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Ö ZE T 

Resimde Zıtlık ve Denge ad lı bu araştı rmada , Z ıtlık ve Denge konusu 

kuramsal olarak ele alınmı ş edinilen temel bilgiler ı ş ı ğ ında , sanatç ıl arın 

yap ıtl a rı örnek alınarak kurgusal analizleri yap ılmı ştır. Bu analizler sonucunda, 

biçim verme, düzenleme, görsel il eti ş im, sanat yap ıtl arını inceleme ve 

değerl endirme biçimleri irde l enmiştir . Plastik öğe l e rin öze llikleri incelenerek 

çeş itli geneliemelere yer verilmi ştir . 

Her çeş it biçim, z ıt öğe l e rin çatı şmas ı sonucunda birbi rlerini 

dengelemeleriyle oluşur. Bu ka rş ıt öğe l e rin birinin o lmamas ı d i ğerininde 

o l amayacağ ını gösterir. Karş ıt öğe l e rin çatı şma l arıyl a o luşan bu hareket 

güçleri ara l a rında uyumsal bir ağ ırlık ili ş ki s i kurab ili rlerse dengeli bir biçim 

oluşabil ir. 

Doğada , toplumda ve bilinçte yer alan nesne ve olay mutlaka bir birlik 

meydana getiren iki karş ıt yan taş ır. Karş ıtl ar birbirlerini varlık koşulud urla r. 

Biri, sadece öteki var o l duğu için vard ır. Z ıt öğe l e r, birbirlerini dengeledikleri 

sürece biçim ayakta kalabilir. 

Sanat aç ı s ından değer taş ıyan her yap ıtta çok iyi çözümlenm i ş z ıt bir 

denge va rd ır. Bütün yap ıtl a rda dengeli bir z ıt örgü kurul a bil d i ğ i ölçüde başarı 

sağ l anab ilir. Sanat yapıtını n kurgusu, birbirin i izleyen bö lümlerin karş ıtlı ğ ına 

dayanır. Yap ıtl arın uyand ırd ı ğ ı izienim ve etk ileri, a l g ıl a nmas ının geçi rd iğ i 

değ i ş imle r, biçim-içerik, anl atım, malzeme ve teknikler tarihse l ge li ş im içinde 

karş ıtlıkl a r, do l ayı s ıyl a diyalektik bir i ş l ev üstl en irler. Biçim öğe l erinin yerine 

göre çözümleyici, birl eştiren, dengeleyen , ileriye ya da geri ye doğru 

yönlendiren diya lektik i ş l evi tüm sanat yap ıtl arını n temelin i o lu ş turur. Sanat ın 

diyalektik yanı, çeş itli sanat kurarn ve a kı m l a rının evrimini sağ lam ı ştı r. 
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ABSTRACT 

in this study on contradiction and balance in painting " contradiction and 

balance " have been tackled theoretically. Along with the information obtained 

the works of the arti sts have been considered as examples and their fi ctional 

analyses have been made. As a condusion of these analyses, giving form, 

designing, visual communication, examining and evaluating works of art have 

been examined. Same generalizations have been made by exproring the 

characteri stic of plastic elements. 

Any kind of form is obtained as a result of the blancing of the opposite 

elements. The absence of one of those elements signifies that the other one 

will not occur. A balanced form can be formed if a harmonica l relation ship can 

be establi sed among those mavement forces which occur as a results of 

challange of the opposite elements. 

An object or an event that take place in nature, in society and in 

conscious definitely have two opposite sides which constitute a unity opposite 

sides are the prenequisties of each other's existances. One of them exi sts just 

because the other them one exists. Form can survive as long as the opposite 

elements balance each other. 

In any work of art which has an arti stic value, there is an opposite 

balance that has been analyzed very well. Success can be achiaved only when 

an opposite plait has been obtained in all works.The fi ction of the artwork 

depends on the contradicti on of the sections fall awing each other. 

The impressions and effects evoked by the works, perceptional changes, 

form-content, expresion, materials and techiques, the contradictions throughout 

the histarica l development, there fare dialecti c have their own functions. 
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The dialectic function-according to the places of the form elements

which analyzes, combines, balances, quiding forward or backward is the basis 

of all artworks. The dialectic side of art provided the evalutian of various art 

theories and trends. 
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ÖN SÖZ 

Sanat eğ itimi, yeni görsel ili şkil er araken, renk ve biçimlerin daha önceki 

yaşantıların etkilerinden yararlanmayı da amaç ed inen bir ili şk il er bütünüdür. 

