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Klasik Rölyef
Heykel sanatının rölyef şekillendirme kavramlarını,
klasik rölyef kavramları ve tasarım özellikleri,
şablon desenler ve kil ile modelaj öğrenme
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Klasik kopya rölyef modeli yapmak
Genel Amaç
Gerekli ortam sağlandığında; model yapım resmini
okuyup standartlarına göre klasik rölyef kopya
modelleri yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Klasik rölyef örneğini analiz ederek yapım resmi
hazırlayabileceksiniz.
2. Kilden plaka yaparak örneğe bağlı form modelajı
yapabileceksiniz.
Ortam: Donanımlı heykel ve döküm atölyesi
Donanım: Modelaj gereçleri, şekillendirme kili, alçı
ve gereçleri, sanat ile ilgili basılı ve görsel kaynaklar
Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra,
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Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (test,
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uygulamalarıyla kazandığınız bilgileri ölçerek
değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Üç boyutlu plastik şekillendirme bilgisine sahip olan kişi, çağdaş sanat görüşü
kazanmış demektir. Sanat tasarımı, üç boyutlu şekillendirme, üç boyutlu formlar, kil ile
modelaj gibi üç boyutlu formların plastik estetik duygusuna sahip olmak kişiyi olumlu
yönden etkilemektedir. Heykel sanatı dersi modüllerini başarıyla tamamlamış olan bir
öğrenci, yaşamında üç boyutlu formlara ve şekillendirmelere yer vereceğinden toplum içinde
farklı bir yerde olacaktır.
Rölyef ve oval modelaj-şekillendirme, belirli kurallara dayalı ve çeşitli modelaj
aletleri, araç gereçleriyle yapılmalıdır. Bu gereçleri doğru kullanmak ve istenilen
şekillendirmelerin bilgilerini aldıktan sonra çalıştığınız alanda yapacağınız tasarımlar,
uygulamalar daha anlaşılır olacaktır. Üç boyutlu şekillendirme, tasarımların taslak
çizimlerini kaliteli biçimde yapmak daha sonraki şekillendirme-modelaj işlerinde size yol
gösterecektir. Böylece yapmak istediklerinizi taslak kâğıdın üzerine çeşitli resim
teknikleriyle çizebilecek, taslak yapım resmi okuyarak ve şekillendirme işlem sırasını takip
ederek doğru şekillendirme ve kaliteli bir iş yapmış olacaksınız.
Hazırlanan bu modülde öğrendiklerinizle; heykel sanatının rölyef şekillendirme
kavramlarını, klasik rölyef kavramlarını ve modelaj özelliklerini; şablon desenler ve kil ile
modelajı klasik rölyef analizini ve şablon desenini yaparak klasik rölyef şekillendirmesini
yapabileceksiniz. Modülü başarı ile tamamladığınızda heykel sanatı temel şekillendirme
olanaklarını öğrenmiş ve kazandığınız sanat alanının çeşitli dallarında bu bilgi ve becerileri
kullanabileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, donanımlı heykel atölyesi ortamı
sağlandığında; klasik rölyef örneğini analiz ederek yapım resmini doğru olarak
uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
 Üniversite ve şehir kütüphanelerinde sanat kitaplarından klasik rölyef
kavramlarını araştırınız.
 Mısır kabartma, Eski Yunan ve Roma, Rönesans ve Modern kabartma sanatı
eserlerini araştırıp inceleyiniz.
 Klasik rölyefle ilgili yazılı ve görsel kaynaklardan yararlanınız.

1. YAPIM RESMİ HAZIRLAMA
1.1. Klasik Rölyef Araştırması Yapma
Heykel sanatında klasik örneklerden etüt uygulamaları yapmak, teknik becerileri
pekiştirecektir. Birçok zaman da konuları işlemeden önce ön araştırmalar ile sanat eserlerini
inceleme, stilistik ve teknik analiz yapma becerisini kazandıracaktır. Bu tür çalışmalarda
amaç, sadece klasik eserlerin kopya edilmesi değil de o eserleri analiz etmektir. Eserlerin
uygulama aşamasında insan ve hayvan figürlerinin anatomik yapısı öğrenilir ve bunun yanı
sıra rölyef çeşitleri hakkında geniş bilgiye sahip olunur.
Klasik rölyeflerden kopya veya etüt yapmak, sanat ve tasarım eğitiminin bir etabıdır.
Heykel sanatının kabartma çalışmalarında, evrensel eserlerden yararlanılır. Bunlar İlk
Çağlardan başlayan, Sümer ve Mısır sanatından, Eski Yunan ve Roma, Rönesans ve Modern,
Türk ve İslâm sanatlarının eserlerinden kopyalar yapılarak biçimlendirme gücü elde edilir.
Duvar kabartması, Mısır sanatında oldukça çok yer tutar. Kabartmalara; tapınaklarda,
mezar odalarında, stelalarda rastlanır. Genelde renkli boyalarla boyanmış olduklarından
desene çok benzemektedirler. Rölyeflerdeki figürler, genel bir kurala bağlı olarak
yapılmıştır. Bu kurallar Mısır sanatına bağlı olarak bilinir. Önden ve yandan görünümün bir
arada bulunması ve figürlerde baş profilden (yandan), göz ve omuzlar anfas (önden) ve
beden profilden görülür. Bu kurallar tüm kabartma figürlerinde uygulanmıştır. Bu kuralın adı
frontal duruştur ( Resim 1.1).
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Resim 1.1: Mısır sanatından desen

Genel bir kurala göre anıtların dışı çukur (oyma) şekillerle, içi ise kabarık şekillerle
süslenmiştir ( Resim 1.2).

Resim 1.2: Oyma (çukur) ve kabarık Mısır sanatı rölyefi
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Yunan heykel sanatında kabartma, önemli bir yer tutmaktadır. Tapınakları çevreleyen
friz kompozisyonlar gerçekçi sayılabilecek figürlerle donatılmıştır. Aşağıdaki resim, at ve
insan figürlerinin anatomik yapılarının incelendiğini göstermektedir (Resim 1.3).

