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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      Mehmet Âkif Ersoy 



GENÇLİĞE HİTABE 

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

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

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

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

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

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 

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

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

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

tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil 

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

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

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

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

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

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

Mustafa Kemal Atatürk 
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KİTABIN TANITIMI

Öğrenme alanı a-
dını belirtir.

Öğrenme alanı sırasını gösterir. Öğrenme alanı amaçları hakkında 
bilgi verir.

Öğrenme alanında yer alan ko-
nu isimlerini belirtir.

Ünite Kapak Sayfaları

Kitap kapağında ve öğren-
me alanlarına ait kapaklar-
da bulunan kare kodları ka-
re kod okuyucu cihazla oku-
tup ilgili bölümlere bilgisa-
yar, tablet vb. ile erişilebilir.

Konularla ilgili erişilebilir video, görsel vb. 
ilişiklerin bulunduğu Genel Ağ adreslerini 
gösterir.

Öğrenme alanlarında bulunan konuların 
bir sonraki sayfada devamının olduğunu 
gösterir.

Öğrenme alanlarında bulunan konularla 
ilgili son sayfada bulunulduğunu gösterir.



Kitap  İçinde Kullanılan Semboller 
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Bu sayfa, öğrencinin 
kendi gelişimini gör-
mesi, eksikliklerini fark 
edip tamamlaması a-
macıyla geliştirilmiştir.

Bu sayfa, öğret-
menin öğrenci-

lerin yaptıkları 
çalışmalar hak-

kında bir  kanaata 
ulaşması ve de-

ğerlendirmesi için 
geliştirilmiştir.

Bu sayfa, 
öğrencilerin grup 

çalışmalarında 
kendi gruplarının 

performansını 
görmeleri için 
geliştirilmiştir.

Kitap İç Sayfası

Ölçme ve Değerlendirme Sayfaları
Değerlendirme Sayfası Ürün Değerlendirme Formu Sayfası

Grup Öz Değerlendirme Formu Sayfası

Öz Değerlendirme Formu Sayfası

Dereceli Puanlama Anahtarı Sayfası

Sayfanın hangi konu i-
çerisinde yer aldığının 
bilgisini verir.

Sayfanın hangi öğren-
me alanı içerisinde yer 
aldığının bilgisini verir.

Bu sayfa, 
öğrencinin 
yeterliliğini ölç-
mek amacıyla 
geliştirilmiştir.

Kitapta 
kullanılan 
eserlerin künye 
açıklamalarını 
gösterir.

Konularla ala-
kalı Genel Ağ 

adresleridir. Bu 
adresler veya 

yanlarında 
bulunan kare 
kod kullanıla-
rak  konularla 

ilgili
içeriklere 

erişilebilir.

Bu sayfa, 
öğrencinin 
yeterlilik geli-
şim derecesini 
gözlemleyip 
değerlendir-
mek amacıyla 
geliştirilmiştir.
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1. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETİM PROGRAMLARI
Bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişim, bireyin ve toplumun değişen ihtiyaçları, öğrenme öğretme teo-
ri ve yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmeler bireylerden beklenen rolleri de doğrudan etkilemiştir. Bu deği-
şim bilgiyi üreten, hayatta işlevsel olarak kullanabilen, problem çözebilen, eleştirel düşünen, girişimci, ka-
rarlı, iletişim becerilerine sahip, empati yapabilen, topluma ve kültüre katkı sağlayan vb. niteliklerdeki bir 
bireyi tanımlamaktadır. Bu nitelik dokusuna sahip bireylerin yetişmesine hizmet edecek öğretim program-
ları salt bilgi aktaran bir yapıdan ziyade bireysel farklılıkları dikkate alan, değer ve beceri kazandırma hedef-
li, sade ve anlaşılır bir yapıda hazırlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bir taraftan farklı konu ve sınıf düzey-
lerinde sarmal bir yaklaşımla tekrar eden kazanımlara ve açıklamalara, diğer taraftan bütünsel ve bir kere-
de 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 nitelik-
tedir. 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 etmekte-
dir. Böylelikle üst bilişsel becerilerin kullanımına yönlendiren, anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan, sağlam 
ve önceki öğrenmelerle ilişkilendirilmiş, diğer disiplinlerle ve günlük hayatla değerler, beceriler ve yetkin-
likler  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 Eği-
timinin Genel Amaçları” ile “Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri” esas alınarak hazırlanmıştır.

Eğitim ve öğretim programlarıyla sürdürülen tüm çalışmalar; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim sevi-

yelerinde birbirini tamamlayıcı bir şekilde aşağıdaki amaçlara ulaşmaya yöneliktir:

1. Okul öncesi eğitimi tamamlayan öğrencilerin bireysel gelişim süreçleri göz önünde bulundurularak be-
densel, 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, bunla-
rı etkin bir şekilde kullanarak sağlıklı hayat yönelimli bireyler olmalarını sağlamak

3. Ortaokulu tamamlayan öğrencilerin, ilkokulda kazandıkları yetkinlikleri geliştirmek suretiyle millî ve ma-
nevi 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 yur-
dumuzun 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 yete-
nekleri 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 sa-
hip 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 bu-
güne ulaşmış ve yarınlarımıza aktaracağımız öz mirasımızdır. Yetkinlikler ise bu mirasın hayata ve insanlık 
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ailesine katılmasını ve katkı vermesini sağlayan eylemsel bütünlüklerimizdir. Bu yönüyle değerlerimiz ve 
yetkinlikler birbirinden ayrılmaz bir şekilde teori-pratik bütünlüğündeki asli parçamızı oluşturur. Güncel-
lik 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.

1.2.1. 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 kemi-
ğe 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 a-
macıyla hareket eder. Eğitim sistemi sadece akademik açıdan başarılı, belirlenmiş bazı bilgi, beceri ve dav-
ranışları 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. “Eği-
tim programı”; öğretim programları, öğrenme öğretme ortamları, eğitim araç gereçleri, ders dışı etkinlik-
ler, mevzuat gibi eğitim sisteminin tüm unsurları göz önünde bulundurularak oluşturulur. Öğretim prog-
ramlarında bu anlayışla değerlerimiz, ayrı bir program veya öğrenme alanı, ünite, konu vb. olarak görülme-
miştir. 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 baş-
larına, 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 yetiş-
tirmeyi amaçlar. Öğrencilerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde; kişisel, sosyal, akademik ve iş ha-
yatlarında 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 paylaşmakta olup duy-
gu, 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 bece-
rilerini de gerektirmektedir. Bireyin yeterlilik seviyesi, bireyin sosyal ve kültürel geçmişi, çevresi, ihtiyaç-
ları ve ilgilerine bağlı olarak dinleme, konuşma, okuma ve yazma boyutları ile farklı diller arasında değiş-
kenlik gösterecektir.

3. Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler: Matematiksel yetkinlik, günlük hayat-
ta 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. Matema-
tiksel yetkinlik, düşünme (mantıksal ve uzamsal düşünme) ve sunmanın (formüller, modeller, kurgular, 
grafikler ve tablolar) matematiksel modlarını farklı derecelerde kullanma beceri ve isteğini içermekte-
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dir. Bilimde yetkinlik, soruları tanımlamak ve kanıta dayalı sonuçlar üretmek amacıyla doğal dünyanın a-
çıklanmasına yönelik bilgi varlığına ve metodolojiden yararlanma beceri ve arzusuna atıfta bulunmakta-
dır. Teknolojide yetkinlik, algılanan insan istek ve ihtiyaçlarını karşılama bağlamında bilgi ve metodolo-
jinin uygulanması olarak görülmektedir. Bilim ve teknolojide yetkinlik, insan etkinliklerinden kaynakla-
nan 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, üre-
timi, sunulması ve alışverişi için bilgisayarların kullanılması ayrıca İnternet aracılığıyla ortak ağlara katı-
lım 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 konu-
da ısrarcı olma yetkinliğidir. Bu yetkinlik, bireyin var olan imkânları tanıyarak öğrenme ihtiyaç ve süreç-
lerinin farkında olmasını ve başarılı bir öğrenme eylemi için zorluklarla başa çıkma yeteneğini kapsamak-
tadır. 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 öğ-
retim ortamı gibi çeşitli bağlamlarda kullanılması ve uygulanması için önceki öğrenme ve hayat tecrübe-
lerine dayanılması yönünde öğrenenleri harekete geçirir.

6. Sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler: Bu yetkinlikler kişisel, kişilerarası ve kültürlerarası yetkinlikleri içer-
mekte; bireylerin farklılaşan toplum ve çalışma hayatına etkili ve yapıcı biçimde katılmalarına imkân tanıya-
cak; 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 hayata 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 i-
çerir. Bu yetkinlik, herkesi sadece evde ve toplumda değil işlerine ait bağlam ve şartların farkında olabilme-
leri ve iş fırsatlarını yakalayabilmeleri için aynı zamanda iş hayatında desteklemekte; toplumsal ve ticari et-
kinliklere 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 çeşit-
li kitle iletişim araçları kullanılarak görüş, deneyim ve duyguların yaratıcı bir şekilde ifade edilmesinin ö-
neminin takdiridir.

1.3. ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI

Hiçbir insan bir başkasının birebir aynısı değildir. Bu sebeple öğretim programlarının ve buna bağlı olarak ölç-
me 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 edilme-
si şarttır. Öğretim programları bu açıdan bir yol göstericidir. Öğretim programlarından ölçme değerlendirme-
ye ait bütün unsurları içermesini beklemek gerçekçi bir beklenti olarak değerlendirilemez. Eğitimde çeşitli-
lik; birey, eğitim düzeyi, ders içeriği, sosyal ortam, okul imkânları vb. iç ve dış dinamiklerden ciddi şekilde et-
kilendiği için ölçme ve değerlendirme uygulamalarının etkililiğini sağlamada öncelik öğretim programların-
dan değil öğretmen ve eğitim uygulayıcılarından beklenir. Bu noktada özgünlük ve yaratıcılık öğretmenler-
den temel beklentidir.

Bu bakış açısından hareketle öğretim programlarında ölçme ve değerlendirme uygulamalarına yön veren il-
keleri aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

1. Ölçme ve değerlendirme çalışmaları öğretim programının tüm bileşenleri ile azami uyum sağlamalı, ka-
zanım ve açıklamaların sınırları esas alınmalıdır.
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1.4. BİREYSEL GELİŞİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI

Öğretim programlarının geliştirilmesi sürecinde insanın çok yönlü gelişimsel özelliklerine dair mevcut bi-
limsel 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 il-
kesi 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 bireyle-
rin gelişim özellikleri farklıdır. Evreler de başlangıç ve bitişleri açısından homojen değildir. Bu sebeple prog-
ramlar olabildiğince bunu göz önünde bulunduran bir hassasiyetle yapılandırılmıştır. Programların amaçları-
nı 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. Ö-
te yandan bu ardışıklık belirli yönelimlerle karakterize edilir: basitten karmaşığa, genelden özele ve somut-
tan soyuta doğru gelişim gibi. Program geliştirme sürecinde söz konusu yönelimler hem bir alandaki yeterli-
liği 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 açısın-
dan 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 zaman-
lar gelişim açısından riskli ve kritik zamanlardır. Bu sebeple öğretmenlerin gelişim hızının yüksek olduğu za-
manlarda öğrencinin durumuna daha duyarlı davranması beklenir. Söz gelimi ergenlik dönemi kimlik edinimi 
için kritik dönemdir ve eğitim bu dönemde kimlik edinimini destekleyici sosyal etkileşimleri artırır ve yönetir.

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 yöntemin-
de, gereken teknik ve akademik standartlara uyulmalıdır.

3. Eğitimde ölçme ve değerlendirme uygulamaları eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır ve eğitim süreci boyun-
ca yapılır. Ölçme sonuçları tek başına değil izlenen süreçlerle birlikte bütünlük içinde ele alınır.

4. Bireysel farklılıklar gerçeğinden dolayı bütün öğrencileri kapsayan, bütün öğrenciler için genel geçer, 
tek tip bir ölçme ve değerlendirme yönteminden söz etmek uygun değildir. Öğrencinin akademik gelişi-
mi tek bir yöntemle veya teknikle ölçülüp değerlendirilmez.

5. Eğitim sadece “bilme (düşünce)” için değil, “hissetme (duygu)” ve “yapma (eylem)” için de verilir; dola-
yısıyla sadece bilişsel ölçümler yeterli kabul edilemez.

6. Çok odaklı ölçme değerlendirme esastır. Ölçme ve değerlendirme uygulamaları öğretmen ve öğrencile-
rin aktif katılımıyla gerçekleştirilir.

7. Bireylerin ölçme ve değerlendirmeye konu olan ilgi, tutum, değer ve başarı gibi özellikleri zamanla de-
ğişebilir. Bu sebeple söz konusu özellikleri tek bir zamanda ölçmek yerine süreç içindeki değişimleri dik-
kate alan ölçümler kullanmak esastır.
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1.5. SONUÇ

Elimizdeki programları güncelleme sürecinde hangi işlemlerden ve aşamalardan geçtiğimiz üzerine bilgi 
vermek de yerinde olacaktır. Bu bağlamda:

• Farklı ülkelerin son yıllarda benzer gerekçelerle yenilenip güncellenen öğretim programları incelenmiş,

• Yurt içinde ve yurt dışında eğitim öğretim ve programlar üzerine yapılan akademik çalışmalar taranmış,

• Başta Anayasamız olmak üzere ilgili mevzuat, kalkınma planları, hükûmet programları, şûra kararları, si-
yasi partilerin programları, sivil toplum kuruluşları ve sivil araştırma kurumları tarafından hazırlanan ra-
porlar vb. dokümanlar analiz edilmiş,

• Millî Eğitim Bakanlığı programlar ve öğretim materyalleri daire başkanlıkları tarafından geliştirilen an-
ketler aracılığıyla öğretmen ve yöneticilerin programlar ve haftalık ders çizelgelerine yönelik görüşle-
ri toplanmış,

• İllerden gelen her bir branşla ilgili zümre raporları incelenmiş,

• Branşlara yönelik açık uçlu sorulardan oluşan ve elektronik ortamda erişime açılan anket verileri derlenmiş,

• Eğitim fakültelerimizin branşlar ölçeğinde hazırladıkları raporlar incelenmiş,

Bütün görüş, öneri, eleştiri ve beklentiler, Bakanlığımızın ilgili birimlerinden uzman personel, öğretmen ve 
akademisyenlerden oluşan çalışma gruplarınca değerlendirilmiştir.

Yapılan tespitler doğrultusunda öğretim programlarımız gözden geçirilip güncellenmiş ve yenilenmiştir. 
Programların uygulanmasına 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibarıyla topyekûn geçilecek ve sonrasında yapı-
lacak izleme değerlendirme sonuçlarına göre yine gerekli güncellemeler yapılacaktır. Böylelikle programları-
mızın gelişmelerle ve bilimsel, sosyal, teknolojik vb. ihtiyaçlarla koşutluğunun sürekliliği sağlanmış olacaktır.

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 izle-
yen, kendi toplumunun kültürel değerlerini benimsemiş, farklı toplumların kültürel değerlerine saygı du-
yan, 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 sanat yolu ile ifade etmesi,

10. Sanatın insanlık tarihine katkılarını bilen, evrensel düşünceye sahip bir birey olarak toplumların gelişi-
minde güzel sanatların yerini ve önemini kavraması,
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11. Farklı tekniklerin getireceği anlatım zenginliğinin bilinciyle yenilikleri takip etmesi ve sanatsal çalışma-
larında teknolojik olanaklardan yararlanması, sanat yapıtlarını, betimleme, çözümleme, yorumlama, 
yargılama yöntemleri ile inceleyerek değerlendirmesi,

12. Sanat yapıtlarını, betimleme, çözümleme, yorumlama, yargılama yöntemleri ile inceleyerek değerlendirmesi,

13. Doğayı seven, çevreye duyarlı, insan haklarına saygılı, millî ve manevi değerleri evrensel bir bakış açısı 
ile değerlendirebilen bir kişiliğe sahip olması,

14. İş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlemler alınmasının öneminin kavranması amaçlanmaktadır.

2.2. GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ALANA ÖZGÜ BECERİLER

Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin Görsel Sanatlar alanındaki güncel gelişmeleri takip et-
mesi ve bu amaçla görsel sanatlarla ilgili konferans, açık oturum ve seminer gibi etkinliklere izleyici olarak katıl-
ması; kültürel çeşitliliğe saygı duyması; başkaları ile iletişimde Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak yapıcı di-
yaloglar 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 yanın-
da, aşağıda verilen yeterlilik ve becerileri edinmeleri de öğrencilerin sanat eserlerine farklı açıdan bakmalarına 
duygu, düşünce ve izlenimlerini özgün sanatsal tasarımlara dönüştürmelerine katkı sağlayacaktır.

Algılama Analiz Etme
Bilişim Teknolojilerini Kullanma Değerlendirme
Çok Yönlü Düşünme Eleştirel Düşünme
El-Göz-Beyin Koordinasyonunu Sağlam Estetik Duyarlılık
Görsel Okuryazarlık Kültürel Miras
Sanatsal Etik Öz Farkındalık
Tasarım Medya Okuryazarlığı
Gözlem Yapma Malzeme Kullanma
Sentez Yaratıcı Düşünme

2.3. ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Görsel sanatlarda biçimlendirme ve sanat kültürü çalışmaları ayrı ayrı çalışmalar olarak verilebileceği gibi ay-
nı anda da verilebilir.

2. Öğrencilerin sanatı seven; millî ve manevi değerleri, evrensel kültürel değerleri anlayabilen; kendi yetenekle-
ri ve becerileri doğrultusunda çalışmalar yapan; özgün, özgür düşünen ve bu düşüncelerini çalışmalarına yan-
sıtan davranışları kazanmalarına yönelik etkinliklere önem verilmelidir.

3. Görsel Sanatlar dersi, sanatın doğasında var olan özelliğinden dolayı, yaparak ve keşfederek öğrenmeyi teş-
vik 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, öz-
günlüğü ve keşfederek öğrenme imkânı kısıtlanmamalıdır.

4. Tuval resmi, heykel, grafik tasarım gibi uygulamalarla ileri seviyede ürün oluşturmak isteyen öğrencilere yar-
dımcı 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 sa-
natçıların eserleri incelenerek öğrencilerin farklı bakış açıları ve görüşleri ortaya koyması da hedeflenmelidir.

5. “Sanat Eleştrisi ve Estetik” ile “Kültürel Miras” öğrenme alanında geçmiş ve günümüz sanat anlayışı bel-
li 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 bağlamda geleneksel sanatlarımızın da öğrenciler tarafından tanınıp bilinmesi önemlidir.

6. Kazanımların nitelikleri göz önünde bulundurulduğunda, bilişim teknolojileri araçları belirli kazanımların 
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 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 Eleştrisi ve Estetik, Kültürel Miras 
ile Görsel Sanatlarda Biçimlendirme adı altında üç öğrenme alanı yer almaktadır. Bu üç öğrenme alanı kap-
samında teorik bilgilere ve uygulamaya ilişkin çalışmalara yer verilmiştir (Şekil 1).

3.2 .12. SINIF ÖĞRENME ALANI, KONU, KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

12.1. SANAT ELEŞTRİSİ VE ESTETİK

12.1.1. Çağdaş Sanat (Günümüz Sanatı)
12.1.1.1. Postmodern sanatın genel özelliklerini açıklar.
Postmodern sanat ve modern sanat arasındaki farkların incelenmesi sağlanır.
12.1.1.2. Modern ve postmodern dönem sanatsal çalışmalar ve sanatçılar hakkında bilgi sahibi olur.

a) Bienaller (İstanbul Bienali)
b) Batı sanatından Marcel Duchamp, Anish Kapoor (Postmodern) ve Paul Cezanne, Richard 

Serra’nın (Modern); Türk Sanatından Burhan Doğançay (Postmodern) ve Nurullah Berk 
(Modern) vb. eserleri tanıtılarak ait oldukları dönemin (anlayış) özellikleri üzerinde durulur.

12.1.1.3. Günümüz sanatını teknolojik gelişmeler doğrultusunda değerlendirir.

12.2. KÜLTÜREL MİRAS
12.2.2. Müzelerde İnceleme ve Uygulama IV

Ünite Kazanım Sayısı Ders Saati Oran (%)
Sanat Eleştrisi ve 

Estetik 3 5 7

Kültürel Miras 4 9 12

Görsel Sanatlarda 
Biçimlendirme 18 58 81

Toplam 25 72 100

2.4. KAZANIM SAYISI VE SÜRE TABLOSU

daha etkili bir biçimde öğrenilmesine katkı sağlayacaktır. Dersin işlenişinde görsel-işitsel iletişim araçla-
rı ile bilişim teknolojilerinin kullanımına önem verilmelidir. Teknik araç gereç kullanımında bütünlük ve 
esneklik sağlanmalı, internetin güvenli kullanımı konusunda gerekli uyarılar yapılmalı ve tedbirler alın-
malıdır. Ayrıca siber güvenlik kuralları öğrencilere aktarılmalı, bilişim teknolojilerinin etkin ve güvenli şe-
kilde kullanılmasının gerekliliği vurgulanmalıdır.

3.1. KAZANIMLARIN YAPISI

 Şekil 1: Kazanımların yapısı
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12.2.2.1. Dünyaca ünlü müzeleri tanır.
12.2.2.2. Yurt dışındaki müzelerde bulunan kültürel mirasımızı tanır.

Almanya’da bulunan İslam Eserleri Müzesi ve Bergama Müzesi vb.
12.2.2.3. Müze ve sanat galerilerinin kültürel bağların kurulmasındaki rolünü açıklar.
12.2.2.4. Müze ve sanat galerileri ile ilgili yazılı ve görsel kaynakları sergiler.

Öğrencilerin müze ve sanat galerileri ile ilgili araştırma yapmaları, elde ettikleri bilgilerden ya-
rarlanarak müze ve sanat galerilerini tanıtan web sayfası, broşür, okul gazetesi, poster ya da 
tanıtım sunumları oluşturmaları ve sunmaları sağlanır.

12.2.2.5. Sanal Müze ziyaretleri yapmaları sağlanır.

12.3. GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME

12.3.1. Desen Çalışmaları IV
12.3.1.1. Çoklu figür çalışmaları yapar.
12.3.1.2. Kompozisyonlarında nesne mekân-figür ilişkisini kurar.

12.3.2. Karikatür Sanatı
12.3.2.1. Karikatürün özelliklerini açıklar.

Biçimsel özelliklerin yanı sıra ironi, hiciv kavramları üzerinde durulur.
12.3.2.2. Mizahın kültürümüzdeki yerini örneklerle açıklar.
12.3.2.3. Verilen bir konuyu mizah anlayışı içinde karikatürize eder.

12.3.3. Fotoğraf Sanatı
12.3.3.1. Fotoğrafın oluşum sürecini açıklar.
12.3.3.2. Tarihsel süreç içerisinde fotoğraf sanatında kullanılan araç-gereç ve malzemeleri tanır.
12.3.3.3. Fotoğraf sanatının ünlü ustalarını ve eserlerini tanır.

Ara Güler, Şakir Eczacıbaşı, Sıtkı Fırat, Naciye Suman, Hannah Collins vb. fotoğraf sa-
natçıları ve eserleri tanıtılır.

12.3.3.4. Fotoğraf sanatı eserlerini sanatın ögeleri, ilkeleri ve içerik açısından analiz eder.
12.3.3.5. Kompozisyon kurallarını dikkate alarak fotoğraf çekimi yapar.

Öğrencinin ekonomik koşulları dikkate alınarak fotoğraf makinesi, tablet bilgisayar 
veya cep telefonu gibi teknolojik aletlerle fotoğraf çekimi yapması sağlanır. Dijital fo-
toğrafçılıkla ilgili açıklamalar yapılır.

12.3.4. Renkli Resim Uygulamaları IV
12.3.4.1. Soyut ve figüratif resmin farklarını açıklar.
12.3.4.2. Ebru tekniği ile soyut uygulamalar yapar.

Öğrencilerin ebru uygulaması yapmaları sağlanarak özellikle soyut ekspresyonizm ile 
ebru sanatının etkileşimi ve benzerlikleri vurgulanır.

12.3.5. Tekstil Tasarım
12.3.5.1. Yaşadığı çevreden tekstil tasarımına ait motifler gösterir.
12.3.5.2. Geleneksel Türk motiflerinden esinlenerek özgün tekstil tasarımları yapar.

12.3.6. Endüstri Ürünleri Tasarımı
12.3.6.1. Sanatsal tasarım ve endüstriyel tasarım arasındaki farkları açıklar.
12.3.6.2. Endüstri ürünleri tasarımının özelliklerini açıklar.
12.3.6.3. Endüstri ürünleri için özgün bir boyutlu tasarımlar yapar.
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12.1.1. ÇAĞDAŞ SANAT (GÜNÜMÜZ SANATI)
12.1. SANAT ELEŞTİRİSİ VE ESTETİK

1.

Ögrenme 
Alanı 

�
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12.1. SANAT ELEŞTİRİSİ VE ESTETİK ÖĞRENME  
ALANI AMAÇLARI 

Hayatımızın her alanında bir karşılığı olan görsel sanat-
lar; günümüz teknolojilerindeki gelişmelerle önemini ar-
tırmış ve görsel okuryazarlık, eleştirel ve çok yönlü dü-
şünme becerilerinin geliştirilmesini gerekli kılmıştır. Bu 
bağlamda 12. sınıf “Sanat Eleştirisi ve Estetik Öğrenme 
Alanı”nın kapsamı Çağdaş Sanat (Günümüz Sanatı) ola-
rak belirlenmiştir. 

Çağdaş Sanat konusu ile öğrencilerin hem dünya hem de 
Türk modern ve postmodern sanatçıları ile eserleri hak-
kında bilgi sahibi olması, modern ve postmodern sanat 
arasındaki farkları genel olarak kavraması, günümüz sa-
natı ile ilgili dünyada ve Türkiye’deki önemli sanatsal et-
kinlikleri takip etmesi, günümüz sanatını teknolojik ge-
lişmeler doğrultusunda değerlendirmesi amaçlanmıştır.
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DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ

   1.1 ÇAĞDAŞ SANAT (GÜNÜMÜZ SANATI)

DERS  : GÖRSEL SANATLAR

SINIF   : 12

ÖĞRENME ALANI  : 12.1. SANAT ELEŞTİRİSİ VE ESTETİK

KONU  : 12.1.1. ÇAĞDAŞ SANAT (GÜNÜMÜZ SANATI)

   KAZANIMLAR
1.1.1. Postmodern sanatın genel özelliklerini açıklar.

           Postmodern sanat ve modern sanat arasındaki farkların incelenmesi sağlanır.

1.1.2. Modern ve postmodern dönem sanatsal çalışmalar ve sanatçılar hakkında bilgi sahibi olur.

a) Bienaller (İstanbul Bienali)

b) Batı sanatından Marcel Duchamp, Anish Kapoor (Postmodern) ve Paul Cezanne, Richard Serra’nın 
(Modern); Türk sanatından Burhan Doğançay (Postmodern) ve Nurullah Berk'in(Modern) vb. eser-
leri tanıtılarak ait oldukları dönemin (anlayış) özellikleri üzerinde durulur 

1.1.3. Günümüz sanatını teknolojik gelişmeler doğrultusunda değerlendirir.

SÜRE : 5 ders saati/2,5 hafta 

ARAÇ VE GEREÇLER : Etkileşimli tahta, kaynak kitaplar, eskiz defteri, çizim (2B, 3B  resim kalemleri,  

     çeşitli mürekkepli kalemler vb.), boyama, kesme ve yapıştırma malzemeleri

YÖNTEM VE TEKNİKLER: Anlatım, soru-cevap, uygulama

KAYNAKLAR:
Antmen, A. (2014). Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akım-

lar. İstanbul: Sel Yayıncılık.

Germener, S. (1997). 1960 Sonrasında Sanat Akımlar, Eğilimler, Gruplar, Sanatçılar. İstanbul: Ka-
balcı Yayınevi.

Gombrich, E. H. (2009). Sanatın Öyküsü. İstanbul : Remzi Kitabevi.

Lynton, N. (1991). Modern Sanatın Öyküsü. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Şaylan, G. (1999). Postmodernizm. Ankara: İmge Kitabevi.   

DERSE HAZIRLIK
Postmodernizm konusu anlatılırken Genel Ağ kullanılarak hazırlanan tüm görseller anlatım sürecine göre 
düzenlenir.

Öğrencilerden İstanbul Bienalleri ile ilgili araştırma yapmaları, küratör (sergi düzenleyicisi) kavramının ne 
olduğunu ve günümüze kadar yapılan İstanbul Bianellerinin tema başlıklarını yazarak gelmeleri istenir. 

ETKİNLİK SÜRECİ
Modernizmi etkileyen Paul Cézanne’ın (Pol Sezan) bir eseri ile postmodernizmi “hazır nesne” kavramı ile 
etkilemiş olan Marcel Duchamp’ın (Marsel Düşan) ilk hazır nesnesi olan pisuvarı karşılaştırılarak öğrencile-
rin dikkatleri çekilir. 
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Paul Cézanne (1839-1906)

Öğrencilerin konuya dikkatlerini çekmek i-
çin önce Modern Dönem sanatçılarından 
empresyonist bir ressam olan Paul Cézan-
ne’ın (Pol Sezan, 1839-1906) 1895’te yap-
tığı Sainte-Victoire Dağı (Sen Viktöri Da-
ğı) (Görsel 1.1) adlı resmi etkileşimli tahta-
da gösterilir. Öğrencilere bunun ne oldu-
ğu, ne amaçla yapılmış olabileceği sorula-
rak bir sanat eseri olduğunu vurgulamaları 
istenir. Resimde gördüklerini genel olarak 
tanımlamaları ve resmi beğenip beğenme-
dikleri nedenleriyle birlikte sorularak öğ-
rencilerin kendilerini ifade etmelerine im-
kân verilir.

Marcel Duchamp (1887-1968)

Modern Dönem sanatçılarından ve Dada-
izmin öncülerinden Marcel Duchamp’ın 
”Çeşme" (Görsel 1.2) adını verdiği ters bi-
çimde sergilenen pisuvarın görseli üzerin-
den öğrencilere şu sorular yöneltilir: 

 *Bu nesne amacı dışında kullanılabilir mi?

 *Sergilenebilir bir nesne midir?

 *Böyle bir nesneyi satın alarak evinizin 
görünür bir köşesine estetik bir varlık 
olarak yerleştirir miydiniz? 

 *Sizce Duchamp bu nesneyi imzalaya-
rak ve bir sergiye yollayarak ne yapma-
ya çalışmıştır?

Sanatçı İmzası Bulunan Pisuvarın Günü-
müz Sanatı Açısından Önemli Bir Yere 
Sahip Olduğunun Anlatılması

Duchamp bu pisuvarı Mott Works (Mot 
Wörks) adındaki bir dükkândan satın ala-
rak R. Mutt (R. Mut) olarak imzalamıştır. 
Ters bir şekilde yerleştirerek "Çeşme" adını 
verdiği bu pisuvarı sergilenmek üzere kar-

Görsel 1.2: Çeşme, 1917, M.Duchamp, San Francisco   (Sen Fran-
sisko) Modern Sanat Müzesi

Görsel 1.1: Sainte-Victoire Dağı, 1895, P. Cezanne, 73x92cm,  
Tuval Üzerine Yağlı Boya, Barnes Vakfı



ma bir organizasyona göndermiştir. Bu hareketi o dönem ahlaksızca bulunmuş ve tepkiyle karşılanmıştır. 
Duchamp'ın sergiye böyle sıradan bir nesneyi gönderme amacı, Modern Dönem'de ortaya çıkan ve döne-
min sanat olaylarında belirleyici gücü olan sanat piyasasına (sanat tüccarları, galeriler, koleksiyonerler, sa-
nat eleştirmenleri vb.) tepki göstermektir. 