Çizg ilerin, biçimlerin, lekelerin hangi koşullarda, hangi etkil eri yapacağına 

ili şkin denemelere olanak verir. Bu deneyimlerden yararlanmayı öğrenen birey, 

dış dünyayı daha güçlü a l g ıl arken, daha güçlü bir görsel an l atıma ulaşacaktır. 

Bu ça lı şman ın amacı, z ıtlık ve denge konusunun, gen i ş kapsamlı olarak 

incelenerek, sanatsal kullanım örneklerini o lu şturan sanat yapıtları üzerinde bir 

değerlendirme yapmaya ça lı şmak o l acakt ır . Yapılan bu değerlend irme l erde, 

özellikle resimin kuramsal yanıyla yakından ilgilenen, çağ ına örnek olmuş 

sanatç ı ve yapıtlarının seçimine özen gösterilmeye çal ı ş ılmı şt ır. 

Bu ça lı şman ın ortaya çıkı ş sürecinde yakın ilgilerinden do l ay ı tez 

danışmanım sayın Prof. Fikri CANTÜRK, diğer hocalarım ve arkadaş l arıma 

teşekkürlerimi sunarım . 

1996 Esk işeh ir Şemsettin EDEER 
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GiRiŞ 

Belli bir düzenin, biçimin ve süreklili ğ in var olduğunu sezmek o l anaks ı z 

gibidir. Tarihse l herşey sürekli bir değ i ş im süreci içindedir. ilk ba kı şta görülen 

tek şey karmaş ıklıktır. Bu değ i ş imle ri görebilmek için, bir yerde, bütünde ve 

düzendeki tüm farklılıkl a rı, saptamak ve bütün ka rş ıtl a rı birbiriyle ili ş kil endirmek 

gereklidir. "insan, duyularının önüne konan şeyle rin biçimine, yüzeyine ve 

kütlesine göre davranır. Eşyanın biçim, yüzey ve kütl es inin belli ölçülere göre 

düzenlenmesi hoşumuza gider, böyle bir düzenin eks ikliği ise ilgisizlik ve hatta 

büyük bir s ıkıntı ya ratır." 1 Düzenin parça lı bulmacas ında önemli pa rçanın 

eks ikliğinin hissedilip, doğru yerine konulduğunda çevres indeki karmaş ık olgu 

birden bire değişecek ve onu açık, bütünl enmi ş ve dengeli bir düzen durumuna 

getireceği görülebilecektir. 

Bir düzenin en değerli pa rças ı; diğe r pa rça l a rın ka rş ıl aya nı (zıttı) bir kez 

bulunduğunda düzensiz elemanlar içinde sa klı öze lliklerin araştırmas ı 

baş l ayabilir. Öncelikle ana çizgil eriyl e konunun s ınırl a rı belirlenir ve bu çerçeve 

ortaya çıktığında ayrıntıla r yerine oturur ve bize yeni çıkı ş no kta l a rı gösterir. 

Ortak şekil ve biçimlerden hareket eden sa n atçının ya pıtl a rını kitl eye mal 

etme amac ı onu kaçınılmaz bir tavırl a gerçek ili ş kil e rini aramaya 

yöneltmektedir. Ortak şe kill e re , kendilerinden katkıl arda bulunmak eğ ilimi, 

bugünün farklılaşan görüntü dünyas ında da kesin fa rklılıkl a rda ka rş ıtı bulan ve 

aynı zamanda ona katılma payını sağlayan içten mekanizmayla eş anla mlıdır. 

Şekill e rl e , doğa ve günlük gerçekler a ras ında ki ba ğıntı bunun bir i şa retidir. 

Doğa bu fa rklıl aşmanın içinde ona ka rş ıt bir yan arama hakkını bize faz l as ıyl a 

vermiştir. 