Resim 1.3: Eski Yunan friz rölyefi
(Maçka Akif Tunçel AML, Plastik Sanatlar bölümü, öğrenci çalışması )

Çeşitli sahnelerde figürler, kumaşlarla ustalıkla sarılmış ve kıvrımlar figür hatlarını
ortaya çıkarmıştır. Fidyas’ın yaptığı Afrodit ve arkadaşları kompozisyonu buna örnektir.
Tam oyma heykel olarak görünmesine rağmen bu kabartmalar yüksek kabartma çeşidine
örnektir (Resim 1.4).
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Resim 1.4: Fidyas, Afrodit ve arkadaşları
(Maçka Akif Tunçel AML, Plastik Sanatlar bölümü, öğrenci çalışması )

“Laokoon ve Oğulları” ise Grek sanatı, Helenistik dönemin son büyük eseri olarak
bilinir. Rodos’ta bulunan heykel grubunun konusu, yılanlar tarafından sarılan Laokoon ve
oğullarının ölüm-kalım mücadelesidir (Resim 1.5).

Resim 1.5: “Laokoon ve Oğulları” heykel rubunun rölyef uyarlaması
(Maçka Akif Tunçel AML, Plastik Sanatlar bölümü, öğrenci çalışması )
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Romalılar, Greklerin abartılı tasvir biçimlerini benimsememişlerdir. Grek klasik
heykellerinin kopyalarını Grek heykeltıraşlara yaptırmışlardır.
Gerçekçi yüz anlatımı yanı sıra “toga” denilen örtü ile sarılmış olan figürler önümüze
çıkar. Kadın figürleri ise hep güzel ölçülerle, güzel formlarla ifade edilir.
Rölyeflerde sahnelerin perspektif görüş ele alınmadan işlenmesi, Roma rölyefin en
büyük özelliğidir. Günlük hayatın yansıması, doğanın ele alınması (kuzular, inekler, kazlar,
bitkiler ve çiçekler) rölyeflere hikâyecilik ve tarihi anlatım (historizm) yüklenmiştir.
Romalılar, meydan savaşlarını gösteren rölyefler yapmışlardır. Kral ilk defa at üzerine tasvir
edilmektedir. Bu, Roma sanatının dünya sanatına getirdiği bir yeniliktir. Figürlerin ayak
veya kafaları zaman zaman dışarıya üç boyutlu olarak çıkarılmıştır; bu, yüksek rölyefin ilk
adımlarıdır (Resim 1.6).
Tarihi kabartmalarının en ünlülerinden biri ise Titus zafer takı kabartmalarıdır. Tak
üzerinde bir zaferin ölümsüzleştirilme hikâyesi işlenmiştir.

Resim 1.6: Roma kabartması
(Maçka Akif Tunçel AML, Plastik Sanatlar bölümü, öğrenci çalışması )
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Sözlük anlamı “yeniden doğuş” olan Rönesans, 15.yüzyılın başında İtalya’da ortaya
çıkmıştır. İnsanın ön plana geçtiği bu dönemde edebiyat, bilim ve sanat alanında birçok
gelişme olmuştur. Antik Yunan ve Roma sanatına ait elemanları kullanarak yaratılan bir
gelişme dönemidir. Bu dönemin sanatçıları, çalışmalarında taklit veya eskiyi tekrarlamayı
değil, eski mimari elemanlardan yararlanarak yeni eserler yaratmayı esas kabul etmişlerdir.
Rönesans dönemi heykellerinin konularını; Tevrat ve İncil’den alınan sahneler, önemli
kahramanlar, devlet adamları, çeşitli mitolojik kahramanlar, sanatçıları koruyan zenginler ve
buna benzer çalışmalar oluşturmuştur. Heykellerde kullanılan malzeme mermer ve tunçtur.
Bağımsız heykeller, sağlam bir biçimde yere basmaktadır; çünkü heykel, mimariden
ayrılmıştır ve artık tam anlamıyla üç boyutludur. Seyirci, heykeli her cepheden
görebilmektedir. Bu da daha fazla anatomi bilgisini, insan hareketlerinin incelenmesini,
gerçekçi bir gözlemi gerektirmektedir. Hayalcilikte, dinî konularda bile dine bağlılık ortadan
kalkmaktadır. Michelangelo bir yandan bu yapıtlar üzerinde çalışırken bir yandan da aldığı
özel siparişler için Madonnalar yapmıştır (Resim 1.7).

Resim 1.7: Michelangelo,” Madonna” rölyefinden uyarlama
(Maçka Akif Tunçel AML, Plastik Sanatlar bölümü, öğrenci çalışması )
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19. yüzyılda hızlı gelişmeler 1924’ten itibaren sanatçıların eski oyma ve yontma
yöntemlerini iyice unutturmuştur. Heykeltıraşların çoğu döküm yöntemiyle çalışmaya
başlamıştır. Bu dönemin önemli heykeltıraşları Roddin ve Auguste’dir. Geleneksel metotlara
karşı çıkış, kübizm ve gerçeküstücülük gibi akımları ortaya çıkar. 20. yüzyılda heykel sanatı
hem teknik ve yöntem hem de gereç ve konu açısından çeşitlilik kazanır.
Auguste ve Roddin’in (1840-1917) çalışmaları olağan dışı bir teknik özellik ve insan
formunun derin karmaşasını sergiler. Kendisi romantik bir realisttir, formlarını tutkuyla
kullanmıştır. Önemli eserleri Düşünen Adam ve Öpücük’tür. Düşünen Adam kapı rölyefi
olup yüksek rölyef örneğidir. Paris’te Roddin müzesinde çalışmalarının ve eskizlerinin pek
çok örneği sergilenmektedir ( Resim 1.8).

