
DESENDESEN



Bu Gün Neler Öğreneceğiz?

DESEN nedir?

Desen’in Tarihsel 
Gelişimi

Desen Araclari ve
Teknikleri



Desen ?

Desen

Desen

Desen denilince akliniza
neler geliyor

?



Desen; Görsel sanatlar alanında, 
özellikle resim çalışmalarında 
karakalem, füzen veya renkli kuru 
kalemlerle nesnenin birtakım 
özelliklerinden arındırılarak daha 
anlaşılır biçimlere sokularak 
yapılan çalışmalardir.

Leonardo Da Vinci
‘kendi portresi’

33 × 21 cm.Kirmizi Tebesir.
1510-1515



Leonardo Da Vinci
‘Embriyo calismalari’

Kirmizi tebesir uzerine
kalem

1452-1519

Kisaca; bir kişinin gördüğü ya da hayal ettiğini çizgilerle 
anlatmasına desen diyebiliriz. 
Bu çizgideki ustalık sanatın alanına girer. 

Leonardo Da Vinci
Koldaki kasların
hareketini gösteren 
anatomik
çalışması (1510 
dolaylarında)

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kol
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kas


.Resim göze yönelik bir 
sanat, desen ise resim 
sanatının
temelidir.

Edgar Degas
‘Sahnede Prova’1874

Murekkep–pastel 



.Desen, formu görme yöntemidir.

.Desen doğrudan renkle değil,
çizgiyle ilişkilidir.

Sanzio de Urbino Raphael 
Kadin Başı Eskiz 1517/ 20

Karton Üzeri Desen
33 x 24.2 cm

Amsterdam - Hollanda



Desen çalışmaları genellikle iki türde yapılır:

1. Doğrudan Çizgi İle Yapılan Desen

Çizginin yalın ve anlamlı olması önemlidir. Modelin ışık gelen yerlerini açık ve inc
almayan yerlerini de koyu ve kalın çizgilerle belirtmek desene güzellik verir.
Çizginin koyuluk tonu biçimlere hacim kazandırır.

Paul Klee
Insula Dulcamara 
çuval, 31 1/2 x 69 üzerine gazete  
üzerine yağlıboya;
1938
Klee Vakfı, Bern



Çizgisel desen (Ornek sanatci, Matisse, Klee)
Tonal desen (Ornek Sanatci, Rembrant)
Çizgi + Ton (Ornek Sanatci , A. Lifij )
( Ton : Işık ve gölgenin leke ile ifadesidir. )

2. Çizgi ve Açık-koyu Değerlerle Yapılan Desen

Butür desenlerin çizimi sırasında konunun
derinlik kazanması için çizgilerin yanı sıra
modelin ışık alan kısımlarına açık gölgede
kalan kısımlarını da koyu tonlar olur.

Rembrandt
‘Kendi Portresi’

1639
21 cm.x 16.8 cm.



Hüseyin Avni LİFİJ
(1886 - 1927) 
Ressamın Annesi (portre) 
(38,2 x 28,3 cm)

Hüseyin Avni LİFİJ
Hüseyin Avni'nin Pipolu, kadehli 
otoportresi
1908-9 Tüyb 64x46



Sanatcilar bol miktarda pastel ile renkli desen çalışmaları yapmışlardır. Günümüzde 
pek çok çeşitli pasteller üretilmektedir. 
Bunlari; kalem pasteller, tebeşir (toz pasteller) ve yağlı pasteller diye 
sınıflandırabiliriz. 

Kurşun kalem, kâğıt üzerine yazı veya çizim için kullanılan, yazıcı kısmı çoğunlukla 
kil ve grafitten üretilen kalem. Tipik bir kurşun kalemde grafitin etrafı ahşap 
kaplıdır. Bunun yanı sıra metal veya plastik muhafazaya sahip kurşun kalemler de 
mevcuttur.