1 Herbert READ, Sanatın Anlamı, Çev. Güner inal, Nuşin Asgari, istanbul 1974, s. 22 
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Ki ş i se l biçim fark lıl aşmas ı , yeni çağdaş biçim devrimlerinin ortaya 

çıkmasını sağ l amı ştır. Bugün sanatç ı kendi bağ ıms ı z biçimlerinin karş ıtlı ğ ına 

varmak zorundad ır. Farklı toplumlarda yapıtların çeş itli o lu şu , önceki kural ve 

yöntemlerden ayrılı ş i ara tan ıklık etmemiz gelişmen in bir sonucudur. Görsel dilin 

temel öğelerinin, Yani biçim dilinin yapısını ve ge li şme yasalarını tanımadıkça, 

görmenin ve somut düşünmenin gerçekleşemeyeceği aç ıktır. 2 

"Evren sonsuz çeşitliliği olan bir fenomenler topluluğu olduğu halde 

bunlar karşı lı klı olarak birbirlerini şartlandırarak bir birlik olu şturur l ar. Evrende 

bağımsız hiç bir eleman yoktur. Bir biçim onun la an iaşan diğer biçimlere 

bağlıdır ve ancak onlarla varlık kazanır."3 

Her türlü düşüncenin, a lgı dünyasında bir karşılığı vardır . Düşünce 

dediğimiz şey, ili şkil erin kavranışının bir sonucu olarak karşımıza çıkar. Can lı 

varlıkların, sanat ve endüstriyel yaratmaların biçimleri , karş ıt öğelerin bir 

sentezinin sonucudur. Her çeş it biçim, karşıt öğe l erin çatışmas ı sonucunda 

birbirlerini dengelemeleriyle o luşur. Dengelemede, öğe l er aktif, pasif ve arac ı 

durumunda olurlar. Bunlardan birisi olmadan diğeri hiçbir şeyd ir. Birisinin yok 

o l ması bütünün yok olmas ına ya da biçimin değişmesine neden olur. 

Karşıt öğe l er görevsel bir uyumda bulundukları sürece, biçim ayakta 

kalabilir. Doğada biçimler durmaksızın devam eden bir oluşum, dengeleme, 

çözü lme ve yeniden oluşum durumundadır. Bu nedenle doğanın biçimleri 

durmadan yenileşmekte ve evrimini yapmaktadır. Örneğin , çekirdek, stoplazma 

ve zar öğe l eriyl e yap ıl aşan bir hücrede, aktif olan çekirdek, pasif stoplazma ve 

arac ı durumundaki zararas ındak i görev ili şkiler i düzenli gittiği sürece, bu karşıt 

öğeler dengeli durumda bulunurlar. Fakat hücrede bir oylum (hacim) büyümesi 

2 Heinrich W ÖLFFLiN, Sanat Tarihinin Temel Kavramları. Çev . Hayrullah Örs, istanbul 
1990, Remzi Kitabevi, 8 .3., s. 6 
3 Kayıhan KESKiNOK, Biçimleme, Görsel Algının Gel i şim Soru nları ve Bedri Baykam, 
Ankara 1957, s.34 

- - ------------
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oluştuğu zaman denge bozulur ve hücre parçalanarak iki ayr ı hücre durumuna 

gelir. 

Bir insan bedeninde, aktif durumda olan beyin, pasif iskelet ve arac ı 

rolündeki kaslar can lı varlığın yapısını o luşturan karşıt öğe l erd ir. Beyin 

birbirinin tamamlayıcısı kasları ve iske leti harekete geçirecek emri verir. Kas ve 

iskelet, beynin i ş l evin i yerine getirmek, yaşamını sürdürmek için, gerekli olan 

temiz kanı sağ l ar. Her üçünün ritmik ili şk il er i ise vücudu dengeler. 

Biçimsel sanatlarda da karşıt öğelerin ili şkileri, doğa biçimlerinin oluşum 

ili şk il erine benzer. S iyah ın beyazla, kırmızının yeşille, s ı cak tonl arın soğuk 

ton larla, yatayların dikeylerle olan ili şki l er i birbirine karşıttır4 

Karşıt öğe l erin çatışma l arıy l a o luşan bu hareket güçleri ara l arında 

uyumsal bir ağ ırlık ili şk i s i kurabilirlerse dengeli bir biçim o luşab il ir. 

Sanatta renk-biçim aşamas ına paralel olarak bir ak ıl duygu aşamas ı 

o luşmaktad ır. Yani bir dönem renkçi ise, bir dönem biçimci; bir dönem akıl c ı 

ise, onu izleyen dönem duygusal olabilmektedir. Sanat tarihinde gerilere 

uzanılırsa, bu durum daha açık olarak gözlemlenebilmektedir. Örneğ in, bir 

Gotik duygusallığını bir Rönesans ak ıl cılığ ı; ondan sonra gelen bir Barak 

duygusallığını bir Klasizm ak ıl c ılı ğ ı izler. Bu Klasist ak ıl c ılı ğ ından sonra da bir 

Romantizm duygusallığı karşımıza çıkmaktad ır. 