Resim 1.8: Auguste Roddin, Düşünen Adam

Türkler ise çok eski çağlardan beri taş işçiliğinin başarılı yapıtlarını ortaya
koymuşlardır. En eski örneklerine Orta Asya sanatında rastlanır ve bunlar da Orhun
Anıtları’dır.
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Daha sonraki dönemlerde, süslemeci yanı ağır basan kabartmacılık, oymacılık,
kakmacılık gibi sanatlar ortaya çıkmıştır. Geometrik ve bitkisel rölyeflerin yanı sıra
Anadolu Selçukluları’nın yaptığı yapılarda insan ve hayvan figürlü kabartmalara
rastlanır ( Resim 1.9).

Resim 1.9: “Çift başlı kartal”, Selçuklu kapı kabartmasından uyarlama
( Maçka Akif Tunçel AML, Plastik Sanatlar bölümü, öğrenci çalışması )

1882’de kurulan Sanayi-i Nefise mektebi Türkiye’de çağdaş heykel sanatı dalında
eğitim veren ilk kuruluştur. Cumhuriyet Dönemi’nde Atatürk’ün sanata verdiği önem
doğrultusunda bu okulun öğrencileri yurt dışında eğitim almış, geri dönüşlerinde öğrenci
yetiştirme hizmetinde çok katkıları olmuştur. Ratip Aşir, A. Hadi Bara, Zühtü Müritoğlu,
Nusret Yaman yurt dışında eğitim alan ilk heykelcilerimizdendir. Onlar yurda dönene kadar
heykel eğitiminde yabancı sanatçılardan yararlanılır. Cumhuriyet döneminde heykel
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sanatının önü açılır ve değerli anıtlar yapılır ( Resim 1.10).

Resim 1.10: Atatürk rölyefi
( Maçka Akif Tunçel AML, Plastik Sanatlar bölümü, öğrenci çalışması )

Anıtkabir, Ankara’da bulunan Atatürk’ün anıt mezarıdır. Uluslararası mimarlık
birliğine başvurularak düzenlenen yarışma sonucu 49 projeden birisi uygulanmıştır. Emin
Onat ve Orhan Arda’nın ortak projesi çeşitli değişiklerle uygulanmış ve günümüzdeki hâli
ortaya çıkmıştır. Anıtın tamamlanmasından sonra 10 Kasım1953 yılında düzenlenen bir
törenle Atatürk’ün Ankara Etnografyada bulunan naaşı buraya nakledilir.
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Anıt, Giriş Yolu (altın yol, aslanlı yol, alle), Zafer Alanı (tören alanı) ve Şeref
Holü’nden oluşur. Giriş yolunun başında Hürriyet ve İstiklal kuleleri vardır. Yol boyunca
Hüseyin Özkan’nın (Anka) yapıtı olan Hitit aslanları üslubunda 24 aslan figürleri
sıralanmıştır. Zafer alanında Müdafaai Hukuk ve Mehmetçik Kuleleri yer alır. Basamaklar
yolu ile Şeref salonuna girilir.
Anıtın çeşitli bölümlerinde Atatürk’ün sözleri ve Zühtü Müritoğlu, Hüseyin Özkan,
Mustafa Nusret Suman ile İlhan Koman’dan oluşan bir yontucular grubu tarafından
gerçekleştirilen (1951-1953) kabartma ve heykeller bulunur (Resim 1.11).

Resim 1.11: Anıtkabir rölyefleri
“Sakarya Savaşı kabartması ” ve “ Başkomutan Meydan Savaşı kabartması”

Günümüzün Türkiye’sinde somut veya soyut konuları ele alan çok çeşitli malzemeleri
kullanarak kabartmalar yapılmaktadır ( Resim 1.12).
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Resim 1.12: Ahşap kabartma (Aydın SOFU, heykeltıraş)

1.2. Klasik Rölyef Analizi
Sanat eğitimi süresi içinde etüt ve orijinallerden kopya uygulamaları oldukça önemli
ve kapsamlı yer almakta. Etüt uygulamalarında plastik ve stil arayışları, sanat eğitiminin bir
parçasıdır.
Heykel sanatında etüdün yeri oldukça önemlidir. Özellikle maddelerin
şekillendirilmesi açısından bakıldığında büyük önem taşır. Örneğin taş oymacılık ve tunç
dökümü işlerinde ön hazırlık ve araştırma önemlidir. Yontma ve döküm işlerinde etüt
yapılarak büyük heykel çalışmalarında yontma, oyma ve döküm hatalarını önler.
Sanat eğitimi sürecinde çeşitli plastikiyet arayışlarında etüt yapılarak eser
somutlaştırılır. Somut bir objenin ara malzemeden gerçek heykel malzemesine geçişi
kolaylaşır. Sanat eğitimi süresi içerisinde plastik ve stil arayışı belirlenmesinde etüt önemli
bir aşamadır. Antik, klasik ve çağdaş heykel örneklerini etüt yaparak sonuç alınır. Etütler bir
heykel sanatı eseri olarak ve ya daha büyük (anıt) projelere hazırlık olarak kabul edilebilir.
Her sanatçı kendi kültürünü tanımalı, sevmeli ve yaşatmalıdır. Sanat eğitimine devam
edenler, geleneksel rölyef örnekleri etüt ederek kendi kültürünü ayrıntılarla inceleme imkânı
bulurlar. Araştırma, karşılaştırma ve derin analiz yaparak klasikleşmiş olan eserleri tanırlar.
Bu eserler resim teknikleri ile etüt edilir. Aynı zamanda plastikiyet duygusunu geliştirmek
için üç boyutlu şekillendirme yapılır.
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1.2.1. Figürlerin Geometrik Analizi
Her dönem anatomi ve altın oran açısından kendine has özellik taşır. Figürlü rölyef
kompozisyonları insan figürü ağırlığı nedeniyle anatomi ve oranlara ağırlık verilir.
Çalışılacak olan rölyefin figür oranları ve özellikleri incelenir. Figürlerin geometrik analizi
çeşitli figürlerin temel formunun tespiti anlamındadır. Temel geometrik formlardan yola
çıkarak daha rahat bir şekillendirme yapılabilir.