Desen Araclari ve Teknikleri

Kursun kalem calismasi, 
Ogrenci isi

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kil
http://tr.wikipedia.org/wiki/Grafit
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kalem


Grafit Kalem;
17.yy. da kullanılmaya başlandı. O zamanlar ingiliz grefitinden soluk uçlu ve 
yumuşak yazan kalemler elde ediliyordu. 

Grafit kalem calismasi, 
Ogrenci isi



Lavi;
Mürekkep ve fırçayla yapılan desen
türüdür. Ve tek renk mürekkep, 
suyla açılarak ya da üst üste
sürülerek açık koyu tonlar elde edilir. 
Mürekkep yerine ekolin ya da 
suluboya kullanıldığı gibi ışıklı
alanlara müdahele için guaj boyada
kullanılır. Çini mürekkebi bu teknikle
tercih edilmiştir.

Lavi calismasi, 
Ogrenci isi



Metal uçlar;
Geçmişi eski medeniyetler uzanan metal uçlar gümüş iğne uçlu bir kalemin kemik 
tozuyla hazırlanmış kağıdı çizmesiyle oluşturuluyordu. Örneğin Durer’in farklı 
renkteki kağıtlara yapılmış uygulama yöntemleri vardır. 

Füzen;
Kömür kalem de 
dediğimiz füzen belkide
en eski desen
malzemesidir. İnce, kalın, 
sert yumuşak, koyu ve gri
seçenekleri vardır.

Fuzen calismasi, 
Ogrenci isi



Desen, bazı sanatçıların temel çalışmasına ön hazırlık olurken, bazı sanatçılar
için de, başlı başına sanatsal bir eylem olmuştur.
İnsanoğlunun varlığıyla birlikte desende varolmuştur. 
İlk insanlar mağara duvarlarına avlayacakları hayvanları betimleyerek ilk desen
örneklerini vermiştir. 

M.O. Altamira magrasi.
Bizon figuru.
Ispanya

Tarih oncesi Desenler



Tarih boyunca da desen; konuların, nesnelerin, duyguların ve düşüncelerin 
betimlenmesinde kullanılmıştır. 
Bu anlatım biçimi dönemlere, toplumların kültürel yapısına ve sanatçı 
kişiliklerine göre farklılıklar göstermektedir.

M.O. Altamira 
Kaya resimleri



15.yy ve 16.yy’ları arası Desen
Botticelli Alessandro (1444-1510)
Adoration of the Child 1495
Kalem ve Murekkep



Albrecht Durer
‘Ellerin calismasi’

1506

Albrecht Durer
(1471- 1528)1521

15.yy ve 16.yy’ları arası Desen



Desen resim sanatının temelidir.
Renkler, ışık ve gölgeler, tablonun genel 
yapısı, kompozisyonu bu temel üstüne 
kuruludur. 
İyi desen çizebilmek, desenin işlevinde 
yer alan çizgi, hareket, denge, hacim, 
oran, form (şekil) ritm, kompozisyon, 
perspektif, ışık ve renk kavramlarının 
öğrenilmesiyle sağlanabilir. 

Ottavio Leoni, Caravaggio
(1578–1630) Portresi 1621

17. ve 18. yy’ları arası desen



Jean Auguste Dominique Ingres
Fransiz ressam(1780- 1867)

1818 Aile Stamaty

17., 18. ve 19 yy’ları arası desen

Peter Paul Rubens 1658- 1692
26 × 22.4 cm 



Edgar Degas (1834-1917) 
‘Dansci’ 1885, 30,9 x 23,2 cmEdgar Degas(1834-1917)  

19 yy’da desen Ornekleri



19.yy desen örneklerine devam..

Vincent van Gogh 1885 ‘ koylu kadin’
(patates kaldirma) Siyah tebesir

Vincent van Gogh 
‘Bir kafe’ 1886 Kursun kalem ve murekkep



.Desen çizerken, 
önce incelemeli, 
görmeli öyle çizim 
yapılmalıdir. 

