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ÖNSÖZ 

 

Sanat eğitiminin en önemli işlevlerinden birinin, yaratıcılığın geliştirilmesi 

olduğu bilinmektedir. Ancak, kuramsal bilginin yanı sıra uygulamalı çalışma olanağı 

(çeşitli araç-gereçlerle) ve en önemlisi de çalışma ortamında öğrenciye özgürlük de 

sağlaması, bu alanın yaratıcılığı geliştirme bakımından farklı bir yere sahip olması 

gerektirdiğini düşündürmektedir. Yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasında ise farklı 

malzemelerle beraber farklı tekniklerinde etkisi ve önemi büyüktür.  

Tarihsel sürecinde incelendiği bu çalışmamda, Sanat Eğitimi dahilinde Sanat 

Eğitimi’nde Resim Tekniklerinin Ortak Kullanımı ve Yaratıcılığa Etkisinin birey 

üzerinde sağladığı olumlu etkileri ortaya koymaya çalıştım. 

Karşılaştığım her türlü problemde yol gösteren, değerli önerileriyle katkıda 

bulunan Sayın Yrd. Doç. Dr. Hülya Karoğlu’na teşekkürlerimi sunarım. 
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ÖZET 

Bu tez çalışmasının konusu; sanat eğitiminde resim tekniklerinin aynı yüzey 

üzerinde ortak kullanımının yaratıcılık aşamasında bireye katkısını incelemek ve ortaya 

koymaktır.  

Bu çalışmada tarihsel süreç içinde Sanat Eğitimi ve Sanat Eğitiminde 

Yaratıcılık, Sanat alanına ilişkin gelişmeler incelenmiş ve teknik açılımlarının ve hangi 

evrelerden geçtiği ve nasıl geliştiği araştırılmıştır. Bu bilgilerden yola çıkarak, Sanat 

Eğitimi kapsamında uygulanan teknikler (Yağlıboya, Suluboya, Guaj boya, Akrilik, 

Pastel boya, Kolaj),  tarihçeleriyle beraber, bu teknikleri kullanan sanatçılardan 

örneklerle ele alınmıştır. Nitelikli bir sanat eğitiminin, hızla değişen ve gelişen çağa 

ayak uydurabilecek, yaratıcı bireylerin yetiştirilmesindeki olumlu etkilerinin önemi 

vurgulanmaya çalışılmıştır. 

Sanatın tarihi sürecinde tekniğin gelişmesi, insanın ihtiyaçları doğrultusunda 

olmuştur. Maddenin şekil almasıyla beraber teknik gelişmeler de başlamıştır. Sanat ve 

teknik, insana özgü iki farklı faaliyet alanı olmalarına karşın, ortaya çıkan ürünler bu iki 
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olgunun aslında iyi bir sentezi niteliğindedirler. Çünkü, sanat donanımsız yapılamaz. 

Ayrıca bu ürünleri sanatsal ifade içinde ortaya koyarken, dönemin teknikleri de 

kullanılmış olur.  

Özgürlüğü, dünyayı, yepyeni açılardan yansıtmak için yeni anlatım yolları ya da 

farklı teknikleri yüzey üzerinde kullanarak yeni dil bileşimleri bulma arayışı, sanatçıyı 

özgürleştirmiştir.  

Bu bağlamda, birleştirilmiş teknikler ile ilgili bir grup öğrenciye uygulamalı 

çalışmalar yaptırılmış ve çalışmalarla ilgili bireyin görüşleri alınarak değerlendirmelerle 

sonuca gidilmiştir. 
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SUMMARY 
 

 The subject of this study is to research and reveal contributions of 

common use of painting techniques in art education on the same surface during 

creativity phase to individuals. 

 In this study, art education, creativity in art education, developments 

about art field and which phases their technical developments passed and how they 

improved were researched. Based on this information, together with histories of 

techniques (oil painting, water colour-painting, gouache-painting, acrylic, pastel, 

collage ) applied in the extend of art education, painters who use these techniques were 

also handled. Significance of positive effects of a sufficient art education in training 

creative individuals and which can keep up with the changing and rapidly developing 

era were emphasized. 

Development of a technique in historical process of the art occurred in line with 

human needs. Technical developments had started with taking shape of the matter. 

Although art and technique are two different sphere of activities, elements that emerged 
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from these two phenomenon have the characteristic of a good synthesis. The art cannot 

be performed without equipment. Besides, while performing these elements in artistic 

ways, techniques of the period were also used. 

Under auspices of new language synthesis searching by using new ways of 

expression to reflect the world and freedom in the newest aspects on different 

techniques made the artists independent. 

Within this scope, applicable studies were applied to students related to 

combined techniques and the views related to the studies were taken to be evaluated for 

a conclusion. 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

İnsanlar her zaman bazı şeyleri anlamaya ve anlatmaya ihtiyaç duymuşlardır. 

“Sanat Eğitimi” kavramının ortaya çıkmasıyla beraber, bu anlatım belli bir kimlik 

kazanmıştır. Sanat, insan yaşantısının betimlenmesini, anlatılmasını ve kökleşmesini 

sağlamıştır.  Bu yolla birey, yaşanan olayları birbiriyle ilişkilendirebilmiştir.  

Sanat tarihi sürecinde yaşanan teknik gelişimle, geçmişten günümüze kadar olan 

serüvenine tanıklık eden birçok tarihi belge ve kalıntılar, arkeologlar tarafından ortaya 

konmuştur. Bu süreç incelendiği zaman tekniklerin gelişiminde birçok faktörün de etkili 

olduğu bilinmektedir. Bu faktörlerden bazılarının, ihtiyaçlar ya da sosyo- kültürel 

zorunluluklar olduğu görülür. 

Bu bilgiler ışığında teknik zenginliğin sanat eğitimi alanında bir zorunluluk 

olduğu ve aynı yüzey üzerinde farklı tekniklerin kullanılmasının birey üzerindeki 

olumlu etkileri Sanat Tarihinin tanıklık ettiği çalışmalarla beraber ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Yapılan uygulama çalışması ile ortaya konmuştur. 

 

PROBLEM 

Sanat eğitiminde resim tekniklerinin ortak kullanımı ve yaratıcılığa etkisi konusu 

nun çağımızın sürekli gelişen, değişen ortamında, kendini özgürce ifade edebilen 

bireyler olarak yetişmeleri için bir zorunluluk olduğu açıktır. Çünkü sanat eğitimi, 

birbirinden farklı birçok alan bilgisinin aynı anda kullanıldığı ve ürünlere 

dönüştürüldüğü bir eğitim sistemidir. Sanat eğitiminde kazanılan bu beceriler bireyin 

gelişiminde önemli yere sahiptir. Sanat eğitimi, insanın bütün duygularına hitap eden bu 

özelliğinden dolayı birey için bütünsel bir formasyon sağlar. 

Sanat, insanın duygusal ihtiyaçlarını doyurmak, zihinsel yetilerini geliştirmek 

suretiyle, özgüveni olan, çağdaş, teknolojik gelişmelere ayak uyduran, dengeli bireyler 

yetiştirmesine katkı sağlar. Bu ihtiyaçları ifade ederken bireyin kullandığı malzeme ve 
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yöntemler farklılık gösterebilir. Sanat eğitiminin özünde; yapılmış olanları yineleyen 

değil, yeni şeyler yapabilme yeterlilikleri olan insanları yetiştirme amacı yer almaktadır.  

Bu bakımdan, bireyin kendini ifade ederken, yüzey üzerinde resim tekniklerinin 

ortak kullanılmasının özgün işler ortaya koymada yaratıcılığa önemli katkısı olduğu 

araştırmanın problemini oluşturmaktadır.  

ALT PROBLEMLER 

Bu araştırmada, “Sanat eğitiminde resim tekniklerini ortak kullanımı ve 

yaratıcılığa etkisi” konusuna çözüm yolları üretmek için, şu alt problemlere çözüm 

aranmıştır: 

1. Sanat eğitiminin tarihi süreci nasıl gelişmitir? 

2. Yaratıcılık ve Sanat eğitiminde yaratıcılığın bireye olumlu etkileri nasıl ortaya 

konulmuştur? 

3. Sanat ve teknik nedir? 

4. Çağın gelişmelerinin sanat alanına etkileri nelerdir? 

5.  Sanat tarihinde resim teknikleri nasıl gelişmiştir? 

6. Sanat tarihinden ve günümüzden yüzey üzerinde birleştirilmiş tekniklere 

örnekler nelerdir? 

8. Sanat eğitimi içinde çeşitlendirilen resim tekniklerinin, yaratıcı bireyler 

yetiştirmedeki önemini, uygulama çalışması ile nasıl ortaya koyarız? 

AMAÇ  

Eğitim, bir toplumun yeniliklere ve çağdaş uygarlığa ayak uydurmasının en 

önemli araçlarından biridir. Bireyin yaratıcılık ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve 

geliştirilmesinde, kendini ifade etmesinin sağlanmasında eğitimin rolü tartışılmaz. Sanat 

eğitiminin, sanat akımlarının, çağdaş sanat yaklaşımları ve yeni arayışlar bağlamında 

teknik ve duyarlılık olarak geliştirilmesi gerektiğinin açıklanmasına çalışılmıştır. Bu 

doğrultuda araştırmanın amacı; güzel sanatlar eğitiminin, ekonomik, teknolojik, 

toplumsal, bilimsel ve sanatsal değişimlerin yaşandığı evrensel süreç içinde, kavramsal 

sanatla sanata giren zihinsellik, dil ve düşünce olguları ışığında, sanat eğitiminin gelişim 
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imkanlarını (resim tekniklerinin ortak kullanımı ve yaratıcılığa etkisini) araştırmaktır. 

Ayrıca bu araştırmada kavramsal sanatın çağdaş sanat eğitimine getireceği katkılar ve 

dayanakları ele alınarak, sanat eğitiminde daha yapıcı, ilerleyici ve özgür bir ortama 

geçişe ilişkin yaklaşım biçimlerinin, bu anlayış doğrultusunda açıklanması 

amaçlanmaktadır. 

Sanatsal tekniklerin gelişim süreçleri incelendiğinde ihtiyaçlar, zorunluluklar ve 

sosyal kültürel koşullar doğrultusunda bir seyir izlediği açıkça görülür. Teknik ve 

materyaller açısından çeşitliliğin hem sanatsal planda, hem de sanat eğitimi alanındaki 

gerekliliği anlaşılmış olur. 

Elde edilen bilgilere dayanarak bu çalışmanın amaçları şu şekilde belirtilebilir:  

1. Sanat eğitimi sürecinde, teknik, malzeme, yöntem çeşitliliği ve resim 

tekniklerinin ortak kullanımının, bireylere neler kazandıracağını saptamak.  

2. Tarihi süreç içinde geliştirilen sanatsal teknik ve yöntemlerin, bugünkü sanat 

eğitimini nasıl etkilediğini ortaya koymak.  

3. Malzeme, teknik çeşitliliğin ve bunların ortak kullanımının sanat eğitimindeki 

önemi ve gerekliliğine ilişkin sebepleri ortaya koymak.  

4. Farklı malzemelerin bireyde mevcut olan yaratıcılık gücünün ortaya çıkarılıp 

geliştirilmesi hayata ve diğer bıranş derslerine olumlu katkısının tespit edilmesini 

sağlamak.  

5. Resim tekniklerinin ortak kullanımı ile öğrenciyi bilinen tekniklerin yanından 

kurtarıp, bu teknikleri yorumlayabilen, yeni düşüncelerle birleştirebilen ve teknikleri 

yeniden tanımlayabilen bireyler yetiştirmenin olumlu katkılarının tespit etmek. 

ÖNEM  

Sanat eğitimi, nitelikli insan yetiştirme amacına ulaşmada en önemli eğitim 

modelidir. Her alanda değişimlerin yaşandığı günümüz teknoloji çağında, sanatçı ve 

sanat eğitimcisi görsel birikim açısından dünyada olanlardan haberdar olmalı, hem de  

biçimlendirmede yeni ve deneysel üretimlerle yeni ifade imkanlarına sahip olmalıdır. 

Sanat, nasıl döneminin koşullarını yadırgıyorsa; sanat eğitimi de sanatın bu değişen ve 

dönüşen yapısına uygun olmalıdır (Heptunalı, 2007:3). 
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 Tarihi süreç incelendiğinde görülmektedir ki, sanatsal gelişim, insanın teknik 

becerileri ve buluşları ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla günümüzdeki sanatsal yapı da, 

içinde yaşanılan ortamın sosyal, ekonomik, teknolojik ve endüstriyel şartlarına 

yansımasıdır.  

Görsel sanatlar dersi, bireyleri araştırmaya, yaratıcılıklarını kullanmaya, 

üretmeye yönlendiren ve bunları yaparken onları dinlendiren, eğlendiren yönleriyle her 

zaman çok ilgi uyandıran bir ders olmuştur. Ortaya çıkarılan birbirinden ilginç 

uygulama çalışmaları ve bunların yapımı sırasında kullanılan çok çeşitli ve renkli sanat 

malzemeleri, öğrencilerin bu dersi sevmelerinde önemli bir etken durumundadır. Sanat 

malzemelerini kullanırken, öğrencilerin kestikleri, sürdükleri, döktükleri, yapıştırdıkları, 

kazıdıkları, boyadıkları ve bundan büyük zevk aldıkları bilinmektedir (Aksoy vd., 

2006:19).   

Sanat eğitiminin, bireyin değişen koşullara uyumunu sağlayan bir eğitim alanı 

olması nedeniyle önemi büyüktür. İnsanın gelişimine çok yönlü organize bir sistemle 

katkıda bulunan sanat eğitimi, uygulama alanlarının çağdaşlaştırılmasını, teknikler 

bakımından zenginleştirilmesini sağlar. 

Toplumsal yapının ve değerlerin oluşmasında böylesine büyük etkisi olan sanat 

eğitiminin her yönden geliştirilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan yöntem ve tekniklerin 

önemi büyüktür (Çolak, 2005:3). 

    

1.6. VARSAYIMLAR (SAYILTILAR)  

1. Araştırma için kullanılan kaynaklar, alt problemlerde ifade edilen olgu ve 

kavramlara ışık tutabilecek niteliktedir.  

2. Araştırmada kullanılacak kaynaklar, alt problemleri çözebilmede yeterlilik 

göstermektedir.  

3. Araştırma için kullanılacak kaynakların tümü, teknik çeşitliliğin ve ortak 

kullanımın olumlu katkılarını vurgulamaya yönelik bilgileri içermektedir.  

4. Uygulama çalışmalarını değerlendiren hocaların puanlamaları dikkatle yaptığı 

varsayılmaktadır. 
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1.7. SINIRLILIKLAR  

Bu araştırma; 1. sürekli değişen ve ilerleyen endüstriyel teknolojinin sanatsal 

açılımlara olan etkileri ile 2. sanat olgusunun tarihi süreci içerisinde ortaya çıkan, 

bilinen yöntem, teknik ve ortak kullanımı ile 3. sanat eğitiminde uygulanabilecek 

muhtemel teknikler ile 4. uygulama yapılan okul ve öğrenci sayısı ile  5. sanat eğitimi 

sürecinde teknik ve materyaller ile sağlanabilecek çeşitliliğin olumlu katkıları ile 

sınırlıdır. 

 

1.8. ARAŞTIRMA MODELİ- YÖNTEMİ 

Sanat eğitiminde resim tekniklerinin ortak kullanımı ve yaratıcılığa etkisinin 

olumlu yönlerini içeren araştırmada, tarama modeli ve uygulama çalışması 

kullanılmıştır. Bu araştırma için, üniversite kütüphanelerinden bilgi sağlanmış, elde 

edilen kaynak kitaplar incelenmiştir. Araştırma içeriğini destekleyecek belge ve 

fotoğraflar incelenmiştir. Resim sanatı tarihi, sanat tarihi ve tarih bilimi kaynakları, 

sanat dergileri, makale ve tez çalışmaları gözden geçirilerek literatür araştırması 

yapılmış, internet sitelerine de girilerek bu konuda gerekli bilgiler elde edilmiştir. 

Araştırmada Özel Esentepe İ.Ö.O. öğrencilerine uygulamalı çalışmalar yaptırılarak, 

“sanat eğitiminde resim tekniklerinin ortak kullanımı ve yaratıcılığa etkisi” sonuçları 

uygulama çalışması ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Değerlendirmeler; Özel Esentepe 

İ.Ö.O. Mustafa Necati İ.Ö.O. Mustafa Fevzi Serin İ.Ö.O., Fevzi Çakmak İ.Ö. 

okullarındaki resim-iş ve teknoloji tasarım öğretmenleri tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Bu araştırma nitel ve nicel araştırma yöntemi ile oluşturulmuştur. 
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BÖLÜM II 

2.1. SANAT EĞİTİMİ 

İnsanlığın sanat yaşamı, ataları için söyledikleri ilk şarkılarından, sergiledikleri 

ilk danslardan ve avcıların avlarını ilk kez mağara duvarlarında resmetmeleriyle 

başlamıştır. Anne ve babaların çocukları için ilk kahramanlık hikayelerini anlatmaya 

başlamalarından bu yana sanat, insan yaşantısının betimlenmesini, anlatılmasını ve 

kökleştirilmesini sağlamıştır. İnsanlar her zaman bazı şeyleri anlamaya ihtiyaç 

duymuşlar; bu yolla ruh ile bedeni, zeka ile duyguyu, zamanla mekanı ve yaşanan 

olayları birbiriyle ilişkilendirebilmişlerdir. Bu algı birikimini ve açıklayamadıkları 

başkaca şeyleri ifade edebilmek için de sanatı keşfetmişler, oluşturmuşlardır. Nasıl ki 

hava olmadan nefes almak düşünülemez ise, bugün artık sanatsız bir toplum veya bir 

ulus da düşünülemez (Özsoy, 2003:18-19). 

“Sanat Eğitimi” kavramı, 19. yüzyılın başlarında Avrupa’da ortaya çıkmıştır. 19. 

yüzyılın yarısından sonra ise, önce endüstrileşme sürecinde başta giden ülkelerde olmak 

üzere geniş kitlelerde etkisini göstermiş ve eğitim sistemi içinde yer almaya başlamıştır 

(Etike ve Kurtuluş, 2002:341). 

Bilgi toplumları, bireylerin “okuma, yazma, konuşma ve hesap yapma” olarak 

ele aldıkları temel becerilerin yanında, “yeni yeterlilikleri” (örneğin, problem çözme, 

işbirlikçi çalışma, düşünmeyi öğrenme veya kendi öğrenmesinden sorumlu olma gibi) 

becerileri de kazanmalarını gerekli bulmaktadır (Saban, 2000:5). Bunun en önemli 

nedeni ise çağımız koşullarının gerektirdiği nitelikli, üretken, ileriyi görebilen ve 

yaratıcı düşünce biçimlerine sahip bireylerin yetiştirilmesi zorunluluğudur (Çolak,  

2005:2). 

Sanat eğitimi; bireyin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmede, yetenek ve 

yaratıcılığını estetik bir düzeye ulaştırma amacıyla yapılan çabalar bütünüdür (Erbay, 

2000:9). İnsanın yaratıcı güçlerini ortaya çıkarmasına yardımcı olacak şartları 

hazırlayan ve bireyde benlik bilincini geliştiren bir etkinliktir (Gençaydın ve Eripek, 

1993:44).  

Yani sanat eğitimi, insanı hedef alan, onun mutluluğu ve gelişimi için, 

toplumlarda kabul gören anlayışa uygun nesiller yetiştirmeyi amaçlar (Türe, 2007:7). 
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Bireyin yaratıcı yönünü geliştirerek yaratıcı, üretken toplumlar yetiştirir (Enhoş, 2007: 

9).   Her yaştaki birey için önemli ve gereklidir (Yerlikaya, 2006:8). 

Sanat eğitimi bir tasarımın gerçekleşmesinde kullanılan yöntemler bütünüdür. 

Böylece bu, bireyin kendisini ifade etmesinin bir olanağıdır. Yaratıcılık, sanatın çok 

yönlü düşünce yapısında biçimlenmekte ve hayatla bütünleşmektedir (Erbil, 1990:152). 

Her insan doğuştan yaratıcı güçlere sahiptir (Gençaydın ve Eripek, 1993:2). Bazı 

insanların yaratıcı güçleri bilinçli eğitim programlarıyla geliştirilirken, bazıları da yanlış 

ve katı eğitim uygulamaları yüzünden bu konuda yetersiz kalmaktadır. Bireylerin 

sadece fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanması ya da bu yönde eğitilmesi, tam olarak bir 

eğitimden geçtikleri anlamına gelmemektedir. İnsanoğlu fizyolojik ihtiyaçlar yanında 

psikolojik, sosyal ve kültürel ihtiyaçları da olan bir varlıktır. Sanat eğitimi bireyin 

psikolojik, sosyal ve kültürel açıdan zenginleşmesini sağlayan bir eğitim sürecidir. 

Bunlar sanat eğitimini gerekli kılan nedenlerdendir. Sanat eğitimi her toplumda ve her 

düzeyde, eğitimde ve günlük yaşamda gerekli olan bir sanat ve eğitim etkinlikleri 

bütünüdür (Erbil, 1990:153). Sanat, insanın duygusal ihtiyaçlarını doyurarak, zihinsel 

yetilerini geliştirerek, özgüveni olan, çağdaş, teknolojik gelişmelere ayak uyduran, 

dengeli bireyler yetiştirilmesinde önemli rol oynar.  

Sanat eğitimi, bireyin yaratıcı güç ve yetisini eğitmek, yaşamına aktarmasına 

imkan tanımak, seçmek, paylaşmak, gelişmek için vardır. Bireye analiz ve sentezi 

öğreterek yaratıcılığı geliştirir. Öğrencinin yaşamı sorgulamasını ve toplumda birey 

olarak yerini almasını sağlar. Hayal gücünü çalıştırır; içsel güç, enerji, duygu, duyum ve 

algının yaratıcı çabayla dışa çıkmasını, tercih edilen malzemeyle, bireyin kendini ifade 

etmesini sağlar (Çellek, 2006:4). 

Sanat eğitiminde, bireyin kendini ifade ederken kullandığı malzeme ve 

yöntemler farklılık gösterebilir. Kullandığı bu malzemeler, bazen bir kağıt parçası, bir 

pazar poşeti, bir cam şişe iken, bazen bilindik resim malzemeleri olabilir. Bu konuda tek 

sınır, kişinin yaratıcılık düzeyinin sınırlarıdır. Bu sınırlar, temel eğitimden lisans 

eğitimine kadar olan süreçte, sanat eğitimi ile şekillendirilir. Yaratıcılığın geliştirilmesi 

süreci, sadece yeteneği olan kişiler için değil, her bireyin kültürel ve sanatsal 

kalkınmışlık düzeyinin yükselmesi için gereken bir süreçtir (San, 1982:216-220). 
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Bu anlamda Elliot Eisner Sanatın insana duyarlılığa katkısını şöyle ifade ediyor: 

“Nasırlı olma demek duyarsız olma, katılaşma demektir. Birinin nasırının olması, o 

kişinin sinir uçlarıyla yaşadığı dünya arasında hissetmeyi engelleyen sert bir derinin 

bulunması demektir. Güzel Sanatlar alanlarında elde edilen deneyimler bir tür nasır 

kazıyıcıdır; sanat bir kişinin sinir uçlarının daha keskin ve cevap verebilir hale 

gelmesinin aracı demektir. Güzel sanatlar bu durumda, dünyayı anlamlı kılmamızı 

sağlamaktadır” (Özsoy, 2003:22). 

Sanat eğitiminin özünde; yapılmış olanları yineleyen değil, yeni şeyler 

yapabilme yeterlilikleri olan insanları yetiştirmek amacı yer almaktadır.  

             

2.2. SANAT EĞİTİMİNDE YARATICILIK KAVRAMI 

Yaratıcılık; sanatçı ve sanat eğitimcilerine göre, estetik öğeler içeren özgün bir 

bütünlük meydana getirmektir. Ortaya çıkan sonuç ise sanat eseridir. Sanat, yaratmak, 

zeka, düşünce ve hayal gücünden yararlanılarak o zamana kadar görülmeyen yeni bir 

şey ortaya koymak, yapmak, bir şeyin olmasına, ortaya çıkmasına yol açmak, sebep 

olmak eylemi olarak açıklanmaktadır (TDK, 1998:2395-2396).  

Bir tür düşünce biçimi olan yaratıcılık, hayal gücüne sıkı sıkıya bağlıdır. 

Yaratıcılık hayatımızın her alanında ve çabasında yer alır. Bireylerin daha becerikli, 

daha akıllı davranarak, problemleri daha kısa yollarla çözmek ve sorunları daha az 

insanlar olarak hayatlarını sürdürmek için kullanmak istedikleri bir kurtuluş, bir çıkış, 

çözüm kapısıdır. Bunlara bağlı olarak yaratma süreci içerisinde eklemeler, çıkartmalar; 

düzeltmeler, değiştirmeler, parçalayıp tekrar birleştirmeler yer alır. Yaratıcılık peş peşe 

gelen, aradan birisi kopunca birleştirilemeyen bir düşünme biçimi olan yakınsal yada 

dizisel düşünme biçimi ile değil, tersine ard arda hiç gelmeyen, sanki bir örümcek ağı 

gibi dağılan, normlara uymayan, ölçülmesi de güç bir düşünme biçimi olan ıraksal 

düşünme biçimi ile gerçekleşmektedir (San, 1993:55). 

Eğitimcilerin yaratıcılığa yaklaşımları, “araştırıcı, özgür düşünen, soru soran 

insan yetiştirme yönündedir. Çünkü eğitimden beklenen de soru soran, tartışarak 

düşünen, akıl yürüten, sorun çözen insan yetiştirmektir” (Kırışoğlu ve Strokrocki, 

1992:170). 
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Sonuç olarak, bireyin öğrenme yaşantısı sonucunda öğrendiklerini, bilinçaltı ve 

bilinç üstü birikimlerini zihinde birbiriyle ilişkilendirerek yepyeni ilişkiler kurması, yeni 

sonuçlar, yeni düşünceler, yeni yaşantılar ve ürünler ortaya koyabilmesi olarak tanımı 

yapılan yaratıcılık, birden ortaya çıkan bir olgu değil, bir süreçtir; birbiri ardına gelen 

anlardan oluşur, gözlem, deney, sabır, çaba ve merak gerektirir. 

Graham Wallas (1978), yaratıcılığın dört aşamada gerçekleştiğini öne 

sürmektedir. Bu genel kabul görmüş yaratıcılık aşamaları; hazırlık, kuluçka, aydınlanma 

ve gerçekleme-doğrulama aşamalarıdır. 

1. Hazırlık dönemi: Bilgi edinme, bunları ilişkilendirme, farklı açılardan 

analizleme, yorumlama, değişik biçimlerde sentezleme, değerlendirme, yeniden 

yorumlama biçiminde sürdürülen etkinlikler yoluyla yaratıcı düşünceyi harekete geçirir 

(Arık, 1990:130). 

2. Kuluçka aşaması: Ürünün bilinçaltında olgunlaştığı aşamadır. Yoğun bir 

yaratıcılık çabasının sürmekte olduğu evre olmasına karşın, bilinç düzeyinde 

algılanamayabilir. 

3. Aydınlanma aşaması, Bu aşamada yaratıcılığa bir temel oluşturmak üzere 

düşünceler, zihinde aniden belirir ve gelişir. Düşünceler ürünün parçaları olabileceği 

gibi sonuç da olabilir. Ortaya çıkan ürün beyin tarafından kaydedilir. Hazırlık 

döneminde tohumu atılan, kuluçka evresinde farkına varmadan yeşeren yaratıcılık, 

buluş sürecinde birdenbire somutlaşır. 

4. Gerçekleme-doğrulama aşaması: Aydınlanma aşamasında somutlaşan 

düşüncenin, hazırlık aşamasında saptanan ölçütlere uyup uymadığının test edilmesidir. 

Son basamakta, çözümün geçerliliği bilinçli bir şekilde gerçeğe ve problemin 

gereklerine karşı test edilmelidir. Çünkü ilk anda parlak çözümler gibi gelen birçok 

fikrin, ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde, gerekli nitelikleri taşımadığı görülebilir. 

Yukarıda özetlenen aşamalar, birbirinden kesin çizgilerle ayrılamaz, biri 

bitmeden diğeri başlayabilir. Bu aşamaların kesişmesi, örtüşmesi ve iç içe geçmesi söz 

konusu olabilir. Bazen, evrelerin sırası değişebilir. Zaman zaman süreç 

basamaklarından birisi, olağan sırasından başka bir dönemde tekrar sıraya girebilir 

(Üstel, 1996:12). 
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Yaratıcı bireyin sıralanan çok sayıdaki özelliğin tümünü taşıması gerekmez. Bu 

kişilik özellikleri kişiden kişiye değişim gösterebilir. Bu kişilik özellikleri şu şekilde 

gösterilebilir: Serüvenci, güçlü, sevecen kişilikli, özverili, başkalarının ayırdında olan, 

sürekli herhangi bir şeyle meşgul olan, karışıklığa ve düzensizliğe ilgili, gizemli olana 

ilgili, güç işlere el atan, dış dünyaya karşı çekingen, yapıcı eleştiride bulunan, cesaretli, 

bilinçli ve köklü kurallara bağlılık gösteren, görgü ve sağlık kurallarına uymayan, 

mükemmelliğe karşı istekli, kararlı, farklı değer hiyerarşisine sahip olan, gayri memnun, 

aşırı düzenlemeden rahatsız olan, coşkulu, enerjik, hata bulan, “farklı” diye tanınmaktan 

korkmayan, güzelliğe duyarlı, meraklı, kendi kendine yeten, yalnızlığı seven, değer 

yargılarında ve düşüncelerinde bağımsız olan, bireysel, sezgili, çalışkan, içe yönelimli, 

alışılmamış uğraşlarla vaktini geçiren, iş yeteneği eksik, hata yapan, çok az canı sıkılan, 

düzene uyumsuz, popüler olmayan, garip alışkanlıkları olan, ayak direyen, herhangi bir 

sorunla sürekli kaygılı, karmaşık fikirleri tercih eden, soru soran, köktenci (radikal), dış 

uyaranlara açık, başkalarının düşüncelerine açık, çok az gerileyen, iç güdülerinde 

kontrolü reddeden, duygularını bastıramayan, az konuşan, amaca giden yolda kesin 

kararlı, denemeler geliştiren, başlatıcı, kendi kendinin farkında olan, kendine güvenli ve 

yeterli olan, kaderci ve mizah duygusuna sahip, estetiğe, güç, statü ve makama uzak 

duran, içten davranabilen, ayrıntılarla ilgilenmeyen, düşüncelerle oynayan, karşı fikirler 

ileri sürmede yetenekli, uzak amaçlara sahip, dik kafalı, değişken mizaçlı, kolay ikna 

olmayan, yumuşak coşkulan olan, utangaç, her alanda kendini yetiştirmiş, güç ve 

statüye değer vermeyen, bazen ilkel, kültürsüz, sade, duygusal, hiçbir şeyi kendisine 

tanıtıldığı gibi kabul etmeyen, görsel algısı güçlü, çeşitliliğe değer veren, riske girmeye 

istekli, bazen kendi dünyasına çekilmiş sessiz, sakin (Sungur, 1992:25-27). 

Bazı bireyler bu özelliklerin birçoğunu taşırken, bazı bireyler ise ancak çok az 

bir bölümünü taşıyabilir. Yine her insan az, orta, çok gibi dereceleme ölçüleri ile bu 

kişilik özelliklerini sergileyebilir. 

Yaratıcılık, kişilerin doğuştan getirdikleri bir özellik olmakla birlikte, her 

insanda az veya çok bazı belirtiler ve özellikler gösterir. İyi bir sanat eğitimi, yaratıcı 

kişilik özelliklerini, yaratıcı sürecin gerekli bölümleri şeklinde düşünmeli ve 

programlarını oluştururken bu kişilik biçimlerini de dikkate almalıdır. Yaratıcı gücü 

geliştirme konusunda yapılan araştırmalar yaratıcı süreçte yer alan sezgi, araştırma, 

bulma, sınama ve yeniden kurma gibi yetilerin ancak sanat eğitimi etkinlikleriyle ve 
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planlı çalışmalarla geliştirilebilir olduğunu savunmaktadır. Eğer çağdaş, yaratıcı 

bireylerden oluşan bir toplum isteniyorsa, sanat eğitiminin en önemli ilkesi olan “sanat 

eğitimi yalnız yetenekli kişiler için değil, herkes için gereklidir” düşüncesini tüm 

yetkililer ve anne-babalara dayatmak gerekir (Yavuzer ve Hadise, 1989:42-49). 

Çocuğun önündeki engelleri kaldırarak, özgür bir ortam hazırlayarak, akıl 

yürütmesini sağlamak, davranışlarında ve düşüncelerinde çeşitliliği yakalamak, 

denenmişi, denenmemişi denetlemek, ancak sanatsal yaratmada mümkündür. 

Sanatsal yaratmada yoğun ve çeşitli düşünme biçimlerini içeren ıraksak 

düşünme egemendir. Araç-gereç, teknik sınırlılıkları yoktur. Yaratma gücü bireyi, 

öğrenmeye ve teknik beceri elde etmeye zorlar. Yaratma süreci öğrenme arzusuyla 

başlar ve bir düşünce ürünü ortaya koymayla sonuçlanır. Sanatsal yaratmanın her sonu 

yeni bir başlangıçtır, bu nedenle etkinlik sınırsızdır. Yaratma sürecinde doyumsuzluk 

söz konusu olduğundan kesilebilir, kopabilir ya da bölünebilir fakat, hiçbir zaman son 

bulmaz. Yaratma edimi de hep ileri doğru ve aşamalı bir görünümle devam eder. 

Yaratma süreci, hem geçmişi, hem o anı, hem de geleceği kapsayan soyut bir 

kavramdır. Bu sürecin bir bölümü gözlenebilirken bazı bölümleri de gözlenemeyebilir. 

Yaratma sürecinde, bir ürün ortaya konulduğunda tümüyle gözlenebilir ve açıklığa 

kavuşur (Kırışoğlu ve Strokrocki 1997:179). 

Eğitim sistemi içinde yaratıcı anlayış, alan farkı gözetmeksizin tüm bireyler göz 

önünde bulundurularak planlanmalıdır. İnsanlardaki yaratıcı güç ve düşüncenin 

geliştirilmesi, ancak yaratıcı süreçte yer alan, sezgi, araştırma ve inceleme, sorgulama, 

bulma, uygulama ve defalarca yapılan denemeler gibi bazı etkinliklerle 

gerçekleştirilebilir. Öyleyse yaratıcı diye nitelenebilecek bir süreç ya da olguda yenilik, 

özgünlük, olağanüstülük, kural dışılık, değişik olma gibi özellikler bulunacağı gibi, tüm 

bu niteliklerin gene de belli bir uyum, uygunluk ve bireşim (sentez) içinde olmaları 

gerekmektedir (San, 2003:15). 

Gördüklerimizin ve öğrendiklerimizin birbirine paralel bir süreç olması 

dolayısıyla, daha iyi görebilmek ve algılayabilmek, daha iyi öğrenmeyi de beraberinde 

getirir. Bu nedenle diğer tüm alanlarda olduğu gibi, görmek ve algılama da 

geliştirilmesi gereken yetilerdir. Görsel algılama becerisi, öğrenme ve ifade edebilme 

yeteneğini geliştirmesi bakımından değer taşır. Görsel algıdaki amaç, çocukların, bir 
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nesnenin ya da doğadaki varlıkların niteliklerine odaklanmalarını sağlamaktır. 

Çocuklar, böylelikle neyi, nasıl, hangi özellikleri görmeleri gerektiğini öğrenirler. 

Algının uyarılmasında etkili olan nesneler ve bu nesnelerle ilişkili olan yaşantının, farklı 

malzeme ve tekniklerle ilişkilendirilmesi sonucunda yeni beceriler kazanırlar. Görsel ve 

deneysel öğreticiliği olan materyaller ile yapılan çalışmalar, yaratıcı etkinliklerin 

vazgeçilemez unsurudur. Dünyayı algılama biçimi olan, düşünceyi geliştirebilme 

amacına yönelik bir eğitim sistemi olarak sanat eğitimi, malzeme ile teknik kavramlar, 

olaylar, olgular ve nesnelerle bağlantı kurabilmeye katkıda bulunmaktadır. Sanatsal 

üretici düşünme biçimi, düşünme ile uygulama-deneme arasındaki etkileşimi ve 

karşılıklı ilişkiyi içeren bir olgudur. Sanat etkinliği bağlamında üretici düşünce, sanat 

etkinliği süreçlerine ve araçlarına uygun fiziksel şekillerin-biçimlerin üretilmesi ile 

birleştirilen tüm zaman dilimi olarak düşünülebilir. Soyut düşünmeden ayrılır, çünkü 

düşünce ile ürüne temel oluşturan maddeyi birleştirmeye çalışır. Bu birleşme sonucunda 

da sanat eseri ortaya çıkar (Artut, 2004:152-153). 

Bireye, özgür ve araştırmacı bir eğitim ortamı sağlayan sanat eğitiminin 

öncelikli hedeflerinden biri yaratıcılıktır. Bu amaca yönelik olarak öğrencinin malzeme 

ve teknik ile doğrudan karşılaşmasını sağlayan sanat eğitimi, madde ile düşünce 

arasında bağlantı kurulmasını sağlayarak, buluş yapabilme yetisini geliştirir. 

“Ona fikirlerinizi vermeyin, denemeyi öğretin, çünkü, onların kendi fikirleri 

vardır” sözü çok anlamlıdır. Çocuklar, kurallar, mantıki bağlar, ikinci, üçüncü boyut 

kaygıları dışında, şaşırmadan, özgür bir gerçekçilik içinde, tıpkı bir sanatçı gibi yaratır, 

anlatır (Gökaydın, 1990:3).  

Böyle bir eğitim sürecinden geçen çocuk ya da genç birey, karşılaştığı her türlü 

problem karşısında çözüm üretmeyi, nesneleri kendi amacı doğrultusunda 

kullanabilmeyi ve böylece yeni, farklı formlar elde etme becerisini kazanmış olur. 

Çocuğun kişisel niteliklerinin gelişimine katkıda bulunan sanat eğitimi yaratıcılığı 

geliştirir, yaratıcılık ise buluş gücünü harekete geçirir. Bu organize sistem içindeki 

çocuk bilinenlerden yola çıkarak araştırır, tekrarlanan etkinliklerle deneyimlerini artırır 

ve sonuç olarak da orijinal bir ürün elde ederek kendisini ispatlar. Olumlu gelişmeler ve 

değişikliklere sebep olan sanat eğitimi sürecinde beyin farklı birçok alanı aynı anda 

faaliyete geçtiğinden anlama ve algılama çok üst seviyelerde gerçekleşir. Uygulamalı 
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çalışmalar yoluyla çocuğun algılamasında bütünleştirici bir etki yaratırken, bir yandan 

da görmeyi öğreterek kavramsal ve görsel yönden pratik zekasının gelişmesini sağlar 

(San, 2003:25). 

 

2.3. SANAT VE TEKNİK 

İnsanoğlu daha yazmaya başlamadan önce çizmeye ve boyamaya başlamıştır. Bu 

ifade şekilleriyle beraber tekniğin gelişmesi, direkt olmasa da sanatın gelişimini de 

etkilemiştir. Henüz yazıyı bilmeyen, ancak iletişim kurmak için çeşitli yöntemler arayan 

ilkel insan, önce resim sanatını ihtiyaçları doğrultusunda kullanmıştır. Yerleşik hayatın 

başlamasından önce mağara duvarlarında hayat bulan resim sanatı ilkel dönemlerde 

büyü amacına da hizmet etmiştir. Mağara duvarlarında bulunan bu betimlemeler 

genellikle hayvan ve insan resimleridir. Ancak hayvan resimleri daha detaylı 

işlenmiştir. Bu resimler çeşitli bitkilerden elde edilen boyalar ya da hayvan kanı 

kullanılarak yapılmışlardır. Ayrıca kömür, yanmış odun ve renk elde edilebilen her 

şeyden faydalanıldığı görülmektedir. İlk olarak çizgiyi keşfeden ilkel insan zamanla onu 

geliştirmiştir; hem biçim açısından, hem de kullandığı malzeme ve teknikler yönünden 

(Tansuğ, 1995:20). 
 “Kaya duvarlarını resimleyen sanatçılar hayvansal yağlar, sözgelişi balık yağı 

ile karıştırılmış renkli topraklar kullanmışlar, bitki özsularından ve sütten de 

yararlanmışlardır. Resimlerin konturlarını (sınır çizgilerini) kazıyarak ya da başka 

yöntemlerle çiziyorlar ve boyayı ya elleriyle ya da bitkileri ezerek yaptıkları 

tamponlarla sürüyorlardı. Püskürtme yöntemiyle de boya kullandıkları, bunun için içi 

boya doldurulmuş kemik parçalarından yararlandıkları anlaşılıyor” (Tansuğ, 1999:21-

22). Bunların dışında doğada buldukları yanmış odun, kömür atıkları ve kan gibi 

malzemeleri de kullanmışlardır. 

“Kaya duvarlarındaki resimlerin ilginç bir yanı da resimleri yapanların, 

modelleri için kaya üzerindeki kabarık çıkıntılardan yararlanmış olmalarıdır. Bunlar 

adeta hayvanın gövdesini biçimlendirmekte kolaylık sağlayan, ona oldukça benzeyen 

kabarıklar ve girintilerdir” (Tansuğ, 1999:20-21). 
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 “Tarih öncesi mağaralarda bulunan kemikten ve taştan yapılmış küçük el 

araçları üzerindeki resimler ise duvarlara çizilmiş resimlerden başka anlamlar 

taşıyordu. Kuşkusuz, bunlarında büyüsel bir nitelikleri vardı. Ancak, bu durumda 

kullanılan araç, üzerindeki resimden önce gelen bir şeydi ve resim onu ya süslemeye 

yarıyor ya da sahibinin kimliğini belirten bir işaret oluyordu. Araç resimden önce 

geliyordu; örneğin, kemikten yapılmış ve ucu delinmiş ilkel bir dikiş iğnesi, önemli bir 

işe yaradığı için üzerindeki at resimlerinden daha büyük hayati değere sahipti. İnsan bu 

araca sahip olmasaydı, hayvan post ve derilerinden, yalın elbiseler dikemez ve buzul 

çağının soğuğuna dayanamazdı” (Tansuğ,1995:23). 