1.2.2. Figürlerin Kontürel Şekil Analizi
Figürlerin kontürel şekil analizi yapılacak olan orijinal desende çizgisel desen
yapmaktır. Çizgisel desen, orijinale ve rölyef uygulamasının büyüklüğüne bağlı olarak
yapılır (Resim 1.13).

Resim 1.13: Figürlerin kontürel şekil analizi

1.2.3. Figürlerin Plastik Analizi
Figürlerin plastik analizi, rölyefin kabartma şeklinin belirlenmesidir. Bunu yapmak
için resim tekniklerinden yararlanılır. Bu analiz, kabartmanın uygulamadaki hâli olacaktır.
Yapılacak olan rölyefin formu belirlenmeli. Bunu yaparken çizgisel desenin üzerine
kabartının yükseklikleri belirlenir.
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Alçak ve derinde kalacak detaylar daha koyu, yüksekte olanlar daha açık olarak
tonlanıp kabartının formu ortaya çıkarılır. Yapılacak formlar net şekilde desende görülür
(Resim 1.14).

Resim 1.14: Figürlerin plastik analizi

1.3. Yapım Resminin Çizimi
Yapım resmi çizimi yapılacak olan kabartmanın kılavuzudur. Ölçüler, şekiller ve tarz
bile bu resimde eskiz ve çabuk resim teknikleriyle belirlenir.

1.3.1.Çizgisel Yapım Resminin Çizimi
Yapılacak olan kabartmanın çizgiyle yapılan desenidir. Büyütme makinesi özellikleri
göz önünde bulundurularak desenin ebatları belirlenir. Genelde bu desen küçük ebatlarda
(10x15 cm) olur.

1.3.2. Yapım Resminin Şablon Çizimi
Yapım resminin şablon çizimi, büyütme makinesinde büyütülmüş desendir. Küçük
desenden uygulama ölçülerinde çizilmiş desen daha sonra kil ile şekillendirmede şablon
olarak kullanılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda klasik rölyef örneğini analiz etmiş ve yapım
resmini çizmiş olacaksınız (Resim 1).

Resim 1: Orijinalden çizgisel yapım resmin hazırlaması

Kullanılacak Araç Gereçler
 Resim gereçleri
 Masa
 Resim kâğıdı
 Büyütme makinesi
 Işıklı masa
 Orijinal rölyef örneği fotokopisi
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Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin edip uygulama masasına diziniz.
Aşağıdaki işlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız.
 Klasik rölyef araştırması yapınız (Resim 2.).




İlk Çağ, Sümer ve Mısır sanatı, Eski Yunan ve Roma, Rönesans, Türk ve İslam
sanatların rölyef eserlerini araştırınız.
Rölyef uygulaması yapılabilecek çizgisel desenleri de araştırıp kullanınız.
Fotokopi şeklinde araştırmalarınızı bir dosyaya koyunuz ve kullanmak için
yanınızda hazır bulundurunuz.

Resim 2: Orijinal rölyef veya çizgisel desenin araştırılması
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 Rölyefin stilistik analizini yapınız.

Seçilen rölyef örneğinin dönem özelliklerini belirleyiniz.

Figürlerin oranlarını inceleyiniz.
 Çizgisel yapım resmi deseni çiziniz ( Resim 3).


Orijinal desenin üzerine kalın kalemlerle konturlarından tekrar ediniz.

Resim 3: Çizgisel yapım resmi deseninin çizilmesi

 Işıklı masada çizgisel deseni çiziniz.


Orijinal deseni alta koyarak ve üzerine dosya kâğıdını bantla sabitleyerek deseni
aktarınız.

 Çizgisel yapım resmi üzerine plastik analiz yapınız (Resim 4).




Orijinal desenden yararlanarak kurşun kalem tekniği ile gölgelendirme yapıp
kabartı seviyelerini belirleyiniz.
Bu şekilde yapılan desenden bakarak kil ile şekillendirme yapabilirsiniz.
Bu uygulamayı elinizde orijinal rölyef fotokopisi yok ise daha özenli yapınız.
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Resim 4: Çizgisel yapım resmi üzerine plastik analiz yapılması

 Büyütme makinesinde çizgisel desenin şablonunu çiziniz (Resim 5).

Büyütme makinesi özelliklerine göre çizgisel desenin ölçülerini belirleyerek
tekrar çiziniz.

Fotokopi ile bu işlemi daha çabuk yapabilirsiniz.

Uygulama ölçülerindeki şablon kâğıdını duvara sabitleyerek deseni yansıtınız.

Yansıyan desenin çizgilerini şablon kâğıdının üzerine kalın kalemlerle geçiniz.

Resim 5: Büyütme makinesinde çizgisel desenin şablonunun çizilmesi
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 Şablon detaylarını çiziniz (Resim 6).

Şablon desenin ayrıntılarını özenle çiziniz.

Resim 6: Şablon detaylarını çizilmesi

Öneriler




Bu uygulamada kabartma ebatlarını daha büyük tutarak grup çalışması
yapabilirsiniz.
İmkânlar doğrultusunda orijinal rölyeflerden desen çıkararak rölyef hazırlığı
yapabilirsiniz.
Çalışmalarınızı değerlendirme ölçeğiyle karşılaştırınız.

KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Evet

Hayır

Klasik rölyef hakkında araştırma yaptınız mı?
Klasik rölyef örneklerini araştırdınız mı?
Klasik rölyef örnekleri toplayıp dosya yaptınız mı?
Seçtiğiniz klasik rölyef örneğinin analizini yaptınız mı?
Klasik rölyefin çizgisel desenini yaptınız mı?
Klasik rölyefi büyüttünüz mü?
Klasik rölyefin şablon desenini ayrıntılı çizdiniz mi?
Atölye ortamında düzenli ve disiplinli oldunuz mu?
Araç gereçleri amaçlarına uygun kullandınız mı?