.Daha sonra da ayrıntıya 
geçilmelidir. 

.Ayrıntıya geçerken bütün ile
parça ilişkisi kurulmalıdır.

Edward Hopper 
’Gece golgeleri’

17.5x 21cm
‘.

20.yy desen örnekleri .



.Yüzeyin hareketinden hacim 
kavramı doğar.

.Eni, boyu, yüksekliği olan her 
canlı varlığın hacim kavramı 
vardır.

Salvador Dali 
(904 -1989) 

‘Rostropovich’

20.yy desen örneklerine devam.. 



Hangisi tarih oncesi Desen dir?



Sol da ki duvar resmi: Lascaux Magrasi, bizon resimleri
Sag da ki resim: Gustav Klimt (1862-1918)

Grafit, gayet yumuşak, dokunumu yağsı ve
ince levhalar halinde bükülme özelliğine sahip,
bir karbon mineralidir. Sertliği 1, yoğunluğu 2'dir. 
Rengi siyah ve gri, çizgi rengi kül renginde ve yağlıcadır.
Yumuşaklığı nedeniyle, kurşun kalem yapımı ve hareketli metal 
aksamlarının yağlanması işlemlerinde, ateşe ve asitlere karşı
dayanıklığı nedeniyle de döküm ve refrakter sanayiinde,
pota ve laboratuvar malzemeleri imalinde kullanılır. 
Siyah renkli ateşe dayanıklı boyalar da  genellikle grafitten yapılır

Mini Sozluk
Grafit kalem
calismasi, 
Ogrenci isi



Desen

Albercht Dürer
‘

(FORM) HACİM : Heykel gibi, mekanda yer işgal eden bir kütleye veya hacime dairdir. 
Bu yanılsamayı sağlayabilmek için sanatçılar modle etme (modelling) 
veya tarama(hatching) gibi teknikler kullanırlar.
Canlı cansız her nesne ,yaptığı işe göre
Biçim (form) ve pozisyon alır. 

Grafit kalem calismasi, 
Ogrenci isi



Örneğin, yumruk yapılmış bir el ile
çiçek tutan bir el ;
halat çeken bir adam ile yük taşıyan bir adam
farklı biçimlerde görünecektir.
Öyleyse yapılan işe göre alınan biçim ve
pozisyon, ancak Fonksiyon – Form
İlişkisi kurularak doğru çizilebilir.

Kursun kalem calismasi, 
Ogrenci isi



Desen

Albercht Dürer
‘

KAYNAKCA:

Akay Bahattin ,Resim Sanati 2004,Ankara 
Berger John, Gorme Bicimleri Metis yayinlari, 1986

http://cevaplar.mynet.com/soru-cevap/resimde-desen-nedir/202148

http://www.kulturelbellek.com/desen-nedir-desen-hakkinda-bilgi/

http://www.ozetbilgiler.com/desen-nedir

http://www.resimhocasi.com/desenresmi.html

http://www.ustasanat.com/icerik.asp?inf=35

http://www.solverkimya.com/site/makaleler/endustriyel-urunler-
makaleleri/grafit-nedir.html

http://architecturewise.wordpress.com/2012/02/28/master_drawings/

http://cevaplar.mynet.com/soru-cevap/resimde-desen-nedir/202148
http://www.kulturelbellek.com/desen-nedir-desen-hakkinda-bilgi/
http://www.ozetbilgiler.com/desen-nedir
http://www.resimhocasi.com/desenresmi.html
http://www.ustasanat.com/icerik.asp?inf=35
http://www.solverkimya.com/site/makaleler/endustriyel-urunler-makaleleri/grafit-nedir.html
http://www.solverkimya.com/site/makaleler/endustriyel-urunler-makaleleri/grafit-nedir.html
http://architecturewise.wordpress.com/2012/02/28/master_drawings/
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