Toplumsal yaşantıda da güç ve çıkar dengeleri vardır. insan, birey 

olarak kafasında bir takım karşıt motiflerin çatışmas ıyl a düşünsel bir denge 

kurar. Görülüyor ki sanat, adeta sıcaktan bunalan insanın soğuğa; soğuktan 

bunalanın tekrar s ı cağ ı arzu etmesine benzeyen bir duygu grafiğini izliyor. Bu 

ilgi çekici durum, sanat organ izmas ının kendine özgü bir sıcak-soğuk , bir ak ıl 

duygu yasasını benimsediğini göstermektedir. 

4 KESKiNOK, a.g.y., s.SS-57 
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19. Yüzyıl tamamen akıl c ı bir dönem olmas ına rağmen, renkçi zevk, 

Romantikler'den bu yana oluşan sanat akımlarında gözlemlenebiliyor. 19. 

Yüzyılda da hem biçimci, hem akıl c ı akımlar arka arkaya ve hatta aynı zamanda 

s ıra l anabiliyor. Ancak rengin duygusa llıkl a , biçimin a kıl ve yukarıda belirtilen 

s ı cak-soğuk kanununun sanatçı doygunluğu il e ili ş kili bulunduğu konusu, 

öze llikle ilgiyi çekiyor. 

Biçimse l uyumun sağlanmas ında ve biçim uns urla rının 

kompozisyonunda akla daya lı bir düzenin daima söz konusu olduğu 

bilinmektedir. Sanatta üç basamaktan söz edilebilir. Birincisi, maddi özelliklerin 

a lgıl anmas ı, renkler, sesler, hareketl er ve birçok karmaş ık ve ta nımlanamıyan 

fiziki dı ş tepkiler; ikincisi, bu gibi a lgıl a rın hoşa giden biçimler ve ka lıpl ara 

dökülmesidir. Estetik kaygının bu iki i ş l em il e bittiği söylenebilir. Fakat üçüncü 

bir basamak da olabilir, o da a lgıl a rın düzenlenmesinin daha önceden var olan 

bir duygu veya heyecan durumuna uydurulmas ıdır. O zaman duygu veya 

heyecan ifadesini bulur. 5 

Sanattaki renk-biçim, akıl -duygu diya l e ktiği, monarş ik dönemlerde büyük 

zaman a ra lıkl a rı halinde; 19. Yüzyılda n bu yana, geli şmekte olan hı z lı yaşama 

paralel olarak daha kı sa zaman süreleri içinde o lu şmaktadır. Öyle ki biz, 19. 

Yüzyılın baş ına değin sanatta bu diyal ektiğin daha büyük zaman ara lıkları 

içinde o lu ştuğunu görüyoruz. Oysa, 19. Yüzyıldan bu yana sanatta durmadan 

değişen akımların biçimci-renkçi, a kıl c ı -duygucu nitelikleriyle iç içe , yanyana 

sert çatı şma l ar içinde bulundukl arına tanık oluyoruz. Günümüzde ise bu durum, 

aynı zamanda yaşayan akıl -duygu , biçim-renk kaosu, ya pıti a ra egemen olmuş 

görünüyor. Bu ka rş ıtlık, ya lnı z sanatçıl a r a ras ında değil , bireylerin kendileri 

aras ında bir çatı şma , bir t a rtı şma , d eva mlı bir huzursuzluk olarak 

gözlemlenebilmektedir. Daha ilgi çeki ci o l a nı , günümüzde bu s ı cak-soğuk, bu 

biçim-renk ihtiyac ı bir sanatçının hayatında görülen aşama l a rı ya ratmaktadır . 