Görülüyor ki o dönemin ilkel insanları da amaçları doğrultusunda pek çok 

nesneyi kullanmıştır. Böylelikle bilinçsizde olsa, hala kullandığımız yöntemler, teknik 

ve plastik sanat dalının ilkel örneklerini ortaya koymuşlardır. Ne var ki bunları, çoğu 

zaman rastlantısal olarak ortaya çıkarmışlardır. Ancak yine de bu rastlantıları amaçları 

doğrultusunda geliştirmiş ve ustalaşmışlardır. Sanat mı yoksa teknik mi önce girmiştir 

insan yaşamına? Buna kesin bir söylemde bulunmak belki yanlış olacaktır, bilinmez 

ama şu kesindir ki teknik anlamdaki pek çok ürün ve yöntemden, sanat kendi amacına 

uygun olanı hep içinde barındırmıştır. Güzel olanı cisimleştirmeye katkıda bulunan 

tekniğin, sanatın dışında bırakılması pek olanaklı değildir. Anlam bakımından “teknik” 

sözcüğü, beceri, kullanım, başarma, bulup buluşturma gücü türünden anlamları içerir ki, 

bunların hepsi insana bağlı, insandan kaynaklanan, insan olmadan tasarlanamayan 

yapabilirliklerdir (Uygur,1989:36).  

Birbirinden ayrı düşünülmemesi gereken bu iki olgu birçok yönden beraber 

değerlendirilmelidir. Tekniğin göz ardı edildiği bir yapıtın başarılı olmasını beklemek 

ve söylemek doğru olmadığı gibi, öte yandan estetiğin göz ardı edildiği herhangi bir 

nesnenin ya da endüstri ürününün de toplum tarafından beğenileceğini düşünemeyiz. Şu 

kısacık karşılaştırma bile, bir bakıma başka-başka kültür alanları olan sanat ile teknik 

arasında, güzel yönünden önemli bir benzerlik bulunduğunu; bu benzerlik ise sanat ve 

tekniğin birbiriyle, bir bakıma ilginç bir akrabalık kurduğunu açık-seçik göstermektedir. 

Bu akrabalığın ne sanata, ne tekniğe bir zararı söz konusudur. Görülüyor ki zaman 
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içinde değişkenlik gösteren teknik, aynı zamanda sanatın kullandığı tekniklerin, 

yöntemlerin ve üslupların da değişmesinin koşullarındandır. Dur durak bilmeyen bu 

değişim, sanatın da tarihsel süreç içindeki sürekli devinim ve değişkenliğinin 

temelindeki güç kaynağıdır.  

Günümüz sanatında malzeme farklı anlamlar içerse de mağara döneminden 

itibaren baş gösteren eserler hep değişim sürecine girmiş yaşamsal nesnelerin 

bileşiminden oluşmuştur. En başından beri tuval ya da kağıt yokken “kömür” insanların 

kendilerini kayalara ifade edebilmeleri için bir araç olmuştur. Günümüzde ise 

malzemenin kullanımındaki işlevsellik bir kenara bırakılmış, daha çok malzemenin 

ortaya koyduğu eleman zenginliği üzerinde durulmuştur. 

Zamanla kömürler kalemlerle, kalemler kağıtlarla, kağıtlar tuvallerle, tuvaller 

boyalarla tanışmaya ve sanat oluşturmaya başlamıştır. Resim sanatında kağıt, pano ve 

tuval teknik açıdan “boya” denen malzemeyle boyanmış ve insanlığın beğenisine 

sunulmuştur. Eski çağlarda deri ya da tuval beziyle kaplanan panonun üstüne zemin 

olarak hayvansal kökenli tutkalla karıştırılmış alçı, bağlayıcı olarak kullanılmış fakat 

yeterli esnekliği olmadığından tuvale uygun bulunmamıştır. Akımlar gelişirken, 

üsluplar değişirken sanatçının hiç sona ermeyen sanatta mükemmelliğe ulaşma çabaları 

ve farklı malzemelerle yeni deneyimler edinme isteği sayesinde çağdaş sanata kadar 

gelinen nokta ile başlangıç noktası arasındaki fark büyümüştür.  

 

2.4. ÇAĞIN GELİŞMELERİNİN SANAT ALANINA ETKİLERİ 

Büyük yenilik ve atılımların yaşandığı 19. yüzyıl birçok yönden büyük 

dönüşümlere sahne olurken aynı zamanda da toplumların farklılaşmasına yol açmıştır. 

18. yüzyılda yaşanan aydınlanma döneminin hazırladığı bilimsel gerçekliğin ön plana 

çıkması anlayışı, 19. yüzyıldaki sanayi devriminin hazırlık aşamasını oluşturmaktadır. 

Bu büyük değişim kentleşmeyi ve dolayısıyla toplumun tüm kesimlerine yayılan yeni 

anlayışları ve yaşam koşullarını da doğurmuştur. Tüm bunlara bağlı olarak sanatsal 

alanlarda da büyük değişim ve gelişmeler yaşanmıştır. 1850-1970 yılları arasındaki 

dönem, büyük devrimler, savaşlar, hareketler çağı olarak nitelenebilmektedir. Başka bir 
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deyişle, belirlenen dönemin toplumsal ve politik çerçevesi olağanüstü bir hareketliliği 

yansıtmaktadır (Şaylan, 2002:18).                    

Tüm bu büyük karmaşaların duraksamaksızın yaşandığı 19. ve 20. yüzyıllar 

sanat alanında birçok yeni akımın ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Ancak burada 

asıl önemi olan akım ve anlayışların her birine karşıt yeni anlayışların ortaya çıkması ve 

bunların ardışık olarak gelişirken, ilerleyen zaman içinde biri sona ermeden, bir 

yenisinin ortaya çıkmasıdır. Böylelikle 19. yüzyıldan itibaren bilim, teknoloji ve 

dolayısıyla insan ürünü olan “makine” tüm yaşamsal alanlarda olduğu gibi sanat 

alanında da etkili olmuştur. Makinenin yarattığı nesneler ve hatta makinenin kendisi de 

sanat ürününün içinde yer almaya başlamıştır. Tekniğin-teknolojinin gelişmesi ve 

yaygınlaşması aynı zamanda kültürün ve sanatsal dokunun da yerel farklılıklarından 

sıyrılıp, bunun yerine genel bir yapının ya da bugünkü tabiri ile “küresel” bir yapının 

oluşmasına da büyük katkıları olduğu aşikardır. Bilim ve teknolojinin değişken olarak 

sürekli gelişmesi, yaygınlaşması sosyal değişimlerin temel kaynağını oluştururken, bu 

sosyal değişim diğer yandan sanatçıyı ve sanatı değiştirir. Bilimin deneyselliğe 

açılması, sanat alanlarında ve yapıtlarında da aynı eğilimin yaygınlaşmasını sağlamıştır 

(Turani, 1997:550-551). 

Sanat ürününün içinde endüstri ürünlerinin kullanılması olarak değineceğimiz bu 

konu aslında endüstrileşmeden önce de mevcuttur. Kabul edilen anlamda kübizm akımı 

ile başlayan bu eğilimin ilkel örneklerini bulmak da mümkündür. Öyle ki Ortaçağ 

ikonlarında ve fresklerinde altın varakların boya ile kullanılması ya da Mısır resim ve 

heykellerinde değerli taşların süsleme öğesi olarak kullanılması gibi örnekler 

çoğaltılabilir. Ancak bizim araştırmamızda bu konu gelişmiş dönemden itibaren ele 

alınacaktır. 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın I. Dünya Savaşı’na kadar geçen ilk 

döneminde batı dünyası sanayi devrimi ve onun getirdiği büyük değişikliklerle 

karşılamıştır. Bu dönem aynı zamanda modern sanatın temellerinin oluşturulduğu bir 

dönemdir. Sosyal varlık olan insanın yaşamını endüstriyel üretim şekillendirmeye 

başlamış; sanayileşme ve makineleşme ile toplumdaki orta sınıf Aristokrasinin 

egemenliğini yıkmıştır. Hızla gelişen kapitalizm ile birlikte toplumsal sınıfların arası 

daha da açılmış ve toplumu bunalıma sürüklemiştir.  Bu maddeci yaşayış; bireyin doğa 

ve estetik değerlerle olan ilişkilerini koparmıştır. El sanatlarının yerini estetik kaygı 

düşünülmeksizin yapılan seri imalat ürünleri almıştır (Giderer, 2003:18). 
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19. yüzyılda patlak veren, buhar makinesinin bulunmasıyla başlayan sanayi 

devrimi, teknolojideki bazı bulguların pratik hayata yansıması konusu, Walter 

Benjamin’in çoğaltım teknikleri röprodüksiyonun devreye girmesi, sanat yapıtının o tek 

olma gücünü yitirip sanat yapıtının daha da çoğalarak kitlelere yönelmesi, 20. yüzyılda 

çok etkili olan fotoğraf ve sinema ve benzeri teknolojik aygıtlarla gerçekleştirilen 

sanatların ortaya çıkmasıyla bilgilenmesine karşın, gitgide yalnızlaşan ve kendi içinde 

yabancılaşan birey, sanat ve sanatçının durumunu sorgular olmuştur (Giderer, 2003:18). 

Giderek daha seçici olan modern sanat, teknoloji ve bilimle paralel olarak, sanat 

ürününün kitleselleşmesini gerekli kılmıştır. Teknolojinin sanatı kitleselleştirmesi 

gerçeği aynı zamanda da sanat ürününün büyük kitlelerle paylaşılmasını sağlamıştır. 

Örneğin baskı yöntemleri ile ünlü yapıtlar toplumun her tabakasının beğenisine 

sunulmuştur. Bu aynı zamanda ortak bir kültür, sanatsal yapı ve beğeninin oluşmasına 

da katkıda bulunmuştur. Yedinci sanat olarak tanımlanan “sinema” ise küreselleşmenin 

en bilinen ve etkin örneğidir. Toplumsal gelişme, ekonomik büyüme, zenginleşme, 

kentleşme ve giderek refahı yükselen bir orta sınıf, temsili politik sistem ya da bir başka 

deyişle demokrasinin gelişmesi gibi etkenler sanatın kitleselleşmesine katkıda 

bulunmuştur (Şaylan, 2002:86). Kitleselleşme ise popüler sanat anlayışını ortaya 

çıkarmıştır. Tüm bu değişken değerlerin ürünü olan popüler sanat ya da kültür, bu yeni 

düzene özgü yaşamı ve duyguları ön plana çıkarmaktadır. Ancak bu yeni anlayış sanat 

yapıtının tüm sıradan ürünler gibi tüketilebilen ve zaman içinde geçerliliğini yitiren bir 

meta olduğunu savunmaktadır. Bu anlayış teknolojiyi ön plana çıkarırken, yaratıcılığın 

ise geçerliliğini yitirmesine neden olmuştur. Böylece sanayileşmiş toplumda sanat yapıtı 

da, diğer tüm ürünler gibi değerlendirilmiş ve iş bölümü, uzmanlaşma ve üretim gibi 

kavramlar ve bunların sistemli koordinasyonu öncelik kazanmıştır. Bu anlayış ise 

karlılık amacına hizmet etmektedir. Böylece sanatçı, oluşan sanat pazarının bir işçisi 

gibi davranmaya zorlanmış olur. Biçim ve kalıpların yeniden yapılandırıldığı deneysel 

bir alan haline gelen modern sanat olgusunun sonsuz bir çeşitlilik kazanmasını sağlamış 

olur. Artık modern sanatçı yeni nesneler ve farklı objeler yaratmayı istemektedir. 

Doğanın bilinen dengelerini bozarak yeni kurgusal objeler yaratmışlardır. Bilimin 

ortaya çıkardığı yeni gerçekler, sanat alanında yeni anlayış ve arayışların oluşmasına 

hem bir sebep, hem de bir basamak oluşturur. Deneysel bilim çağının sanat anlayışı da 

deneysel ve yine bilimsel bir sanat anlayışıdır. Modern sanatın içinde gelişen bazı 
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akımlarda sanatın her ne olursa olsun kurtulamadığını işlevselliğine karşı eylemsel 

girişimlerdir. Bu yeni olgular sanatı işlevden tamamen sıyırmak ve salt sanat olma 

yolundaki eğilimden kaynaklanırlar (Giderer, 2003:18). 

Görülüyor ki sanat artık her yönüyle teknoloji ve bilimle eş güdümlü olarak 

yoluna devam etmektedir. Bilim ve teknolojinin ortaya koyduğu her yenilik ve her türlü 

sorun, sanatın içinde yerini bulmaktadır. “Dolayısıyla da sanatın ilerlemeci yanı, 

teknolojinin ve bilimlerin ilerlemeye açıklığı ya da kapalılığı ile bir aradadır. Her 

teknolojik gelişme bir aşama sağladığından bir önceki dönem kapanmakta, bu da 

sanatın sonunun geldiği yolundaki düşünceyi bir kez daha tahrik etmektedir.” 

(Kahraman, 2004:43). 

Bu teknolojik yeniliklerle başlayan modernizm süreci içinde sorgulamayı ilk 

uygulayanlar Empresyonistler olmuştur. Bu dönem birbirini ardı ardına izleyen sanatsal 

hareketlerin izlenimciler çevresinde belirginleşmesi ile devam etmiştir (Heptunalı, 

2007:16-17). 

Empresyonizm akımı ile belirmeye başlayan bu gelişme; aslında sanatın da 

teknolojik anlamda ilerlemeye devam edeceğinin ilk belirtisidir. 1840’lı yıllarda gelişim 

sürecini tamamlayan fotoğraf makinesinin icadı ile, resim sanatının gerçek olanı 

betimleme ve belgeleme görevi de sona ermiş olur. Artık gerekli olan ise yeni amaçlar 

oluşturmaktır. Claude Monet’nin 1876-1877 arası yaptığı tren ve istasyon tabloları, 

sanayi devriminin gündelik hayata hızla damgasını vuran makineleşme tutkusunun 

sanatçıyı birinci elden etkileyeceğinin göstergesidir (Batur, 2004:47).  Giderek daha 

fazla yaşamın içine giren sanat, gündelik yaşamın izlerini taşımaktan da kaçınmamıştır. 

Bütün alanlar gibi plastik sanatlar alanında da etkili olan bu yenilik ve değişim hareketi 

sanat ürünlerini, kapatıldıkları alışılmış mekanların dışına taşırmış ve toplum yaşamında 

daha etkin bir statüye ulaştırmıştır. Sürekli değişken ve şaşalı bir gösteri alanına 

dönüşen sanat, izleyiciye daha cömert, her şeye karşı daha duyarlı, bilimsel, deneyci ve 

soyut bir yaklaşım biçimi kazanmıştır. Gelişen, değişen ve farklı amaçlar doğrultusunda 

çeşitlenen makineler sayesinde insan yaşamının dört bir yanını saran teknoloji şairin, 

heykeltıraşın, bilim adamının, ressamın, düşünürün, sinemacının ve daha birçok insanın 

yaşamının ve faaliyetlerinin içinde öncelik kazanmıştır (Ragon, 1987:129). 
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“İzlenimcilikle birlikte sanat zarafeti, orman bitkilerini, kır kahvelerini ve hasır 

şapkaları keşfetti. Çağdaş sanat gülümsemeye başlıyordu” (Ragon, 1987:129). İzlenimci 

sanatın kıpır-kıpır olan görüntüsü gelişen yeni toplumsal yapının da yansımasıdır 

aslında. Bilimin deneyci anlayışının ilk etkileri olarak, izlenimci resimlerde de ışık 

oyunları gözükür. Aynı zamanda makine ile hız kazanan yaşamın etkisi olarak da, ışık 

etkisiyle değişen anlık görüntüleri yakalama çabasının etkileri fark edilmektedir. Tabiki 

bu değişimler izlenimcilikle yetinmemiştir. Resim sanatında yüzyıllar boyu 

egemenliğini sürdüren perspektif kavramı Kübizm akımı ile parçalamıştır. Kübizm ile 

düzlemsel bir geleneğe sahip olan resim anlayışının yerine, farklı boyutların 

araştırılması düşüncesi ortaya çıkar. Kübizm, düzlem üzerinde farklı boyutları aramakla 

da yetinmemiş ve ilk defa olarak endüstri ürünlerini tuvalin üzerine taşımıştır. Böylece 

özellikle resim sanatı gelecekte daha da etkin olacak bir anlayışın ilk adımlarını da 

atmış olur (Pischel, 1983:657). 

Sanayi devrimi, 1.Dünya Savaşı derken sanatçıların hayal güçleri ve psikolojileri 

bir hayli değişti. Bundan da önemlisi yaşam tarzları değişti. Teknolojik gelişmelerin 

yaşandığı bu dönemde sanatçıların plastik olarak birçok arayışları oldu. Endüstri 

atıkları, kişinin kendini ifade etmesi için iyi bir seçenek olurken; bunların yanında, 

sanatın temel prensipleri sayılan gerçeklik ve ideal formlar bize salt bir biçim olarak 

göründü. Çünkü sanatçılar, hızla akan yaşam karşısında, artık saatlerce veya günlerce 

sürecek çalışmalarla ilgilenemezlerdi. “XX. yüzyılın başı, geçmişle hesaplaşma 

dönemidir. Doğanın bulgulanmasıyla başlayan, doğa araştırmasıyla sürdürülen, doğada 

gizli tüm olanakları sonuna değin deneyen bir kültür gelişmesiyle hesaplaşmaydı bu. 

Batı kültüründe böylesine kökten bir hesaplaşma, Ortaçağdan Yeniçağa geçilirken de 

olmuştu. O zaman olduğu gibi, bu kez de, büyük gelenekler temelden sarsılıyor, 

donmuş kalıplar kırılıyor, büyük kültür birikimleri tasfiyeye uğruyor. Bu dönemde sanat 

yaşamı bir kaynaşma içindedir. Çağ değişiminin bunalımı içinde sanatçılar kendilerine 

bir çıkar yol arıyorlar. Birçok akımlar ortaya çıkıyor. Bunlardan sadece biri, Kübizm, 

sanat tarihinde bir dönüm noktası oluyor. Sanatta 22 Natüralizm dönemi kapanıyor, 

soyut sanat dönemi başlıyor” (İpşiroğlu ve İpşiroğlu, 1993:16). 

Kübizmin şimdiye kadar süre gelmiş sanat akımlarından farklı olmasının sebebi; 

değişen dünya görüşü ile beraber sanatçıların yasadığı çevrenin değişmesi ve buna bağlı 

olarak kendi öznelliklerini ortaya koymaya başlamaları ve bağımsızlaşmalarıdır. 20. 
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yüzyılın başlarında ortaya çıkmış, resim ve heykel alanında devrim yapmış, ayrıca 

müzik ve yazını da etkilemiş bir avant-garde sanat hareketidir.   Kübizm, soyutlama ve 

kavramsallığı ile daha önceki dönemlerde kullanılan klasik boyama tekniğini 

reddederek, boyanın dışındaki malzemeleri sanata dahil etmiş, modern biçimlendirme 

anlayışının temellerini oluşturmuştur. Kübist çalışmalarda, nesneler parçalanmış, 

çözümlenmiş ve tekrar düzenlenmiştir. Sanatçı objeye tek noktadan bakarak 

betimlemek yerine, pek çok noktadan bakarak objeyi daha geniş bir bağlamda gözler 

önüne sermiştir. Genelde yüzeyler, hiçbir tutarlı derinlik duygusu gözetmeden, 

görünüşte rasgele köşelerde kesişmiştir. Arka plan ve obje (veya figür), kübizmin 

karakteristik özelliklerinden olan sığ alanı yaratabilmek için birbirinin içine işlemiş 

şekilde yer almıştır (Batur, 1999:322). 

Kübizm, Pablo Picasso ve Georges Braque tarafından 1907 yılında başlatılmıştır. 

Picasso ve Braque, fovistlerden (fovizm), Afrika heykelinden, ressam Paul Cezanne ve 

Georges Seurat’tan, etkilenmiştir. Kübizm, 1910 yıllarında iyice yaygınlaşmıştır. 

Guillaume Apollinaire, Robert Delaunay, Marcel Duchamp ve Fernand Léger’den 

oluşan grup, kübist hareketin bir dalı olarak gelişmiştir. Fütürizm, Konstrüktivizm, 

Vortisizm ve Ekspresyonizm gibi hareketlerin de gelişiminde katkısı bulunan Kübizm 

iki döneme ayrılmıştır. Bu dönemlerden biri olan Analitik Dönem, 1912’ye kadar 

sürmüş, sürekli birinin diğeriyle oynadığı modelleştirilmiş biçimler ve tamamlanmamış, 

yönlü çizgilerden oluşan hemen hemen monokrom(tek renk) yüzeylerin ağırlıklı olarak 

desene hakim olduğu bir tarzı yansıtmıştır (Batur, 1999:322). 

Picasso’nun 1907 yılında yaptığı Les Demoiselles “Avignon” adlı çalışması aynı 

objenin sayısız açıdan görülebilmesiyle oluşturulmuştur. Sentetik Dönem, 1912’den 

itibaren başlamış, değişik objeleri yeni formlar yaratmak için bir araya getirmiştir. Bu 

dönem, kolaj’ın doğuşuna neden olmuştur. Kübistler kağıt, mürekkep, tuval ve boyanın 

yanı sıra; tipografim kalıplar, farklı kağıtlar, muşamba, teneke, karton ve tahta gibi, 

farklı teknikler ve malzemeler kullanmaya başlamışlardır. Resimlerinde farklı etkiler 

yaratmak için; gündelik yasamda sıkça kullanılan birçok eşyayı, farklı dokular elde 

etmek için; toz boyaya kum ve talaş karıştırarak kullanmışlardır. Resimde farklı 

malzemelerin kullanımı, bu dönemde sanat alıcısı olan burjuva sınıfının sanata bakış 

açısını eleştirmek ve değiştirmek için oluşmuştur. Özellikle, Sentetik Kübizmde resim 

üzerine kağıt yapıştırılması ile, “kolaj” kullanılmaya başlanmıştır. Tuvalde gazete 
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kupürleri, kibrit kutuları, zincir, pipo, bardak gibi farklı malzemelerin kolaj tekniği ile 

kullanıldığı görülmüştür (Batur, 1999:322-323). 

1910’da Braque “testi ve keman” adlı bir tablosunda boya ile elde ettiği bir 

çiviyi kullanmış ve 1912’de realist bir tavırla bu çivinin gerçeğini kullanmıştır. Bunu 

takipeden günlerde yine Braque yapıştırma kâğıtlarını tablolarına sokarak kolaj’ın 

belkide ilk sinyallerini vermiştir. Hemen arkasından 1913’te Picasso “Gitar” adlı 

tablosuna ilk kez kağıt yapıştırarak ilk kolajını yapmış, bununla beraber farklı ve hazır 

malzemeleri kullanarak “asamblaj tekniği” ile ilkel sanatın simgeci ve gizemli etkilerini 

göstermiştir. Picasso atölyesindeki her türlü çöp sayılabilecek malzemeyle ilgilenmeye 

ve farklı yerlerde kullanarak sanatına sokmaya başlamıştır. Bir taraftan tuvallerine 

kağıt, kutu, tel, tahta, teneke, duvar kağıdı ve halat gibi malzemeleri yapıştırırken bir 

taraftan da bu malzemelerle üç boyutlu işler yapmış, ve ilk olarak da bir kemanla, 

müzik aletleri serisine başlayarak sanatına farklı malzemenin yeniliğiyle katkıda 

bulunmuştur (Batur, 1999:322-323). 

Kolajın Kübizm’de, Braque ve Picasso’yla başlayan yolculuğu, dönemin diğer 

önemli sanatçılarının katkılarıyla da gelişmiş, sadece “kağıt yapıştırma” işlevinden 

çıkarak farklı malzemelerin kullanımına kadar gitmiştir. Hemen arkasından gelen Dada 

akımında da etkilerini gösteren kolaj hem nesnel hem de zihinsel bir boyut kazanmıştır. 

Doğayla bağlar kopunca, doğal olarak sanatçılar kendilerine dönüyorlardı. Sanatçı, artık 

verilmiş biçimlerden hareket etmiyor, kendisi yeni biçimler oluşturuyordu. Bu yeni 

biçimler, yaşantısının bir parçası olarak sanatında açık bir şekilde görülüyordu. Endüstri 

çağında sanat, toplumun yaşam tarzını oluşturmak görevini üstleniyordu. Bu çağın 

sanatı, müzenin bir parçası olmak yerine gündelik hayata karışıyor, ve onun bölük 

pürçüklüğünün anlatım biçimi oluyordu (Batur, 1999:322-323). 

Teknoloji ve bilimin geliştirdiği her yeni ürün, sanatsal alanlardan birine karşı 

tehdit oluşturabilme niteliğini taşısa da sanat ve alanları kendi öz niteliklerine sıkı sıkıya 

bağlı olmaları dolayısıyla tüm bu kaygıları geride bırakmayı başarabilmektedir. Öyle ki 

sanat; her sanatsal akımın bitişinin ardından yeni ilke ve anlayışlarla doğabilen bir olgu 

olması dolayısıyla, her daim ayakta kalmaya devam edecekti. 

Kurucusu Tristan Tzara olan dadaizm, her türlü dil ve estetik kuralını yıkmayı 

amaçlayan bir sanat akımıdır. 20. yüzyıl başlarında Zürich, New York, Berlin, Köln, 
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Paris ve Hannover kentlerinde ortaya çıkmıştır. İsmi “dada”, Fransızca’da tahta at 

anlamına gelen bu akım, dünyanın, insanların yıkılışından umutsuzluğa düşmüş, hiçbir 

şeyin sağlam ve sürekli olduğuna inanmayan bir felsefi yapıdan etkilenir. 1. Dünya 

Savaşı’nın ardından gelen sıkıntı ve dengesizliğin akımıdır. Fransız edebiyatında 20. 

yüzyılın başlarında gelişen bu akım, savaşın hemen sonrasında geliştiği için güvensizlik 

ve umutsuzluk ortamının ürünüdür (http://www.meleklermekani.com/resim-sanati-ve-

ressamlar/106964-dadaizm-nedir-tanimi-ve-tarihcesi.html, 18.04.2009). 

Dada akımı temelde sanatın kendisine karşı değil, geleneksel anlayışlara karşı 

bir tepki olarak gelişmiştir. Anlatılmak istenenler için tuvali yetersiz bir malzeme olarak 

görmek; tuvali yetersiz bir araç olarak kabul edip onun dışında çalışmak; ya da tuval 

yüzeyi olmayan ve boya dışı malzemeler kullanarak onu başka bir araç haline 

dönüştürmek, Dada hareketinin özellikleri olarak görülebilir (Şaylan, 2002:115).  

Dadaizmle beraber pek çok yeni şey gelişmiştir: yeni düşünceler, yeni hedefler 

ve yeni insanlar gibi. Diğer sanat akımlarının aksine, dadaizm belli karakteristiklere 

bağlı değildi. Dadaist sanat, onu okuyan ya da gören kişinin yorumuna veya 

algılamasına göre değişiklik gösterebilirdi. Dadaizm sayesinde, insanların duyguları o 

anda nasıl hissettiklerine bağlı olarak gelişirdi. Dadaizm, sanata karşı doğanın 

yanındadır. Dadaizm’e göre doğada anlam yoktur, buna göre de sanatta da anlam 

olmamalıdır. I. Dünya Savaşı’nın katliamlarına ve budalalığına duyulan nefret ve 

tiksintiden doğan bu hareket, şok etkisi yaratan taktiklerle alay ederek, teknolojik 

ilerlemeye körü körüne bağlanmanın yüzeyselliğini, Avrupa toplumunun yozlaşmasını, 

savaş, toplum, gelenek, din ve sanat gibi tüm yerleşik değerleri protesto etmekte ve 

alışılmış estetiğe karşı çıkan yapıtlarını anlatmaktaydı. Kamuoyunu şaşkınlığa 

düşürmek ve sarsmak istiyorlardı. Yapıtlarında alışılmış estetikçiliğe karşı çıkıyor, 

burjuva değerlerinin tiksinçliğini vurguluyorlardı. Dada hareketi yaratıcı sanatı 

canlandırma amacıyla yeni deneysel ifade formları bulmak için çaba göstermiştir 

(http://www.meleklermekani.com/resim-sanati-ve-ressamlar/106964-dadaizm-nedir-

tanimi-ve-tarihcesi.html,18.04.2009). 

Estetikle ilgisi olmayan acayip, korkunç ve bilinmeyen duyguları anlatabilmek 

için gazete kağıtları, mermer parçaları, bronz, tahta pencere ve kapılar, kibrit kutuları ve 

tekerlekler gibi malzemeleri kullanarak ilgi çekici sanat biçimleri oluşturmuşlardır. 
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Dadanın hemen hemen her şeyi inkar etmesi, yeni ve güçlü iletişim yöntemleri 

yaratmış, kolaj ve fotomontaj gibi teknikler daha çok kullanılır hale gelmiştir. Bu 

tekniklerde, resimli dergilerden, eski mektuplardan, basın ilanı ve etiketlerden kesilen 

fotoğraflar yeni bir düzenlemeyle yapıştırılmış ve birbiriyle ilgisi olmayan bu resim ve 

işaret parçalarından, yeni anlamlar yaratan kışkırtıcı nitelikte düzenlemeler 

oluşturulmuştur. Geleneksel sanatın yapı taşlarına tepki olarak algılanan Dadaist akım 

günümüz sanatında farklı malzeme kullanan sanatçılara da örnek teşkil etmiştir. 

Dada’nın en önemli temsilcilerinden olan Marcel Duchamp, çok genç yaşta resimdeki 

geleneksel kurallardan koparak, 1911 yılından itibaren gerçekleştirdiği kübist 

doğrultudaki tablolarıyla dehasını ve yeteneğini ortaya koymuştur. Dadanın diğer 

önemli temsilcilerinden olan Max Ernst ise aynı dönemlerde kendi bulduğu “frotaj” 

(karışık teknikle baskı kolaj sürtme) tekniği ile daha özgün bir sanat ortaya çıkarmıştır 

(Batur, 1999:322-323). 

Endüstri ürünlerinin sanatsal ürünün içinde, onun bir parçası olarak yer 

alabileceği anlayışı, fütürizm ile başka bir boyut kazanmaya başlar. Giderek daha da 

mekanize bir tavır sergilemeye başlayan, yaşamı ve dünyayı yücelten bir tutum 

sergileyen Fütürizm; makinelerin, şimdiye dek yapılan sanatsal ürünlerden çok daha 

güzel olduklarını savunmuştur (Aydın, 2006:177).  

Çok sayıda sanatçının katıldığı bu fikirlerle kentsel yaşam, endüstriyel dünya, 

parçalanmış hayat, iç içe geçmiş nesneler yığını, saldırgan ve hızlı ritimlerle verilmeye 

çalışılıyordu. Böylece renk ve biçim anlayışları konunun önüne geçerek daha önemli 

hale gelmiş oluyor, makine parçaları ise hız kavramının bir yansıması olarak resim 

sanatının içine girmiş olurken, canlı varlıkların da yerini alarak kişilik kazanmış 

oluyordu. Makinelerin hızla gelişmesi ve günlük yaşamın doğal bir parçası haline 

gelmesi ile birlikte sanat alanında da yeni bir malzeme anlayışı gelişmiştir. Bu gelişme 

aynı zamanda yeni uygulamalar ve alanların da gündeme gelmesinde katkıda 

bulunmuştur. Makinenin ve ona dair malzemelerin sanat yapıtı içinde kullanılması 

özellikle Rusya’da bir disiplin anlayışı ve yapısalcılık eğilimi ile kendini göstermiştir. 

Bu eğilim konstrüktivimdir. Konstrüktivim, endüstriyel malzemelerin soyut ve 

geometrik olarak yeniden yapılandırılmasıyla elde edilen yeni soyut anlayışları ifade 

etmektedir.  Çalışma üzerinde nesne kullanımı Kinetik Art’la daha farklı bir boyut 

kazanır. Çünkü sanat yapıtının içine hareket eden faktörlerde girmiştir. Böylece sanat 
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yapıtı bilime ve teknolojiye öykünme fırsatı bulmuş ve devingen bir yapı kazanmış, 

çağdaş makinenin biçim ve ritmi yapıtın konusu hatta kendisi olmuştur. Giderek daha 

kavramsal bir çizgiye oturan sanat, düşünsel alanla birleşir ve sürekli değişen bir yapıya 

bürünür (Ragon, 1987:88). 

Bu yüzyılın ilk çeyreğinde, resmi ve heykeli alabildiğince sorgulayan 

Ekspresyonistlerin, Kübistlerin, Fütüristlerin, Sürrealistlerin, Dadacıların, 

Konstrüktivistlerin egemenliği görülmektedir. Amerika ve Avrupa’da 2. Dünya 

Savaşın’dan 1960’ların başına kadar ise, evrensel özellik taşıyan Soyut Expresyonizm, 

Action Painting, Taşizm gibi akımlar ortaya çıkmıştır. Bu akımların ortak özellikleri; 

resmin kendisinin mekan olması, heykelin ise; uzaysal, soyut bir mekânın organik bir 

parçası olmasıdır. 1960’lı yılları başında Avrupa’da Yeni Gerçekçilik, İngiltere ve 

Amerika’da Pop-Art, Op-Art, Almanya’da Yeni Dışavurumcu sanat anlayışlarında, 

mekan-nesne olgusu karşısında sanatçının eğemenliği söz konusudur. Bu egemenlik 

1960’lı yıllarda Minimal Sanat, (1962) Kavramsal Sanat gibi sanat akımlarıyla da en üst 

seviyesine ulaşmıştır. Minimal Art kısa sürmüş, Kavramsal Sanatın hazırlayıcısı 

olmuştur (Heptunalı, 2007:20-30).       

Artık çağdaş yaşamın modern sanatçısı yeni nesneler, farklı objeler yaratmayı 

istemektedir. Doğanın bilinen dengelerini bozarak yeni kurgusal objeler yaratmayı 

amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda da, plastik maddeler, demir, çuval, gazeteler 

ve akla gelebilecek her şey tuvalin üzerinde yer alabiliyordu. Eskiden doğa resmi ne ise, 

şimdiki yeni yaşamın bu yeni yapıtları da aynı işlev ile bize sunulmaktadır: Yani, 

kentsel çevrenin görme ve dokunma duyularına sağlayacağı çeşitlilik konusunda bizi 

bilinçlendirirler (Gombrich, 1992:481). Bundan dolayı bu yeni sanat anlayışını yalnızca 

renkler, biçim kurguları ve madde ile yapılan deneysel çabalar olarak görmek doğru 

değildir. Çünkü sanatçı bu edimleri icra ederken aynı zamanda kendi kişisel 

deneyimlerini, yaşamsal ve toplumsal görüşlerini de bu materyaller ile yoğurup 

biçimlendirerek izleyiciye sunmaktadır (Turani, 1997:621). 

1. Dünya savaşı sırasında ve sonrasında toplumsal buhran ve dengesizliklerin 

yaşandığı bir dönemde, geçmişten kalan geleneksel sanat düşüncelerine karşı avant-

garde düşüncelerin ve eğilimlerin toplum için daha faydalı olduğunu düşünen sanatçılar 

ve fikir adamları giderek çoğalmıştır. Endüstri devriminin ardından artan şehirleşme, 
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makineleşme ve seri üretimin bir sonucu olarak “tasarım” sorunu ortaya çıkmıştır. Öyle 

ki fabrikalarda seri olarak üretilen birçok ürünün zevksiz, estetik kaygılardan uzak ve 

kalitesiz oluşu birçok sanatçı tarafından bir sorun olarak görülmeye başlanmıştır. 

Sürekli gelişen endüstri ve teknoloji ürünleri yapısal bir tasarımdan yoksun oldukları 

için giderek zevksiz bir yapıya bürünen çevresel dokudan kaynaklanan rahatsızlıklar, el 

işçiliğine duyulan özlemi körüklemiş ve el ustalığına duyulan özlemden dolayı 

zanaatlerin yeniden canlandırılması çabasını bile gündeme getirmiştir. Tam da bu 

noktada modern çağın en büyük devrimi için Walter GROPIUS tarafından Almanya’da 

Bauhaus Enstitüsü kurularak en önemli adım atılmış olur. Bauhaus’un kurulması için ilk 

çıkış, Walter Gropius’un son Saksonya Weimar düküne, Weimar Sanat Okulu’nun 

yöneticisi sıfatıyla öneren Belçikalı mimar Henry Van de Velde’ye aittir (Turani, 

1997:621).  

Modern çağın en büyük devrimci girişimi olarak nitelendirilen Bauhaus’un 

amacı, sanat, mimarlık ve endüstri alanları arasında bağlantı kurmaktır. Endüstri 

ürünlerinin yaratıcı ve estetik biçimler verebilmek amacıyla tasarımlanması ve sanatsal 

bir yaklaşımla biçimlendirilmesi sorununa eğilerek eğitim verme düşüncesi böylelikle 

hayat bulur. 

Gropius’un sanat ve zanaat ayrımının ortadan kaldırılmasının gerekliliğine 

yönelik düşünceleri ise yayınladığı manifestoda şöyle yer almaktaydı: “Mimarlar, 

heykeltıraşlar, ressamlar, hepimiz zanaatlere dönmeliyiz... Sanatçıyla zanaatçi arasında 

özde hiçbir fark yoktur. Sanatçı yüce bir zanaatçidir. İradesini denetleyemediği 

zamanlar olan nadir esinlenme anlarında Tanrının lütfuyla çalışması sanat şekline 

bürünebilir. Fakat her sanatçı zanaatinde ehil olmalıdır. Yaratıcı hayal gücünün 

kaynaklarından biri de burasıdır. Gelin zanaatçiyle sanatçı arasında küstah bir engel 

oluşturan sınıf ayrımlarının olmadığı yeni bir zanaatçılar loncası kuralım” (Shiner, 

2004:386).   

Bauhaus, sanatı bir meslek olarak kabul etmez. Gereksiz, lüks bir eğilim olarak 

nitelendirip reddeder. Çünkü Bauhaus eğitim programına göre; işlevsellik ve yapısal 

nitelikler önem kazanır, bu doğrultuda teknik ve sanatsal yapı birleştirilmiş olur. Bunu 

yaparken de, bir yandan amaca yönelik işlevsel form çalışmalarına devam ediliyor, 

diğer yandan da karşı çıktığı bireysel sanat çalışmalarının yani resim, heykel gibi 
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alanların hayalci yapısını öğreterek öğrencilerine kendi tarzlarını arama ve yaratma 

yolunda denge kurabilmelerini sağlayacak bir ortam yaratılıyordu. Fakat Grapius’un 

öncelikli hedefi usta zanaatçiler yetiştirmek değil, tasarımcı ve mimarların eğitiminde 

sanatı, zanaatı ve teknolojiyi bir araya getirmekti (Shiner, 2004:386).  Bu düşünce 

okulda görevli olan ünlü eğitimciler arasında ise bazı görüş ayrılıklarına da sebep 

oluyordu. Wassily Kandinsky, Paul Klee, Theo van Doesburg Lyonel Feininger, 

Herbert Bayer, Marcel Breuer gibi sanatçıların bir kısmı sanatın üstünlüğünü ve 

bağımsızlığını savunurken, bir kısmı ise sanat, zanaat ve teknoloji birlikteliğinin 

topluma hizmetini savunmuşlardır (Batur, 2003:236). 

 “Gropius’a göre genel eğitim veren okullardaki sanat dersleri, her çocuk ve 

insanda var olan biçimlendirici yaratma gücüne yönelik olmalıdır. Görme duyusu, form 

bilinci ve el becerisi geliştirilmeli, oyun biçiminde fark ettirmeden bilinçli iş’e yönelten 

bir yöntemle icat etme, deneyler yapma sağlanmalı, serbest biçimlendirme alışkanlığı 

kazandırılmalı, teknik bilgi verilmelidir” (San, 2003:99). 

 “Bauhaus okulu, sanat bilim ve tekniği, dönemin ihtiyaçlarına uygun olarak bir 

araya getirip, bu sentezle yeni bir çevre yaratılmasına katkıda bulunmaya çalışmış bir 

okuldur. Bauhaus sanatçıları, öğretim üyeleri ise, çağdaş sanatı analiz edebilen, bir 

kuram üretebilecek bilgi birikimine sahiptiler. Modernizm’in gelişimine katkı sağlayan 

bu okula karşı Nasyonal sosyalistleri, kültürel barbarizmin temsilcileri olarak kabul 

etmek gerekmektedir. I. Dünya savaşı sonunda dönemin ihtiyacına cevap verebilmeyi 

amaçlayan ve iktidar eliyle kurulan okul II. Dünya savaşı sırasında yine iktidardakilerin 

eliyle kapatılmıştır” (Bunulday, 2003:35). 

Kavramsal sanat terimi, 1960’larda artık kendilerini alışılageldik sanat eseri 

biçiminde göstermeyen sanat eserleri için kullanılmaya başlanmıştır. Fikir sanatı olarak 

da geçer. Kavramsal sanatçılar, bir resim veya heykel yapmak üzere yola koyulup bu 

amaca yönelik fikirler üretmek yerine geleneksel gereçlerin ve biçimlerin ötesinde 

düşünüp fikirlerini uygun malzemeler ile ifade etme amacı güder. Klasik anlamda resim 

veya heykel tarzı nesneler, ticari mal olmaya elverişli olduklarından sanatsal yaratı ve 

beğeninin dışında tutulur (http://tr.wikipedia.org/wiki/Kavramsal_sanat, 21.04.2009). 
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Kavramsal sanat, geniş anlamında sanatı kuramsal düzlemde çözümlemeyi, 

yapısını araştırmayı ve yeniden tanımlamayı amaçlayan, mantık-felsefe gibi zihinsel 

süreçlerle yakından ilişkili bir sanattır (Şenel, 2009:311). 

Turani’ye göre (2007:69); “Amerikalı Sanatçı Sol LeWitt, 1967’de “Concept 

Art” adlı yazısında, sanatçı fikrinin gerçekleşmesiyle bunun algılanması arasında 

farklılık olduğunu belirtiyordu. Ona göre bir sanat eseri, onunla ilgili ilk akla gelen 

fikri, ancak kısmen canlandırılabilir ve gerçekleştirme, seyircide sanatçının aklına 

gelmeyen fikirler uyandırabilir. Bu nedenle, bu fenomenin bilinçli şekilde tamamlayıcı 

olarak sanat eserine dahil edilmesi gerektiğini belirtiyordu. Dolayısıyla kavramsal 

sanat anlayışıyla çalışan sanatçılara göre, sanat eserinin somut kavranan formuna son 

verilip, yapılan çalışmalara taslaklar, yazılar, fotoğrafik ya da film kayıtları ve daha 

başka şeyler ilave edilerek sanatçının kavramı belgelenmeli ve seyircinin tasavvurunda 

sanat eserini ancak onların olmasıyla tamamlanabilen hayaller yaratılmalıdır. Kısaca 

kavramsal sanat, seyirciyle “gerçekleştirilen” taslak olmalıdır.” 

“Kavramsal sanat, sahip olunabilir, sergilenebilir, yeniden üretilebilir objeyi 

devreden çıkararak yukarıdaki durumu önlemeye çalışır. Her seferinde ne tür araçlar 

seçip kullanırsa kullansın kavram sanatçısı olaganüstü bir yaratıcılığa sahip olmalıdır 

her şeyden önce bize bir fikir önermektedir. Bilerek ya da farkında olmayarak bu 

öneriye karşı çıkar ya da kabul edebiliriz. Bir fikre bağlanma derecesi, o fikrin bizim 

için geçerli olup olmamasına ve fikirleri kabul etmede gösterdiğimiz yatkınlığa dayanır. 