Duchamp’ın tepki göstermek amacıyla hazır bir nesneyi sergilemeye çalışması özellikle İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında “sanatta gerçeklik” kavramının sorgulanmasına yol açmıştır. Bu hareketten etkilenen postmo-
dern sanat akımlarında gerçeğin taklit edilerek yansıtılması yerine her şeyin kendi kendisiyle temsil edile-
bileceği düşüncesi benimsenmiştir. Örneğin bir grup kayalığın resmedilmesi yerine bir grup kayalığın geti-
rilerek sergilenmesi tercih edilmiştir. 
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Modern Dönem'de sanat eserleri resim, heykel şeklinde tanımlanırken Postmodern Dönem'de üretilen e-
serler için bu tanımlamalar yetersiz kalabilmektedir. Çünkü bu eserler görsel özellikleri ile beraber işitsel de 
olabilirler. Hatta bazen bir ortam, mekân oluşturularak izleyenin katılımıyla eserler (performans sanatı gi-
bi) oluşturulabilir. 

Modern Dönem'de bir akıma ait eserlerin genelinde içerik ve biçim açısından ortaklıklar, benzerlikler, dil 
birliği açık bir şekilde bulunurken postmodern bir sanat eseri aynı zamanda birkaç akıma sokulabilir. Post-
modern akımlar “gerçeklik ve sanat” ilişkisini yorumlamalarına göre ayrıştırılmaya çalışılır. Özellikle “hazır 
nesne” (insan bedeni, hava, taş, toprak, sanayi ürünleri, yemek artıkları, yapı malzemeleri, yazılı metinler 
vb.) olarak kullanılan şeylere göre tanımlanmaktadır. 

Duchamp’dan etkilenerek “hazır nesne” kavramına önem veren 1960 sonrası sanat akımları olarak ifade e-
dilen bazı terimler pop art, yeni gerçekçilik, op art (optik sanat), minimalizm, land art (arazi sanatı), kav-
ramsal sanat, performans sanatı, video sanatı, hiperrealizmdir.

Duchamp'ın arkadaşına yazdığı bir mektupta kendisinden etkilenen sanatçılar için yaptığı yorum tahtaya 
yansıtılarak okunur: "Bugün Yeni Gerçekçilik, Pop Sanat, Asemblaj (hazır ve doğal nesnelerden sanat eseri 
oluşturulması) gibi terimlerle anılan Neo-Dada’nın (Yeni Dada) kökeni düpedüz Dadadır; bugünün sanatçı-
larına da kolay bir çıkış yolu oluşturmaktadır. Ben hazır nesneyi keşfettiğimde estetik olgusunu yerle bir et-
meyi amaçlamıştım. Neo Dadacılar ise benim hazır nesnelerimde estetik güzellik buluyorlar! ‘Şişelik’i ve ‘Pi-
suvar’ı meydan okumak için suratlarına fırlatmıştım, ama bak onlar bunları estetik açıdan övüyorlar.” (Ant-
men 2013: 161)

Postmodern Tepkinin Oluşumu ve Postmodern Sanatın Genel Özellikleri

Günümüz sanatının ortaya çıkmasında Modernizm Dönemi'nde gelişen sanat piyasasının rolü vurgulanır. 
Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin iki büyük dünya savaşında da kötü niyetlerle kullanılarak insanlık açısın-
dan büyük acılar yaşatmış olduğu söylenir. Bu süreçlerin sonucu ekonomi, sosyoloji, sanat, bilim, siyaset 
vb. pek çok alanda farklı bakış açılarının gelişmiş ve günümüz sanatını da belirleyen, hayatın her alanında 
postmodern bir tepkiyi ortaya çıkarmış olduğu anlatılır. Ortaya çıkan bu tepki sonucu oluşan özellikler, A-
merikalı edebiyat profesörü olan Ihab Hassan tarafından şemalaştırılmıştır. Modernizm ve postmoderniz-
mi karşılaştıran şemadan bazı özellikler şöyledir:

Modernizm     Postmodernizm

romantizm/simgecilik                    parafizik/Dadacılık
form (birleştirici, kapalı)                    antiform (ayırıcı, açık)
amaç      oyun
tasarım                      rastlantı
hiyerarşi      anarşi
hâkimiyet/logos     tükenme/sessizlik
sanat nesnesi/bitmiş yapıt    süreç/performans/happening
mesafe                      katılım
yaratma/bütünselleştirme/sentez   yaratmayı imha/yapıbozum/antitez
mevcudiyet     yokluk
merkezlenme     dağılma
tür/sınır                      metin/metinlerarası
semantik (anlam bilim)                    retorik (söz sanatı)
mecaz      mecazımürsel

seçme      bileşim
kök/derinlik     rizom/yüzey
yorum/okuma     yoruma karşı/yanlış okuma
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Modern ve Postmodern Sanatçılar ve Eserleri

Paul Cézanne

Cézanne’ın 1902’de yaptığı Sainte Victoire Dağı (Sen Viktori Dağı, Görsel 1.3) adlı eseri gösterilerek moderniz-
min özellikleri üzerinde durulur. 

Cézanne empresyonist bir ressamdır. Genel olarak empresyonistler gün ışığının dış mekânlardaki etkileri üzeri-
ne çalışmışlardır. Gün ışığının günün değişik saatlerinde nesneler üzerine yansıyan renkler açısından farklılıklar 

Görsel 1.3: Sainte-Victoire Dağı, 1902, P. Cezanne, 
73x92 cm, Philadelphia  Sanat Müzesi

Görsel 1.4: Bir Tonluk Destek (Kartların Evi), 1986, R. 
Serra, her biri 122x122x2,5 cm, MoMA

gösterilen      gösteren
okunaklı (okuyucuvari)                    yazılabilir (yazarvari)
anlatı/büyük tarih     anlatı karşıtı/küçük tarih
ana kod                      idiyolekt (kişisel dil)
köken/neden     fark-fark/iz
metafizik      ironi
belirlenmişlik     belirsizlik

gösterdiklerini fark etmişler ve atölye dışında manza-
ra karşısında çalışma yapmayı prensip olarak benimse-
mişlerdir. Işığın değişen etkisini yakalamak için hızlı ça-
lışmak ve fırça darbelerinin etkilerini kullanmak zorun-
da kalmışlardır. Empresyonistlerin bir manzarayı sürek-
li çalıştıkları görülür. Cézanne da aynı dağı tekrar tekrar 
resmederek dağın değişik hâllerini yansıtmıştır. Fakat 
Cézanne’ı diğer empresyonistlerden ayıran aslında var-
lıkların değişmeyen, temel biçimlerini araştırıyor olma-
sıdır. Resimlerine bakıldığında geometrik yapılara yöne-
lik vurgular sezilir. Cézanne bu yönüyle kübizme öncü-
lük etmiştir.. 

Richard Serra (1939-...)

Richard Serra’nın (Riçırd Sera) "Bir Tonluk Destek 
(Kartların Evi)", 1969, (Görsel 1.4) adlı çalışmasının 
görseli yansıtılır. Genellikle eserlerinde geometrik 
formların hâkim olduğu, ağır metal plakalarla eserler 
ürettiği belirtilir. 

Serra, minimalist bir sanatçıdır. Minimalistler, hem 
Duchamp'ın hazır düşüncesinden hem de modern 
konstrüktivistlerin (yapıcı) endüstriyel malzeme ve 
yöntem kullanmalarından da etkilenmişlerdir.

Serra'nın "Kesişme II" adlı çalışmasıyla ilgili "khana-
cademy.org" sayfasındaki video izletilerek heykelle-
rinin insanlarda yarattığı etki yansıtılır. 

https://tr.khanacademy.org/human-
ties/art-1010/minimalism-earthworks/v/
moma-serra-intersection-ii

Serra'nın heykellerinin sade formları ve endüstriyel 
malzeme kullanımı üzerinde durulur. Sanatçının bu 
eserleri nasıl tasarladığı ve endüstriyel malzemele-
re nasıl biçim verdiği konusunda öğrencilere soru-
lar sorulur.
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Görsel 1.8: Ütü Yapan Kadın,1950, Nurullah Berk,  
99x99 cm, detay

Anish Kapoor (1954-...)

Yeni İngiliz Heykeli'nin temsilcilerinden Anish Ka-
poor'un (Aniş Kapur) “Gökyüzü Aynası" (Görsel 1.5, 
1.6, 1.7) adlı çalışmasının yerleştirildiği farklı mekân-
lardaki görselleri yansıtılarak eserler öğrencilere ta-
nıtılır. Gökyüzü Aynası adlı eser üzerinden postmo-
dernizmin mekân özellikli olduğu vurgulanır. 

Hint kökenli sanatçının büyük boyutlu ve mekânla i-
lişkili çalışmalarının yanında “pigment heykeller” ola-
rak adlandırılan eserlerinin olduğu da söylenir. Bu e-
serleri bir dönem yaptığı Hindistan ziyaretleri sonu-
cunda oradaki renkli atmosferden etkilenerek oluş-
turduğu belirtilir. Gökyüzü aynasında olduğu gibi pek 
çok eserinin teknolojik ve endüstriyel destekle üretil-
diği açıklanır.

Görsel 1.7: Gökyüzü Aynası, Anish Kapoor Görsel 1.6: Gökyüzü Aynası, Anish Kapoor 

Nurullah Berk (1906-1982)

Türkiye'de geometrik-figüratif yapımcılığın (konstrük-
tivizm) temsilcilerinden olan Nurullah Berk'in "Ütü Ya-
pan Kadın" (Görsel 1.8) adlı resmi yansıtılır. Öğrencilere 
resimde ne gördükleri, kendilerine hangi modern sa-
nat akımını çağrıştırdığı sorularak Nurullah Berk'in re-
simlerindeki kübizmin etkileri fark ettirilmeye çalışıla-
rak modern bir sanatçı olduğu anlatılır. "Müstakil Res-
samlar ve Heykeltıraşlar Birliği"nin ve "D Grubu"nun 
kurucularından olduğu belirtilir.

         Görsel 1.5: Gökyüzü Aynası, Anish Kapoor

Öğrencilerden, Kapoor’un "Yellow (Sarı)" adlı eserinin İstanbul’daki sergi alanında oluşturulma sürecinin göste-
rildiği videosu izletilerek günümüz heykel-heykeltraş konusunda düşüncelerini ifade etmeleri istenir. 

http://www.anishkapooristanbulda.com/#/yapim-asamasi
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Görsel 1.10: Fısıldayan Duvar 2, 1986, Burhan Doğançay, 142x210 cm,  Do-
ğançay Müzesi

Burhan Doğançay (1929-2013)
Babası da ressam olan Burhan Do-
ğançay'ın 1964'ten itibaren kendi-
ni tamamen sanata adadığı kent 
duvarlarını, kapılarını konu alan 
postmodern anlayışla yapılan e-
serleriyle tanındığı belirtilir. Resim-
lerinde çoğunlukla hazır nesne ve 
kolaj tekniğini kullanmayı benim-
sediği heykel, fotoğraf ve grafik tü-
ründe çalışmalar da ürettiği anlatı-
lır. Burhan Doğançay'ın “Mavi Sen-
foni" (1987) ve "Fısıldayan Duvar" 
(1986) (Görsel 1.9, 1.10) adlı eserle-
ri yansıtılarak öğrencilerden Nurul-
lah Berk'in çalışmasıyla karşılaştır-
maları istenir. 

Öğrencilere Aşağıdaki Sorular 
Yöneltilerek Teknolojik Geliş-
melerin Günümüz Sanatına Et-
kileri

 *Modern Dönem'de resim sa-
natını etkileyen en önemli 
teknolojik gelişme nedir?

 *Neden postmodern sanatçılar 
“hazır nesne” kavramını sahip-
lenmişlerdir?

 *Dijital baskılar resim sanatının 
yerini alabilir mi?

 *Serra ve Kapoor’un eserleri 
gerçekleştirilirken onlar sanatçı olarak nerede durmaktadırlar?

 *Teknolojik destek almak sanatı nasıl etkiler?

 *Günümüz sanatçıları bilişim teknolojilerini sanat için nasıl kullanabilirler?

Öğrencilerin değerlendirmelerine aşağıdaki bilgiler eklenir.

Modern Dönem'de fotoğraf makinesi ile ilgili gelişmeler resim sanatının sorgulanmasına yol açmıştır. Ger-
çekliğin bir fotoğraf makinesi ile yansıtılıyor olması sanatçıları özellikle ressamları farklı arayışlara sürükle-
miş ve peş peşe sanat akımlarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Postmodern süreçte ise bu durum “sanat 
ve gerçeklik” ilişkisinin sorgulanarak eserlerde “hazır nesne” kullanımını ön plana çıkarmıştır. 

Günümüz sanatçıları tasarımlarını ileri baskı teknolojileri ile iki boyutlu yüzeylere yansıtarak sergileyebilmek-
tedirler. Serra’nın eserlerinde gördüğümüz gibi büyük levhalar ancak teknik eleman ve teknolojik aygıtlar sa-
yesinde gerçekleştirilebilir çalışmalardır. Kapoor’un “Sarı” isimli çalışması ise tamamen teknik elemanlar tara-
fından gerçekleştirilmektedir. Eserler sergilenecekleri alanlara yerleştirilirken çeşitli vinçler kullanılmaktadır. 
Bu aletler sayesinde sanatçıların istedikleri boyutlarda çalışma yapma imkânları da artmıştır. Bilişim teknoloji-
lerindeki gelişmelerle sanatçıların uluslararası düzeyde organizasyonlara katılımı artmıştır. Günümüzde eser-
ler, Genel Ağ üzerinden dünyanın her yerine kolaylıkla ulaşabilmekte ve sergilenebilmektedir. 

Görsel 1.9: Mavi Senfoni, 1987,  Burhan Doğançay, 162x285 cm, özel kolek-
siyon
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Bienal ve Günümüz Sanatının İlişkilendirilmesi

Postmodern sanat ürünleri tuvalle sınırlandırılmış biçimsel çalışmalardan oluşmadığından sergileme mekânı o-
larak galeri ve müze mekânlarıyla sınırlı kalmamıştır.  Bu tür çalışmaların sergilenmesinde dünyanın önemli şe-
hirleri bienal etkinlikleriyle ön plana çıkmıştır. "Yılaşırı, iki yılda bir" anlamına gelen bienal iki yılda bir düzenlenen 
kültür ve sanat etkinlikleri için kullanılmaktadır. Bir konu çerçevesinde küratör (müze, galeri vb. yöneticisi, ser-
gi düzenleyicisi) ya da küratörlerin eşliğinde organize edilen bu sanatsal etkinliklerin başlıca amaçları şunlardır:

•  Plastik sanatlar alanında, sanatçılar arasında uluslararası düzeyde bir iletişim sağlamak. 

•  Farklı bakış açılarını yansıtmak.

• Hızla değişen dünyada değişen önemli şehirlerin konumlarını belirlemek.

İstanbul Bienali ve Önemi

Bienallerin en eski ve önemlilerinden birisi 1895'ten beri düzenlenen Venedik Bienali'dir.  Şehir bienalle-
ri dünyada 90'lı yıllarda ortaya çıkmasına rağmen İstanbul Bienali 1987'den itibaren yapılmaktadır. Taşıdı-
ğı kültürel zenginlik ve eşsiz coğrafi güzelliği ve 1987'den beri iyi organizasyonlarla istikrarlı bir şekilde ger-
çekleştirilmesi İstanbul Bienali'ni önemli kılmaktadır. İstanbul Kültür Sanat Vakfı 'nın düzenlediği bienaller 
için sergi alanları olarak 2005 yılına kadar tarihî mekânlar seçilmiş ancak turizm etkinliği etkisi yarattığı için 
bu tarihten sonra çok daha farklı yaşam alanları tercih edilmiştir.

1999 depremi sonrası gerçekleşen 6. İstanbul Bienali'nde 20 sanatçı bienal bünyesinde sergilenen eserlerini 
depremzedeler için bağışlamışlardır. Bu eserler bienal sonunda bir müzayede ile satılmıştır. Buradan elde e-
dilen gelirler, bienalin bilet gelirleriyle birlikte depremzedeler yararına kullanılmıştır. Sanatçıların yaşanan o-
laylardaki duyarlılıkları dikkat çekmiştir. 

Bienal Projesi

Öğrencilerden kendilerini yaşadıkları kentin bienaline davet edilmiş bir sanatçı gibi hissetmeleri istenir. Ko-
nu olarak İstanbul Bienali başlıklarından biri seçtirilir. Çalışmanın sadece eskiz defteri üzerinde yapılacak 
bir planlama olduğu söylenir. 

Eskiz defterinde, yapılacak eserin her aşamasının yer alması gerektiği ifade edilerek aşağıdaki başlıkla-
ra yer verilmesi istenir:

Renksiz ve renkli çizim yapılması,

Malzeme ve ebat araştırması,

Eserin yerleştirileceği yerin araştırılması

Eserin inşa edilmesinde hangi meslek gruplarından destek alınacağının belirlenmesi,

Kullanılacak teknolojik aletlerin belirlenmesi,

Diğer  (yöresel ve kültürel mekânlar, etkinliklerle ilgili projeler vb.)...

İstanbul Bienalleri’inden Bazı Konu Başlıkları
• 1. İstanbul Bienali (1987) (Görsel 1.11)

• 2. İstanbul Bienali (1992) Kültürel Farklılıklar

• 3. İstanbul Bienali (1995) Orient/Ation (Görsel 1.12)

• 4. İstanbul Bienali (1997) Yaşam, Güzellik, Çeviriler/
Aktarımlar ve Diğer Güçlükler Üstüne (Görsel 1.13)

• 5. İstanbul Bienali (1999) Tutku ve Dalga (Görsel 
1.14)

• 6. İstanbul Bienali (2001) Egokaç-Gelecek Oluşum 
İçin Egodan Kaçış

• 9. İstanbul Bienali (2003) Şiirsel Adalet (Görsel 1.15)

• 10. İstanbul Bienali (2007) İmkânsız Değil, Üstelik 
Gerekli: Küresel Savaş Çağında İyimserlik

• 11. İstanbul Bienali (2009) İnsan Neyle Yaşar? (Gör-
sel 1.16)

• 13. İstanbul Bienali (2013) Anne, Ben Barbar mıyım? 
(Görsel 1.17)

• 14. İstanbul Bienali (2015) Tuzlu Su: Düşünce Biçim-
leri Üzerine Bir Teori (Görsel 1.18)

• 15. İstanbul Bienali (2017) İyi Bir Komşu (Görsel 1.19)
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Görsel 1.19: 15. İstanbul Bienal Afişi: 
İyi Bir Komşu

Görsel 1.11: 1. İstanbul Bienal Afişi

Görsel 1.14: 6. İstanbul Bienal Afişi: 
Tutku ve  Dalga

Görsel 1.13: 5. İstanbul Bienal Afişi: 
Yaşam, Güzellik, Çeviriler/Aktarımlar 

ve Diğer Güçlükler Üstüne

Görsel 1.12: 4. İstanbul Bienal Afişi: 
Orient/Ation

Görsel 1.18: 14. İstanbul Bienal Afişi: 
Tuzlu Su

Görsel 1.17: 13. İstanbul Bienal Afişi: 
Anne, Ben Barbar mıyım?

Görsel 1.16: 11. İstanbul Bienal Afişi: 
İnsan Neyle Yaşar?

Görsel 1.15: 8. İstanbul Bienal Afişi: 
Şiirsel  Adalet
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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. 

• Anish Kapoor’un  İstanbul’daki sergisi için

 � http://anishkapooristanbulda.com/#/eserleri

• Burhan Doğançay Müzesi için

 � http://www.dogancaymuseum.org/pPages/pGallery.aspx?pgID=579&lang=TR&sec 
tion=9&param1=138

• Cer Modern Sanatlar Müzesi

 �https://www.cermodern.org

• İstanbul Bienalleri için

 � http://bienal.iksv.org/tr

• İstanbul Modern Sanatlar Müzesi için

 �http://www.istanbulmodern.org

• Richard Serra’nın  ‘‘Kesişme II’’ adlı çalışması için
 � https://tr.khanacademy.org/humanities/art-1010/minimalism-earthworks/v/moma-ser-
ra-intersec tion-ii
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1. Yukarıda gördüğünüz iki eseri inceleyip içerik ve biçim açısından karşılaştırarak farklarını yazınız.

3. Aşağıdaki sanatçılardan hangileri Postmodern Dönem sanatçılarıdır? Okuyup doğru cevabı işaret-
leyiniz.

A) Anish Kapoor, Pablo Picasso (Pablo Pikasso, 1881-1973)            
B) Van Gogh (Van Goh 1853-1890) , Marc Chagall (Mark Şagal 1887-1985)            
C) Paul Cezanne, Claude Monet (Kıloud Mone 1840-1926)
D) Marcel Duchamp, Salvador Dali (Salvador Dali 1904-1989)
E) Anish Kapoor, Marcel Duchamp  

2. Yukarıda gördüğünüz  Gardanne (Gerdane) ve Bisiklet Tekerleği adlı eserlerin yapıldıkları dönem-
ler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru  verilmiştir?

A)  Neoklasizm-Modernizm            
B)  Romantizm-Postmodernizm           
C)  Modernizm-Postmodernizm 
D)  Rönesans-Fütürizm  
E)  Fovizm-Modernizm

4. Postmodern sanat ile İstanbul Bienali arasında nasıl bir ilişki vardır? Düşüncelerinizi yazınız.

5. Teknolojik gelişmelerin günümüz sanatına etkilerini değerlendirerek yazınız. 

Görsel 1.20: Gardanne, Cezanne, Görsel 1.21: Bisiklet Tekerleği, Duchamp 

Aşağıdaki değerlendirme sorularının olduğu form, çoğaltılıp öğrencilere dağıtılarak soruları cevapla-
maları sağlanır.

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER VEYA İLERİ DÜZEYDE ÖĞRENME HIZINA SAHİP 
OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ
Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler, kendi gelişim süreçleri ve gayretleri dikkate alınarak değerlendirilir. İleri 
öğrenme hızına sahip öğrenciler de daha özgün çalışmalar yapmak üzere motive edilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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12.2.2. MÜZELERDE İNCELEME VE UYGULAMA IV
12.2. KÜLTÜREL MİRAS

Ögrenme 
Alanı 

�
�

2.
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12.2. KÜLTÜREL MİRAS ÖĞRENME ALANI AMAÇLARI

Geleceğe emin adımlarla ilerlemenin yolu tarihsel bir bilinçle ku-
şanmaktan geçmektedir. Ülkemiz, insanlık tarihine paralel dü-
zeyde kültürel, tarihsel varlıkların bulunduğu zengin topraklar ü-
zerinde yer almaktadır. Bu açıdan kültürel mirasımıza, değerleri-
mize sahip çıkmak büyük önem arz etmektedir. 

Kültürümüz, içinde yaşadığımız toplumun yıllar boyunca edin-
diği deneyimlerin toplamından oluşmaktadır. Günümüz dün-
yasında bilişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak ileti-
şimin yoğun kullanımı kültürel farklılıkların korunmasını, geliş-
tirilmesini gerekli kılmaktadır. Kültürel  varlıklarımıza, mirasımı-
za sahip çıkmanın yolu müzecilik anlayışını toplumumuza, gele-
cek kuşaklara mal etmekten geçmektedir. Sanat eğitimi açısın-
dan temel bir eğitim mekânı olarak müzeler; öğrencilere göre-
rek, yaşayarak, yaparak öğrenme imkânları sağlar. Kültürel Mi-
ras Öğrenme Alanı, öğrencilerin müzeleri eğitim öğretim amaç-
lı nasıl kullanabileceği konusunda rehberlik edecek kazanımlar 
içermektedir. 

Müzelerde İnceleme ve Uygulama IV konusu ile öğrencilerin sa-
natın insanlık tarihine katkılarını bilen, evrensel düşünceye sa-
hip bir birey olarak toplumların gelişiminde güzel sanatların ye-
rini ve önemini kavraması, kültürel çeşitliliğe saygı duyması, 
kültürel mirasımızın zenginliğinin farkına vararak sahiplenmesi 
amaçlanmıştır.
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DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ

  2. 2. MÜZELERDE İNCELEME VE UYGULAMA IV

DERS  : GÖRSEL SANATLAR

SINIF  : 12 

ÖĞRENME ALAN     : 12.2. KÜLTÜREL MİRAS

KONU     : 12.2.1.  MÜZELERDE İNCELEME VE UYGULAMA IV

  KAZANIMLAR: 
12.2.2. Müzelerde İnceleme ve Uygulama IV

12.2.2.1. Dünyaca ünlü müzeleri tanır.

12.2.2.2. Yurt dışındaki müzelerde bulunan kültürel mirasımızı tanır.

Almanya’da bulunan İslam Eserleri Müzesi ve Bergama Müzesi vb.

12.2.2.3. Müze ve sanat galerilerinin kültürel bağların kurulmasındaki rolünü açıklar.

12.2.2.4. Müze ve sanat galerileri ile ilgili yazılı ve görsel kaynakları sergiler.

Öğrencilerin müze ve sanat galerileri ile ilgili araştırma yapmaları, elde ettikleri bilgilerden yarar-
lanarak müze ve sanat galerilerini tanıtan web sayfası, broşür, okul gazetesi, poster ya da tanı-
tım sunumları oluşturmaları ve sunmaları sağlanır.

12.2.2.5. Sanal Müze ziyaretleri yapmaları sağlanır.

SÜRE: 9 ders saati/4,5  hafta 

ARAÇ VE GEREÇLER: Bilgisayar, Genel Ağ, etkileşimli tahta, projeksiyon, pano sunumu yapacaklar için  
   renkli kartonlar, kâğıt, yazıcı, yapıştırıcı vb.

YÖNTEM VE TEKNİKLER: Araştırma, anlatım, soru-cevap, grup çalışması, uygulama, sergi

KAYNAKLAR: 

Genel Ağ, müzeleri tanıtan kitaplar, (afiş, broşür, makaleler vb), konu içerisinde verilen    
müzelerle ilgili linkler.

ABACI, O. (1996). Müze Eğitimi. İstanbul: Sanatta Yeterlilik Tezi.

BUYURGAN S. & MERCİN,L. (2005). Görsel Sanatlar Eğitiminde Müze Eğitimi ve Uygulamaları Kitabı. 
Ankara: Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yayınları

ÇETİN, T. (2006). Resim-İş Eğitimi Anabilim Dallarında Müze Eğitiminin Sanat Tarihi, Sanat Eleştirisi 
ve Anasanat Atölyelerinde Uygulamalara Etkisi . İzmir: Yüksek Lisans Tezi

DERSE HAZIRLIK: 
Öğrenci, dünyaca ünlü müzeleri araştırır ve tüm bilgi birikimini sınıf ortamında arkadaşlarıyla paylaşılır.

• Öğrencilerden, Berlin Bergama İslam Eserleri Müzesindeki ve yurt dışındaki diğer müzelerde bulunan 
kültürel miraslarımızı yazılı ve görsel olarak araştırarak hazırlıklı gelmeleri ve bilgi kâğıdı oluşturmala-
rı istenir (Bu araştırmaları yaparken Genel Ağ’dan, müzelerin web sayfalarından, görsel ve yazılı diğer 
kaynaklardan faydalanılabileceği belirtilir.).

• Öğrencilerden, müze ve sanat galerilerinin kültürel bağların kurulmasındaki rolünü araştırmaları ve sı-
nıf ortamında paylaşmaları istenir.

• Öğrencilerin sayfa 45'te verilen Genel Ağ’da gezilebilecek müzelerin, sanal müzelerin adreslerini not 
almaları sağlanır. 
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ETKİNLİK SÜRECİ: 
Dünyaca Ünlü Müzeler

1. Topkapı Sarayı ve Müzesi, İstanbul             

Topkapı Sarayı'nın yapımına Fatih Sultan Mehmet Dönemi'nde (1432-1481) 1460 yılında başlanmış ve 
1478 yılında tamamlanmıştır. Saray, Marmara Denizi İstanbul Boğazı ve Haliç arasındaki tarihî İstanbul 
yarımadasının ucundaki Sarayburnu’nda bulunan Doğu Roma Akropolü üzerindeki 700.000 m2'lik bir 
alan üzerine kurulmuştur. Fatih Sultan Mehmet’ten itibaren otuz birinci padişah Sultan Abdülmecit’e 
kadar yaklaşık 400 yıl süreyle imparatorluğun idare, eğitim ve sanat merkezi olarak kullanılmış; aynı 
zamanda padişahın evi olmuştur. XIX yüzyılın ortalarında, hanedanın Dolmabahçe Sarayı’na taşınması 
ile terkedilmiş olmasına rağmen önemini her zaman korumuştur.

