Devrim Erbil'in Resimlerinde
Dışavurumsal Niteliği Barındıran
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Devrim Erbil'in sanatı, özellikle 1980'li yıllarda ivme kazanan bir değişim
ekseninde değerlendirilcbilir. Coşkulu lirizmini cn iyi ifade edeceği taşizrn
ile bağlantılı süreç, bu aşamada devreye girer. Genel kompozisyonu, çağ
daş resim düşünceleri çerçevesinde bir bilgi sorunu olarak algıladığını gösteren bir dönemdir bu. Ayrıca sanatının yerel nitelik ve dinamiklerini oluş
turan yöresel konu ve içerik yükümlülüğünden de onu bir ölçüde kurtaran
bu süreçte, esas itibariyle hareketli bir

soyut-dışavururu

zeyle her şekilde oynadığı, malzemeyle
uygun bir hareket alanı bulur kendine.
yunca; sanat/yaşarn
burada. Bir anlamda

diyaloğundaki
başa

da

söz konusudur. Yü-

sağlanan
Hazcı

pek çok deney için daha
bir sürecin tüm izlekler bo-

çözüm/yorum

arayışlarına tanık

dönüştür bu: 1960'lı yılları

oluruz
saran çizgi-renk-yü-

zey uyumu üzerine şekillenen soyut kompozisyonlardan, saf değerlerle
zenginleşen yeni bir yüzey-doku-ritm arayışındaki resme geçmek, bir anlamda temel plastik sorunsallarla sürekli hesaplaşmak adına bütünlüğün bir
göstergesi olarak yorumlanabilir.
Gerçekten de Devrim Erbil'in 1960-1965 tarihli "doğa tutkusu üzerine çeşit
lemeler" genel başlıklı resimlerinde yeni ve farklı görsel çözüm arayışları çı
kar karşımıza. Özellikle Paul Klee'nin ağaç çizimlerini andıran çizgisel bir
uyumu boya katmanlı bir zemin ve doku üzerinde sağlamayı amaçlayan bu
çizimlerle, soyut-dışavurumcu resme ilişkin ifade özelliklerini bulmak olası
dır. Gerek Avrupa gerekse Amerika'da gelişen ve yaygın bir resim hareke-
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u haline gelen sOYlH- dl~;I\"unII11Cu sanat, tepkisel ve yoğun hire~:-.d bir ic.:erik üzerin de yapılaıur. Söz konusu ya k ın lık , Devrim Erb il'in b ilinele yöneluiği bir ifa de te rcihi o lmakla beraber. sanki sanat se rüve nin in ha ş m dnki
dil / u yum arayı şırun bir sc ka ns r'ru oluşturan bir y a k l a ş ı m benzerliği gihidir.
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g örsel çözümle. imge yapılanma
sıyla. gelişen resmin durgun ve
dinamik yanlarıyla. bi çim ve içe rik uyumuyle büyük bir uzlaşma
s a ğ l a m ı ş . karakteristik bir tasarım
ve ifade değeri olarak Erbil 'in sa natına tezyin ve tanzim boyutun da b üy ük katkı sağ la m ıştı r . Daha
1970 'li yı ll a rı n basında "Doğa Üçlemesi" a dl ı ya p ma bu bireşimin
sonuçlarnun ya ra tt ı ğ ı üzgün bir
modele dair ipuclanm içeren
ü ne m li bir re smi g örmek müm kündür.
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dü z alanları, ya l ın ve
tek renkli yüz e yle re dön ü şt ür
mckte gecikmez. Giderek ma vi
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çe ke n Erbil. renk tu şderinden
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kanşinundan

türeyen va lör-

leri yle zenginleşen titreşim etkile rinin p eşindedir. "Doğada Devi nim". "Bulutlar", "D o ğa Tutkusu "
gihi neredeyse hiç bir çizg isel
o l uş u m iccrme yen ba zı resimler
bu arayışın bir g östergesidir. Bu -

rada ç izg in in

ya ra tt ı ğ ı

o lası lı k l a rı nı n ısrarla

d evinim

redeli g ib i bir dururu söz konu su değildir. Malzeme yle

sa h ip o lu na n plastik donarnnun girdiği zorunlu di yal ogda, kendin e kendi
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·~i Tuı1w~'u

UZelJlJe

ÇqJ1Jeıııdel ·

Tu ~JI uWIIJe Y1g/i

oop

l 00.Y:iOeııl
19~3

'}ı1 3JıO<JU lh r 1$J/(ı1',

1993

TIm [ Ul <'tI1Jt' Kıllfı! I<'twk

HOX IOIJ dJı

g ü r/ ne sne nin so yut

şe k i ls el l i ğ i n e

bir ad vcnncmtzt

Ku ş

Sü rüs ü" izlerumi . ç izg in in burada
bilir h .ı! c ge-h-b iliyor, bu rad a .
Ne var ki , Erbil'in re sim yüzey inde
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resim olan bir alan
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Aslında