Kavramsal sanat, geniş anlamdaki sanat fikrine, sanatın özel bir tür obje (resim, heykel 

ve her ne ise) ve özel bir yerle (galeri, müze) sınırlanamayacağı fikrini getirir. (Bir çöp 

yığınında ya da inşaat malzemeleri satan bir dükkanda, tuvalet gereçleri arasında 

Duchamp’ın Kaynak’ını bulsak, buna yine sanat eseri der miyiz?) Ancak, kavramsal 

sanatın en iyi örnekleri çeşitli sorulara ışık tutarlar: Birbirimizle nasıl iletişim kurarız? 

Nasıl hareket ederiz? Nasıl yaşarız? gibi. Kavramsal sanatı oluşturan hareket türlerine 

şu örnekler verilebilir: Davranış şekilleri; insanların birbirleriyle ilişki kurma 

biçimleri; tedirgin edici, ısrarlı hareketler ya da yalnızca bir kerelik ve keyfi hareketler; 

kendi kendini yaralama gibi zararlı hareketler; bir doğa parçasını düzenleyip bireysel 

sanat eseri gibi sergileyen zararsız hareketler; yer aldığı mekan ve orada toplanan 

seyircilerin beklentileri doğrultusunda anlamın oluşturulduğu gösteriler; açık havada 

politik konuşmalar ve tartışmalar; doğada, insanın yarattığı kent ortamında, halkta 
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yapılan değişiklikleri fotoğraflarla, teyplerle, alınan örneklerle, notlarla kaydetmek. Bu 

listeye daha pek çok hareket ya da eylem çeşitleri dahil olabilir; bu da hepimizin birer 

kavramsal sanatçısı olabilecegini gösterir. Kavramsal sanat sonuçta bize, kendi 

hareketlerimizin ve tepkilerimizin bilincine varmamızı öğretir. Bütün sanat türleri bu 

potansiyele sahiptir. Zaman zaman bir tabloyu gördügümüzde, bir müzik parçası 

dinlediğimizde, bir kitap okuduğumuzda, bir filmi seyrettigimizde, çevremizde olup 

bitenleri anlayışımızın ve kavrayışımızın değiştiğini fark ederiz. Kavramsal sanat, alışık 

olduğumuz toplumsal çevrenin koşullandırmalarından arınmış olarak, az ya da çok 

belirgin bir biçimde idrak edilir. Kavramsal sanatla herhangi bir galeride 

karşılaşabileceğimiz gibi, onu televizyon ekranında, gazetelerde, caddelerde de 

bulabiliriz. En etkili kavramsal sanat eserleri, her gün rastlanan şeylerle onlara en 

uygun gelen düşünceleri bir araya getirerek, tıpkı üç boyutlu bir resmi oluşturan iki 

slaytı üst üste getirerek şaşırtıcı bir perspektif elde etmemiz gibi, gerçegin derinliğini 

görmemizi sağlarlar. Eğer bir de kavramsal sanat eseri yaratabileceğimizi hissetmeye 

başlamışsak, gündelik sıradan hayatın tanıdık görünümü altındaki zengin anlamların 

varlığına gözümüzü açmışız demektir. Sanata, o rahatına alıştığımız tepkileri 

göstermemizi engelleyen kavramsal sanat, ona (sanata) yaklaşımımızda sanatı aşan 

şeyler üzerinde de yeniden düşünmemizi ister. Böylece alışılmış kalıpları yıkar, kendine 

özgü sorgulama biçiminde biz de onunla işbirliği yapmış oluruz. Öne sürdüğü fikri 

benimseyebiliriz; ama onu biçimlendiremeyiz, satamayız, yeniden üretemeyiz veya onu 

bir kağıt ağırlıgı gibi kullanamayız” (Lynton, 1982:329-330). 

Kavramsal sanat, sanatın bir zevk alma aracı değil, bir tanıma, bilme eylemi 

olduğunu öne sürer, bu nedenle de estetik olğusuna karşı mesafelidir. Kuramsal bir 

üretim olan Kavramsal Sanat “düşünsel olan bir sanat üzerine düşünme eylemidir 

(Özgür,t.y.:25). Yapıt aracılığıyla sanat olgusunun çözümlenmesi üzerine kuruludur, 

burada çözümleme sanatsal bir olay olarak önümüzde durur; belirleyici olan 

“kavram”dır. 

 



29 

 

BÖLÜM III 

3.1. RESİM TEKNİKLERİNE GENEL BİR BAKIŞ: 

 3.1.1. SULUBOYA RESİM TEKNİGİ 

Suluboya resim, adından da anlaşılacağı üzere, su esaslıdır. Suluboyanın kendisi 

ise esas olarak zamk (arapzamkı) ve renk pigmentlerinden oluşur (Cerver, 2005:5).  

Zamk; akasya, kitre, sütleğen gibi kimi ağaçların kabuklarından sızarak donan, 

renksiz ya da sarı kırmızımtırak renkte camsı maddedir; eriyiği yapıştırıcı olarak 

kullanılır (http://www.turkcebilgi.com/zamk/sozluk, 25.04.2009).     

Pigment: Boya yapımında kullanılan kurutulmuş renkli bitkisel toz maddedir 

(Turani, 2007:114). 

Sulu boya tekniğinin en belirgin özelliği renklerin saydam ve canlı 

kullanılmasıdır (MEGEP, 2007:5). Su ile karıştırılıp kullanıldığı için bu ad verilmiştir. 

Bu boyalarla yapılan resimlerin kendine has bir tekniği vardır. Şeffaf bir boya olduğu 

için, boyanın altında kalan kurşun kalem izleri dahi gözükür. Yan yana sürüldüğü 

zaman suyun da yardımı ile birbirlerine rahatça karışır. Çalışırken renklerin açıktan 

koyuya olan değerleri, boyanın istenilen derecede sulandırılması ile sağlanır (Kılıçkan, 

1999:137). Sabırlı ve titiz çalışmayı gerektiren bir tekniktir. Hata kabul etmemesi 

tekniği zorlaştırır. Renkler üst üste geldiğinde iyi kontrol edilemezse, suluboyanın 

başlıca özelliği olan şeffaflığı bozulabilir ve kirlenmeler başlar. Zorunlu olmadıkça silgi 

kullanılmaması gerekir. Değilse kağıda sürülen renkler de parlaklığını kaybeder ve 

kirlenir. Eser yapım aşamasında beyaz boya kullanılmaz kağıdın beyazlığından istifade 

edilir (MEGEP, 1997:82). 

 

3.1.1.1.   SULUBOYA RESİM TEKNİĞİNİN TARİHÇESİ: 

Tarihe baktığımızda ilk insanlar, taş, ağaç ve duvar gibi çeşitli yüzeylere 

resimler yapmışlardır. 1994 yılında güneybatı Fransa’nın Ardeche bölgesindeki mağara 

duvarlarına suluboya ile yapılmış öküz, ayı ve rengeyiği resimleri bulunmuştur (Bkz: 

Resim 1). İlk önce kuvvetli konturlar şeklinde yapılan resimlerin sonraları iç kısımları 
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basit bir şekilde renklerle doldurulmaya başlanmıştır. Toprak kökenli ve bitki kökenli 

boyaları, su ile karıştırdıktan sonra içlerine yapıştırıcı maddeler ekleyerek renkli boyalar 

kullanmışlardır. Bu boyaların “fresko” lara öncülük ettiği de bilinmektedir (Nockher, 

1961: 1). 

 

Resim 1: “Fransa Lascaux Mağarası” nın duvar resimleri, 

http://www.google.com.tr/images?q=Fransa+Lascaux+Ma%C4%9Faras%C4%B

1&hl=tr&source=lnms&tbs=isch:1&ei=5_z5TK2oGYWW8QOfn4zrCw&sa=X&oi=m

ode_link&ct=mode&ved=0CAwQ_AU&prmdo=1&biw=1259&bih=490, 19.05,2009. 

 Suluboya diye adlandırılan ve kullanılan boyaların gelişmesini sağlayan 

dönemlerden biri de, Mısır’da papirüslerin üzerine yazı yazılmaya başlanan dönemdir 

(Giorgie, 1986:42-54). Günümüzde kullandığımız kağıtların da öncüsü olan papirüsün 

(Bkz: Resim 2); M.Ö. IV. bin yılda Nil kıyısında yetişen aynı addaki bitkinin gövde 

katmanlarının düzgün bir yüzey oluşturacak biçimde üst üste yapıştırılarak 

preslenmesiyle yapılmıştır (Sözen ve Tanyeli, 1999: 185).  
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Resim 2: “İsis ve Osiris”, Eski Mısır’da Papirüslerin üzerine yapılan bir tablo,      

(www.sanattarihi.org/87/Eski-Misir-Resim-Sanat..., 19.05.2009. 

 Papirüsler, sadece yazı yazmak için değil, resim yapmak için de kullanılmıştır.  

Önemli kişilerin resimleri, suluboyayla papirüs tomarlarına ya da defterlerine 

yapılmaktaydı.  Suluboya resimler daha sonra Ortaçağda el yazması kitapların 

minyatürlerinde tekrar görüldü ve Rönesans’a kadar süregeldi (Turani, 2007:136). 

Rönesans’la beraber suluboyanın asıl öncülerinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz 

(Parramon ve Fresquet, 2004:12).  

Üzerine suluboya uygulanan malzemelerden biri de ilk zamanlarda parşömen 

(pergament)’tir. Anadolu’da Bergama kentinde ortaya çıkarıldığı için bu isimle 

anılmıştır. Parşömen, özel işlemlerden geçirilerek, kağıt inceliğine getirilmiş, koyun ve 

keçi derilerinden ibarettir. Çok dayanıklı ve sağlam olan parşömen, ortaçağın sonlarına 

kadar kullanımda kalmıştır. İlk başta Parşömen üzerine resim yapılırken resim, madeni 

bir kalemle çizilerek, üzerinden mürekkep kalemi veya adi mürekkeple geçilmiştir 

(İslimyeli, 2005: 21).  

18. yüzyıl Avrupasında suluboya, oldukça uzun bir geçmişe sahip olmasına 

rağmen, ikinci sınıf malzeme olarak addedilirdi. Daha ziyade yeryüzünün tomografik 

çizimleri için kullanıldı. Ancak 18. yüzyıl sonu, 19. yüzyıl başı gibi sulu boya, 
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kendisine has bir resim malzemesi olarak kabul edildi ve altın çağına da girmiş oldu 

(Chaplin, 2008:6). 

18. yüzyılın ortalarında, İngilizler Roma’yı yeniden keşfettiler. Bundan sonra 

onlar suluboya sanatının gelişmesinde belirleyici oldu. Neoklasisizm, 18. yüzyılda 

Barok ve Rokoko’ya tepki olarak çıkmış olan Avrupa sanat akımıdır. Antik dünyanın 

tarihsel sembollerinin yeniden canlandırılması isteği Neo-Klasik diriltmeciliği ortaya 

çıkarmıştır. Özellikle 16. ve 17. yüzyılların klasik örnekleri model alınmıştır. 18. 

yüzyılın ilk yarısından itibaren Avrupa sanatında belirgin bir değişim gözlenir. Barok 

anlayışa ve rokoko sanatın aşırı taşkın süslemeleri ile sembolik tavrına tepki olarak 

doğan bu sanat anlayışının amacı Barok öncesi dönemin saf kabul ettikleri sanat 

anlayışına dönmektir (http://tr.wikipedia. org/ wiki/ Neoklasisizm, 23.04,2009). 

Neoklasik çağ diye anılan bu dönem, başta edebiyat olmak üzere, mimari, 

heykel ve resim gibi dalları önemli ölçüde etkileyen neoklasik akımının zirveye ulaştığı 

yıllardır. Neoklasizmin amacı klasik sanat zevkini yeniden geliştirmek ve 

yerleştirmektir (Parramon ve Fresquet, 2004:12). 1920–1930 yılları arasında figürlü 

resmi canlandırmak isteyen ve yalın çizgilerle açık koyu değerler üzerine resmi kurmayı 

deneyen akım. Örneğin, Picasso’nun 1920- 1930 yılları arasında yaptığı şişman kadın 

figürleri gibi (Turani, 2007:105). 

Bu akım, insanlarda klasik uygarlıkların geliştiği yörelerle ilgili merak 

uyandırdı. Diğer ülkelerden pek çok ziyaretçi Atina ve özellikle de Roma’ya giderek 

geçmişe tanıklık etmiş anıtları yakından görmek istediler: Colosseum, Titus Kemeri, 

Trainus Sütunu, Hadrianus Mezarı, Caracalla Hamamları gibi… Bu yüzyılda Büyük Tur 

diye anılan yolculukların gerçekleştiği, sanayiciler, iş adamları, entellektüeller, 

sanatçılar, politikacılar ve aristokratlar mesleklerinin, duyarlılıklarının ya da sadece 

meraklılarının dürtmesiyle seyahat edebilen herkes sınırları aşarak diğer kültürleri ve 

ülkeleri keşfetmeye başladılar. Bu ilk yolculukları yapanlar arasında bulunan İngilizler, 

çoğunlukla duyarlı ve kültürlü ziyaretçilerdi. Ölümsüz Şehir’e yaptıkları seyahatlerde 

hatıra olarak, sanatsal anıtların ve Roma peyzajlarının çizimlerini siyah veya sepya 

gravürlerini topladılar (Parramon ve Fresquet, 2004:10). Sepya; Mürekkep balığından 

elde edilen bir resim boyasıdır (Turani, 2007:131).  İtalyanlar bu çizimlere vedute 

(görüntüler) dediler. Ressamların çizmiş oldukları yaklaşık 400 adet vedute’nin gravür 
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tekniğiyle binlerce kopyası yapılmıştı. 18. yüzyılın ortalarında Roma vedute’leri moda 

oldu ve Avrupa’nın her yerinden sanatçılar bu tema üzerinde çalıştılar. Bu çalışmalar 

sadece Roma’da alıcı bulmakla kalmıyor, İngiltere’ye de ihraç ediliyordu. Mükemmel 

çizilmiş olan bu çalışmalar evlerin duvarlarını süslüyor ve İngiliz baskı levhaları diye 

bilinen eserlerin çoğaltılmasına yol açıyordu. Böylece, gravürlerin elle boyanması 

işlemi sırasında yavaş yavaş renk önem kazandı. Renk önem kazandıkça çizimler de 

giderek suluboya resme dönüşmeye başladı (Parramon ve Fresquet, 2004:10). 

18. yüzyılın ikinci yarısı,  İngiliz suluboya sanatının altın çağı oldu. Bu dönemde 

ortaya çıkan suluboya ustaları, günümüzde aşılabilmiş değildir. Aynı zamanda bir 

doktor olan Thomas Monro, o dönemin suluboya ressamlarına malikanesini açmıştır. 

Malikane’nin akademi gibi çalışmasını sağlamış ve dünyadaki suluboya resim 

alanındaki ilk örgütlenmesi olan Suluboya Ressamları Derneği’nin de kurucusu 

olmuştur. Dernek ilk sergisini 1805’de düzenlemiştir (Rona,1997:1709). Paris’te 1855 

yılında düzenlenen Evrensel Sergi’ye (Universal Exhibition) İngilizlerin gönderdiği 114 

suluboya, Fransız eleştirmenleri ve halk tarafından hayranlıkla izlendi. Kraliçe Victoria 

1881’de, Eski Suluboya Demeği’nin adının başına “Kraliyet” kelimesinin getirilmesine 

izin verdiğinde, suluboya çoktan İngilizlerin ulusal sanatı haline gelmişti (Parramon ve 

Fresquet, 2004:13). 

Suluboya alanındaki bu çabalar, birlikler, üyelerinin üstün çalışmaları 

sonucunda, suluboyaya yağlıboya yanında eşit bir değer kazandırmıştır. İngiltere’deki 

bu başlangıç, daha sonraları Paris, Brüksel, Viyana, Roma ve Newyork’da da buna 

benzer kurumların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Avrupa’nın birçok ülkesinden 

İngiltere’ye, İngiltere’den de Avrupa’ya yapılan geziler ve sergiler sonucunda, özellikle 

yağlıboya çalışan sanatçıların dahi, bu tekniğin heyecan ve büyüsüne kapılarak, 

suluboya eserler üretmeye başladıkları görülmüştür. Bu sanatçılar arasında, Eugene 

Delacroix, Thedore Gericault, Paul Gavarini, Augoste Rodin, Poul Cezanne, Jean 

Georges Vibert ve Henry Matisse en önemlileridir. İkinci Dünya Savaşı ile ülkelerini 

terk etmek zorunda kalan Kandisky, Chagall, Klee gibi döneminin en ünlü ressamları 

önce Fransa’ya, ardından da Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşmişler ve ülkelerine 

dönmeyerek, burada resim sanatının gelişimine büyük katkılarda bulunmuşlardır (Bkz: 

Resim 3). Bu ressamların çalıştıkları teknikler arasında suluboya da önemli bir yer 

tutmuştur (İslimyeli, 2005: 33-64).  
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Resim 3: Wassily Kandisky, ilk soyut suluboya, Parramon ve Fresquet, 2004:14. 

Uzakdoğu’da, suluboya alanındaki teknik ve estetik duyarlığın bir arada 

kullanıldığı ilk örnekler özellikle Uzakdoğu’da, Çin sanatında görülmüştür. Mürekkeple 

çalışılırken, önce kompozisyon çizilmiş, sonra kağıt ya da ipek üzerine esnek, yumuşak 

bir fırça ile yayılan bir suluboya tabakasıyla renklendirilmiştir (Gabriele v.d.,1985:44). 

Resimlerinde salt yazılı kompozisyonlarla yetinmemişler, usta-çırak geleneği içinde, 

öğrendiği bir figürü ya da motifi olabildiğince kusursuz, akıcı ve pürüzsüz bir üslupla 

kağıda ya da ipeğe aktarmaya çalışmışlardır. Çinli ressamlar çoğunlukla soylu kişilerdi. 

Çin resimleri Batıda, renklendirilmiş desenler gibi değerlendirilmelerine karşın, bu 

resimlerde, doğanın sonsuzluğa uzanan gizemli güzelliği ve dağlar, ormanlar, sular, 

bulutlar, yağmur gibi ebedi temalar işlenmiştir. Çin geleneğinde suluboya veya 

mürekkeple uygulanan resim sanki bir nefeste gerçekleştirilmiş gibiydi. Ayrıca, kendi 

kendine yeten ve sonrası olmayan bir sonuç sayılmıştır. Bugünkü Batı sanatı, Çin 

sanatındaki bu anlayışa daha sonraları ulaşmıştır (Erol ve Edgü, 2001: 8). 

Suluboya resim sanatı günümüzde kullandığımız kağıdın bulunmasıyla ileri bir 

gelişme göstermiştir. Fakat söz konusu gelişme ilk zamanlarda özellikle süsleme 

alanında gerçekleşmiştir. Süsleme uygulamalarının pek çok çeşidi olmasına rağmen, 

sanatsal açıdan ve suluboya tekniğiyle akrabalığı yüzünden en önemli sayılabilecek 

olanı minyatürlerdir. Fransızca’da, bir nesnenin küçük boyutlu kopyası anlamına da 
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gelen minyatürlerde boya malzemesi olarak suluboya ve yaldız kullanılmıştır. 

Ortaçağda Avrupa’da elyazması kitaplarda baş harfler kırmızı bir renkle boyanarak 

süslenirdi. Bu iş için, çok güzel kırmızı bir renk veren ve Latince adı “minium” olan 

oksit kullanılırdı. Minyatürlerde suluboyaya benzer bir boya kullanılırdı. Bu boyalar 

toprak esaslı boyalardı ve önce su ile eritilmiş, yapışma özelliği kazanması için, 18. 

yüzyıla kadar içine yumurta sarısı ilave edilerek uygulanmıştır. Sonraları daha parlak 

bir etki elde etmek için yumurta sarısından vazgeçilerek, boya içine tutkal, saf pekmez 

veya üzüm suyu koyulmuştur. İlk örnekleri M.Ö. III. yüzyılda Orta Asya’da 

görülmüştür (Bkz: Resim 4). Tarih boyunca rastlanılan en güzel örnekler ise, doğu 

ülkelerinde yapılmıştır (http://www.minyatursanati.com/?p=10,18.03.2009).   

 

Resim 4: Minyatür Resim, İran, 

http://www.elsanatlari.gen.tr/wp-content/minyatir.jpg, 10.05.2009. 

Avrupalı ressamlar 18. yüzyılın başlarından itibaren, yağlıboya tablolarını 

oluşturmadan önce, kalem, fırça ve mürekkeple eskizler yapmışlar, bazen bunların 

birkaç yerine renk katmışlar ve bazı noktaları beyaz boya ile örtmüşlerdir. Rembrant ve 

Rubens gibi ustalar, eskizlerinde suluboyayı ve mürekkep çeşitlerini, yumuşak, esnek 

samur fırçalarla kullanmışlardır. Günümüzde o eskizleri ustaların en güzel eserleri 

arasında sayıyor olsak da, sadece Albrecht Dürer (Bkz: Resim 5) suluboya resim türünü 
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nihai bir çözüm olarak ele almış ve Avrupa sanatında suluboya resminin gerçek öncüsü 

sayılmıştır (Erol ve Edgü, 2001: 9).  

 

Resim 5: Albrecht Dürer, “Turf”’un büyük bir bölümü, 

http://search.babylon.com/?q=Albrecht+D%C3%BCrer+turf&s=img&babsrc=h

ome&q=Albrecht+D%C3%BCrer+turf, 10.05.2009. 

İlk dönemlerde Dürer’in sanatında, Hollanda ve daha sonra belirgin bir şekilde 

İtalyan sanatının etkileri gözlenebilmektedir, ancak onun kendi yaratıcı gücü her türlü 

etkinin ötesine geçmiş ve Almanya’nın sanat tarihine kazandırdığı ilk önemli isimlerden 

birisi olmuştur. Albrecht Dürer Rönesans’ın dahi sanatçısı olarak, manzara resmi; renkli 

resmin başlıca konu dallarından biri haline gelmiştir (Bkz: Resim 6). Teknik olarak yeni 

yeni tutulmaya başlayan suluboya, uygulanması zor olmasına rağmen, hak ettiği değer 

verilmemiş, hatta geçici bir heves olarak görülmüştür (Turani, 1999: 248-250). 
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Resim 6: Albercht Dürer, 

http://2.bp.blogspot.com/_D408gUnWMas/SWfsxoLq1dI/AAAAAAAAAek/96

btbCK-ahM/s400/albert_durer_1508_baykus_owl.jpg, 10.05.2009. 

Ortaçağ rahiplerinin mürekkep kullanımı öncülük etmeleri sayesinde, 

suluboyanın tarihi gelişiminde, Dürer’in çalışmalarında suluboya, desen çizgilerine 

daha fazla güç ve duyarlılık katmıştır. Nitekim suluboyanın gelişiminde “Laviermanier” 

kısaca “lavi” olarak bilinen uygulama tekniğinin de çok önemli payı olduğunu söylemek 

gerekir. Bu tarz, sadece tek bir rengin, örneğin çini mürekkebi, sepya veya çivit mavisi 

gibi güçlü renklerin, açıklı koyulu tonlarda, su ile yumuşatılmasıyla çalışılır (Nockher, 

1961:3). Sepya: Mürekkep balığından elde edilen bir resim boyasıdır (Turani, 

2007:131). 

Rönesans’ın dahi sanatçısı Leonardo da Vinci’nin özellikle sepya ile lavi 

çalışmaları yaptığı bilinmektedir. Ustalık yanı açıkça belli olan, üç ton üzerine kurulu 

leke düzeniyle, heyecanlı ve akılcı bir şekilde uyguladığı eserleri günümüze kadar 

ulaşmıştır. Bu teknik, çizgi ile resim arasında geçiş dönemini hazırlayan bir köprü 

olmuştur. Van Dyck, Gainsborougn, Constable gibi sanatçılar (Bkz: Resim 7) yağlı 

boya çalışmalarının ön eskiz çalışmalarını sulu boya ile yapmıştır  (MEGEP, 2007:6).  
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Resim 7: Sir Anthony Van Dyck, 1618, MEGEP, 2007:6. 

 Fransa’da izlenimciler geçici anı yakalamak (Bkz: Resim 8) için elverişli 

olduğundan Gericault, Delacroiz, Decamp gibi sanatçılar sulu boya tekniğinden 

yararlanmışlardır (MEGEP, 2007:6). 

 

Resim 8: Decamps, Alexandre-Gabriel, MEGEP, 2007:6. 
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Daha sonraları Cezanne, Seurat, Signac gibi izlenimciler bu teknikle 

çalışmışlardır. Soyut ressamlardan Kandinsky ve Klee sulu boyanın rastlantısal leke 

oluşturma özelliğinden (Bkz: Resim 9) istifade eden sanatçılardandır (MEGEP, 2007:7).  

 

Resim 9: Paul Klee, MEGEP, 2007:7. 

Günümüzde sahip olduğumuz bilgiler, Türk Resim Sanatının M.Ö. 2000 yıllara 

kadar gittiğini kanıtlamaktadır (Diyarbekirli,1993:45-52). 

İslamiyet’ten önceki döneme bakacak olursak, Türklerin Maniheizm ve Budizm 

etkisi altında resim ve minyatür yaptıklarını görürüz. Uygurlar duvarlara yaptıkları 

fireksler ve minyatürlerle Türk Resim sanatının en eski örneklerini vermişlerdir 

(Aslanapa, 1988:12-18). 

Kağıdın icat edilmesiyle, Orta Asya’da duvarlara yapılan resimlerin daha 

gelişmiş örnekleri kağıt üzerine işlenmiştir. Günümüzde suluboya kağıt üzerine 

uygulandığına göre, gelişiminin ilk dönemlerini de bu zamanlarda geçirmiştir. 

Moğolların İran’ı istilasından sonra, İslam minyatür sanatı çok büyük ilerleme 

kaydetmiştir (Arseven, 1973:43). İslamiyet’in kabulüyle beraber Türklerin, resim 

sanatını özellikle minyatür alanında daha da geliştirdikleri görülür (Seçkinöz, 1986:181-

184). Osmanlı döneminde Türk minyatürleri, Fatih’in İstanbul’u almasından sonra 

başlar (Turani; 1989:51). II.Mahmut kendi portesini yağlıboya ile yaptırıp, 
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çoğalttırmasından sonra minyatür önemini yitirmeye başlamıştır. Türkiye’de gerçek 

anlamda Batı etkileri, Lale Devri (1703-1712) ile başlamıştır. Türkler batıyı, batılılar da 

Türkleri daha detaylı tanımaya çalışmışlardır. İstanbul’a gelen elçiler yanlarında 

ressamlar getirmişler ve bu ressamlara İstanbul’un birçok gravür baskılarının yanı sıra, 

suluboya resimlerini de yaptırmışlardır. Türkler batının bilgi ve teknolojisinden 

yararlanmak isterken, batı anlamındaki resim sanatı, Türkiye’de de etkili olmaya 

başlamıştır (Turani, 1992:652-653). 

Süsleme sanatları dışında Türkiye’de sanatsal anlamda suluboya resim, 1793’de 

Mühendishane-i Berr-i Hümayun (Topçu Okulu)’un kurulması ve eğitim programına 

desen derslerinin konulmasıyla görülmeye başlamıştır. 1834 yılında Mekteb-i Fünun-u 

Harbiye-i şahane (harp okulu) kurulmuş,  burada yeteneği olan öğrenciler Avrupa’ya 

gönderilerek, gelişmeleri için teşvik edilmiştir (Tansuğ,1999:54-55). Hüsnü Yusuf Bey 

ve Ahmet Emin Bey İngiltere’de uzun süre kalmalarından olsa gerek, güçlü bir 

suluboya ressamı olmuşlardır. 

Türkiye’de suluboya resim sanatının gelişmesine, 1864 yılında Askeri Okulların 

önemli katkıları olmuştur (İslimyeli, 2005:63-65). Bu okullarda yetişen önemli 

ustalardan biri (Bkz: Resim 10) Üsküdarlı Hoca Ali Rıza’dır (Tansuğ, 1999:99).  

Miralay Süleyman Seyit, Tük suluboya resim sanatının en önemli 

temsilcilerinden biri olmuştur (Turani, 1992:665). 

Celal Esat Arseven sanat tarihçisi olmasına rağmen, Hoca Ali Rıza okulunda 

yetişen önemli suluboya ressamlarımızdır (İslimyeli, 2005:87-91). 

Suluboya resim sanatında belli üslup arayan öncü kuşak sanatçılarından Malik 

Aksel, Elif Naci ve Ali Sami Bayar, önemli eserler vermiştir (Güvemli, 1982:220). 

Suluboya tekniğini yağlıboya tekniğinden aşağı görmeyen sanatçıların en 

önemlilerinden biri de Bedri Rahmi Eyüboğlu’dur. Fikret Mualla Saygı, çağdaş Türk 

resim sanatı içinde suluboyayı bir yaşam biçimi olarak algılayan, diğer önemli 

sanatçılarımızdan biridir (Bkz: Resim 12-13). Mustafa Pilevneli ve Ruzin Gerçin titiz 

bir işçilik anlayışıyla minyatür etkisi uyandıran çalışmalar yapan sanatçılardır (Aslıer, 

1989:117-123). Elif Naci,  Bedri Rahmi Eyüboğlu, Abidin Dino, Sabri Berkel, Turan 

Erol, Orhan Peker, Oya Katoğlu, Mustafa Ayaz, Fikret Mualla Saygı, Nüzhet İslimyeli, 
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Celal Esat Arseven ve Malik Aksel (Bkz: Resim 11-12-13-14-15) kendi sanat 

anlayışlarına uygun örnekler vermişlerdir. 

 

Resim 10: Hoca Ali Rıza Türbe, MEGEP, 2007:8-9   Resim 11: D.Çıracıyan, MEGEP,  

          2007:8-9. 

 

Resim 12: Fikret Mualla,  MEGEP, 2007:8-9.  Resim 13: Fikret Mualla, MEGEP,  

2007:8-9. 

 

Resim 14: Turan Erol, MEGEP, 2007:8-9. 
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Resim 15: Nejat Melih Devrim, MEGEP, 2007:8-9. 

 

3.1.1.2. SULUBOYA RESİM TEKNİĞİNDE KULLANILAN ARAÇ VE 

GEREÇLER 

Suluboya resim tekniğinde her tür zemin kullanılamaz, sadece kağıt üzerine 

uygulanabilir. Ancak her kağıt suluboya için uygun değildir.  Kullanılacak kağıdın belli 

özellikler taşıması gerekir. Kağıdın ağırlığı, dolayısıyla dokusu çok önemlidir. Bir diğer 

önemli nokta da, kağıdın ağırlığına bağlı olan suyu emme kapasitesidir (Cerver, 

2005:7).  

Sıcak preslenmiş kağıtlar: Yüzeyi pürüzsüz, üzerinde doku olmayan 

kâğıtlardır. Daha çok sulu boya, mürekkep ve kalemlerle birlikte çalışmaya uygundur. 

Soğuk preslenmiş kağıtlar: Yüzeyi pürüzlü, üzerinde dokusu olan kağıtlardır. Sulu 

boyaya yeni başlayanlar için uygundur. Üzerinde çok amaçlı çalışma yapıldığı için sulu 

boya ustaları tarafından da çok tercih edilir. Kalın ve dokusu belirgin kağıtlar: Yüzeyi 

çok dokulu, kalın kağıtlardır. Sulu boya çalışmalarında güçlü ve etkili fırça darbeleri 

oluşturmak için uygundur. Eser yapım esnasında kaliteli fırçalar suya batırıldığında 

suyu emerek uçları sivrileşir. Kağıdın dokusuna zarar vermez. Sulu boya çalışmalarında 

kullanılan fırçalar genelde samur fırçalardır. Çalışılacak konuya göre tek tip yerine 

farklı kalınlıkta ve şekilde fırçalar kullanmak doğru olur (MEGEP, 2007: 9-10). İnce 

uçlu fırçalar: Islandığı zaman uçları sivrileşen fırçalardır. Çalışmalarda detaylar 



43 

 

oluşturmaya uygundur. Yassı uçlu fırçalar:  Islandıklarında uçları daralan karemsi 

şeklindeki fırçalardır. Geniş alanları, eğri hatlardan oluşan biçimleri boyamak ve keskin 

düz hatlar oluşturmak için uygundur. Yassı fırçalar çoğunlukla yapraklar, taşlar gibi 

detayların yapım aşamasında kullanılır (Çağlarca, 1999:8). Yuvarlak fırçalar: Geniş 

alanları boyamak için uygundur. Yuvarlak fırçayla, ucu kalın bile olsa, ince çizgiler 

çekilebilir (Cerver, 2005: 8).  

Sulu boya tahta, seramik, plastik veya cam paletler içinde hazırlanır. Paletlerin 

biçimleri ve büyüklükleri ödevlerine göre değişik olur. Paletin bir kenarında 

başparmağın geçeceği büyüklükte bir delik vardır. Sol elin başparmağı bu delikten 

sokularak, palet güzelce kavranır ve paletin altında serbest kalan parmaklarla 

kullanılacak fırçalar tutulur (http://www.webressam.net/tag/palet, 23.04.2009). 

Bu teknikte resmin ruhu sudur. Güzel eserler ancak suyu iyi kullanmak 

becerisiyle meydana getirilir. Boyalar resim kağıdı üzerine sürülürken su ve boya 

yönünden cömertçe hareket edilmelidir. Atölyede resim yapmak için birkaç bardak su 

yeterlidir. 

Suluboyada kullanılan çeşitli boyalar, bitkilerden, minerallerden veya 

hayvanlardan elde edilen pigmentlere su, zamk, gliserin, bal ve koruyucu maddeler 

katılıp karıştırılarak elde edilir. Gliserin ve bal, kalın sürülmüş boya tabakalarının 

kuruyunca çatlamasını önlemek için katılır (Çağlarca, 1999: 7-10). Suluboyalar dört 

çeşittir: Tablet şeklinde katı suluboyalar, tablet şeklinde yumuşak suluboyalar, tüpte 

krem şeklinde suluboyalar ve şişede sıvı suluboyalar (Parramon ve Fresouet, 2004: 22). 

Suluboyada çeşitli renkler mevcuttur. Yeşiller, sarılar, turuncular, kırmızılar, maviler ve 

siyahlar palete gökkuşağındaki gibi sıralanır. Bununla beraber her ressamın kendi 

çalışmasına göre renkleri dizmesi değişik olur. Suluboyada çok ölçüde renk tüpleri 

bulundurmaya gerek yoktur. Resimlerin bitirilmesine on iki renk yeterlidir (Çağlarca, 

1999: 7). 

Suluboya resim yaparken gerekebilecek diğer malzemeler şu şekilde 

belirtilebilir;  fırçayı silmek ve kurulamak için havlu peçete, kalem, silgi, bant, kıskaç, 

su kabları, mum boyalar, makas, jilet… kullanıma göre artan ve azalan diğer 

malzemeler. 
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3.1.2. PASTEL BOYA RESİM TEKNİĞİ 

Pastel, reçine veya sakızla karıştırılmış toz pigmenttir (Cummıng, 2008:492). 

Tebeşire benzer çubuk şeklindeki boyalara, pastel boya denir (Kılıçkan, 1999:135). 

Turani’ye göre (2007:112); “Boya pigmentlerini yağlı ya da yağsız bir eriyin 

içine katarak elde edilen boya kalemi. Bu eriyikler arasında pastel boya tozlarını en iyi 

yapıştıranı, süzgeçten geçirilmiş yulaf lapasıdır. Yapıştırıcı olarak ayrıca jelatin (% 3 

oranında suya katılarak), arap zamkı (% 2 oranında suya katılarak), ya da kitre (3 gramı 

1 litre suya katılarak) kullanılabilir”  

Şeref Bigalı, “Pastel kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiş aslı ise, İtalyanca 

hamur manasına gelen pasta kelimesinden gelir, yumuşaklığı anlatır.”, sözüyle bize 

pastelin kelime kökünün nereden geldiğini açıklamaktadır (Bigalı, 1999:482). 

Pigmentlerin birbirine tutunmasını ve dağılmamasını bağlayıcı maddeler sağlar. 

İyice ezilen karışım, içinde hava kalmayacak şekilde preslenir ve belli boyutlarda 

yuvarlak ya da köşeli biçimlerde kesilerek kurutulur. Böylece pastel boya çubukları 

meydana gelir. Ana renkler sadece pigment ve bağlayıcı içerirken, ara tonlar için 

ilaveten tebeşir tozu katılır. Hazırlanan pastel çubukları, kutulanarak kullanıma hazır 

hale gelmektedir. Yağlıboya, suluboya ve pastel boyada kullanılan pigmentler aynıdır. 

Farkları, karışım maddelerinin farklı olmasındandır. Pastel boya, renk açışından çok 

daha parlak ve canlı bir görünüme sahiptir. Bunun nedeni pigmentin en yoğun olarak 

yüzeye geçtiği boya malzemesi olduğundandır. Pigment, bağlayıcının içine 

hapsolmadığı için ışığı yansıtmaz ve gerçek renk direkt izleyiciye görünür (Roddon, 

1988:7). 

Kullanımının pratik olması, ek malzemeler gerektirmeden yüzeye direkt 

uygulanabilmesi gibi açılardan tercih sebebidir (MEB, 1997:86). Kuruması 

beklenmeden üzerinde uzun süre çalışılabilir. Çalışmanın başlangıcından sonuna kadar 

renk kayıplarına yol açmaz. İçinde pigmentin yapısını etkileyecek yağ ve vernik 

bulunmadığından zamana karşı en dayanıklı malzemedir (Pearsall, 1996:212). 

Taşınması kolay olduğundan istenilen yere rahatlıkla götürülebilir. Hızlı bir şekilde 

hazırlanıp kullanılabilir (MEB, 1997:86). Ayrıca çalışma üzerinde tonlamaları 

değiştirmek, istenmeyen yerleri silmek, düzeltmeler yapmak çok kolaydır (Pearsall, 

1996:212). Yumuşak doku etkisi verir ve şiirsel bir anlatım taşır. “Yağlıboya güçlü ve 
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enerjik çok tesirli bir boyadır. Suluboya, şeffaf ince ve zarif dokusuyla hoşa gider. 

Pastel ise; canlı ve parlak renklerinin kadife dokusuyla gözümüzü ve gönlümüzü 

büyüler. Işık pırıltılarını pastel kadar ifadeye muktedir hiçbir malzeme yoktur.” (Bigalı, 

1999:483). Her türlü yüzey (kumaş, zımpara kağıdı, ahşap, tuval, deri vb.) üzerine 

çalışılabilir. Ayrıca pastelin daha iyi tutunabilmesi için, grenli (pürüzlü) resim kâğıtları 

üretilmiştir. Diğer resim malzemeleriyle (yağlıboya, guaj boya, suluboya, mürekkep, 

kalem vb.) uyum içinde kullanılabilmesiyle de fark yaratır. Rutubetten ve sudan uzak 

tutularak, bu malzemenin yüzyıllar boyunca aynı tazelik ve canlılıkta kalması sağlanır 

(http://www.resimkalemi.com/pastel/11054-pastel-boya-nedir-nasil-yapilir.html, 

13.06.2009). 

 

3.1.2.1. PASTEL BOYA RESİM TEKNİGİNİN TARİHÇESİ 

Renkli tebeşirlerin kullanımı binlerce yıl öncesinde, mağara resimlerinde, 

Fransa, İspanya ve Güney Afrika’da görülür (Historical Foundationso fPastel;http:// 

www.artshow. com/ apow/history.html,07.05.2010). Kaya duvarlarını resimleyen 

sanatçılar hayvansal yağlarla beraber renkli toprak da kullanmışlardır (Tansuğ, 

1995:21). Yumuşak pastellerin (kuru pastel) sanatsal olarak kullanımı 250 yıl öncesine 

dayanır (Historical Foundations of Pastel; http://www.artshow.com/apow/history.html, 

07.05.2010). 

O zamanlar; kırmızı, beyaz ve okre sarısı pigmentler ile yanmış kemik 

kullanılıyordu. Pastelin diğer bir çeşidi olan mum boya ise, eski Mısır, Yunan ve 

Roma’da ankostik (ankostik: eriyik halde sıcak balmumu bağlayıcı ile pigmentlerin 

karışımından elde edilmiş boyalarla yapılan bir resim türü) adı verilen bir teknikle, 

erimiş mum içine toz boyaları karıştırarak yapılır ve yaygın olarak kullanılırdı 

(Parramon ve Fresquet, 1995:48).  

Pastelin, sanatçılar için bir çizim aracı olarak gelişmesi 15. yüzyılda başlar. 15. 

ve 16. yüzyıllarda, taslak ve desenleri yapabilmek için pastel boyanın sanginle birlikte 

de kullanıldığı görülmektedir (Anonim,1981:928). Bu dönemde pastel boya, ressamlar 

için çekici bir malzeme olmuştur. Ancak tebeşirler, kalemler ve pasteller o dönem için 

birkaç renkle sınırlıdır. Yine de Jean Fouquet (1420-1480?), Sandro Botticelli(1445-
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1510), Leonardo Da Vinci (1452-1519), Michelangelo Buonarroti (1475-1564) vb. 

sanatçıların birçoğu desen ve eskiz çalışmalarında, yardımcı malzeme olarak 

kullanmışlardır. Leonardo Da Vinci geleneksel malzeme olarak, sıcak kırmızı tebeşir 

olan sangin ile çizimler yapıyordu. “Son Akşam Yemeği” adlı eserinin bazı eskizlerinde 

ise, renkli tebeşir kullandığı görülmüştür (Bkz: Resim 16). Sangin ve mürekkeple 

çizilmiş “Yaşlı Yakup’un Başı ve Mimari Eskizi” de, “Yakup’un yüz hatlarında 

şaşırma, korku ve gelecek kötü olayların farkında olma ifadesi aynı anda verilmiştir.” 

(Buchholz, 2005:47).  

 

 

Resim 16: Leonardo Da Vinci, “Son Akşam Yemeği”, 

http://www.alka.com.tr/alphtml/leohtml/image/BAPTISMOFCHRIST_clip_ima

ge012.jpg,13.06.2009. 

Leonardo, birçok bitki eskizi de yapmıştır. “Bitkilerin dış görünümünden, 

içlerinde nasıl bir hayat döngüsü yaşandığını ortaya çıkarmaya çalışıyordu. 

“Beytüllahim Yıldızı” adlı eskizinde (Bkz: Resim 17), Leonardo’nun çiçeğin 

karakteristik formunu hem yakaladığını hem de stilize edilebildiğini görürüz.” 

(Buchholz, 2005:47). 



47 

 

 

Resim 17: Leonardo Da Vinci, “Beytüllahim Yıldızı”, Hatice Kılıç, 2007:11. 

İtalyan Rönesansı, mühendislik ve mimarlık çizimlerinde kırmızı tebeşir 

kullanırdı. Bu malzemeye benzeyen pastel boyayı Guido Reni (1575-1642), baş ve büst 

çalışmalarında kullanmıştır (Bkz: Resim 18). 