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz.
Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1. (
2. (
3. (
4. (
5. (
6. (
7. (
8. (
9. (
10. (

) Mısır ve Hitit, Eski Yunan ve Roma, Rönesans ve modern sanatın kabartma
eserlerine klasik sıfatı verilir.
) Modern sanat kabartmaları sadece soyut olabilir.
) Sanatta gerçekçi anlatım natüralist anlatımdır.
) Roma heykel sanatı Eski Ege (Grek) sanatından kopyalarla başlamış ve daha sonra
kendini geliştirmiştir.
) Mısır sanatında frontal duruş hâkim olmamıştır.
) Rönesans kelimesi “yeniden doğuş” anlamı taşımaktadır.
) Düşünen Adam figürü oval heykeldir ve Fidyas, Grek heykeltıraş tarafından
yapılmıştır.
) Rönesans’ta kabartma sanatı sadece oyma ve alçak olarak yapılmıştır.
) Roddin 19. yüzyılın heykeltıraşlarındandır.
) Modern rölyef sanatı sadece metal ile yapılmaktadır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki “Öğrenme Faaliyeti”ne geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, donanımlı heykel atölyesi ortamı
sağlandığında; plastik şekillendirme olanaklarıyla kilden plaka yaparak klasik rölyef
örneğine bağlı form modelajı doğru olarak uygulayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA
Üniversite ve şehir kütüphanelerinde heykel sanatı kitaplarından rölyef şekillendirme
kavramlarını araştırınız.
Klasik rölyef ile ilgili yazılı ve görsel kaynakları inceleyiniz.

2. MODELAJ-ŞEKİLLENDİRME
2.1. Yapım Resmi Okuma ve Formu Yorumlama
Bu aşamada elde bulunan çizgisel desenin orijinal hâliyle şekillendirmeye elverişli
olup olmadığı analiz edilir. Birçok desen çok güzel ve çekici olmalarına rağmen heykel
rölyef uygulamalarına uygunluk sağlamaz. Bu nedenle desen, rölyef şekillendirmesine uygun
hâle getirilir; birçok ince detay kalınlaştırılır, küçük ve şekillendirmede kaybolacak ayrıntılar
da silinebilir.
Size kendiniz tarafından seçilmeyen desen verildiği zaman da bu analizi yaparak karşı
tarafa bildirmeniz gerekecektir. Birçok desenin rölyefte orijinale bağlı olamayacağı ve
sebepleri rölyef sipariş verene anlatılmalıdır.
Gerçekçi anlatıma “natüralist anlatım” da denir; bu sanat yapıtında doğal gerçekliği
hiçbir değişime uğratmadan yapılan eserlere verilen addır. Heykel sanatında natüralist
anlatım ile yapılan Eski Yunan, Roma sanatı ve Rönesans eserlerinde görülür. Örneğin; Eski
Yunan mastabaları; alçak kabartmalarla, tarım ve zanaat dünyası, av ve balıkçılık
manzaraları ile canlandırılmıştır."Günlük yaşam" diye adlandırılan bu yapıtlar simgesel
özellikler taşır; gerçekçilikle işlenen detaylar, yaşam hakkında bilgiler verir. Birçok zaman,
bitki ve hayvanların o dönemde yaşamış oldukları desenlerden öğrenilmiştir. Yaşam sonrası
hayata inanılmasından dolayı bütün figür ve eşyalar çok gerçekçi hatta daha güzel çizilmiştir.
Rölyeflerdeki figürler anatomik özelliklerine kadar işlenmiştir. Bunun yanı sıra
hiyerogliflerle figürler kompozisyon içerisindedir.
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Stilizasyon (üsluplaştırma), doğadaki biçimleri (bitki, hayvan, insan)
şematikleştirerek, yalınlaştırarak yansıtılmasıdır. Belli ölçülerde benzetme, soyutlama ve
deformasyonu içerir. Stilizasyon sonucu doğadan alınan obje, aynen yansıtmaz; onu
anımsatır. Örneğin bir ağacın, stilizasyon sonucu sadece ağaç olduğunu tanımak yeterli
olurken diğer detayların önemi kalmamaktadır.
Serbest rölyef çalışmalarında, formlarda deformasyon anlatım yöntemleri de kullanılır.
Bu yöntemler daha fazla modern ve çağdaş rölyeflerde kullanılır.

2.2. Modelaj Prensipleri
Bu uygulamada iki yol izlenebilir: Birincisi Mısır rölyef oymacılarının kullandığı yol,
ikincisi ise kil ile şekillendirme yoludur. Mısır heykeltıraşları papirüs üzerine çizilen resmi,
duvara uygular ve daha sonra, yontma kalemi kullanarak deseni kabartmaya dönüştürürlerdi.
Bu kabartmalar çoğunlukla ince iş ve rölyef kalınlıkları birkaç milimetreyi geçmezdi.
Klasik rölyef alçı oyma tekniği ile uygulandığı zaman orijinal taş oymaların
özelliklerine yaklaşılır. Alçı plaka dökümünden istenilen ölçülerde ve şekilde çıtalar yardımı
ile kasalar hazırlanır. Kasaların kenarları ve masanın zemini izole edilir. Plastik bir kabın
yarısına kadar su alınarak içerisine toz hâlinde olan alçı, parmakların arasında elenerek
tepecikler oluşana kadar eklenir. Karıştırılıp hazırlanan yere dökülür. Düz yüzey
oluşturulmasına dikkat edilir. Bir saat sonra kasadan ve masadan alçı plaka sökülür.
Şablon hazırlama, belirlenen orijinale göre hazırlanır. Teknolojiden yaralanılarak
(fotokopi büyütme ve şablon karbon kâğıtları) alçı plakaya aktarılır.
Oyma ile şekillendirme metal uçlu modelaj kalemleri ile yapılır. Fonu oluşturan
bölgeler oyulmaz. Figürleri oluşturan kontur çizgilerin sınırları içerisinde oyma yapılır.
Anatomik özellikleri ortaya çıkarılacak şekilde oyma yapılır. Oyma derinlikleri 0,5 ve 1,0
cm civarında olmalıdır. Detayların üst üste gelmesi durumda üstte kalan detay yüksek
bırakılarak oyma işlemi yapılır.

