
İçindekiler 

• Işık-gölge nedir? 
• Işık-gölge neden yaparız? 
• Hangi kalemler kullanılır? 
• Geometrik şekillerde ışık-gölge nasıl uygulanır? 
• Örnek ışık- gölge uygulaması 
• Ressamların resimlerinden örnekler 
• Sözlük 
• Kaynakça 

 
 



Işık- Gölge nedir? 

Işık-gölge; tek renkli resimlerde ton farklılıklarıyla elde edilen 
aydınlık ve karanlık alanları tanımlar. 

Işık Gölgeye göre tonlama yapmak ne işimize yarar? 

Işık- gölgeye göre tonlama yapmak, bir ışık kaynağından gelen 
ışığın yönüne göre, nesnenin hacmini üç boyutlu bir şekilde 
kağıda çizmemize yarar.  



Işık-gölge ile nesnelere hacim verirken 
kullanacağımız kalemlerin numaralarına göre 
daha açık ya da daha koyu tonlar elde 
edebiliriz. 



FARKLI ŞEKİLLERDE IŞIK-GÖLGE ÇALIŞMASI 
 
İlk olarak aşağıdaki gibi geometrik şekillerle başlayalım. Fotoğraftaki gibi 
geometrik şekilleri çizerken hangi yönden ışık geldiğini ve gölge alanın 
hangi yönde olduğuna dikkat ediyoruz.  

Malzemeler 
1 adet resim kağıdı 
1 adet resim kalemi  
1 adet silgi 





KÜRE 

EN ÇOK IŞIK 
ALAN YER 

ORTA TON IŞIK 

TAM GÖLGE  

YANSIYAN IŞIK 

YAN GÖLGE  

ORTA KOYU TON 

KOYU TON 



KÜP 



IŞIK 
KAYNAĞI IŞIK 

KAYNAĞI 



1. Işığın en çok geldiği alan  
2.Yan taraf biraz daha az ışık alıyor. 
3. Gölge alan, ışık hangi yönden geliyorsa ona 
göre değişiyor. 

       





1. Resme başlarken nesnelerin yerlerini hafif çizgilerle 
belirliyoruz ve ışığın hangi yönden geldiğine dikkat 
ediyoruz. 

IŞIK YÖNÜ 



2. Işığın yönünü belirledikten sonra ışık 
almayan gölge alanları hafifçe belli ediyoruz. 

IŞIK YÖNÜ 

GÖLGE ALANLAR 



3. Son olarak ışık almayan gölge alanları 
tonlayarak resmi bitiriyoruz. 

IŞIK YÖNÜ 



Still Life with Five Objects, 1956 ,Giorgio Morandi, Courtesy Galleria d'Arte Maggiore GAM, Bologna 



Still Life with Five Objects, 1943 ,Giorgio Morandi, Courtesy Galleria d'Arte Maggiore GAM, Bologna 



Still Life with Five Objects, 1953 ,Giorgio Morandi, Courtesy Galleria d'Arte Maggiore GAM, Bologna 



Still Life with Five Objects, 1953 ,Giorgio Morandi, Courtesy Galleria d'Arte Maggiore GAM, Bologna 



Albert Dürer, El Çizimi, Kağıt üzerine karakalem , 1508, Albertina, Viyana 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vienna


Albert Dürer, Kumaş çizimi,kağıt üzerine karakalem, 1508, Louvre Müzesi, Paris, Fransa 



Leonardo da vinci, At çizimi, kağıt üzerine karakalem ve beyaz tebeşir, 1490,Royal Kütüphane, İngiltere 



Leonardo da vinci, El çizimi, kağıt üzerine karakalem ve beyaz tebeşir, 1474,Royal Kütüphane, İngiltere 



Leonardo da vinci, Portre , kağıt üzerine karakalem, 1483, Turin, İtalya. 



Leonardo da vinci, Portre , kağıt üzerine karakalem ve mürekkep, 1470, Louvre Müzesi, Paris, Fransa 



Sabri Berkel, Şişeli Natürmort 



Hoca Ali Rıza, elmalı natürmort 



Mahmud Cuda, Natürmort 



Neler Öğrendik? 

• Işık-gölgenin; tek renkli resimlerde ton farklılıklarıyla elde edilen 
aydınlık ve karanlık alanları tanımladığını öğrendik. 

• Işık-gölge tekniğinin tonlama yaparak nesnelere, objelere üç 
boyutluluk etkisi verdiğini öğrendik. 

• Bu teknikte hangi kalemler kullanılarak çizim yapabileceğimizi 
öğrendik. 