 

 

Resim 18: Guido Reni (1575-1642), 

http://www.chinatownconnection.com/images/GUIDO-RENI-RITRATTO-DI-

VECC.jpg, 19.07.2009. 
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Pastel boya, 18. yüzyılda özellikle portrelerde yaygınlık kazanmış, Rokoko 

döneminin en sevilen malzemesi olmuştur (Anonim,1997:1453). Bu dönemde, 

uygulanmasının doruk noktalarına ulaşmıştır. Venedikli kadın ressam Rosalba Carriera 

(1675-1757), bu malzemeyi ustaca kullanımıyla bilinen ünlü ressamlardandır. Silme ve 

harmanlama yöntemi ile eserlerine yumuşaklık, hassasiyet, zerafet kazandırmıştır. 

Karıştırılmış pastel boya darbeleri kullanarak, şaşılacak şekilde hoş ve övgüye değer 

portreler yaratmıştır. Bağımsız pastel darbeleriyle fırfırlı elbiseleri ve saçın dokusunu 

ortaya çıkartmakta da ustadır. 1720 yılında Paris’e gittikten sonra, o zaman çocuk olan 

XV. Louis’de dahil olmak üzere, birçok aristokratın ve kraliyet ailesi mensuplarının  

portreleriniyapmıştır(RosalbaCarriera;http://www.artacademy.com.tr/ArtPainterDetail.a

sp?dID=184, 03.03.2010). Pastel boya ile yaptığı portrelerle sanat çevresinin (Bkz: 

Resim 19-20) ilgisini toplamıştır.  

 

Resim 19: Rosalba Carriera Örnek Çalışma, 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rosalba_Carriera_001.jpg, 13.04.2009. 
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Resim 20: Rosalba Carriera, “XV. Louis”, 

http://www.artinthepicture.com/paintings/Rosalba_Carriera/Louis-XV-As-

Dauphin/, 13.04.2009. 

Fransa’ya baktığımızda uzun yıllar yağlıboya ile eser üreten Jean Baptiste 

Simeon Chardin’in (1699-1779) son dönem çalışmalarında konularını genelde, mutfak 

eşyalarından (kap, şişe, meyve, ekmek, tavşan, balık vb.) seçtiği ve çoğunlukla pastel 

boya kullandığı görülmektedir. Chardin, gerek üslubunun benzersizliği gerekse 

konularının dönemin toplumsal dengeleri içinde yerini bulmuş olması nedeniyle 18. 

yüzyıl Fransız resminin en önemli isimlerinden biridir. Son dönemlerinde, gözlerini 

daha az yoran pastelle resim yapmaya başlamış ve bu sanatçı için yeni bir malzeme 

olmuştur (Bkz: Resim 21). 1775 yılında pastel boya ile yaptığı otoportre, sanat tarihinde 

bu türün en önemli örneklerinden biri olarak yerini almıştır 

(http://www.lebriz.com/v3_artst/san_Bio.aspx?sanID=2889&lang=TR ,11.06.2009).  
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Resim 21: Simeon Chardin (1699-1779), “Otoportre”, 

http://www.canvasreplicas.com/ChardinBiography.htm, 11.06.2009. 

Chardin, teknik olarak önemli yenilikler yapmıştır. Kendine has figürlerini, 

oluşturduğu renkler ve paralel çizgilerle çalışırken, form, ışık ve gölge konusunda 

oldukça başarılı olmuştur. Özellikle yağlıboya resimlerinde de olduğu gibi, üst üste 

oluşturduğu renk katmanlarıyla kalın dokular ortaya çıkarmış, birbirini izleyen her 

katman, formun dokusunu ve yapısını zenginleştirmiştir. Renkleri harmanlayarak 

kullanmamıştır. Yakından bakıldığında, yüzey üzerinde, hafifçe vurulmuş ince renk 

çizgileri görülür.Belli bir uzaklıktan bakınca ise, kendine özgü bu çizgiler uyum içinde 

görülür. Bu teknik, Chardin tarafından, yaklaşık 100 yıl önceden, empresyonistlere 

yaklaşan bir şekilde çalışılmıştır. Bu teknik o zamanlar için devrim niteliğindedir 

(Anonim, 1996:243-244). 

Jean Etienne Liotard (1702-1789), Luigi Mayer’in de dahil olduğu, doğudan 

büyülenmiş birçok batı sanatçısından biridir. Jean Etienne Liotard (1702-1789)  Fransa 

ve İngiltere de ünlü olmuş İsviçreli pastel boya ressamıdır. İstanbul’da dört yıl kaldıktan 

sonra, doğu kıyafetlerini ve Türk sakalını benimsemiş bir pastel sanatçısıydı. Bu 

nedenle “Türk” olarak anılırdı. Son çalışmalarında Türkiye’ye ait tasvirlere önem verdi.  

Sosyete sahneleri ve janr resminde uzmanlaştığı birçok minyatür de resmetti. En ünlü 
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eseri “Çikolatalı Kız” adlı çalışması (Bkz: Resim 22), elinde tepsi taşıyan bir genç kızı 

resmetti.  Pastel boya tekniği ile yapılan bu çalışma büyüleyici bir portreye sahiptir 

(http://www.artacademy.com.tr/ressamdetay.aspx?resID=186, 11.06.2009). 

 

Resim 22: Jean Etienne Liotard (1702-1789), “Çikolatacı Kadın”, 

http://pastelnews.com/blog/2010/02/20/old-pastel-master-jean-etienne-liotard/, 

11.06.2009. 

Malzemenin tüm hassasiyetini ve yumuşaklığını pastel çalışmalarında kullanmış, 

ince detayları özenle boyamış, ışık gölge alanlarını etkili bir biçimde resimlerine 

yansıtmıştır. Olağanüstü dokulara sahip sosyete portreleri üretmiştir. Daha sonraki 

yıllarda önce Viyana’da sonra da Paris’te çok ünlü bir ressam olduğunda kendisine, 

“Türk Ressamı” denmiştir. İstanbul’dan aldığı tat hep resimlerine yansımış, henüz 

oryantalizm moda değilken o, resimlerinde doğu egzotizmini kullanmıştır (Jean Étienne 

Liotard; http://www.arspoetika.blogcu.com, 18.06.2009). 

Paris’te çalışan, pastel alanında büyük isimlerden biride Maurice Quentin De La 

Tour (1704-1788)’dur. Emsalsiz portreler üretmiştir (Bkz: Resim 23-24). Çalışmaları 

yumuşak ve hassas değil, daha donuktur. Eserlerinde, detay, özgürlük, netlik ve 

yeterlilik görülür. Çoğu pastel sanatçısı onun parlak renklerine ve dokusuna hayranlık 

duymuştur. Pastel resme, yeni bir bakış açısı getirmiş ve birçok Parisli sanatçının 

(Watteau, Parroneau vb.) esin kaynağı olmuştur.    
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Resim 23: Maurice Quentin De La Tour, 

http://www.kunstkopie.de/kunst/maurice_quentin_de_la_tour/louis.jpg, 

17.02.2009. 

 

Resim 24: Maurice Quentin De La Tour, “15. Louis”, 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/b/b5/20080602162827!

Maurice_Quentin_de_La_Tour_003.jpg, 17.02.2009. 

Jean Baptiste Perronneau (1715-1783), pastelle yaptığı genç kız (Bkz: Resim 25)  

portreleriyle büyük ün kazanmıştır (Anonim, 1983:25).  
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Resim 25: Jean Baptiste Perronneau, 

http://www.bestpriceart.com/shop-online/images/vault/cgfa_perronneau1.jpg, 

17.02.2009. 

İngiliz sanatçı Francis Cotes (1726-1770); gri, kırmızı ve siyah renklerle çarpıcı 

portreler resmeden Hugh D. Hamilton (1739-1808); ve zarif, güçlü ve parlak renkleriyle 

John Russell (1745-1806), pastel boya alanında (Bkz: Resim 26-27-28) ün 

kazanmışlardır.    

 

Resim 26: HughD. Hamilton (1739-1808), 

http://storage.canalblog.com/96/65/119589/42233378.jpg, 17.02.2009. 
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Resim 27: Francis Cotes, “General Keppel’in Portresi”, 

http://olharfeliz.typepad.com/photos/uncategorized/george_keppel_francis_cotes

_1764_1.jpg, 17.02.2009. 

 

Resim 28: John Russell (1745-1806), 

http://www.flickriver.com/photos/32357038@N08/4854708616/, 17.02.2009. 

Ozias Humphry (1742-1810), İngiliz ressamı ve minyatürcüsüdür. Pastel 

çalışmalarındaki renk vuruşlarını kendisinden sonra gelenlere miras bırakmıştır. Fransız 

sanatçı Emile Levy (1826-1890) ondan etkilenmiştir. İngiliz ressam Henry Bright 
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(1814-1873) da manzara resimlerindeki özgün çizgisi aşılamamış ünlü pastel 

sanatçılarından biridir. 18. yüzyılda pastel tekniği daha çok portreyle birlikte 

kullanılmıştır (Anonim, 1983:3342). 

Pastel popülerliğini 19. yüzyıl başlarında bir miktar yitirmiştir. Yüzyılın sonuna 

doğru, İzlenimcilik akımıyla yeniden canlanmış ve çeşitli denemeler yapılmış, yeni 

teknikler geliştirilmiştir. Bu dönemde ünlü bir yağlıboya ressamı olan Jean Francois 

Millet (1814-1875), fakir işçilerin ve hayvanlarıyla çobanların pastel boya resimlerini 

yaparak, toplum hayatını yakından resmetmiştir (Bkz: Resim 29). “İşçiler” adlı eserinde 

pastel boyayı kurşun kalem ile karıştırarak kullanmış, çizgi vuruşlarıyla etkili bir 

anlatım yakalamıştır (Monnıer, 1983:60). Edouard Manet (1832-1883) pasteli daha çok 

portre çalışmalarında kullanmış, ışık-gölgeyi renk vuruşlarıyla etkili biçimde 

resimlerine yansıtmıştır. Pastelin tüm renklerini ustaca kullanmıştır. 

 

Resim 29: Jean Francois Millet, “İşçiler”, 

http://www.docbrown.info/docspics/paris/pspage17.htm, 19.06.2009. 

Edgar Degas (1834-1917) bilinen en ünlü pastel boya sanatçısıdır  (Bkz: Resim 

30-31). Tekniği başarılı bir ressam olan Degas, daha çok dans temalı resimleri ile 

tanındı. Çalışmalarının yarısından fazlası dansçılarla ilgiliydi. Bu çalışmaları aynı 

zamanda, hareketi betimlemesindeki ustalığını gösteriyordu. Dans kadar at yarışları ve 

çıplak kadınlar çizmekte de başarılıydı. Portreleri de sanat tarihinin en başarılarından 

kabul edilir (http://tr.wikipedia.org/wiki/Edgar_Degas, 20.06.2010). Anlık hareketleri 

resme yansıtmakta çok başarılıdır (Turani,1992:516). Çizgiyi renkçi bir anlayışla 
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bağdaştırmıştır (Özsezgin, 1974:14). İlk kişisel sergisini 1892’de açmıştır. Bu sergide 

sadece pastel boya tekniği ile yapılmış peyzaj resimlerini izleyiciye sunmuştur (Edgar 

Degas; http://www.yale.edu/opa/v31.n15/story10.html, 20.06.2010). 

 

Resim 30: Edgar Degas, “Balerinler”, 

http://www.istanbularthouse.com/sanat/ressam/resim.php?lang=tur&id=237, 

20.06.2010. 

 

Resim 31: Edgar Degas, “Yeşiller İçindeki Şarkıcı”, Hatice Kılıç, 2007:20. 
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Fransız ressam Odilon Redon (1840-1916), zarif ve usta renk vuruşlarıyla pastel 

boya çalışmalar yapmıştır. Çalışmalarına, kağıdın kendi rengini de dahil etmiştir. 

Mitoloji, hayaller, figürler, rüyalar, konuları arasında yer alır. Yaptığı çiçek resimleri 

ise, çoğunlukla gerçekte var olmayan hayali türlerdir. Redon; “Benim sanat 

anlayışımda, birbiriyle bağlantılı, biçim değiştirip, dönüşüme uğramış şekilleri 

gözlemleyebilirsiniz (Bkz: Resim 32-33-34). Var olması mümkün olmayan ama 

kendilerine özgü mantığı olan şekillerdir, benim resimlerimde görülen” (Serullaz, 

1998:151) der. Resimlerinin gerçekçiliği, zorlukla kavranan sembolik öğelerle güçlü bir 

tezat oluşturmuştur (Cerver, 2003:165). 

 

Resim 32: Odilon Redon (1840-1916), 

http://see11saa.seesaa.net/category/7873311-7.html, 18.08.2009. 

    Pastelin renklerinin kaynaşma özelliği ve etkili zıtlığı, Redon’un bu 

malzemeyi sevmesini sağlamıştır.  
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Resim 33:  Odilon Redon, “Madam Arthur Fontaine”, 

http://www.xiamenoilpainting.com/upload1/fileadmin/images/Odilon%20Redon

19.jpg, 18.08.2009. 

 

Resim 34: Odilon Redon, “Buket”, Hatice Kılıç, 2007:22. 
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      Pierre Auguste Renoir (1841-1919), pastel resimlerini çizgisel bir üslupla 

çalışmış, kağıdın renginden yararlanmıştır. Bu çalışmasında, sanatçının çocukları ve 

onların dadısı (Bkz: Resim 35-36) olan Gabrielle resmedilmiştir. 

 

Resim 35: Pierre Aguste Renoir, “Gabrielle ve Renoir'ın çocukları”, Hatice 

Kılıç, 2007:22. 

 

Resim 36: Pierre Aguste Renoir, 

http://rubell.files.wordpress.com/2009/01/pierre-auguste_renoir.jpg, 21.07.2009. 
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Manet, Degas ve Renoir 19.yüzyılın son çeyreğinde pastelin yeniden 

popülerliğini kazanmasında etkili olmuş önemli ressamlardır (Moffett,1998:44). 

Toulouse Lautrec (1864-1901), Pierre Bonnard (1867-1947) gibi birçoğu da pastel boya 

tekniğini kullanmış diğer ünlü Fransız sanatçılardır. 

Rus sanatçı Mikhail Aleksandrovic Vrubel (1856-1910) pastel boyayı tuval ve 

karton üzerinde guaj boya ile birlikte kullanarak (Bkz: Resim 37) başarılı çalışmalar 

yapmıştır. 

 

Resim 37: Mikhail Aleksandroviç Vrubel, “İnci İstiridye”, karton üzerine pastel, 

guaj ve füzen, Hatice Kılıç, 2007:22. 

Massachussett’den ressam Ruth Henshaw (1772-1848) mum ışığını kullanmış ve 

siluet biçimli etkili eserler üretmiştir. Mc Neil Whistler (1834-1903) Venedik 

manzaralarını içeren 50 muhteşem pastel çalışması yapmıştır. Childe Hassam (1859-

1935) New York manzaraları (Bkz: Resim 38) ve bayrak motifleriyle tanınmıştır. 
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Resim 38: Childe Hassam, “New York Tipisi”, 

http://www.thecityreview.com/hassam1.jpg, 21.07.2009. 

 Amerikalı sanatçı Mary Cassat (1844-1926) La Tour’un çalışmalarını görmek 

için Avrupa’ya gitmiştir. Empresyonistlerle birleşmiş ve ilk kez onlarla sergi açmıştır. 

Anne ve çocuk konularından ilham almış, tekrar tekrar aynı modelleri kullanarak, 

içtenlik, samimiyet hissi araştırmıştır. Amerika’da empresyonist olarak benimsenmiştir. 

Yaşamının son yıllarında Degas gibi yoğun olarak pastel çalışmalar yapmıştır (Bkz: 

Resim 39). Özellikle son pastel çalışmalarında, renkler daha canlı, parlak ve kuvvetli, 

eserleri daha çarpıcı görülmektedir (Bolger, 1989:58).  

 

Resim 39: Mary Cassat (1844-1926), 

http://files.splinder.com/fff4d25ff4f563140d814545881e413a_medium.jpg, 

21.07.2009. 
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İngiliz sanatçı John Blockley (? – 2002) pastel, resmin sürekli bir arayış 

olduğunu söyler. Resim yapmak, konuya yeni düşünceler ve yorumlar getirmektir der. 

Çalışmaları, çevresindeki her şeyi sürekli gözlemlemeye dayanırken, gerçek amacı 

fotoğraf gerçekçiliğine yanaşmamaktır der (Blockley,1992:8). 1969 yılında “İngiliz 

Pastel Derneği” ne seçilmiştir. Pastel boya konusunda kitap yazan sanatçı, pastele ilgi 

duyan birçok kişi için örnek teşkil etmiştir. 1870’de pastel sanatına değer kazandırmak 

için birçok ressam bir araya gelerek Pastel Birliğini’nin temelini oluşturmuştur. Ressam; 

Fransız Millet, Degas, Moreau, Levy, İngiliz Whistler, Hollandalı Jong, Alman Von 

Lenbach, Max Liebermann, Franz Stack, Norveç’ten Fritz Thaulow vb. daha birçok 

tanınmış ressam bu oluşuma destek vermiş, sergiler açmış ve eserler üretmişlerdir. 

Teknik olarak yağlı pasteller ise diğer boya çeşitlerine göre oldukça yeni bir 

malzemedir. 1921’de kuramcı ve sanatçı olan Kanae Yamamoto ile iki kayınbiraderi 

tarafından keşfedilmiş ve geliştirilmiştir (Henri Goetz– Pablo Picasso; 

http://www.oilpastelsociety.com/history.htm, 03.08.2009). 

 Yüksek kaliteli pastel, yumuşak, yoğun ve parlak renklere sahiptir. Bu dönemde 

Sakura Pastel Şirketinde üretime başlanmış ve böylece yağlı pastel boya tam olarak 

ortaya çıkmıştır. Yeni üretim memnuniyet verici değildir. Pigment yoğunluğu düşük ve 

üst üste boya tabakası vurmak imkansızdır. Bu yüzden 1924’te yüksek kıvamlı renkli 

pastel boya üretilmesine karar verilmiştir. 1927’de ise çocuklar da göz önünde 

bulundurularak son formül geliştirilmiştir. Bill Creevy, The Pastel Book adlı kitabında, 

“Yağlı pastelleri ilk olarak 1960’ların sonunda, üniversite eğitimim sırasında duydum” 

(Creevy, 1991:137) sözüyle, bize eğitimde yaygın olarak kullanımının hangi zamana 

rastladığı konusunda ufak da olsa bir bilgi vermektedir. 

1947’de yüksek kalitede sanat malzemeleri üreten Fransız tüccar Henri 

Sennelier; Pablo Picasso (1881-1973) ve Henri Goetz’in (1909-1989) önerisiyle ilk 

profesyonel yağlı pastelleri üretmeye başlamıştır (HenriGoetzPablo Picasso; 

(http://www.wetcanvas.com/Articles2 /250/541/, 03.08.2009). 

 Pastel boya sanatında; John Blockley, Ken Paine, Francesc Crespo, Kay 

Gallwey, Judy Martin, Moris Gontard, Nycol Beaulieu ve Lydie Arickx önemli yer eden 

sanatçılardandır. 
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      1870’lerde Fransa’da temeli atılan Pastel Boya Dernekleri şu anda dünyanın 

birçok ülkesinde mevcuttur ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Burada sanatçıların bir 

araya gelmesindeki amaç, pastele gereken değerini kazandırmak ve bu tekniği 

geliştirmek, yaşatmaktır. Bunun için dünyanın birçok yerinden ressamlar pastel boya 

tekniği ile eserler üretmekte, bir araya gelmekte ve sergiler açmaktadırlar. Özellikle 

Amerika’nın birçok şehrinde kurulan uluslararası pastel birlikleri etkileyici 

çalışmalarıyla sanatçılara ilham vermektedir. 2004 yılında yine Amerika’da kurulan 

yağlı pastel birliği de çalışmaları ve web sitesi ile sanatçılara ışık tutmaktadır. Pastel 

boya sanatı üzerine günümüzde Avrupa ve Amerika’da yayınlanmakta olan birçok dergi 

ve web sitesi de vardır (Artun, 2007:39-40). 

 Türk Resim Sanatında Pastel Boya Kullanımına baktığımızda, Osmanlılar, 

sistemli bir güzel sanatlar eğitimiyle ilk kez Pierre Desire Guillement’nin desen ve 

Resim Atölyesi’nde karşılaşmışlardır (1874). Atölyede ilk yılın sonunda düzenlenerek 

halka açılan Pera’da Desen ve Resim Atölyesi Sergisi vesilesiyle LaTurquie gazetesinde 

yayınlanan makalede, yetenekli Mösyö Guillement’nin gözetiminde eğitimlerini 

sürdürenlerin karakalemden pastel ve yağlıboyaya geçtikleri, öğrencilerin manzara ve 

çiçek resimledikleri, antik heykeller ve canlı modellerden figür çalıştıklarına dair 

ayrıntılı bilgi verilerek pastelin sanatçılarımız tarafından kullanımının ne zamana denk 

geldiği konusunda aydınlatılmaktayız (Artun, 2007:39-40). 

 Pastel boya, Türk resim sanatı tarihinin başlangıcından günümüze kadar birçok 

sanatçı tarafından, gerek desen gerekse resim çalışmalarında kullanılmıştır. Pastel 

tekniğini tek başına veya diğer boya ve malzemelerle birlikte de denemiş olan Türk 

sanatçılar etkili eserler üretmişlerdir. Feyhaman Duran (1886-1970): Eserlerine yerel bir 

ışık, renk ve atmosfer katabilmeyi başarmıştır. Yumuşak bir anlatım ve abartılmamış bir 

teknikle yaptığı resimlerinde sağlam bir desen anlayışı vardır. İbrahim Çallı (1882-

1960) :Türk sanatı tarihinde önemli bir yere sahip olan Çallı’nın konuları genelde 

peyzaj, figür ve portreden (Bkz: Resim 40) oluşmaktadır. Resimdeki renklerin 

olgunluğu ve hassas gölge geçişleri etkilidir (Kılıç, 2007:37).  
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Resim 40: İbrahim Çallı, “Otoportre”, karışık teknik, Hatice Kılıç, 2007:37. 

 

Nazmi Ziya Güran (1881-1937): Pastel portre çalışmasında çizgisel bir üslup 

görülmektedir. Kağıdın rengini de kullanarak esere derinlik kazandırmıştır. Mihri 

Müşfik (1886-1954?): Öncü kadın ressamlarımızdan biridir. Pastel boya portre 

çalışmasında önce tonlamalar yapmış, üzerine çizgi vuruşlarıyla resmini tamamlamıştır. 

Kâğıdın renginden de faydalanarak eserinde bütünlük sağlamıştır. Hakkı Anlı (1886-

1991): Işığı değişik biçimde kullanması, onu diğer sanatçılardan ayırmaktadır. 

Kübizmin Türkiye’deki en büyük temsilcilerinden biridir. Pastel boya ile çalıştığı 

natürmortta ışık gölgede şeffaflık görülürken, çizgilerin kullanımı desensel bir anlatım 

taşır. Müfide Kadri (1890-1912): Pastel ve yağlıboya ustasıdır (Bkz: Resim 41). Osman 

Hamdi Bey’den ders alan ressam, Osmanlı toplumunda değişen kadın kimliğinin bir 

simgesi ve çağdaş Türk resim sanatı tarihinde ilk kadın ressamlardan biri olarak dikkat 

çekmektedir (Kılıç, 2007:41).   
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Resim 41: Müfide Kadri, “Güzin Duran’ın Portresi”, 

http://www.fotoix.com/album/392/resim/Bayan%20Fig%C3%BCrleri/, 

05.08.2009. 

 

Namık İsmail (1890-1935): Tamamen orta ton kağıt üzerine siyah kurşun kalem 

ve beyaz tebeşirle çalıştığı “çıplak” desenlerinin yanında pastel boya portreleri dikkat 

çekicidir. Gölgelemeleri çizgisel bir üslupla eserlerine yansıtır ve sade bir anlatım 

yakalar. Cihat Burak (1915-1994): Yağlıboya çalışmalarının yanı sıra pasteli karışık 

teknik içinde kullanan sanatçı, canlı renklerinin üzerine çizgi vuruşları ekleyerek etkili 

bir anlatım sağlamaktadır. Avni Arbaş (1919-2003): Daha çok ölü doğa ve figür 

konularını işlediği resimleri, gözleme dayalıdır. Pastel çalışmalarında, renk tonları ve 

çizgi vuruşları dikkat çekicidir. Nermin Pura (1923): Kendisi gibi ressam olan Numan 

Pura ile evlidir. Her ikisi de “Modada Çay Bahçesi” konulu pastel çalışmaları ile dikkat 

çeker. Pasteli izlenimci ve renkçi bir anlayışla kullanmışlardır. Nermin Pura’nın pastelle 

yapmış olduğu bu resimde şeffaflık ve dikkatli bir perspektif anlayışın resmin 

bütününde hakim olduğu apaçık görülmektedir. Figürlerde, ayrıntıya ve ışık-gölgeye 

oldukça önem verilmiştir. Lütfü Günay (1924-): Peyzaj çalışmalarıyla tanınan sanatçı, 

yağlıboya, yağlı pastel ve su bazlı boyalar kullanmaktadır. Duralit üzerine uygulamış 
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olduğu peyzaj çalışmasında üst üste uyguladığı pastel boya (Bkz: Resim 42) ile zengin 

renkler elde etmiştir (Kılıç, 2007:41-47).   

 

Resim 42: Lütfü Günay, “Peyzaj”, 

http://www.cakinberk.com/viewartist.aspx?aid=63, 09.08.2009. 

Orhan Peker: (1927-1978) Pastel boya ile çalışmış olduğu portrede renklerin 

bölümlenmesi, parlaklığı, çizgilerin özgürlüğü dikkat çeker. Bu denli canlı renklerin 

ardındaki portrenin hüzünlü ifadesi, izleyiciyi farklı bir boyuta taşır, düşündürür. Aydın 

Ayan’ın (1953-) resimlerinde temel konu insandır (Bkz: Resim 43). Pastel renklerinin 

yumuşak geçişliğini kullanmış, derinliği koyu açık değerlerle başarılı biçimde 

yansıtmıştır (Kılıç, 2007: 47-52). 

 

Resim 43: Aydın Ayan, “İsimsiz”, 

http://emeginsanati2.blogcu.com/etiket/sevginaz%20inal, 08. 09.2009. 
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Sanatçılarımızdan pastel boya tekniği ile ilgili çalışanlar şunlardır: 

Nazmi Ziya Güran (1881-1937), İbrahim Çallı, Mihri Müşfik (1886-1954?),  

Hakkı Anlı (1886-1991), Feyhaman Duran (1886-1970), Müfide Kadri (1890-1912), 

Namık İsmail (1890-1935), Zeki Faik İzer (1905-1988), Zühtü Müridoğlu (1906-1992), 

Cihat Burak (1915-1994), Avni Arbaş (1919-2003), Nermin Pura (1923),  Lütfü Günay 

(1924-), Orhan Peker (1927-1978), Turan Erol (1927-), Mehmet Güler (1944-), 

Muzaffer Akyol (1945-) ve Aydın Ayan (1953-).  

3.1.2.2. PASTEL BOYA RESİM TEKNİĞİNDE KULLANILAN ARAÇ VE 

GEREÇLER 

Son yıllarda boya sanayinin gelişmesiyle modern teknoloji pastel boyanın birçok 

çeşidini üretmiştir. Bunlar arasında, suda çözülebilen pastel boyayı (aquarelle kalem) ve 

pastel çubukları şeklindeki yağlıboyayı da saymak mümkündür (Stephenson, 1995: 70). 

Ençok terçih edilen pastel çeşitleri şunlardır: 

-Kuru Pastel Boya: Toz pastel boya da denir. Kuru pasteller, renkli pigmentlerin 

su ve bağlayıcı ile karışmasıyla elde edilir. Genelde köşeli çubuk veya kalem şeklinde 

üretilirler. Kalem şeklinde olanları ele bulaşmaz ve taşınması daha kolaydır. Detay 

çalışmaları için çok uygundur (Gamo, 1993:8). Kalem pastellerle ince çizgilerle 

çalışılarak, renkler direkt olarak kağıdın üstünde harmanlanabilir (Zaıdenbergz, 

1960:240).  

-Yağlı Pastel Boya: Bugünkü pastellerin ikinci önemli türü ise yağlı pastellerdir. 

Yağlı pasteller II. Dünya savaşından sonra ortaya çıkmıştır. 1960’lardan başlayarak 

ressamlar arasında kabul gören oldukça yeni bir buluştur. Bunlar artık gittikçe farklı 

şekillerde ortaya çıkmaktadır (Creevy, 1991:22).   

Yağlı pastel, daha yumuşak ve yağlıdır. Kağıda kolay tutunur. Üst üste birkaç 

renk sürmeye elverişlidir. Suya dayanıklıdır. Terebentinle eriyebilen bir yapısı vardır. 

Yağlı pastel, içinde parafin olduğundan, sürüldüğü yüzeyden dökülmez ve dış etkilere 

daha çok dayanıklı olur (Işıngör, 1980:80).  

-Mumlu Pastel Boya: Toz boyaların erimiş mum ile karıştırılmasıyla elde edilir. 

Rengin üst üste uygulanması zordur. Mum boya renkler sabit kalmadıklarından koyu 
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rengin üstüne açık renk sürmek oldukça zordur (Parramon, 1996:48). Silinmek istenen 

yerler, ancak kazınarak çıkarılır. Yağlı pastel boyaya göre daha serttir. Suya 

dayanıklıdır. Terebentinle eriyebilir. 

Pastel aslında başka bir resim malzemesi olmaktan ziyade, boyandığı yardımcı 

malzemenin yüzeyini yansıtmaktadır. Pastelin boya maddesi üstüne yapışıp, yapısını 

vurguladığı yardımcı malzemenin üst yüzeyine tutunur. Çalışma yapılacak yüzeyin 

seçimi, kağıt ve pastelin güzel etkileşimiyle ilgilenen bir pastel ressamı için yaratıcı bir 

karardır (Creevy, 1991: 28). Pastel için en iyi kağıtlar sert olan kağıtlardır. Parlak 

kağıtlar iyi neticeli değildir. En çok kullanılan cins füzen için olan ingres kağıdıdır; bu 

tür kağıtlar çeşitli ağırlık ve nispetlerde, çeşitli renk ve nüanslarda bulunmaktadır. Pastel 

için çok zaman renkli kağıt kullanılır. Pastel çalışmalarında kullanılan kağıdın yapısı 

tesiri arttırır. Onun için pastele uygun kağıdı elle kontrol ederek seçmek gerekir 

(http://www.genelbilge.com/pastel-boya-nedir-nasil-kullanilir.html/, 17.09.2009). 

-Tıraş Bıçakları: Diğer bir faydalı araç, tek ağızlı traş bıçaklarıdır. Bunlar gerek 

alttakileri meydana çıkarmak, gerekse de yeni renklere düzeltmeler yapmak amacıyla 

boyaları kazımak için vazgeçilmezdir. Tıraş bıçakları ayrıca tebeşirin tozunu kazımak 

ve pastel kalemlerden yağlı çubuklara kadar hemen her şeyi keskinleştirmek için 

faydalıdır (Creevy, 1991:41).  

-Desen Altlıkları: Kağıtların en ve boyuna uygun altlıklara ihtiyacımız olacaktır. 

Kağıt, altlık üzerine yapıştırıcı bir bant veya bir raptiye çivisi ile tespit edilir 

(http://www.genelbilge.com/pastel-boya-nedir-nasil-kullanilir.html/, 17.09.2009). 

-Güderi: Güderi seyrek bir şekilde tatbik edilmiş olan pastelleri karıştırılıp 

yaymak için kullanılan süet benzeri bezdir. Güderi, renkler çok fazla birikmeden evvel 

pastel resmin ilk aşamalarında çok etkilidir. Bir güderi dikkatli bir karışım ve kontrol 

amacıyla parmakların çevresine de sarılabilir (Creevy, 1991:41).  

-Dosyalar: Bir pastel ressamının kağıtlarını ve desenlerini saklamak için çeşitli 

ebatta dosyalara ihtiyacı olacaktır. Pastel resimlerini birbirine karşı korumak için 

aralarına yağ geçirmeyen parşömen kağıdı konulmalıdır. 

(http://www.genelbilge.com/pastel-boya-nedir-nasil-kullanilir.html/, 17.09.2009). 
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-Silgiler: Pastel yaparken çeşitli türden silgilerin el altında bulundurulması 

gerekir. Yardımcı malzemeden istenmeyen pasteli çıkardığı için, düzeltmeler yapmada 

hamur bir silgi son derece faydalıdır (İlk önce bir tıraş veya palet bıçağı ile pastel 

mümkün olduğunca çok kazınmalıdır). Karıştırdıkça çok az renk çıkaran kalem silgi de 

pastel karıştırıcısı olarak kullanılabilir. 

-Tortillion ve Karıştırma Çubukları: Tortillion uzun ince bir nokta halinde rulo 

haline getirilmiş kağıttan yapılan bir silindirdir. Karıştırma çubuğu da rulo kağıttan 

yapılmaktadır, ancak tortillona göre çok daha kısa bir uca sahiptir. Her iki araç türü de 

pastelleri karıştırmak ve yaymak için kullanılır (Creevy, 1991:41). 

-Desen Malzemesi: Kompozisyonların eskizleri için, el altında bir desen takımı 

olmalıdır. Yumuşak kömür kalemler, füzenler, çeşitli renkte desen kalemleri, çıkmayan 

siyah, beyaz, mürekkep bulunmalıdır. Desen için zerdova tüylü ince uçlu fırçalara da 

ihtiyaç vardır. Bu fırçalar mürekkepli bir çalışmadan sonra sabunla yıkanmalıdır 

(http://www.genelbilge.com/pastel-boya-nedir-nasil-kullanilir.html/, 17.09.2009). 

-Süngerli Fırçalar: Süngerli bir fırça akrilik jeller gibi suda çözünebilen araçları 

uygulamanın yanı sıra tebeşir pastelleri için de bir karıştırma aleti olarak kullanılabilir. 

Nemlendirilmiş bir süngerli fırçadan tebeşir pastellerle tabaka çalışmaları oluşturmakta 

yararlanılabilir. 

-Köpük Rulolar: Köpük rulolar, karıştırılmış araç teknikleri olarak, tebeşir 

pasteller üzerine akrilik araçları yaymak açısından kullanışlıdır. Köpük rulo bu amaçla 

bir fırçaya göre daha etkilidir. 

-Tutacaklar:  Bunlar elleri pastel tozuna karşı temiz tutar. Tutacaklar ayrıca ince 

detaylar için daha fazla kontrol sağlar (Creevy, 1991:41).  

 

3.1.3. GUAJ BOYA RESİM TEKNİĞİ 

Guaj, su bazlı opak (şeffaf olmayan, kapatıcı) bir boya türüdür. Ayrıca tempera, 

poster colour gibi adlarla anılan boyalar, guaj kategorisinde yer alır. Su bazlı yani su ile 

karışan, mat, çabuk kuruyan ve kapatıcı özelliklere sahiptir. Guaj boyada renkler sulu 

boyanın tersine beyaz boya katılarak açılır (MEGEP, 2008:3). Suluboyada çok küçük 

pigment parçaları kağıdın dokusuna iyice işleyerek saydam bir etki bıkarır, oysa guajda 
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pigmentin zamkla karıştırılması nedeniyle boya kağıdın dokusuna işlemeden yüzeyinde 

bir kat oluşturur ve ışığın geçmesini engeller (http://tr.wikipedia.org/wiki/Guaj, 

21.11.2010). Guajda zamklı madde oranı daha çoktur, fazla olarak da alüminyum 

katılır. En önemli fark ise suluboyada beyazın bulunmamasıdır; çünkü beyaz saydam 

olmayıp yoğun bir renktir. Suluboya için kağıdın beyazlığı dışında beyaz yoktur. Bunun 

aksine guaj renklerin arasında beyaz da yer alır (Comamala, 1993: 8). Guaj boya 

içindeki zamk oranının sulu boyadan fazla olması nedeniyle, yağlı olmayan her türlü 

yüzey üzerine uygulanabilir. Örneğin; kağıt, tahta, seramik, cam, kumaş, duvar ve alçılı 

yüzeyler (MEGEP, 2008:13). 

Guaj boyanın çok geniş kullanım alanı vardır. Afiş, amblem, logo, animasyon, 

karikatür, kitap-dergi resimlerinde ve birçok alanda kullanılmaktadır. Birçok 

malzemeyle kullanım imkanı vardır. Bunlar; sulu boya, yağlı boya, akrilik boya, pastel 

boya, mürekkep gibi malzemelerledir.  

3.1.3.1. GUAJ BOYA RESİM TEKNİĞİNİN TARİHÇESİ 

Guaj boya eski Mısır’da, Ortaçağda kitap bezemelerinde uygulanan bir tekniktir. 

11. ve 12. yüzyıllarda ressamlar tarafından resim çalışmalarında kullanılmıştır. 20. 

yüzyılda başta Fransız sanatçılar olmak üzere birçok ressam tarafından yalnız ya da 

suluboya ve daha başka malzemelerle bir arada kullanılmıştır 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Guaj, 21.11.2010). Giotto, Magtegna, Botticelli gibi 

ressamlar bazı resimlerini guaj boyayla çalışmışlardır (Bkz: Resim 44). 

 

Resim 44: Sandro Botticelli, 

http://www.resimle.net/resim2235.html, 23.09.2009. 
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Rönesans sanatçılarından Rubens, Van Dyck, Gaspard Poussin ve daha birçok 

sanatçı guaj boya tekniğinde çalışmalar yapmışlardır (MEGEP, 2008:3-4).  

Albrecht Dürer manzara ve hayvan figürlerinde guaj boya ile sulu boyayı birlikte 

kullanmıştır. Portere çalışmalarında (Bkz: Resim 45-46-47) ise daha çok guajı yalnız 

başına veya yağlı boya ile birlikte kullanmıştır. 

 

Resim 45: Albrecht Dürer 1946, MEGEP, 2008:4. 

 

Resim 46: Albert Dürer, sulu boya-guaj boya, MEGEP, 2008:5. Resim 47: 

Albert Dürer, sulu boya-guaj boya, MEGEP, 2008:5. 
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Rokoko ressamları tarafından da çalışmalarında tercih edilen guaj boya, XX. 

yüzyılda Fransız sanatçılar ve birçok ressam tarafından başta sulu boya olmak üzere 

başka malzemelerle birlikte kullanılmıştır. 

Türk sanatında suluboya resme, guaja yan bir alan, ikincil bir yöntem diye 

bakmayan, suluboya resmi, kendi kendine yeten bir yol ve yöntem saymış olanlar 

arasında Fikret Mualla yer alır. Uzun süreli atölye çalışmalarına tahammül etmeyen, 

resimlerini bir çırpıda gerçekleştiren bu ressam için guaj çok uygun bir malzemedir. 

Diğer bir sanatçımızda Turgut Zaim, guajla en taze, arı duru renkler bulan, figürlerini 

bu tonlarla boyayan özgün bir kişiliktir. Sonra Bedri Rahmi ve Eren Eyüboğlu yer alır. 

Suluboyayı, guajı onarırcasına kullanan bir usta daha: Zeki Faik İzerdir. Avni Abraş, 

Selim Turan ve Orhan Peker, guaja ve mürekkebe saygınlık kazandıran başka ustalar 

arasında yer eder (Seyyid, 2001:12-13). 

 

3.1.3.2. GUAJ BOYA RESİM TEKNİĞİNDE KULLANILAN ARAÇ VE 

GEREÇLER 

Guaj boya piyasalarda, tüp, tablet ve kavanoz şeklinde bulunur. 

-Tüpler: Tüp oldukça elverişli bir sunuluş şeklidir. Guaj, kalite bakımından 

kavanoz ve teneke kutularda aynıdır. Tek olarak satılabildiği gibi, karton veya metal 

kutularda da  satılabilmektedir. 

-Tabletler: Bu şekilde piyasaya çıkarılan boya, sadece okul ve bazı sanat 

çalışmaları için önerilir, reklamcılık için uygun değildir. Tabletler, karton veya metal 

kutular içinde satılan genellikle 7 -14 renk arasında değişen, küp veya silindir 

biçimindedir. Bunlar tablet suluboyayı andırırlar. 

-Kavanozlar: Devamlı çalışanlar için en elverişli olanlar kavanozlardır. Büyük 

boy kavanozlar, beyaz ve siyah gibi çok kullanılan renkler için önerilir (Comamala, 

1993:8-10). 

Guaj boyada en çok kullanılan yüzey, kağıttır. Kağıt seçiminde kağıdın 

yüzeyinin çok pürüzlü ve parlak emici olmaması tercih edilmez. Daha çok yüzeyi 
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düzgün, boyandığında kıvrılmayan gramajı yüksek kağıtlar seçilmelidir (MEGEP, 2008: 

13). Kağıt ne kadar kalın ve kaba olursa o kadar iyidir (Comamala, 1993:13).  

Sulu boya tekniğinde kullanılan fırçalar guaj boya için de kullanılır. Ayrıca 

farklı kullanım tekniklerine göre boyayı yüzeye sürmek için spatül, merdane, sünger ve  

sert kıllı fırça gibi araçlar da kullanılabilir (MEGEP, 2008:13). Fırçalar, yumuşak ve 

sert olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlarında yanında spatulalar, merdaneler, süngerler, 

cilalar, çanaklar ve paletler de yardımcı olarak teknikte yer alır (Comamala,1993:1418). 

3.1.4. KOLAJ TEKNİĞİ 

Kolaj (Collage) yapıştırma anlamına gelen Fransızca bir kelimedir. Sanat terimi 

olarak; kağıt, kumaş gibi gereçlerin, resim yapma tekniğine uygun olarak bir yüzeye 

düzenli yapıştırılması anlamına gelir (Kılıçkan, 2000:161).      

Halk sanatlarından kağıt, cam, boncuk gibi malzemelerin basit bir yapıştırma 

yöntemiyle dekoratif bir amaç için bir araya getirilmesi olarak kullanılan kolaj; aslında 

bin senelik bir geçmişe sahip olmasına karşın sanatsal ifade aracı olarak anlamını 20. 

yüzyılda bulmuştur. Bu yüzyılın bütün akımlarını etkileyecek; tetikleyici ve devrimci 

bir güce dönüşmüştür. Temelde plastik, resimsel ya da heykelsi eklerin resme 

katılmasını ifade eder. Elde mevcut olan her türlü basılı, çizili ya da fotografik malzeme 

ile bir yüzey üzerine yeni bir kompozisyon oluşturacak düzende yapıştırılarak elde 

edilmektedir. Böylelikle kendileri sanatsal nitelikte olmayan çeşitli malzemeler, 

yalnızca bir kompozisyon oluşturmak için kullanılmaları sayesinde, bir sanat eseri 

meydana getirirler (Sözen-Tanyel, 2005:134).  