Görsel 2.1: Topkapı Sarayı (Dıştan Görünüm), İstanbul

Görsel 2.2: Topkapı Sarayı (İçten Görünüm), İstanbul



Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra 3 
Nisan 1924 yılında müze hâline getirilen ve Cum-
huriyet’in ilk müzesi olan Topkapı Sarayı Müze-
si, günümüzde yaklaşık 300.000 m2'lik bir alan 
kaplamaktadır. Kara tarafından Fatih’in yaptırdı-
ğı Sur-i Sultani, deniz tarafından ise Doğu Roma 
surları ile şehirden ayrılan Topkapı Sarayı; mimari 
yapıları, koleksiyonları ve yaklaşık 300.000 arşiv 
belgesi ile dünyanın en büyük saray müzelerin-
den biridir (Görsel 2.1, 2.2).

http://www.topkapisarayi.gov.tr/tr
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2. Louvre Müzesi, Paris 

3. The British Müzesi, İngiltere  

Fransa'nın başkenti Paris'te 
bulunan müze, Orta Çağ’dan 
1848’e kadar uzanan Batı sa-
nat eserlerinin yanı sıra eski or-
yantal, Mısır, Yunan, Etrüsk ve 
Roma medeniyetlerinin grafik 
ve İslam sanatları koleksiyon-
larına ev sahipliği yapmaktadır. 
Odadan odaya, eski kraliyet sa-
rayı başyapıtlarını halka açmış-
tır: Mona Lisa (Mona Lisa), Me-
dusa’nın Rafı, Venüs de Milo ve 
Samothrace’in (Samotres) Ka-
natlı Zaferi. Müzede toplamda, 
keşfedilecek 35.000 eser var-
dır. 800 yıllık geçmişiyle Louv-
re (Luvr), XII. yüzyılın Orta Çağ 

Görsel 2.3: Louvre Müzesi, Paris

Görsel 2.4: British Müzesi, Londra

kalesinden Pei’nin (Pi) cam piramidine kadar birçok mimari trendden etkilenmiştir (1989).  İslami Sa-
natlar Bölümü’nü barındıran en son ek, mimarlar Mario Bellini (Maryo Bellini, 1953-...) ve Rudy Ricciotti 
(Rudi Rikdiadi, 1952-...) tarafından tasarlanmıştır (Görsel 2.3).

https://en.parisinfo.com/paris-museum-monument/71065/Musee-du-Louvre
http://www.louvre.fr/en

 

İngiltere'nin başkenti Londra şehrinin Bloomsbury (Blomsbori) bölgesinde bulunan müze; insanlık ta-
rihi, sanatı ve kültürüne adanmış bir kamu kurumudur. Bugün başta kültürel sanat nesneleri ve anti-
kalar müzesi olmasına rağmen 
British (Britiş) Museum bir “ev-
rensel müze” olarak, doktor ve 
bilim adamı Sir Hans Sloane’in 
(Sör Hans Sloan, 1660-1753) 
koleksiyonlarına dayanılarak 
1753 yılında kurulmuştur. Mü-
ze, ilk olarak 1759’da mevcut 
binanın bulunduğu Montagu 
(Mantıgyu) Evi’nde halka açıl-
mıştır. British Museum ne kili-
seye ne krala ait, halka açık ve 
her şeyi toplamayı hedefleyen 
yeni bir tür müze olan ilk millî 
müze olmuştur (Görsel 2.4).

http://www.britishmu-
seum.org.
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4. Prado Müzesi, Madrid   

ğer önemli eser koleksiyonlarını da içerir. Dünyadaki en büyük sanat müzelerinden biri olarak kabul e-
dilmektedir. Kayıtlarında 27000'den fazla yapıt kayıtlı olsa da yer sıkıntısından dolayı yanlızca 1300 ka-
darı sergilenebilmektedir. En yoğun olarak ev sahipliği yaptığı sanatçılar; Francisco Goya’nın  (Fransisko 
Goya, 1746-1828) yanı sıra Hieronymus Bosch (Hironimus Boşh, 1450-1516), El Greco (El Greko, 1541-
1614), Peter Paul Rubens (Pitır Pol Rubens, 1577-1640), Titian (Tityan, 1488-1576) ve Diego Valazqu-
ez’dir (Diego Velaskez, 1599-1660) (Görsel 2.5).

https://www.museodelprado.es

Görsel 2.5: Prado Müzesi, Madrid

Madrid’in merkezinde bulunan 
İspanyol Ulusal Müzesidir. Pra-
do (Prado) Müzesi 1785 yılında 
İspanya kralı III. Carlos (Karlos) 
tarafından Juan de Villanue-
va’ya (Huan de Vilanuv) yap-
tırılmıştır. XII. yüzyıldan XX. 
yüzyıla kadar İspanyol Kraliyet 
koleksiyonu ve en iyi İspanyol 
sanat koleksiyonuna uzanan 
dünyanın en iyi Avrupa sanat 
koleksiyonlarından birine sa-
hip olduğu kabul edilmektedir. 
1819’da resim ve heykel müze-
si olarak kurulmuştur ama di-

Görsel 2.6: Egyptian Müzesi, Kahire

5. Egyptian Müzesi, Kahire  

Kahire’deki Mısır Müzesi, dünyanın en kapsamlı firavun tarihi eserlerini içermektedir. Orijinal koleksiyon 
XIX. yüzyılın sonlarında Auguste Mariette (Agust Mariet, 1821-1881) tarafından kurulmuş ve Boulaqn’ta 
(Bulog) bulunmuştur (Görsel 2.6). Nesneler, 1891’de Giza’daki İsmail Paşa Sarayı’na getirilmiş ve 1902’de 
Tahrir Meydanı’ndaki mevcut binaya taşınmaya başlanmıştır. Marcél Dourgnon’nun  (Marsel Dörgno, 
1858-1911) neoklasik stilinde tasarlanan Mısır Müzesi, Tarih Öncesi Dönem’den Roma Dönemi’ne ka-
dar uzanan eserlerle doludur. 
Egyptian (İcıpşın) Müzesinde 
Mısır’ın geçmişinin 5000 yılı-
nı kapsayan yaklaşık 160.000 
nesne bulunmaktadır. Zemin 
kat koleksiyonları, kronolo-
jik bir turda ziyaretçiyi alırken 
üst kattaki nesneler türbe veya 
kategoriye göre gruplandırıl-
mıştır. Tutankamun hazineleri, 
günlük yaşam ahşap modelle-
ri, kutsal heykelcikler ve nadir 
bir Fayyum (Feyum) portre-
leri grubu sergilenmektedir. İ-
kinci kattaki vitrinlerde de Yeni 
Krallık mumyalarının birçoğu 
bulunmaktadır.

http://www.sca-egypt.org
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6. The State Hermitage Müzesi, St. Petersburg  

7. Berlin İslam Eserleri Müzesi 

Dünyanın en büyük ve prestij-
li müzelerinden biri olan Her-
mitage (Ermitaj) Müzesi aynı 
zamanda tarih boyunca Rus-
ya’nın en önemli yönetim mer-
kezi olan Kışlık Saray olarak bi-
linmektedir. 1917 yılına kadar 
halka açık olmayan, sadece sa-
ray halkının kişisel sanat galeri-
si olarak kullanılan bölüm, 1917 
Ekim Devrimi ile müze hâline 
getirilmiştir. Barok mimarisinin 
en nadide örneklerinden biri o-
larak kabul edilir. Müze kolek-
siyonunda üç binden fazla eser 
barındırmaktadır. Müzede an-
tik tarihlerdeki insanların ya-

Görsel 2.7: Hermitage Müzesi, Saint Petersburg

Görsel 2.8: Pergamon İslam Eserleri Müzesi, Berlin

şam biçimleri hakkında ipucu veren çok sayıda eserden savaş eşyalarına kadar önemli koleksiyonlar bu-
lunmaktadır (Görsel 2.7).

https://www.hermitagemuseum.org

Berlin İslam Eserleri Müzesi, 1904 yılında Prusya Devleti sanat koleksiyonlarının bir bölümü olarak kurul-
muştur ve kendi türü içinde Batı dünyasının en eski müzelerinden biridir. Müze, bugün Federal Almanya 
Cumhuriyeti ve eyaletleri tarafından finanse edilen Prusya Kültür Varlıkları Vakfı içinde, Berlin Dev-
let Müzeleri Birliği’ne bağlı 17 müzeden biridir. Berlin’deki Müzeler Adası üzerinde, en önemli tarihsel 
kurumlardan biri olan Bergama Müzesi içindeki özgün konumu ve çok değerli koleksiyonlarıyla dik-



kat çekmektedir (Görsel 2.8). 
Berlin Müzeler Adası, dünya 
çapındaki en büyük ve en eski 
müze komplekslerinden biridir 
ve 1999 yılında UNESCO (U-
nesko) tarafından dünya kültür 
mirası listesine alınmıştır.

Sanat eserlerinin büyük kısmı 
VII. ve XIX. yüzyıllar arasın-
da İspanya’dan Hindistan’a 
uzanan geniş bir bölgeden gel-
medir. Eserler, nüfusun büyük 
çoğunluğunu Müslümanların 
oluşturduğu ancak içinde baş-
ka dinlere mensup grupların 
da yaşadığı toplumlara aittir. 

https://prezi.com/cfozrlo-
tzzur/berlin-islam-eserle-
ri-muzesi/
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Görsel 2.11: Milet Güney Agora Kuzey Kapısı, Pergamon Müzesi

1. Beyhekim Mescidi Mihrabı, "Bergama (Pergamon) Müzesinde"

Almanya’nın Berlin şehrindeki "Bergama (Pergamon) Müzesindeki" Konya Salonu’nda,  Konya’dan gö-
türülmüş   XIII. yüzyıl Selçuklu Devri eserleri arasından Beyhekim Mescidi’nin yerinden sökülerek geti-
rilen çini mozaik mihrabı dikkat çekmektedir. Mozaik, çini tekniğinde yapılmış levhalarla kaplı olan eser, 
yazı ve desenlerle süslüdür (Görsel 2.9).

Görsel 2.9: Beyhekim Mescidi Mih-
rabı, Pergamon Müzesi

Görsel 2.10: Aphrodisias-İhtiyar 
Balıkçı Heykeli, Pergamon Müzesi

3. Milet Güney Agora Kuzey  Kapısı, "Bergama (Pergamon) Müzesinde"

Yurt Dışındaki Müzelerde Bulunan Kültürel Miraslarımız

Ülkemizin çeşitli yerlerinden kazılar sonucu çıkartılıp yurt dışına götürülmüş veya hediye edilmiş birçok ta-
rihî sanat eserimiz çeşitli ülkelerin müzelerinde sergilenmektedir.



Aydın ili, Söke ilçesi, Balat kö-
yündeki kazılara ilk defa Berlin 
Müzesi müdürlerinden Schöe-
ne (Şöne) tarafından başlan-
mıştır. Bunu 1896 yılında T. 
Wiegand'ın (T. Vigand) yaptı-
ğı kazı izlemiştir. Miletos antik 
kentinde yapılan kazılarda e-
le geçen bazı eserler, Sultan II. 
Abdülhamit'in emriyle Alman-
lara hediye edilmiştir. Bu kazılar 
sırasında bulunan MS II. yüzyıla 
ait anıtsal Güney Agora Kapısı, 
bugün Berlin "Bergama (Perga-
mon) Müzesinde sergilenen en 
önemli eserler arasında yer al-
maktadır (Görsel 2.11).

2. Aphrodisias-İhtiyar Balık-
çı Heykeli "Bergama (Perga-
mon) Müzesinde"

Aydın yakınlarındaki antik 
Aphrodisias (Afrodiyas) ken-
tinde Prof. Dr. Kenan Erim 
(1929-1990) başkanlığında sür-
dürülen kazılar sırasında 1989 
yılında Tiberius (Tiberyus) Por-
tikosu'ndaki (Küçük sütunlarla 
taşınan giriş sundurması) ha-
vuzda   bir mermer baş bulun-
du. Bulunan başın 1904 yılında 
yürütülen izinli kazılar sırasında 
bulunarak gizlice yurt dışına 
kaçırılan ve daha sonra Berlin 
Pergamon Müzesine satılan 
gövdeye ait olduğu tespit edildi 
Görsel 2.10).
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4. Zeus Sunağı,  "Bergama (Pergamon) Müzesinde"

MÖ II. yüzyılda, Kuzey Batı A-
nadolu’da, İzmir’in kuzeyinde 
bulunan antik Pergamon şeh-
rinde Pergamon Krallığı’nı yö-
neten Attalos (Atalos) haneda-
nı tarafından yaptırılmış mer-
merden dinsel ve anıtsal ya-
pıdır. At nalı biçimindeki yapı, 
Bergama Akropolü üzerinde 
bulunur. 35,65 m genişliğinde, 
33,4 m derinliğindedir. Yapı-
nın ön tarafında bulunan mer-
divenler 20 m genişliğindedir 
(Görsel 2.12).

Dışında ve iç mekânlarda bu-
lunan mermer kaplama üze-
rindeki freskler sanat tarihinin 
en önemli yapıtları arasında 
sayılmaktadır. Dış cephe fresk-
leri antik Helen dünyasının Ol-
ympos (Olimpos) tanrıları ile 
Gigantlar arasındaki savaşı, iç 
alandaki freskler Pergamon’un 
kuruluş söylecesi olan Telefos 
söylencesini anlatır. Bu gör-
kemli yapının kalıntıları 1870’li 
yıllarda Alman mühendis Carl 
Humann (Karl Human) tarafın-
dan, o zamanın Prusya’sına gö-
türülmüştür. Bugün Berlin’de 
bulunan Bergama (Pergamon) 
Müzesinde sergilenmekte ve 
her yıl binlerce insan tarafın-
dan ziyaret edilmektedir.

5. Athena Tapınağı, "Bergama 
(Pergamon) Müzesinde"

Pergamon’daki Akropolis’te 
yer alan Athena Tapınağı’nın 
propylon yapısı, MÖ II. yüz-
yılın başında II. Eumenes 
(Yumins) tarafından yaptırıl-
mıştır (Görsel 2.13). İki kat-
lı yapının zemin katında 4 a-
det Dor sütunu vardır. Üs-
tünde ise Eumenes’in Athena  

Görsel 2.12:  Zeus Sunağı, Pergamon Müzesi

Görsel 2.13: Athena Tapınağı, Pergamon Müzesi
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Görsel 2.15: Zincirli Höyük Hitit kabartmaları, Pergamon Müzesi

Görsel 2.16: Nereidler Anıtı, British Müzesi

Nikephoros’a (Nikeforıs) ithaf 
ettiği bir yazıt yer alır. Üst katta 
ise 4 adet ion sütunu ve zırh-si-
lah kabartmaları bulunmakta-
dır. Berlin Müzesinde sergile-
nen bu anıt da XIX. yüzyılda 
Almanya’ya götürülen eserler 
arasındadır.

6. Milet Traianus (Trayanus)Ta-
pınağı Ön Cephesi, "Bergama 
(Pergamon) Müzesinde" 

T. Wiegand ve H. Knackfuss (H. 
Knakfus) tarafından Milet kazı-
larında (1903) bulunan Traia-
nus (Triyanus) Tapınağı’nın ön 
cephesi Almanya’ya götürül-
müştür (Görsel 2.14).

7. Zincirli Höyük Hitit 
Kabartmaları, "Bergama 
(Pergamon) Müzesinde" 
 
Zincirli Höyük’de bulunan MÖ 
VIII. yüzyıl Hitit kabartmaları, 
Carl Humann tarafından kaya 
yüzeylerinden sökülüp Berlin’e 
götürülmüştür (Görsel 2.15).

8. Nereidler Anıtı "British 
Müzesinde" 

MÖ 400 yıllarında Ksanthos 
(Ksantos) kentinde yapılmış 
olan bu anıt, sütunları arasın-
daki 12 adet Nereid heykelin-
den dolayı Nereidler Anıtı adı-
nı almıştır. Göz kamaştıran bu 
antik eser, günümüzde British 
Museumda sergilenmektedir  
(Görsel 2.16).

Görsel 2.14: Milet Traianus Tapınağı ön cephesi, Pergamon Müzesi
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Görsel 2.17: Payava Lahti, British Müzesi

10. Knidos Aslanı, "British Mü-
zesinde"  

Görsel 2.18: Knidos Aslanı, British Müzesi

9. Payava Lahdi, "British 
Müzesinde" 

Adını Likyalı bir yönetici olan 
Payava’dan alan ve MÖ IV. yüz-
yılın ikinci çeyreği başlarına a-
it bu lahit, Satrap Ayaklanma-
sı sırasında Pers egemenlerinin 
tarafında yer almış olan Ksant-
hoslu komutana aittir. Lahit, 
yüksek bir kaide üzerinde du-
ran Likya lahitlerinin en önem-
lilerinden biridir. Üzerinde çe-
şitli ve önemli kabartmaların 
yer aldığı lahit, Sir Charles Fel-
lows (Sör Carls Felovs)  tara-
fından 1842 yılında Sultan Ab-
dülmecit’in izniyle British Mü-
zesine götürülmüştür  (Görsel 
2.17).

Yaklaşık olarak 2500 sene 
önce yaptırılan, ancak 1855 
yılında C. Newton (C. Nivton) 
tarafından İngiltere’ye götü-
rülerek British Museumun gi-
rişinde sergilenen Knidos As-
lanı müzeye gelen ziyaretçileri 
“Hoş geldiniz.” dercesine karşı-
lar pozisyonda yerleştirilmiştir 
(Görsel 2.18).
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Görsel 2.20: Myrina Heykelcikleri, Louvre Müzesi

Görsel 2.19: Troya Hazineleri, The State Hermitage (Ermitaj) Müzesi

11. Troya Hazineleri, "The State Hermitage  Müzesinde"
Mykene'de yapılan kazı çalışmaları esnasında gün ışığına çıkan eserlerden resimde görülen kolye, küpe 
ve bunun gibi Troya hazinelerinin tamamına yakın bir kısmı Rusya'da The State Hermitage Müzesinde-



dir (Görsel 2.19).

12. Myrina (Mırina) Heykelcikleri,  
"Louvre Müzesinde"

Myrina, Aiolis (Aolis) bölge-
sinin en güzel kentlerinden 
biridir ve İzmir’in Aliağa ilçe-
sinin hemen kuzeyinde, deniz 
kıyısında bulunur. Myrina’nın 
en önemli özelliği, dünyada 
pişmiş toprak heykelcikleri ile 
ünlü üç antik kentten biri ol-
masıdır. Avrupa’nın birçok özel 
ve resmî koleksiyonlarında ka-
çak kazılarla ortaya çıkartılmış 
Myrina terracottaları (tereko-
ta, pişmiş toprak heykelcikleri) 
bulunur. En büyük koleksiyon ise Paris’te Louvre 
Müzesinde yer alır (Görsel 2.20). 

Yurt dışında bulunan kültürel miraslarımıza daha 
birçok eser eklenebilir.  

Müze ve Sanat Galerilerinin Kültürel Bağların 
Kurulmasındaki Rolü

Müzeler ve sanat galerileri, sanat eserleri ve bilim-
sel nesnelerin halka sergilenmesiyle geçmişle gele-
cek arasında bir köprü kurmakta ve insanlık tarihinin 
bir aynası olmaktadır. Müzeler toplumun bilimsel ve 
kültürel geçmişini yansıtarak geleceğini de şekillen-
dirmektedir. Müzelerin toplum ile olan ilişkisi, onların 
eğitim kurumu olmasını sağlar. 

Müzeler eski çağlardan günümüze kadar üretilen e-
serlerin değişimini ve gelişimini göstererek toplumla-
rın hangi aşamadan geçtiklerini algılamamızı ve geç-
miş zaman diliminde yolculuğa çıkmamızı sağlar. 

Müzelerin ulusal ve evrensel kültür ürünlerinin geç-
mişten geleceğe taşındığı mekânlar olduğu üzerinde 
durulur.

Yaşadığımız coğrafya, tarih ve kültürel anlamda çok 
zengin bir mirasa sahiptir. Fakat bu eserleri koruma 
ve sahip çıkma bilinci tam anlamıyla oluşmamıştır.  
Bu da toplumumuzdaki bu konu ile ilgili eğitim eksik-
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liğinden kaynaklanmaktadır. Geçmişini koruyan, sunan dolayısıyla da toplumda tarih bilincini oluşturan 
müze, o toplum için önemli bir kurumdur. Tarih bilinci kazanan toplum bireyleri de ülkelerinin evrensel 
dünyadaki yerini doğru ve yerinde değerlendirebilirler. 

Toplumun geçmiş değerlere saygısı, kültür ve sanat birikimlerine sahip çıkması ve korumasıyla ölçülür. 
Geçmişine ve sanatına sahip çıkmayan, koruyamayan toplumlar gelecekte de varlığını devam ettiremez-
ler ve eriyip giderler.

Tarih bilincini yaratmak, kültürel bağların kurulması ile sağlanır. Kendi kültürünün evrensel kültür içinde-
ki yerini; tüm boyutuyla tam ve doğru algılamasını sağlamak, müze ve galerilerin en önemli rollerindendir.

Kültürümüzü ve sanatımızı öğrenme ve anlama bir süreçtir, bu süreç için de en uygun ortam müzelerdir. 
“Müze; geçmişi sunar ve bireyler eserleri algılayıp zaman boyutunda bir yere koyar, bu durumda tarih ve 
sanat birey için anlaşılır olur.”

Öğrenci; yaşadığı toplumun kültürünü öğrenip sanatına, değerlerine, tarihine saygı duymayı ve onu koru-
ma bilincine sahip olmayı öğrenir.

Sanat bilincini kazanan bireylerin kendi kültürlerinin evrensel dünyadaki yerini daha iyi değerlendirebile-
cekleri belirtilir.

Müze ve Sanat Galerileri ile İlgili Yazılı Görsel Kaynakların Sergilenmesi

Öğrencilere konu başlangıcında araştırma görevi olarak verilen yurt dışındaki müzelerde ve sanat galeri-
lerinde bulunan kültürel miraslarımızdan seçtikleri sanat eserlerinden oluşan, kendilerine ait bir müze ve-
ya sanat galerisi oluşturmaları ve çalışmalarını sunmaları istenir. Bu çalışmaların sunumu, çevresel faktörler 
ve okulun sahip olduğu imkânlar doğrultusunda etkileşimli tahta veya projeksiyon kullanılarak powerpoint 
programı ile sunulabileceği gibi görsel ve yazılı kaynaklardan oluşturdukları ve tasarladıkları renkli broşür, 
katalog, afiş tasarımları şeklinde yapılarak okul panolarında da  sergilenebilir.

• Öğretmen, öğrencileri gruplara ayırır ve gruplarına isim vermelerini ister. Grup çalışmasının önemini ve 
çalışmayı yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğini belirtir (Yol haritası ve grup değerlendirme ölçüt-
leri verilir.).

Konu ile İlgili Sanal Müze Ziyaretleri

Gelişen teknoloji ve Genel Ağ sayesinde müzelere ulaşmak, sergileri gezmek ve çeşitli interaktif medyalara 
ulaşmak daha kolaylaşmıştır. Görsel zenginliğin artması sayesinde müzelere ilgi artmıştır. İnternet sayesin-
de sadece yurt içi değil hemen hemen bütün müzelerin İnternet sayfaları ile sergileri gezmek mümkün hâ-
le gelmiştir. Sınırların ortadan kalkması ve insanların istedikleri sergiyi sanal ortamda gezebilmesi kültürler 
arası bir bağ kurmuştur denilerek sanal müzelerin adresleri not alınır.

• Hazırlanan çalışmalar verilen süre içinde grup olarak sunulur ve sergilenir.

• Çalışma sırasında grup faaliyetleri gözlemlenir.

• Sunum veya sergileme sonunda yapılan işler dosyalanıp teslim alınır.

• Çoğaltılıp dağıtılan grup öz değerlendirme formları öğrenciler tarafından doldurulur ve teslim alınır.

• Çalışmalar değerlendirme formu kriterleri dikkate alınarak değerlendirilir.
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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Sanal Müzeler

 � www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,135634/sanal-muzeler.html

 � http://www.3dmekanlar.com/tr/3d-muzeler.html

 � https://www.tursab.org.tr/tr/fotograf-galerisi/turkiyenin-degerleri_13807.html

 � http://www.sanalmuze.org



MÜZE VE SANAT GALERİSİ OLUŞTURMA
YOL HARİTASI

Sevgili öğrenciler,

Öncelikle grubunuza bir isim bulunuz.

Dünyaca ünlü müzeleri ve yurt dışındaki müzelerde bulunan kültürel miraslarımızı (Berlin'de bulunan İslam E-
serleri Müzesi ve Bergama Müzesi vb.) araştırıp bir bilgi kâğıdı oluşturunuz ve grup arkadaşlarınızla paylaşınız. 
Daha sonra görev paylaşımı yaparak elde ettiğiniz bilgiler, tarihçeleriyle birlikte seçtiğiniz eserler ve edindiğiniz 
görsellerle kendinize ait bir müze veya sanat galerisi oluşturunuz. Müzeyi İnternet ortamında powerpoint sunu 
olarak hazırlayabileceğiniz gibi görsel ve yazılı kaynakları kullanarak tasarladığınız renkli broşür, poster, katalog 
veya afiş şeklinde de hazırlayabilirsiniz. Hazırlanan çalışmalar daha sonra grupça sınıfa sunulacaktır.

Bu çalışmayı yaparken aşağıdaki adımları izlemeniz size yardımcı olacaktır.

Ön Hazırlık

1. Grupça bir çalışma planı hazırlayınız ve planı öğretmeniniz ile paylaşınız.
2. Grup içinde görev dağılımı yaparak araştırmalarınızı yapınız. Araştırmalarınızı yaparken İnternet'ten müzele-

re  ve sanat galerilerine ait sayfalara (sanal müze) girerek faydalanabilirsiniz. 
3. Konu ile ilgili ihtiyaçlarınızı belirleyiniz.
4. Müzelerle ilgili farklı görsel ve yazılı kaynaklar (kitap, dergi, poster, afiş, katalog, vb.) edinip fotoğraflarını çe-

kebilir, çizimlerini yapabilir, renkli örneklerini (fotokopi, kartpostal vb.) alıp kullanabilirsiniz.
5. Kaynak araştırırken ve doküman toplarken ekip çalışması içinde bir plana göre çalışmanız sizin için destekle-

yici olacaktır.
6. Bilgilerin doğruluğuna ve kullanılabilirliğine dikkat ediniz.
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7. Edinilen ve seçilen örnekler ve tarihçeleri bilgisayar ortamında veya  dosya şeklinde arşivlenmelidir. Bu size 
kolaylık sağlayacaktır.

İçerik

8. Daha sonra bulduğunuz ve seçtiğiniz örnekleri ve bilgileri düzenleyeceksiniz. 
9. Çalışmanızın sunum şekline karar verip ( powerpoint sunum, afiş, broşür, katalog vb.) çalışmanıza o yönde 

devam ediniz. 
10. Seçtiğiniz sunum doğrultusunda malzemelerinizi edininiz. (Öğretmeninizden yardım ve destek alabilirsiniz.)
11. Yaratıcılık yeteneğinizi kullanarak tasarım yapacaksınız. 
12. Tasarım yaparken kendi çizimlerinizle de çalışmaya katkıda bulunabilirsiniz.
13. Tarihî eserlerle ilgili fotoğraflar, çizimler, çeşitli teknikte resimler, kitaplar, nesneler, maketler, haritalar vb. 

kullanabilirsiniz.
14. Tasarımları yaparken farklı görüş ve fikirlere saygı gösterek ve dinleyerek  ortak hareket etmelisiniz.
15. Gerek bilgisayar ortamında gerekse broşür veya poster şeklinde yapılacak sunumlar için kompozisyona, es-

tetik görünüme önem veriniz.
16. Temizlik ve malzemeyi düzgün kullanmaya dikkat ediniz.
17. Aranızdan sunumu yapacak bir sözcü seçiniz. 
18. Sunum yapılırken çeşitli materyallerle (sanat eserinin maketi, sanatçıların kılığına girme, ortama uygun mü-

zik vb.) sunumunuzu destekleyebilirsiniz.
19. Sunumu yaparken verilen sürenin dışına çıkmamalısınız.
20. Sunum bittikten sonra yaptığınız çalışmayı arşivleyip öğretmeninize teslim ediniz.

21. Öğretmeniniz tarafından çoğaltılıp size dağıtılan grup öz değerlendirme formunu doldurunuz.

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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1. Ülkemizde bulunan ve Cumhuriyet'in ilk müzesi olan dünyaca ünlü müzemizin adını yazınız.

2. Müze ve sanat galerilerinin kültürel bağların kurulmasındaki rolünü  yazarak açıklayınız.

Aşağıdaki soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

3. İngiltere’de bulunan dünyaca ünlü müze hangisidir?

A)  Louvre Müzesi

B)  The British Müzesi 

C)  Ermitaj Müzesi   

D)  Prado Müzesi           

E)  Metroplitan Müzesi

4.  Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yurt dışındaki müzelerde bulunan kültürel miraslarımız ve  
 kültürel miraslarımızın bulunduğu müze doğru verilmiştir?

A) Beyhekim Mescidi Mihrabı/Pergamon Berlin Müzesi     

B)  Troya Hazineleri/British Müzesi

C)  Nereidler Anıtı/Louvre Müzesi       

D)  Knidos Aslanı/Pergamon Müzesi   

E)  Pavaya Lahdi/Ermitaj Müzesi

5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Berlin Pergamon Müzesinde bulunan kültürel miraslarımızdan 
değildir?

A) Troya Hazineleri   

B) Athena Tapınağı

C) Zeus Sunağı   

D) Aphrodisias-İhtiyar Balıkçı Heykeli

E)  Knidos Aslanı



Aşağıdaki değerlendirme sorularının olduğu form, çoğaltılıp öğrencilere dağıtılarak öğrencilerin soru-
ları cevaplamaları sağlanır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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 DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI
(Bu ölçek, "Müzelerde İnceleme, Uygulama IV" konulu çalışmayı ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.)

Grubun Adı   :  

Gruptaki Öğrencilerin Adları              :  

                                                                                     

Sınıfı                                                                      : 

Ö   L   Ç   Ü   T   L   E   R
DERECELER

5 4 3 2 1

Gruba isim bulması ve uygun çalışma planı yapması

Grup içinde görev dağılımı yapması

İhtiyaçları belirlemesi
Üzerine düşen görevi yerine getirmesi

Farklı kaynaklardan bilgi toplaması

Çalışmaları bir plana göre gerçekleştirmesi
Ekip çalışmasını desteklemesi

Bilgilerin doğruluğu ve kullanılabilirliği

Düzgün ifade kullanma ve anlaşılabilir olması

Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunması

Toplanan bilgileri düzenlemesi

Kritik düşünme becerisini göstermesi

Farklı görüşlere saygılı olması

Malzemeyi doğru kullanması



Çalışmanın tertip, temizlik ve estetik görüntüsü

Sunuyu uygun kaynakla desteklemesi

Özgüvene sahip olması

Türkçeyi doğru ve düzgün konuşması

Sunum yapması ve sergilemesi

 GENEL TOPLAM

DEĞERLENDİRME: Bu ölçekten 95 üzerinden 67 puan aldıysanız başarılısınız demektir. 66 veya altın-
da puan alan her bir öğrenciye ilgili öğrenmeleri tekrar etmeleri yönünde dönüt ve-
rilmelidir. 
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GRUP ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
(Bu ölçek, "Müzelerde İnceleme, Uygulama IV" konulu çalışmayı ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.)

YÖNERGE: Bu form öğrencilerin grup çalışma sürecini değerlendirmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Arkadaş-
larınızın/Grubunuzun çalışmalarını en doğruyu yansıtan seçeneğe () işareti koyarak belirtiniz.

Etkinlik Adı    :  

Etkinliği Dolduran Öğrencinin Adı  :  

Gruptaki Öğrencilerin Adları              :  

                                                                                     

Sınıfı                                                                      : 

Tarih                                                                      : 

Ö   L   Ç   Ü   T   L   E   R
Her 

zaman
Bazen Hiçbir 

zaman

1 Müzeler için araştırma planı yaptık.
2 Görev dağılımını eşit bir şekilde yaptık.

3 Müzeleri ve müzelerde bulunan kültürel miraslarımızı araştırırken 
çeşitli kaynaklardan faydalandık.

4 Birbirimizin görüşlerini ve önerilerini dinledik.
5 Arkadaşlarımızla ekip ruhu içinde çalıştık.

6 Birbirimizin müze ve sanat galerileri hakkındaki görüş ve önerilerini 
dinledik.

7 Çalışmalarımız sırasında birbirimizi cesaretlendirdik.
8 Grupta birbirimizi takdir ettik.

9 Sorumluluklarımızı tam anlamıyla yerine getirdik.

10 Çalışmalarımızı etkili bir biçimde sunduk.

TOPLAM

NOT: İki kez “Bazen” ya da bir kez “Hiçbir zaman” işaretlediyseniz başarılı bir şekilde çalışmaya devam  
                edebilmek için grubun bu ölçütleri tekrar kazanmasına yardımcı olmak için çalışmaya devam edebilirsiniz.

