
 
Merhaba çocuklar, 
bugünkü dersimizde  
iç mekan kavramını 
öğreneceğiz. Bugüne 
kadar hepimiz mekan  
hakkında belli başlı 
bilgiler duyduk. Sizce  

“Resimde İç Mekan”                                                
nedir? 

? 



 
Resimde İç Mekan:  
 
Ev yaşamını ve  
gündelik yaşamdan sahneleri  
anlatan resimlerdir.  
17. yüzyılda Hollanda’da ortaya 
çıkmıştır.  
Peki sınıfımızı bu iç mekan  
tanımına dahil edebilir miyiz? 



 





 



İç mekanın belli plastik ölçütleri vardır. Bunları;  
 
 
Mekan 
 
 
  Perspektif  
 
 
Ton  
 
 
olmak üzere üç başlıkta inceliyoruz. 
Şimdi bunlara kısaca değinelim. 



 

MEKAN  
 
Resimde anlatılmak istenenin 
geçtiği,resmin içindeki üç boyut 
yanılsamasının da kullanıldığı  
uzay boşluğa verilen isimdir. 
2’ye ayrılır: 



Dış Mekan İç Mekan 



 
 Perspektif resimde mekan derinliği 

yaratma gereksiniminden doğar.  
 
Perspektif olmadan mekanın sınırlarını 
belirleyemeyiz. 
 
Nesnelerin görünümünü 3 boyutlu olarak 
düz bir yüzeyde göstermeye 
yarayan bir iz düşümdür. 2’ye ayrılır. 
 

PERSPEKTİF 

http://imageshack.us/


Renk perspektifi 
Meindert Hobbama 

Çizgi perspektifi 



 

Ton resimde ışık-gölge derecelendirmesinin aldığı isimdir. Bir rengin  
başka bir renkte açıklaştırılması veya koyulaştırılmasıdır. 

    Leonardo Da Vinci – Son Akşam Yemeği 

TON 



Bu anlattığım 
ölçütleri iç mekan 
resimlerinde 
başarılı bir 
şekilde kullanan 
sanatçılarımızdan 
biri… 



Jan Vermeer’dir. 
Sanatçının 
Stüdyosu 
 
 
 



Vermeer 
Resimlerinde  
yer  
döşemelerini 
birer  
atlama taşı 
gibi kullanarak 
bakışımızı 
kompozisyonun 
içine  
yöneltmektedir. 



Johannes 
Vermeer – 
Delf’ten bir 
Sokak. 
 
Dış mekanda 
Hollanda 
yaşamında ev 
hanımlarının 
hayatından bir 
kesit. 



 

Resimlerinde iç mekanı kullanan bir 
diğer sanatçımız ise… 



Velasques – 
Nedimeler 
 
İç mekanın bir 
köşesi, mekanın, 
ışığın insan 
ilişkilerinin 
mükemmel 
gözlemlenişiyle 
ilgili bir sahne. 



 

Mary Cassat – Yatakta Kahvaltı  



 

Paul Cézanne, Les Joueurs de Carte 



 

Aranızda bu 
resmi yapan 
sanatçının 
adını bilen var 
mı? 



 

Van Gogh – Sanatçının Arles’teki Odası   
Bu resimde neler görüyoruz?  Derinlik anlatımı var mı?  Mekan ve ton 
kavramı nasıl anlatılmış? 



Peki 
müzelerimizi 
ziyaret ediyor 
muyuz? Bu 
hangi müze 
bilen var mı? 

Müzeleri iç 
mekan 
kavramına dahil 
edebilir miyiz? 



Buraların Sessiz 
atmosferlerini 
göz önüne alan 
iç mekan 
ressamımız 
Şevket Dağ. 

Şevket Dağ 
Ayasofya 



Şevket Dağ 
Ayasofya 



Şevket Dağ 
Kapalıçarşı 



Feyhaman  
Duran  
Harem  
Dairesi 



SÖZLÜK 
 DERİNLİK: Resmin biçimsel bir öğesidir. Düzlemsel resmin karşısında 

gelişmiştir. Konuyu ön plana getirmeden perspektiften de yararlanarak 
resmi bütününe yaymak için kullanılır. İzleyici göz derinlemesine resimlerde 
sadece ön planda dolaşmaz, arka planlara da gider. 

  IŞIK-GÖLGE: Sanatta karanlık ve aydınlığın oluşturduğu zıtlık için kullanılan 
bir terimdir. Açık lekeler ışığı,koyu lekeler ise gölgeyi ifade eder. Rönesans 
döneminde, derinlik yaratmak, heykelsi bir etki yaratmak için kullanılmıştır. 
Barok dönemde ise duyguların anlatımı için kullanılmıştır. 

 KOMPOZİSYON : Sanatsal dizgenin yapıtta oluşturulması işlemine verilen 
isimdir. 
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