Sözcük olarak kullanımının tarihçesi ve sanatın çeşitli yönleri üzerindeki 

etkileri, günümüzde müzikal, bilimsel, sinematografik ve diğer başka alanlarda da 

kolajların yapılmasına yol açmıştır (http://poetikhars. com/bloglar/serkan_ 

isin/acaba_bir_fugun_ tasarimi_ siire_donu_turulebilir_mi, 20.05.2010). 

 

3.1.4.1. KOLAJ TEKNİĞİNİN TARİHÇESİ 

Değişik nitelikte görsel verileri bir resimde karıştırarak uygulamak Mısır 

sanatında görülmektedir. Bir resmin değerini ve etkisini artırmak için altın ve gümüş 
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yaldız ya da değerli taslarla süslemek gibi çeşitli yollardan yararlanılmıştır. Resmi, 

sadece boya ile bırakmayıp değişik malzemelerle tamamlamaktadırlar. Bu eserlerin, 

resimde farklı malzemelerin kullanılmasında ilk örnekler olduğu görülmektedir (Sözen 

ve Tanyeli, 2005:62).  

Mısır sanatında ayrıca, mimari, ev eşyası, mobilya gibi süslemelerde, ağaç 

kakmacılığının ilk örnekleri görülmektedir. Mobilya yüzeyleri, renkli deniz kabukları 

taslar ve kemikler, oyulan ağaca yapıştırılarak süslenmiştir. Böylece tek tek birçok 

parçadan bir bütün meydana getirilmiştir. Bütün içerisinde farklı malzeme ve parçalar, 

kullanılırken, hem estetik bir arayışa girilmiş hem de yapılan esere bir takım anlamlar 

yükleyerek görevler verilmiştir. İlk ve Orta çağlarda kakma işleri, üç veya dört köşe 

parçalar halinde yapılmıştır. Kakmacılıkta bu dönemlerden 1550 yılına kadar cizici alet 

olarak yalnızca bıçak ve delik kalemi kullanılmıştır (Larousse, 1960:7-785). 

Kakmacılıkta, Parçalarla bütünü oluşturma esasına dayalı olarak yapılan 

çalışmaların ilk örnekleri aslında Mezopotamya sanatına kadar uzanmaktadır. Sırlı 

tuğlalardan kabartmalar ve Babil, Hitit sanatında Okçu isimli eserler, örnek olarak 

gösterilebilir. Bu dönem eserlerinde, kompozisyon ve kompozisyon içindeki hayvan ve 

insan figürleri kabartılarak hazırlanmış birçok sırlı tuğlanın bir araya getirilmesiyle 

(günümüzdeki puzzle’lar gibi) oluşturulmuştur. Eserlerin etkisi ve kalıcılığı malzemenin 

sağlamlığı ve yapısı dolayısıyla günümüze kadar ulaşabilmiştir. İlk çağlardan beri 

başvurulan bir yöntemdir. Ayrıca parçaların birleşme noktalarından da faydalanarak 

çeşitli kompozisyonlar oluşturma fırsatını kaçırmayarak, ya da farklı büyüklükte, 

renkte, malzemede, desende kompozisyonlar oluşturulduğunda görsel bir şölen haline 

gelebilmektedir. Bu çalışmalarda, parça ve bütün kapsamında yapılan süslemelerde en 

çok başvurulan kompozisyon tekniklerinden biri olarak ritim, gözardı edilmemelidir. 

Büyük-küçük, kısa- uzun, üçgen-dörtgen-beşgen, altıgen, sekizgen, şekiller ve renkler 

arasında da hoş bir ritim anlayışı kullanılmaktadır (Larousse, 1960:7-785). 

Orta çağ sanatında mozaik, birçok küçük parçadan büyük bir bütün çalışma 

oluşturmada iyi bir örnek olmaktadır. Mozaik, çeşitli renklerde küçük mermer, taş veya 

pişmiş toprak parçalarının, çimentoda yan yana getirilmesiyle yapılmaktadır (Larousse, 

1960:7-785). Parça ve bütün esasına dayalı olarak gerçekleştirilen mozaikler bu 

dönemde ve daha sonraki dönemlerde, oldukça fazla kullanılmıştır. Kompozisyona göre 
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hazırlanan renkli taşlar ile gerçekleştirilen mozaikler, yer ve duvar, taban, merdiven 

süslemelerinde kullanılmaktadır. 

Orta çağdan günümüze kadar ulaşan, birçok olumsuzluğa rağmen hala renklerini 

ve etkisini kaybetmeyen örnekler görülmektedir. Oldukça küçük birçok parçadan oluşan 

büyük ebatlardaki eserler, resim titizliğinde bir desen ve kompozisyon becerisi 

içermektedir. Parça-bütün esasına dayalı olarak, İslam sanatında mimaride, çini 

süslemeler örnek olarak gösterilebilir. Çini, bir çeşit beyez topraktan pişirilerek 

yapılmış, mineli, ince fakat saydam olan seramik işidir. Çini mozaik, yan yan yana 

getirilerek bir yüzeyi kaplayan ve meydana getirilecek tezyinata göre kesilmiş, zemine 

gömülmek suretiyle kullanılan çinidir (Turani, 2007:31). Temiz ve iyi cins kil, 

pişirilerek, renklendirilmekte ve üzerine desen çizilmektedir. Sırlı tuğlayla yapılan 

bezemeler yapının dışında, daha çok cami ve medrese minareleriyle türbe duvarlarında, 

yapının içindeyse, kemerlerde, tonozlarda, kubbelerde kullanılmıştır. Tek renkli 

çinilerin birkaç ayrı renginin bir arada kullanılarak geometrik düzenlemeler 

oluşturulmasına, Anadolu Selçuklu ve erken Osmanlı yapılarında rastlanır. Daha küçük 

parçalardan oluşan mozaik çinilere de yine Anadolu Selçuklu yapılarında 

rastlanmaktadır (Britannica, 1993:165).  

Aslında parça ve bütün konusundaki belirgin değişimler 16.yüzyıl resminden 

17.yüzyıla geçişte kapalı formdan açık forma geçiş olarak başlamıştır. Resim 

16.yüzyılda tuvalin boyutlarına göre düzenlenirken 17.yüzyılda çerçeveden kendini 

ayırmış, resmin dışında da hayatın devam ettiğini hissettirmiş, böylece parçaların 

devamını bellekte tamamlama ve bütüne ulaştırma işini izleyiciye bırakmıştır. 20.yüzyıl 

ile bütünleşen sanattaki yeni arayışlar ve bu alandaki birçok yeniliğin ilk dönemleri 

18.yüzyılda gerçekleşmiştir. Şiirde, edebiyatta, müzikte, resimde ve heykelde gelenekçi 

anlayış yerini daha özgün anlatımlara bırakmaya başlamıştır. Klasik anlayıştan yavaş 

yavaş vazgeçilmişse de klasik sanatın dili geçerliliğini korumaktadır. Gelenekçiler bile 

geleneğin sağlayabileceğinden daha geniş bir konu ve anlatım ortamı aramaktadır. 

Bilim, değişen dünya ile paralel olarak gelişmektedir. Atomun maddenin parçalanabilen 

en küçük birimi olmadığı, onun da boşlukta hareket eden elektron, proton ve 

nötronlardan oluştuğu gerçeği bütününün zaman ilerledikçe parçalanmasına bir işarettir. 

Daha sonra Picasso ve Braque ardından pek çok ressam bu parçalanmanın (Bkz: Resim 
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48) etkisinden kendilerini alıkoyamamışlar, sayısız ve önemli örnekler vermişlerdir 

(Wölfflin, 1985:57-148).  

 

Resim 48: Robert Delaunay, “Eiffel Kulesi”, 

http://www.ruf.rice.edu/~fellows/hart206/images/delaunay_eiffel.jpg, 

28.10.2009. 

 

Perspektifin etkilerini azaltmanın ya da ortadan kaldırmanın yollarını 19.yüzyıl 

sonlarına doğru Gauguin, Puvis de Chavennes, Rossetti, Seurat ve Cezanne gibi ardı 

ardına gelen pek çok ressam araştırmışlardır. Daha sıradan bir malzeme olan Gazete 

kağıdı gibi malzemelerin çok eski örnekleri vardı. Ressamın belli bir biçimi ve rengi 

denemek için tuvalinin üstüne bir kağıt parçası koyması gibi. Picasso ile Braque da 

çözümsel kübist resimlerindeki daha büyük biçimleri önce kağıt parçalarla denemişseler 

de bu kağıt parçalarını daha sonra da sürekli olarak resim üzerinde bırakmak bu iki 

sanatçının oyuncu tutumlarıyla uygun düşen bir davranıştır (Wölfflin, 1985:57-148). 

Betimlemeye karşı soyutlama sorunu ilk olarak Picasso ve Braque ile, 1909 ve 

1911 yıllarında (Bkz: Resim 49) yaptıkları resimlerde ortaya çıkmıştır. 
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Resim 49: Brauque, “Gitar ve Akordeon”, 

http://www.artyfactory.com/art_appreciation/timelines/modern_art_slideshows/p

7ssm_img_4/fullsize/Braque_2.jpg, 27.10.2009. 

 

Cezanne’ın kübist resimlerinden farkı, resimleri daha çok bellekten çiziyor 

olmasıydı. Picasso ve Braque dikkatlerini nesnelere değil de kullanacakları resim diline 

yöneltmişlerdir. Resimlerde biçimler tanınmayacak bir şekilde değildir. Fakat bu 

analitik çözümleme ve birkaç parça ile başlayan yer değiştirmeler, bütünün 

parçalanması kolaj tekniğin ilk habercileriydi. Picasso’nun Pipo içen adamı, sanatla 

gerçeklik arasındaki tartışmada önemli bir rol oynamıştır. Artık resminde adamı bulmak 

oldukça güçleşmiş, parçalanmalar artmış ve yer değiştirmeler resmi anlaşılmaz bir şekle 

sokmuştur. Picasso ve Braque’ın kısa zamanda oluşturdukları bu yeni anlatım, uluslar 

arası sanat ve tasarımda bir dizi gelişmeler için bir sıçrama tahtası oldu (Wölfflin, 1985: 

57-148). Sanatçılar ve resim alıcılarının bulunması, Picasso ve Braque’ın yakın genç bir 

sanatçı çevresinin olması bu akımın güçlenmesine sebep olmuştur. Kolaj tekniğine 

doğru yavaş yavaş ilerlenen bu yolda 1912’de Braque ve Picasso’nun resimleri değişim 

göstermiş ve bu değişime Sentetik (Biresimsel) Kübizm adı verilmiştir. Kolaj tekniği, 

dönemin şiir, müzik ve bir çok sanat dalı tarafından benimsenmiştir. İlerleyen 
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teknolojiyi, birbirine yabancılaşan insanları, savaşları ve modern kent insanını 

yansıtmak için kolaj tekniği uygun bulunmuştur (Lynton, 1982:64). 

 İspanya doğumlu ünlü mimar Antoni Gaudi (1852-1926), Guell Parkındaki 

koltukları mozaikle kaplamıştır (Bkz: Resim 50). Bu mozaikler, farklı amaçlarla 

yaratılmış seramik ürünlerin yeniden düzenlenmesiyle meydana geldikleri için kolaj 

tekniğinin ilk örneklerindendir (http://tr.wikipedia.org/wiki/Blog, 21.02.2010). 

 

Resim 50: Antoni Gaudi (1852-1926), Guell Parkındaki koltukları, 

http://www.offtoeurope.com/wp-content/uploads/2010/02/park-guell-garden-

complex-barcelona.jpg, 21.02.2010. 

 

Fotoğraf, soyut sanatın ortaya çıkışının en önemli etkenlerindendir. Portre resmi 

eski canlılığını kaybetmiş, tarihsel resimler tamamen ortadan kalkmıştır. Fotoğraf, 

sinema, hatta ses kayıtları, resmin üstlendiği pek çok konuyu ele geçirmiştir. Çünkü 

gerçeği yansıtma işi resim ve heykelden daha başarılı bir biçimde gerçekleşmiştir. 

Sanatta soyuta eğilim ve çeşitlilik başlamıştır. Pek çok sanatçı sanatta betimlemenin her 

zaman için sanatın temeli olması gerektiğine inanmaktadır. Durmadan deneyler yapan 

ve yerleşmiş kalıplara karşı çıkan Picasso bile salt soyut bir biçime dayanan bir sanatı 

benimsemiyordu.                                  
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 Dadaizm’de kolaj: 1914 yıllarında savaşı yakından yaşayan ve etkilenen bir 

grup sanatçı, savaşa karşı gösterdiği tepkiyi zamanla “dada” adını verdikleri harekete 

dönüştürmüşlerdir. 1917’ye kadar çeşitli savaş karşıtı gösteriler, toplantılar, tiyatrolar ve 

şiir dinletileri göstermişlerdir. Fakat o ana kadar yapılan her türlü sanat ve dünün öncü 

sanatı “ekspresyonizm” savaş çarkının bir parçası olmakla suçlanıyordu. Dolayısıyla 

sanata da bir tepki olarak kullanılıyordu. Dada bir sanat eseri değildi. Sanatçıların ve 

yazarların oluşturduğu bir olaydı. Daha çok gösteri biçiminde hazırlanan ve kalıcılığı 

önemsenmeyen bir tavırları olan dadacılar, yenilikçiliği benimsiyor, yerleşik görüşlere 

karşı çıkıyorlardı (Lynton, 1982:55-124-128-208). 

Fransız yarı-gerçeküstücüsü Marcel Duchamps, 20’li yıllarda “hemen her yerde, 

hemen her şeyle sanat’ın yapılabileceğini iddia ettiğinde sorumuza geçmişten bir cevap 

vermişti bile: “Ready-Made”, yani gelişen dev sanayi toplumunun temel çıktısı olan 

ürün “hazırdan alınacak” ve isteyen “sanat alıcısının” burnunun dibine dikilecektir. O 

andan itibaren “kolaj”, “bulunmuş nesneler”, derlenip toparlanmış her şey, bir sanat 

eseri olarak organize edilebilir hale gelmiş. Bilindiği kadarıyla geçmişin Kübistleri de 

kolaj tekniklerini kullanma konusunda kendilerini pek tedirgin hissetmemişlerdir. 

Anlamsız şiirler, yazılar, dergiler çıkmakta, konuların ve ifadelerin şiddeti artmaktadır. 

Birbirini çok iyi tamamlayan umursamaz bu iki kavram “Dada” ve “Kolaj” ayrılmaz bir 

bütün oluşturmuşlar daha sonraki pek çok akıma öncülük etmişlerdir. Aynı dönemlerde 

Matisse kendi el yazısıyla yazılmış bir metinle kesilmiş büyük renkli kağıtlarla 

hazırladığı süslü resimler içeren “Caz” adlı bir kitap üstünde çalışıyordu. Bu çalışma 

Matisse’in kolaj tekniği ile sürdüreceği bir dizi göz alıcı çalışmanın ilkiydi. Bir süre 

önce önemli bir ameliyat geçiren Matisse’in fiziksel durumuna uygun bu teknikle 

yatağında oturarak kağıtları kesiyor, bunların düzenlenmesini denetleyebiliyordu 

(Lynton, 1982:55-124-128-208). 

Önceleri Dada akımının içinde yer alırken daha sonra kendi bireysel çıkışıyla 

kolaj tarihi için en önemli isimlerden biri haline gelen Kurt Schwitters; “Merz” adını 

verdiği eserlerinde çöplerden topladığı tahta parçaları, teller, metal plakalar, kart 

parçaları, kumaş parçaları, mekanik alet parçalarını kullanmıştır. Merz sözcüğünün 

Almanca “kommerz” yani ticaret sözcüğünden türetildiği söylenmektedir. Çağdaş 

dünyaya ait bu atıklar; artık ticari meta olma anlamlarını yitirirken Merz eserlerinin bir 

parçası olarak daha üst bir değer kazanırlar. Schwitters; “Merzbau” adını verdiği mekan 
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düzenlemeleriyle; yerleştirme sanatının ve mekan düzenlemelerinin öncülerinden 

biridir. Max Ernst’in 1920 yılında başladığı kolajları; Picasso ve Braque’ın “papier 

colle” lerinden farklı olarak; şiirsel bir gerçeklik içerir. Kübizm, gerçeği sistematik bir 

yapısalcılıkla kurmaya çalışır. Ernst, bilinçaltının karanlık yönlerinden faydalandığı, 

şiirsel metaforlar kurduğu düşsel bir dünya yaratır (Güvensoy, 2008:7-8). 

Kolaj tekniği günümüzde fotoğraf sanatında da uygulanmakta olan, sanat yapma 

kaygısı taşıyan veya kendi yaklaşımları doğrultusunda içeriğine anlam katmaya / mesaj 

yüklemeye çalışarak fotoğraf çekmeye çalışan fotoğrafçıların sıkça başvurdukları 

oldukça etkili yöntemlerden biridir (http://www.fotografya.gen.tr/issue-

14/ileri_duzey_data/Kolaj.htm,23.02.  2010). 

Yine günümüzde iç mimaride kolaj tekniğinden faydalanılarak dekorasyon 

çalışmaları yapılmakta, duvarlar evdeki mobilyaların tarzına göre renklendirilmektedir. 

Avrupa ve Amerika sanatı, Kübizm akımı ile birlikte kolaj tekniği 

uygulamalarına çoktan ayak uydurmuş, başka oluşumlara da yelken açmıştır. Türkiye 

ise Kübist çalışmalarıyla döneme en az otuz yıl geriden de olsa ayak uydurmaya 

çalışmıştır. “D grubu” üyeleri bunlara örnek gösterilebilir. “D grubu” üyeleri 

empresyonist eğilimleri yok etmekte ve kompozisyonu kübist ve konstrüktvist 

akımlardan esinlenen sağlam bir desen ve inşa temeline oturtmaktadır. Nurullah Berk ve 

eleştirmen Fikret Adil’in sözcülüğünü yaptığı grupta Zeki Faik İzer, Elif Naci, Cemal 

Tollu, Abidin Dino ve heykeltraş Zühtü Müridoğlu yer almaktadır. Turgut Zaim ve 

Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 1934 yılında katılmasıyla yerel motif ve temalar, grupta 

ağır basmıştır. Sanattaki bu değişim ve gelişim ne yazık ki dünyadaki gelişmelere 

paralel ve aynı oranda gerçekleşememiştir. Dünya sanatçıları ve kolajın mucitleri 

Picasso ve Braque 1900’lü yıllarda kolajı uygulamaya başlarken, Türk sanatçılar bu 

teknikler için onlarca yıl daha beklemek zorunda kalmıştır (Tansuğ, 1999:179).   

Soyut sanat hakkındaki ilk belirlemelerin Türkiye’de 1947 yılında başladığı 

görülmektedir. Nurullah Berk kübist gelişmenin doğal bir sonucu olarak daha modern 

soyutlamalara dönüştüğü görüşüne katılmıştır. Yurt dışı ile bağlantı içinde olan Türk 

sanatçıların sayısı giderek artmış, aynı zamanda da oradaki yenilikleri takip ederek 

eğitimlerini sürdürmüşlerdir. Fakat zamanla birçoğunun Türkiye ile bağlantısını yavaş 
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yavaş kestikleri bir gerçektir. Abidin Dino, Avni Arbaş, Nejat Melih, Yüksel Arslan, 

Gürkan Coşkun bu sanatçılardan bazılarıdır (Tansuğ, 1999:179-251-253).   

1960’dan sonra Amerikan sanatının akım yaratma çabaları oluşmuştur. 

Ülkemizde ise kavramsal sanat kapsamına giren Canan Baykal, Yusuf Taktak gibi 

sanatçıların tuval olgusuna yansıttıkları yeni biçim araştırmada değerleri de bir bakıma 

Şükrü Aysan’ın öncü biçim çalışmalarıyla ilintilidir (Ersoy, 2004:124). Şükrü Aysan 

1980’lerin ilk kavramsal sanat eserleri üreten sanatçıların öncülerinden biri olan Aysan, 

kağıt üzerine pigmentler ve metal malzemelerle oluşturduğu (Bkz: Resim 51), oval ve 

dairesel formların biçim ve kavram ilişkilerinden oluşan ortak temellere bağlıdır 

(http://www.turkishpaintings.com/index.php?p=34&l=1&modPainters_artistDetailID=1

180, 26.09.2009). 

 

 

Resim 51: Şükrü Aysan, 

http://www.turkishpaintings.com/index.php?p=34&l=1&modPainters_artistDeta

ilID=1180, 26.09.2009. 

    Burhan Uygur da 1965 yılında Çağdaş Ressamlar Cemiyetinin düzenlediği 

yılın en genç ressamı yarışmasında Oya Katotlu ile paylaştığı ödülden sonra, tuval 

resmini zorlayan pek çok çalışmada bulunmuştur. Günümüz sanatçılarından İrfan 
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Önürmen, Özdemir Altan, Altan Gürman, Gülsün Karamustafa ve Sibel Ünalan Türk 

resminde nesneyi yüzey üzerinde bir öge olarak ele alıp sanatsal düzlemde anlatım aracı 

konumuna getirmiştir (Ersoy, 2004:124). 

 

3.1.4.2. KOLAJ TEKNİĞİNDE KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER 

Bu teknikte kullanılan araç ve gereçler, pratik günlük nesneler ve doğal 

malzemeler olmak üzere iki başlık altında toplanabilir (Sert, 2006:10). Yapıştırılmış, 

bazen üstleri ve etrafları boyanmış fotoğraflar, gazete, dergi, duvar kağıdı parçaları, 

boncuklar, kum, taş, kumaş, tel, pamuk, şişe, kapaklar, düğmeler, köpükler, eski 

kitaplar, çakıl taşları, kurdeleler, çeşitli tohumlar, kuru çiçek, bitkiler, tahta parçaları, 

yapıştırıcılar ve akla gelebilecek birçok malzeme kullanılabilir (Cummıng, 2008:488). 

 

3.1.5. YAĞLIBOYA RESİM TEKNİĞİ 

Sanat tarihinde yağlıboya; karanfil yağı, keten yağı, haşhaş yağı, ceviz yağı gibi 

yağlar kullanılarak yapılan boyadır (Turani, 2007:152-153). Yağlıboya, örtücü olarak 

toz boya, bağlayıcı olarak bezir yağı, inceltici olarak terebentin içerir. Ayrıca kurutucu 

maddeleri de içerir.  

Yağlıboya, diğer tüm resim tekniklerine göre daha çok sabır isteyen ve daha 

uzun süreçli bir tekniktir. Parlak renkleri ile göze hoş bir etki verir. Kapatıcı özelliğe 

sahiptir, uzun ömürlüdür. Geç kuruyan bir boyadır (Yılmaz, 2007:51). Rönesans 

devrinden bu yana en çok uygulanan resim tekniğidir (Kılıçkan; 1999:143). 

 

3.1.5.1 YAĞLIBOYA RESİM TEKNİĞİNİN TARİHÇESİ  

 “Onbeşinci yüzyılın başlarından bu yana sanatçılar en çok yağlıboyayla resim 

yaptılar ve yağlıboyayı diğer tüm malzeme ve tekniklerden üstün buldular. Yıllar geçip 

üsluplar değişirken hiç sona ermeyen sanatta mükemmele ulaşma çabaları, onları yeni 

arayışlara yönlendirdi ve yağlıboya resim tekniğinin gelişimini sağladı. Bu gelişme 

sırasında yeni ifade biçimlerini ve teknik imkanları vurgulayan hayran olunacak büyük 
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eserler yapıldı. Yağlıboya resim sanatının tarihi bu evrimin tarihidir ve tüm tarihler gibi 

resim sanatı tarihi de başroldeki kahramanlar tarafından şekillendirilmiştir” (Parramon, 

1996:9). 

Eski çağlarda ve özellikle Antikite’de bu malzeme, gemilerin altını boyamak 

için kullanılmaktaydı. İlk kez renkli tozları ezerek elde ettikleri boyayı ince bir teknikle 

kullanıp resim yapan Van Eyck kardeşlerdi. Jan Van Eyck’in (1380?-1441) bu tekniği 

olağanüstü bir mükemmelliğe ulaştırdığından kimsenin kuşkusu yoktur. Jan Van Eyck, 

tempera ile yaptığı ve üzerine yağ sürüp kuruması için güneşe bıraktığı bir resmin 

boyalarının çatladığını üzülerek gördü. Sanatçı, gölgede kuruyan bir yağ bulabilmek 

için inatla araştırma yaptı. Pek çok deneyden sonra aradığı şeyi buldu. Bu madde bezir 

yağı ve terebentin esansı karışımından oluşuyordu (Bkz: Resim 53). Van Eyck 

kardeşlerden önce Ortaçağ ressamları, eserlerini tempera tekniği ile boyuyorlardı. 

Yağlıboya tekniğini İtalya’ya ilk olarak Antonello da Messina getirmiştir (1460-70) 

(Bkz: Resim 52). Eskiden tahta üzerine yapılan yağlıboya resmini gerilmiş bez üzerine 

uygulamaya başladılar. 17.yüzyılda yağlıboya tempera resmini tamamen unutturmuş ve 

barok sanatın olanakları ortaya çıkmıştır. Yağlıboya ile süratli çalışmalar yapılması 

mümkün olmuş ve yeni bir boya kültürü ortaya çıkmıştır (Turani, 2007:152-153). 

 

Resim 52: Antonello da Messina, 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Antonello_da_Messina_0

36.jpg, 26.12.2009. 
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Resim 53: Jan Van Eyck (1380?-1441), 

http://idadeadulta.files.wordpress.com/2008/08/jan_van_0.jpg, 26.12.2009. 

Yağlıboya İtalya’ya Felemenkli ressam Gentli Justus tarafından tanıtıldı. 

1452’de Floransa yakınlarındaki Arno vadisinde doğan Leonardo da Vinci (1452-1519) 

bu yeni tarzı benimseyen İtalyan ressamları arasında yer alıyordu (Parramon, 1996:10-

12). 16. yüzyılın ortalarında Leonardo da Vinci (Bkz: Resim 54), İtalyan resim tarihinde 

yepyeni bir çağ açmıştır. 

 

Resim 54: Leonardo da Vinci, Gombrıch, 1999:301. 



85 

 

     Michelangelo (1475-1564); çağdaşları tarafından dünyanın ikinci büyük 

sanatçısı olarak görülür. Çoğunlukla heykel alanında çalışmış, daha sonraları resim ve 

mimari alanda yaptığı faaliyetilerini (Bkz: Resim 55), gerçek görevinden bir ayrılış 

olarak kendisi nitelemiştir. 

 

Resim 55: Michelangelo Sistina Şapeli tavanından ayrıntı (1508-1512), 

Gombrıch; 1999:198. 

Raffaello (1483-1520) bu dönemin üçüncü büyük adıdır (Tansuğ, 1995:172-

174). Yirmi altı yaşına geldiğinde (Bkz: Resim 56) Leonardo kadar ünlü bir sanatçı 

olmuştur. 

 

Resim 56: Raffaello, Gombrıch; 1999:317. 
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     Venedikli ressam Giovanni Bellini, yağlıboyayı Buruges’da öğrendiği 

söylenen Antonello da Messina’nın etkisiyle bu tekniği Venedik’te uygulamaya 

başlayan ilk ressamlar arasındadır (Bkz: Resim 57). Tiziano (1487-1576), Bellini 

tarafından başlatılan ve Giorgione tarafından sürdürülen renkçi eğilimini en yüksek 

doruklara çıkarmıştır (Parramon, 1996:13-14). 

 

Resim 57: Giovanni Bellini, “Madona”, 

http://www.canvasreplicas.com/images/Madonna%20with%20Child%20Giovan

ni%20Bellini.jpg, 05.04.2010. 

        Caravaggio yağlıboyayı büyük bir ustalıkla kullanarak, koyu bir fon üzerine 

yerleştirdiği biçimleri bir ışık denetimiyle aydınlatıp, biçimlere ışık, gölge zıtlıklarıyla 

(Bkz: Resim 58) hacim kazandırmıştır. 

 

Resim 58:  Caravaggio, 

http://fashionrenegade.files.wordpress.com/2008/09/penitent_magdalene_carava

ggio.jpg, 05.04.2010. 
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Rubens (1577-1640), Rembrandt (1606-1669), Velazguez (1599-1660), Goya 

(1446-1828), Turner (1775-1851), Ingres (1780-1867), Delacroix (1798-1863), Manet 

(1832-1883), Monet (1840-1926), Cezanne (1839-1906), Van Gogh (1853-1890), 

Matisse (1869-1954), Picasso (1881-1973)  yağlıboya resim sanatının tarihi gelişiminde 

önemli yerlerini almıştır (Parramon, 1996:13-24). 

Batı etkisinde Türk resmi Fatih’in saltanatı (1451-1481) döneminde başlar. Bu 

devirde İstanbul’a davet edilen İtalyan ressam Gentile Bellini Fatih’in portresini ve bir 

madalyonunu yapmış (Bkz: Resim 59), saraydaki bazı odaların duvarlarını resimlemişti. 

Fatih’in yaptığı bu hamle ancak saray duvarları arasında kalmıştı. 

 

 

Resim 59: Gentile Bellini, “Fatih’in portresi”, 

http://www.galeriinter.net/blog_resimleri/b_10998103fatih.jpg, 05.04.2010. 

 

      Halbuki bu dönemde Avrupa resim sanatı Rönesans ile yağlı boya tekniğine 

dayalı en büyük ustalarını yetiştiriyordu. III. Ahmet döneminde (1703-1730) Avrupalı 

ressamların, çalışmalarını Dolmabahçe sarayında sergilemeleriyle batı resim zevki 

toplumumuza yayılmış ve yağlı boya resme ilgi uyanmıştır. Türk resim sanatında Batı 

toplumlarıyla olan ilişkiler ve evrensel iletişim sonucu etkileşim dengeleri ile Osmanlı 
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İmparatorluğunun özel konumu batı dünyası sanatında oryantalizmi meydana 

getirmiştir. Osmanlı İmparatorluğunun batıdan etkilenişiyle yapılan ilk çalışmalar 

III.Selim (1793) ve II.Mahmut (1835) dönemine rastlar. Mühendislik ve harp okullarına 

konulan resim dersleriyle, bu okullarda yetişen yetenekli gençler Avrupa’ya resim 

sanatı öğrenimine gönderilmiş, döndüklerinde üniversite hocalığı yapmışlardır. Realist 

çalışmalar yapan bu ressamlardan; Şeker Ahmet Paşa, natürmort ve peyzaj temasını 

işleyerek Türkiye’de ilk resim sergisini açmıştır (Bkz: Resim 60). Osman Hamdi Bey 

eski eserler müzesini kurarak ilk kez müzecilik fikrini getirmiş, bugünkü Güzel Sanatlar 

Akademisi‘nin de kurucusu olmuştur (Bkz: Resim 61). Güzel Sanatlar Akademisi’nden 

yetişen ressamlardan Nazmi Ziya GÜRAN empresyonizm ilkeleriyle, Mehmet Sami 

YETİK milli harp sahneleriyle tanınmış, İbrahim ÇALLI genç Türkiye Cumhuriyeti’nin 

sanat kurucularından olmuştur. Namık İsmail, Ruhi Avni LİFİJ, Şevket DAĞ, 

Feyhaman Duran, Hikmet ONAT ülkemizin ilk resim sanatı ustalarındandır (Tansuğ, 

1995:161). 

 

 

Resim 60: Şeker Ahmet Paşa, “natürmort”, 

http://www.gorselsanatlar.org/turk-sanati/1-mesrutiyet’ten-cumhuriyet-

donemine-turk-resminin-elli-(50)-‘bas-yapit’/, 05.04.2010. 
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Resim 61: Osman Hamdi Bey, 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Osman_hamdi_bey_mihra

p.jpg, 05.04.2010. 

19. yüzyılın ilk yarısından itibaren Türk resim sanatı, derinliği içeren yağlıboya 

resme doğru uzanan çizgide ilerlemeye devam etmiştir. “Türk Primitleri” diye de anılan 

ve enderunlu amatörlerden oluşan ilk kuşağın ardından, natüralist üslubu benimsemiş 

ressamlar kuşağı gelir. Birçoğu asker kökenlidir. 1910’da Avrupa sınavlarının 

başlatılması, 1914’de “Çallı Kuşağı” olarak da anılan empresyonist üslupla çalışan 

kuşağın ardından 1908 de kurulan “Osmanlı Ressamlar Cemiyeti”, o döneme renk 

katmıştır. Modern Türk resminin ikinci büyük dönemi Sanayii Nefise Mektebi’nin 

1832’de kuruluşundan sonra başlayan resim faaliyetine bağlıdır (Tansuğ,1995:161). 

Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin ardından 1926’da kurulan “Türk Sanayii 

Nefise Birliği” ve “Güzel Sanatlar Birliği” adını alan grup modern sanat akımlarının 

temel taşları olarak sanat tarihindeki yerlerini alırlar. Eğitim için Almanya’ya gidip, geri 

dönen gençlerin oluşturdukları “Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği” 1928’de 

kurulmuş, çeşitli eğilimleri içinde barındırmıştır. 1933’de “D Grubu” nun kurulmasıyla 

modern sanatın çağa uygun üslupları da Türk resim sanatının özgün arayışlarını 

hızlandırmıştır (Tansuğ,1995:161). 
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1924’de resim konusunda yetiştirilmek üzere, Güzel Sanatlar Akademisinden 

Avrupa sınavını kazanan beş ressam Paris’e gönderildi. Bunlar Cevat Dereli (1900-

1989), Mahmut Cuda (1904-1988), Refik Ekipman (1902-1974), Muhittin Sebati (1891-

1935) ve Şeref Akdik (1898-1972)’dir. Akademiden ayrılıp Münih’e gidenler 1922’de 

Mahmut Cuda ve Ali Çelebi (1904) olmuştur. Türk resminde 1927’den sonra Münih’ten 

dönen Zeki Kocamemi (Bkz: Resim 62-63) ve Ali Çelebi düşünsel eğilimleriyle, 

Avrupa modern sanat akımlarını, resim sanatımıza getiren iki öncü sanatçı olmuşlardır. 

 

Resim 62: Zeki Kocamemi, 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/thumb/3/34/Zkmakkare_erleri.JPG/300

px-Zkmakkare_erleri.JPG, 08.04.2010. 

 

Resim 63: Ali Çelebi, 

http://www.resimkalemi.com/cagdas-turk-sanati/4000-cagdas-turk-resim-

sanatini-olusturan-etkenler-ve-yonelisler.html, 08.04.2010. 
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3.1.5.2. YAĞLI BOYA RESİM TEKNİĞİNDE KULLANILAN ARAÇ VE 

GEREÇLER 

Yağlı boya resim yapımında kullanılan malzemeler arasında; tuval, şövale, 

yağlar, yağlıboya, palet, yağ kapları, vernik, yağlı boya resim sehpası, fırçalar, palet 

bıçakları, spatüller, incelticiler, tiner ve yardımcı materyal olarak bez yer alır.  

Yağlı boya çantası; yağlı boya ile ilgili araç ve gereçleri koymaya yarar. 

Tual; yağlı boya resim yapmak için kullanılan yüzeye denir. Tual için gerekli 

olan yüzey, bez, mukavva, kontrapilak, duralit ya da sunta olabilir. 

Boyalar; çeşitli toz boyaların bazı yağlarla karıştırılmasından yapılır. 

Fırçalar; boyaları palet üzerinde karıştırmak ve tual üzerine sürmek için 

kullanılır. 

Palet; boyaların dizildiği yüzeydir. 

Spatula; ağaç saplı olan, çelikten yapılmış ince bir levhadır. 

Yağlar; yağlı boyanın özünü teşkil eder. 

Vernik; yağlı boya resimleri hem havanın etkisinden korumak, hen de daha 

parlak görünmesini sağlamak için kullanılır. 

 

3.1.6. AKRİLİK BOYA RESİM TEKNİĞİ 

Çağdaş imkanlarla araştırılan ve günümüzde yaygın olarak kullanılmaya 

başlanan akrilik boyalar, su bazlı olarak geliştirilmiştir. Suda çözülme özelliğine sahip 

boya moleküllerinin-pigmentlerin veya genel adı ile toz boyaların sentetik yapıştırıcı ara 

maddelerle karıştırılması ile elde edilen bu boyalar, akrilik adı ile anılır 

(http://www.hasanpekmezci.com/yayinlar/makaleler/143-akrilik-boya-ile-resim.html, 

23.05.2010). Dış etkenlere yağlıboyadan daha dayanıklıdır (Turani; 2007:9). 

Akrilik boyalar son yıllarda resim ve karikatürde kullanılmaya başlanmış harika 

boyalardır. Bu boyalar yağlı boyalar gibi tüp halinde satılmakta olup macun 

kıvamındadır. Katı olarak kullanıldığı gibi su ile inceltilerek kullanmakta mümkündür. 

Su ile inceltildiğinde ekolin boya gibi saydam etki yapar kontur çizgilerini kapatmaz. 
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İnceltmek ve temizlik için su kullanılır. Boya oldukça çabuk kurur ve tekrar sudan 

etkilenmez. Akrilik boya katı sürüldüğünde ne kadar kalın olursa olsun çatlama yapmaz. 

Hatta bu tip kalın doku yapmak için özel bir pasta malzemesi ayrıca satılmaktadır. 

Akrilik boya tual dahil her zeminde çalışmaya imkan tanır. Zemin emici malzeme ise 

özel akrilik astar ile astarlanmalıdır. İstenilirse özel verniği ile mat veya parlak izlenim 

verilebilir, ek koruma sağlanabilir (http://www.karakalem.org/akrilik-boya-cizim-

teknikleri.html, 27.08.2010). 

 

3.1.6.1. AKRİLİK BOYA RESİM TEKNİĞİNİN TARİHÇESİ 

Akrilik boyaların yakın tarihte bulunduğu bilinmektedir. Ancak bu yapılar 

aslında yapısal özellik ve kullanım tekniği açısından Mısır Duvar resimlerinde 

kullanılan Tempera boyalara kadar uzatılabilen bir tarihi geçmişe sahiptir. Bu nedenle 

genel bir bilgi olarak, bunun geçmişine değinmekte yararvardır. Tempera boya 

geleneksel olarak renkli boya pigmentlerinin yapıştırıcı özelliği olan ara maddeler ve su 

ile karıştırılması ile elde edilmektedir. Tempera, yağlıboyaya göre çabuk kuruyan, 

kuruduğunda da orijinal renklerini veren ve elastikiyeti az olan bir boyadır. Su bazlı 

olan bu boyalar yağlıboya gibi boyalarla karıştırılarak kullanılmaz. Mısır sanatının en 

önemli boya malzemesi tempera boyalardır. Bu teknik, kültürel ve ticari etkileşimle 

Girit sanatı yoluyla Antik dönemde Yunanlı sanatçılara geçmiş ve önemli bir betimleme 

aracı olarak yaygınlaşmıştır. Erken Hıristiyanlık döneminde ve Bizans’ta dekoratif 

amaçlı olarak tempera boyaların yoğun olarak kullanıldığı görülür. Asya sanatında da 

örnekleri bulunan bu teknik, özellikle Çinli sanatçılarca başarı ile kullanılmıştır 

(http://www.hasanpekmezci.com/yayinlar/makaleler/143-akrilik-boya-ile-resim.html, 

23.05.2010). 

Ortaçağın büyük boya ustalarının resimlerindeki gibi iyi hazırlanan Tempera 

boyalar, günümüze kadar taze ve doğal renkleri ile kalmıştır. Bu çağlarda boyaların 

hazırlanmasında yağ, balmumu, Arap zamkı ve yumurta sarısının karıştırılması ile elde 

edilen bir emülsiyondan yararlanılmıştır.  Daha önce bahsedildiği üzere Flaman ressam 

Jan van Eyck (1390-1441) tarafından saf yağlıboya bulunarak, resimde kullanılıncaya 

kadar, tempera boyalar önemli bir resim malzemesi sayılıyordu. Bütün Rönesans 
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boyunca usta sanatçılar bu boya malzemelerini kullandılar. Tempera boyaların temel 

malzemeleri; toz boya (pigment), yumurta beyazı ve sarısı, karanfil esansı (koku 

giderici), Arap zamkı ve inceltici olarak sudur (Turani; 2007:114). Bu malzemeler 

resimde ancak, bir kavanoz içinde iyice eritildikten ve homojen hale geldikten sonra 

kullanılabilir. Akrilik boyaların 20.yüzyıl resminde yeniden yaygın olarak kullanılma 

ihtiyacı, özellikle duvar resimlerinde hava koşullarına dayanıklı boya elde etme uğraşısı 

sırasında doğmuş ve gelişmiştir. Bu boyalar, sanatçıların 1920’lerde Meksika’da 

yaptıkları duvar resimlerinde ve Fresk çalışmalarında yağlıboyaların istenen sonucu 

vermemesi üzerine yapılan çeşitli denemeler sonucu bulunmuştur. Duvar gibi yüzeylere 

çalışmalarda çabuk kuruyabilen ve fırça ile sürüldüğü yerde durabilen, akmayan değişik 

hava koşullarına dayanıklı boyalara ihtiyaç duyulduğu için bu boyalar geliştirilmiştir 

(http://www.hasanpekmezci.com/yayinlar/makaleler/143-akrilik-boya-ile-resim.html, 

23.05.2010). 

Akrilik boyaları sanatta, özellikle duvar resimlerinde   öncü olarak kullanan 

önemli sanatçılar ressam Jose Clemente Orozco (Bkz: Resim 67) (1883-1949), Diego 

Rivera (1886-1957) gibi Meksikalı sanatçılardır (Bkz: Resim 64-65). D. Alfaro 

Siqueiros (1896-1974) bu boyayı kağıt üzerindeki çalışmalarda kullanmıştır (Bkz: 

Resim 66). Bu sanatçı 1936’da New York’ta Amerikalı Sanatçılar Kongresinde delege 

iken, delegelere birer kağıt dağıtarak deneysel bir workshop yapmıştır. Bu nedenle bu 

sanatçı, akrilik boyayı stüdyoda resim malzemesi olarak kullanan öncülerden 

sayılmaktadır. Akrilik boyalar 1950’lerde Amerika’da satılmaya ve geniş bir sanatçı 

kesimince kullanılmaya başlandı. Jakson Pollok (1912-1956), Mark Rothko (1903-

1070), Kenneth Noland (1929)     Robert  Motherwell (1913) gibi sanatçılar soyut ve 

pop anlayıştaki resimlerinde bundan yararlandılar. Pollock, yere koyduğu tualin üzerine 

akrilik boyaları dökerek, serperek; Noland ise geniş alanları boyayarak bu tekniğe yer 

verdi (http://www.hasanpekmezci.com/yayinlar/makaleler/143-akrilik-boya-ile-

resim.html, 23.05.2010).  
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Resim 64: Jose Clemente Orozco (1883-1949), 

http://www.moma.org/collection_images/resized/446/w500h420/CRI_157446.jp

g, 27.08.2010. 

