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Nokta Nedir? 

Nokta, görsel anlatımın temel elemanlarından 

biridir ve yer belirleyici bir işarettir.  

● Görsel olarak nokta; bulunduğu yere göre 

küçük, merkezsel benektir. 

● İki çizginin birleştiği ya da kesiştiği yeri 

gösterebilir, bir düzlemin köşesini, bir işareti, 

bir yeri belirler. 



Nokta ile kompozisyon ilişkisi; 

● Noktalar yanyana geldiklerinde birbirleriyle 

bütünlük sağlar, bu durum bazen 

çizgiselliğe bazen de lekeselliğe dönüşebilir. 



Nokta ile serbest çalışma Nokta ile açık-koyu çalışması 





Puantilizm-Noktacılık akımı nedir? 

● Noktalama tekniği ile yapılan resim akımına 

puantilizm denir. Puantilizm, insan gözünün, 

birbirine yakın duran ufak renk noktalarını 

birleşik görmesi esasına dayanır. Bu akımın 

öncüsü ve en iyi uygulayıcısı George Seurat'tır. 



La Grande Jatte Adası'nda Bir Pazar 
Öğleden Sonrası,1884,George 

Seurat,T.Ü.Y.B,(70,5*104,1 cm) 

Asnieres'de Yıkananlar,1884,George 
Seurat,T.Ü.Y.B,(200*300 cm) 



Çizgi nedir? 



Çizgi 
   Resimde ifadenin bir yönüdür. 

Şekillerin yapısı, düzen ve hacim 

taraflarını gösterebilmek için 

noktaların yan yana gelmesinden 

oluşan ve süreklilik içeren görsel 

elemandır. Ressam, desen yoluyla 

doğayı yorumlarken kullandığı tek 

araç çizgidir. 



  Çizgi Uygulamaları 
Çizim yaparken el ve kol 

aynı anda hareket etmelidir. 

Çizimde başarılı olmak için 

kalemi kağıttan kaldırmadan 

sürekli çizgiler çizmek, 

kalemin nasıl tutulacağını bilmek gerekir. 



Çizgi ile kompozisyon araştırmaları 





Anne Portresi,1514 
Albrecht Durer, Kara Kalem,(421*303 cm) 

Dua Eden Eller, 
1508,Albrecht Durer, Kara Kalem,(29*19 cm) 



Espas (uzam, derinlik) nedir? 
• Resmin kompozisyon elemanları içindeki 

nesneler ve formlar arasında bırakılması gereken 

anlamlı boşluklara “espas” denir. 

• Espas boşluktaki nesnelerin, 

formların ve biçimlerin birbirlerine göre 

ön-arka plan ilişkisidir. 

• Resime üçüncü boyutu getirir. 
 



Adnan Çoker 



Peyzaj, Hoca Ali Rıza, 
T.Ü.Y.B, (75,5*100 cm) 



Nokta,çizgi ve espas örnek görselleri 

Kontras 
Sesler,1924,Kandinsky,Yağlı

boya(70*49,5 cm) 

Kompozisyon 
VIII,1923,Kandinsky, 
T.Ü.Y.B,(140*201 cm) 



Portre,1972,Picasso 
Bir Çiçek İle 

Kadın,1932,Picasso,
(70*49,5 cm) 



Mor Robe ve Dağ 
Laleri,1937,Henri 
Matisse,T.Ü.Y.B 

Açık 
Pencere,1905,Henri 

Matisse, T.Ü.Y.B 



Bir Genius 
hayaleti,1922,Paul 

Klee,T.Ü.Y.B 

Kristal 
Tonlama,1921,Paul 
Klee,Suluboya,(24,

5*31,5 cm) 



Sözlük 
● Kompozisyon:Herhangi bir konu veya alanla ilgili ayrı 

ayrı malzemeyi en uygun şekliyle biraraya getirmek, 
birleştirmek düzenlemektir. 

● Form:Biçim, şekil dış görünümdür. 

● Boyut:Belirli bir doğrultuda ölçülmüş bir büyüklüğü 
ifade etmek için kullanılan terimdir. 

● Tasarım:Bir şeyi zihinde biçimlendirme, kurma 
tasarımlanan biçimdir. 

● Puantilizm:Noktalama tekniği ile yapılan resim 
akımıdır. 



Kaynakça 
● ÇAĞLARCA Sadettin, Güzel Sanatlara Hazırlık Karakalem Resim, İnkılap Kitabevi 

● ÇAĞLARCA Sadettin, Perspektif Resim ve Gölge Çizimi, Üçler Ofset, 1973 

● PARROMON Jose M. , Işık ve Gölge, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1997 

●  PARROMON Jose M., Çizim ve Resim Sanatı, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1995 

● SÖZEN Metin, Tanyeli Uğur Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi, 1992 

●  TURANİ Adnan, Sanat Terimleri Sözlüğü, Toplum Yayınevi, 1980 

● ODABAŞI Hatice Aslan, Grafikte Temel Tasarım, 

● Www.gorselsanatlar.org 

● Www.tulaycellek.com 

● Www.wikipedia.org 
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