2.2.1. Rölyef Kopya Modelajı
Alçak ve yarım rölyef figürleri, zeminden yüksek olarak kabarma özeliği taşır.
Kabartmanın yüksekliğine bağlı olarak alçak rölyef, bir cm yükseklikte; yarım rölyef,
yüksekliği beş-on cm civarında; yüksek rölyef ise neredeyse figürün tamamı olarak
zeminden ayrılma özelliği taşır. Tabii ki bu verilen ölçülerin kabartmanın büyüklüğüne bağlı
olarak da düşünülmesi gerekir.
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Eski Yunan ve Rönesans kabartmalarındaki figürlerin proportiyon (proporsiyon / oran
kanunu), anatomik ve teknik özellikleri incelenerek işlenmelidir. Bir bütünün parçalarının,
bütün ile olan ölçü ilişkileri oranları oluşturur. Sanat eserlerinin estetik bakımdan oran
kanununa bağlılığı sanatsal ve estetik değerini yükseltir. Bu nedenle her dönemde ve her
sanatçı bu oranlara önem vermiştir.
Çeşitli arayışların neticesinde her çağda farklı oran kanunu hâkimiyeti görülür.
Mimari, heykel ve resim ölçülerinde oran kanununun önem kazandığını görürüz. Örneğin:
Eski Yunanistan'da heykellerin vücut ölçüleri birimleri (kanonlar) “baş”a göre saptanmıştır.
Heykel sanatı alanında kanonların saptanması ile uğraşan Poliklet olmuştur. Mimaride “altın
kesit” oranı, tapınaklarda ise sütün çapları temel ölçü olarak kullanılmıştır. Rönesans
döneminde Alberti ve Leonardo’nun araştırmalar yaptıkları bilinir. Günümüzde "
proportiyon "dediğimiz konuyla Le Corbusier’in uğraştığı görülür. Osmanlı döneminde
Mimar Sinan, bu konuyla ilgilenip araştırmalar yapmıştır.
Özellikle klasik örneklerden model çıkarma işlerinde dikkat edilecek birkaç husus
vardır. Bunlar aşağıda sıralanmıştır:

Yapılacak eserin monte edilecek yere göre büyüklüğünün ayarlanması

Bu işlemleri yaparken çeşitli slayt, büyütme ve küçültme makineleri, teknolojik
gelişmelerden yararlanılarak teknolojik aletlerin kullanılması

Mekân ve rölyefin konu olarak uygunluğu

Rölyefin aslına uygun olarak işlenmesi oranların, detayların ve doku
benzerliğinin verilmesine bağlılığı

Rölyefin doku ayrıntılarının orijinal çalışmanın malzemesine göre verilmesi

Alçı ile rölyef uygulanacak ise orijinal malzemeye patina (boyama yöntemi ile
malzemeye benzetmek) uygulanması

2.2.2. Modelaj Gereçleri Kullanma
Heykel sanatında kil ile şekillendirme elle ve yardımcı gereçlerle yapılır; bu eserlerin
tek parça eser olması, seri üretim olmaması nedeniyle daha yüksek sanatsal değeri vardır.
Modelaj da denilen şekillendirmeler, daha çok model hazırlama etabına denir. Doğal
objelerin incelemelerinden, geometrik rölyeflerden, insan figürlerinden, anıt yapımına kadar
kil ile şekillendirme temel şekillendirme tekniklerinden biridir. Bütün bu çalışmaların her
birinin kendine özgün şekillendirme özellikleri vardır. Resimde olduğu gibi rölyef atölyesi
ve oranı sağlanarak uygulama yapılması, çalışmanın özelliklerinden biridir (Resim 2.1).
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Resim 2.1: Rölyef modelaj atölyesi

Rölyef sehpaları; rölyef çalışmasının konduğu, önünde rahat çalışılabilecek araçtır.
Metal veya ahşap, ayaklı veya masa üstü modelleri bulunur. Rölyefin duvara bağlı
olmasından kaynaklanan özelliği, rölyef şekillendirmesi yapılırken sehpanın duvara yakın
olmasını gerektirir. Işık kaynağı, şekillendirme yapılırken çok önemli olduğundan sehpanın
monte edileceği yerin ışığa da yakın olmasına dikkat edilir (Resim 2.2).

Resim 2.2: Rölyef sehpası
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Modelaj kalemleri, bütün şekillendirme etaplarında kullanılır. Elle şekillendirmenin
yanı sıra çeşitli malzemelerden (plastik, ahşap, metal) yapılan, düz veya kaşıklı uçları olan
gereçler de kullanılır (Resim 2.3).

Resim 2.3: Modelaj kalemleri

Ispatula (spatula) ve keskiler, şekillendirme esnasında ve alçı döküm işlerinde
yardımcı gereçlerdir. Modelajda; çeşitli boyda leğenler ve kovalar, ahşap çıta ve tahtalar,
ahşap çerçeveler, saklama amaçlı torba ve bezler, fırçalar vb. gereçler de kullanılır.

2.3. Kopya Modelaj
Rölyef kopya modelajı yapmak, temelinde o rölyef orijinaline bağlı kalmaktır. Şablon
deseninin hazırlanmasında olduğu gibi modelaj şekillendirmede de orijinalin şekillendirme
özelliklerine bağlı kalınması önemlidir. Çoğu zaman kopya yapılacak rölyefler, orijinal
ölçülerinde çalışılmamaktadır; bu nedenle uygulamalarda detayların işlenmesi konusunda
zorluklar çekilir.