 

Resim 65: Diego Rivera (1886-1957), 

http://www.bobmartin-art.com/Review/wp-content/uploads/2009/07/diego-

rivera-250x300.jpg, 27.08.2010. 
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Resim 66: D. Alfaro Siqueiros (1896-1974), 

http://elarteenlinea.blogspot.com/, 27.08.2010. 

 

Resim 67: Jakson Pollok (1912-1956), 

http://alt-om.com/11-august-jackson-pollock-moare/, 27.08.2010. 

      Akrilik boyalar 1960’lardan itibaren İngiltere’de geniş olarak kullanılmaya 

başlandı. Günümüze kadar David Hockney (1937), Leonard Roseman (1912), Bridget 

Riley (1931), Peter Blake (1932), Tom Philips (1937) gibi önemli sanatçılar tarafından  

bu tekniğin kullanıldığı görülür. 
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Ülkemizde de pek çok sanatçımız bu boyayı kullanmıştır ve halen de 

kullanmaktadır. Yağlıboya ile birlikte akrilik boyalar, son yıllarda sayısı gittikçe artan 

güzel sanatlar eğitimi kurumlarının önemli resim malzemelerini oluşturmaktadır. 

Kuşkusuz bugün bütün geleneksel metotlar ve malzemeler sanatta yoğun olarak 

kullanılmaktadır. 600 yıldır kullanılagelen yağlıboyanın yanında akrilik de önemli bir 

resim boyası olarak özellikle iç ve dış duvar resimlerinde temel malzeme haline 

gelmiştir. Günümüzde yağlıboya üretimi alanındaki ünlü boya firmalarının çoğu akrilik 

boya üretimine özel bir önem vermişlerdir. Bu firmaların alüminyum tüp, plastik tüp, 

cam kavanoz ambalajları içinde, çeşitli gramajlar halinde akrilik boya üretimleri 

bulunmaktadır. Her türlü kalite çeşitliliğinin sağlandığı bu alanda istenen her renk 

zenginliği de bulunabilmektedir  

(http://www.hasanpekmezci.com/yayinlar/makaleler/143-akrilik-boya-ile-resim.html, 

23.05.2010). 

3.1.6.2. AKRİLİK BOYA RESİM TEKNİĞİNDE KULLANILAN ARAÇ VE 

GEREÇLER 

İllüstratörler tarafından yaygın olarak kullanılan akrilik (polimer emülsiyon) 

boyalar, diğer su esaslı boyalara göre bazı üstünlüklere sahiptir: Çabuk kurur ve 

kuruduğunda sudan etkilenmezler. Bu nedenle üzerine başka bir su esaslı boya ile 

çalışılabilir. Suluboya gibi saydam, guaj gibi örtücü ya da yağlıboya gibi kalın tabakalar 

halinde kullanılabilir. Akrilik boya, tüp ya da cam şişe içinde satılır. Akrilik boyalar; 

fırça, spatula ya da doğrudan doğruya tüpten, her türlü yağsız yüzeye uygulanabilir. 

Pistole ile püskürtmeye elverişlidir. Kullanılan fırçalar, çalışmanın bitiminde 

bekletmeden yıkanmalıdır. Fırça üzerinde kuruyan akrilik boyayı temizlemek mümkün 

değildir. Akrilik boya, bol suyla ya da “polymer” adı verilen bağlayıcı maddelerle 

inceltilerek, suluboya gibi saydamlaştırılabilir. Polymer, akrilik boyanın parlaklığını 

artırır. Gerekli olan en az malzemeyle yetinilebileceği gibi çalışma esnasında, resim 

sehpası, su kabı, kurşun kalemler, fırça temizleme bezi, palet gibi malzemeler de 

gereklidir 

(http://fatosas.blogcu.com/etiket/AKR%C4%B0L%C4%B0K%20BOYA%20TE

KN%C4%B0%C4%9E%C4%B0, 26.09.2010). 
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BÖLÜM IV 

4.1. YÜZEY ÜZERİNDE BİRLEŞTİRİLMİŞ TEKNİKLERE 

ÖRNEKLER 

Ünver (2004:25); “1912 sonbaharında, Braque “Meyvalıklı Natürmort”unda ilk 

kolajlarını yaparken, hızla gelişmekte olan Kübizmin ilerde tanıyacağı yoğun 

problemlere bir çözüm getirmiştir. Aynı anda, Picasso da bu çözüm yollarını 

araştırmıştır. Objenin parçalanması, yoğun parçaların üst üste yığılması son noktaya 

varmış ve ressamlar kompozisyonlarını berraklaştırmayı, açık ve duru planlara 

indirgemeyi, yüzeysel biçimlerde üst üste yapıştırmayı denemişlerdir. Bu anlamda, 

Braque’ın yapay tahta ve mermeri anımsatan çeşitli kağıtların yan yana durumları, 

çizgilerin oranlarını, biçimlerini ve renklerini zenginleştiren çeşitli tekstürler, düz 

alanlar olarak görev almışlardır ama, yüzey olarak tüm maddesel görünüşlerini 

yitirmişlerdir. Kübist kavram, Braque ve Picasso’yu, mermer, kum, alçı kaplama vb. 

gibi, el sanatlarından alınan teknikler kullanarak (Bkz: Resim 68-69) yeni bir resim dili 

geliştirmeye itmiştir. Papier collage, imgeyi taklitçi değil de biçimci düzeyde 

tanımlamak için günlük materyallerden yararlanmaktadır” 

 

Resim 68: Picasso, “Gitar”, 1913, Şimşek Ünver, 2004:25. 
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Resim 69: Picasso, “Şişe, Bardak ve Keman”, 1912-13, Şimşek Ünver, 2004:25. 

 

Yukarıda yapılan açıklamalardan, pastelin çeşitli çizim ve resim tekniklerine 

yarayan çok esnek bir malzeme olduğu anlaşılmaktadır. Ancak birçok pastel ressamının 

tek başına pastellerle mümkün olmayan özel efektler elde etmek için, pastelin diğer 

malzemeler ile beraber kullanabileceğinden haberlerinin olmadığı görülmektedir. 

Pastellerin dikkat çekici esnekliği, diğer tekniklerde olmayan birçok çizim ve resim 

araçları ile karıştırılamadıkları sanılır. Pasteller çok kapsamlı bir resimsel efekt için sulu 

boya, akrilik boyalar ve jeller, yağlı boya ve yağlı çubuk gibi farklı malzemeler ile  

birleştirebilirler. Dolma kalem, kurşun kalem, tükenmez kalemler ve monotip baskı  

gibi  çizim  malzemeleri  pastel resim için olağan bir başlangıç noktasıdırlar. Kurşun 

kalem ayrıca pastellerin tesktürel olanaklarını genişletmek için de işe yarayabilir: 

Modelleme hamuru ve mermer tozu gibi katkı maddeleri muhteşem koyu boya efektleri 

oluşturmak amacıyla pasteller ile birlikte kullanılabilirler. Bir takım yenilikçi 

kombinasyonlar denemeye hevesli herhangi bir pastel ressamı, çarpıcı bir şekilde 

zenginleştirilmiş çizim ve resim teknikleri dağarcığına sahip olacaktır (Creevy, 

1991:113-149). 
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Çoğu ressam pastel ve sulu boyanın çok farklı ve ilişkisiz malzemeler olduğunu 

düşünür. Ancak her ikisi de suda çözünebilir, dolayısıyla bunları karıştırmak aslında 

oldukça natüreldir. Her ikisi de 18. yüzyılın başlarında ortaya çıkmıştır ve tarihi 

“kuzenler” olarak nitelendirilebilirler. 

Pastel ve sulu boya birleştirildiğinde güçlü, resimsi ve fırça benzeri özelliğe 

sahip tek bir malzeme olarak ortaya çıkmaktadır. Bunların birlikte işe yaradıklarına dair 

birçok örnek bulunmaktadır. Örneğin, dışarıda bir taslak çizdiğinizde bir şeyi sulu 

boyadan daha hızlı bir malzeme ile yakalamaya ihtiyaç duyduğunuzda, fikirleri 

yumuşak pastel ile hızlıca karalayabilir ve ondan sonra pasteller üzerinde sulu boya 

çalışmak için oldukça doymuş fırçalar kullanabilirsiniz. Tıpkı Degas’ın monotipleri 

pastellere dönüştürmek için kullanıldığı gibi sıklıkla atılmış bir suluboyayı üzerinde 

pasteller ile çalışarak çok daha iyi bir resme dönüştürebilirsiniz. Pasteller ayrıca sulu 

boya  tabakalar  üzerine  donuk  bölümler  eklemenin çok hızlı bir yoludur (Bkz: Resim: 

70). Hatta yeni tatbik edilmiş sulu boya tabakası hala ıslakken, yumuşak pastellerle 

donuk detaylar eklemeye başlayabilirsiniz. Pasteller, özellikle guaj veya donuk sulu 

boya ile birlikte çalışıldığında, güzel sonuçlar ortaya çıkar. Guaj boya, yumuşak 

pastellere benzer güzel mat bir bitişe sahiptir ve bu iki malzemenin donukluğu 

birbirlerinin içeriğini pekiştirmelerine yardımcı olur (Creevy,1991:113-149). 

 

Resim 70: Bill Creevy, “Gül Natürmordu”, Resim Kartonu üzerine pastel ve 

suluboya, Bill Creevy, 2001:117. 
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Örneğin, “Bambu Sandalyeli Natürmort” adlı çalışmasında Picasso, gazete, pipo, 

bardak gibi Kübist nesneleri eserine yerleştirmiş, resmin kalan 1/3 bölümünde desenli 

bir muşamba parçası kullanmıştır. Kapsamı geniş olan bu yapıştırma tekniği, yani 

birbirine hiç benzemeyen ögeleri bir araya getirerek bir eser ortaya koyma tekniği ve 

bunun sonucundaki doku kopukluğunu yadırgamama özelliği, şu ya da bu şekilde bütün 

sanatlarda görülmektedir (Bkz: Resim: 71). Figür ve nesne görüntüsü parçalanınca ve 

parçalama amaç haline gelince nesne biçimi de önemini yitirmiştir. Bunun yanında 

fotoğrafik biçimin yetersizliği de anlaşılmıştır (Ünver, Şimşek, 2004:26).  

 

Resim 71: Picasso, “Bambu Sandalyeli Natürmort”, 1912, Şimşek Ünver, 

2004:26. 

Tıpkı suluboya ve guaj boya gibi, akrilikler de suda çözülebilirler, bu nedenle 

pastellere kimyasal olarak uyumludurlar. Akrilikler, pasteller ile doğrudan birleştirilirse 

pastellerin tamamen aşırı tozlanacağı güçlü bir malzemelerdir. Bununla birlikte, 

öncelikle akrilikler, akrilik malzemeler veya jeller ile seyreltilerek, pasteller ile oldukça 

başarılı bir şekilde kullanılabilir. Akrilikler pastellere kendi kendilerine elde etmeyi 

umduklarından çok daha fazla yoğunluk sağlamaktadır. Pasteller tek başlarına gerçek 

bir koyu boya tabakası oluşturamazlar, ancak bunların akrilikler ile karıştırılması nefis 

kalın tabaka yapılar için ihtiyaç duyulan bileşeni eklerler. Akrilikler ayrıca pastel 

resmin yüzeyini güçlü ve dayanıklı kılarlar. Sadece suluboya ile olduğu gibi, bitmiş bir 

akrilik de bir pastel resmin ilk tabakası olarak kullanılabilir. Pastel doğrudan akrilik bir 

resmin üzerine çizilebilir ve yüzey yapısındaki birçok değişkenden istifade edebilir 
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(Bkz: Resim: 72). Akrilik birçok yüzey aşımına ve ağır fikslemeye tutturabilen güçlü bir 

destektir (Creevy,1991:118). 

 

Resim 72: Bill Creevy, “Kiralık Ev”, bükülmez boya kartonu üzerine pastel 

boya ve akrilik, Bill Creevy, 2001:120. 

Sanatçılar, Georges Sevrat ve Paul Signac bu çalışmalarında kompozisyonu 

dikkatlice düzenlemişlerdir. Kompozisyonu hareketlendirmek için birçok küçük 

noktacıklar meydana getirmişlerdir (Bkz: Resim:73). Bütünsel sentezin görsel etkisi 

sayesinde göz renk noktacıklarını birleştirir ve tekniklerin ortak kullanımıyla görsel 

karışımı meydana getirir (McDaniel, 1995:143). 

 

Resim 73: Georges Sevrat, keçeli kalem, mürekkep, suluboya, Richard 

McDaniel, 1995:143. 
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Juan Gris, ilk kolajları’nı tekrarlanmış süslemeler, belirli lekeler, geniş renkli 

kağıt kupürler biçiminde, çok düzenli, ritmik yüzeyler yapmak için kullanmıştır. 

Objeleri, yüzeyden ayırmak için kalem ya da füzen kullanmıştır. 1914’te Juan Gris’in 

kolajlar’ın da, geçmişin bağıran, canlı renkleri, yüzeyde tozlaşmış beyazdan, mistik bir 

havada siyaha doğru erimeleri, sıla özleminin bir yansıması olarak ortaya çıkmıştır 

(Bkz: Resim:74). Juan Gris’in bazen, kolajları’na soktuğu kırık ayna parçaları; 

Picasso’nun yeni gerçekler aramasında kullandığı tüller, kumaş parçaları ve kibrit 

kutularından daha az bir biçimde görünüşlerini değiştirmişlerdir. Kübizm akımının 3. 

büyük ustası olarak Juan Gris, kabul edilmektedir (Ünver, Şimşek, 2004:30).  

 

Resim 74: L. As De Carreau Juan Gris, Şimşek Ünver, 2004:31. 

Pastel ve akriliklerle çalışmanın ilginç bir yanı da, çalışmada herhangi bir akrilik 

boya olmaksızın yalnız akrilik jelleri ve malzemeleri bir arada kulanarak ilğinç işler 

ortaya çıkarmaktır. Akrilik malzeme (mat malzeme gibi) temel bir araç sağlar, yumuşak 

pasteller ise boya yogunluğu sağlar. Bunlar bir arada çok hızlı bir şekilde çalışılabilen 

esnek, boya benzeri bir taban oluştururlar ve bu kuruduğunda üzerine yeni pastel 

eklenebilir. Bu yöntemin önemli bir avantajı da fiksatif kullanmadan birçok tabaka 

oluşturmasına izin vermesidir. Oldukça çok tekstüre olarak pastel ve akrilik malzemeli  

bu ilk resim tabakaları, pastel  resim  bitirilinceye  kadar  daha geleneksel yöntemler ile 

çalışılabilen saf yumuşak pastellerin sonraki tabakaları için zengin ve farklı bir destek 

sağlayabilir (Bkz: Resim:75). Akrilik malzemeler fiksatife göre, pasteli hafifçe 

koyulaştırır. Böylece bunlar, terebentinden farklı olarak, tıpkı boya gibi pastel boyaların 

ustalıkla kullanılmasını sağlar (Creevy, 1991:121). 
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Resim 75: Bill Creevy, “Kavanoz ve Limonlar İle Natürmort”, kaba suluboya 

kağıt üzerine pastel ve akrilik malzeme, Bill Creevy, 2001:120. 

İlk Dadaistlerden olan Marcel Duchamp, “Büyük Cam” ya da “Bekarları 

Tarafından Soyulan Gelin” olarak adlandırılan çalışması için notları, tabloları ve 

deyimleri yedi yılı aşkın bir süreyle toplamıştır. Bu çalışmasında iki cam arasında 

tutturulmuş bakır elemanlar kullanmıştır  (Bkz: Resim:76). Bu bakır elemanlar, 

bekarları tanımlamaktadır ve jandarma, zırhlı savaşçı, papaz, kahve garsonu, büyük 

mağazanın paket taşıyıcısı, cenaze memuru, gar şefi, sulh ajanı uşak gibi adlar almıştır 

(Ünver, Şimşek, 2004:41).  

 

Resim 76: M. Duchamp, “Bekarları Tarafından Soyulan Gelin”, Şimşek Ünver, 

2004:41. 
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     Sinan Bıçakçıoğlu, endüstriyel gelişmenin getirdiği yeni boyutlarla beraber 

çalışmalarını (Bkz: Resim:77) resmetmiştir (Tansuğ, 1986:337). 

 

Resim 77: Sinan Bıçakçıoğlu, “Kompozisyon”, kağıt üzerine çini mürekkebi ve 

pastel, Sezer Tansuğ, 1986:337. 

    Modelleme hamuru, akrilik resimlerde kalın bir boya tabakası yapmak yada 

hafif  kabartmalı  üç boyutlu  bölümler  oluşturmak  için  tasarlanmış  olan hızlı  

kuruyan akrilik bir malzemedir. Nasıl ki akrilik jeller ve mat malzemeler yumuşak 

pasteller ile başarılı bir şekilde birleştirilebiliyor ise, akrilik modelleme hamuru da kalın 

boya tabakası oluşturmak için yumuşak pasteller ile birleştirebilir (Bkz: Resim:78). 

Modelleme hamurunun mat rengi yumuşak pasteller için idealdir ve bu birleşim ile 

ortaya çıkan boya birikintisi ve yapı gerçekten şaşırtıcıdır (Creevy, 1991:124). 

 

Resim 78: Bill Creevy, “Cam Bir Kase İçersinde Natürmort”, tuval bir pano 

üzerine pastel ve akrilik modelleme hamuru, Bill Creevy, 2001:120. 
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    Thomas Rowlandson (1756-1827) baskı sanatçısıdır. Büyük bir teknik 

yeteneği, hayata karşı tutumu, hayranlığı, detaya ve karaktere odaklanan usta bir gözü 

vardır. Bu çalışmasında da (Bkz: Resim:79) gözlemlerini usta çizgilerle aktarmıştır 

(Cummıng, 2008: 247). 

 

Resim 79: Thomas Rowlandson 1790, “Fransız Kahvehanesi”, kağıt üzerine 

suluboya, dolma kalem ve mürekkep, Robert Cummıng, 2008:247. 

 

    Yağlıpasteller terebentin gibi yağlı resim çözücülerile kullanılabilirliklerinden 

dolayı aynı zamanda daha büyüleyici özel efektler için alkit- bazlı jeller gibi  diğer  

yağlı  boya  malzemelerine de kimyasal olarak uygundur. Jeller tebeşir pastel ile 

çalıştırılabilir fiksatife benzer görev görürler (Bkz: Resim 80). Ayrıca önceden tasavvur 

edilemeyen malzemelerin tüm çeşidi sert yüzey üzerinde çalışılabilir: Tükenmez kalem 

veya dolma kalem, renkli kalemler, yumuşak kalemler,  hatta yağlı veya alkit boyalar. 

Alkit jeller ayrıca, dolma kalem, ya da tükenmez kalem ve mürekkep ile birlikte yağlı 

pastel gibi, karışık malzemeli kombinasyonlar üzerinde iyi iş görmektedirler (Creevy, 

1991:148). 
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Resim 80: Bill Creevy, “Balkabağı”, el yapımı pano üzerine pastel ve akit jel, 

Bill Creevy, 2001:148. 

   İlham Enveroğlu’nun suluboya çalışmaları, eserleri arasında önemli bir yer 

tutmaktadır. Suluboyayla birlikte pastel, yağlıboya ve akrilik tekniğini aynı yüzeyde 

birleştirmiş (Bkz: Resim 81-82-83-84) sanatçılarımızdandır (Enveroğlu, 1999:5). 

 

Resim 81: İlham Enveroğlu, “Ölümsüzlük Şerbeti”, karışık teknik, 1999, İlham 

Enveroğlu, 1999:42. 
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Resim 82: İlham Enveroğlu, “Toros yaylaları”,  pastel boya, suluboya 2002, 

İlham Enveroğlu 1998:10. 

 

 

Resim 83: İlham Enveroğlu, “Kızılören”, pastel boya, suluboya, 2002, İlham 

Enveroğlu, 1998:7. 
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Resim 84: İlham Enveroğlu, “Tavus Baba”, 1999, karışık teknik, İlham 

Enveroğlu, 1999:46. 

      Guaj boya, tek başına kullanılabildiği gibi farklı boya malzemeleri ile de 

kullanılarak (Bkz: Resim 85-86-87-88-89) güzel sonuçlar vermektedir (MEGEP, 

2008:9). 

 

Resim 85: Guaj ve suluboya;  MEGEP, 2008:10. 
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Resim 86: Renkli kalem, marker ve guaj boya; MEGEP, 2008:11. 

 

 

 

Resim 87: Yağlı boya, guaj, mürekkep, MEGEP, 2008:11. 
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Resim 88: Marker, guaj, kalem resim, MEGEP, 2008:12. 

 

 

Resim 89: Guaj, pastel; MEGEP, 2008:12. 
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     Bu görsel örnekleme yağlı çubuklar ile çalışmada kullanıla birkaç küçük 

yöntem ve araç örnekleyicisidir. Bu çok yönlü malzeme terebentin ve başka bir yağlı 

resim malzemelerinde de çözülebilir (Bkz: Resim: 90).  Her bir marka biraz farklı 

kıvama sahiptir, ancak genelde yağlı çubuklar, yağlı pasteller ve yağlı boyanın bir 

kombinasyonu gibi kullanılırlar (Creevy,1991:158). 

 

 

Resim 90: Bill Creevy, “natürmort”, karton üzerine yağlı  çubuk  ve  karışık 

malzeme, Bill Creevy, 2001:159. 

 

Mike Chaplin bu taslakta yağlı pasteli kadınların kıyafetlerinde leke olarak 

kullanmıştır.  Çünkü yağlı pasteller, suluboyayla karıştırıldığında çözülmez (Bkz  

Resim:91). Sonradan bu figürlerin üstüne çalışma yapmıştır ve lekelerde hiçbir 

değişiklik olmamıştır (Chaplın, 2008:42). 
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Resim 91: Mike Chaplin, sulu boyayla birleştirilmiş pastel boya, Mike Chaplin, 

2008:42. 

Guaj boya kullanım açısından keçe kalemleri ile de birleşebilir, yalnız burada 

tek olumsuzluk guajın mürekkebi emmesidir (Bkz: Resim 92). Bu nedenle guajı çini 

mürekkebi ile birleştirmek çalışma adına daha da güvenilir bir yoldur (Comamala, 

1993:52). 

 

Resim 92: Juan T. Comamala, guaj boya ile çini mürekkebinin aynı yüzeyde 

kullanımı, Juan T. Comamala, 1993:53. 
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   Bitmiş resim, enine taramanın, detaylı mürekkep çizimin ve daha yağlı çubuk 

renklerinin ilginç bir kombinasyonunu göstermektedir (Bkz: Resim 93). Bu zıt tarzlar 

çok çeşitli tekstürel imkanlar sunmaktadır, ancak birkaç dakika içinde çalışılabilir 

(Creevy, 1991:171). 

 

Resim 93: Bill Creevy, “ Vazoda Gül”, resim kartonu üzerine mürekkep, keçe 

uçlu kalem ve yağlı çubuk, Bill Creevy, 2001:171. 

 

Kurt Schwitters, kolajlarında işiyle ilgili bulduğu her türlü malzemeyi kullanmış, 

bulduğu rastgele parçaları birbirine ekleyip, yapıştırmıştır. İşe yaramayan atık, hurda 

eşyanın, rastgele bir araya gelen döküntünün, çerçöpün Schwitters’ın üzerinde 

büyüleyici bir etkisi olmuştur. Schwitters’ın resimleri, bu döküntülerle oynarken 

birdenbire oluşturuluvermiş etkisi bırakmaktadır. Schwitters, bütün bu kırık dökükleri, 

işe yaramayacak şekilde bozulmuş, zarar görmüş parçaları, yaşamın saldırılarına karşı 

bir dayanak olarak bir araya getirmiştir. Kendi duyduğu özlem ve savunma gereği bu 

yolu seçmiştir (Bkz: Resim:94-95).  Bu resimlerin yaşam bütününün parçaları olduğunu 

vurgulayabilmek için, bunları tek bir ad altında toplayarak numaralamış ve “Merz” 

resimleri olarak adlandırmıştır. “Merz” yapıları için; yaşamında rastladığı, gördüğü ne 

varsa, burada somut bir biçim aldığını söylemektedir (Ünver, Şimşek, 2004:43). 
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Resim 94: Kurt Schwitters, “Collage”,      Resim 95 : Kurt Schwitters, 

“Merzbildrossfett”,Şimşek Ünver, 2004:43.             Şimşek Ünver, 2004:43. 

Burhan Dogançay, tuval üzerine yerleştirdiği gündelik yaşamda kullanılan 

malzemeler (terlik, araba lastiği, mandal, ip v.b) ile tanınan sanatçılarımızdandır. 

Çalışmalarında genellikle kolaj tekniğini kullanarak gazete parçalarını, afişleri yırtarak 

yada deforme ederek yeni kompozisyonlar oluşturmuştur (Bkz: Resim 96-97). 

Kullandığı malzemelerin salt dokusuna ve sade anlatıcı etkisine önem veren sanatçı, 

büyük ebattaki çalışmaları ile sanat ortamındaki insanları da etkilemiştir (Boydaş, 

2009:73). 

 

Resim 96: Burhan Dogançay, tuval üzerine karışık malzeme ve kolaj, Okan 

Boydaş, 2009:73. 
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Resim 97: Burhan Dogançay, Tuval üzerine karışık malzeme ve kolaj, Okan 

Boydaş, 2009:74. 

İlk Dadaistlerden Picabia, kolaj resimlerine, ilkin altın, gümüş kağıtları ve boyalı 

planlar arasına soktuğu odun parçalarını katmıştır (Bkz: Resim 118). Tablolarını en 

doğal olmayan maddeleri; tüyleri, makarnaları, kibritleri, tarakları, sardalye kutularını 

saçma ama lirik bir biçimde tablolarına yerleştirmiştir (Adalı, 1996:72). 

 

Resim 98: Francis Picabia, “Aşıkane Panayır”, kolaj, yağlı boya, Şimşek Ünver, 

2004:45. 
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Andy Warhol (1928-87), otomobil kazaları, intihar olayları, yangın gibi 

konuların fotoğraflarını gösteren gazete kupürlerini boyamış ve “star ikonları” dizisini 

gerçekleştirmiştir (Bkz: Resim 99). Warhol, sanat yapıtının, sanatçının kişiliğini 

yansıtan özgün bir nesne olması düşüncesine karşı çıkmıştır  (Emadi Erdem, Leyla,  

2007:19). 

 

Resim 99: Andy Warhol, “Gren Burning Car 1”, 1963, Leyla Emadi Erdem, 

2007:19. 

Sulu boya çalışmalarında, farklı kalemler ve malzemeleri birlikte kullanma 

imkanı vardır (Bkz: Resim 100). Aşağıdaki portre çalışmalarında sulu boya, mürekkepli 

kalemlerle birlikte kullanılmıştır (MEGEP, 2007:19). 

 

Resim 100: Sulu boya ve mürekkepli kalemle portre, MEGEP, 2007:19-20. 
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Birbirleriyle ilişkisiz gibi görünen, hatta aykırı gibi duran bazı formları bir araya 

getirip (Bkz: Resim 101), beklenmedik bir espri içine sokarak izleyiciyi şaşırtmak, 

birbirleriyle iletişim içinde olabilecekken dahi, fiziki veya sosyal koşulların engellediği 

olağan birliktelikleri sağlayabilmek veya birtakım olağan dışılıkları sunabilmek için 

kolaj yöntemi fotoğrafçılara geniş olanaklar sağlamaktadır 

(http://www.grafikerler.net/kolaj-sanati-resimden-resim-yapma-sanati-t9348.htm, 

19.12.2009). 

  

Resim 101: Kolaj, http://www.grafikerler.net/kolaj-sanati-resimden-resim-

yapma-sanati-t9348.html, 19.12.2009. 

1912 Kübizm akımıyla doğan kolaj, yüzyılımızın sanat tarihinde bir sürecin köşe 

taşı olmuş ve Gürman’ın sanatında da önemli bir yer tutmuştur. Altan Gürman 1967’de 

“Montajlar” dizisini gerçekleştirerek, Türk sanatına hazır nesneleri(ready-made) ilk 

sokan kişi olmuştur. Köşelerin yumuşatılarak yuvarlaklaştırıldığı üçboyutlu formlara 

erişmiş, nesneleri, telleri, çivileri, tahtaları bir araya getirip, kombine ederek 

kurgulamıştır. Kendi dönemindeki birçok sanatçıyı etkilemiştir. Malzeme kullanımında 

cüretkar davranmış ve 1984-88 arasında yapmış olduğu eserler, kolaj tekniği ile 

biçimlenen öznel yorumlardır  (Bkz: Resim 102). Eserlerindeki kolaj malzemesi, 

mimari çalışmaların artıklarıdır ve işlevlerini tamamladıkları için bir kenara itilmiş 

projeler, kırılıp dökülen maket artıkları hatta öğrenci eskizleri bu imgelemi 

canlandırmak amacıyla bir araya getirilmiştir (Emadi Erdem, Leyla, 2007:42). 
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Resim 102: Altan Gürman, “montaj”, 1976, Leyla Emadi Erdem, 2007:33. 

 

    Çalışmalarda jel ilavesi pastelleri daha şeffaf ve daha fazla resimsi yapar ve 

ayrıca pastelin her bir tabakasını ayırır, böylece başka türden bir fiksatife ihtiyaç 

duyulmaz (Bkz: Resim 103). Bu şekilde yumuşak pastelleri ve boyama jellerini 

kullanmak, gerçekten bir dereceye kadar ağır fiksatif kullanılması ihtiyacını ortadan 

kaldırmaktadır (Creevy,1991:127). 

 

Resim 103: Bill Creevy, “iki armut”, resim kartonu üzerine pastel ve alkit jel, 

Bill Creevy, 2001:129. 
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    Yağlı fon ve bölümsel boyama yöntemlerinde görüldüğü gibi mum ve pastel 

(Bkz: Resim 104-105) çok iyi sonuçlar verir (Comamala, 1993:54).  

 

Resim 104: Juan T. Comamala, guaj boya renkleri üzerinde kalın keçe kalemler, 

çini mürekkebi, kalem ile gerçekleştirilmiş, Juan T. Comamala, 1993:53. 

 

Resim 105: Juan T. Comamala, guaj boya, kolaj ve tükenmez kalemler aynı 

yüzeyde kullanılmış, Juan T. Comamala, 1993:53. 

Kömür kalemler suluboya çalışmalarında darbeler için oldukça uyumludur (Bkz: 

Resim 106). Bu uyum, çalışmada ortaya zarif bir etki bırakır. Kömür kalemin bıraktığı 



120 

 

güçlü etki, üzerinden geçilen suluboyalarla dağıtılarak güzel bir dokunun oluşması 

sağlanır (Chaplın, 2008:45). 

 

Resim 106: Mıke Chaplın, sulu boyayla birleştirilmiş kömür kalemi, Mıke 

Chaplın, 2008:45. 

    Guaj, yağlıboya ve cila, plastik boya ustası Fermin Garbayo’nun değişik 

teknikleri birleştirerek (Bkz: Resim 107-108-109-110-111) gerçekleştirdiği resimlerinde 

kullanıldığı malzemelerdir.  (Comamala, 1993:61).  

 

Resim 107: Fermin Garbayo, guaj boya, yağlı boya, cila ve plastik boyanın aynı 

yüzeyde kullanılışı, Juan T. Comamala, 1993:61. 
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Resim 108: Fermin Garbayo, guaj boya ile çini mürekkebinin aynı yüzeyde 

kullanımı, Juan T. Comamala, 1993:85. 

 

Resim 109: Fermin Garbayo, guaj boya, suluboya ve çini mürekkebinin aynı 

yüzeyde kullanımı, Juan T. Comamala, 1993:86. 
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Resim 110: Fermin Garbayo, guaj boya ve renkli kalem ile aynı yüzeyde 

kullanım, Juan T. Comamala, 1993:87. 

 

Resim 111: Fermin Garbayo, guaj boya, gerçek gravür ve fotoğraf aynı yüzeyde 

kullanılmış, Juan T. Comamala, 1993:91. 

Fermin Garbayo’nun tam adı Michelangelo Merisi da Caravaggio’dur (1571-

1610). Ciddi sabıkası olan tek sanatçıdır. Buna rağmen papadan birçok kilise işi almıştır 

(Bkz: Resim 112). Hem hayatını hem de sanatını aşırı heyecanlı bir ruh haliyle 

yaşamıştır (Cummıng, 2008: 170). 
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Resim 112: Michelangelo Merisi da Caravaggio, “emmausta yemek” 1601 Tual 

üzerine yağlıboya ve tempera, Robert Cummıng, 2008:170. 

Özdemir Altan’ın, karışık gereçlerin kullanımıyla meydana getirdiği eserlerinin 

çoğunda, birbirleriyle ilgisi olmayan formlar ve renkler dikkati çekmektedir (Bkz: 

Resim 113). Üzerinde yazısal değerlerin bulunduğu sayfalar bazı plastik malzemeler, 

işaret anlamı çıkarılacak ögeler, grafik özellikli vurgular, hatta ismi belli olan hazır 

malzemeler (ready-made) kullanmıştır (Emadi Erdem, Leyla, 2007:43). 

 

Resim 113: Özdemir Altan, “Çok kişiyle pano çalışması 5”, 1988, Leyla Emadi 

Erdem, 2007:43. 

Erol Akyavaş, çalışmalarında genel olarak kolaj, akrilik boya ve yağlı boyanın 

katmanlaştırılmış dokusu (Bkz: Resim 114) ile kağıt hamurundan elde etmiş olduğu 

yapıları tuval yüzeyine uygulayarak kendine özgü bir resim dili oluşturmuştur (Boydaş, 

2009:60). 
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Resim 114: Erol Akyavaş, Tuval üzerine karışık teknik, Okan Boydaş, 2009:60. 

Taslak defteri, düşündüklerini kâğıda dökmek ya da gördüklerini kaydetmek, 

daha sonradan tamamlanmış bir resme dönüştürmek için sanatçının 

vazgeçilmezlerindendir. Bilindiği gibi pastel boya taşımaya elverişli bir boyadır. Bu 

yüzden Mike Chaplin, pasteli kara kalemle oluşturulmuş bir taslak üzerinde renk tonları 

almak için kullanmıştır (Bkz: Resim 115). Bu onun en çok kullandığı yöntemlerdendir 

(Chaplın, 2008:14). 

 

Resim 115: Mike Chaplin, pastel ve karakalemle oluşturulmuş, Mike Chaplin, 

2008:14. 

Bu çalışma her yaş için uygun bir çalışma biçimidir. Resim kağıdı gelişi güzel 

renklerle boyanır. Tüm yüzey boyandıktan sonra üzerine mum sürülerek yoğun bir mum 

boya tabakası oluşturulur (Bkz: Resim 116). Mumlanmış yüzey üzerine pudra serpilir. 
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Pudranın üzerinden de çini mürekkebi ile geçilir. Kuruduktan sonra bitmiş tükenmez ya 

da çivi ile şekiller verilir (Yılmaz,2007:106). 

 

Resim 116: Pastel üzerine çini mürekkebini kazıma tekniği, Meliha Yılmaz 

2007:105. 

Burhan Doğançay, duvar resimleri üzerinde yoğunlaşan araştırmalarını resimlere 

aktarmıştır. Doğançay’ın çeşitli ülkelerin ve farklı mekanların duvarlarından çektiği 

fotoğraflar ve slaytlar, hem resimlerine hem de sergilerine kaynak olmuştur (Bkz: 

Resim 117). Dogançay’ın, düz bir zemin üzerinden patlayarak mekana dağılan renk 

kuşaklarının resimsel anlatımı, saf olan fonun rengi ile kıvrılıp bükülerek iç içe girip 

çıkan kuşakların canlı renk seçimleri, resmin izlenirliğini arttırmıştır (Emadi Erdem, 

Leyla, 2007:46-47). 

 

Resim 117: Burhan Dogançay, “Walkout”, 1991, Leyla Emadi Erdem, 2007:46. 
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Resim 118: Burhan Dogançay, “Walkout”, 1991, Leyla Emadi Erdem, 2007:46. 

Burri’nin kolajların da, çalışmalarında önceki zamanla aşınmış ve çöp olarak 

atılmış, yırtılmış, sökülmüş malzemeler bir araya getirilerek dikilmiş ve boyanmıştır 

(Bkz: Resim 119). Kullanılan malzemenin kabalığı ve yırtılmışlığı, güzellik ve bozulma 

arasında güçlü bir gerilim yaratmaktadır (Erdem, 2007:46). 

 

Resim 119:Alberto Burri, “Sacco IV”, 1954, 

http://www.museum-security.org/denney/coll.htm#Burri. 
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     Rauschenberg’in “Rezervuar” isimli çalışması, çeşitli imge ve nesne 

gruplarını (Bkz: Resim 120) seçip yan yana getirme yöntemi (asamblaj) örneğidir 

(Doğruer, 2008:71). 

 

Resim 120: Robert Rauschenberg, “Rezervuar”, yağlıboya, kurşunkalem, 

kumaş, ahşap ve metal,1961, Tülin Doğruer, 2008:71. 

 

Judy Martin (1940), pastelle akriliği birlikte kullandığı “orkestranın yeri” adlı 

çalışmasında canlı renkler önemli bir yer taşımaktadır. Alta yapılan etkiler ve renkler 

için bir anahtar sağlayan taslak resim, esas olarak kırmızı ve sarı gölgelerden meydana 

gelmekte ve üste kuvvetli darbelerle uygulanan pastel renklerle zıtlık oluşturmaktadır 

(Bkz: Resim 121). Gökyüzünde, mavi pastel vuruşlarının parlak kırmızıyı örttüğü 

yerlerde bu etki çok net görülebilir (Heptunalı, 2007:32). 
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Resim 121: Judy Martin, “Orkestranın Yeri”, Pastel ve akrilik, Özlem 

Heptunalı, 2007:32. 

Turner’da da daha sonra etkisi hissedilecek olan John Robert Cozens (1752-97) 

mükemmel erken dönem suluboya işlerinde (Bkz: Resim 122) kendini göstermiştir 

(Cumming, 2008: 244).  

 

Resim 122: John Robert Cozens (1752-97), “greenwich tepesinde Londra”, 

suluboya ve siyah mürekkep, Robert Cumming, 2008:243. 
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    Nuri İyem’in Pollock ile eşdeğer mantıkta oluşturduğu eserlerinde, salt yağlı 

boyanın yanında farklı malzemelere de yer vermesidir (Bkz: Resim 123-124-125). 

Tuvalin üzerinde yağlı boya dokusunun yanı sıra kendir, tutkal, plastik boya gibi 

özellikleri birbirinden farklı malzemeleri bir arada kullanarak, eser üzerine aynı 

zamanda talaş da ekleyerek oluşturduğu doku yapısı ile sanatçı çalışmalarını başarılı bir 

şekilde ortaya çıkarmıştır (Boydaş, 2009:58). 

 

Resim 123: Nuri İyem, tuval üzerine karışık teknik, Okan Boydaş, 2009:58. 

 

Resim 124: Nuri İyem, tuval üzerine karışık teknik, Okan Boydaş, 2009:59. 
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Resim 125: Jackson Pollock, tuval üzerine karışık teknik, Okan Boydaş, 

2009:59. 

Honore Daumier’e 1808-79 “19. yüzyılın en büyük karükaristi” denir. 

Resimlerinde evrensel mesajlar verir (Bkz: Resim 126). İnsanı zorlayan çizimleri; 

karıların, kocaların, avukatların, politikacıların, sanatçıların hayata bakışlarını onların 

takıntılarını inceler (Cumming, 2008: 307). 

 

Resim 126: Honore Daumier 1864, “Üçüncü sınıf vagon”, suluboya, mürekkep 

yıkama ve füzen, Robert Cumming, 2008:307. 



131 

 

     Monotipler, metal bir levha veya plastik bir tabaka üzerine doğrudan printer 

(yazıcı) mürekkebi veya yağlı boya ile çizim yaparak ve ondan sonra plaka ya da 

tabakadan kağıt üzerine bir oyma/ klişe baskı kullanılarak yapılan bir tür baskıdır.  

Çoğunlukla, oyma baskı mürekkepleri hala ıslak ve akışkan olduklarında çizildikleri 

için, monotipler karakteristik olarak seyrek ve serbest akışlıdırlar. Çabuk ve spontane 

çizim ve hızlı değişiklikler monotipte kuraldır ve bu,  malzemeyi sıradaki çalışma için 

idealkılar. Ressam için bir veya iki kez levhaya baskı yapmak, resmi hafifçe değiştirip 

tekrar basmak doğaldır.  Bir monotip tarafından yapılan en güçlü ve en net baskıdır 

sonraki baskılar çok daha soluktur ve gerçekten monotipler olarak düzgündürler. Bu 

ikinci daha soluk resim bir pastel resim için başlangıç noktası saplayabilir. Pasteller ve 

monotip karışık bir malzeme kombinasyonu olarak oldukça uyumludurlar.  Degas, bir 

monotipin iki baskısını çekip daha soluk versiyonu bir pastele dönüştürmek konusunda 

ünlüdür. Bu, aynı konunun birkaç çeşidini yapmayı seven Degas için mükemmel bir 

şekilde doğal görünüyordu. Ve bunların hemen pastellere dönüştürülebilen ilerleyen 

monotip özelliğine uyduğu görülmektedir (Bkz: Resim 127).  Pastelle hatayı telafide 

monotipten çok farklı bir fırsat sağlar. Diğer taraftan da bir monotip bir pastele avantaj 

sağlamaktadır.  Bu, biraz bir resme yarıdan başlamak gibidir. Kompozisyon ve çizim 

monotip tarafından belirlenmiştir ve artık yapmanız gereken şey kendinizi renklere 

uydurmaktır. Pastel, başlangıç bir monotip görüntüsünü taze ve yeni bir esere 

dönüştürebilir (Creevy,1991:132). 

 

Resim 127: Bill Creevy, “keçi”, kağıt üzerine pastel ve monotip üzerine pastel 

ve monotip, Bill Creevy,2001:134 
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    Mike Chaplin bir liman resminden alınan detayda suluboyayı uyguladıktan 

sonra, objelerin enerjisini aktarabilmek için çizimi, pastel ve kömür kalemle (Bkz: 

Resim 128) tamamlamıştır (Chaplin, 2008:27).  

 

Resim 128: Mike Chaplin, sulu boyayla birleştirilmiş pastel boya, Mıke 

Chaplın, 2008:27. 

      İrfan Önürmen’in yapıtlarında kullandığı malzemeler, yağlıboya tuvallere 

yapıştırdığı kot parçaları, gömlek yakaları, danteller vs. dir (Bkz: Resim 129). 

Toplumun çok katmanlı yapısını göstermek istercesine bunları peş peşe dizerek 

oluşturduğu yüzeylerinde, tüllerden figürler kesip biçerek, boyayarak eserlerini 

tamamlamıştır. Malzemenin de bir dili olduğuna göre sanatçı bu dili kullanarak içerikle 

birleştirmiştir (Doğruer, 2008:71). 
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Resim 129: İrfan Önürmen, pentül, tül üzerine karışık malzeme, 2003, Tülin 

Doğruer, 2008:151. 