 
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER VEYA İLERİ DÜZEYDE ÖĞRENME HIZINA SAHİP 
OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ
Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler, kendi gelişim süreçleri ve gayretleri dikkate alınarak değerlendirilir. İleri 
öğrenme hızına sahip öğrenciler de daha özgün çalışmalar yapmak üzere motive edilir.
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12.3.1. DESEN ÇALIŞMALARI IV
12.3.2. KARİKATÜR SANATI
12.3.3. FOTOĞRAF SANATI

12.3. GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME

Ögrenme 
Alanı 

�

12.3.4. RENKLİ RESİM UYGULAMALARI IV
12.3.5. TEKSTİL TASARIM
12.3.6. ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

3.
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12.3. GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME ÖĞRENME ALANI 
AMAÇLARI 

Desen Çalışmaları IV başlığı altında çok figürlü çalışmalara ağırlık verilmiş 
olup öğrencilerin, desen çalışmalarında figür-nesne-mekân ilişkisini kur-
gularken oran-orantı, perspektif gibi konulara dikkat ederek sanatın ele-
manlarını, prensiplerini kavraması ve bunları çalışmalarında kullanması; 
gözlem yaparak gerçekleştireceği çalışmalar doğrultusunda görsel algısını 
geliştirmesi amaçlanmıştır.

Karikatür sanatı konusunda öğrencilerin karikatür sanatı ile ilgili hiciv, ironi 
gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi olması; evrensel değerlerle birlikte mi-
zahın kültürümüzdeki yerini, önemini kavraması; iletişimde Türkçeyi doğ-
ru, güzel ve etkili kullanarak yapıcı diyaloglar kurması; hayal gücünü ça-
lışmalarına yansıtması; mizahi üretimler yaparken doğayı seven, çevreye 
duyarlı, insan haklarına saygılı, millî ve manevi değerleri evrensel bir bakış 
açısıyla değerlendiren bir kişiliğe sahip olması amaçlanmıştır.

Fotoğraf sanatı konusu ile öğrencilerin fotoğraf sanatı hakkında bilgi sahi-
bi olması; bu alanda kullanılan sanatsal elemanları, prensipleri kavrama-
sı; gördüğü fotoğrafları öz ve biçim özellikleri açısından inceleyerek de-
ğerlendirmesi; bilişim teknolojilerini kullanması; farklı anlatım teknikleri-
nin getireceği anlatım zenginliğinin bilinciyle yenilikleri takip etmesi ve sa-
natsal çalışmalarında teknolojik olanaklardan yararlanması amaçlanmıştır.

Renkli Resim Uygulamaları IV konusu ile öğrencilerin figüratif ve soyut res-
min gelişimi  ve ebru tekniği uygulaması hakkında bilgi sahibi olması; figü-
ratif ve soyut resim eser örnekleri üzerinden inceleyerek farklılıklarını de-
ğerlendirmesi; geleneksel malzemeleri kullanarak özgün ürünler oluştur-
ması amaçlanmıştır.

Tekstil Tasarım konusunda geleneksel sanatlarımızdan dokuma sanatları-
na ağırlık verilmiş olup öğrencilerin bu sanat dalı ile ilgili temel terim, kav-
ramları ve geleneksel halı, kilim motifleri hakkında bilgi sahibi olması; kül-
türel değerlerimize sahip çıkması, geliştirmesi; geleneksel motiflerden ya-
rarlanarak özgün tasarımlar yapması amaçlanmıştır. 

Endüstri Ürünleri Tasarımı konusu ile öğrencilerin tasarımla ilgili temel te-
rim ve kavramlar hakkında bilgi sahibi olması, endüstriyel tasarımın özel-
liklerini ve sanatsal tasarım ile farklarını kavraması, gözlem yaparak ya-
ratıcı düşünmesi, izlenimlerini özgün sanatsal tasarımlara dönüştürmesi 
amaçlanmıştır.



Görsel Sanatlarda Biçimlendirme52

DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ

 3. 1. DESEN ÇALIŞMALARI IV

DERS   : GÖRSEL SANATLAR

SINIF   : 12

ÖĞRENME ALANI     : 12.3. GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME

KONU   : 12.3.1. DESEN ÇALIŞMALARI IV 

  KAZANIMLAR
12.3.1.1. Çoklu figür çalışmaları yapar.

12.3.1.2. Kompozisyonlarında nesne-mekân-figür ilişkisini kurar.

SÜRE : 8 ders saati/4 hafta 

ARAÇ VE GEREÇLER:  Etkileşimli tahta, kaynak kitaplar, eskiz defteri, dereceli resim kalemler (HB, 2B,  
   3B), füzen veya renkli kuru pastel kalemler, koyu renk fon kartonu veya resim kâğıdı

YÖNTEM VE TEKNİKLER: Anlatım, soru-cevap, uygulama

KAYNAKLAR
Avcı, İ. (1999). Önce Desen Sonra Desen. İstanbul: Stil Matbaacılık .

Dengiz İ. B. & Çobankent D. (2011). Karakalem, Çizginin Yolculuğu. İstanbul: Say Yayınları.

DERSE HAZIRLIK
• Öğrencilerden ünlü ressamların desen çalışmalarını araştırarak derledikleri bu eserlerden dosya oluş-

turmaları/digital ortamda sunu hazırlamaları istenir.

• Öğrencilerden konu ile ilgili daha önceden tespit edilmiş malzemeler istenir. 

• Öğrenciler çoklu figür çalışmaları konusuyla ilgili bilgilendirilir.

• Görsel-işitsel iletişim araçları ile bilişim teknolojilerinin kullanımı sürecinde öğrencilerin ruhsal ve be-
densel gelişimlerini olumsuz etkileyen etkenlere karşı gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

ETKİNLİK SÜRECİ 

1. ETKİNLİK

• 10. sınıf desen çalışmalarının konusu olan figürde oran-orantı, mekân-figür ilişkisini dikkate alarak kom-

pozisyon çizimi ile ilgili  örnekler üzerinden hatırlatmalar yapılır.

• Hazırlanan desen örnekleri/sunu, tahtaya asılarak ya da etkileşimli tahtaya yansıtılarak incelenir (Gör-
sel 3.1, 3.2). 

 *Öykü nerede geçiyor? (Mekân sorgulaması) 

 *İlk dikkatinizi çeken nedir, neden? (Ön-arka plan, obje boyutu)

 *“Ön ve arka plandaki figürlerin ebat ve ton farklılıkları nasıldır?” (çizgilerdeki belirginlik, formda belir-
ginlik, boyut farklılıkları vb.şeklinde sorular sorar.)
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Görsel 3.1: Pieter Bruegel (Piter Brugel), Albertina Müzesi, İtalya

Görsel 3.2: Tekelci ve Sanatçı, Charles Dana Gibson (Çarls Dina Gibsın)
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 *Nesne ve figürlerin arasın-
daki oran ilişkisi nasıl kurul-
muştur?

Kompozisyonda bulunan figür-
lerin, binaların, canlı cansız obje-
lerin; kendi içlerinde, birbirleriy-
le ve aralarında oluşan boşlukla-
rın oranlarıyla bir araya geldikle-
rinde bir bütün oluşturduklarını 
fark etmeleri sağlanır (Görsel 3.3, 
3.4). Kompozisyonda en önemli il-
ke; her şeyin bütüne ait ve uygun 
olması, hiç bir ögenin birbirine ya-
bancı ve uyumsuz olmaması söy-
lenir. Bütünlük içinde çeşitlilik be-
lirtilir. 

Görsel 3.4: Amerikan satranç taptonu, 1858, Paris

Görsel 3.3: Baskı ve Renkli Desen, Gnaty Stepanovich Shchedrovsky (Gnati Stotoponofi Ksovdsrovski), Koleksiyon, 
Rusya
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Görsel 3.5: Desen, 1923,  Frederick Pegram (Firederik Pegram), Courtauld (Cortaul) Müzesi, İngiltere

• Öğrencilere kompozisyonda ışık  etkisinin,  açık-koyu-orta leke değerleriyle  verildiği vurgulanır (Görsel 3.5). 

Açık-koyu-orta leke değerleri kullanılmasının kompozisyonda nasıl etki oluşturduğu örnekler üzerinden  
sorularak değerlendirmeler yapılır.

Figür ve nesnelerin kompozisyondaki dağılımları ve kapladıkları alan, mekânı oluşturmaktadır. Resmi ya-
pan kişi, bu boşlukta mekânı kurgular. Desen çalışması yaparken ışığın geliş yönü, şiddeti, objeler üzerin-
deki etkisi dikkatle gözlenmelidir.
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Figürlü kompozisyon çalışmalarında, öndeki kişilerin daha ayrıntılı ve büyük resimlenirken arkadaki kişile-
rin daha belirsiz ve küçük resimlendiği söylenir. (Görsel 3.6, 3.7). 

Öğrencilerin var olan bilgilerini harekete geçirmek için (9.2.4. ‘’Perspektif‘’ konusu) öğrencilere sorular sorulur.

Görsel 3.7: St. George (Sen Corç) Kapısından Önce Buz Pateni, Pieter Bruegel, 1525-1569, Albertina, İtalya

Görsel 3.6: Eskiz, Mehmet Başbuğ, 50x70 cm, 2006, Özel Koleksiyon
http://mehmetbasbug.com.tr,1956-12017





57Desen Çalışmaları IV

2. ETKİNLİK

Çoklu figür çalışması yapmak için öğrencilerin gruplar hâlinde oturacakları sınıf düzeni oluşturulur.

• Çalışma konusu olarak kantindeki öğrenciler, satranç oynayan öğrenciler, masa tenisi oynayan öğrenci-
ler, okul bahçesindeki öğrenciler vb. örnek olarak verilebilir.

• Öğrenciler konularını  kendileri belirlerler.

• Öğrencilerin belirledikleri konulara uygun birbirlerine kısa süreli modellik yapmaları sağlanır.

• Okulun imkânları dâhilinde kantin, spor salonu, okul bahçesi vb. alanlarda da ders yapılabilir veya öğ-
rencilerin birbirlerine sınıf veya atölye ortamında modellik yapmaları sağlanır.

• Desen çalışmalarında, güçlü bir kompozisyon oluşturabilmek için kompozisyonda kullanılan figür-nes-
ne-mekân arasındaki bağlantıları doğru görmek gerekir. Çizime başlamadan önce modellerin hareket-
lerine bağlı olarak oluşan oranları, açıları ve hareketlerinin yönü iyi tespit edilmesi gerektiği söylenir.

• Anlık çizimlerde modelin genel kapladığı alanın proporsiyonunu (bütünle onu oluşturan parçalar ara-
sındaki oransal ilişkiler) araştırıp kâğıda yerleştirme planı belirlemek gerektiği ifade edilir. Kâğıdın bir 
köşesine hızlı eskiz çizimleri yapmanın çizimlerinde modelin formunu ve hareketini doğru yakalamala-
rına yardımcı olacağı belirtilir.

• Oranları doğru belirlemek  için ölçme tekniği kullanmanın (Görsel 3.8) ve vücudun bölümlerini, geo-
metrik formlarla ifade ederek bu formlar arasında ilişkiler kurmanın faydalı bir yöntem olacağı söylenir. 

• İnsan figürünün orantılarını saptamak için baş ölçüsü kullanılacağı belirtilir.

• Normal figürler için yedi buçuk baş kullanılabilir.

• İdeal sayılan figürler için sekiz baş kullanılabilir (1/8).

Görsel 3.8: Ölçü Alma
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Bir önceki sayfada verilen bilgiler doğrultusunda, Görsel 3.9'daki çizim incelendiğinde .

• Figür, sekiz baş yüksekliğinde, iki baş genişliğindedir.

• Göbek çukurundan omuz arasına çizilen dikey çizgi ile iki göğüs ortadan ikiye ayrılır.

• Aynı çizgi aşağı doğru çizildiğinde bacakların tam ortasından geçer.

• Omuz genişliği, iki baş uzunluğu kadardır.

• Çene altından basene kadar üç baş yüksekliği kadardır. Her iki dirsek de göbek deliğinin biraz üstünde, 
aşağı yukarı bel hizasındadır.

• El bilekleri basenle aynı hizadadır.

• Avucu açıp eller aşağıya serbest bırakıldığında, elin uzunluğu yüzün uzunluğuna eşittir.

• Basenlerden ayak parmak uçlarına kadarki mesafe dört baş yüksekliği kadardır, ifadeleri kullanılır.



Görsel 3.9: Desende figür ölçüleri
• Çizime başlarken kompozisyonun yüzeye nasıl yerleştirileceğine (yatay veya dikey) karar verilir.

• Ölçüm yaparken sabit bir duruş noktası seçilir. Kol vücutla 90 derecelik açı oluşturulacak biçimde ger-
gin bir şekilde tutulur. Dik tutulan kalem, ölçü alanın göz hizasına getirilerek baş dikey açıdan bir birim 
olarak alınır. Birim ölçü kullanılarak vücut oranları tespit edilir (Görsel 3.9).

1

2

3

4

5

6

7

8
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• Çizimin ilk başlarında kalem fazla bastırılmamalı ve silgi kullanılmamalıdır (Görsel 3.10, 3.11). 

• Figürler ve nesneler  mekânla ilişkilendirilerek basit geometrik şekillerle ve araştırma çizgileri kullanıla-
rak yüzeye aktarılır (Görsel 3.10 a, b, c, d). 

Görsel 3.10 a

Görsel 3.10 c

Görsel 3.10 b

Görsel 3.10 d

Görsel 3.10: Desen çizim aşamaları
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Görsel 3.11: Desen, François Le Moyne (Frencuis Lö Moyne), Metropolitan Müzesi, Amerika

Başın, gövdenin, bacakların, kolların birbirleriyle, bütünle ve diğer nesnelerle oranlarına dikkat edilir. Fi-
gürlerin hareketine ve nesnelerin konumuna göre oluşan açıların yerleri ve yönleri doğru tespit edilmeli-
dir (Görsel 3.11).

Öğrenciler, birbirlerine modellik yaparlarken modellik yapmanın yorucu olduğu hatırlatılır ve öğrencilere 
sabırlı olmaları tavsiye edilir. 
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Görsel 3.13: Desen eskiz, Stefano Della Bella (Stefano Dela Bela), Courtauld Müzesi, İngiltere

Desen çalışmalarında; figürün bölümlerinin yalnızca kendi içindeki oranları değil iç ve dış boşlukların o-
ranlarının ve biçimlerinin de doğru tespit edilmesi, parça-bütün ilişkisinin oluşturulabilmesi için önemlidir 
(Görsel 3.12, 3.13). 

Görsel 3.12: Charles Le Brun (Çars Le Bran), Louvre Müzesi, Paris
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Bir bütünü oluşturan tüm parçalar, öncelikle kendi biçimsel özelliklerine göre oranlar oluşturur. Bu oran-
lar bir araya gelerek bir başka parçayı meydana getirir. Parçalardan bütüne doğru giden bu oluşumda, par-
çaların oranları kadar bu parçaların aralarında kalan boşlukların oranları da önemlidir. Etkili ve dengeli bir 
kompozisyon kurabilmek, oranların doğru tespit edilmesiyle ilişkilidir. Desen çalışmasında göz, bütün içe-
risindeki parçaların birbirleriyle olan bağlantılarının ve açılarının oluşturduğu yönleri akıcı bir şekilde takip 
eder. Kompozisyondaki boşluklar bu akıcılığın görünür, anlaşılır olmasını sağlamaktadır. Bu nedenle parça-
lar arasındaki boşluk-doluluk ilişkisi, denge oluşturacak şekilde düzenlenmelidir. Boşluk ve dolulukların da-
ğılımı parça-bütün ilişkisi kurarak belirlenir (Görsel 3.14, 3.15).

Görsel 3.14: Desen, Rembrandt Harmensz (Rembrant Harmenz),  Rijk Müzesi, Hollanda

Görsel 3.15: Desen, David Wilkie (Deyvid Vilk), Courtauld Müzesi, İngiltere
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Deseninize belirli aralıklarla uzaktan bakmak, kendi hatalarınızı görmenizde önemlidir. Hata olarak gör-
düğünüz çizgilerinizi silmeden düzeltmek için kullandığınız çizgilerinizi daha belirginleştirmek deseninize 
canlılık katacaktır.

Desen çalışmalarında, modelin her bir duruşu hareketine göre iskeletin aldığı şekil, gerilen kaslar, giysiler-
de oluşan kıvrımlar, ışığın yapısına ve modele bakış açısına göre farklılıklar gösterir (Görsel 3.16). 

İnsan vücudunun fiziksel yapısı, biçim ve hareket yönünden estetik değerler taşıdığı ifade edilir.

Bütün kütlenin geometrik formu, oranları ve hareketine dikkat edilmelidir. 

• Öğrencilerden gözlemlerini birbirleriyle paylaşmaları istenir. 

Görsel 3.16: Desen, Francois Boucher (Frencuiz Bouçer), Count Cobenzl Brussels (Kont Kobenz Burusels) 
Koleksiyonu, Belçika
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Üç boyutlu görüntüyü, iki boyutlu bir yüzeye aktarırken kompozisyon elemanlarını kullanarak hacim etki-
si yaratılmalıdır.

Hacim etkisini görünür kılmak için birçok yöntemi bir arada kullanmak gerekir (Görsel 3.17, Görsel 3.18).

Görsel 3.18: Eskiz, Mehmet Başbuğ, 2001, 50x70 cm, Özel Koleksiyon 
http://mehmetbasbug.com.tr 

Görsel 3.17: Eskiz, Mehmet Başbuğ, 50x70 cm, 1985, Özel Koleksiyon 
http://mehmetbasbug.com.tr 
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Bu yöntemlerden bazıları; figürler ve nesneleri oluşturan parçaların ışık etkisiyle aldığı çizgi-leke değerle-
rini kullanmak, varlıkların ön-yan-üst planlarını göstermek ve kompozisyondaki parçaların geometrik yapı-
sını belirlemek vb.

Kompozisyona açık-orta-koyu değerler verilirken öğrencilerin ışığın yapısı ve geliş yönüne dikkat etmele-
ri sağlanır. 

Desen çiziminin sonunda son çizgiler daha kesin ve kararlı olmalıdır. 

• Tamamlanan çalışmalar öğrencilerle birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki sorular sorularak öğrencilerin ce-
vaplandırmaları istenir. 

 *Kompozisyon yüzeye aktarılırken figür-nesne-mekân ilişkisine dikkat edilmiş mi?

 *Figürlere açık-orta-koyu değerler verilirken ışığın yönüne dikkat edilmiş mi?

 *Kompozisyonda boşluk-doluluk oranı dengeli mi? Öğretmen, öğrencilerin birbirlerinin çalışmalarını 
incelemelerini, paylaşımda bulunmalarını sağlar. 

• Konu bitiminde tamamlanan çalışmalar paspartulanır, sınıf/atölye panosunda sergilenir.

AÇIKLAMALAR
1. İçeriği aynı kalmak koşuluyla örnek ders planı, biçimsel olarak değiştirilebilir.

2. Bu ders planı, ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate alınarak daha fazla ders saati için de 
yapılabilir.

3. Bu plan dersin kapsamı, MEB’in Genel Amaçları ve ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate a-
lınmak kaydıyla öğrenci hazır bulunuşluk düzeyi, öğrencilerin seviyeleri ve zevkleri, okulun ve çevrenin 
kaynakları göz önünde bulundurularak her ders için yeniden yapılandırılabilir.
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ÜRÜN DEĞERLENDİRME FORMU
(Bu ölçek, “Desen Çalışmaları IV’’ konusunu ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.)

KRİTERLER

30 35 15 10 10 100

Sıra 
No Öğrencinin Adı ve Soyadı
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DEĞERLENDİRME: Bu ölçekten 100 üzerinden 70'in altında puan alan her bir öğrenciye ilgili öğrenmele-

ri tekrar etmeleri yönünde dönüt verilmelidir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
(Bu ölçek,  öğrencilerin “Desen Çalışmaları IV’’ konusunda kendilerini değerlendirmeleri amacıyla 

hazırlanmıştır.)

 
Adı Soyadı   :  

Sınıfı   :  

Numarası    : 

Çalışmalarınızı en doğruyu yansıtan seçeneğe () işareti koyarak belirtiniz.

Ö   L   Ç   Ü   T   L   E   R Daha İyi 
Yapabilirdik

Yeterince 
İyi Yaptık

Çok İyi 
Yaptık

Desen nedir biliyorum.

Canlı modelden desen çalışması yapabilirim.

Çok figürlü kompozisyonlarda parça-bütün ilişkisi kurabilirim.

Çok figürlü desen çalışmalarında dengeli bir kompozisyonun 
nasıl kurulabileceğini biliyorum.

Kompozisyonda ışığın geliş yönüne göre açık-koyu değerleri 
verebilirim.

Kompozisyonda desen elemanlarıyla figür-nesne-mekân  
ilişkisini kurabilirim.

NOT: Öz değerlendirme formu öğrenci sayısına göre çoğaltılır.
       Çalışmalarım Sırasında En İyi Yaptığım Şeyler ve Diğer Yorumlarım:

Öz, akran ve grup değerlendirme formlarının sonuçları öznel olduğundan öğrencilere, bu değerlen-
dirmelerin sonuçlarına göre not verilmemelidir. (Uygulama formu, öğrencinin gelişimini takip etmek için 
arşivde saklanabilir.)
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 DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI
(Bu ölçek, “Desen Çalışmaları IV’’ konusunu ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.)

 

Adı Soyadı    :  

Sınıfı    :  

Numarası     : 

Ö   L   Ç   Ü   T   L   E   R
DERECELER

5 4 3 2 1

Çalışmaya karşı istekli olması.

Gerekli malzemeleri edinebilmesi. 

Araştırmalarını çeşitli kaynaklardan faydalanarak yapması.
Çalışmasını yapacağı teknikle bütünleştirmesi.

Anlamadığı konularda sorular sorması.

Çoklu figür konusunu kavraması.
Verilen sürede çalışmasını bitirmesi.
Çalışmalarını sergilenmeye hazır hâle getirmesi.   
 GENEL TOPLAM

Öğretmenin Yorumu : 

 

DEĞERLENDİRME: Bu ölçekten 40 üzerinden 28 puan aldıysanız başarılısınız demektir. 27 veya altın-
da puan alan her bir öğrenciye ilgili öğrenmeleri tekrar etmeleri yönünde dönüt ve-
rilmelidir. .

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER VEYA İLERİ DÜZEYDE ÖĞRENME HIZINA SAHİP 
OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ
Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler, kendi gelişim süreçleri ve gayretleri dikkate alınarak değerlendirilir. İleri 
öğrenme hızına sahip öğrenciler de daha özgün çalışmalar yapmak üzere motive edilir.
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DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ

3. 2. KARİKATÜR SANATI

DERS   : GÖRSEL SANATLAR

SINIF   : 12

ÖĞRENME ALANI : 12.3. GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME

KONU      : 12.3.2. KARİKATÜR SANATI

  KAZANIMLAR
12.3.2.1.   Karikatürün özelliklerini açıklar. 
                    Biçimsel özelliklerinin yanı sıra ironi, hiciv kavramları üzerinde durulur.                                                    
 12.3.2.2. Mizahın kültürümüzdeki yerini örneklerle açıklar.
 12.3.2.3. Verilen bir konuyu mizah anlayışı içinde karikatürize eder.

SÜRE: 10 ders saati/5 hafta 

ARAÇ VE GEREÇLER:  Resim kâğıdı, kurşun kalem, silgi, fırça, tarama ucu, eskiz kâğıdı, su kabı, çini  
   mürekkebi, kuru boya, pastel boya, sulu boya, guaj boya, fırçalar, konuya ait  
   tıpkıbasım görseller ve dokümanlar

YÖNTEM VE TEKNİKLER: Anlatım, soru-cevap, karikatür inceleme, uygulama

KAYNAKLAR 

MEB MEGEP Genel Ağ sayfası, görüntü web adresleri

Demirci, H. (2017). Çizginin Çizgisi. İstanbul: Desen Yayınları.

DERSE HAZIRLIK
• Öğrencilerden  gündelik yaşamda karşılaşılan, onları gülümseten aynı zamanda düşündüren olaylar, 

söylemlerden örnekler vermeleri istenerek  öğretim sürecine dikkat çekilir. 

• Öğrencilerle kısa sohbet, örneğin sınav süreci  ile ilgili esprili senaryolar  geliştirilerek sınıf atmosferin-
de motivasyon sağlanır.

• Sınıfa veya atölyeye getirilen karikatür örnekleri öğrencilerle birlikte incelenerek öğrencilerin karikatür  
ve mizah hakkındaki görüşlerini açıklamaları sağlanır.

• Öğrencilere karikatür uygulamaları  ile ilgili sınıfa/atölyeye getirecekleri araç  gereç  ve materyaller hak-
kında açıklama yapılır.

ETKİNLİK SÜRECİ

Karikatürün özellikleri hakkında örneklerle  bilgi verilmesi
Karikatür: İnsan ve toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren, düşündürücü ve gül-
dürücü resim (TDK).

"Karikatür; yüzün belirgin çizgilerini ya da bedenin   oranlarını tamamen yergi amacıyla abartarak ya da bi-
çimini bozarak, desen,  resim  vb.  yolla  gülünç  ve acayip bir biçimde betimleme sanatıdır.” (Gombrich: 
1992).
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• Öğrencilere örnekler üzerin-
de detayların çizgiyle ifade e-
diliş biçimi, karakter oluşumu-
nu belirleyen abartılar, düşün-
dürme, mesaj verme, güldür-
me özelliklerinin nerelerde yer 
aldığı sorulur (Görsel 3.19).

Karikatürün içinde gizlenmiş 
anlamı yakalayabilmek için re-
sim bazen yazıyla da desteklenir 
(Görsel 3.20).

Edebiyattaki mizah ve yergi, re-
simde karikatür olarak yer alır 
(Görsel 3.21).



Görsel 3.20: Oğuz Aral

Görsel  3.21: Oğuzhan Kayan

Görsel 3.19: Leonardo Zaza
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Karikatürler, istenen amaçlara göre şaka yapmak veya  alay etmek için yapılmış olabilir (Görsel 3.22).

Karikatür, insanları ve olayları  alışılmadık yollarla tasvir eden çizgiye dayalı ve düşündürücü mizah türü-
dür (Görsel 3.23).



Görsel 3.22: Aşkın Ayrancıoğlu

Görsel 3.23: Ramazan Özkanlı
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Karikatürün öncelikli görevi; çizgiyle eğlendirme, hoşça vakit geçirme, olayların tüm ciddiyetine karşın bu-
labildiği tüm “komik” noktaları gözler önüne sermektir (Görsel 3.24).

Biçimlendirmede vücut oranları deformasyona uğratılır ve yüzde isteyerek kaba çarpıtmalar, abartmalar 
yapılır. Geometrik formlarla sade biçim dili kullanılır. Kişide gülme hissi uyandırmak için karakterler farklı 
biçimlere dönüşebilir (Görsel 3.25, 3.26).

Görsel 3.25 Jeff York (Cef York), ABD Görsel 3.26: Rick London (Rik Landın), ABD



Görsel 3.24: Mihaita Porumbita (Mişeydi Prombida), Romanya
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Karikatür güldürmek gibi asli görevinin yanı 
sıra dünyada sosyal ve siyasi eleştiri yapmak 
için çok sık kullanılan mizah türüdür (Görsel 
3.27, 3.28, 3.29).

Görsel 3.27: Seyit SAATÇİ Görsel 3.28: Hasret Soyöz

Görsel 3.29: Bülent Karaköse



  İdeallerimi korurum. 
Çünkü her şeye rağmen, 
insanların yüreklerinde  
hâlâ iyi olduklarına inanırım.

Anne Frank'ın Günlüğü'nden
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Karikatür çiziminde  kullanılan biçimsel  yöntem ve yaklaşımlar konuya dikkat çekmeyi ve mesaj vermeyi 
de amaçlar. Gerçek dünyada var olan görüntülerin biçimleri karikatür tekniğinde komik geometrik formlara 
dönüşür (Görsel 3.30, 3.31, 3.32).

Görsel 3.30: Engin Selçuk



Görsel 3.31: Lütfü Çakın

Görsel 3.32: Raşit Yakalı
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Görsel 3.35: Atilla OfluoğluGörsel 3.33: Atilla Ofluoğlu

Karikatür sanatı, toplum içerisinde yönetici konumda bulunan lider, meclis, zümre, topluluk vb. pek çok  
kişi ve kurumu kimi zaman desteklemek, çoğunlukla muhalefet ve hicvetmek için kullanılır (Görsel 3.33, 
3.34, 3.35).

Görsel 3.34: Bülent Karaköse



en iyi makine
en iyi fotoğrafı çekseydi

en iyi daktiloya sahip 
olan da en iyi romanı 

yazardı
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Karikatür çizmeyi daha ileriye 
taşıyabilmek için çizerin kül-
türel yönden donanımlı olma-
sı, güncel olayları yakından ta-
kip etmesi; politik, kültürel, e-
konomik durumlarla ilgili kap-
samlı araştırmalar yapması ve 
çizgide kendi üslubunu ko-
ruması gerekir (Görsel 3.36, 
3.37, 3.38).


Görsel 3.38: Moriz (Moris)

Görsel 3.36: Jaume Capdevila (Con Keptevıla), İspanya Görsel 3.37: Burak Ergin
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Görsel 3.39: Liusa (Lüsa)

• Öğrencilere ironi ve hiciv kavramlarının kendilerine ne anımsattığı  Türk Dili ve Edebiyatı dersiyle ilişki-
lendirilerek sorulur.

"İroni’’nin söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etme olduğu vurgulanır.

Söylenen söz ya da yapılan eylemin, ciddi görüntüsünün altında, çelişki noktası yakalanır. Mizahtan farklı 
olarak ironi daha eleştirel yaklaşır. 

İroni; mimik, jest ve tonlama ile söylemek istenen ifadeyi kuvvetlendirir.

İroni yapmak için karşılaşılan duruma uygun bir şeyler söylenmesi ve karşıdakinin açıkça iğnelemek isten-
mesi gerektiği değişik örneklerle açıklanabilir.

Hiciv bir kimseyi, bir fikri, bir durumu açık veya kapalı şekilde, iğneli bir dille yerme sanatıdır. Halk şiirinde 
buna ‘‘taşlama’’ denir. Bazı halk türküleri, bilmeceler, fıkralar, tekerlemeler, destanlar, hikâyeler, atışmalar 
hiciv özellikleri göstermektedir.

• Öğrencilere hicvin çoğunlukla toplumsal sorunlara yönelik eleştiri olduğu vurgulanır. 

Ele alınan sorunlar ne kadar geçerli ve güncel olursa, hicvin vermek istediği eleştiri ve mizah duygusu  o 
kadar tutarlı olur. 

• Öğrencilere (Görsel 3.39)'daki karikatürde yer alan yaşlı kadın ve kedilerini konuşturmak ve düşündür-
mek istediğinizde nasıl bir ironi yapardınız?’’ diye sorularak öğrencilerin düşüncelerini açıklamaları sağ-
lanır (Karikatür çoğaltılıp öğrencilere dağıtılır. Konuşma balonunu doldurmaları da istenebilir.).

Karikatürde ironi ve hiciv kavramları
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• Öğrencilere geleneksel kültü-
rümüzdeki (masal, fıkra, ge-
leneksel tiyatro) mizahi tipler-
den hangilerini bildikleri soru-
lur.

Türk mizah kültürünü oluşturan 
önemli simalardan örnekler veri-
lir.

Türk ve Altay mitolojisinde masal, 
fıkra ve benzer halk anlatılarında 
adı geçen saçsız masal kahrama-
nı Keloğlan’ın başlıca özellikleri-
nin dürüstlüğü, mertliği, cesare-
ti, yardımseverliği, cömertliği ve 
kurnazlığı olduğu belirtilir (Gör-
sel 3.40).