2.3.1. Kili Kıvama Getirme
Kilin kıvama getirilmesi, yumuşak kıvamda olanın alçı masada yoğrulmasıdır. Kilin
neminin alçı masadan emilmesi, kili kıvama getirir; sert olan kil ise ıslatılarak mermer
masada yoğrulur. Kilin; homojen, eşit kıvamda olması sağlanır.
Bu işlemleri yaparken atölye kurallarına uyulmalıdır.
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2.3.2. Ahşaptan Rölyef Kaidesi Hazırlama
Yapılacak rölyefin ölçüleri doğrultusunda kalın sunta veya ahşaptan kaide (altlık)
yapılır. Suntanın ortasına yatay olarak iki çıta çivilenir. Amaç, rölyef sehpaya konulduğunda
kilin aşağıya kaymamasıdır.

2.3.3. Kil ile Plaka Yapma
Kilden plaka, kil parçalarını kaideye dizerek yapılabildiği gibi merdane ile açılarak da
yapılabilir. Kilin parçalar hâlinde suntaya dizilmesi, büyük çalışmalarda tavsiye edilir. Kil,
ıspatula ve düz tahtalarla plakanın yüzeyi düzlenir.

2.3.4. Plakanın Üzerine Şablonu Çizme
Hazırlanmış olan kilden plakanın üzerine kâğıt şablon konur ve sivri uçlu modelaj
kalemleriyle dikkatli biçimde desen çizilir.

2.3.5. Model Özelliklerine Göre Şekillendirme
Aşağıdaki şekil özelliklerine göre rölyefin şekillendirilmesi yapılmalıdır. Birinci ve
ikinci örnekler seçilirse kalıplamada kolaylıklar sağlanır (Resim 2.4).

Resim 2.4: Kabartı örnekleri

2.3.6. Detay ve Doku Modelajı Yapma
Detayın modelajı, tamamen orijinal rölyefin özelliklerine bağlıdır. Figürlerin oran
özellikleri, dönemin şekillendirme özellikleri uygulamaya yansıtılmalıdır. Bunların yanı sıra
rölyefin orijinal malzemesi ve dokusu titizlikle işlenmelidir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlemleri tamamladığınızda klasik rölyef modelajı ve modeli yapmış
olacaksınız (Resim 1).

Resim 1: Klasik rölyef uygulamaları
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Kullanılacak Araç Gereçler






Rölyef sehpası
Kil ve çeşitleri
Yapım resmi
Tahta altlık
Modelaj kalemleri

Uygulamada kullanılacak araç gereçleri temin edip uygulama masasına diziniz.
Aşağıdaki işlemleri sırasına göre ve dikkatli olarak yapınız.
 Suntadan altlık yapıp çalışma ortamınızı hazırlayınız (Resim 2).


Suntayı çalışma ölçülerine göre hazırlayınız. Ahşap çıtaları çivilemeye
unutmayınız.

Resim 2: Suntadan altlık yapılması ve çalışma ortamının hazırlanması

 Kilden plaka yapınız (Resim 3).


Büyük ölçekli plakalara kili ekleyerek plakayı elde ediniz. Yüzeyi düzlemek
için merdane kullanabilirsiniz.
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Resim 3: Kilden plaka hazırlanması

 Şablonu plakaya çiziniz (Resim 4).


Kâğıdı delmeden şablonu kil plakanın üzerine çiziniz.

Resim 4: Kilden plakaya şablonu çizilmesi

 Çizgileri derinleştiriniz (Resim 5).


Şablon kâğıdını kaldırarak çizgileri derinleştiriniz ve desenin netleşmesini
sağlayınız.
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Resim 5: Kilden plakaya şablonun çizilmesi

 Figürlerin temel şekillendirmesini yapınız (Resim 6).



Üç veya dört kabartı seviyesi belirleyerek şekillendirme yapınız.
Bütünün şekillendirmesini yapınız ve sonra detaya geçiniz.

Resim 6: Figürlerin temel şekillendirmesinin yapılması

 Kopya özelliklerini yapınız (Resim 7).


Kopya rölyefin özelliklerine kesinlikle bağlı kalarak şekillendirme yapınız.
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Resim 7: Kopyanın özelliklerine göre şekillendirilmesi

 Detay modelajı yapınız (Resim 8).


Detay modelajında bütünü bozmadan ve detayların ön plana çıkarmadan
şekillendiriniz.
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Resim 8: Detay modelajının yapılması

 Doku yapınız (Resim 9).

Rölyefe taş dokusu verebilirsiniz.

Doku yaparak figürlerin net biçimde algılanmasını sağlayabilirsiniz.

33

Resim 9: Doku yapılması

Öneriler
 Alçı plaka yaparak ve alçı plakayı oyma yöntemiyle klasik rölyef uygulaması
yapılabilir.
 Ölçüleri daha büyük tutarak grup çalışması yapılabilir.
 Çalışmalarınızı değerlendirme ölçeğiyle denetleyiniz.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak
kendinizi değerlendiriniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Evet

Hayır

Gerekli gereçleri ve çalışma ortamınızı hazırladınız mı?
Tahta altlığı hazırladınız mı?
Kil ve diğer gereçleri hazırladınız mı?
Şablon resmi kil plakaya çizdiniz mi?
Orijinale bağlı olarak şekillendirme yaptınız mı?
Detay ve doku yaptınız mı?
Atölye ortamında düzenli ve disiplinli oldunuz mu?
Araç gereçleri amaçlarına uygun kullandınız mı?
Estetik ve plastik duygusuna sahip oldunuz mu?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün
cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1. (

) Stilizasyon ( üsluplaştırma), doğadaki biçimlerin ( bitki, hayvan, insan )

şematikleştirerek, yalınlaştırarak yansıtılmasıdır.
2. (

) Alçak ve yarım rölyef figürleri zeminden yüksek olarak kabarma özeliği taşır.

3. (

) Oyma rölyefin figürleri kabarık, zeminden daha yüksek olarak işlenir.

4. (

) Eski Yunan ve Rönesans kabartmalarındaki figürlerin proportiyon ( oran kanunu )

özellikleri, anatomik ve teknik özellikleri inceleyerek işlenmelidir.
5. (

) Altın kesit, proportiyon ve oran kanunu kurallarını belirlemez.