Özellikle non-figüratif (dış dünyayı konu almayan sanat) resim alanında önemli 

gelişmeler getirerek bunu kendi kültürel yapılanması içinde ortaya koyan Zeki Faik İzer 

(Bkz: Resim 130) soyut sanatın başlangıcı açısından önemli isimlerdendir (Akbulak, 

2006: 47-48).  

 

Resim 130: Zeki Faik İzer, “Nice’de Karnaval”, kağıt üzerine çini mürekkebi ve 

ispirtolu kalem, Elif Akbulak, 2006:48. 
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Frank Stella, 1966’da eserlerinde mantıksal bilmeceler yarattı. Aynı zamanda 

çalışmalarına karmaşık uzaysal uygulamalar ekleyerek yeni bir kompozisyon biçimi 

benimsedi (Bkz: Resim 131). Son çalışmalarında resimlerini, üç boyutlu kabartmalara 

dönüştürdü. Yalın, dingin ve düz kompozisyonları 1970’li yıllarda yerini, birbirine 

dolanan çapraşık biçimleri, gelişigüzel renkleri ve dokularıyla aşırı hareketli görünen 

rölyef çalışmalara bıraktı (Lynton, 1991:353). 

 

Resim 131: Frank Stella, “Diavolozoppo (4X)”, 1984, tuval üzerine yağlı boya, 

üreten emaye, floresan alkid, akrilik ve matbaa mürekkebi, magnezyum, alüminyum ve 

fiber glas, 

http://www.ski.org/CWTyler_lab/CWTyler/Art%20Investigations/C20th_Space/C20thS

pace.html, 18.04.2009. 

 

Horozibiği kesiti üzerine soğan püskülü baskısı, ara fonlar ise çatal ve spatula ile 

kazınarak doku etkisi oluşturulmuştur (Bkz: Resim 132). Renk, desen, ışık, gölge gibi 

ögelerle, tasarımın içeriği ve etkileri güçlendirilmeye çalışılmıştır (Aydın, 2006:87). 
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Resim 132: Vildan Aydın, “Horoz İbiği”, 2004, Karışık teknik, Vildan Aydın, 

2006: 87. 

   Yağlıboya çalışmalarının yanı sıra pasteli de karışık teknik içinde kullanan 

Cihat Burak (1915-1994), canlı renklerinin üzerine çizgi vuruşları (Bkz: Resim 133) 

ekleyerek etkili bir anlatım sağlamaktadır (Heptunalı, 2007:44).  

 

Resim 133: Cihat Burak, “Kuş Cenneti”, kağıt üzerine karışık teknik, Özlem 

Heptunalı, 2007:44. 

Yüzeyde kullandığı eski kitap sayfaları ve bazen de bunların üzerine yer yer ince 

fırça ile böcek gibi hazır biçimleri kompozisyonlarına yerleştirmesi (Bkz: Resim 134) 

ile çalışmalarında üçüncü boyuta ulaşmasını sağlamıştır (Ersoy, 1998:59) 
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Resim 134: Ergin İnan, “Yazı Damla İçinde”, 1993, ahşap üzerine kolaj ve 

yağlıboya, Ersoy, Ayla 1998:59. 

Ergin İnan resimlerinde, yağlı boyanın parlak etkisi ile, üzerine desen çizdiği 

kağıtların mat etkisini bir arada kullanmıştır (Bkz: Resim 135). Çalışmalarında 

kaligrafik etkilere de yer veren sanatçı, çizdiği figürsel anlatımlı çalışmalarını tuval 

üzerine kolaj yöntemini kullanarak eklemektedir (Boydaş, 2009:65). 

 

Resim 135: Ergin İnan, tuval üzerine karışık teknik, Okan Boydaş, 2009:67. 
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Aynı yüzey üzerinde pastel boya, sulu boyayla çok uyumludur. Bu yüzden 

birçok ressam, yanında suluboyayla beraber pastel boya da taşır. Bazıları suluboya 

kuruyken bazıları da yaşken bu teknikleri yüzey üzerinde uygulamışlardır. Bir 

çalışmasında Mike Chaplin dokulu kağıda çalıştığı için çizgilerden bazılarını 

yumuşatmak ve sertliği kırmak için pastelle beraber (Bkz: Resim 136) suluboyanın 

yumuşak özelliğinden faydalanmıştır (Chaplin, 2008:21).  

 

Resim 136: Mike Chaplin, sulu boyayla birleştirilmiş pastel boya, Mike 

Chaplin, 2008:21. 

Pasteller uzun zamandır yağlı boya resimlere başlamak için bir çizim tekniği 

olarak kullanılmışlardır. Bunun nedeni fikslenmemiş pastellerin tuvali kolaylıkla silmesi 

veya yağlı boya içerisine çekilmesidir (Bkz: Resim 137). Pasteller ayrıca, ressamın 

gerek silebildiği gerekse de yeni yağlı boya uygulamaları üzerinde resim yapabildiği 

geçici boya ve çizim gösterimleri yapmak için ilerlemekte olan yağlı resimlerde de 

kullanılabilir (Creevy, 1991:130). 
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Resim 137: Bill Creevy, “uyuyan nü”, tual karton üzerine yağlı boya ve üstüne 

pastel, Bill Creevy, 2001:129. 

 

Mike Chaplin’ın yapmış olduğu bu eskiz çalışmasında pastel ve suluboya 

karışımı kullanılmıştır. Duvarın pürüzlü dokusunu verebilmek için de tutkal 

kullanmıştır (Bkz: Resim 138). Tutkal donduktan sonrada pudra haline getirdiği toz 

pasteli parmağı ile yaymıştır (Chaplın, 2008:23). 

 

Resim 138: Mike Chaplin,  sulu boyayla birleştirilmiş pastel boya ve tutkal, 

Mıke Chaplın, 2008:23. 
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   Ben Nicholson (1894-1982) İngiltere’de soyut sanatın öncüsü ve modern 

sanatçılardan biridir. Malzemeleri ve dokuları ilginç bir şekilde (Bkz: Resim 139) 

işlerinde kullanmıştır (Cumming, 2008: 401).  

 

Resim 139: Ben Nicholson,  “Eylül” 1963, yağlıboya ve kolaj, Robert 

Cummıng, 2008:401. 

         Görsel ve nesnel dokuyu çalışmalarda bir arada kullanabilme, hazır 

malzemeye doku ve biçim kazandırabilme; parçalar arasında uygun bağlantılarla 

yoruma gidebilmek için yapılan bir çalışma örneği (Bkz: Resim 141) aşağıda yer 

almaktadır (Yılmaz, 2007:209).  

 

Resim 140: Aliminyum folyo- mürekkep (suluboya)- pastel boya tekniği, 

Meliha Yılmaz 2007:209. 
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     Pastel ile çalışmanın daha olağan bir yöntemi de, bir fiksatif olarak son 

derece güçlü bir kitre çözeltisi olmasıdır. Kitre zamkı pastel yapmakta kullanılan bir 

zamk bağlayıcıdır ve pastel boya maddelerini sağlam bir çubuk olarak bir arada 

tutmaktadır. Bu sıvı bağlayıcı doğrudan bir pastel resim üzerine dökerseniz, boya 

maddesini çok dayanlıklı bir tabaka şeklinde sertleştirir. İlk önce pastel koyulaşır, ondan 

sonra kitre zamkı kurudukça orijinal rengine kadar açılır. Bunun üzerine daha sonra 

başka bir pastel tabakası tatbik edebilirsiniz (Bkz: Resim 142). Sert yüzey tipik bir 

pastel resminden ziyade bir pastel yapıştırıcı gibidir ve kırık rengin donuklaştırılması ve 

kaba yapıları için mükemmel bir destek sağlamaktadır (Creevy, 1991:135). 

 

Resim 141: Bill Creevy, “boğa”, kalın rustik kağıt üzerine pastel, kitre zamkı ve 

yağlı pastel, Bill Creevy, 2001:134. 

   Paul Klee (1879-1940), çizimler, suluboyalar ve gravürler yapan çok üretken 

bir sanatçıydı. Modern sanatın en büyük öncülerindendir. Çalışmalarında üstün bir renk 

anlayışı vardı (Bkz: Resim 143).  Farklı tekniklerle çok dikkatli çalışılmış yüzeyler 

yaratmıştır (Cumming, 2008: 387). 
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Resim 142: Paul Klee, “Altın balık” 1925-26, tahta ve kağıt üzerine yağlıboya 

ve suluboya, Robert Cummıng, 2008:387. 

Yağlı pastel birçok çalışma tarzına adapte olabilen oldukça çok yönlü bir 

malzemedir. Bir resim tabakası, bir boya malzemesi veya temel bir çizim aleti olarak 

kullanılabilir. Tıpkı tebeşir pastel gibi, yağlı pastel de hem çizim hem de boyama 

malzemesidir. Her çubuk, kağıt üzerinde doğrudan birikinti bırakır. Koyu, açık ve resim 

için gerekli değişik renk onları oluşturmak için renkler birbirine karıştırabilir 

(Creevy,1991:138). 

Yağlı pastel ile birçok türden karıştırma aracı kullanılabilir; kağıt tortillonlar, 

kalem silgileri, kaşıklar, siliciler, tükenmez kalem ve keçe uçlu kalemler, balmumu 

kalemler, yağlı çubuk karıştırıcılar, boya fırçaları ve ince resim kartonu paçavraları gibi. 

En iyi iş gören karıştırma aletlerini bulmak için bunları denemek gerekir. Ayrıca yağlı 

pastellerin sadece terebentin veya diğer yağlı boya malzemeleri ile değil bunun dışında 

akrilik malzemelerle de karıştırabileceği söylenmelidir.   

Karıştırılmış yağlı pastel boyalar da oldukça güzeldir, ancak karıştırma işlemi 

aşırıya kaçmadan yapılmalıdır yoksa boyayı bulaştırma tehlikesi vardır. Dolayısıyla 

birkaç boyadan fazlasını bir arada karıştırmak zordur. Bu problemin çözümü bir palet 

bıçağı veya tıraş bıçağı ile tüm boyayı kazımak ve üzerine başlamaktır.  Yağlı pastel 

üzerinde kolaylıkla tekrar çalışılabilen ince bir kalıntı bırakarak birçok defa kazınabilir 
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(Bkz: Resim 144).  Bazen kazıma nedeniyle bırakılan küçük çıkıntılar, bir pastel resmin 

görünüşünün bir parçası olan tektstürel unsur ortaya çıkarır (Creevy,1991:138). 

 

Resim 143: Bill Creevy, “Natürmort”, 138. 

Yağlı boya malzemesi ile yağlı pastel:  Yağlı boya malzemesi yağlı pastellerin 

daha hızlı kurumasına yardımcı olur ve yüzeye ince bir boya tabakası sağlar. Bunlar 

ayrıca impasto (kalın boya tabakası)  yapılar oluşturup şeffaf yağlı pastel parlaklıkları 

yapmak için kullanılabilirler (Creevy, 2001:139). 

Çalışmalarda koyu zemin üzerine açık lekeler yapabilmek için, ıslak ön plandaki 

parıltılı ışıklarda yağlı pastel kullanılmıştır. Bunu yalnızca suluboyayla başarmak 

mümkündür (Bkz: Resim 145). Resmin bazı yerlerinde de özellikle sarı alanlarda 

pastelle çalışıldıktan sonra suluboyayla üzerinden gidilmiştir (Chaplin, 2008:43). 

 

Resim 144: Mike Chaplin, sulu boyayla birleştirilmiş pastel boya, Mıke 

Chaplın, 2008:43. 
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Yağlı pastel, tabakalar halinde oluşturulabilir, doğrudan kısa araçlar ile 

karıştırılabilir veya özel efektler için çeşitli boya araçları ile ustalıkla kullanılabilir 

(Bkz: Resim 146). Bu görsel örneklemedeki natürmort, kaplanmamış, bükülmez resim 

kartonu üzerine Epoksiyle yapıldı. (Epoklsiy: suya, asitlere ve alkaliye dirençli, zaman 

içersinde bu direncini yitirmeyen, yapıştırıcı bir kimyasal reçinedir. İşlenen bu yardımcı 

malzeme terebentin ve yağlı çözücülerden etkilenmez, dolayısıyla yağlı pastel çalışma 

için mükemmeldir) (Creevy,1991:139). 

 

Resim 145: Bill Creevy, “bira şişesi ile natürmort”, bükülmez resim kartonu 

üzerine yağlı  pastel  ve karışık  malzeme (Renkli kalem, Yağlı Pastel alkait), Bill 

Creevy,2001:142. 

Kömür kalem üzerine suluboya çalışması (Bkz: Resim 147), konuyu 

bütünleyerek kumlu bir zemin dokusu elde etti (Chaplın, 2008:45).  

 

Resim 146: Mıke Chaplın, sulu boyayla birleştirilmiş kömür kalemi, Mıke 

Chaplın, 2008:45. 
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Yağlı pasteller tebeşir pasteller kadar parlak değildir. Bunun nedeni kalitesiz 

boya maddeleri değildir; profesyonel markalar mükemmel kalitede boya maddeleri 

kullanırlar. Bilakis bunun nedeni yağlı pastellerin tebeşir pastellerden daha fazla bileşen 

içermesidir. Yağlı pastele istenilen tutarlılığı sağlamak için gerekli olan yağ ve 

balmumlarının  bir kısmı  boya  maddelerini  donuklaştırmak  gibi kötü  bir  yan etkiye  

sahiptir. Yağlı boyalar ile de kesinlikle aynı şeyler olur. Bunları şimdiye kadar yapan bir 

kişi,  bezir yağının nasıl ham boya maddesinin canlı renginin saflığını donuklaştırdığını 

görmüştür (Tebeşir pastellere eklenen kitre zamkının bazen bunları koyulaştırdığı ancak 

boya maddesinin pastel baştan sona kuruyuncaya kadar nerdeyse tamamen orijinal  

rengini geri kazandığı doğrudur). Bununla birlikte, yağlı pastel boya kendisine ait 

emsalsiz bir albeniye sahiptir. Balmumlu parlaklık tebeşir pastellerin tozlu yüzeyinden 

oldukça farklıdır ve bir resimde avantaj olarak kullanılabilir. Yağlı bir pastelin hafifçe 

canlı olan mat yüzeyi çini resimleri hatta freskleri hatırlatır. Bu özellik malzemeye 

birleştirilmiş bir görünüş verir ve ressamın boyayı kontrol altında tutmasına yardımcı 

olur (Bkz: Resim 148). Bu, yağlı pastele yağlı boya malzemeleri eklemenin rengi 

önemli oranda değiştirmediği anlamına da gelmektedir ve karışık bir malzeme ile ilgisi 

çekilen bir ressam için, bu önemli olabilir.  Buna rağmen,  tebeşir pastelin daha fazla 

olan, renk saflığı, yağlı pastelin her şeyi sunmasına rağmen, birçok pastel ressamının 

buna sadık kalmasının ana nedenlerinden biridir (Creevy,1991:143). 

 

Resim 147: Bill Creevy, “chevrolet”, panoya monte edilen kağıt üzerine yağlı 

pastel ve karışık malzeme, Bill Creevy, 2001:143. 
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Eserlerinde Oktav Pierre Alechinsky (1927-), hafif dokunuşlarla (Bkz: Resim 

149), saydam, dekoratif, neşeli, soyut resimler üreten ressam ve özgün baskıcıdır 

(Cummıng, 2008: 419).  

 

Resim 148: Oktav Pierre Alechinsky 1927, yağlıboya, akrilik ve baskı, Robert 

Cummıng, 2008:419. 

Cihat Burak’ın (1915-1994) çalışmalarında, uysal ama derinlikli bir anlam, 

katışıksız saf bir gözlem gücü sezilir (Bkz: Resim 150). Yağlıboya çalışmalarının yanı 

sıra pasteli karışık teknik içinde kullanan sanatçı, canlı renklerinin üzerine çizgi 

vuruşları ekleyerek etkili bir anlatım sağlamaktadır (Özsezgin, 1994:89). 

 

Resim 149: Cihat Burak, “Kuş Cenneti”, kağıt üzerine karışık teknik, Hatice 

Kılıç 2007: 44. 



146 

 

Suluboyanın saydamlığı guajın yoğun niteliği ile birleşerek, oldukça verimli bir 

sonuç vermiştir (Bkz: Resim 151). Suluboya guajı örtmez, guaj ise aksine suluboyayı 

örter (Comamala, 1993:52). 

 

Resim 150: Guaj boya ile suluboyanın aynı yüzeyde kullanımı, 

Juan T. Comamala, 1993:52. 

    Avustralyalı sanatçı Juan Martin (1940-), pastelle akriliği birlikte kullandığı 

eserinde parlak renkler hayati önem taşımaktadır. Alta yapılan ve renkler için bir 

anahtar sağlayan taslak resim, esas olarak kırmızı ve sarı gölgelerden oluşturmakta ve 

üste kuvvetli darbelerle uygulanan pastel renklerle tezat meydana getirmektedir (Bkz: 

Resim 152). Gökyüzünde, mavi pastel vuruşlarının parlak kırmızıyı örttüğü yerlerde bu 

etki çok net görülebilmektedir (Harrison, 2006:199). 

 

Resim 151: Judy Martin, “Orkestranın Yeri”, Hatice Kılıç 2007: 32. 
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    Pastel boyayla, yapıştırılmış olan kesitlerin arasına aynısından, aynı renk, 

doku ve biçim karakterinde devam edilerek kesitlerin pastelle kaynaşması ve 

doldurması sağlanır (Bkz: Resim 153). Böylece sanki tek bir malzeme ile çalışılmış 

havası da hissedilir. Ayrıca boşluklar istenildiği gibi doldurulabilir (Yılmaz, 2007:208). 

 

Resim 152: Kolaj, pastel boya tekniği, Meliha Yılmaz 2007:207. 

    Mike Chaplin, pastelin sunduğu parlak renk gücünün hem çizgi hem de 

tonlama çalışmasıyla sağlanabileceğini, kuvvetli doku efektlerinin aynı yüzey üzerinde 

uygulanabileceğini farklı teknikleri kullanarak (Bkz: Resim 154) ortaya koymaktadır 

(Chaplin, 2008:48).  

 

Resim 153: Mike Chaplin, sulu boyayla birleştirilmiş kömür kalemi, Mıke 

Chaplın, 2008:48. 
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   Genelde yağlıboya çalışmalarıyla tanınan Mehmet Güler (1944-), 

biçimlendirme süreçlerinde uygulamaya olanak verdiği için, karışık teknikleri 

yeğlemektedir. Çalışmalarında tonlamada inceltilmiş yağlıboya ya da akrilik gibi pasteli 

de çekinmeden kullanabilmektedir (Zehnder, 1992:24). Bu eseri de karışık teknikle 

yapılmasına rağmen, resimde pastel boyanın ağırlıklı etkisi hissedilmektedir (Bkz: 

Resim 155). Çizgi vuruşlarıyla oluşturduğu canlı renkler birbirine karıştırılmadan 

kullanılmış, resmin açık koyu değerleri usta bir şekilde esere yansıtılmıştır (Kılıç, 

2007:50). 

 

Resim 154: Mehmet Güler, “İlk Karşılaşma”,  Hatice Kılıç 2007: 50. 

 

Yanardöner ve metalik boyalar, tebeşir pastellere ulaşmadan önce yağlı 

pastellerde vardı. Her iki malzemede de, bu özel boya maddeleri ışığın rötuşu yansıtarak 

resme ilginç bir aydınlık eklemektedir. Yanardöner ve metalik boyalar çok şeffaftır ve 

daha fazla geleneksel renk üzerinde bir parlaklık olarak güzel bir şekilde iş görürler, 

bunlar Wingel veya Liquin ile çok ince yayılabilirler (Bkz: Resim 156). Ayrıca 

yanardöner tebeşir ve yağlı pastellerin birlikte iyi işe yaradığı da söylenmeye değerdir 

(Creevy,1991:144). 
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Resim 155: Bill Creevy, “gümüş rengi balık”, kağıt üzerinde yağlı pastel ve 

yumuşak pastel, Bill Creevy,2001:146. 

Bu çalışmada guaj boya, akrilik boya, mürekkep, alçı taşı ve pastel aynı yüzey 

üzerinde (Bkz: Resim 157) etkili bir şekilde kullanılmıştır (Smith, 1992:76).  

 

Resim 156: Sandra Halat, “Kalpler”, guaj boya, akrilik boya, mürekkep, alçı taşı 

ve pastel boya, Jos. A., Smith, 1992:76. 

Yağlı pasteli kullanmanın başka bir yolu da akrilik malzeme ile yapılır. Bu, 

deneysel bir tekniktir. Ancak söylenmeye değerdir. Malzemelerin birleşimi tuhaf gelir, 

çünkü akrilik malzeme mantıksal olarak yağlı pasteller ile karıştırılmaması gereken su 

bazlı bir çözeltidir. Ancak anlaşılmayan bazı nedenlerden dolayı, özellikle eğer ağır 

yağlı pastel birikintisinden kaçınıyorsanız, bunlar bir arada işe yararlar. Resim açık 

akrilik malzeme tabakaları tarafından ayrılmış birçok ince yağlı pastel tabakasından 

oluşmaktadır (Bkz: Resim 158). Yağlı pasteller ince bir şekilde yapılır ve de tükenmez 
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kalem ve renkli kalem ile ekleme ince doğrusal detaylar görüntünün genel efektini 

zenginleştirir (Creevy, 1991:152-153). 

 

 

Resim 157: Bill Creevy, “oldsmobile”, yağlı pastel, akrilik parlatıcı malzeme, 

kalem ve tükenmez kalem,  Bill Creevy,2001:153. 

 

    Fotokopi (tıpkıbasım) eski resimlerin yeniden değerlendirilmesi için 

mükemmel bir yoldur. Daha sonrası için gelişmekte olgunlaşmakta olan bir düşünce 

için yararlıdır. Negatif çekilmiş bir fotoğrafın üzerinde füzen, mürekkep, dolma kalem, 

mum gibi herhangi bir malzeme ile veya renkli çalışmak istenirse keçeli ve renkli 

mürekkep ile çalışılabilir. Kimi sanatçılar daha sonra fotokopi (tıpkıçekim) alıp negatif 

fotoğrafın üzerinde tekrar çalışırlar ya da sonradan lazer baskı ile tekrar çizim 

ekleyebilmek için katmanlar, tabakalar eklerler (Bkz: Resim 159). Bu biçimde yarar 

verme, bir şeyleri bozma korkusu olmadan rahatça orijinal çizimi bozmadan çalışılabilir 

(Simpson, 2001:214). 
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Resim 158: Fotoğraf, Kolaj, Pastel boya tekniği, Ian Simpson, 2001:215. 

  Mürekkep (dolmakalem) ile karalama yapmak seviliyorsa, muhtemelen el 

hareketleriyle çizgileri tamamen kapamadan diğer malzemeleri mürekkep çizime 

ekleyebilmeyi isteniyordur. Çoğu durumda, bu tebeşir pastelle mümkün olmayabilir, 

çünkü pastel tozu kalem uçlarını kapatır. Ancak yağlı çubuk mürekkeple veya keçe uçlu 

kalemle yapılan bir çizime boyayı güzel bir şekilde eklemek için işe yaramaktadır ve bu 

yüzeyi yeteri kadar sert kurutur,  böylece daha fazla mürekkepli çizgiler bunun hemen 

üzerine eklenebilir (Bkz: Resim 160). Tebeşir pastel ve yağlı çubuk, daha sonradan 

mürekkep ile çizilebilir. Bu oldukça sıradan bir tekniktir, ancak çok büyük bir albenisi 

vardır (Creevy,1991:168). 

 

Resim 159: Bill Creevy, “natürmort”, karton üzerine karışık malzeme, 

mürekkep, yağlı çubuklar, keçeli, tebeşir pastel, Bill Creevy,2001:168. 
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   Ali Sami Boyer, Ayasofya Vaftizhanesi’ni pastel- suluboya tekniğini (Bkz: 

Resim 161) birleştirerek resmetmiştir (Seyyid, 2001:73).  

 

Resim 160: Ali Sami Boyer, “Ayasofya Vaftizhanesi”, Süleyman Seyyid, 

2001:73. 

   Zengin bir şekilde tekstüre edilmiş bir impasto (Bkz: Resim 162) elde 

edilinceye kadar, birbiri üzerinde birçok yağlı pastel tabakası oluşturmanın bir 

sonucudur (Creevy, 1991:149).  

 

Resim 161: Bill Creevy, “kumru”, kaba el yapımı kağıt üzerine yağl pastel ve 

karışık malzeme (Renkli Kalemler, Mürekkep Yağlı Pastel), Bill Creevy, 2001:149. 

Pieter van Laar, 17. yüzyıl Roma’sında, duvarları karikatürlü (Bkz: Resim 163) 

bir sanatçı meyhanesini resmetmiştir (Gombrıch, 1999:411).   
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Resim 162: Pieter van Laar 1625-1639 dolayları, kağıt üstüne mürekkep ve 

suluboya, Ernest H. Gombrich, 1999:411. 

    Yağlı çubuklar büyük boy yağlı pastellere benzeseler de, aralarında temel bir 

farklılık vardır: Yağlı çubuklar üzerinde tekrar tekrar yeniden çalışılabilen sert bir yüzey 

bırakarak oldukça hızlı bir şekilde kururlar (Bkz: Resim 164). Bu sağlam, resimsi yüzey 

her türden pastel arasında tektir ve ressamlara yağlı bir resim yapıyorlarsa çalışma ve 

değişiklikler yapma şansı verir (Creevy, 1991:156). 

 

Resim 163: Bill Creevy, “elma”, resim kartonu üzerin yağlı çubuk ve karışık   

malzeme, Bill Creevy, 2001:157. 

 

    Mark Tobey (1958) de yaptığı çalışmasında tempera ve guaj tekniğini (Bkz: 

Resim 165) aynı yüzeyde kullanmıştır (Clarke, 1993:61).  
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Resim 164: Mark Tobey(1958), “kuzeybatısında dirift” tempera ve guaj, 

Michael Clarke, 1993:54. 

     Çalışmada suluboya ve akrilik aynı yüzeyde (Bkz: Resim 166) ortak 

kullanılmıştır (Smith,1993:44).  

 

Resim 165: Suluboya ve akrilik, Ray Simit,1993:44. 

Diana Kingman, bu çalışmasında (Bkz: Resim 167) kömür kalem, guaj, 

suluboya ve alçı taşını kullanmıştır (Smith, 1992:160).  
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Resim 166: Diana Kingman, guaj boya, akrilik boya, mürekkep, alçı taşı ve 

pastel boya, Jos. A., Smith; 1992:160. 

Jules- Robert Auguste (1820) “ iki arkadaş” adlı çalışmasında (Bkz: Resim 168) 

suluboya ve guaj boyayı aynı yüzeyde kullanmıştır (Clarke,1993:54).  

 

Resim 167: Jules- Robert Auguste (1820), “iki arkadaş” suluboya ve guaj boya, 

Michael Clarke, 1993:54. 

     John Heliker Çalışmasında kolaj ve suluboya tekniğini (Bkz: Resim 169) 

kullanmıştır (Dewey,1995:168).  
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Resim 168: John Heliker,  kolaj ve suluboya tekniği, Davit Dewey,1995:168. 

Bu çalışma da sulu boya, pastel boya, bal mumu efektini içermektedir. Son 

olarak da resmi tamamlamak için (Bkz: Resim 170) akrilik boyayla müdahale edilmiştir 

(Smith,1993:43).  

 

Resim 169: Sulu boya, pastel boya, bal mumu ve akrilik, Ray Simit,1993:43. 

Bu küçük ama güçlü kompozisyonda sanatçı akrilik tabanlı temel üzerine 

yumuşak ve yağlı pastel çalışmıştır. Sanatçı mimari şekilleri, formları olabildiğince 

basitleştirmiş bu da izleyici üzerinde inandırıcı bir etki oluşturmuştur (Bkz: Resim 171). 
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Sıcak ve soğuk renk zıtlıklarının kullanılışı değişik çalışmalara yol açmış ve alışılmamış 

bir yöntem ıslak ve kuru ortam kağıt dokusunda birbirini etkilemiştir (Wright, 1993:64). 

 

Resim 170: Lucinda Cobley, akrilik ve pastel, Michael Wright, 1993:64. 

     Burada açık renk mürekkeplerin birleşimi, ağartıcı ve serpilmiş tuz-şeker 

başarılı biçimde çalışılmış ve izleyicide sisli buharlı bir Brezilya yağmuru ormanı hissi 

uyandırmıştır (Bkz: Resim 172). Renkli mürekkepler de suluboyalar gibi akışkan, sıvı 

özellikli malzemeler, kendiliğinden heyecan verici etkiler yaratabilme yeteneğine 

sahiptir (Gair,1994:84). 

 

Resim 171: Renkli mürekkepler, suluboya, karışık teknik (tuz-şeker), Angela 

Gair,1994:84. 
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BÖLÜM V 

5. UYGULAMA ÇALIŞMASI 

Bu araştırmanın uygulama aşamasında, 2010- 2011 yılında Özel Konya 

Esentepe İ.Ö.O.’ nun 6. sınıf öğrencilerine 10’arlı guruplar halinde toplam 20 öğrenciye 

uygulamalı çalışma yaptırılmıştır. Çalışmalar 2 ders saati içerisinde teslim alınmıştır. 

Çalışmada seçilen iki grup da yaş ortalamaları, ekonomik düzeyleri ve resim becerileri 

açısından eşdeğer düzeydedir. Burada sanat eğitiminde yüzey üzerinde kullanılan tek 

teknikle, yüzey üzerinde kullanılan farklı tekniklerin öğrenci üzerindeki etkisini ve 

kazandırdığı önemli farklılıkları incelemek adına araştırma yapılmıştır. 

Araştırmada öğretmenlere, yüzey üzerinde kullanılan resim tekniği ve aynı 

yüzeyde kullanılan resim teknikleri ile ilgili 1’den 10’a kadar değerlendirebilecekleri 

sorular yöneltilmiştir. Sorular araştırmacı tarafından hazırlanmıştır.  

1.Özgünlük açısından,  

2.Yaratıcılık açısından,  

3.Estetik ilke ve elemanlar açısından,  

4.Çocuğun yaşına uygunluğu bakımından,  

5.Materyalin etkin kullanımı bakımından,  

6.Çocuğun duygularını yansıtması bakımından,  

7.Kağıt yüzeyinin ne kadar verimli kullanıldığı açısından,  

8.Temiz ve düzenli çalışıp çalışılmadığı yönünden,  

9.Verilen konuya uygun çalışılıp çalışılmadığı bakımından ve  

10.Bütünlük açısından öğretmenlerin görüşleri sorulmuş ve sonuç olarak 

istatiksel açıdan farklılıklar bulunmuştur. 

Her öğrencinin resimleri ayrı ayrı başlıklar halinde değerlendirilmiş, toplam 

puanı hesaplanarak aritmetik ortalaması çıkarılmıştır. Öğrencilerin aldıkların aritmetik 

puanlar toplanarak iki farklı grubun toplam puanları ve aritmetik ortalamaları 

hesaplanmıştır.  
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5.1. YÜZEY ÜZERİNDE KULLANILAN ORTAK RESİM TEKNİKLERİ 

Açıklama 1: Aşağıdaki resimler ilköğretim okulu 6. Sınıf öğrencileri tarafından 

“pastel boya, guaj boya, kolaj, kuru boya, keçeli boya, sulu boya” resim tekniği ile 

çalışılmıştır. Konu, bir portre çalışmasıdır. Resmi, 6. Sınıf öğrencisinin seviyesini de 

göz önünde bulundurmak suretiyle yukardaki kriterler çerçevesinde, 1 ile 10 arasında 

öğretmenler puanlayarak görüşlerini gerekçeleriyle birlikte belirtmişlerdir. 

 

Öğrenci Çalışması 1 

YÜZEY ÜZERİNDE ORTAK KULLANILAN RESİM TEKNİKLERİ 

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME TABLOSU 

 
RESİM 1 

 
ÖĞRENCİ 

PUANI 
Öğretmen 1 87 
Öğretmen 2 90 
Öğretmen 3 74 
Öğretmen 4 86 
Öğretmen 5 89 
Öğretmen 6 87 
Öğretmen 7 90 
Öğretmen 8 82 
Öğretmen 9 80 
Öğretmen 10 85 
TOPLAM PUAN: 841 
ARİTMETİK 

ORTALAMA 
841: 10=84 

Tablo 1 
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Öğrenci Çalışması 2 

 

YÜZEY ÜZERİNDE ORTAK KULLANILAN RESİM TEKNİKLERİ 

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME TABLOSU 

 

 
RESİM 2 
 

 
ÖĞRENCİ 

PUANI 
Öğretmen 1 77 
Öğretmen 2 87 
Öğretmen 3 91 
Öğretmen 4 87 
Öğretmen 5 88 
Öğretmen 6 99 
Öğretmen 7 98 
Öğretmen 8 86 
Öğretmen 9 76 
Öğretmen 10 92 
TOPLAM PUAN: 881 
ARİTMETİK 

ORTALAMA 
881: 10=88 

Tablo 2 
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Öğrenci Çalışması 3 

 

YÜZEY ÜZERİNDE ORTAK KULLANILAN RESİM TEKNİKLERİ 

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME TABLOSU 

 

 
RESİM 3 

 
ÖĞRENCİ 

PUANI 
Öğretmen 1 87 
Öğretmen 2 94 
Öğretmen 3 85 
Öğretmen 4 92 
Öğretmen 5 92 
Öğretmen 6 94 
Öğretmen 7 93 
Öğretmen 8 95 
Öğretmen 9 91 
Öğretmen 10 82 
TOPLAM PUAN: 905 
ARİTMETİK 

ORTALAMA 
905: 10=90 

Tablo 3 
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Öğrenci Çalışması 4 

YÜZEY ÜZERİNDE ORTAK KULLANILAN RESİM TEKNİKLERİ 

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME TABLOSU 

 

 
RESİM 4 

 
ÖĞRENCİ 

PUANI 
Öğretmen 1 88 
Öğretmen 2 94 
Öğretmen 3 82 
Öğretmen 4 94 
Öğretmen 5 84 
Öğretmen 6 95 
Öğretmen 7 81 
Öğretmen 8 80 
Öğretmen 9 70 
Öğretmen 10 84 
TOPLAM PUAN: 852 
ARİTMETİK 

ORTALAMA 
852: 10=85 

Tablo 4 
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Öğrenci Çalışması 5 

 

YÜZEY ÜZERİNDE ORTAK KULLANILAN RESİM TEKNİKLERİ 

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME TABLOSU 

 

 
RESİM 5 

 
ÖĞRENCİ 

PUANI 
Öğretmen 1 79 
Öğretmen 2 91 
Öğretmen 3 79 
Öğretmen 4 91 
Öğretmen 5 90 
Öğretmen 6 94 
Öğretmen 7 83 
Öğretmen 8 71 
Öğretmen 9 74 
Öğretmen 10 92 
TOPLAM PUAN: 844 
ARİTMETİK 

ORTALAMA 
844: 10=84 

Tablo 5 
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Öğrenci Çalışması 6 

YÜZEY ÜZERİNDE ORTAK KULLANILAN RESİM TEKNİKLERİ 

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME TABLOSU 

 

 
RESİM 6 

 
ÖĞRENCİ 

PUANI 
Öğretmen 1 94 
Öğretmen 2 89 
Öğretmen 3 98 
Öğretmen 4 90 
Öğretmen 5 82 
Öğretmen 6 91 
Öğretmen 7 99 
Öğretmen 8 87 
Öğretmen 9 81 
Öğretmen 10 86 
TOPLAM PUAN: 891 
ARİTMETİK 

ORTALAMA 
891: 10=89 

 Tablo 6 
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Öğrenci Çalışması 7 

YÜZEY ÜZERİNDE ORTAK KULLANILAN RESİM TEKNİKLERİ 

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME TABLOSU 

 

 
RESİM 7 

 
ÖĞRENCİ 

PUANI 
Öğretmen 1 74 
Öğretmen 2 84 
Öğretmen 3 87 
Öğretmen 4 86 
Öğretmen 5 64 
Öğretmen 6 73 
Öğretmen 7 91 
Öğretmen 8 77 
Öğretmen 9 80 
Öğretmen 10 78 
TOPLAM PUAN: 794 
ARİTMETİK 

ORTALAMA 
794: 10=79 

 Tablo 7 
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Öğrenci Çalışması 8 

YÜZEY ÜZERİNDE ORTAK KULLANILAN RESİM TEKNİKLERİ 

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME TABLOSU  

 

 
RESİM 8 

 
ÖĞRENCİ 

PUANI 
Öğretmen 1 86 
Öğretmen 2 93 
Öğretmen 3 84 
Öğretmen 4 91 
Öğretmen 5 89 
Öğretmen 6 85 
Öğretmen 7 78 
Öğretmen 8 78 
Öğretmen 9 82 
Öğretmen 10 84 
TOPLAM PUAN: 853 
ARİTMETİK 

ORTALAMA 
853: 10=85 

Tablo 8 
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Öğrenci Çalışması 9 

YÜZEY ÜZERİNDE ORTAK KULLANILAN RESİM TEKNİKLERİ 

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME TABLOSU 

 

 
RESİM 9 

 
ÖĞRENCİ 

PUANI 
Öğretmen 1 74 
Öğretmen 2 87 
Öğretmen 3 82 
Öğretmen 4 90 
Öğretmen 5 93 
Öğretmen 6 84 
Öğretmen 7 98 
Öğretmen 8 70 
Öğretmen 9 95 
Öğretmen 10 75 
TOPLAM PUAN: 848 
ARİTMETİK 

ORTALAMA 
848: 10=84 

Tablo 9 
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Öğrenci Çalışması 10 

YÜZEY ÜZERİNDE ORTAK KULLANILAN RESİM TEKNİKLERİ 

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME TABLOSU 

 

 
RESİM 10 

 
ÖĞRENCİ 

PUANI 
Öğretmen 1 92 
Öğretmen 2 88 
Öğretmen 3 97 
Öğretmen 4 88 
Öğretmen 5 82 
Öğretmen 6 87 
Öğretmen 7 95 
Öğretmen 8 89 
Öğretmen 9 85 
Öğretmen 10 90 
TOPLAM PUAN: 910 
ARİTMETİK 

ORTALAMA 
910: 10=91 

Tablo 10 
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5.2. YÜZEY ÜZERİNDE KULLANILAN PASTEL BOYA TEKNİĞİ 

Açıklama 2: Aşağıdaki resimler ilköğretim okulu 6. Sınıf öğrencileri tarafından 

“pastel boya” resim tekniği ile çalışılmıştır. Konu, bir portre çalışmasıdır. Resmi, 6. 

Sınıf öğrencisinin seviyesini de göz önünde bulundurmak suretiyle yukardaki kriterler 

çerçevesinde, 1 ile 10 arasında öğretmenler puanlayarak görüşlerini gerekçeleriyle 

birlikte belirtmişlerdir. 