5 READ, Sanatın Anlamı, s. 28 



s 

Bu nedenle çağ ımızda, s ı cak-soğuk , akıl duygu o luşumu karmaşık bir durum 

a lmı ştır. 6 

18. ve 19. Yüzyılların sanat ı içerik ile biçim öğesinin dengelendiği bir 

yaratı biçimidir. 20.Yüzyılın sanat ı ise, biçim öğesinin içerik karşısında 

bağımsızlık kazandığı ve giderek içeriği kendi buyruğu a ltın a a ldı ğı bir 

yaratmaya yönelmiştir. Artık doğa değil, insanın doğayı nasıl gördüğü önemli 

olmuştur. Giderek art ık doğal olmayan, yani yalnız in san ın kendisinin düşünüp 

kurduğu şey, çıpl ak bir biçim, soyutlanmı ş çizg ilerin zorladığı bir perspektif 

ağ ırlık kazanmaya başlamıştır.7 

Wölfflin, ll insan lar, hep ayn ı gözle bakmamışlardır dünyaya ll derken, 

sanat üsluplarının, dünyaya farklı gözlerle baktığını ve görülenierin 

an l atımınd a, farklı bir biçim dilini kullanmak zorunda kaldığını söylüyor.8 Buna 

bağlı olarak, farklı düşüncelerin ortaya çıkması , farklı biçim anlayışların ıda 

beraberinde getirmiştir. Bu farklı düşünce ve biçim anlayış l ar ı, yeni kültürlerin 

ortaya çıkmasını sağ l amı ştır. 

Geçm i ş dönemlerde, bir süre içinde olu şup ömrünü tamamlayan ve 

yerını karşıtı olan bir an l ay ı şa bırakarak biten bir sanat ve düşünce durumu, 

çağ ımızda sanatç ıl ar ve hatta tek bir sanatçıda görülen ayn ı zamanda varolan 

bir s ı cak-soğuk kaosu halini almı şt ır. Bu duruma göre, monarşik dönem 

sanatç ıl ar ı uzun yıllar tek bir an l ay ı ş ı sürdürürlerken, 19. Yüzyılda bir dönem 

içindeki sanatç ıl arın yalnız bir an l ay ı şı sürdürdüklerini 20. Yüzyılda ise bir tek 

sanatçının bile kendini tek bir an l ay ı ş düzeyinde tutamadığı an l aşı lmaktad ır . 

Geçmişin akımiarına bağlı sanat an l ay ı şiarına karşın, günümüzde bireysel 

tavırların ön plana çıktığı bağımsız sanat anlayış l arının ortaya çıktığı 

görü lmektedir. 

6 Adnan TURANi, Çağdaş Sanat Felsefesi, istanbul1977, Varlık Yay., s. 203-205 
7 önay SöZER, "Sanatta ilişki mi, Biçim mi? Piet Mondrian'ın Bir Açıklaması Üzerine 
Düşüncele(, Suut Kemal Yetki'ne armağan, Ankara 1984, Hacettepe Ünv. Yay., Armağan 
Dizisi, No.1, s. 64 
8 WÖLFFLiN, Sanat Tarihinin Temel Kavramları, s. 5 
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Demek ki, sanatta biçim-renk, akıl-duygu diyalekt i ğ i vardır. Ancak eski 

çağ l arda, sanat an l ayışlarının bunlardan biriyle uzun süre yetinirlerken; 

çağım ı zda, z ıt an l ay ı ş l ar insan l arın hayatına girmiş görünmektedir. 9 

Dengeler doğal ve yapay olarak bozulduğunda tekrar denge 

sağ lan ıncaya kadar hareketlenmeler devam eder. Örneğ in, elektrik akımı, 

dengenin bozulması ve bozulan dengenin tekrar dengeye yönelmesinden 

oluşur . Element atom l arı art ı -eksi dengesindedirler. Mevsimler ve yağmurlar 

s ı cak-soğuk l a ilgilidir. Hayvanlar aras ında güçlü-güçsüz olgusu doğal dengenin 

gereğ idir . 

Görüldüğü gibi bir şeyin özne l veya nesnel değerlendirilmesinde karşıti ıi< 

etken o lmaktad ır . Sanat aç ı s ından değer taşıyan her yapıtta çok iyi 

çözüm lenmiş z ıt bir denge vardır. Bütün sanat kollarında dengeli bir zıt örgü 

kurulabildiği ölçüde başarı sağlanabi lir. Göz ve beyin zıtlıkla uyarılır, denge 

sağ lan ıncaya kadar da aray ı ş içindedir ve ancak denge bulduğunda rahatlar. 