Nasreddin Hoca (13. yy.) fıkrala-
rının eğitici yönüne vurgu yapılır. 
Nasrettin Hoca fıkraları; iyimser-
lik, hayata bağlı ve ümitli olma, ö-
zeleştiri yapabilme, hoşgörülü, 
tedbirli olma, içki alışkanlığının 
kötülüğü vb. ögeler taşımaktadır. 
Fıkralarında, kişiyi düşünmeye de 
sevk eden söz ve zekâ oyunları-
na dayalı gülmece unsurları var-
dır. Toplumdaki sorunları, halkın 
anlayacağı şekilde, manidar üslu-
buyla kısa ve öz olarak dile getir-
mektedir (Görsel 3.41).



Görsel 3.40: Nasrettin Hoca 

Görsel 3.41: Erdil Yaşaroğlu
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Görsel 3.42: Karagöz-Hacivat

Görsel 3.43: Orta oyuncuları, Münir Özkul ve İsmail Dümbüllü

Karagöz oyunundaki Hacivat ve 
Karagöz ile orta oyunundaki Ka-
vuklu ve Pişekâr’ın  halkın için-
den insanları temsil ettiği ve mi-
zahın bu tipler arasındaki zıtlaş-
madan doğduğu belirtilir (Görsel 
3.42,3.43).

Günümüzde mizahı; reklam ve a-
nimasyon filmlerinde, ambalaj ve 
yayın tasarımlarında, duvarlarda-
ki grafiti çizimlerinde, illüstras-
yon ve fotoğraf gibi farklı alanlar-
da görmek mümkündür.
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Bir Konunun Mizah Anlayışı İçinde Karikatürize Edilmesi

• Öğrencilere sınıfta veya atölyede konu ile ilgili verilen Genel Ağ adreslerindeki videolar açılarak öğren-
cilerin animasyonlardaki karikatür özelliklerini izlemeleri sağlanır. 

Uygulamalara geçmeden önce izlenen animasyonların belli noktalarında film durdurularak sabitlenmiş gö-
rüntü içinde yer alan figürlerdeki karikatür özelliklerine (özellikle karakter oluşumu, yüzlerdeki ifadeler ve 
gözlerin ifadelerdeki biçimsel duruşları) dikkat çekilir.

1. ETKİNLİK
Üç Boyutlu Temel Çizim Uygu-
lamaları

• Öğrencilerin kendi çizgi ka-
rakterlerini oluşturabilecekle-
ri temel prensipler öğrencile-
re uygulamalı olarak gösterilir.

• Karikatürlerde temel çizgi ka-
rakterleri basit şekillerden ya-
pılır. Bunların  üç boyutlu şe-
killer olduğu vurgulanarak öğ-
rencilerden kısa sürede kur-
şun kalemle resim kâğıdına bir 
kutu, küre ve silindir çizmele-
ri istenir.

• Çizim uygulamaları, öğrencile-
rin temel şekillerin üç boyutlu 
çizimlerinde, hızlı hareketlerle 

Görsel 3.44: Karikatürde temel çizim eskizleri

tekrarlar yaparak başarılı olana kadar sürdürülür.

• Öğrenciler şekilleri rahatlıkla çizmeyi başardıklarında aynı şekille-
rin gerilmiş, bükülmüş, döndürülmüş (Görsel 3.44) biçimlerini de  
hızlıca  çizerler. Her öğrenci istediği biçimi yakalayana kadar çizim 
alıştırmalarına  devam edebilir.

• Basit  şekilleri dönüştüren öğrenciler, daha karmaşık şekiller için 
basit şekilleri birleştirme uygulaması yaparlar. Bu uygulama için 
öğrencilere aşağıdaki adımları takip etmeleri gerektiği söylenir.

 1. Un Çuvalı Çizimi 
• Resim kâğıdına kurşun kalemle bir küre çizilip kürenin üst bölümü-

ne bir küp şekli çizilir. 

• Çizilen küp ve küreyi birleştirmek için dış kenarlarından hafif çizgi-
ler çizildiğinde un çuvalını çağrıştıracak bir şekil meydana gelir (Un 
çuvalı şekli basit bir çizgi karakterinde uzmanlaşmak için önemli 
bir adımdır). Öğrencilerden karikatür uygulamaları için özgün çiz-
gi karakteri oluşmaya başlar.  Un çuvalı basit çizgi karakteri torso i-
le benzer şekilde görünür (Görsel 3.45). 

Görsel 3.45: Basit şekillerin birleş-
tirilmesi, torso ve un çuvalı çizim 

eskizleri
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2. Bloklama (Kalıplama) Tekniklerini Kullanarak El ve Ayak Çizimleri
•  Kollar ve bacaklar iki ayrı silindir gibi çizilmelidir. 

• Eller basit bir kalıp veya kutu şeklinde yapılmalıdır. Baş parmak kutunun kenarından bileğe yakın ola-
rak  dışarı çıkacak şekilde çizilmelidir. Parmaklar çizilen kutu şeklinin üstünden ilave edilmelidir (Görsel 
3.46).

• Çizgi ayaklar bir kutu şekli, ayak parmakları da koni biçiminde iki basit şekil olarak düşünülmelidir. 

• Basit şekilleri birleştirme alıştırmalarıyla karikatürde çizginin karakteri de belirmeye başlar.

Görsel 3.46: Karikatürde temel şekillerden el ve 
ayak çizim eskizleri

3. Karikatürde Baş Bölümünü Oluşturma
• Karikatür kafa uygulamasına iki basit küre şeklinin çizimiyle başlanır.  

• İkinci küre birinci kürenin alt bölümünden ilave edilecek şekilde çizilir. İkinci küre hafif düzleştirilmeli ve 
birinci kürenin yarısı kadar bir yükseklikte olmalıdır (Görsel 3.47).

• Dikdörtgen bir boyun çizilir, çizilen dikdörtgen boyun üzerine küre çizilir. 

• Profilde, boyun çenenin altından değil iki kürenin arasına bağlanmalıdır (Görsel 3.48).

• Temel şekillerin birleştirilmesiyle oluşan baş  bölümüne gözler, ağız, burun ve kulaklar gibi detaylar da 
çizilir.

Görsel 3.47: Karikatürde temel şekil-
lerden küre ile baş çizimi

Görsel 3.48: Karikatürde profilden 
baş ve boyun çizimi
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 4. Karikatürde Karakter Oluşturma Uygulamaları 
• Bu aşamada tüm keskin hatlar yumuşatılıp karakterin ayrıntıları için çizim alıştırmaları yapılır. Çizim alış-

tırmalarında kullanılan fazlalıklar silinir.

• Temel şekillerin birleştirilmesiyle oluşan baş  bölümüne gözler, ağız, burun ve kulaklar gibi detaylar da 
çizilir.

• Karakterin hangi yöne bakacağına karar verilip kürenin üzerine bastırmadan bir oval şekil çizilir (Gör-
sel: 3.49).

• Gözler için iki oval şekil çizilir ve göz bebekleri için iki siyah yuvarlak şekil ilave edilir. 

5. Karikatürde Karakteri Yö-
netme Uygulamaları 

Hızlı çizim hareketleriyle te-
mel çizgilerden karakter oluş-
turma denemelerine devam 
edilir.

Karakterin temel yapısal şe-
killerden hareket, dans, uyku, 
atlama veya istenilen hareketi 
anlatan farklı şekillere dönüş-
mesi sağlanır. 

Karakterin daha ilginç hâle ge-
tirilmesi için temel formlar bü-
külebilir ve gerilebilir. 

Görsel: 3.50'deki karikatür çi-
zim örneklerinden yararlana-
rak öğrenciler kendi karakter-
lerini oluşturabilir.

Karikatür çizim uygulamala-
rı sırasında öğrencilere karika-
tür çalışması yapmaya devam 
etmeleri, çok çizim denemele-
riyle daha başarılı işler ortaya 
çıkarabilecekleri ve becerileri-
ni geliştirebilecekleri söylene-
rek motivasyon sağlanır.

• Gözler çizildiğinde hafif çizgi-
lerle gözlere kavis verilir. Bu ka-
vis çizgileri karakterin istenilen 
yöne bakmasını sağlar

• Oval bir burun ve iki orijinal 
kürenin ortasına gelecek şe-
kilde iki yuvarlak şekille kulak 
çizilir.

• Açık bir ağız görüntüsü için ü-
çüncü bir oval ilave edilebilir.   

Görsel 3.50: Karikatürde hareket

Görsel 3.49: Karikatürde karakter oluşturma eskizleri
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2. ETKİNLİK
Portre Karikatür Uygulaması

Karikatür, beyaz bir kâğıt ya da 
kartona, çini mürekkebi veya ko-
yu renk bir boyayla çizilir. Uygu-
lamalarda tarama ucu, fırça, dol-
makalem, rapido vb. malzemeler 
kullanılır. Kurşun kalemle yapılan 
taslak çizimler üzerinde de çalışı-
labilir. Çizim genellikle küçültüle-
rek kullanıldığından tarama, nok-
talama, gölge gibi küçülünce bo-
zulabilecek ayrıntılar mizahın ko-
nusunu ve mesajını engelleyici 
nitelikte kullanılmamalıdır.

• Öğrencilerden istedikleri bir 
portreyi (renkli veya siyah-be-
yaz fotoğraf) sınıfa veya atöl-
yeye getirmeleri  istenir.

• Öğrenciler, getirdikleri portre-
nin üzerini dikey olarak yarısı-
na denk gelecek şekilde beyaz 
kâğıtla kapatırlar. 

• Görsel 3.51 öğrencilerle ince-
lenir ve portrelerdeki karika-
tür özellikleri üzerinde öğren-
cilerin görüşlerini açıklamala-
rı sağlanır.

• Kurşun kalem ile portrenin bir 
bölümü karikatür olarak de-
vam ettirilir.

Görsel 3.52'deki karikatür port-
re örneklerinden yararlanarak 
öğrenciler istedikleri portre ka-
rikatürleri oluşturabilir.

Görsel 3.51: Nermin Aksoy

Görsel 3.52: Binnaz KAYA
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 Görsel 3.54: Darko Drljevic (Darko 
Doljevik), Karadağ

 Görsel 3.53 Razvan Tenie Bradean 
(Ravzan Teni Bradian), Romanya

2. ETKİNLİK

• Öğrencilerden ‘‘Teknoloji Bağımlılığı’’ konusunda karikatür çizmeleri istenir.

• Sınıfa veya atölyeye getirilen örnekler tahtaya asılarak veya dijital imkânlar kullanılarak tüm öğrencile-
rin izleyebileceği şekilde yansıtılır.

• Görseller üzerinde öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir.

 *Karikatür sizce hangi problemi ifade ediyor olabilir?

 *Karikatürde semboller var mı? Varsa bu semboller neyi temsil etmektedir?

 *Karikatürde en çok ilginizi çeken olay veya durum nedir?

 *Karikatürdeki konu hakkında karikatüristin fikri sizce ne olabilir?

 *Sizce eserin bizler ve bugün için anlamı nedir?

• Tüm öğrencilerin karikatür örnekleri üzerinde inceleme yapmaları, görüş bildirmeleri sağlanır.

• Öğrenciler, örneklerden yola çıkarak ‘‘Teknoloji Bağımlılığı’’ konusunda karikatür çizerler.

• Uygulamalarda karikatür özelliklerine dikkat çekilerek öğrencilerin istedikleri tekniklerde (çini mürek-
kebi, pastel boya, sulu boya, guaj boya) çalışma yapmaları sağlanır (Görsel 3.53, 3.54, 3.55).
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 Görsel 3.55: Binnaz Kaya



• İnsan ve Küresel Zararları, Çizgilerle İsraf, Tüketim Çılgınlığı ve Çevre Kirliliği konulu animas-
yon filmi

 �http://www.eba.gov.tr/video/izle/321258991c3ae312793485b56094c9dcf5609afc84003

• ‘‘Komik Kuşlar’’ (Karikatürde gözlerin, başın duruşu ile karakter oluşumu)
 �http://www.eba.gov.tr/video/izle/2227610b209b98a9d4ff59a769b70c3bf1aecf2b04001

AÇIKLAMALAR
1. İçeriği aynı kalmak koşuluyla örnek ders planı, biçimsel olarak değiştirilebilir.

2. Bu ders planı, ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate alınarak daha fazla ders saati için de  
yapılabilir.

3. Bu plan dersin kapsamı, MEB’in Genel Amaçları ve ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate a-
lınmak kaydıyla öğrenci hazır bulunuşluk düzeyi, öğrencilerin seviyeleri ve zevkleri, okulun ve çevrenin 
kaynakları göz önünde bulundurularak her ders için yeniden yapılandırılabilir.
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 DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI
(Öğrencilerden ‘’Teknoloji Bağımlılığı’’ konusunda karikatür çizim  tekniğine uygun malzemelerle 

karikatür çizmeleri istenir. Aşağıdaki formda yer alan ölçütlere göre öğrencilerin göstermiş oldukları 
performans düzeyine uygun gelen puanı kutucuğa yazılır.)

 

Adı Soyadı    :  

Sınıfı    :  

Numarası     : 

Ö   L   Ç   Ü   T   L   E   R
DERECELER

5 4 3 2 1

Konuya uygun özgün fikirler bulabilmesi
Konuyu  karikatürle anlatabilmesi
Biçimsel abartmaları yerinde kullanması
Düşündürücü ve güldürücü unsurları vurgulayabilmesi
Ders araç-gereçlerini güvenli ve temiz bir şekilde kullanması

Karikatür çalışması için gerekli eskiz çalışmalarını yapması
Eskizi düzgün bir şekilde özgün çalışmaya dönüştürmesi
Uygulamalarda arkadaşlarına paylaşımcı  ve pozitif davranışlar  
göstermesi  
Çalışmalarını zamanında bitirmesi
Çalıştığı ortamı temiz bırakması
 GENEL TOPLAM

 

Öğretmenin Yorumu : 

  

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER VEYA İLERİ DÜZEYDE ÖĞRENME HIZINA SAHİP 
OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ
Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler, kendi gelişim süreçleri ve gayretleri dikkate alınarak değerlendirilir. İleri 
öğrenme hızına sahip öğrenciler de daha özgün çalışmalar yapmak üzere motive edilir.

DEĞERLENDİRME: Bu ölçekten 50 üzerinden 35 puan aldıysanız başarılısınız demektir. 34 veya altın-
da puan alan her bir öğrenciye ilgili öğrenmeleri tekrar etmeleri yönünde dönüt ve-
rilmelidir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ

  3.3. FOTOĞRAF SANATI

DERS   : GÖRSEL SANATLAR

SINIF   : 12

ÖĞRENME ALAN      :  12.3. GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME

KONU      :  12.3.3. FOTOĞRAF SANATI

  KAZANIMLAR
12.3.3.1. Fotoğrafın oluşum sürecini açıklar.

12.3.3.2. Tarihsel süreç içinde fotoğraf sanatında kullanılan araç-gereç ve malzemeleri tanır.

12.3.3.3. Fotoğraf sanatının ünlü ustalarını ve eserlerini tanır.

Ara Güler, Şakir Eczacıbaşı, Sıtkı Fırat, Naciye Suman, Hannah Collins vb. fotoğraf sanatçıları ve 
eserleri tanıtılır.

12.3.3.4. Fotoğraf sanatı eserlerini sanatın ögeleri, ilkeleri ve içerik açısından analiz eder.

12.3.3.5. Kompozisyon kurallarını dikkate alarak fotoğraf çekimi yapar.

Öğrencinin ekonomik koşulları dikkate alınarak fotoğraf makinesi, tablet bilgisayar veya cep te-
lefonu gibi teknolojik aletlerle fotoğraf çekimi yapması sağlanır.

SÜRE: 14 ders saati/7 hafta 

ARAÇ VE GEREÇLER: Etkileşimli tahta, fotoğraf makinesi, tablet bilgisayar veya kameralı cep telefonu

YÖNTEM VE TEKNİKLER: Anlatım, soru-cevap, araştırma, uygulama

KAYNAKLAR
Eczacıbaşı, Ş. (2010). Fotoğraf Sanatçıları Dizisi. İstanbul: Mas Matbaacılık.

Fırat, S. (2003). Güneşin Doğduğu Yer, Türkiye. Ankara: Nurol Matbaacılık.

Güler, A. (1995). Yitirilmiş Renkler. İstanbul: Globus Dünya Basınevi.

Meb  Megep Genel Ağ sayfası 

DERSE HAZIRLIK 
Öğretmen,  öğrencilere, ‘‘Neden fotoğraf çekeriz?’’ sorusunu sorarak öğrencilerin öğretim sürecine dikkatini çeker.

• Öğretmen, bu derste ‘‘Fotoğraf sanatının ünlü ustaları ve eserlerini, fotoğrafın kısa tarihi ve fotoğraf çe-
kim tekniklerini öğreneceksiniz.’’ ifadesini kullanarak öğrencileri motive eder.

• Öğretmen; öğrencilerden Ara Güler, Şakir Eczacıbaşı, Sıtkı Fırat, Naciye Suman, Hannah Collins vb. ün-
lü fotoğraf sanatçılarını araştırmalarını ister. Eserlerin görsellerinden dosya/sunum (powerpoint) hazır-
lamalarını isteyerek  öğrencilerin öğrenme sürecine hazır hâle gelmelerini sağlar.

1. ETKİNLİK
 Öğretmen, insanların tarihin ilk günlerinden başlayarak düşüncelerini, duygularını bir yüzey üzerine aktar-
maya, belgelemeye çalıştığını söyleyerek öğrenme öğretme sürecini başlatır.

• Fotoğrafın bulunduğu günden itibaren dünyanın dört köşesine yayıldığı, günümüzde de her düzeyde 
insanın hayatında yer aldığı, herkesin farklı nedenlerle fotoğraf çektiğini vurgular. Öğrencilere de söz 
hakkı vererek birlikte ‘’Neden fotoğraf çekeriz?’’ sorusu cevaplandırılır. 
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Fotoğrafın, ışığa duyarlı bir yüzey olan film üzerine fotoğraf makinesi aracılığıyla nesnelerin görüntüsü-
nün kaydedilmesi olduğu söylenir. Tarihte fotoğraf sözcüğü ilk kez İngiliz ‘’Sir John F. W. Herschel’’ (Sör 
can Hörşıl) 1792-1871 tarafından 1839’da kullanılmıştır, kökeni Yunanca olan sözcük ‘’ışıkla çizmek’’anla-
mına gelir.

Fotoğraf, tekniği açısından fizik ve kimya bilimleriyle ilgilidir. Bir yüzey üzerinde optik yardımıyla görüntü-
nün oluşturulmasının fizik bilimiyle, bu görüntünün çeşitli kimyasal maddeleri kullanarak bir yüzeye kay-
dedilmesi ve sabitlenmesi de kimya bilimiyle ilgili olduğu söylenir.



Görsel 3.56: Karanlık oda çizimi

Görsel 3.57: Neokryuger (Neokırayucır) 

Tarihsel Süreç İçinde Fotoğraf Sanatında Kulla-
nılan Araç-Gereç ve Malzemeler

Fotoğrafın tarihi denildiğinde iki temel konu üze-
rinde durulabilir. Birincisi, görüntünün yüzey üze-
rinde elde edilmesi, ikincisi ise görüntünün yüzey 
üzerine kaydedilmesi olduğu ifade edilir. MÖ V. 
yüzyılda Çinli Filozof Mo Ti yüzey üzerinde görüntü 
oluşturmakla ilgili bir gözlemden söz etmektedir.

Dört tarafı kapalı bir karanlık odanın bir duvarının 
tam orta noktasına iğneyle bir delik açıp ve deliğin 
karşısına gelen duvara, odanın içinden perde asıldı-
ğında ortaya çıkan sonuç şudur: İğne deliğinden gi-
ren güneş ışığı, perdeye yansır ve iğne deliğinin ö-
nündeki objelerin görüntüsü ters olarak perde üze-
rinde görülür. Gözlem sonucu geliştirilen bu basit 
aygıt XI. yüzyılda Arap astronomi bilgini İbnü-l Hay-
sem tarafından, güneş ve ay tutulmasını izlemek i-
çin kullanılmıştır. Yunan filozofu Aristoteles (MÖ 
384-322) "Problemler" adlı eserinde bu aletten Ca-
mera Obscura (Kamera Obskura, karanlık kutu) o-
larak söz etmektedir (Görsel 3.56).   Işık karanlık 
kutunun içine iğne deliğinden geçerek girer ve kar-
şıda görüntü oluşur. Bu anlamda fotoğraf makine-
si insan gözüne benzer (Görsel 3.57) bir yapıya sa-
hiptir. İğne deliği fotoğraf makinesi  olarak adlan-
dırılan bu basit aletin, günümüzde de hâlâ en basit 
şekilde fotoğraf elde etme yöntemi olarak kullanıl-
dığı  vurgulanır.

19. yüzyılın başlarında Fransız fizikçi Joseph Ni-
céphore Niepce (Cozef Naysfor Nipsi) 1826 yılında 
kimyasal işlemlerden yararlanarak yüzey üzerinde 
görüntü elde eden ilk kişidir (Görsel: 3.58). 

Daguerre (Dagerra), Niepce'nin sağladığı bilgiler-

Görsel 3.58: Nicéphore Niepce'i tarafından çekilen ilk 
fotoğraf
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den yararlanarak  “Daguerrotype (Deguretayp)” a-
dını verdiği, fotoğraf makinesinin içine yerleştirile-
bilen, ışığa duyarlı hâle getirilmiş metal tabakalar-
dan oluşan buluşuyla fotoğraf çekim süresini 8 sa-
atten 3 dakikaya indirmiştir (Görsel 3.59).

Kâğıt üzerine görüntünün elde edilmesi ve banyo 
işlemlerini İngiliz Willam Hanry Fox Talbot (Vilyım 
Henri Faks Talbıt) geliştirdi.

Modern fotoğrafçılığın temeli, Frederic Scott Arc-
her'in (Frederik Skat Arçır) 1851’de bulduğu ve cam 
negatiflerin yapılmasına imkân sağlayan kollodyum 
yöntemi olarak kabul edilir.

Kolay taşınabilen ilk fotoğraf makineleri 1928 yılın-
da George Eastman Kodak (Corc İstmın Kodak) ta-
rafından üretilmeye başlandı.Bundan sonra fotoğ-
raf makineleri daha çok insan tarafından kullanıldı 
(Görsel 3.60).

Kodak şirketi, 1935’te ilk renkli film olan Ko-
dakrom’u buldu ve bu tarihten itibaren renkli fotoğ-
rafçılık başladı.

Renkli fotoğrafın bulunmasından sonraki buluşlar 
daha çok makine tekniği üzerine olmuştur. Büyük 
boyutlu makineler giderek küçülmüş, özellikleri art-
tırılmış ve elektronik hâle gelmiştir. 

Fotoğraf makinesinde, fotoğraflanmak istenen ob-
jeden yansıyan ışık, objektife ulaşır ve odaklanır. 
Hemen objektifin içinde bulunan ve adına diyafram 
denen diske ulaşır. Bu diskin amacı, gelen ışığın şid-
detinin ayarlanabilmesidir. Bu işi ise ortasında bulu-
nan ve kullanıcı tarafından ayarlanabilen perde sa-
yesinde yapar. Objektifte toplanan ve odaklanan ı-
şık diyaframdan geçerek örtücüye ulaşır. Örtücü 
perde çekim sırasında önceden   belirlenen bir sü-
re boyunca açık kalarak ışığın film üzerine düşme-
sini sağlar.

Günümüzde ise dijital fotoğraf makinesi teknolojisi 
çok hızlı gelişmektedir (Görsel 3.61). Digital fotoğ-
raf makinelerinin, film kullanan makinelerden en 
önemli farkı, görüntüyü kaydetmek için film yeri-
ne sensör (algılayıcı) adı verilen manyetik bir ortam 
kullanmasıdır. Analog fotoğraf makinelerinde genel 
olarak kullanılan 35 mm eninde olduğu için 35 mm 
diye adlandırılan 24x36 mm boyutunda film kulla-
nır. Dijital fotoğraf makinelerinde ise CCD ya da C-
MOS olarak adlandırılan görüntü algılayıcılar ve bir 
de manyetik saklama alanı bulunur.

Görsel 3.59: Lou Oates (Lu Kutes)

Görsel 3.60:  Vitaliy Krasovskiy (Vitali Krasavsıkay)

Görsel 3.61: Taelove7 (Teylav)
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Görsel 3.62: Dijital kameranın iç görünümü

Görsel 3.63: Goir(Gar)

Bunun dışındaki her şey (optik 
düzenek, vizör, diyafram, obtüra-
tör vb.) film kullanan makinelerle 
aynıdır (Görsel 3.62).

Dijital fotoğraf makineleri, oluş-
turulan görüntünün anında gö-
rülebilmesi, kısa sürede basılabil-
mesi ve çok kısa sürede uzak yer-
lerdeki bilgisayarlara iletilebilme-
si gibi olumlu özellikleri nedeniy-
le son yıllarda en çok tercih edi-
len fotoğraf makineleridir. Stan-
dart boyutta bir film kullanma zo-
runluluğu olmadığından farklı bo-
yutlarda ve farklı tasarımlarda di-
jital fotoğraf makineleri üretile-
bilmektedir (Görsel 3.63).

• Öğrencilerden getirdikleri gör-
selleri panoya veya tahtaya asmalarını istenir.

• Konuyu sunu olarak hazırlayan öğrenciler, sunum teknikleriyle (powerpoint, video, etkileşimli tahta, E-
BA bağlantılı belgeseller) sınıf veya atölye ortamında sunum yaparlar.

• Etkinlik sürecinde görseller incelenir,  öğrencilerin görüş ve yorumlarının aktarılmasına  fırsat verilir.

• Fotoğraf sanatının ünlü ustaları hakkında bilgi verilerek konunun pekiştirilmesini sağlanır.
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Fotoğraf Sanatının Ünlü Ustaları ve Eserleri

Ara Güler (1928-...), Türkiye’de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilci-
lerindendir. Ara Güler fotoğrafçılığın yanı sıra, foto muhabirliği de yapmıştır. Kendisini ‘’fotoğraf sanatçısı’’ 
değil ‘’foto muhabiri’’ olarak tanıtan Ara Güler, İstanbul’un 20. yüzyılının en önemli tanığıdır. Sanatçı İstan-
bul’un son 60-70 yılını görsel olarak belgelemiştir (Görsel 3.64). Ara Güler, bütün dünyayı gezerek foto rö-
portajları yapmış ve bunları Magnum Ajansı ile dünyaya duyurmuştur. Yerli, yabancı pek çok ünlü sanatçı, 
siyasetçi ve yazarın fotoğraflarını çekmiştir. Ara Güler ‘‘Sevgisiz insan, insansız fotoğraf olmaz.’’ der. Onun 
fotoğraflarının ana teması "insan" dır.

Görsel 3.64: Eski Galata Köprüsü’nde Olta Balıkçıları, 1968, Ara Güler
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Şakir Eczacıbaşı’nın (1929-2010) fotoğraflarında ana konular  varoşlar, büyükşehir, taşra, Anadolu ma-
halleleri, insan ve yaşamdır. Yaşamın içindeki renkleri ve hareketleri fotoğrafının tam merkezine, üstelik 
dondurarak değil dinamik bir şekilde yerleştirmiş; yanımızdan geçen insanlardan ulaşım araçlarına, esen 
rüzgârdan dünyanın kendi ekseninde dönüşüne kadar hissedilen ya da hissedilmeyen tüm hareketleri bir 
biçimde fotoğraflarına yansıtmıştır. Şakir Eczacıbaşı fotoğraflarındaki flulaşma teknik hata değil, zamanın 
hızını yansıtmak için kullanılmış bir tekniktir (Görsel 65). Sanatçı için fotoğrafın en önemli yanı; olayları, in-
sanları, insan ilişkilerini belgeleyebilmesidir.

Görsel 3.65: İstabul, 1962, Şakir Eczacıbaşı
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Görsel 3.66: Dut Beli Panaroması, Kemaliye, Sıtkı Fırat, 1930-2016

Sıtkı Fırat (1930-2016)  ülkemizin doğasını, tarihini ve yaşayan kültürünü tanıtmak, belgelemek, paylaş-
mak için tüm Türkiye'yi dolaşarak fotoğraflar çekmiştir (Görsel 3.66). Onun doğa tutkunluğu alışılmışın ak-
sine parça ve seçkili bir çözümleme olmayıp doğanın özgün iç yapısına uygun bir bütünlük içerir. Sanatçı, 
çevresindeki doğayı bütünle parça arasındaki uyum içinde görebilmek için  değişik ortam ve zamanlarda 
fotoğraflamıştır. 
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Naciye Suman (1881-1973), 1919 yılının başlarında Türkiye’de bir stüdyo açıp profesyonel olarak çekimler 
yapan ilk kadın fotoğrafçıdır (Görsel 3.67). İstanbul’da  açtığı stüdyonun adı ‘’Türk Hanımlar Fotoğrafhane-
si"dir. Naciye Hanım, 1921’e kadar evinin çatı katında açtığı stüdyosunda çalıştıktan sonra stüdyosunu Be-
yazıt’a taşımıştır. Ve aynı yıl "Kadınlar Dünyası" dergisinde verilen bir haberde, Naciye Hanım’ın fotoğraf-
hanesi tanıtılmış ve kadınlar tarafından desteklenmesinin önemi vurgulanmıştır. Naciye Hanım’ın, kadın-
lara fotoğrafçılık dersi de verdiği kadın tarihi araştırmacısı Serpil Çakır ve fotoğraf tarihi araştırmacısı Se-
yit Ali Ak’ın çalışmalarında belirtilmiştir. Günümüze sadece altı adet fotoğrafı ulaşabilmiştir (Görsel 3.68). 

Görsel 3.67: Naciye Suman Portre, Gülderen Bölük 
Kolleksiyonu

Görsel 3.68: Naciye Suman’ın çektiği fotoğraf, 
Gülderen Bölük Kolleksiyonu

Görsel 3.69: Lava Alanı, Hannah Collins



Hannah Collins (1956-...), İngiliz çağdaş  sanatçı ve film yapımcısıdır. Hannah Collins (Hanna Kolins) fo-
toğraflı enstalasyonlarıyla tanınır (Görsel 3.69, 3.70). Collins’in eserleri; bellek, tarihin ve günlük hayatın 
toplumsal deneyimlerini modern dünyada değerlendirir. Fotoğraflı enstalasyonlarıyla (yerleştirme) tanınır.
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Görsel 3.71: Mircea Costina (Marsiya Kostina)

Görsel 3.70: Zaman Döneminde 2, 1994, Hannah Collins

2. ETKİNLİK

Fotoğraf Sanatı Eserlerinin Öge, İlke ve İçerik Açısından İncelenmesi

Fotoğrafı oluşturan ögelerin çerçeve içindeki yeri, büyüklüğü, hareketi, birbiriyle olan ilişkisi, anlatımı etki-
li hâle getirdiği söylenir. Fotoğrafta kompozisyon bir amaç değildir. Fakat kişinin anlatımını doğru yapabil-
mesi için önemli bir araç olduğu vurgulanır. İyi bir kompozisyon için kesin kurallar yoktur. Kompozisyonu 
oluşturan ögelerin yerleştirilmesinde uyumsuzluk varsa görsel etkiyi zayıflatır. Oysa iyi bir seçimin, dengeli 
bir kompozisyonun fotoğrafın anlatım gücünü artırarak akılda kalmasını sağladığı belirtilir.

Etkili bir kompozisyon oluşturabilmek için kompozisyon ögelerinden yararlanmak gerektiği vurgulanır. 