Devrim Erbil dışavururu
sal niteliği barındıran soyutlama
denevimlerinde. resminin yaşaya
ca ğı d ön ü üm sürecinin sınırlannı
kestirebildiği

hissini verir, Özellikle lirik soyutlama yaklaşımı. aş
kın hir boyarna-bicimlcme edirni
olarak bas gösterdiğinde doğal
olarak bu sınırlar kestirilemez bir
noktaya evrilir. Ancak, bu aşama
da, baştan çıkmış bir soyutlamayı
n; dı şavurumu içeren bir resmi
de yok gibidir, Munu ğın duyguyu
yönettiği nihai bir evrede son sözün söylediği ortadadır, Dolayı
sıyla "her z~ınan kontrollü bir soyutlama endişesinin peşinde biçime evrilcn yüzey, özellikle renk
sorunsalının. renk ilişkilerinin ve
bu bağlamda yeni yüzey ve derinlik etkilerinin ranışıldı ğı . sistematik soyutlama ş e k l i nde öne çıkarı
bir evreyi gereklilik haline getirir." ilk örneklerini 1990'1, yılların
başında g örd ü ğ üm üz bu dizi resimler, imgenin her türlü ba ğlayı
cılığmdan. metaforik ça ğ rı .ırrun
hir renk alanı tartı şmasını öngö rü rle r. Ku sla, dalgayla, yaknmozla ya da a ğa ç ve

dan

kurtulnıus

bulutta

ö zd cşl eşt i rmc

duyduğumuz

ihtiyacı

plastik olu şumlar.
grift "e dinamik bir yapılanma ile
yine titreşim etkileri ve nun duyguları yaratmaya elverişlidir. As-
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lında, Erbil'in doğa çıkışlı resimlerinde bir yanılsama oyunu şeklinde ortaya çıkan bu titreşim, giderek tuval yüzeyine egemen olan ve karmaşa ifadesi gibi duran genel bir etkiye dönüşür. Aynı zamanda düzenin ve vazgeçilmez ritmin kaynağı olarak da ortaya çıkan bu titreşim, altını çizerek beIirtelim ki Erbil'in sanatının en belirgin özelliğidir.

Öte yandan Devrim Erbil resminin yapıntısal örgüsü ve bunun yarattığı ritm
ve titreşim etkisinin sürekli olarak optik yanılsamaları çağrıştırdığı söylenebilir. Hatta sanatçı sanırız bu bilinçle, 1990'lı yıllarda salt soyuta veya geometrik soyuta yakın yüzey değerlendirmeleriyle,Victor Vaserly'nin yapıt
larını anımsatan ileri düzeyde soyut-geometrik ve alışrnadığımız ölçüde
renkli denemelere de girişir. Titreşim olgusunu soyut resmin bir efekti olarak kavradığı anlaşılan Erbil'in, Op-Art'a ciddi bir sempatiyle baktığı söylenemez aslında. Ancak gelinen noktada, bunu bir buluşma ve karşılaşma durumu olarak görmek ve açıklamak daha doğru olur. Sanat yazarlarının kozmik bilinç, evren, kaos vb. sözcük ve kavramlarla ilişkilerıdirdikleri bu süreç; Erbil'in resminde gizli belirleyici olan rnistisizme yeni anlamlar yüklemesinin metafizik açılımlarla bağlantılı yorum denemelerine girişilmesinin
nedenidir. Oysa düz bir bakışla, Erbil'in en renkçi deneyimlerini içeren bu
yüzeyler geleneksel nakış duyarlığımızın renkli yüzünün, halı-kilim motiflerinin tatlarını anımsatan, bir yandan da Victor Vaserily ya da josef Albers'e
selam duran fizik-optik göz yanılsamalarıdır. Ya da, oyunsu hazlarla tasarım-kurgu bilincini harmanlayarı bu süreç esasında; rengin ve renge ilişkin
boyutların öteki plastik yapı unsurlarıyla non-figüratif bir düzende birlikte
ele alınışıdır. Erbil'in genel resim düzeninin Op-Art açısından yorumlanması, kısmı betimleme ve yer yer derinlik efektleriyle elde edilen görsel etkilerin bu nötr resimlerne yönteminde aldığı haldir aynı zamanda. Bu tür resimlerde, sanatçının biçimsel sorunların çözümüne yönelik sentez önerileri, salt resim düşüncesi mevcuttur. Çünkü, bu kompozisyon-denemelerinin
duygusallıktan neredeyse arındırılmış evrensel bir içeriğe atıflı, soyut
görünüşlerin, sanat üzerine netleşen görüş ve düşüncelerin ürünü olduğu
söylenebilir.

