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Bu Gün Neler Öğreneceğiz? 

• Portre nedir? 
 

• Nasıl çizilir? 
 

• Örnek portre çalışmaları 
 

 
HAYDİ BAŞLAYALIM… 
 

 



Portre: Resim, fotoğraf, heykel ve benzeri 
sanat türlerinde bir kişinin yüzünün ve yüz 
ifadesinin betimlenmesiyle oluşan eserdir. 
Bu eserin amacı, kişinin görünüşü, kişiliği ve 
ruh halini yansıtmaktır. 

Eyvah! Hoca soru 
soracak gibi.. 

Veeeeeee 

İşte geliyor. 

Portre Nedir? 



NASIL ÇİZECEĞİZ PEKİ ? 

• Portre çizebilmek için;
• 2B,3B,4B gibi kurşun kalemler,
• Resim kağıdı,
• Silgi
• Model (Canlı ya da Fotoğraf)

• Olmazsa olmaz malzemelerimizdir.



Herkes Hazırsa Başlayabiliriz 

 
         Baktığımız ile gördüğümüz şeyler aynı mıdır? 
 
 
 



 
 
 
 
 
İnsan Başının Yapısı ve Oranlar 
 
İnsan başı oval, üst kısmı daha geniş alta doğru daralan yumurta şekline 
benzer. 
 
 



Başın Karşıdan Görünüşü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Başın genişliği yüksekliğinin üçte ikisi 
kadardır (saçın yüksekliği hariç). Diğer 
bir 
deyişle baş; genişliği iki buçuk, 
yüksekliği üç buçuk birim boyutlarında 
bir dikdörtgen içinde 
yer alır. 

Başın Yandan Görünüşü 

İnsan başı, yandan görünüşünde, en 
ve boyu eşit kare biçimindedir. 



Hocam yeter biz de çizmek istiyoruz. 

Başın Yönleri 
 
Baş herhangi bir yöne 
döndüğünde genel yatay ve 
dikey aks çizgileri elips 
şeklini alır. 
 
Baş herhangi bir yöne 
döndüğünde birbirine 
paralel yatay çizgiler elips 
şeklini alır. 
 
 



Yanlış derse geldim sanırım resim dersi mi bu? 

Rönesans ressamları insan 
Anatomisi konusunda 
oldukça bilgiliydiler. 

İnsan vücudunu 
resmediyorsak parçalar 
arasındaki oranlar, kas ve 
kemik yapısının vermiş 
olduğu biçimsel özellikleri 
tanıyarak daha sağlam 
çizimlere ulaşabiliriz  



Başlıyoruz galiba.. 
Çizime başlamadan önce modelin 
ayrıntılarını dikkate almadan 
gözlemlemeliyiz. 
 
Başın basit genel yapısını çizip aks çizgilerini 
çizip ayrıntıların yerlerini (gözün, burnun, 
ağzın, kulağın yerlerini) aks çizgileri üzerinde 
belirlemeliyiz.  
 
Daha sonra karakteristik 
yapıyı deseninizde ifade ederek ışığın geliş 
yönüne göre desenimize hacim kazandırarak 
çalışmamızı bitirmeliyiz. 
 
 



 
 
Başın oval formunu ve akslarını 
modelimizin belirlemiş 
olduğumuz açısına göre 
çiziyoruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

İlk aşamada çizgilerimizi 
olabildiğince hafif çiziyoruz 



İkinci aşama 
 Modelin ayrıntılarını 
çizerken birbiriyle olan 
ilişkilerini ve orantılarını 
tespit ediyoruz. 

. 



Gözler Ruhun Aynasıdır. 

Üçüncü aşama 
Göz çizmeye başlayalım.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Burada öncelikle göz irisinden 
başlarsak, ışık ve koyu 
dengemizi ona göre 
ayarlayabiliriz.. 



Yüz detaylarını, Işığın geliş 
yönünü dikkate alarak ışık 
gölge planını araştırıp 
çizimimizde 
belirliyoruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Çizgilerimizin değerini 
ışığın geliş yönüne göre 
ayarlıyoruz. Işık almayan 
bölgelerde 4B veya 6B 
kalemleri kullanabiliriz. 
 



Hocam Ya Yanlış Yaparsam… 

Çizimimizi belirli aralıklarda modelle 
karşılaştırmasını yapmalıyız. 
Saç çizmek biraz zamanımızı alabilir. 
Sıkılmadan ton farklılıklarına dikkat 
edelim. 



 
Son olarak kumaşa geçiyoruz. 
  



                              HOCAM BU FOTOĞRAF MI ? 

Çizimimizin 
bozulmaması ve 
dayanıklılığını 
arttırmak için 
VERNİK kullanmayı 
da unutmamalıyız.  



 Adım adım portre örnekleri 



   Adım adım portre örnekleri 



 Adım adım portre örnekleri 



  Ayşe’nin sorusu var galiba 



Hocam ünlü ressamlar neler yapmış peki? 

raffaello sanzio leonardo da vinci  



Käthe Kollwitz  Pablo Picasso 
 



Rembrandt van rijn Ingres 



Hocam peki Türk resim sanatından var 
mı örnekler? 

Nur Koçak 
          Şükriye Dikmen 



Nuri İyem 
Taner Ceylan 



Alican Leblebici Neş’e Erdok 



Bir kaç kitap mı araştırsak? 



Reçetesiz İlaç Vermiyoruz. 
 

 
 
 
 
 
 Doğru çizim tekniği ve desenin yerleşmesi açısından Rönesans 
Dönemi sanatçılarının resimlerine ve konu ile ilgili kitaplardaki 
çizimlere bakarak etüt etmek faydalı bir antrenman olacaktır. 
Zamanla hayali ya da modelden çizim yapabilmek için değişik 
objelerin 3 boyutlu gerçek modellerine bakarak ya tek tek ya 
da kompozisyon oluşturup çizim çalışmaları yapılmalıdır. 
Olabildiğince model izlenmeli ve araştırılmalıdır. 
. 



Mini Sözlük 

• Portre: Resim, fotoğraf, heykel ve benzeri sanat 
türlerinde bir kişinin yüzünün ve yüz ifadesinin 
betimlenmesiyle oluşan eserdir. Bu eserin 
amacı, kişinin görünüşü, kişiliği ve ruh halini 
yansıtmaktır. 
 

• Ton : Boyalı bir cismin planlarının aydınlık ve 
karanlık dereceleri. Nesnelerin çeşitli bölgeleri 
birbirleriyle karşılaştırıldıklarında, aralarındaki 
açıklık ve koyuluk farklarına ton denir. 



Kaynakça 

• http://www.turkishairlines.com/images/skylif
e/11-2006/183/17_1831.jpg

• http://www.karakalem.info/sorular.asp
• https://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:T%C3%

BCrk_portre_ressamlar%C4%B1
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