• Öğrenciler, uygulamalar yaptırılarak sürece dahil edilir.

1. Belirginlik: Fotoğraf için en ö-
nemli ögelerden biri belirgin-
liktir. Fotoğraf ile verilmek iste-
nen mesajın izleyici tarafından 
anlaşılması için çekilen fotoğ-
rafta ifadeyi sağlayan görüntü-
nün belirgin olmasının önem-
li olduğu ifade edilir. Yeterin-
ce belirgin olmayan bir fotoğ-
raf, izleyicide farklı düşünce-
ler oluşturur (Görsel 3.71). Bu 
durum ise izleyicide fotoğrafın 
etkili iletişim aracı olma özelli-
ğini kaybettirir. 
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2. Sadelik: Fotoğraf karesinde olmasını istemediğimiz ögelerin temizlenmesi ya da konu içindeki etkisinin 
azaltılması, kompozisyonun sadeleştirme işlemidir. Fotoğrafçının ayıklama işlemini gerçekleştirebilmek 
için çekim noktasını değiştirilebildiği gibi alan derinliğinin etkisini de kullanılabileceği vurgulanır. Bir fo-
toğrafta, ana ögenin yanında birçok yan öge de bulunur. Fotoğraf makinesi, gördüğünü film veya dijital 
ortama aktardığından, ana konuyu destekleyen ögelerin dışında kalan ögelerin kompozisyondan çıka-
rılması gerekmektedir. Bu sisteme ayıklayıcı yöntem adı verilir (Görsel 3.73).

Fotoğrafta belirginliği artırmak için zaman zaman alan derinliği azaltılarak arka plan flulaştırılır. Bu du-
rum konunun ön plana çıkmasını sağlar (Görsel 3.72).

Görsel 3.72: Bahçede 80 Yaşında Güzel Kadın, Abo Photography (Abo Fotoğraf)

Görsel 3.73: Antonova Ganna (Antanova Gana)
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Görsel 3.74: Kekyalyaynen (Kenkayalyıyının)

Görsel 3.75: Henqu (Henk)

3. Ritim: Ritmin fotoğrafa konu 
olarak seçilen objeyi birden 
çok sayıda kullanmak olduğu 
belirtilir. Ritmi oluşturan obje-
lerin düzenli tekrarı, düzensiz 
tekrarından daha güçlü etki o-
luşturduğu vurgulanır. Yoldaki 
yol çizgileri, sıralı ağaç küme-
leri, arabalar, elektirik direk-
leri vb. örnek olarak verilebilir 
(Görsel 74). Ritim görüntüye 
zenginlik katmakla beraber ay-
nı zamanda yön gösterme işle-
vi de görür. 

Ritim Bozukluğu: Benzer ö-
gelerin  eşitsiz aralıklarla sıra o-
luşturma durumudur. Ritim-
den söz edebilmek için en az üç 



benzer ögenin iki eşit aralıkla sıralanmış olması gerekir (Görsel 3.75).
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4. Uyum: Birden fazla ögenin birbirini ha-
reket, biçim, renk ve ton değerleri bakı-
mından desteklemesi anlatımı güçlen-
dirir. Ritim ve uyum birlikte kullanılabi-
lir. Harekette uyum, ögelerin aynı tara-
fa yönelmesi ya da duran nesnelerin ay-
nı tarafa yönelişiyle sağlanır. Küçüklü bü-
yüklü benzer biçimlerin arasında biçim 
uyumu olmalıdır. Renk skalasında bulu-
nan komşu renkler arasındaki uyum, an-
latımı zenginleştirir. Örneğin yeşil renk-
le birlikte mor ve mavi renklerin kullanıl-
ması renk uyumunu sağlar (Görsel 3.76). 

5. Kontrast (Zıtlık): Fotoğrafta yer alan ö-
gelerin ışık, renk, biçim bakımından kar-
şıt bir anlam ifade edecek şekilde yer al-
masıdır. Örneğin, bir insanın boyunun 
çok uzun olduğunu göstermek için ya-
nına normal veya kısa boylu bir insanın 
görüntüsü getirilerek sağlanabilir. Fark-
lı yönlere giden iki kişinin görüntüsünün 
harekette kontrast oluşturduğu ifade e-
dilir. Renkler ve tonlarla da kontrast elde 
edilebilir (Görsel 3.77).

Görsel 3.76: Creative Travel Projects (Kıratif Travıl Projekts)

Görsel 3.77: Everett Collection (Evırı Kılekşın)
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Görsel 3.78: Korpithas (Korpitis)

Görsel 3.79:  Geliş açısına göre ışık şeması

6. Işık: Fotoğraflanan bir konunun 
belirginleştirilmesinde en etki-
li aracın ışık olduğu belirtilir. I-
şığın güneşten gelen açısının 
her mevsim ve günün her saa-
ti farklılık gösterdiği vurgulanır 
(Görsel 3.79).



Bazı kompozisyonlarda  birbiri-
ne zıt renklerin kullanılması en 
belirgin kontrastı oluştururken 
ara tonların ve renklerin kulla-
nılmaması dereceli bir kontrast 
oluşumunu sağlar. 

Özellikle sıcak ve soğuk renkle-
rin birlikte kullanılması fotoğ-
rafa ayrı bir anlam katar (Görsel 
3.78). Yoğun kontrast fotoğrafı 
belirginleştirmekten çok konu-
nun ve ilginin bölünmesine ve 
dağılmasına yol açar.  
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Fotoğraf çekimine başlamadan önce; çekim yapılacak ortamın ışığı, çekim zamanı, yerin özellikleri, ışık 
kaynakları ve konuyu aydınlatan ışığın özellikleri önceden bilinmelidir. Güzel bir fotoğraf çekmenin te-
mel kuralı fotoğrafı çekilecek konunun ışığının doğru tanımlanması ve fotoğraf çekiminin ışık koşullarına 
göre yapılmasıdır. Hareket edemeyen ve yapay ışıkla aydınlatılamayacak kadar büyük konulu bir fotoğ-
raf çekilecekse (bir binanın, bir tarihî eserin) güneş ışınlarının en uygun geldiği saat veya mevsim bek-
lenmelidir (Görsel 3.80). 

Görsel 3.80: Zhu Difeng (Çu Difeng)
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Görsel 3.81: Pius Lee (Payz Li)

Görsel 3.82: Mettus (Metyus)

Görsel 3.83: Ruslan Guzov (Ruslan Gezav)

Fotoğrafçı böyle bir fotoğrafın 
herhangi bir anda değil sade-
ce belli bir anda çekilebileceği-
ni bilir. Konuda öne çıkması is-
tenen noktaların diğer bölge-
lere göre daha aydınlık olma-
sı ya da istenmeyen görüntü-
lerin fotoğraf karesinin dışına 
atılması için bu bölgelerin çok 
aydınlık ya da karanlık olmala-
rı fotoğrafta konunun belirgin-
liğini artırır. Işığın, konunun be-
lirginleşmesini sağlayan bir a-
raç olmasının yanında alan de-
rinliği etkisini de sağlayan en ö-
nemli araç olduğu ifade edilir. 

Sıcak ve soğuk renklerin birlik-
te kullanılması da alan derinliği 
etkisi oluşturur (Görsel 3.81). I-
şık; doğrudan, dolaylı, cephe ı-
şığı (gölgeleri yok ederek yü-
zeysel bir etki oluşturur ve ay-
dınlanan nesne düz görülür), 
tepeden gelen ışık (kütlenin a-
ğırlığını ve yer çekimini vurgu-
lar), ters ışık (kütlenin biçimi-
ni ortaya çıkarır), yan ışık (ı-
şık-gölge yardımıyla dokuyu 
ortaya çıkartarak derinlik izle-
nimi verir) olarak ele alınabilir. 
Ayrıca geliş açılarına ya da do-
ğal nedenlere (deniz kenarı, 
yüksek yerler, yağmur, kar) gö-
re ışığın durumu da değişir. I-
şık, fotoğrafın oluşumunda rol 
oynamaz aynı zamanda sanat-
sal bağlamda da belirleyici o-
lur. Kullanılan ışık şeklinin fo-
toğrafın estetik değerinde et-
kili olduğu vurgulanır (Görsel 
3.82, 3.83). 
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7. Perspektif: Bize yakın varlıkların büyük, uzak varlıkların küçük görünmesi olayına perspektif denir. Ör-
neğin, tren raylarına baktığımızda bu rayların belli bir mesafeden sonra birbirine birleşiyormuş gibi gö-
rünmelerine rağmen  herkes bu rayların birleşmediğini bilir (Görsel 3.84).

Fotoğrafta perspektif, konuda istenilen bölgelerin daha belirgin olarak vurgulanması için kullanılan yön-
temlerden birisidir. Bazı ögelerin vurgulanması için perspektif etkisinden yararlanılır. 

10-15 katlı iki binanın arası-
na girerek yerden gökyüzüne 
doğru çekilen bir fotoğrafta bi-
nalar gökyüzünde birleşiyor-
muş etkisi yaratılabilir. Bazen 
geniş açılı bir objektif kullanı-
larak perspektif etkisi artırılır, 
bazen tele objektif kullanılarak 
nesneler arasında, uzaklıkları-
na bağlı olarak ortaya çıkacak 
olan büyüklük etkileri azaltıla-
rak yığılma etkisi oluşturulabi-
lir (Görsel 3.85, 3.86).

Görsel 3.84: Hüseyin Turgut

Görsel 3.86: Lou (Lu)Görsel 3.85: Saadet Genç
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Görsel 3.87: Miriam Sims Mitchel (Miryım Sim Miçıl)

8. Keskinlik: Fotoğrafta keskinlik çeşitli sebeplere bağlıdır. Bu sebeplerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

a) Netleme Olayına Bağlı Keskinlik: Belirginlik kazandırılmak istenen konu üzerine belirgin bir netlik ya-
pılır. Arka planlar netsiz alanda bırakılır (Görsel 3.87). Fotoğraf izleyen kişi doğrudan, detay görebildi-
ği konunun görüntüsüne dikkatini yoğunlaştırır. Çünkü vurgulanmak istenen konu nettir, istenmeyen 
diğer ikinci derece görüntüler netlik dışında bırakılır.

Görsel 3.89: Ruslan Guzov
(Ruslan Gızav)

Görsel 3.88: 1000 Shades
(Çeyds)

b) Gelen Işığın Türüne Bağ-
lı Keskinlik: Bir fotoğrafta 
kontrastın yoğun olması kes-
kinliği artırır. Bir portre fo-
toğrafı çekerken kişiyi oldu-
ğundan yaşlı göstermek için 
cephe ışığı kullanılırken daha 
genç göstermek için yumu-
şak ışık (yanal ışık) kullanılabi-
lir (Görsel 3.88, 3.89).  
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9. Doku: Işığın konuya eğik gel-
diği hâllerde belirginleşen bir 
vurgulama ögesidir. Dokuda ı-
şığın geliş yönü, konunun ya-
pısal özelliklerini ortaya çıkart-
mak için önemli bir unsurdur. 
Örneğin girintili çıkıntılı bir yü-
zey, dik gelen ışık altında de-
tayları fark edilmeyen, boş 
bir alan olarak görülür (Görsel 
3.90, 3.91, 3.92). Belli bir çer-
çeve içerisindeki yüzeyin par-
çalanmasında belli bazı oranla-
rın (altın kesim oranı) kullanıl-
ması görüntünün daha ilgi çe-
kici olmasını sağlamaktadır. Bu 
bölme işlemi anlatımı  zengin-
leştirir, konuyu ön plana çıkar-
tır. Bu yöntemin yüzeye doku 
kazandırma veya doku araştır-
ma çalışması da olduğu söyle-
nebilir.

Görsel 3.91: Rutas (Rutas)Görsel 3.90: Lawrey (Lavri)

Görsel 3.92 Starchaser (Starçeysır)


Görsel 3.95: Hüseyin Turgut
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Görsel 3.93: Aleksandr Markin (Aleksandır Markin)

Görsel 3.94: Starchaser

Görsel 3.96: TonyV3112 (Toni)Görsel 3.95: Hüseyin Turgut

10. Hız Hareket ve Zamanla-
ma: Hareket zaman içine ya-
yılmış bir durumdur. Zaman 
boyutu olmayan fotoğraf-
ta belli işlemlerle hareket iz-
lenimi kazandırılabilir. Örne-
ğin, fotoğrafta bir insanın ha-
reketli olduğu çok kısa pozla-
ma süresi ile ancak vücudu-
nun almış olduğu pozisyon-
la gösterilebilir (Görsel 3.93, 
3.94, 3.95, 3.96). Net bir fo-
toğrafta bir atın koştuğu dört 
ayağının da yerden kesilmiş 
hâli ile gösterilebilir. Bu tür 
görüntüler hareketin bir ifa-
desi olmakla birlikte hareket 
hissini veremezler. Poz sü-
resini uzatarak hareketli ko-
nunun fotoğrafı çizmesi sağ-
lanır. Konunun sabit kısımla-
rı net, hareketli kısımları ise 
belli belirsiz çizgilerden olu-
şacaktır. Bu durum fotoğra-
fa hareket hissi sağlayacak-
tır. Hareketin çizgisel olarak 
gösterilmediği hareketli ko-
nunun görüntüsünün don-
durulduğu fotoğraflarda za-
manlama yani deklanşöre 
basılan anın  çok önemli ol-
duğu belirtilir.
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11. Bütünlük: Ayıklama da diyebileceğimiz  bütünlük, aslında çekim yapmadan önce yapmamız gereken 
ilk basamaktır. Fotoğrafın daha etkili, anlatım gücünün daha kuvvetli olması için hedef dışında kalan di-

Görsel 3.99: Jetsada Suepmat (Cedseydi Supmeyd)

Görsel 3.98: Saadet GençGörsel 3.97: Saadet Genç

ğer bütün görüntülerden ayık-
lanması gerekir. 

Fotoğraftaki ilgi merkezine dik-
kat çekmenin yolları araştırıl-
malıdır. Bunun bir yolu, konuyu 
dikkati dağıtmadan ortaya çı-
karacak bir fon seçmektir (Gör-
sel 3.97, 3.98, 3.99). Fotoğraf-
ta öyle bir kompozisyon yara-
tılmalıdır ki fotoğrafın çekim 
nedeni açık olarak görülsün ve 
görüntüye giren tüm nesne-
ler ilgi merkezi olarak seçilen 
konuyu tamamlasın. Fotoğrafı 
sadeleştirmek ve ilgi merkezi-
ni   güçlendirmek için sade bir 
fon seçmelidir. Konuya odakla-
narak çekim yapılmalıdır.  
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Görsel 3.101: Jetsada Suepmat

Görsel 3.100:  Lightpoet (Laytput)

12. Denge: Fotoğrafta denge ögesi; kompozisyonun en önemli belirleyicilerinden biridir. Dengenin birbiri-
ni tamamlayan şekil, renk ya da aydınlık veya karanlık alanların göze hoş görünecek şekilde düzenlen-
mesi olduğu söylenir. Örneğin, fotoğrafın merkezine uzaklıkları ve büyüklükleri aynı iki ögeden birinin 
rengi ve tonu, fotoğraf karesinin rengi ve tonuna yakın, diğeri de zıt renkte oluşmuş bir fotoğrafta den-
ge bozulmuş demektir. Böyle  durumlarda, genelde zıt renkte olan ögeyi merkeze yaklaştırarak denge-
nin sağlanabileceği belirtilir (Görsel 3.100, 3.101). 
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Görsel 3.102 : Sabphoto (Sebfoto)

Görsel 3.103: Frankie’s (Frenkis) 

Bir manzara fotoğrafı çekerken bulutsuz bir gökyüzünün fotoğraf üzerindeki dengeyi bozmasını önle-
yerek kompozisyonu biraz değiştirebiliriz. Örneğin çekim yaptığımız yerde ağaç yapraklarını gökyüzüne 
serpiştirerek buradaki boşluğu önleyebileceğimiz ve böylece fotoğrafta denge oluşturabileceğimiz be-
lirtilir (Görsel 3.102, 3.103). 
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13. Orantı: Konuyu kadraja simetrik yerleştirme genelde uygulanan orantı şeklidir. En basit simetri iki ele-
manlı simetridir. Bir gökyüzü fotoğrafı çekilirken ufuk çizgisinin fotoğraf karesini tam ortadan ikiye böl-
mesi basit simetriye bir örnek oluşturur. Bu durumda oran 1/1 şeklinde gerçekleşmiş olur. Basit simet-
riden başka bir yüzeyi birkaç eşit parçaya bölerek farklı simetrik görüntüler de elde edilebilir (Görsel 
3.104, 3.105). 

Görsel 3.104: Saadet Genç

Görsel 3.105: Tatjana Rukavitsona (Tatyana Rukavitsona)
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Kompozisyon Oluşturabilmek İçin Kompozisyon İl-
kelerinden de Yararlanılması

1. Fotoğrafta Altın Oran ve 1/3 Kuralı: Görsel ögelerin 
fotoğrafa yerleştirilmesi altın oran ve 1/3 kuralına gö-
re yapılır. 1/3 kuralında amaç ögelerin dizilimi ile ko-
nunun daha etkili anlatılmasını sağlayabilmektir. 1/3 
oranı, altın oran denilen başka bir matematiksel o-
randan yola çıkılarak hesaplanır. Altın oran, doğada 
sayısız canlı ve cansız varlığın şeklinde ve yapısında 
olan özel bir orandır. Bu oran 
doğada bir bütünün parçala-
rı arasında gözlemlenmiş, yüz-
yıllarca sanat ve mimaride uy-
gulanmıştır. Altın oran, uyum 
açısından en yetkin boyutla-
rı verdiği düşünülen geomet-
rik ve  sayısal bir oran bağıntısı-
dır. Doğada en belirgin örnek-
lerine insan vücudunda, deniz 
kabuklularında ve ağaç dalla-
rında rastlanmaktadır (Görsel 
3.106, 3.107, 3.108).

Görsel 3.107: Africa Studio (Afrika Stüdyo)

Görsel 3.106: Altın oran kesişim noktaları

Görsel 3.108: Africa Studio (Afrika Stüdyo)





111Fotoğraf Sanatı

Görsel 3.110: Vitalii Mamchuk (Vitali Mamçuka)Görsel 3.109: Altın oran kesişim noktaları

Görsel 3.111: Hüseyin Turgut

Altı oranın (Görsel 3.109, 3.110, 3.111) fotoğrafta 
uygulaması şu şekilde yapılmaktadır: Çerçeveyi 
yatayda ve dikeyde üçer eşit parçaya bölecek şe-
kilde ikişer çizgi, yani toplamda 4 çizgi çizilir. Bu 
çizgilerin kesişim noktaları ilgi merkezi olmak için 
uygun konumlar olmuş olur.

Kompozisyonu oluştururken buna dikkat ederek 
ögeleri yerleştirip göze daha hoş görünen, den-
geli kareler elde edilebilir. Manzara fotoğrafların-
da da ufuk çizgisi üçte bir kuralına göre yerleştiri-
lebilir. Ufuk çizgisi merkeze yerleştirilmemelidir. 
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Altın üçgenleri kullanarak fotoğrafta diyagonal çizgiler ile dinamik bir simetri etkisi yaratılabilir (Görsel 
3.112, 3.113, 3.114).

Görsel 3.113: Asya NurullinaGörsel 3.112:  DGLimages (Di Gi Limeyciz)


Görsel 3.114: Hüseyin Turgut
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2. Çizgiler: Çizgiler kompozisyonda önemli unsurlandandır. Fotoğrafta diyagonal çizgiler yön belirtmek 
için kullanılabilir. Bu, asıl konuya gözü yöneltmenin basit ve kolay bir yöntemidir (Görsel 3.115, 3.116, 
3.117).

Görsel 3.117: Taras Stelmah (Taras Stilmah)

Görsel 3.116: Saadet GençGörsel 3.115: DajanaC (Dacanasi)
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Kompozisyonda kullanılan en 
yaygın çizgilerden birisi de "S" 
eğrileridir (Görsel 3.118, 3.119, 
3.120).

• Öğrencilere, kompozisyon ha-
talı ise o fotoğraf tüm teknik 
şartları karşılıyor olsa bile de-
ğerini kaybedeceği söylenir.

• Öğrencilere kompozisyon ye-
teneğinin bol bol fotoğraf in-
celeyerek ve fotoğraf çekerek 
gelişebileceği belirtilir. İyi bir 
fotoğraf çekmek için kesin ku-
rallar olmadığı ifade edilir. Ku-
ral yerine bazı ipuçları ve baş-
langıç noktaları verilebilir. Fo-
toğraf çekmeden önce fotoğ-
rafın neyi anlatmak istediğinin 
belirlenmesi gerektiği vurgu-
lanır.

• "Her tür fotoğrafı olmasa bile 
çoğu fotoğrafı değerlendirir-
ken nelere dikkat etmeliyiz?" 
sorusunun cevabını bulmak  
için öğrencilerle birlikte kriter-
ler oluşturulur.

 *İlgi merkezi nerededir? A-
maca uygun belirlenmiş mi?

 *Belirginlik tam mı?

 *Keskinlik yeterli mi?

 *Işık uygun mu?

 *Dengeli mi? (Kompozisyon 
dengesi hakkında ne söyle-
nebilir?)

 *Oranlama iyi mi? (altın oran)

 *Renk; açık-koyu, kontrast, 
leke, ton değerleri kompo-
zisyona uygun kullanılmış 
mı?

 *Bütünlük tam mı?

 *Noktasal, çizgisel ya da yü-
zeysel bir yönelim bütünlü-
ğü var mı?

Görsel 3.118: Anne Richard (En Rays)

Görsel 3.119:Hüseyin Turgut

Görsel 3.120: Standret (Stendrit)
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Görsel 3.122: Hüseyin Turgut

Görsel 3.121: Galushko Sergey (Galuşka Sürgey)

Bir fotoğrafın  sanatın ögeleri ve ilkeleri açısından incelenmesi örnekler üzerinden anlatılır.

Belirlenen kriterler doğrultusunda öğrencilerden de yorum yapmaları istenir.



Bu fotoğrafta kadraj hatası oldu-
ğu gökyüzünün gereğinden faz-
la yer kapladığı belirtilir (Görsel 
3.122). 

Oysa bir fotoğrafta gökyüzüne 
ait bir şey çekilmiyorsa ve özel 
bir durum söz konusu değilse 
gökyüzünün toplam yüksekli-
ğin 1/4 veya 1/5’i oranında ol-
ması daha iyidir. 

Ayrıca bu fotoğrafta, fotoğra-
fın çekildiği yer itibarıyla ön kı-
sımların fazla karanlık olduğu 
vurgulanır.
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Yandaki görselde  teknik ola-
rak doğru bir pozlama yapıl-
mıştır (Görsel 3.123). Fotoğra-
fın netlik ve keskinliği uygun-
dur. Fotoğrafta gren yoktur fa-
kat bu fotoğrafta anlatılmak is-
tenilen konu belirsizdir. Fotoğ-
raftaki ana konu ve ana konuyu 
destekleyen yardımcı unsurlar, 
birbirine karışmış durumdadır. 
Fotoğrafta ana konu insanlar 
mı, eski bina mı açık değil. Bu 
nedenle bu fotoğraf zayıf bir 
kompozisyona sahiptir. Aşağı-
daki  fotoğrafta ise ana konu 
belirgindir. Ana konunun arka 
plandan ayıklanmış olduğu ifa-
de edilir (Görsel 3.124).

Görsel 3.123: Pugajl (Piugacla)

Görsel 3.124: Don Mammoser (Dan Memızmır)
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Görsel 3.125: Svetlana Yanenko (Svitlana Yanenko)

Aşağıdaki fotoğrafta yetersiz ışıklandırma yapıldığı görülür (Görsel 3.125).

Aşağıdaki fotoğraf, yetersiz ışık almış, net olmayan bir fotoğraftır (Görsel 3.126).


Görsel 3.126: Saadet Genç
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Ön plandaki çocuklar net değildir, arka plandaki tarihî anıt ise nettir. Fotoğrafta kadraj hatalı kullanılmıştır 
(Görsel 3.127).

Görsel 3.127: Smolina Marianna (Smolina Mariyana)

Bu fotoğrafta netlik keskin, ancak açık-koyu dağılımı dengesizdir (Görsel 3.128).


Görsel 3.128:  Saadet Genç
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Fotoğrafın içeriğine Göre Analizinin Nasıl Yapılacağının Örnekler Üzerinden Anlatılması 

1. Betimleyici Fotoğraf: Bulunan renk, çizgi, boşluk, doku, biçim gibi sanat elemanlarının listelenmesidir. 
Fotoğrafa kontrast renkler hâkim, yatay ve dikey çizgiler dikkat çekiyor, ön planda bulunan otların doku-
su fotoğrafa hareketlilik katmıştır (Görsel 3.129).

2. Açıklayıcı Fotoğraf: Belirli bir 
konuya ilişkin duygularımızın 
pekişmesini ve daha iyi bir şe-
kilde konunun idrak edilmesini 
sağlar. Birbirinden farklı tarzla-
ra sahip iki insanın aynı ortamı 
paylaşması vb. Bir fotoğrafı a-
çıklayıcı fotoğraf kategorisinde 
değerlendirmek  için açıklayı-
cı özelliğinin diğer kategorilere 
göre daha fark edilir olması ge-
rekir (Görsel 3.130).

Görsel 3.129: Edd Lange (Ed Langı)

Görsel 3.130:  Engin Sezer
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3. Yorumlayıcı Fotoğraf: Fotoğ-
rafçı bir fikri, kişisel ve subjek-
tif yöntemler ve bakış açıları i-
le ortaya koyar. Görünen gerçe-
ği yansıtma kaygısı olmadan yo-
rum ile ortaya çıkacak anlamlar 
taşır. Bir fotoğrafın açıklayıcı fo-
toğraf mı yoksa yorumlayıcı fo-
toğraf mı olduğu her zaman ko-
layca ayırt edilemeyebilir. Çoğu 
durumda gizlenen mesajı doğru 
şekilde ortaya çıkarmak; fotoğ-
rafı yorumlayan kişinin  bilgi bi-
rikimine, dikkatine ve fotoğraf-
çıyı tanımasına bağlıdır (Görsel 
3.131, 3.132).

Görsel 3.131: İpek Morel

Görsel 3.132: Africa Studio (Afrika Stüdyo)
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Görsel 3.133: Yavuz Sarıyıldız

Görsel 3.134:  Kompaniets Taras (Kampeniet Taris)

4. Etik Değerli Fotoğraf: Etik değerli fotoğraflar, izleyiciye gözden kaçırdığı ya da görmezden geldiği şey-
leri hatırlatır. Sanatçının, izleyiciye  etik olarak doğru ya da yanlış bulduğu şeylerle ilgili yargılarını ak-
tırdığı fotoğraflardır. Etik değerli fotoğraflar her zaman yanlışı göstermek yerine kimi zaman güzeli ve 
doğruyu hatırlatma görevini de üstlenir (Görsel 3.133).

5. Teorik  Değerli  Fotoğraf: Ge-
nellikle bir fotoğrafın sunumun-
daki, çekimindeki, işlenmesin-
deki teknikleri örnekleyen, ye-
ni ya da az bilinen teknikler ü-
zerine performans çalışmaları 
olarak değerlendirilebilir. Baskı 
sonrasında da elle boyanmış bir 
fotoğraf ve iki fotoğrafın üst üs-
te basılması ile elde edilmiş veya 
dijital görüntü işlemleri uygulan-
mış yeni filtrelerin kullanıldığı fo-
toğraflar da teorik açıdan değerli 
fotoğraflardır (Görsel 3.134).
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Görsel 3.135:  Faraways (Farıveyz)

6. Estetik Değerli Fotoğraf: Etik 
değerli fotoğraflarda nasıl ki e-
ser sahibinin sosyal bir yargısı 
var ve fotoğrafta bu ön planda 
ise estetik değerli fotoğrafta 
da fotoğrafçının gözünden ne-
yin estetik olarak fotoğraflan-
maya değer görüldüğünü gö-
rürüz. Bu kategorideki fotoğ-
raflar, kısaca güzel şeylerin gü-
zel bir şekilde fotoğraflanma-
sı olarak ifade edilebilir (Görsel 
3.135, 3.136).


Görsel 3.136:  Saadet Genç
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• Öğretmen, öğrencilerden kompozisyon öge ve ilkelerine dikkat ederek fotoğraf çekmeleri istenir. 

• Öğrencilere "hayvan sevgisi, yaşlılara saygı ve sevgi, sokak satıcıları, tarihî eserler vb." konuları örnek 
verilir. 

• Öğrencilere kendi belirledikleri konularda fotoğraf makinesi, cep telefonu veya tablet bilgisayarlarıyla 
fotoğraf çekebilecekleri belirtilir.

• İnsan fotoğrafı çekerken onlara saygıyla yaklaşmanın, onlarla konuşmanın, onların güvenini kazanarak 
çekim yapmanın daha etkileyici sonuçlar elde etmemizi sağlayacağı söylenir. İnsanların izni olmadan fo-
toğraflarını çekmemizin etik olarak da uygun olmayacağı ifade edilir. Ayrıca sokak levhası, mağaza tabe-
lası gibi yazınsal ögelerin konuya olan ilgiyi dağıtacağı hatırlatılır. 

• Öğrenciler çektikleri fotoğraflardan istediği bir fotoğrafı kompozisyon öge, ilke ve içeriğine göre analiz 
ederek bir dosya hazırlar.

• Konunun özelliklerine, hareket durumuna ve ışığa dikkat ederek fotoğraf çekimi yapılır.

• Yapılan çalışmalar konu bitiminde atölye panosunda sergilenir. Öğrencilerin birbirlerinin çalışmalarını 
incelemeleri, eleştirmeleri ve önerilerde bulunmaları sağlanır. Öğretmen, öğrencilere eleştiri yaparken, 
öneride bulunurken başkalarına, kendine davranılmasını istediği gibi davranmaları gerektiğini söyler. 
Yapıcı ve yönlendirici değerlendirmelerini de ekleyerek öğrencilerin olumlu yönlerini pekiştirir.

AÇIKLAMALAR
1. İçeriği aynı kalmak koşuluyla örnek ders planı, biçimsel olarak değiştirilebilir.

2. Bu ders planı, ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate alınarak daha fazla ders saati  için de  
yapılabilir.

3. Bu plan dersin kapsamı, MEB’in Genel Amaçları ve ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate a-
lınmak kaydıyla öğrenci hazır bulunuşluk düzeyi, öğrencilerin seviyeleri ve zevkleri, okulun ve çevrenin 
kaynakları göz önünde bulundurularak her ders için yeniden yapılandırılabilir.
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FİKRET OTYAM’IN ATATÜRK’ÜN FOTOĞRAFÇISI ETEM TEM’LE YAPTIĞI RÖPORTAJ

26 Ağustos 1922 akşamı Mustafa Kemal yanında Fevzi Çakmak ve İsmet İnönü paşalarla beraber, Afyon 
Kocatepe'deki  yerini almış ve sabah ezan sesiyle taarruz emrini vermişti.

30 Ağustos 1922 tarihine kadar 4 gün süren çetin bir savaş yapıldı.  Fevzi Çakmak Paşa'nın komutasındaki 
ordu, 20 gün süren savaşın ardından 5700 şehit olmak üzere yaklaşık 40.000 kişi zayiat vermesine rağ-
men Yunanlıları geri püskürtme başarısına ulaşmıştı.