 

Öğrenci Çalışması 1 

YÜZEY ÜZERİNDE KULLANILAN PASTEL TEKNİĞİ 

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME TABLOSU 

PASTEL BOYA 
TEKNİĞİ 

RESİM 1 

 
ÖĞRENCİ 

PUANI 
Öğretmen 1 69 
Öğretmen 2 57 
Öğretmen 3 72 
Öğretmen 4 58 
Öğretmen 5 58 
Öğretmen 6 93 
Öğretmen 7 62 
Öğretmen 8 57 
Öğretmen 9 73 
Öğretmen 10 49 
TOPLAM PUAN: 678 
ARİTMETİK 

ORTALAMA 
678: 10=67 

Tablo 1 
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Öğrenci Çalışması 2 

YÜZEY ÜZERİNDE KULLANILAN PASTEL TEKNİĞİ 

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME TABLOSU 

 

PASTEL BOYA 
TEKNİĞİ 

RESİM 2 

 
ÖĞRENCİ 

PUANI 
Öğretmen 1 80 
Öğretmen 2 66 
Öğretmen 3 89 
Öğretmen 4 65 
Öğretmen 5 65 
Öğretmen 6 93 
Öğretmen 7 86 
Öğretmen 8 70 
Öğretmen 9 82 
Öğretmen 10 57 
TOPLAM PUAN: 675 

ARİTMETİK 
ORTALAMA 

675: 10=67 

 Tablo 2 
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Öğrenci Çalışması 3 

YÜZEY ÜZERİNDE KULLANILAN PASTEL TEKNİĞİ 

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME TABLOSU 

 

PASTEL BOYA 
TEKNİĞİ 

RESİM 3 

 
ÖĞRENCİ 

PUANI 
Öğretmen 1 93 
Öğretmen 2 60 
Öğretmen 3 85 
Öğretmen 4 66 
Öğretmen 5 60 
Öğretmen 6 97 
Öğretmen 7 78 
Öğretmen 8 66 
Öğretmen 9 93 
Öğretmen 10 53 
TOPLAM PUAN: 771 
ARİTMETİK 

ORTALAMA 
771: 10=77 

 Tablo 3 
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Öğrenci Çalışması 4 

YÜZEY ÜZERİNDE KULLANILAN PASTEL TEKNİĞİ 

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME TABLOSU 

 

PASTEL BOYA 
TEKNİĞİ 

RESİM 4 

 
ÖĞRENCİ 

PUANI 
Öğretmen 1 64 
Öğretmen 2 72 
Öğretmen 3 90 
Öğretmen 4 71 
Öğretmen 5 75 
Öğretmen 6 98 
Öğretmen 7 86 
Öğretmen 8 65 
Öğretmen 9 86 
Öğretmen 10 50 
TOPLAM PUAN: 757 
ARİTMETİK 

ORTALAMA 
757: 10=75 

  Tablo 4 



173 

 

  

Öğrenci Çalışması 5 

YÜZEY ÜZERİNDE KULLANILAN PASTEL TEKNİĞİ 

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME TABLOSU 

 

PASTEL BOYA 
TEKNİĞİ 

RESİM 5 

 
ÖĞRENCİ 

PUANI 
Öğretmen 1 63 
Öğretmen 2 65 
Öğretmen 3 74 
Öğretmen 4 73 
Öğretmen 5 66 
Öğretmen 6 95 
Öğretmen 7 92 
Öğretmen 8 74 
Öğretmen 9 83 
Öğretmen 10 55 
TOPLAM PUAN: 681 
ARİTMETİK 

ORTALAMA 
681: 10=68 

 Tablo 5 
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Öğrenci Çalışması 6 

YÜZEY ÜZERİNDE KULLANILAN PASTEL TEKNİĞİ 

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME TABLOSU 

 

PASTEL BOYA 
TEKNİĞİ 

RESİM 6 

 
ÖĞRENCİ 

PUANI 
Öğretmen 1 75 
Öğretmen 2 61 
Öğretmen 3 86 
Öğretmen 4 66 
Öğretmen 5 73 
Öğretmen 6 71 
Öğretmen 7 92 
Öğretmen 8 70 
Öğretmen 9 76 
Öğretmen 10 59 
TOPLAM PUAN: 729 
ARİTMETİK 

ORTALAMA 
729: 10=72 

  Tablo 6 
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Öğrenci Çalışması 7 

YÜZEY ÜZERİNDE KULLANILAN PASTEL TEKNİĞİ 

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME TABLOSU 

 

PASTEL BOYA 
TEKNİĞİ 

RESİM 7 

 
ÖĞRENCİ 

PUANI 
Öğretmen 1 80 
Öğretmen 2 67 
Öğretmen 3 90 
Öğretmen 4 72 
Öğretmen 5 77 
Öğretmen 6 96 
Öğretmen 7 93 
Öğretmen 8 67 
Öğretmen 9 81 
Öğretmen 10 45 
TOPLAM PUAN: 768 
ARİTMETİK 

ORTALAMA 
768: 10=76 

Tablo 7 
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Öğrenci Çalışması 8 

YÜZEY ÜZERİNDE KULLANILAN PASTEL TEKNİĞİ 

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME TABLOSU 

 

PASTEL BOYA 
TEKNİĞİ 

RESİM 8 

 
ÖĞRENCİ 

PUANI 
Öğretmen 1 87 
Öğretmen 2 79 
Öğretmen 3 80 
Öğretmen 4 77 
Öğretmen 5 82 
Öğretmen 6 95 
Öğretmen 7 98 
Öğretmen 8 40 
Öğretmen 9 77 
Öğretmen 10 72 
TOPLAM PUAN: 787 
ARİTMETİK 

ORTALAMA 
787: 10=78 

Tablo 8 
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Öğrenci Çalışması 9 

YÜZEY ÜZERİNDE KULLANILAN PASTEL TEKNİĞİ 

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME TABLOSU 

 

PASTEL BOYA 
TEKNİĞİ 

RESİM 9 

 
ÖĞRENCİ 

PUANI 
Öğretmen 1 74 
Öğretmen 2 61 
Öğretmen 3 86 
Öğretmen 4 69 
Öğretmen 5 59 
Öğretmen 6 96 
Öğretmen 7 82 
Öğretmen 8 72 
Öğretmen 9 78 
Öğretmen 10 51 
TOPLAM PUAN: 728 
ARİTMETİK 

ORTALAMA 
728: 10=72 

 Tablo 9 
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Öğrenci Çalışması 10 

YÜZEY ÜZERİNDE KULLANILAN PASTEL TEKNİĞİ 

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME TABLOSU 

 

PASTEL BOYA 
TEKNİĞİ 

RESİM 10 

 
ÖĞRENCİ 

PUANI 
Öğretmen 1 81 
Öğretmen 2 66 
Öğretmen 3 80 
Öğretmen 4 73 
Öğretmen 5 73 
Öğretmen 6 86 
Öğretmen 7 86 
Öğretmen 8 94 
Öğretmen 9 67 
Öğretmen 10 62 
TOPLAM PUAN: 768 
ARİTMETİK 

ORTALAMA 
768: 10=76 

Tablo 10 
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YÜZEY ÜZERİNDE ORTAK KULLANILAN RESİM TEKNİKLERİ 

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME TABLOSU 

 YÜZEY ÜZERİNDE ORTAK 
KULLANILAN RESİM TEKNİKLERİ 

(SINIF TAPLOSU) 

ÖĞRETMENLERİN 
ÖĞRENCİ ÇALIŞMASI İÇİN 

VERDİĞİ TOPLAM PUANI 

Öğrenci Çalışması 1 84 
Öğrenci Çalışması 2 88 
Öğrenci Çalışması 3 90 
Öğrenci Çalışması 4 85 
Öğrenci Çalışması 5 84 
Öğrenci Çalışması 6 89 
Öğrenci Çalışması 7 79 
Öğrenci Çalışması 8 85 
Öğrenci Çalışması 9 84 
Öğrenci Çalışması 10 91 
TOPLAM PUAN: 859 
ARİTMETİK ORTALAMA 859: 10=85 

Tablo 1 

YÜZEY ÜZERİNDE KULLANILAN PASTEL TEKNİĞİ 

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME TABLOSU 

YÜZEY ÜZERİNDE KULLANILAN 
PASTEL BOYA RESİM TEKNİĞİ 
(SINIF TAPLOSU) 

ÖĞRETMENLERİN 
ÖĞRENCİ ÇALIŞMASI 

İÇİN VERDİĞİ TOPLAM 
PUANI 

Öğrenci Çalışması 1 67 
Öğrenci Çalışması 2 67 
Öğrenci Çalışması 3 77 
Öğrenci Çalışması 4 75 
Öğrenci Çalışması 5 68 
Öğrenci Çalışması 6 72 
Öğrenci Çalışması 7 76 
Öğrenci Çalışması 8 78 
Öğrenci Çalışması 9 72 
Öğrenci Çalışması 10 76 
TOPLAM PUAN: 728 
ARİTMETİK ORTALAMA 728: 10=72 

Tablo 2 
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BÖLÜM VI 

6. UYGULAMA ÇALIŞMALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

Sanat eğitiminde yüzey üzerinde kullanılan tek teknikle öğrenciler 7342 puan 

almıştır. Yüzey üzerinde kullanılan farklı tekniklerle ilgili olarak da genel toplam da 

8619 puan olarak gerçekleşmiştir. 8619-7342=1277 gibi önemli puan farklılıkları elde 

edilmiştir. Aynı yüzey üzerinde tek teknikle yapılan çalışmalara, 10 öğretmen aynı 

çalışma için 1’den 10’a kadar puan vermiştir. Bu puanların 10 çalışma içinde aldığı 

aritmetik ortalama 72 iken, yüzey üzerinde kullanılan farklı tekniklerin almış olduğu 

öğrenci başına düşen ortamlama puan ise 85 olmuştur. Bu sonuç ise, sanatsal 

etkinlikleri yaparken yüzey üzerinde kullanılan farklı tekniklerin öğrencilerin resim 

becerilerini geliştirmesi yönünde önemli bir yere sahip olduğunu göz önüne 

sermektedir. 

Görülüyor ki malzeme ve teknik kullanımı sanat eğitimi sürecindeki yaratıcılığın 

ve hatta tüm öğrenme alanlarındaki yaratıcılığın geliştirilmesine önemli katkılarda 

bulunmaktadır. Bilginin gerçek faaliyetlere aktarılarak kullanılabilir birikimlere 

dönüşmesini sağlayan sanat eğitimi süreci, zihinsel aktivitelerin organize olarak tek bir 

yöne kanalize edilebilmesini sağlar. Böylece çocuk farklı alanlar, bilgiler ve 

deneyimleri birbirleri ile ilişkilendirerek yeni sonuçlara buluşlara ulaşarak, hem 

kendisini ifade etmenin çeşitli yollarını keşfetmiş olur, hem de bilgi ve becerilerini 

doğru kullanabilmeyi öğrenmiş olur. 

Teknolojik gelişmelerin yaşandığı günümüzde, bu gelişmelerden her alanda 

olduğu gibi sanat alanında da faydalanılması, farklı tekniklerle beraber farklı araç 

gereçlerle yapılan çalışmalarda kullanılması, eserde önemli farklılıklar yaratır. Bunlar; 

1. Çalışılan teknikle yüzeyi devam ettirmek kolaydır fakat, farklı bir teknikle 

yüzeyi devam ettirmek zordur. Aynı zamanda da ilginç bazı efektler kullanmayı 

mümkün kılar. 
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2. İki boyutlu yapılan bir çalışmada küçük yükseltilmiş çıkıntılar esere farklılık 

kazandırır. Yüzey üzerinde oluşturulan doku, görme ve dokunma duyularıyla 

kavranabilen, bir etki yaratır. 

3. Çalışmalar izleyici tarafından analiz edilirken, tanımlamalar daha da 

esrarengiz bir hal alır. Bunla da ancak yüzeyde oluşturulan karışık malzeme efektleri ile 

elde edebilir. (Renkli kalemler, artık materyaller.) 

4.  Farklı tekniklerin yüzey üzerinde kullanımı, teknikler arasındaki sert geçişin 

engellenmesinde etkili bir yöntemdir. Mesela; aynı yüzeyde aynı malzemeyle 

oluşturulan bir çalışmada dahi, kullanılan malzemenin farklı efektleri elde edilebilir. 

Farklı tekniklerin aynı yüzey üzerindeki kullanımı eserde daha da etkili bir ön plana 

çıkış sağlar. 

5. Tekniklerin yüzey üzerinde ortak kullanımı, eseri oluştururken bireyi 

araştırmaya, yaratıcılıklarını kullanmaya, üretmeye yönlendiren, aynı zamanda da ilgi 

uyandıran bir etki sağlar. 

6. Uygulama çalışmalarında kullanılan çok çeşitli renkli sanat malzemeleri, 

bireyin bu çalışmaya ilgisini artırır. 

7. Birey; duygularını, görüşlerini malzemeye aktarırken yeni deneyimler kazanır. 

Bu yaşantı zenginliği nesneler arası ilişkileri kurmada ona kolaylıklar sağlar. Böylece 

senteze ulaşmayı başarabilir ve yeni anlatım yolları arayışına girer. Doğaya ve 

çevresinde gelişen değişen olaylara farklı bir gözle bakmayı öğrenir, davranışa 

dönüştürür. 

8. Sanat eğitiminde malzemeler, görsel algı ve bağlantı kurma gibi yetileri 

geliştirirken teknikler ise, bilgiyi ve düşünceyi malzemeyle birleştirerek ürünün ortaya 

çıkmasını sağlar.  

9. Farklı tekniklerin bir arada kullanıldığı eserde aynı zamanda farklı malzeme 

de kullanılmaktadır. Bunu yaparken, göz ve el eşgüdümünü içeren küçük kas kuvvetleri 

geliştirilir.  

10. Eskiden bilinen bir ödevi bırakarak, yeni anlatım yollarıylarıyla, özgürlüğü, 

dünyayı, yepyeni açılardan yansıtmak, yeni dil birleşimleri bulmak çabasıyla, sanatçıyı 

özgürleştirmiştir.  
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11. Farklı teknikler, farklı malzemeleri tanımaya ve bu malzemelerle de sorun 

çözebilmeye yardımcı olur.  

12. Farklı malzemelerle deneysel çalışarak tekniklerin değişik imkanlırını bir 

araya getirerek alışılmışın dışında özgün çalışmalar ortaya çıkabilir. 

13. Çocuk farklı teknikleri bir araya getirirken aynı zamanda bulunduğu 

ortamdan dolayı özgürleşir ve etkinliği oyuna dönüştürür. 

Araştırma Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim resim dersi müfredat programlarını 

hazırlayan program geliştirme uzmanlarının, program geliştirme çalışmalarında, sanat 

eğitimcisi yetiştiren kurumlarda yapılacak çalışmalara, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

resmi ve özel kurumlarda resim öğretmenliği yapan öğretmenlerin çalışmalarına, hizmet 

içi eğitim seminerlerine yapılacak çalışmalara, üniversitelerde konu ile ilgili araştırma 

yapanların çalışmalarına ışık tutacağı düşünülmektedir. 

Görsel sanatlarda yaşadığımız yüzyılda üretilen pek çok sanat yapıtının alt 

yapısını oluşturan teknoloji, bize görsel sanatları başka açılardan yeniden yorumlamaya 

iterken, bu alanda sanat eğitimi almakta olan bireylerin de sanat eğitimi modellerini 

sorgulamalarına neden olduğu yadsınamaz bir gerçektir.  
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SONUÇ 

Sanat ve teknik; her ikisi de insanların ihtiyaçlarına çözüm arama çabalarının 

aslında bir sonucudur. Gelişimsel süreçleri açısından da birbirini etkileyen bu 

olgulardan teknik, yaşamsal ihtiyaçlara, sanat ise da ha çok iletişimsel ve içsel 

ihtiyaçlara hizmet etme amacı içerisinde olmuştur.  

Sanatın teknik açıdan gelişmesi mağara duvarlarındaki ilkel çizim örnekleri ile 

başlar. Bu çizimlerde görülür ki çeşitli renk arayışlarına da girilmiştir. Bitkiler, insanlar 

yanmış atıklar, çeşitli kömür ve topraktan renk elde etmenin yollarını bulmuşlardır. 

İnsan doğadaki her şeyi ihtiyaçları doğrultusunda bozup, değiştirip, yeni bir biçim 

vererek kullanabileceğini anlamıştır.  

Yerleşik yaşam düzeninin gelişmesiyle kurulan topluluklar giderek kabilelere ve 

daha da ilerleyerek medeniyetlere, hatta imparatorluklara dönüşmüştür. Bu esnada sanat 

ise gerek inançlar yoluyla gerekse idari yönetimin yönlendirmesi doğrultusunda 

belirlenen görevlere hizmet ederek gelişmesini sürdürmüştür. 

Sanat ve teknik insanların ihtiyaçları ile paralel bir gelişme çizgisi izlemiştir. 

Din olgusunun ve yönetimsel güçlerin uzun süre etkileyip yön tayin ettiği sanat 19. 

yüzyıldan sonra kendi iç dinamikleri doğrultusunda ilerlemiştir. 

Sanatın din ve idari erkler (kudret, iktidar) tarafından görevlendirilmesi durumu 

insanın var oluşundan başlar ve 19. yüzyıla kadar sürer. Bu süreç içinde, bugün bilinen 

tüm sanatsal yöntem ve teknikler, sanatsal amaçlı olmasa da doğaya öykülenebilecek 

(yaşanan, görülen, duyulan yada tasarlanan olayların anlatılması) nitelikte gerçekçi ve 

mükemmeliyetçi bir anlayışa ulaşmıştır. Bu gelişme ise Rönesans döneminde 

bilimselliğin ve insan zekasının ön planda tutulması anlayışı ile doğanın birebir taklit 

edilebilmesi yolundaki araştırmalar sonucu sağlanmıştır. 

Bir dönüm noktası olan 19. yüzyıl sadece sanatsal açıdan değil, toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve ekonomik açıdan da önemlidir. Endüstri ve teknolojinin hız 

kazanması ile doğadan uzaklaşan insanın, sanatı da doğadan uzaklaşma eğilimine 

girmiştir. İnsanın yaşamında giderek vazgeçilmez bir konum kazanan endüstri ve 

teknik, sanatın da yönünü değiştirmiştir. Sanatın bu değişimi; bazen tepki gösterme 

biçiminde, bazen sanatı yok etme girişimiyle, bazen de endüstri ve teknolojiye duyulan 
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hayranlığı belirtmek için gösterilen çabalar sonucunda oluşmuştur. Artık her şey sanatın 

konusu olabilecek ve her şey sanatın içerisinde yer alabilecektir. 

19. ve 20. yüzyılların gerektirdiği koşullar doğrultusunda kendi seyrine devam 

eden yeni sanat anlayışının geliştirdiği yeni sanat eğitimi anlayışı da yine bu yüzyılın 

gerektirdiği koşullara uyum sağlayacak bireylerin yetiştirilmesine yöneliktir. 

Sanatsal alanlarda gerçekleşen bu türlü gelişmeler, sanat eğitimi sisteminin de 

gelişmesini gerekli kılmıştır. Tüm eğitim kurumlarında ve bu kurumların her düzeyinde, 

teknik çeşitlilik ve materyal kullanımına bağlı olarak sanat eğitimi desteklenmelidir. 

Bunun en önemli sebebi ise organize bir eğitimin sağlanması gerekliliğidir. 

Çalışmada ele alınan  sanat alanındaki teknik gelişmeler çeşitlilik göstermiş,  

günümüze gelinceye dek birçok aşamalardan geçmiş ve  sanat eğitimi süreci içindeki 

teknik çeşitlilik ve materyal kullanımın hem sanat eğitimine, hem de bireylerin 

gelişimine olumlu etkiler sağlamıştır.   

            Çocuğun özgürce araştırma ve kendi kişisel ifadelerini geliştirme 

olanağı, sanat eğitimi sistemi içinde tekniklerin ve materyallerin zenginleştirilmesiyle 

vardır. Çünkü tekniklerin ve kullanılacak malzemelerin çeşitliliği çocuğun kendi 

kişiliğine, anlatım gücüne ve yeteneğine uygun yöntemleri, teknikleri ve çalışma 

biçimlerini seçmesine fırsat verir. Böylece kendi kararlarını verebilme keyfini yaşayan 

çocuğun özgüveni ve kendisini ifade edebilme becerisi gelişir, farklı bilgileri bir araya 

getirerek yeni buluşlar ortaya çıkarır. Farklı tekniklerin yüzey üzerinde kullanımı,  

orijinal buluşlar ve gözlem yapmayı sağladığı, kişisel çabaları desteklediği, pratik 

zekayı geliştirdiği, el becerisini arttırdığı bilinmektedir.  

        Kullanacakları farklı malzemelerin seçiminden, bunların kullanılmasına 

kadar olan her aşamada çocuğun özgürce hareket etmesi onun yaratıcılığa olumlu katkı 

sağlayacaktır. Böylece daha özgün çalışmalar ortaya çıkacaktır. Çocukların bu sayede 

yaratıcı fikirler üretebilmesinin önü açılacak, ufukları gelişecek, fikir zenginliği ortaya 

çıkacaktır. Birey; duygularını, görüşlerini malzemeye aktırırken aynı zamanda yeni 

deneyimlerle karşılaşır. Bu yaşantı zenginliği nesneler arası ilişkileri kurmada ona 

kolaylıklar sağlar, böylece senteze ulaşmayı başarabilir ve yeni anlatım yolları arayışına 

girer. Kullandıkları malzemelerin görsel ve dokunsal yanları ile duyarlılıklarını 
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geliştirir. Ayrıca bu yolla bireyler gözlem yapma, algılama süreçlerini yaşayarak yaşantı 

zenginliğine ulaşırlar. 

          Çeşitli malzeme ve tekniklerle karşı karşıya kalan birey, şekiller, nesneler 

ile düşünce arasında bağlantı kurmada ve hafızada netleştirmede çabukluk kazandığından 

yeni durumlara daha hazırlıklı olabilir. Nesnenin kendisi ile direkt olarak temas kurma olanağı 

bulan bireyin, o nesneye dair algılama niteliğide daha yüksektir. Çünkü görsel öğrenim 

yolları zihinde daha kolay algılandığından, öğrenme ve düşünme daha çabuk gerçekleşir. 

        Farklı çalışmalar arzusuyla etrafını gözlemleyen birey aynı zamanda, çağın 

teknik olanaklarını, biçim ve düşünce arasındaki ilişkileri başarıyla değerlendirecektir. 

Yaşam içinde varılan sözcükler, buz, taş, yağ, canlı ve cansız hayvanlar, dağlar, vadiler, 

binalar, yiyecek maddeleri, mekanik aletler ve ateş, hava gibi doğasal olayların nesneler 

üzerindeki etkileri sanatsal uygulamalar içinde yerini bu sayede alacaktır. Sanatçı; artık 

her nesnenin sanat nesnesi olarak kullanılabilir, her şeyin sanat nesnesi olabileceğini 

saptamıştır.  

       İnsanların bir şeyleri iletirken anlatımın yetersizliğini sergilediklerinde 

işaretlere, objelere başvurdukları gibi aynı biçimde sanatçıların da çok çeşitli, 

birbirleriyle bileşik, çelişkili, yoğun ve karmaşık düşünceleri bazen tek bir objeyle ya da 

birçok objeyle oluşturduğu düzenlemeleri sayesinde kendilerini daha iyi ifade ettikleri 

bilinir. Buda sanatçı için eser üzerinde farklı anlatım dillerini (farklı teknikleri) 

kullanma şansı verir. 

         Dolayısıyla resim alanında ortaya yaratıcı birşeyler çıkması açısından 

farklı tekniklerin öğretilmesi ve bunların yüzey üzerinde ortak kullanılması deneysel 

farklı çalışmaların ortaya çıkmasına imkan sağlayacaktır. Sanat eğitimi; toplumun 

ilerlemesinde aslında lokomotif görevini yerine getirmiş olacaktır. Bu bakımdan 

öğrencilerin ufuklarının açılması, zihinsel becerilerinin geliştirilmesi açısından farklı 

tekniklerin ortak ve birbiriyle uyum içinde kullanılması, bireyin yaratıcılığının 

gelişmesine katkı sağlayacaktır.   
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SÖZLÜK 

Action Painting: 1939-1945 savaşından sonra ABD’de ortaya çıkan bir resim 

akımını belirtmek için eleştirmen Harold Rosenberg’in bulduğu terim. Her türlü ön 

hazırlığa karşı çıkan ve ressamın çalışırken yaptığı her el kol hareketinin, doğrudan 

doğruya yapıta yansımasını, yapıtın özünü oluşturmasını amaçlayan action painting 

(hareket resmi) akımı ister soyut resim olsun, ister figüratif resim, biçim ve renkleri 

düzenleme isteğinin yaratıcılığı yönlendirmesine de karşı çıkar. Yapıt, ressamın yal-

nızca kol hareketinden doğmalıdır; bu hareket tuvalin üstüne geriye dönüşü olmayan bir 

otomatizmle yansır.  

Açık Kompozisyon: Resim düzlemi üzerinde betimlenen gerçekliğin, gerçekte 

resim dışında sürüp giden doğal gerçekliğin bir parçası olduğu izlenimini vererek 

biçimde kompoze edilmesi. Kapalı kompozisyonun tam karşıtı bir sanatsal davranış 

biçimidir. Açık kompozisyon, asıl gerçekliğin tüm öğelerimi resim düzlemi içinde 

sığdırmayı amaçlamaz. Tersine, böyle bir çabanın olanaksız olduğunu varsayar. Açık 

kompozisyon doğadaki gerçekçilik düzleminin bir kesimini içeren bir çerçeve gibi de 

düşünülebilir. Rönesans’ın aksine Barok açık kompozisyonu yeğlemiştir. 

Akım: Değişik sanat görüşleri. 

Algı: Görsel ve duygusal ilgi (farkında oluş), ayrımsama (ince farkları 

görebilme) ve nesneler, imgeler ve duyguları dikkate alarak izlenimlerin, koşulların ve 

ilişkilerin kaynaştırılması. Bir başka tanımla algı, daha iyi görebilmek, daha iyi 

anımsayabilmek ve nesneler arasındaki bağlantıları kurabilmek sürecidir. Daha geniş 

anlamıyla algı; duygusal ayrımsama, farkında olma, derinlemesine anlayış sürecidir. 

Algısal eğitim sırasında öğrenci, ayrıntılara dikkat etmeyi, ilişkiler kurmayı, bakış 

açısını genişletmeyi, yakından incelemeyi öğrenir. 

Algısal Sanat: Bir eserin görsel olarak uyandırdığı iğliye ve görünümüne önem 

veren sanat. Kavramsal sanat göze hitap etmekten çok fikirlere öncelik verir. 

Alkit reçineleri: Genellikle örtü boyaları olarak kullanılabilecek ürünler veren, 

yağ ve yağ asitleri ile poli asit ve poliollerin kondensasyon ürünü polimerler. 

Ankostik: Eriyik halde sıcak balmumu bağlayıcı ile pigmentlerin karışımından 

elde edilmiş boyalarla yapılan bir resim türü. 
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Anlatım: Düşünceleri, duyguları ve anlamları görsel sanatların iletişimsel 

olanakları yoluyla açığa çıkarma işlemi. 

Araç: Sanat eseri yaratmak için üzerinde çalışılan ve işlenen malzeme- yağlı 

boya, suluboya, füzen veya kil gibi. 

Araçlar (Aletler): Fırçalar, makaslar, maket bıçakları, resim sehpaları (şövale), 

bıçak, fırın ve fotoğraflar makineleri gibi yaratma ve sanatla ilgili öğrenme için 

öğrenciler tarafından kullanılan aygıtlar ve donatımlar. 

Asamblaj tekniği: İlk defa jean dubuffet tarafından 1953’te doğal veya hazır 

malzemelerin parçalarından oluşturulan sanat eserlerini tanımlamak için kullanılmıştır. 

bazı eleştirmenler bu terimin, iki boyutlu olan kolajdan ayrı olarak sadece üç boyutlu 

nesneler için kullanılması gerektiğini ifade etseler de konuda ulaşılmış bir fikir birliği 

yoktur. Genel anlamıyla asamblajın, fotomontajlardan mekan düzenlemelerine kadar 

geniş bir yelpazede yer alan sanat eserlerini kapsadığı söylenebilir. 

Avangard: Resmi sistem ve kurumlar tarafından kabul edilemez bulunarak 

reddedilen ve dönemin ana akım sanatından önde olan yenilikçi sanat. Resmi müze ve 

galeri sistemi tarafından şu anda avangard olarak nitelenen çoğu eser aslında bu 

özelliğini yitirmiştir çünkü bürokrasinin benimsediği ve kutsadığı anda sanat, ana 

akımın bir parçası olmaktadır. Modern avangardın en gözü pek dönemi 1880-1960 

arasıdır. 

Bauhaus: 1919’da Weimar’da mimar Walter Gropius’un kurduğu, 1925’te 

Dessau’a taşınan ve 1933’te Hitler yönetimince kapatılan bir sanat kurumudur. 

Biçim: Bir nesnenin görme ya da dokunma organlarıyla algılanabilmesini sağ-

layan kendine özgü gerçekliği. 

Biomorfik Sanat: Doğadan toplanan garip nesnelerle yapılan soyut sanat. 

Geometrik soyut sanata aksi eğilimde doğasal soyutlama.  

Çağdaş Sanat: Genellikle 1960’tan bu yana üretilen sanat eserini tanımlamak 

için kullanılır. 

Çini: Bir çeşit beyez topraktan pişirilerek yapılmış, mineli, ince fakat saydam 

olan seramik işi. 
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Dada: Modern anti-sanat hareketlerin ilki. Absürt, banal, itici ve kalitesiz olanı, 

şoke etmek, sanat, hayat ve toplum hakkındaki genel geçer görüşlerle mücadele etmek 

üzere kullanmışlardır. 

Dadaizm: Dada, dadaizm veya dadacılık. 1. dünya savaşı yıllarında başlamış 

kültürel ve sanatsal bir akımdır. Dada dünya savaşının barbarlığına, sanat alanındaki ve 

gündelik hayattaki entelektüel katılığa bir protesto olmuştur. Mantıksızlık ve varolan 

sanatsal düzenlerin reddedilmesi dada’nın ana karakteridir.  

Doku: Görme ve dokunma duyularıyla kavranabilen, homojen, yüzeysel etki 

öğesi. 

Ekspresyon: İfadeye ve anlama önem veren sanat.  

Epoklsiy: Suya, asitlere ve alkaliye dirençli, zaman içersinde bu direncini 

yitirmeyen, yapıştırıcı bir kimyasal reçinedir. 

Fon: Formu şekillendiren alan, en arka plan. 

Form: Bir nesnenin şekli, boyutu, hareketi, dokusu, rengi ve tonu. 

Frotaj: Otomatizm doğrultusunda çalışan gerçeküstücü sanatçıların uyguladığı 

“sürtme” tekniği. Ernst tarafından geliştirilen bu teknikte ahşap, taş ya da dokuma gibi 

dokulu bir yüzey üstüne yerleştirilen kağıda siyah ya da renkli bir malzeme sürtülerek 

dokunun kağıda geçmesi sağlanır. Böyle elde edilen rastlantısal desenler resimsel 

tasarımın temelini oluşturur. Türkçe’de “sürtme” ya da “ovalama” terimleriyle de 

karşılanır.  

Fümaj: Kağıt üzerine bir mum yada kandil isine tutarak rastlantısal desenler 

elde etmek. Türkçede “isleme” ya da “tütsüleme” terimleriyle de karşılanır. 

Fütürizm: 1909’ da İtalya’da önce şiirde, sonra resimde ortaya çıkan görüş. 

Fütürizm zamana bağlı çeşitli durumlar ile zamana bağlı çeşitli çeşitli yaşantıları 

birleştiren bir görüştür.  

İlkel sanat: Henüz tarımsal düzene tam anlamıyla geçmemiş, göçebe-toplayıcı 

ve yarı-tarımsal yapı gösteren toplumların sanatları. Tüm Afrika sanatları ile Okyanusya 

ve Amerika yerlilerinin sanat yaratmaları için kullanılır. “İlkel Sanat” kavramı da “ilkel” 



211 

 

kavramı gibi günümüzde iyice değerden düşmüştür. Bu gibi toplumlarca yaratılan sanat 

ürünleri, estetik düzeyleri açısından “ilkel” nitelemesine hak kazanmamaktadır. 

İnsanoğlunun hayatının bir parçası olan yazı, daha önceleri, düz konik, taş ve 

ağaç gövdeleri ile killi topraktan yapılmış yazı levhaları üzerine yazılmaktaydı. 

İşlev: Bir yapının her tür eşyanın ya da sanat ürünün kullanım amacı. Örneğin, 

okul eğitim ve öğretim işlevlerine, tapınak dinsel işlevlere hizmet eder. İşlevin mutlaka 

somut nitelikte olması gerekmez; yalnızca prestij işlevi olan bir sanat yapıtından ya da 

estetik bir işlevden de söz edilmesi olanaklıdır. 

İşlevsel: İşlevine uygun nitelikte yapılmış ya da biçimlenmiş nesne ya da 

yapıları niteler. 

İşlevselcilik: Sözlük anlamı olarak, yalnızca işlevi göz önüne alan bir tasarım 

anlayışı demekse de, Modern Mimarlık tarihinin belirli bir dönemini ve bir akımı ifade 

eder. Yaklaşık 1920 ile 1940 arasına yerleştirilebilen işlevselci dönem, mimarlıkta 

temek geometrik biçimleri yeğleyen bir tasarım anlayışını öngörmüştür. Uluslar arası üslup da 

denilen anlayış, her tür eklektisist bezeme ve süslemeden arındırılmış, çağdaş teknikleri 

kullanan bir üslup geliştirilmiştir. 

Kakmacılık: Oyulabilecek nitelikteki herhangi bir malzeme üzerine, istenilen 

şekillerde oyarak açılan yuvalara, diğer bir maddeden oyulan şeklin aynısından kesilmiş 

parçaların kakarak yerleştirilmesi işi. Oyulabilecek nitelikte olan malzeme; taş, tahta, 

mermer ve işlenmeye müsait bazı madenlerdir. 

Kalsiyum karbonat: Dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır, öğütülmüş 

kalsiyum karbonat tebeşir ve kireç taşının öğütülmesinden elde edilir. 

Kavramsal Sanat: Görsel ya da dokunsal olmaktan çok, zihinsel bir imge 

yaratmayı amaçlayan sanat anlayışı. Söz konusu anlayışla üretilen yapıtlar, alışılagelmiş 

geleneksel malzeme ve teknikleri kullanmak yerine, sanatsal etkiyi formüller, video bantları, 

konuşmalar vs. ile elde etmeyi denemektedir. Büyük oranda ABD ve İngiltere’ye özgü olan 

Kavramsal Sanat’in en önemli sergisi 1970 yılında New York’ta açılmıştır. 

Kazı Resim: Metal, taş ya da ahşap levha üzerine kazınarak yapılan bir resim ya 

da desenin kâğıt üzerine mürekkeple basılmasıyla oluşturulan sanat yapıtı. Bu alanda 

uygulanan çok sayıda teknik iki ana grupta incelenebilir: 1. Kabartma tekniğiyle yapılan 
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kazı resim: Bu teknikte resmi oluşturan çizgi ve noktalar levha yüzeyinden yüksekte 

kalırlar. Baskı mürekkebi bunlara sürülür ve basım sonucunda kâğıda geçer. Genellikle, 

ahşap levhalarla yapılır ve “ksilografi” de denilir. Metal levha kullanılarak yapılan bu 

tür kazı resim ise “kalburlama” denen teknikle oluşturulur. 15. yy’dan sonra bu yöntem 

terkedilmiştir. 2. Çukur kazı tekniğiyle yapılan kazı resim.: Bu tür kazı resim 

levhalarında resmi oluşturan çizgiler levha yüzeyi üzerine kazı kalemiyle oyulur. Bu 

teknikte genellikle metal levhalar kullanılır. Ofort, mezotinto vs. gibi türleri vardır. 

Kolaj: Elde bulunan her türlü basılı, çizili ya da foto grafik malzemeyi, bir 

yüzey üzerine yeni bir kompozisyon oluşturacak şekilde yapıştırılmasıyla elde edilir. 

Kimi zaman boyar maddelerle birlikte de kullanılabilir. Fakat boyar madde ile kolaj 

malzemenin buluşum derecesi çok önemlidir. Biri birine baskın olmayacak şekilde, 

yoğunluk iyi ayarlanarak kompozisyon kurgulanmalıdır. 

Konstrüktivizm: 1913’ten sonra görülen ve saf geometrik biçimleri benimseyen 

resim anlayışı. 

Minimalizm: Modern sanat ve müzikte, kökeni 1960’lara giden, sadelik ve 

nesnelliği ön plana çıkaran bir akımdır. 

Minyatür: Bir kitabı, madalyonu ya da küçük boyutlu herhangi bir objeyi 

bezemek amacıyla yapılmış küçük resim. Hem Avrupa, hem de İslam sanatında görülür. 

Modern Sanat: 19. yy’ın eklektisist doğrultudaki sanat anlayışına karşıt tüm 

sanat akımlarını ve üsluplarını içerir. Hangi tarihten sonra ortaya çıkan sanatsal 

davranışların Modern Sanat kapsamında sayılacağı kesinlik taşımaz. Çoğunlukla, 19. yy 

ortalarında beliren Gerçekçilik ilk Modern akım sayılmaktaysa da, Modern Sanat’in 

başlangıcını çok daha ileriye, 1905’e Kübizm’in ortaya çıkışına dek almak olanaklıdır. 

Modern Sanat, Avrupa sanatında Rönesans’tan bu yana egemen olan doğaya sadakat 

kaygısını yadsınışı olarak düşünülüyorsa. Kübizm’in ilk Modern akım olarak nitelenişi 

çok daha doğru olacaktır. 

Op-art: 1960’larda doğan ve yayılan bir soyut sanat akımı. Seyircide optik 

etkilenmeler yaratma amacı yönelmiştir. İlginç ışık etkileri yapan mekanik objeler op-

art eğilimiyle meydana getirilmişlerdir. Optik etkinliği geometrik düzenlerde arayan 

sanatçıların başında ise Vasarely gelir. 
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Papirüs: Cyperaceae ailesinden bir su bitkisi ve eski çağlarda bu bitkinin 

gövdesinden hazırlanan yazı kağıdının adıdır. Eski Mısırlıların yelken, bez, hasır ve 

yazım kağıdı olarak kullandıkları papirüs onlardan Yunanlılara daha 

sonra Romalılara intikal etti ve M.S. 3. yüzyılda yerini parşömen alıncaya dek kullanımı 

sürdürüldü. Yunanca papiros kelimesi Kıptice’den ödünç alınmış ve neredeyse tüm batı 

dillerine girmiştir. 

Parşomen (Kağıt): Hamur haline getirilmiş, çeşitli nebati maddelerden yapılan, 

üzerine yazı yazılan, ince, kuru yapraktır. İnce bitki liflerinin keçeleşmesi ile meydana 

gelen bugünkü kağıdın ilk olarak M.S. 1. yüzyılda Çin’de yapıldığı sanılmaktadır. 

Pastel: Resimde kullanılan bir tür boya kalemi. Toz boyaların Arap sakızı ile 

karıştırılmasıyla elde edilir. Dayanıklılığı fiksatifle sağlanır. Pastel deyimi hafif, açık, 

soluk renkleri ifade etmek için de kullanılır. 

Paul Klee, Wassily Kandinsky gibi ünlü ressamlar da bu kurumda görev 

almışlardır. Kurumun amacı endüstri ve uygarlık gelişmelerine ayak uyduran bir sanat 

anlayışı meydana getirmek olmuştur. 

Pigment: Boya yapımında kullanılan kurutulmuş renkli bitkisel toz madde. 

Pop art: 1950’lerin sonunda İngiltere’de ortaya çıkıp 1960’larda Avrupa ve 

Amerika’ya yayılan bir sanat akımı. Genellikle resim ve az sayıda heykel ürünü 

verilmiştir. Temel yönelimi, endüstri toplumunun günlük tüketim eşyalarını, kitlesel 

iletişim çağının teknikleriyle betimlemektir. Bu tür objeleri çevrelerinden yalıtıp, 

abartılı boyutlarda ve çoğunlukla resimli roman ya da reklamcılık teknikleri kullanarak 

resmeder. Konular hamburgerden konserve kutusuna dek değişebilir. 

Sanat eseri: Bir fikir dünyasıdır. 

Sanat: Artık eskimiş bir formülüyle sanat “insanoğlunun yarattığı yarattığı 

yapıtlarda güzellik ülküsünün ifadesi” biçiminde tanımlanır. Oysa güzellik ülküsünün 

sanat için bir zorunluluk olmadığı, çağdaş sanat düşüncesi evreninde bir yeri kalmadığı 

kesin gibidir. Dolayısıyla sanatı bugün Thomas Munro’nun tanımıyla “doyurucu estetik 

yaşantılar oluşturmak amacıyla dürtüler yaratma becerisi” diye nitelemek olasıdır. 
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Sanatsal düzenleme ilkeleri (Örgütsel ilkeler): Bütünlük, denge, ritim, tekrar, 

oran, vurgu, ve örüntü gibi içlerinde sanatsal düzenleme öğelerinin her birinin rol 

oynadığı ve görsel sanatlarda temel oluşturan özellikler. 

Sanatsal düzenleme: Öğeleri, çizgi, şekil, doku, renk, biçim, değer ve mekan 

gibi gibi görsel sanatlar bileşenleri. 

Sangin: Çizimde kullanılan kırmızımsı ya da ten rengi yumuşak tebeşir ya da 

mum boya. 

Sepya: Mürekkep balığından elde edilen bir resim boyasıdır. 

Soyut Sanat: Resim ve heykelde, yapıtın doğada rastlanan gerçek varlıkları 

betimlememesi anlayışı. Bu tür bir anlayışla yaratılan yapıt sanat-dışı gerçekliklere 

gönderme yapmamakta, dolayısıyla da, yapıtın içerdiği betiler gerçek varlıklar olarak 

“tanınabilir” nitelikte bulunmamaktadır. 

Spontan: Bir resimde, resmi oluşturan elemanları içten geldiği gibi, rahatlamasına 

kullanma durumu. Genellikle çocuk resimlerinde böylesi bir gelişim olduğu için o 

resimler spotan resim durumunda değerlendirilebilmektedir. 

Statik: Durağan anlamına gelir. Resimdeki karşıtı dinamikliktir. Kimi formlar 

statik olabilirler. Resmin biçimsel eleştiri noktalarından biridir. Hatta karşıtıyla bir arada 

kullanılarak resim sanatında belli bir dinamizmin etki-tepki ilkesine bağlı olarak öncülüğünü 

de yapabilir. 

Şövale Resmi: Şövale üzerinde yapılan ve taşınabilir boyuttaki küçük yağlıboya 

resim. 17. yy’da burjuvazinin gelişimi sonucunda yaygınlaşmış ve resmin evlere 

girmesine olanak vermiştir. Önceki dönemin dinsel konulara ağırlık veren büyük boyutlu 

resim yapıtlarına karşıt bir dindışı sanat anlayışının doğusuyla eşzamanlı olarak belirmiştir. 

Şövale: Ressamların üzerine tuval ya da resim kağıdı vs. gibi malzemeler 

yerleştirerek çalışmalarını sağlayan, genellikle ahşaptan yapılmış, üç veya dört ayaklı 

özel resim sehpası. 

Tarz: Eski dilde sanatsal anlayış, akım ve hatta, üslup karşılığı olarak ayırt 

edilmeksizin kullanılan sözcük. 
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Tasarım: Bir tasarlama eylemi sonucunda beliren asıl gerçekleştirilmesi sırasında 

yönlendirici olan proje, çizim, maket vs. gibi ürünlerin tümü. 

Taşizm: Resim sanatında düzensiz biçimli renk lekeleri ve damlalarının 

kullanılmasını temel alan sanat biçimidir. 

Teknikler: Genişçe bir işlemde kullanılan belirli yöntemler ya da yaklaşımlar; 

örneğin, bir resimde değerin(valörün) ya da rengin derecelendirmesi ya da çizgi 

perspektifinin üst üste getirilmesi, gölgeleme ya da çeşitli ölçü veya renkler yoluyla 

açığa çıkarılması. 

Tempera: Yumurta sarısından elde edilen toz pigmentlerin suyla inceltilmesiyle 

oluşturulan emülsiyon.  

Ürün: Sanat adına yapılan bir nesnedir. 

Üslup: Yol tarz. Bir devre ait sanat sitili. 

Vortisizm: 1.Dünya savaşı öncesinde, 1914 yılında, Londra’da Wyndham Lewis 

öncülüğünde gelişen öncü sanat hareketidir. Kübizm, Fütürizm gibi akımlardan 

etkilenmiş, temel geometrik biçimleri yaratmayı amaçlamıştır. Sert köşeli ve çapraz 

çizgilerin egemen olduğu kompozisyonlar vortisizmin karakteristik özelliğidir. 

İngiltere’deki ilk soyut sanat hareketidir. 3 yıl kadar etkili olup daha sonra dağılmıştır 

Yağlıboya: Boya özelliklerinin çeşitli bitkisel, madensel ve hayvani yağlarla 

karışımından elde edilen boya. Tamamen yağlıboyayla yapılmış resimlere ilk olarak 16. 

yüzyıl başlarında rastlanır. 

Yapıştırma (Collage): Tuval üzerine kağıt ve başka nesnelerin yapıştırıldığı 

resim tekniği. Picasso ve Brague gibi kübist ressamlar resimlerine gazete kesikleri 

yapıştırırlardı. Dadaist ressamlar da yapıştırma tekniğinden çok yararlanırlar. 

Yaratıcılık: Kendine özgü ve özgün bir nesne ortaya koyma sürecidir. 

Yaratma: Malzeme, teknik, işlem, öğe ve çözümlemeler kullanarak görsel 

sanatlar eserleri üretmek; eşsiz, karmaşık ve ayrıntılı düşüncelerin esnek ve akıcı 

üretimi. 

Zamk: Akasya, kitre, sütleğen gibi kimi ağaçların kabuklarından sızarak donan, 

renksiz ya da sarı kırmızımtırak renkte camsı madde; eriyiği yapıştırıcı olarak kullanılır. 



216 

 

Zanaat: Endüstri Çağı öncesinde el işçiliğine dayanan her türden üretim için 

kullanılan zanaat sözcüğü, ayakkabıcılıktan taşçılığa, seramikçilikten dokumacılığa 

kadar her türlü etkinliği ifade etmekteydi. Örneğin, bugün halk sanatı kapsamında 

değerlendirilen halıcık ve kilimcilik gibi alanların geçmişte zanaat kapsamında 

değerlendirilmesi genel bir uygulamaydı. Sanatsal etkinliklerin güzel sanatlar ve zanaatlar 

olarak iki ana grupta değerlendirilmesi Rönesans’ta ortaya çıkmıştır. 
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