Görsel etkinlik, ı ş ık, biçim, renk ve anlam olarak uyumlu z ıt denge ilkeleri ile 

sağ lanab ilir . 10 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu çal ı şmay l a vanlmak istenen nokta, zıtlık ve denge konusu önce 

kuramsal olarak irdelenip, edinilen temel bilgiler ışığında , sanatç ıl arın yapıtları 

örnek alınarak kurgusal analizlerini yapmak ve bu kavramların karmaşık 

etki lerini görsel dilde, resmin içindeki önemini ortaya koymaktır. 

Geçmişin estetik geleneklerini gözler önüne sererek, bugünkü 

farklılaşan teknolojik ve kültürel değişimler ve bu alandaki eğ itim kurumlarına 

9 TURANi, Çağdaş Sanat Felsefesi, s. 203-205 
10 Abdullah DEMiR, Temel Plastik Sanatlar Eğ itimi , Eskişehir 1993, Anadolu ünv. 
Açıköğretim Fak. Yay. No. 576, s. 103 

- - - --- - - ----------
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etkil erini vurgulamak bir gereksinim haline gelmektedir. Bunun içinde bu 

çalışma, aşağ ıda s ıra l anan alt başlıklarda ince lenm i ştir. 

ARAŞTIRMANIN TEMEL PROBLEMi 

insan kendine özgü bir varlıktır. Birçok yetenekleriyle, hayal gücüyle 

diğer can lıl ardan ayrılır. Diğer can lıl ardan farklı olarak yeryüzünü biçimlendirir. 

Düşünen, inceleyen a raşt ıran, kültürel değerler yaratan, toplumsal kurallar 

koyan, duyusal, zihinsel güçleri olan bir cani ıdır. 

insan lar aras ında il eti ş im, mimler ve hareketlere bağlı seslerden oluşan 

fonetik dille başlamıştır. Sonra çizgilerle, resimlerle, ge li şen bir görsel dillerini 

oluşturmuş l ard ır. 

Sanat eğ itimi, yeni görsel ili şki l er araken , renk ve biçimlerin daha önceki 

yaşantıların etkil erinden yararlanmayı da amaç edinen bir ili şk il er bütünüdür. 

Çizgilerin, biçimlerin, lekelerin hangi koşullarda, hangi etkileri yapacağına 

ili şkin denemelere olanak verir. Ancak bu deneyimlerden yararlanmayı 

öğrenen birey, dış dünyayı daha güçlü a l gılarken , daha güçlü bir görsel 

an l at ıma ulaşacaktır. 

Görsel dilin o luşumunda en dinamik etkenlerden biri de zıt lık ve denge 

kavramının yapıtlar üzerindeki kullanım sorun l arıdır . Dengeli bir yapıtın 

yaratılabilmesi için, plastik sanatlarda kullanılan diğer öğeleri de tanıma 

sorununu beraberinde getirmekted ir. 

- ---- - - -----------
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ARAŞTIRMANIN ÖN EMi 

Bu ça lı şma , 

Yapıtl arın o luşumu değerl e ndirilmes i ve daha ıyı a nl aş ıla b ilmes i için 

konuyla ilgilenenlere yardımc ı olabilir. 

Bu konuda eğ itim yapan kurumlarda, li sans ve yüksek li sans düzeyinde 

bir kaynak olu şturabilir . 

Gelecekte ya pılacak olan benzer ça lı şma ve a raştırma l a r için bir ç ıkı ş 

noktas ı olabilir ve yeni sorun a l a nl a rının belirlenmesine ipuçları verebilir. 

ARAŞTIRMANIN SINIRLARI 

"Resimde Zıtlık ve Denge" konusunu inceleyen bu ça lı şma ; 

Resim sanatı il e s ınırl a ndırılmı ş tır. 

Res im ya pıtl a rındaki z ıtlık ve dengeyi o lu ştura n kavramiara yer 

verilmi ştir. 

Res im teknik ve konu fa rklılıkl a rı s ınırl ama dı ş ı bıra kılmı ş tır. 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMi 

Bu ça lı şma iki aşamada ge li ş ti r il e re k o lu şturulmaya ça lı ş ılmı ştır. 

ilk aşamada ; 
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Konuyla ilgili güzel sanatl ar a l an ında yapılmış tezler ince l enmi ştir. 

Konuyla ilgili yerli ve yabanc ı kitap, dergi, a raştırma-ince leme yaz ıl a rı 

taranmı ş ve a raştırılmı ştır. 

