
SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ 

1.Sanatsal düzenleme öğeleri 

       Çizgi:  Çizgi, noktaların aynı veya değişik yönlerde sınırlı veya sınırsız olarak ardı 

arda dizilmesinden elde edilen şekildir. Kalemimizle kâğıt üzerine dik olarak 

bastırdığınızda elde edilen iz noktadır, kalemi herhangi bir yöne doğru hareket ettirdiğiniz 

zaman ortaya çıkan iz çizgidir.  

 

       Şekil: Bir nesnenin dış hatları, dıştan görünümü biçimi şeklinde tanımlanır. Eni, boyu 

olan düzlemlere verilen addır. Geometrik ve doğal şekiller olarak adlandırılabilirler. 

Geometrik şekiller; doğada bulunabilirler; deniz kabuğu, bal peteği gibi. Geometrik 

şekiller kare dikdörtgen, üçgen ve dairelerden oluşmaktadırlar. Doğal şekiller ise; doğada 

bulunan taşlar, ağaçlar, yapraklar, bulutlar, bitkisel canlıların şekillerinden 

oluşmaktadırlar.  

                         

        Doku:  Dünya yüzünde var olan her şeyin yüzeyi bir doku türü ile kaplıdır. Varlıkların görme 

ve dokunma duyularımızla kavrayabildiğimiz dış yapı özellikleridir.  Çeşitli bitkilerin ağaç, yaprak, 

çiçek. Vb. ve hayvanların dış görünüşündeki yüzey oluşumlar doğal dokulardır.  Yapay dokular 

insanın bilgi, emek ve teknikle işleyerek estetik tasarım kaygıları ile yaptığı görsel yüzey 

çalışmalarıdır. 

           



 

Renk: Doğada bulunan objelerdeki içsel özelliklere dayalı,ışığa duyarlı olan, ışığın 

yansıması yada kırılmasıyla oluşan yansımanın bizdeki algıya dönüşmesi,olayın göz ve 

sinir hücreleriyle beyin tarafından tanınıp algılanmasına bizdeki etkisine renk denir.                                     

Ana renkler                 Ara renkler                      Sıcak renkler                 Soğuk renkler 

                                                              
 

Biçim: Çizgi, renk ve açık koyu değerlerden oluşmuş, sınırlanmış                                          

yüzeylere biçim denir. İnsan zihninin algıladığı, kavradığı, biçimi,                                                    

rengi, açık-koyu değerleri olan sınırlanmış yüzeylerden meydana                                                   

gelen her varoluş “form” dur. 

 

       Değer: Bir rengin renge doygunluk derecesidir. Renge beyaz katılarak açık değerleri, 

siyah katılarak koyu değerleri elde edilir.                                                                                                         

 
 

       Ton: Bir rengin başka bir renkten etkilenerek saflığını yitirmesidir.                                                                                                                                                                             

   Objelerin ışıklı (aydınlık) kısımları ile gölgeli (karanlık) kısımları 

arasında kalan kısımları hassas bir geçişle birbirine bağlayan orta ton değerlerinin hepsine 

birden ton denir.                           

       Mekan: Bir nesnenin etrafındaki, altındaki, arasındaki ve içindeki alana denir.Sanatta iki 

tip mekan vardır;gerçek mekan ve resimsel mekan.Gerçek mekan boş veya nesnelerle dolu 

olabilen üç boyutlu hacimdir.Resimsel mekan kağıdın tuvalin veya diğer malzemelerin düz 

yüzeyidir ve resim düzlemi olarak da bilinir. 

 

2.Sanatsal düzenleme ilkeleri 

Bütünlük: Birlik bütünlük değişik parçalardan bir bütün oluşturulmasına yardımcı olan 

sanat ilkesidir. Bir sanat eserini tamamlanmış ve bitirilmiş olduğu hissini uyandıran 

birleşik nitelik sunar. 
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Ritim:  Görsel hareketin renklerin, şekillerin veya                                                                             

çizgilerin tekrarı demektir. İyi düzenlemelerin                                                                                      

tümünde bulunan kontrollü hareketler demektir. 

 

Oran: Düzenleme içerisindeki ölçülerin ilişkisi oranı oluşturur.                                                                                                           

Örneğin; evlerin ağaçların hep aynı ölçülerle ve aralıklarla yerleştirildiği                                            

resimlerdeki monotonluk evlerin,ağaçların değişik ölçülerde ve                                                            

aralıklarda yapılmasıyla kaybolur.  

 

 

Denge: düzenlemede oranın görünüşüyle yakından ilişki kurmaya denge denir.                           

Örneğin; büyük-küçük, uzun-kısa, yuvarlak-köşeli, açık-koyu, parlak-mat gibi                                        

zıtlıklar resmi dengede tutar. 

 

 

Hareket: Sanatçılar tarafında seyircileri kendi eserlerine yönlendirmek için                                               

ve genellikler odaksal alanlara doğru kullanılır.                                                    

 
Zıtlık: Değerler, renkler, dokular, şekiller ve diğer unsurlardaki farklılıkları ifade eder. 

 

Örüntü: Resimlerin yüzeyini güzelleştirmek zenginleştirmek maksadıyla sanatsal unsurları 

planlı veya rastgele tekrarlar içinde kullanılır. Çizgilerin, şekillerin, renklerin tekrarıdır. 

 

Vurgu: Eserlerde baskın unsur, ilgi odağı yaratmak için kullanılır.                                           

 Renk, değer, şekiller baskın unsur elde etmek için vurgulanabilir. 
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