Mustafa Kemal ve fikir arkadaşları; ordunun İzmir'e doğru kaçan Yunan asker kalıntılarının peşine düşerek 
tamamen ortadan kaldırılması gerektiği kararını aldıktan sonra, Mustafa Kemal'in tarihî sözü olan "Ordular 
İlk Hedefiniz Akdenizdir İleri!" sözünü burada söyledi.

Etem Tem, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafçısıydı. Afyon Kocatepe'de o sabahı ve ardından gelen gün-
lerde neler yaşandığını Fikret Otyam ile 1960 yılında yaptığı söyleşide şöyle anlatmıştı:

"O sabah Kocatepe'de bulunuyorduk. Taarruz, şafak vakti saat beşte başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa, gün-
ler ve geceler süren yorgunluğuna rağmen ayakta, vaziyeti adım adım takip ediyor, direktifler veriyordu. 
Bir ara kumandanlardan ayrıldı. Tek başına, kayalıklar arasında dalgın ve düşünceli dolaşmaya başladı. Za-
man zaman sahra dürbünleriyle düşman cephesine bakıyordu... Bir aralık o kayalık tepenin ucuna geldi. 
Hafifçe eğilmişti. Başparmağı dudaklarının arasındaydı... Hemen objektifimi çevirdim, âdeta nefes alma-
yacak kadar bir sessizlik içinde deklanşöre bastım, resmini çektim. Saat 11'di... O gün 7x11 boyunda sekiz 
on rulo film çektim. Bir kaç tane 10x15 cam... Mustafa Kemal Paşa, bütün gün ağzına bir lokma koymamış-
tı... Gece ric'ate (geri çekilme) başladılar. 2 Eylül'de Uşak'a girdik. Vakit yoktu. Ahır bozması bir yerde bir-
kaç film yıkadım. Fotoğraflar birbirinden güzeldi. Hemen dört tane yaptım, ertesi sabah götürdüm. İçeri 
aldılar. Berberi tıraş ediyordu. Odada portatif bir masa, bir portatif karyola, iki iskemle vardı. Bir aralık oda-
yı işaret etti, 'A be...  Bu bir başkumandan odasına yakışmaz' dedi. Salih (Bozok) odayı halılarla süsleyece-
ğini söyledi. Zira o gün Trikopis getirilecekti. Gazi, fotoğrafları aldı, baktı. Parmaklarını fotoğrafların üzerin-
de  gezdirdi ve çekti, çok güzel,  dedi."

      (1. Fikret Otyam, "Etem Tem” Röportajı, Ulus Gazetesi, 4 Aralık 
1960, Ankara. 2. Falih Rıfkı Atay," Bir 26 Ağustos Yıldönümü” Milliyet Gazetesi, 26 Ağustos 1928)

Görsel 3.137:  Etem Tem

OKUMA PARÇASI
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ÜRÜN DEĞERLENDİRME FORMU
(Bu ölçek, “Fotoğraf Sanatı" konusunu ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.)

KRİTERLER
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Sıra 
No Öğrencinin Adı ve Soyadı
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DEĞERLENDİRME: Bu ölçekten 100 üzerinden 70'in altında puan alan her bir öğrenciye ilgili öğrenmele-
ri tekrar etmeleri yönünde dönüt verilmelidir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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 DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI
(Bu ölçek, “Fotoğraf tekniklerine göre çekim yapabilme, fotoğrafı kompozisyon öge, ilke ve içeriğine göre 

analiz edebilme" kazanımını ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.)

 

Adı Soyadı    :  

Sınıfı    :  

Numarası     : 

Ö   L   Ç   Ü   T   L   E   R
DERECELER

5 4 3 2 1

Çalışmaya karşı istekli olması
Çalışma konusunu belirlemesi
Gerekli malzemeleri sağlaması
Araştırmalarını çeşitli kaynaklardan faydalanarak yapması
Çalışmasını yapacağı teknikle bütünleştirmesi
Anlamadığı konularda sorular sorması
Kompozisyon tekniklerinden yararlanarak fotoğraf çekimini 
kavraması
Fotoğrafı öge ve ilkelerine göre analiz etmesi
Fotoğrafı içeriğe göre analiz etmesi  
Verilen sürede çalışmasını bitirmesi
 GENEL TOPLAM

 

Öğretmenin Yorumu : 

 

DEĞERLENDİRME: Bu ölçekten 50 üzerinden 35 puan aldıysanız başarılısınız demektir. 34 veya altın-
da puan alan her bir öğrenciye ilgili öğrenmeleri tekrar etmeleri yönünde dönüt ve-
rilmelidir. 
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 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU
(Bu ölçek, “Fotoğraf tekniklerine göre çekim yapabilme, fotoğrafı kompozisyon öge, ilke ve içeriğine göre 

analiz edebilme" kazanımını ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.)

 

Adı Soyadı   :  

Sınıfı   :  

Numarası    : 

Çalışmalarınızı en doğruyu yansıtan seçeneğe () işareti koyarak belirtiniz.

Ö   L   Ç   Ü   T   L   E   R Daha İyi 
Yapabilirdik

Yeterince 
İyi Yaptık

Çok İyi 
Yaptık

Fotoğraf nedir bilirim.

Fotoğrafın tarihini bilirim.

Fotoğrafın nasıl oluştuğunu, yüzeye nasıl aktarıldığını bilirim.

Fotoğrafta kompozisyon, öge ve ilkelerini bilirim.

Kompozisyon, öge ve ilkelerinden yararlanarak fotoğraf çeki-
mi yapabilirim.

Fotoğraf sanatının ünlü sanatçılarından örnekler verebilirim.

Bir fotoğrafı öge ilke ve içeriğine göre analiz edebilirim.

İyi bir fotoğraf çekmek için sadece teknik bilginin yeterli ol-
madığını, duyguları da işin içine katmak gerektiğini bilirim.

Çalışmalarım Sırasında En İyi Yaptığım Şeyler ve Diğer Yorumlarım:

Öz, akran ve grup değerlendirme formlarının sonuçları öznel olduğundan öğrencilere, bu değerlendirme-
lerin sonuçlarına göre not verilmemelidir. (Uygulama formu, öğrencinin gelişimini takip etmek için arşivde 
saklanabilir.)

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER VEYA İLERİ DÜZEYDE ÖĞRENME HIZINA SAHİP 
OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ
Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler, kendi gelişim süreçleri ve gayretleri dikkate alınarak değerlendirilir. İleri 
öğrenme hızına sahip öğrenciler de daha özgün çalışmalar yapmak üzere motive edilir.



128 Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ

  3.4. RENKLİ RESİM UYGULAMALARI IV

DERS   : GÖRSEL SANATLAR

SINIF   : 12

ÖĞRENME ALANI    :12.3. GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME

KONU   :12.3.4. RENKLİ RESİM UYGULAMALARI IV

  KAZANIMLAR: 
12.3.4.1. Soyut ve figüratif resmin farklarını açıklar. 

12.3.4.2. Ebru tekniği ile soyut uygulamalar yapar.

Öğrencilerin ebru uygulaması yapmaları sağlanarak özellikle soyut ekspresyonizm ile ebru sana-
tının etkileşimi ve benzerlikleri vurgulanır.

SÜRE : 8 ders saati/4 hafta 

ARAÇ VE GEREÇLER:  Etkileşimli tahta, kaynak kitaplar, ebru malzemeleri (tekne, ebru fırçaları, ebru bo- 
   yaları, kerajin veya kitre, öd, farklı kalınlıkta bizler, suluk, ebru kâğıdı)

YÖNTEM VE TEKNİKLER: Anlatım, uygulama

KAYNAKLAR
Genel Ağ, 

Chambers, A. (1986). Marbling Paper. USA: Thames & Hutson.

Derman, U. (1977). Türk Sanatında Ebru. İstanbul: Akbank Yayınları.

Norbert, L. (1982). Modern Sanatın Öyküsü. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Tunalı, İ. (1989). Felsefenin Işığında Modern Resim. İstanbul: Remzi Kitabevi.

DERSE HAZIRLIK
• Öğrenciler yapılacak çalışma hakkında bilgilendirilir. Öğrencilerden 

soyut ve figüratif resimle ilgili araştırma yapmaları istenir.

• Öğrenciler Genel Ağ'dan yararlanarak konu ile görselerden oluşan 
bir sunum hazırlarlar. 

• Uygulama sürecinde kullanılacak malzemeler tespit edilerek eksik-
ler varsa temin edilir.

• Kerajin veya kitre, uygulamadan birkaç gün önce eritilerek kullanı-
ma hazır hâle getirilir.

• Bilişim teknolojileri araçları, kazanımların daha etkili bir biçimde 
öğrenilmesine katkı sağlayacağından dersin işlenişinde görsel-işit-
sel iletişim araçları ile bilişim teknolojilerinin (bilgisayar, tablet, et-
kileşimli tahta, EBA vb.) kullanımı sağlanır.

ETKİNLİK SÜRECİ

• Genel Ağ'dan veya hazırlanan sunumdan Fransa'da bulunan Lascaux 
(Lascus) Mağarası resimleri öğrencilere gösterilir. Öğrencilerden re-
simleri incelemeleri ve düşüncelerini belirtmeleri istenir (Görsel 3.138).

Görsel 3.138 Lascaux Mağarası duvar 
resmi, Fransa
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''Figür'' kelimesinin ne çağrıştırdı-
ğı sorularak binlerce yıl önce ma-
ğara duvarlarına çizilen resimle-
rin ilk figüratif resimler sayılabile-
ceği söylenir.

Fransızca kökenli ''figür'' kelime-
sinin resim ve heykel sanatların-
da betimlenen, doğada rastla-
nan ya da düşsel her türlü varlık 
ve nesnenin genel adı anlamında 
olduğu belirtilir.

Sanat tarihine bakıldığında figü-
ratif resmin farklı üsluplarla geli-
şim gösterdiği ve her dönemde 
sanatın merkezinde olduğu vur-
gulanır. Tutankamon'un mezar 
odasında bulunan duvar resmi 
gösterilerek Eski Mısır'da sonsuz 
ve kutsal olanı ifade etmek için 
derinlik duygusu verilmeden düz 
bir yüzeyde (örneğin bacaklar 
profilden, gövde ve omuzlar cep-
heden veya yüz profilden, gözler 
cepheden) resmedildiği anlatılır 
(Görsel 3.139).

Rönesans Dönemi sanatçısı Pie-
ter Bruegel ve Neoklasik Dönem 
sanatçısı Vincenzo Camuccini'nin 
(Vincenzo Camucini, 1771-1844) 
eserleri tahtaya yansıtılarak öğ-
rencilerden figürleri incelemeleri 
istenir (Görsel 3.140, 3.141).

Figürlerin hareketleri, gerçekçili-
ği, kullanılan renkler, sanatçıları-
nın ışık ve gölgeyi kullanmadaki 
ustalıkları konuşularak öğrencile-
rin derse katılımı sağlanır.

Görsel 3.139: Tutankamon'un mezar odası, MÖ 1341-1359, Mısır

Görsel 3.140: Vatan Savunmasında Mücevherlerini Sunan Romalı Kadınlar, 
Vincenzo Camuccini, 1825, Kelvingrove (Kelvingırove) Sanat Galerisi ve 

Müzesi, İtalya

Görsel 3.141: Paskalya Öncesi Hazırlıklar, Pieter Bruegel, 1567, Sanat Tarihi 
Müzesi, Viyana
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Sanatçıların kendilerini yenilemeleri ve farklı ara-
yışlar içinde olmalarından dolayı yeni sanat akım-
larının ortaya çıktığı, figüratif resmin bu akımlarda 
değişikliğe uğrayarak yer aldığı söylenir. Nuri İyem  
(1915-2005) (Görsel 3.142-3.144), Paul Cézanne'ın 
(Görsel 3.143), August_Macke (Görsel 3.145) ve  Sal-
vador Dali 'nin (Görsel 3.146) figüratif çalışmaların-
dan örnekler gösterilerek öğrencilere figürlerde ne 
gibi farklılıklar  gördükleri sorulur.

Görsel 3.143: Kadın ve Kahve Demliği, Paul Cézanne, 
1895, Orsay (Orsay) Müzesi, Paris

Görsel 3.142: Göç, Nuri İyem, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 
Detay, 102X100 cm, 1970, Yunus Büyükkuşoğlu Kolek-

siyonu

Görsel 3.144: Tarlada Çalışan Kadınlar, Nuri İyem, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 70x132 cm, 1970, Erol Tabanca Koleksi-
yonu



131Renkli Resim Uygulamaları IV

Görsel 3.146: Raphael'e (Rafael) Özgü Kafa Patlaması, 
Salvador Dali

Görsel 3.145: Dört Genç Kız, August_Macke (Agust 
Meyk), 1914,Kunstpalast (Kunspalas) 



Neşe Erdok (1940-...) (Görsel 3.147), Pablo Picasso (Görsel 3.148) gibi figüratif resim yapan ressamların-
dan da örnekler verilir. Öğrencilere figürlerde deformasyon olup olmadığı sorulur.

Görsel 3.147: Kadıköy Vapuru, Neşe Erdok Görsel 3.148: Üç Müzisyen, Pablo Picasso, 1921, MoMA 
New York
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Figüratif ressamların üslupları fark-
lı olsa da çıkış noktasının doğadaki 
nesneler olduğu belirtilir. 

20. yüzyılın başlarında toplumsal 
değişim sürecinin sanat alanına 
da yansıdığı, soyut sanatın ön-
cüsünün Wassily Kandinsky (Va-
sili Kandinski, 1866-1944) oldu-
ğu söylenir.

Wassily Kandinsky'nin çalışmala-
rıyla ana yönünü alan soyut sana-
tın yeni bir sanat ilkesinden hare-
ket ettiği, sanatı artık doğanın ve 
nesnelerin bir ifadesi olarak gö-
rülmediği, Kandinsky'nin deyimi 
ile doğanın sanatı bozduğuna i-
nanıldığı bir akım olduğu belirtilir. 
Sanatçının eserlerinden örnek-
ler gösterilerek öğrencilerden e-
serleri figüratif eserlerle karşı-
laştırmaları istenir (Görsel 3.149, 
3.150).



Görsel 3.149: Sarı ve Violet, Wassily Kandinsky, 1923, New York

Görsel 3.150: Enine Çizgi, Wassily Kandinsky, 1923, New York



133Renkli Resim Uygulamaları IV


Soyut sanat eserlerinin renk, çiz-
gi ve biçimlerden oluştuğu, bu e-
lamanların dışında başka bir obje-
yi ifade etmediği anlatılır. 

En basit ifade ile figüratif sanatta 
doğa ve nesnelerin varlığı anlaşı-
lır. Soyut sanatta ise doğa ile ilgi-
si olmayan (non figüratif) bir dü-
zen vardır.

Piet Mondrian'ın (Piet Mondri-
yan, 1872- 1944) eserlerinden ör-
nekler gösterilerek bu sanatçılar 
için önemli olanın renk, biçim ve 
çizgilerin matematiksel düzeni 
olduğu vurgulanır (Görsel 3.151, 
3.152).

Görsel 3.151: Broadway Boogie Woogie (Brodvey Bugi Vuci), Piet Mondrian, 
1943, MoMA, New York

Görsel 3.152: Çizgi ve Biçim, Piet Mondrian, 1943, MoMA, New York
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Soyut ekpresyonist akımın Türk-
çe anlamının soyut dışavurumcu-
luk olduğu ve sanat alanında A-
merika'da çıkan ilk akım olduğu 
belirtilir. 

Willem de Kooning (Vilyım dı Ku-
ning 1904-1997) ve Jackson Pol-
lock'ın (Ceksın Polık 1912-1956) 
çalışmalarından örnekler gösteri-
lerek sanatçıların önceden bir ha-
zırlık yapmadan o an içten gelen 
dürtülerle resimlerini yaptıkları 
söylenir (Görsel 3.153, 3.154).

Jackson Pollock'ın büyük boyut-
lu tuvalleri yere yatırarak üzerine 
boyaları fırçayla damlattığı, fırlat-
tığı ve bir fırça ya da sopayla şe-
killendirdiği anlatılır.

UYGULAMA
1. Ebru tekniği ile çalışma yapılacak ders saatinden önce sınıf mevcu-

duna göre 4 veya 5 adet tekne hazırlanır. 

2. Çalışmaya başlamadan önce öğrencilerden önlüklerini giymeleri is-
tenir.

3. Teknelerin kıvamlı su ayarı, boyaların öd ayarları yapılır. 

4. Öğrenciler uygulamaya  başlamadan önce örnek bir çalışma yapı-
lır. Soyut ekspresyonist sanatçıların tuval üzerine fırça ile boyaları 
damlattıkları, ebru sanatçılarının da su üzerine ebru fırçasıyla boya-
ları serptikleri söylenerek soyut ekspresyonist sanatla ebru sanatı-
nın benzerliği vurgulanır.

5. Tekneye önce zemin atılışı gösterilir (Görsel 3.155, 3.156). 
Görsel 3.154: Kompozisyon, Willem 

de Kooning, 1955, Guggenheim 
(Gogenhaym) Müzesi, New York

Görsel 3.153: Numara 8, Jackson Pollock, 1949

Görsel 3.155: Zemin atma Görsel 3.156: Fırça ile boya serpme
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Görsel 3.156: Tekneye kağıt yatırma

Görsel 3.157: Tekneden kağıdın alınışı

6. Zemin üzerine atılacak her boyanın kullanım sı-
rasına göre boya ayarlarının yapılmasının önemi 
hatırlatılır. Öd katılarak boyaların suyun üzerinde 
kalmasının ve birbirine karışmasının engellendi-
ği söylenir. En alttaki renge en az miktarda öd ka-
tılır. Her katmanda bir öncekinden biraz fazla öd 
kullanıldığı gösterilir.

7. Sırayla boyalar atıldıktan sonra üzerine ebru kâ-
ğıdı yatırılarak çalışma tamamlanır. Kâğıt tekne-
ye yatırılırken suyla arasında hava kabarcığı kal-
mamasına dikkat edilir (Görsel 3.156).

8. Öğrenciler tekne sayısına göre gruplara ayrılarak 
sırayla çalışma yapmaya başlarlar (Görsel 3.157).

9. Çalışmalar tamamlandıktan sonra kurutularak 
sergi için hazırlanır (Görsel 3.158 a, b, c, d).

10. Ders bitiminde teknelerin üzeri temiz bir kâğıt-
la örtülerek teknelerin üzerine toz düşmesi ve 
kaymak tutması önlenir. 


Görsel 3.158 cGörsel 3.158 b: Saadet Genç, İstanbul

Görsel 3.158 a: Ebru Turan, İstanbul
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AÇIKLAMALAR
1. İçeriği aynı kalmak koşuluyla örnek ders planı, biçimsel olarak değiştirilebilir.

2.  Bu ders planı, ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate alınarak daha fazla ders saati içinde 
yapılabilir.

3. Bu plan dersin kapsamı, MEB’in Genel Amaçları ve ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate a-
lınmak kaydıyla öğrenci hazır bulunuşluk düzeyi, öğrencilerin seviyeleri ve zevkleri, okulun ve çevrenin 
kaynakları göz önünde bulundurularak her ders için yeniden yapılandırılabilir.



Görsel 3.158 d: Ebru Turan, İstanbul

Görsel 3.158 a, b, c, d: Soyut ekpresyonist ebru örnekleri
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ÜRÜN DEĞERLENDİRME FORMU
(Bu ölçek, “Renkli Resim Uygulamaları IV’’ konulu çalışmayı ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.)

KRİTERLER

30 35 15 10 10 100

Sıra 
No Öğrencinin Adı ve Soyadı
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Öğretmenin Yorumu : 
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DEĞERLENDİRME: Bu ölçekten 100 üzerinden 70'in altında puan alan her bir öğrenciye ilgili öğrenmele-
ri tekrar etmeleri yönünde dönüt verilmelidir. .

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER VEYA İLERİ DÜZEYDE ÖĞRENME HIZINA SAHİP 
OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ
Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler, kendi gelişim süreçleri ve gayretleri dikkate alınarak değerlendirilir. İleri 
öğrenme hızına sahip öğrenciler de daha özgün çalışmalar yapmak üzere motive edilir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ

   3.5. TEKSTİL TASARIM

DERS      : GÖRSEL SANATLAR

SINIF   : 12

ÖĞRENME ALANI  : 12.3 GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME

KONU   : 12.3.5 TEKSTİL TASARIM

  KAZANIMLAR
12.3.5. 1. Yaşadığı çevreden tekstil tasarımına ait motifler gösterir. 

12.3.5.2. Geleneksel Türk motiflerinden esinlenerek özgün tekstil tasarımları yapar. 

SÜRE : 8 ders saati/4 hafta 

ARAÇ VE GEREÇLER: Resim kâğıdı, karton, parşömen kâğıdı, aydınger kâğıdı, kurşun kalem,   
   uçlu kalemler, resim kalemleri, renkli kalemler, guaş boya, rapido, milimetrik  
   kâğıtlar, yapıştırıcı bant, yağlı kâğıt, çizim araçları (cetvel, gönye, iletki vb.) 

YÖNTEM VE TEKNİKLER: Anlatım, soru-cevap, araştırma, inceleme, uygulama 

KAYNAKLAR 
Genel Ağ, tekstil tasarım afiş ve broşürleri, kitaplar, dergiler vb.             

DERSE HAZIRLIK 
Bir ders önce,

• “Tekstil nedir? Tekstil tasarımı size neyi çağrıştırıyor?” soruları doğrultusunda kumaş, iplik, örgü, elyaf, 
lif, dokuma, boya, batik, etüt, geleneksel Türk motifleri, soyut düzenlemeler, stilizasyon, modernizas-
yon vb. temel terimler verilir ve öğrenciler araştırmaya yönlendirilir. Gerekli araç ve gereçler söylenir.

•  Öğrencilere çevrelerinde tekstil fabrikaları veya atölyeler olup olmadığı sorulur. Öğrencilerden yaşadık-
ları çevreden tekstil tasarımına ait motifler getirmeleri istenir. Öğrencilerin geleneksel Türk motifleri bil-
gileri doğrultusunda Türk motiflerinden birini veya birkaçını incelemeleri istenir. Bu motif ya da motif-
lerden esinlenerek tema oluşturup çalışacağı motif ya da motifler üzerinden bir özgün tekstil tasarım 
çalışması oluşturacakları söylenir. 

ETKİNLİK SÜRECİ
• Kumaş, iplik, örgü, elyaf, lif, dokuma, motif, boya, apre teknolojisi, ipek baskı, batik, etüt, Türk motifleri, 

stilizasyon, modernizasyon soyut düzenlemeler terimleri soru cevap yöntemi kullanarak tahtaya yazılır. 

• Tekstilin örme ya da dokuma anlamına geldiği, hayvansal veya bitkisel lifli kullanım ürünleri olduğu söy-
lenir. Dokuma sanatı kalın ve ince dokuma olarak ikiye ayrılır. Kalın dokuma, halı, kilim vb; ince dokuma 
ise her tür kumaşı kapsar. Tekstilin insanların giyinme ihtiyaçları ve daha sonra moda gibi insan ruhuna 
hitap eden güzellik amaçları için kullanıldığı belirtilerek giyilebilen her şey ve bazı dekorasyon ürünleri-
ni de içine alan imalat sektörü olduğu söylenir.

• Tekstil tasarımı, tekstil alanında yaratıcı sürecin kendisi olup faaliyet için gerekli olan eskiz ve planların 
hazırlanması sürecindeki çalışmalardır.

• Öğrencilerden çevrelerinde bulunan tekstil tasarımına ait motiflerin neler olduğunu söylemeleri istenir 
(Örnek; Evde kullandıkları kilim veya halı motifleri, kıyafetler veya çanta, başörtüsü, evdeki dekoratif ve 
mutfak eşyaları üzerindeki motifler vb.). Görsel 3.159 a, b, c, d, e, f'deki görselleri inceleyiniz.
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Görsel 3.159 b

Görsel 3.159 a

Görsel 3.159 c

Görsel 3.159 : Kullandığımız eşyalardaki motif örnekleri

Görsel 3.159 d Görsel 3.159 e Görsel 3.159 f
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• Öğrencilerin konu ile ilgili daha önceki bilgilerini harekete geçirmek için 10.1.1. ‘’Geleneksel Türk Sanat-
ları I‘’ hat, minyatür, ebru, halı, kilim (dokuma) sanatları ile ilgili sorular sorulur.

 *Geleneksel Türk sanatları nelerdir?

 *Geleneksel sanatlarda kullanılan motiflerin yeri nedir? Motifler nasıl ve nerede uygulanıyor olabilir?

 *Kullanılan motiflerin özellikleri (bitkisel motifler, figürlü motifler, geometrik motifler vb.) nelerdir?

• Öğrencilerin, ülkemizin farklı bölgelerinde uygulanan geleneksel Türk motifleri ile ilgili elde ettikleri do-
kümanları sınıf içinde paylaşmaları sağlanır. Elde edilen dokümanlar panolara asılır. 

Görsel 3.160'daki motiflere Çatalhöyük kazılarında rastlanmıştır. Çatalhöyük Orta Anadolu'da (Konya’nın 
Çumra ilçesi sınırlarında) bilinen en eski kentsel yerleşim merkezlerindendir. Her yörenin halı ve kilimleri 
kendine özgü desen, renk ve dokuma özelliği taşır. 


Görsel 3.160: Geleneksel Türk  motif örnekleri

Hayat ağacı

Eli belinde

Koçboynuzu

Akrep

Nazarlık motifi

Tarak

Bereket

Göz

Pıtrak
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Aşağıda belirtilen bazı motifler dokuma sanatında en çok kullanılan motifler olup taşıdıkları anlamlarıyla 
örnekleri verilmiştir. Farklı bölgelerdeki kültürler ve yaşam şekilleri stilize edilmiş, yörelere göre anlatım di-
li oluşturmuştur.

1. Akrep Motifleri: Korunma a-
maçlı motiflerden biridir.  İn-
sanlar akrebin zehrinden kork-
tukları için değişik madenler-
den yapılmış akrep biçiminde 
takıları veya akrep kuyruğunu 
üzerilerinde taşıyarak korun-
duklarına inanırlar. Dokuma ü-
zerine işlenmiş akrep motifleri 
de aynı koruma amacına yöne-
liktir (Görsel 3.161).

2. Eli Belinde Motifleri: Analı-
ğın ve doğurganlığın simgesi-
dir. Motif Anadolu’nun değişik 
yörelerinde gelin kız, çocuk-
lu kız, aman kız, kara döşeme, 
seleser, kâküllü kız, çengel sar-
mal, çakmaklı, eğer kaşı, turna 
katarı vb. gibi adlar alır (Görsel 
3.162).

3. Pıtrak Motifleri: Tarlalarda 
bulunan, dikenleri ile insanla-
rın ve hayvanların tüylerine ya-
pışan bir bitkidir. Pıtrağın üze-
rindeki dikenlerin kötü gözü u-
zaklaştırdığına inanan Anadolu 
insanı onu nazarlık motifi ola-
rak kullanmıştır. Pıtrak gibi de-
yimi ile ağaçlardaki meyve bol-
luğu anlatılır. Bu anlamı ile pıt-
rak motifi bereket simgesi ola-
rak daha çok un çuvallarında 
kullanılır (Görsel 3.163).

4. Hayat Ağacı Motifleri: Son-
suzluğun sembolüdür. Sürek-
li gelişen ve değişim içinde ya-
şayan evreni sembolize eder. 
Yeryüzü ve cennet arasında-
ki iletişimi sağlar. Hayat ağacı 
motiflerinde en çok kullanılan 
servi yeşil renk, uzun ömürlü-
lük, dayanıklılık, güzel şekil ve 
boyluluk gibi nitelikleriyle iyilik 
ve güzellik sembolü hâline gel-
miştir (Görsel 3.164).

Görsel 3.164: Hayat ağacı motifleri

 Görsel 3.163: Pıtrak motifleri



Görsel 3.161: Akrep motifleri

Görsel 3.162:Eli belinde motifleri
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5. Göz Motifleri: Kötü gözle ba-
kışın kökeni veya çıkış nokta-
sı insan gözüdür. Gözün verdi-
ği zararın önlenmesinin en kısa 
ve etkin çaresinin yine gözün 
kendisi olduğu kabul edilmek-
tedir. Dokumalarda göz moti-
fi sıklıkla kullanılmaktadır. En 
sık rastlanan göz motifi, dörde 
bölünmüş eşkenar şeklinde-
dir. Üçgen, gözün stilize edil-
miş görünümüdür. Ayrıca kare, 
eşkenar, dörtgen ve dikdört-
gen şeklinde göz motiflerine 
rastlanmaktadır. Dokumalarda 
göz motifleri yörelere göre de-
ğişiklik göstermektedir (Görsel 
3.165).

6. Bereket  Motifleri: Genelde 
kadın erkek ilişkisini ve üre-
meyi simgelemektedir. Bere-
ket motifi olarak buğday, arpa 
başağı, nar, haşhaş, karpuz, ka-
vun, incir, üzüm, dut, çok tane-
li, çok çekirdekli, meyve ve ta-
hıllar da kullanılır. Ana ve baba-
yı simgeleyen motifler de do-
kumalarda kullanılır (Görsel 
3.166).

7. Koçboynuzu Motifleri: Bere-
ket, kahramanlık, güç, erkek-
lik sembolü olan koç boynu-
zu motifi, Anadolu kültürün-
de ana tanrıçadan sonra  ya da 
onunla birlikte kullanılan bir 
motiftir.  Boynuz sembolü, in-
sanlık tarihinde her zaman güç 
kuvvet timsali olan erkekle öz-
deşleştirilmiştir (Görsel 3.167).

8. El, Parmak, Tarak Motifle-
ri: Parmakların kem gözlerden 
koruduğunu temsil eden beş 
çizgi ve beş noktayı kapsar. Ta-
rak motifi genellikle evlilik ve 
doğum ile ilişkilidir. Bu motif, 
evlenme arzusunu ve doğumu 
kem gözlere karşı korumayı i-
fade eder (Görsel 3.168). 

Görsel 3.166: Bereket motifleri

Görsel 3.167: Koçboynuzu motifleri

Görsel 3.168: El, parmak, tarak motifleri



Görsel 3.165: Göz motifleri
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Görsel 3.169: Muska ve nazarlık motifleri



Geleneksel Türk sanatlarında; halı, kilim, 
çanta gibi dokuma ürünlerinde çok sayı-
da geleneksel motif ve desen bulunmakta-
dır. Kilim ve halılardaki simge ve sembolle-
re motif, tamamına ise desen denildiği bilgi-
si verilir. 

Halı ve kilim motiflerinden tılsım, pıtrak, ta-
rak, yıldız, bereket, akrep, göz ve nazarlık-
lar, hayat ağacı ve kadını simgeleyen eli be-
linde gibi motiflerden yola çıkılıp öğrenci-
lerin tema (sevgi, barış, doğa vb. temaları) 
oluşturmaları sağlanır. Her bir öğrencinin 
kendi tasarımları için oluşturduğu temala-
rı, esinlendikleri motif veya motifleri kare-
li, ölçülü kâğıtlar üzerine çizmeleri sağla-
nır. Temaları doğrultusunda ana motif veya 
motiflere bağlı kalarak tasarımlarını geliş-
tirmeleri, hayal güçlerini zorlayarak özgün 
ve yeni fikirler oluşturmaları istenir. Yete-
neklerini farklı teknik ve malzemelerle bir-
leştirerek yeni tasarımların ortaya çıkma-
sı beklenir. Motif veya motiflerinin özünü 
bozmadan yorumlayıp (modernizasyon) 
yeni desenler oluşturulur.