Konuyla ilgili öğretim üyelerinin düşünceleri ve ders notlarından 

yara rl anılmı ştır. Konu resim, fotoğraf ve şekill erle desteklenmiştir. 

ikinci aşamada ; 

Bu ön araştırma l a r sonucu ortaya çıkan veriler ve bilgiler ı ş ığında özgün 

çalışmalarla yoruml anarak yansıtılmak i stenmi ştir. 



lO 

1. BÖLÜM 

ZlT LI K 

1.1. GENEL OLARAK ZlTLIK 

Yanyana gelen en az iki öğe a ras ın da, ortak ya da payl aş ıl a n hiçbir 

boyut, nicelik, nitelik yoksa, aykırılık, ka rş ıtlık, çatı ş kı, benzemezlik vardır ve 

bunlar aras ında ilgi kurmak güçl eş ir. Herb iri diğerine yabanc ı ve ilgisiz ka lır . 

Böylece nesneler a ras ında bir birlik ku rul amay ı nca uyuşmazlık ve kargaşalık 

hakim olur. Evrende, enerjinin tüm hallerinde tek geçerli olan, denge, ta mlık, 

egemenlik olu şturan her ya pıl a nı ş ı yaratan yasa z ıtlıktır. Z ıtlık, maddenin, 

enerjinin, temel yasas ını o luşturur. Ka rş ıtl a r, Klee'nin dedi ğ i gibi siyah-beyaz 

ili ş kil e ri koyu-açık bölgeler aras ında ini ş li ç ıkı ş lı değ i şip duran bi r hareket 

ortaya koyarl ar. 

Zıtlık bir taraftan dağ ınıklık ve uyuşmazlık meydana getirirken, diğer 

yandan da, bu uyuşmaz nesnelerin neden bir arada bulundukl a rı konusu insanı 

düşündürmeye baş l a r. Biçim, renk, doku, değe r, ölçü, yön, a ra lık ve benzeri 

bakımlardan birinin ya da birkaçının sözkonusu o l ab il eceğ i bu z ıtlıkl a r insanı, 

aynı zamanda beklemedi ğ i etkil erl e ka rş ıl aştı rdığı için uyar ır. Böylece canlılık 

baş l a r, ilgi toplanır. 

O halde z ıtlık bir düzenlernede bir taraftan uyu şmazlık doğururken, diğer 

taraftan kompozisyona canlılık veri ci bir görev yapar. Nesneler a ras ındaki z ıtlık 

sadece bir bakımdan değ il, birçok bakımdan olabilir. Bir kompozisyonda yer yer 

çeş itli z ıtlıkl a r varsa, bu z ıtlıkl a rın derece leri de fa rklı ise bu z ıtlık kümeleri de 

kendi a ra l a rında ayrı ca z ıtlık doğ ura rak ca nlılık meydana getirirl er. 11 

11 i. Hulusi GÜNGÖR, Temel Tasar, 1983 istanbul, Afa Matbacılık . 2. B., s. 88 

- -----------
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Resim yapmanın amacını, Cezanne, şöyle açıklıyo r: " Resim yapmak 

demek, modeli yeniden biçim/endirrnek demektir. Nesneler bağ/1 olduklan 

çevreden d1şan Çikan/ir/ar. Yalmz gün I Ş iğ l bir kitleye gerçek görünümünü 

kazandmr." I ş ıktan söz ederken de şöyle demi ştir: " Çizgiler ya da biçimler diye 

birşey yoktur, yalmz zitiikiar vard1r." 12 

Bir bütünün, evrendeki enerji sel ya pıl aşmas ı -pake tl enmes i, pek çok etki 

gücünün denetl enmesi ve dengelernesiyle o l as ı d ır. ili ş ki içine giren "güçler ve 

etkiler" birbirlerini tamamlar ve uyuşum içinde değ i ş iklik gerektirmeyecek (iç 

veya d ı ş bir etki, yeni bir ge li şmeyi aç ı ğa ç ıka ra na kadar) şe kilde 

o rganizasyonl arın ı sürdürürlerse, ortada görünüp a l g ıl a na bil en bir bütün o l uşur. 

Görsel sanatlarda, güzeli, tasa r ı mı o lu ştura n tüm iç ve dı ş öğe l e r, hem 

kendi ara l a rında , hemde çevre e l emanl a rının o lu ştu rd uğ u üniteler, aras ında 

sürekli" etki, çekim, itme, mesafeyi koruma" gibi güç ili ş kil e ri bulunur. Zamanı 

(enerji boyutu olarak) yaka l amı ş bir tasar ı msa l bütünde bu ili ş kil erin esteti k 

değerl e r, i ş l ev, i çerik,devamlılık gibi varo lu ş etkil erini örgütl ed iği görü lür. 