6. (

) Mekân ve rölyefin konu olarak uygunluğu kesinlikle belirlenmelidir.

7. (

) Rölyefin doku ayrıntıları orijinal çalışmanın malzemesine göre verilmez.

8. (

) Kil ile modelaj tekniğinde oyma ve kazıma modelaj kalem çeşitleri kullanılır.

9. (

) Yapılacak eserin monte edilecek yere göre büyüklüğü ayarlanmalıdır.

10. (

) Kopya rölyef uygulamalarında orijinale uyulmamalıdır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek
tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Klasik Rölyef Yapım Resmi
Aşağıdaki uygulamaları yaparak kişisel dosyanızı oluşturunuz. Uygulama
faaliyetindeki çalışmalarınızı ve kişisel dosyanızı öğretmeninize değerlendirmek üzere
sununuz (Resim 1).

Resim 1: Klasik rölyef işlem yaprağı

Klasik rölyef yapım resmini dosyanızın işlem yaprağına çiziniz (Resim 2).



Kişisel dosyanıza modülün adını ve uygulama başlıklarını yazınız.
Yapım resmini beyaz, düz kâğıda resim gereçlerini kullanarak çiziniz ve
dosyanıza yapıştırınız.
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Resim 2: Klasik rölyef deseni

 İşlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazınız.

Kullandığınız tüm malzeme ve gereçleri yazınız.
 Dosyanıza yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız.

Uyguladığınız işlemleri ayrıntılı biçimde yazınız.

Klasik Rölyef Uygulaması

Resim 3: Klasik rölyef uygulaması
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 Klasik rölyefin resmini dosyanızın işlem yaprağına yapıştırınız (Resim 3).




Bu resmi fotoğraf makinesi kullanarak elde edebilirsiniz.
Küçük ölçekli desen çizerek de bu resmi elde edebilir ve kullanabilirsiniz.

 İşlem yaprağına kullandığınız araç gereçleri sıra ile yazınız.

Kullandığınız tüm malzeme ve gereçleri yazınız.
 Dosyanıza yaptığınız uygulama faaliyetinin uygulama etaplarını yazınız.

Uyguladığınız işlemleri ayrıntılı biçimde yazınız.
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Resim 4: Klasik rölyef uygulamaları
(Maçka Akif Tunçel AML, Plastik Sanatlar bölümü, öğrenci çalışmaları)

Yapılan klasik rölyef yapım resmi ve uygulamasını, kişisel dosyanızı değerlendirilmek
üzere düzenleyiniz. Öğretmeniniz, sizden eleştiri ve özeleştiri yapmanızı isteyecektir.
Değerlendirme ölçütlerine göre arkadaşlarınızın ve kendi çalışmanızın eleştirisini yapınız.
Öğretmeniniz sizin çalışmalarınızı değerlendirecektir.
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UYGULAMALI PERFORMANS DEĞERLENDİRME
20x25 cm ölçülerinde kil modelaj-şekillendirme yöntemiyle klasik rölyef modeli
yapınız. Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Evet

Hayır

Klasik rölyef örneğinin analizini yaptınız mı?
Modelden çalışma ortamını hazırladınız mı?
Ölçülere bağlı kilden plaka yaptınız mı?
Klasik rölyef modeli detayları şekillendirdiniz mi?
Rölyefin orijinal yapısına uydunuz mu?
Rölyef düzlemi ve simetrik formları doğru şekillendirdiniz
mi?
Uygulamayı kaliteli yaptınız mı?
Zamanınızı doğru kullandınız mı?
Çalışma yerinizi düzenli kullandınız mı?
Çalışma gereçlerini temizleyip yerinde topladınız mı?

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. (

) Mısır ve Hitit, Eski Yunan ve Roma, Rönesans ve modern sanatın kabartma
eserlerine klasik sıfatı verilir.

2. (

) Modern sanat kabartmaları sadece soyut olabilir.

3. (

) Sanatta gerçekçi anlatım natüralist anlatımdır.

4. (

) Roma heykel sanatı Eski Ege (Grek ) sanatından kopyalarla başlamış ve daha sonra
kendini geliştirmiştir.

5. (

) Mısır sanatında frontal duruş hâkim olmamıştır.

6. (

) Rönesans kelimesi “yeniden doğuş” anlamı taşımaktadır.

7. (

) Düşünen Adam figürü oval heykeldir ve Fidyas, Grek heykeltıraş tarafından
yapılmıştır.

8. (

) Rönesans’ta kabartma sanatı sadece oyma ve alçak olarak yapılmıştır.

9. (

) Roddin, 19. yüzyılın heykeltıraşlarındandır.

10. (

) Modern rölyef sanatı sadece metal ile yapılmaktadır.

11. (

) Stilizasyon ( üsluplaştırma), doğadaki biçimlerin (bitki, hayvan, insan)
şematikleştirilerek, yalınlaştırılarak yansıtılmasıdır.

12. (

) Alçak ve yarım rölyef figürleri zeminden yüksek olarak kabarma özeliği taşır.

13. (

) Oyma rölyefin figürleri kabarık, zeminden daha yüksek olarak işlenir.

14. (

) Eski Yunan ve Rönesans kabartmalarındaki figürlerin proportiyon (oran kanunu)
özellikleri, anatomik ve teknik özellikleri inceleyerek işlenmelidir.

15. (

) Altın kesit proportiyon ve oran kanunu kurallarını belirlemez.

16. (

) Mekân ve rölyefin konu olarak uygunluğu kesinlikle belirlenmeli.

17. (

) Rölyefin doku ayrıntıların orijinal çalışmanın malzemesine göre verilmez.

18. (

) Kil ile modelaj tekniğinde oyma ve kazıma modelaj kalem çeşitleri kullanılır.

19. (

) Yapılacak eserin monte edilecek yere göre büyüklüğü ayarlanmalıdır.

20. (

) Kopya rölyef uygulamalarında orijinale uyulmamalıdır.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ – 1’iN CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ – 2’NiN CEVAP ANAHTARI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Yanlış
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