UYGULAMA
• Öğrencilerin kilim motifi oluşturma aşa-

malarını incelenerek yeni kilim motifleri 
tasarlamaları istenir..

1. Çalışılacak desenin motif boyutlarına uy-
gun kareli kağıt (milimetrik)hazırlanır 
(Görsel 3.170).

2. Desen çalışmasının ana motifi/motifleri 
kurşun kalemle karelerin üzerine işaret 
koyularak oluşturulur (Görsel 3.171).

3. Ana motifden yola çıkarak yorumlanan 
taslak çalışma uygun renklerle boyanır 
(Görsel 3.172).

 Görsel 3.170

Görsel 3.172

 Görsel 3.171

9. Muska ve Nazarlık Motifle-
ri: Bu motif kem göz anlamına 
gelir ki göze benzeyen bir nes-
nenin bununla savaştığına ina-
nılır. En basit şekliyle bir üçgen 
kullanılır (Görsel 3.169).
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Görsel 3.173

4. Boyanan motiflerin birim tekrarlarıyla desen oluşturulur (Görsel 3.173).

Göz motifiAkrep motifi
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Görsel 3.176: XIII. yüzyıl Selçuklu halı bordür şeması

Görsel 3.175: XIII. yüzyıl Selçuklu halı şemasıGörsel 3.174: Yün halı, XIII. yüzyıl, Anadolu, İstanbul  
İslam Eserleri Müzesi

Görsel 3.177: Yün halı, XIII. yüzyıl, Anadolu

Geçmişten günümüze kadar uzanan bu desen ve motiflerin özel anlamları ve isimleri vardır. Bu desenler ve 
motifler dokuma türünü, insanların toplumsal statülerini belirler. Ayrıca inançlarını; beklenti, evlilik, istek, 
bekarlık gibi durumlarını; göç, üzüntü, sevinç, mutluluk ve beklentilerini, dilek, aşk, ayrılık ve duygularını i-
fade eden semboller şeklindedir (Görsel 3.174, 3.175, 3.176, 3.177)..



146 Görsel Sanatlarda Biçimlendirme

Modernizasyon, çağdaş anlayı-
şa uydurma yöntemidir. Değer 
taşıyan eski eserlerin günün be-
ğeni ve anlayışına göre yeniden 
yorumlanmasıdır (Görsel 3.178, 
3.179). Modernize yaparken ö-
nem verilecek noktalar şöyle 
sıralanabilir:

1. Desenin karakterini inceleme 
ve tanıma,

2. Günün beğeni ve anlayışını 
yansıtma,

3. Amaca uygun hazırlama,

4. Kullanılacak araç gereç ve tek-
nik imkânları göz önünde bu-
lundurma.

Görsel 3.179: Geleneksel Türk motifinin günün anlayışına uygun yorumlanışları        

                     Görsel 3.178: Orijinal Türk motifi         
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Tasarıma uygun tekstil ürünü (kumaş,triko, halı, kilim vb.) belirlenir. Öğrencilere tasarım ilkeleri hatırlatılır 
ve tasarımlarını oluştururken tasarım ilkelerine de dikkat etmeleri istenir. Çizgi, yön, doku, oran-orantı ve 
renkten oluşan görsel ögeler kullanılarak tasarımın son aşamaları tamamlanır.

Öğretmen, öğrencilerden oluşturdukları desen tasarımlarını renklendirmelerini ister.

Günümüzde motiflerin çağdaş anlayışa uydurma yöntemi (modernizasyon) ile uyarlanmış örnekler aşağı-
da verilmiştir ( Görsel 3.180, 181). 

Görsel 3.180: Günümüzde motiflerin çağdaş anlayışa uydurma yöntemi (modernizasyon) ile uyarlanmış örnekler
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AÇIKLAMALAR
1. İçeriği aynı kalmak koşuluyla örnek ders planı, biçimsel olarak değiştirilebilir.

2. Bu ders planı, ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate alınarak daha fazla ders saati  için de 
yapılabilir.

3. Bu plan dersin kapsamı, MEB’in Genel Amaçları ve ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate a-
lınmak kaydıyla öğrenci hazır bulunuşluk düzeyi, öğrencilerin seviyeleri ve zevkleri, okulun ve çevrenin 
kaynakları göz önünde bulundurularak her ders için yeniden yapılandırılabilir.

 Görsel 3.181: Geleneksel Türk motifleri kullanılan el dokuması kilim örneği.
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ÜRÜN DEĞERLENDİRME FORMU
(Bu ölçek, “Tekstil Tasarım’’ konulu çalışmayı ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.)
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DEĞERLENDİRME: Bu ölçekten 100 üzerinden 70'in altında puan alan her bir öğrenciye ilgili öğrenmele-

ri tekrar etmeleri yönünde dönüt verilmelidir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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 DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI
(Bu ölçek, “Tekstil Tasarım’’ konulu çalışmayı ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.)

 

Adı Soyadı    :  

Sınıfı    :  

Numarası     : 

Ö   L   Ç   Ü   T   L   E   R
DERECELER

5 4 3 2 1

Tekstil tasarım konusunda çalışma yapmaya istekli olması
Çalışma konusuna göre malzeme seçimi ve malzemeyi 
getirmesi
Geleneksel Türk motiflerini tanıması ve tema oluşturabilmesi
Sınıfa/atölyeye geleneksel Türk motifleri ve tekstil tasarım ile 
ilgili yazılı ve görsel örnekler getirmesi
Geleneksel Türk motiflerini sadeleştirip belirlenen temayı 
günün beğeni ve anlayışına göre yeniden yorumlayarak özgün 
tasarım oluşturabilmesi
Çalışmasını özenle yapması ve çalışmanın tertip, temizlik ile 
estetik görüntüsünün sanatsal düzenleme ilkelerine uygun 
olması
Çalışmayı zamanında teslim etmesi

Sergilenmeye hazır hâle getirmesi.

 GENEL TOPLAM

 

Öğretmenin Yorumu : 

 

DEĞERLENDİRME: Bu ölçekten 40 üzerinden 28 puan aldıysanız başarılısınız demektir. 27 veya altın-
da puan alan her bir öğrenciye ilgili öğrenmeleri tekrar etmeleri yönünde dönüt ve-
rilmelidir. 

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER VEYA İLERİ DÜZEYDE ÖĞRENME HIZINA SAHİP 
OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ
Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler, kendi gelişim süreçleri ve gayretleri dikkate alınarak değerlendirilir. İleri 
öğrenme hızına sahip öğrenciler de daha özgün çalışmalar yapmak üzere motive edilir.
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DERS İŞLENİŞ ÖRNEĞİ

  3.6. ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

DERS   : GÖRSEL SANATLAR

SINIF   : 12

ÖĞRENME ALANI : GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME

KONU     : 12.3.6. ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

  KAZANIMLAR
12.3.6.1. Sanatsal tasarım ve endüstriyel tasarım arasındaki farkları açıklar.

12.3.6.2. Endüstri ürünleri tasarımının özelliklerini açıklar.

12.3.6.3. Endüstri ürünleri için özgün bir boyutlu tasarımlar yapar.

SÜRE: 10 ders saati/5 hafta 

ARAÇ VE GEREÇLER: Bilgisayar, etkileşimli tahta, eskiz defteri, resim kâğıdı , renkli karton,   
              resim kalemleri (H ve B numaralı kalemler), renkli kalem boyalar (kuru boya,  
                    keçeli vb.), cetvel, pergel

YÖNTEM VE TEKNİKLER: Araştırma, proje, soru-cevap,uygulama, sergi

KAYNAKLAR 
Fitöz, Ö. K. (2015). Tarihî Süreç İçinde Tasarım, Üretim, Endüstri ve Yaratıcılık. İstanbul: Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları.
Hasdoğan, G. (1994). Tasarım Endüstri ve Türkiye. Uluslararası Endüstri Ürünleri Tasarım Sempozyumu 
ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü (10-12 Ekim 1994). Ankara: ODTÜ Yayınları.
Şahin, B. (2014). Yaratım Yönetim Üretim Pazarlama Sürecinde Tasarım. Ankara: Gazi Kitabevi.
Şen, M. Ö. (2014). Endüstriyel Ürünleri Biçimlendiren Tasarım Akımları (1850-1950). İstanbul: Arkeoloji 
ve Sanat Yayınları.

DERSE HAZIRLIK
• Öğrencilerden sanatsal tasarım ve endüstriyel tasarım konularını araştırmaları aralarındaki uyum ve 

farklılıkları tespit etmeleri  istenir. Öğrencilerin bilgi birikimlerini, sınıfta veya atölyede paylaşmaları sağ-
lanır (Öğrencilere araştırmalarını yaparken Genel Ağ’dan ve konu ile ilgili çeşitli yazılı ve görsel kaynak-
lardan faydalanabilecekleri belirtilir.).

• Endüstri ürünleri tasarımının özelliklerini araştırmaları ve elde ettikleri bilgileri sınıf veya atölyede arka-
daşlarıyla paylaşmaları sağlanır.

•  Öğrencilerden iki boyutlu tasarımını yapacakları nesnenin özelliklerini belirlemeleri istenir.

•  Yapılacak çalışmalarda öğrencilere rehberlik yapılır. Bilişim teknolojileri araçları, bazı kazanımların daha 
etkili bir biçimde öğrenilmesine katkı sağlayacağından dersin işlenişinde görsel-işitsel iletişim araçları  
ile bilişim teknolojilerinin (bilgisayar, tablet, etkileşimli tahta, EBA vb.) kullanımı sağlanır.
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ETKİNLİK SÜRECİ

Tasarım: Bir objeyi planlamak, kâğıt üzerine dökmek, sanatsal çalışmayı taslak hâline getirme anlamla-
rında kullanılmaktadır. Bir şeyi zihinde biçimlendirme, şekillendirme olarak da tanımlanmaktadır. Gü-
nümüzde genel olarak “dizayn-tasarım” kelimesini  planlamak, endüstri ürünlerini tasarlamak olarak da 
kullanmaktayız.

Tasarım tarihinde; tasarımın ne olduğuna, hangi görevleri üstlendiğine  ve vurgulanması gerekenin ne ol-
duğuna dair çok sayıda farklı düşünce bulunmaktadır. Bu düşüncelerin sonucunda zıtlık içeren pek çok ye-
ni biçim anlayışı ortaya konmuştur. XIX. yüzyılın ikinci yarısında teknoloji, endüstri ve ekonomi her zaman-
kinden daha büyük bir hızda gelişme göstermiştir. Endüstrileşmenin erken yıllarında, ürün tasarımında za-
naatkârlık becerilerinin endüstride üretilecek ürün açısından önemini yitirmeye başlaması, o döneme ka-
dar önemli üreticiler olan zanaatkârlar açısından  farklı tepkilere yol açmıştır. Toplumun zevklerinin geliş-
mesi, yeni form arayışları, farklı yaklaşımları geliştirmiştir. Ülkelerin ekonomik gelişmelerinde sanayideki 
yeniliklerin, buluşların, özgün çalışmaların, yeni tasarımların önemi büyüktür. Özellikle Avrupa ülkelerin-
den İngiltere ve Almanya’da tasarım açısından önemli hareketler yaşanmıştır. Endüstriyel ürünlerde yeni 
form anlayışları ortaya çıkmıştır.

Tasarım, bir üründe meydana getirilecek çizgi, şekil, renk, biçim, malzeme ve bütün estetik özelliklerin 
toplamıdır. Rekabet ortamının çok gelişmiş olduğu günümüz piyasa ortamında ürünler için bu tür tasarım 
ve yenilikler çok büyük önem taşımaktadır. Bunun en önemli kanıtı, teknik bakımdan aynı olsalar da iki ü-
rün arasından tasarım açısından daha iyi tasarlanmış ve estetik kaygı taşıyan ürünlerin tercih edilmesidir

Sanatsal Tasarım ve Endüstriyel Tasarım Arasındaki Farkların Anlatılması

Endüstriyel ürün tasarımı; bir ürünün bütününün veya bir bölümünün şekil, çizgi, renk, biçim, doku, mal-
zeme veya süslemesi gi-
bi duyular ile algılanabilen 
çeşitli unsur ve özellikleri-
nin oluşturduğu estetik gö-
rünümdür. Estetik görü-
nüş ürünün tek başına biçi-
mi, modeli, rengi veya bun-
ların kombinasyonlarından 
ortaya çıkar ve doğrudan gö-
ze hitap eder. Tasarlanan ü-
rün, endüstriyel yollarla bir-
den fazla üretilebilir olmalı-
dır. Tasarımın endüstriyel ö-
zellik taşıması ve endüstri-
yel tasarım olarak tanımlan-
ması bu özellikten gelmek-
tedir (Görsel 3.182).

Görsel 3.182: Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrenci 
çalışması 
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Ürün, endüstriyel yollarla birden fazla üretilebilir özellikte değilse veya birden fazla üretilmemişse bu du-
rumda ortaya çıkarılan ürün, sanat ürünü olarak kabul edilir ve telif hakları kapsamında korunur. Buna re-
sim ve heykel sanatlarından örnek eserler gösterilebilir (Görsel 3.183, 3.184).

Endüstriyel tasarım, ihtiyacı karşılamak için vardır. Sanatın hissettirme dışında ihtiyacı karşılama fonksiyo-
nu yoktur. 

Sanat, insan kültürünün temel 
taşlarından biridir. Her kültür ge-
lecek nesillere bir şeyler bıraka-
rak kendi öz kültürü ile var olur 
(Görsel 3.185).

Görsel 3.185: Nemrut Dağı heykelleri, Komagene Uygarlığı (Adıyaman)

Görsel 3.184: Atatürk rölyefi, 2006-2009, Harun Atalayman, 40 m, İzmir, 
Buca

Görsel 3.183: Süsenler, 1889, Van  
Gogh, 71x93 cm, Tuval Üzerine Yağlı 

Boya, J. Paul Getty Müzesi, California
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Sanatsal tasarım merak ve hayranlık uyandırır. 
Bir resme, heykele, kolaja ya da montaja bakıl-
dığında zihinde sanatçının ve yapıtının hisset-
tirdikleri düşünülmeye başlanır (Görsel 3.186). 

Endüstriyel tasarımın ise bunlara zamanı yok-
tur. İnsanların görmesine, takdir etmesine ge-
rek duymaksızın onların yaşamını kolaylaştır-
mak için tasarım yapılır (Görsel 3.187).

Sanatsal tasarım tamamen yok olana kadar 
vardır. Endüstriyel tasarımda ürün kullanımda 
olduğu sürece vardır.

Sanatsal tasarımın herhangi bir kısıtlaması yok-
tur. Endüstriyel tasarım zamanın, bütçenin ve 
tabii ki tasarımı onaylayan kişinin hoşlanmadığı 
kısıtlamalarla bağlıdır.

Görsel 3.187: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı  Bölümü öğrenci çalışması   

Görsel 3.186: Çığlık,1893,  Edvard Munch,  84x66 cm, Tuval 
Üzerine Yağlı Boya, Oslo National Galery
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Endüstri Ürünleri Tasarımının  
Özelliklerinin Belirtilmesi

Endüstride yeni bir ürün tasarla-
ma düşüncesi, tarih içindeki çok 
uzun bir zaman dilimi boyunca    
çok değişik yollarla uygulanarak 
günümüze kadar gelmiştir.

“Rönesans’ın ünlü sanatçısı Le-
onardo da Vinci’nin kitaplarında 
görülen resimler yaklaşık 1475 ta-
rihinde başlar ve kendisinin yal-
nızca resme değil aynı zamanda 
teknik incelemelere de önem ver-
diğini kanıtlar. Sanatçı, zamanla 
daha karmaşık mekanizmaları da 
tasarlamaya başlar. Basit ve gele-
neksel sistemlerden yola çıkarak 
gerçek makine sistemleri gelişti-
rir. Bunların değişkenlerini ince-
ler ve farklı biçimlerini göstermek 
için estetik kaygı, akılcı ve uygula-
malı bir bilgiyle onları parçalara a-
yırır (Görsel 3.188, 3.189). 

Yüzyıllar boyunca değişik özellik-
ler kazanan bu süreç, günümüz-
de gittikçe hızlanmaktadır. Çünkü 
her ürün, onu hazırlayan ve oluş-
turan koşullara bağlı olarak biçim-
lendirilerek kimliğini bulmaktadır.

Görsel 3.188: Fırlatma düzeneği, Leonardo da Vinci, 1475’li yıllar, Leonar-
do'nun Defterleri 

Görsel 3.189: Çıkrık, Leonardo da Vinci, 1475’li yıllar, Leonardo'nun Defterleri
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Bu nedenle başarıya ürün tasarım adımlarının doğru planlanmasıyla 
ulaşılabilir. Tasarım yapma düşüncesinin, genel olarak ilk insanın her-
hangi bir şeyi eline alıp onu yeniden biçimlendirmesi ile başlamış oldu-
ğu varsayılır. İşte o ilk günden bugüne kadar pek çok çeşitli amaç için 
ürün tasarlanmıştır. Anadolu’da yüzyıllar boyunca kullanılmış olan bu 
“ellik” aslında en basit koşullarda,en doğru kararlarla çözümlenmiş ya-
ratıcı tasarımlardandır (Görsel 3.190).

Bütün bu ürünler kullanılmış ve işi bitince de yok olmuştur. Bu süre-
de üretimde kullanılmış araç gereç de sürekli olarak değişmiştir (Gör-
sel 3.191, 3.192).

Görsel 3.190 Anadolu’da eski gün-
lerde tarlada orakla kesim yaparken 

parmakları koruyan ahşap "ellik"

Görsel 3.191: Telefonun gelişimi 


Görsel 3.192: Ütünün gelişimi
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Endüstri ürünleri tasarımı; makineler, teknolojik ürünler, mutfak malzemeleri, beyaz eşyalar ve diğer ben-
zer ürünlerin üç boyutlu olarak tasarlanması ve geliştirilmesidir.

Endüstri, insanların bugün sahip oldukları standartları belirler. 

Endüstriden önce, her şey el yapımı bir nesneydi. Sonra çoğunlukla makine desteği ile bir grup insanın, gi-
yimden arabaya aynı nesneleri büyük miktarlarda oluşturmalarına olanak tanıyan seri üretim oluşumu gel-
miştir.

Tasarım oluşturulurken beklentiler ile çağın gerekleri göz önüne alınır. 
Müşteri talebine göre şekillenen 
tasarımlarda görsel zenginliğin 
bütün ögeleri kullanılır.

Endüstriyel tasarımlar; teknik ve 
tıbbi aletlerden, saatler, mücev-
herat ve diğer lüks eşyalara, ev a-
letlerinden mimari ve tekstil gibi 
uygun olabilen eşyalara kadar her 
türlü sanayi ve el yapımı ürünlere 
uygulanabilir.

Endüstriyel ürün tasarımlarında 
ürün görünümü objeye fonksiyo-
nellik kazandırmaz fakat satın ala-
cak tüketicinin ürünü seçerek al-
masına etken olabilir. Bu tür en-
düstriyel tasarımlara örnek ola-
rak kumaşlar, tabak, kase vb. gibi 
mutfak eşyaları gösterilebilir. 

Tabaklar kaseler ve bardaklar kul-
lanım olarak içindeki sulu yiyece-
ğin dışarı sızmasına veya akması-
na izin vermeyecek özelliktedir. 
Ancak tabak, kase ve bardak biçi-
minin farklılığı yani daire, elips ve-
ya köşeli biçimde oluşu tasarımın 
farklılığını gösterir (Görsel 3.193, 
3.194).

Ürüne çoğu zaman fonksiyonel 
üstünlük sağlamayan bu tasarım 
farklılıkları yine tüketicinin ürü-
nü satın almasında önemli kriter-
lerden biridir. Birden çok üretile-
bilecek özellikteki ürünün biçim, 
renk, desen veya bunların kom-
binasyonu ürüne fonksiyonel üs-
tünlük katmasa da endüstriyel ta-
sarım olarak nitelenir.

Görsel 3.194: Tabak tasarımları   

Görsel 3.193: Bardak tasarımları
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Endüstriyel tasarımların bir diğer türünde ise ürünün tasarım olarak kabul edilen biçimi, ürüne fonksiyonel 
nitelikler kazandırabilir. Bu görsel özellikler, tüketicinin ürünü seçerek satın almasında doğal olarak önemli 
rol oynar. Bu tür tasarımlara örnek olarak elle tutuş ve kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde tasarlanmış bir 
bıçak, yağmurlu havalarda yola tam oturmayı sağlayacak özelliklerde dış yüzeyinde girintiler çıkıntılar bu-
lunan araç lastiği (Görsel 3.195), elle tutmayı ve kolayca bastırmayı sağlayacak biçimde kapı kolu vb. (Gör-
sel 3.16) gösterilebilir. 

Bu ürünlerin biçimi, ürünün görünümüne farklılık getirdiği gibi ürüne fonksiyonel nitelik de kazandırır. 

Tasarımın ürüne fonksiyonel üstünlük kazandırması durumunda, bu tasarım, buluş olarak da değerlendiri-
lir ve patent verilebilme kriterlerine sahip ise patent ile korunur.

Endüstri Ürünleri İçin Özgün İki Boyutlu Çalışmalar
Öğrenci; yapacağı tasarımın

 à imajını,

 à biçimini, 

 à boyutunu, 

 à işlevini, 

 à çalışma prensibini açıklar.

 à Konu ile ilgili iki boyutlu özgün bir tasarım çalışması yapar.

 à Tasarımı yaparken şu adımlar takip edilir:

1. Sorunun Ortaya Konulması: Endüstriyel kullanımı olan yeni bir nesnenin (eşyanın) tasarımı için proje 
hazırlar. Öğrenci proje hazırlarken öğretmen yönlendirme yapabilir.

2. Hazırlık ve Gözlem: İlk defa ürünün mevcut kaynaklar ile yapılabilirliğinin değerlendirildiği ve ürünün 
estetik değerlerine ve teknik özelliklerine ilişkin bilgi toplanılan aşamadır. Tasarımın kavram olarak ge-
liştirildiği bu aşamada ürünün niteliği, hedef kitlenin kim olacağı soruları cevap bulur.

Görsel 3.195: Lastik tasarımları Görsel 3.196: Kapı kolu tasarımları  
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3. Araştırma ve Bilgi Toplama: Yaratıcı çalışmayı gerekli kılan bu aşamada projeye neden ihtiyaç duyul-
duğu ve projenin önemi anlaşılmaya çalışılır. Öğrenci tarafından hangi amaçla kullanılacak, fonksiyon-
ları ne olacak vb. soruların cevapları aranır. Öğrenci tasarlayacağı nesneye yönelik hangi adımları takip 
edeceğini belirten akış şeması hazırlar.

4. Keşif: Önceki evrelerde elde edilen bilgiler doğrultusunda eskiz çalışmalarına başlanır. Bu evre yara-
tıcı bir süreci gerektirir. Öğrenci eskiz çizimlerinde doğadaki her şeyden esinlenerek soyutlamalar ya-
pabilir (Görsel 3.197).

Görsel 3.197 Ferhat ALPATA, Biomimetik Tasarım   



Görsel Sanatlarda Biçimlendirme160

5. Geliştirme: Yaratıcı çalışmalar sonucunda oluşturulan çok sayıda alternatif eskizler arasından seçim 
yapılır (Görsel 3.198, 3.199).

Görsel 3.198: Öğrenci çalışmalarından örnekler  

Görsel 3.199: Öğrenci çalışmalarından örnekler  
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6. Gerçekleştirme: Yapılan seçim gerçekleştirilir. Tasarımın özellikleri (biçimi, boyutu, işlevi, ça-
lışma prensibi) üzerinde durulur ve yapılan çizimde tüm bu özellikler yazılarak belirtilir. 
Çizimi biten çalışmalar renkli kalemler (kuru boya, keçeli boya vb.) ile renklendirilir.

7. Sunum: Öğrenci biten çalışmasını paspartu yapar, okul panolarında sergilenecek hâle getirir (Görsel 
3.200, 3.201, 3.202, 3.203, 3.204, 3.205, 3.206, 3.207, 3.208).

Görsel 3.201: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrenci çalışması   

Görsel 3.200: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrenci çalışması   
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Görsel 3.202: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrenci çalışması   

Görsel 3.203:Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrenci çalışması   
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Görsel 3.204: Traş Makinesi Tasarımı-1, Ferhat ALPATA

Görsel 3.205: Traş Makinesi Tasarımı-2, Ferhat ALPATA
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Görsel 3.206: Traş Makinesi Tasarımı-3, Ferhat ALPATA

Görsel 3.207: Şeker Ölçüm Cihazı,Ferhat ALPATA
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AÇIKLAMALAR
1. İçeriği aynı kalmak koşuluyla örnek ders planı, biçimsel olarak değiştirilebilir.

2. Bu ders planı, ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate alınarak daha fazla ders saati  için de 
yapılabilir.

3. Bu plan dersin kapsamı, MEB’in Genel Amaçları ve ilgili ders programında yer alan kazanımlar dikkate a-
lınmak kaydıyla öğrenci hazır bulunuşluk düzeyi, öğrencilerin seviyeleri ve zevkleri, okulun ve çevrenin 
kaynakları göz önünde bulundurularak her ders için yeniden yapılandırılabilir.

Bu aşamada öğretmen tarafından (ürünün hedef kitleye uygunluğu, sorunun çözümündeki başarısı, mesa-
ja uygunluğu vb.) tasarlanan, üretilen ürünün değerlendirmesi yapılır.

Değerlendirilen çalışmalar okul panolarında sergilenir.



Görsel 3.208: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrenci çalışması   
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1. Sanatsal tasarım ve endüstriyel tasarım arasındaki farkları  yazınız.

2. Endüstriyel tasarımın özelliklerini yazarak açıklayınız.

Aşağıdaki soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

3. Endüstriyel ürün tasarımı yapılırken aşağıdakilerin hangisi düşünülmez?

A)  Biçimi

B)  Boyutu

C)  İşlevi

D)  Çalışma prensibi

E)  Tek olarak üretilebilir olması

4.  Tasarım yapılırken aşağıdakilerden hangisi takip edilen adımlardan değildir?

A)  Fiyatını belirleme

B)  Geliştirme ve gerçekleştirme

C)  Araştırma ve bilgi toplama

D)  Keşif

E)  Hazırlık ve gözlem

Aşağıdaki değerlendirme sorularının olduğu form, çoğaltılıp öğrencilere dağıtılarak öğrencilerin soru-
ları cevaplamaları sağlanır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
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 DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI
(Bu ölçek, "Endüstri Ürünleri Tasarımı" konulu çalışmayı ölçmek amacıyla hazırlanmıştır.)

 

Adı Soyadı    :  

Sınıfı    :  

Numarası     : 

Ö   L   Ç   Ü   T   L   E   R
DERECELER

5 4 3 2 1

Ürünün estetik değerlerine ve teknik özelliklerine ilişkin bilgi 
toplaması
Bilgilerin doğru ve kullanılabilir olması
Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunması
Tasarlayacağı nesneye göre bir akış şeması oluşturması
Düzgün ifade kullanma ve anlaşılabilir olması

İhtiyaçları belirlemesi

Çalışmayı bir plana göre gerçekleştirmesi

Seçilen eskizi geliştirme ve gerçekleştirmesi

Malzemeyi doğru kullanması
Verilen sürede çalışmayı bitirmesi  
Ürünün mesaja uygunluğu

 GENEL TOPLAM

Öğretmenin Yorumu : 

 

DEĞERLENDİRME: Bu ölçekten 55 üzerinden 39 puan aldıysanız başarılısınız demektir. 38 veya altında 
puan alan her bir öğrenciye ilgili öğrenmeleri tekrar etmeleri yönünde dönüt veril-
melidir. 

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER VEYA İLERİ DÜZEYDE ÖĞRENME HIZINA SAHİP 
OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN EK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ
Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler, kendi gelişim süreçleri ve gayretleri dikkate alınarak değerlendirilir. İleri 
öğrenme hızına sahip öğrenciler de daha özgün çalışmalar yapmak üzere motive edilir.
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CEVAP ANAHTARI

Öğrenme Alanı 1 - Çağdaş Sanat (Günümüz Sanatı)

2) C 3)E

Öğrenme Alanı 2 - Müzelerde İnceleme ve Uygulama IV

3) B 4)A 5)A 

Öğrenme Alanı 3 - Endüstri Ürünleri Tasarımı

3) E 4)A
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SÖZLÜK
A

alternatif  : Seçilmesi gereken iki yoldan, iki olanaktan biri.
batik  : Kumaş, deri veya kâğıt süslemede kullanılan bir yöntem.

B
boya  : Renk vermek, dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine   

  katılan renkli madde.
C

cepken  : Kolları yırtmaçlı ve uzun, harçla işlenmiş bir tür kısa, yakasız üst giysisi.
D

doku  : Bir resmin, heykelin ya da bir yapının iskeleti; yapı kuruluşu.
dokuma  : Minder örtüsü, yatak kılıfı vb. için kullanılan ve boyalı pamuk ipliğinden   

  dokunan bez.
E

eskiz  : Taslak.
elyaf  : Genellikle iplik durumuna getirilebilir lifli madde.
etüt  : Herhangi bir konuda yapılan inceleme, araştırma.

F
fonksiyonel  : İşlevsel.

İ
imaj  : Görüntü.
işlev  : Herhangi bir şeyin gördüğü iş, iş görme yetisi, görev.
iplik  : Pamuk, keten, yün, ipek, naylon vb. dokuma maddelerinin uzun, ince    

  liflerinden her biri.
K

karikatürize  : Karikatür durumuna getirilmiş olan.
kevgir  : Haşlanmış yiyeceklerin sıvılarını veya bazı sıvıları süzmek için kullanılan, delikli,   

  genellikle yuvarlak biçimli mutfak kabı, süzgeç.
kolaj  : Önceden hazırlanan değişik bileşenlerin uygulayan kişinin ya da sanatçının   

  kendi  yorumuyla bir kompozisyon oluşturacak biçimde bir araya getirilmesi.
kombinasyon  : Bir nesne grubu içerisinden sıra gözetmeksizin yapılan seçimlerdir.
kriter  : Ölçüt.
kumaş  : Pamuk, yün, ipek vb. makinede dokunmuş her türlü dokuma.

L
lif  : Her türlü maddeyi oluşturan çok ince ve uzun parça.

M
mintan  : Yakasız, uzun kollu erkek gömleği.
modernizm  : Çağdaşlaşma akımı.
modernizasyon  : Çağdaşlaşma.
montaj  : Bir makine, cihaz veya mobilyanın parçalarını yerli yerine takma, monte.
motive  : İsteklendirmek.
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Ö
örgü  : Tığ, şiş veya özel makineyle ilmiklerin yan yana getirilmesiyle örülerek yapılmış  

    şey.
özgün  : Bir buluş sonucu olan, nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün o      

  lan. 
P

patent   : Her hangi bir yöntem veya aletin patent ofisi tarafından yeni icat   
   edilmiş olduğu kabul edilip yasalar ile korunması.

S
stilizasyon  : Biçimleme.

Y
yen  : Giysi kolu.
yergi  : Bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi, bir göreneği yermek için  

   yazılmış yazı veya söylenmiş söz, hiciv.
Z

zanaatkâr  : Sermayeden çok nitelikli emeğini kullanarak mal üretiminde bulunan kişi.
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