• Geometrik şekillerde ışık-gölge yönlerini inceledik ve nasıl 
uygulanacağını öğrendik. 

• Örnek ışık- gölge uygulaması aşamalarını inceledik ve hangi aşamaları 
takip ederek uygulayabileceğimizi öğrendik. 

 
 



• NOT: Çizim yapmayı seviyorsanız, bu şekilde çizim çalışmalarına ağırlık 
vererek, hazırlanıp Güzel Sanatlar Lisesine girebilirsiniz. Devamında 
Üniversitede Güzel Sanatlar Üniversitesilerin sınavlarına girip, Resim, 
Heykel, Mimari, Grafik, Tekstil, Endüstriyel Tasarım gibi bölümleri 
kazanıp meslek olarak seçebilirsiniz. 
 



Sözlük 
 

• Natürmort: Meyve, sebze ve çiçekleri konu alan resim türü. 
• Portre: İnsanın sadece başı kısmını konu alan resim türü. 
• Figür resmi: İnsan ya da hayvanları konu alan resim türü. 

 
 
 



Kaynaklar 

• http://www.sanalmodifiye.com/showthread.php?t=10259 
• https://gorselsanatlar.wordpress.com/tag/resimde-isik-golge/ 
• http://www.artinstructionblog.com/wp-

content/uploads/2009/08/values-sheridoty-2009_img_10.jpg 
• http://cevap.tv/kara-kalem-cizimde-golgelendirme-nasil-

yapilir/801 
• https://tr.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci 

 
 
 


	RESİM YAPARKEN �IŞIK-GÖLGE TONLAMA TEKNİĞİ
	İçindekiler
	Slayt Numarası 3
	Işık-gölge ile nesnelere hacim verirken kullanacağımız kalemlerin numaralarına göre daha açık ya da daha koyu tonlar elde edebiliriz.
	FARKLI ŞEKİLLERDE IŞIK-GÖLGE ÇALIŞMASI��İlk olarak aşağıdaki gibi geometrik şekillerle başlayalım. Fotoğraftaki gibi geometrik şekilleri çizerken hangi yönden ışık geldiğini ve gölge alanın hangi yönde olduğuna dikkat ediyoruz. 
	Slayt Numarası 6
	Slayt Numarası 7
	Slayt Numarası 8
	Slayt Numarası 9
	1. Işığın en çok geldiği alan �2.Yan taraf biraz daha az ışık alıyor.�3. Gölge alan, ışık hangi yönden geliyorsa ona göre değişiyor.�4. Nesnenin en az ışık alan kısmı
	Slayt Numarası 11
	1. Resme başlarken nesnelerin yerlerini hafif çizgilerle belirliyoruz ve ışığın hangi yönden geldiğine dikkat ediyoruz.
	2. Işığın yönünü belirledikten sonra ışık almayan gölge alanları hafifçe belli ediyoruz.
	3. Son olarak ışık almayan gölge alanları tonlayarak resmi bitiriyoruz.
	Still Life with Five Objects, 1956 ,Giorgio Morandi, Courtesy Galleria d'Arte Maggiore GAM, Bologna
	Still Life with Five Objects, 1943 ,Giorgio Morandi, Courtesy Galleria d'Arte Maggiore GAM, Bologna
	Still Life with Five Objects, 1953 ,Giorgio Morandi, Courtesy Galleria d'Arte Maggiore GAM, Bologna
	Still Life with Five Objects, 1953 ,Giorgio Morandi, Courtesy Galleria d'Arte Maggiore GAM, Bologna
	Albert Dürer, El Çizimi, Kağıt üzerine karakalem , 1508, Albertina, Viyana
	Albert Dürer, Kumaş çizimi,kağıt üzerine karakalem, 1508, Louvre Müzesi, Paris, Fransa
	Leonardo da vinci, At çizimi, kağıt üzerine karakalem ve beyaz tebeşir, 1490,Royal Kütüphane, İngiltere
	Leonardo da vinci, El çizimi, kağıt üzerine karakalem ve beyaz tebeşir, 1474,Royal Kütüphane, İngiltere
	Leonardo da vinci, Portre , kağıt üzerine karakalem, 1483, Turin, İtalya.
	Leonardo da vinci, Portre , kağıt üzerine karakalem ve mürekkep, 1470, Louvre Müzesi, Paris, Fransa
	Sabri Berkel, Şişeli Natürmort
	Hoca Ali Rıza, elmalı natürmort
	Mahmud Cuda, Natürmort
	Neler Öğrendik?
	Slayt Numarası 29
	Sözlük�
	Kaynaklar