Etki ve çekim güçlerinin (biçim, renk, doku ara, ölçü, yön, ı ş ık olarak) 

denge, birlik ve egemenlik sağ l ayan düzen l e ni ş l e ri ndek i z ıtlık, benzerlik, tekrar, 

simetri, karam gibi ilkelerin; karş ılıklı değ i ş ik bağ l an tı ve çeş itl eme l eri; o l as ılık 

yasas ıyl a hesaplanamayacak kadar sonsuzluk gösterir. 

1.2. DiYALEKTiK 

Hegel'e göre, her va rlık özü gereğ i, kendini aşa r ve ka rş ıtın a dönüşü r . 

Her sav, bir karş ı savı, her eylem bir ka rş ı eylemi içinde taş ır. Diyalektik, sav, 

ka rş ı sav ve b ireşim olmak üzere üç devimli bir o lu şma yasas ı d ır. B i reş im , 

savını ve ka rş ı savını kapsayarak, yeni bir sav meydana geti rir. Bu yeni sav da 

12 Stephhan GARDNIER, Le Corbu sier, Çev . Üstün Alsaç, istanbul 1985 , Afa Yay. 1.8. s.52 
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zorun lu olarak, karşı savın ı meydana koyar ve yeni bir bireşime varılır. Bu 

o luşumun hızını ortam ve koşullar belirler. 

Hegel şöy l e der: 

... " yadsıma belli bir içerik taş ır . Bu yeni bir kavramdır, daha 
zengin bir kavram. Çünkü içeriğini yadsımakla 

zengin leştirmi ştir. Gelişme süreci, savla , karşı savın 

çatışmasıyla o las ıdır. Böylece çelişme aş ıl arak , daha yüksek 
bir kesime ulaşılır. Bu yüksek kesim, hem kendisini hemde 
kendisinden fazla olarak karşıtını içerir." 

Hegel, kavramlar sisteminin, bu yolda gelişeceğini, her türlü olu ş ve 

etkiden bağımsız olarak, duraksız bir oluşum içinde olduğunu söylemektedir. 

Marx ve Engels, bu mant ıksal diyalektiği doğaya ve topluma 

uygulamışlardır. 13 

Sanat, dış-nesnel gerçekliği açık l ama evrensel i şlevinde tüm gerçekliği 

kapsıyor ve onu yansıtıyor. Böylece doğa ve onun nesneleri, özel likleri ile 

insan ve onun öze llikleri, yani yaratıları ve tarihi arasında diyalektik bir ili şk i 

kuruyor. Sanatın işlevi, bu ili şk il erin dengesinden doğmaktadır. insan, doğaya 

ayak bastığından beri doğayı yalnız bilmek, tanımak i steğ i ile yetinmemiş, 

doğayı gereksinimlerine göre, değiştirmek de istemiştir . Doğayı bilme isteği, 

giderek insanı, bilme, doğayı değiştirme isteğide sanata götürmüştür. 

Evrendeki yetkin uyumu, mutlak dengeyi kavrayamayız ; ama evrende herşey 

bu uyum, bu denge yasasına bağlıdır. Sanatçının ödevi, bu gizli uyumu, 

nesnelerdeki bu evrensel dengeyi görmek, ona biçim vermek ve onun 

yasallığını ortaya koymaktır. 14 Dünyanın düşünü l ebil ir ve bilinebilir olduğunu 

kabul etmek, ya da aksine, düşünülemez ve özellik le de bilinemez bir dünyada 

yaşıyor olduğumuzu ileri sürmek aras ınd ak i karşıtlık, düşünce tarihinin en eski 

kutuplaşmalarından birini oluşturur. Bu karşıtlığın derininde, görünürdeki basit 

13 Orhan HANÇERLiOGLU, Felsefe Ansil<lopedisi, C.3, istanbul 1977,Remzi Kitabevi, s. 228 
14 ismail TUNALI, Estetik, istanbul1993, Remzi Kitabevi, s. 217-219 



13 

uyuşmazlığın ötesinde daha keskin bir çatışma yatar. 15 Var olanla yetinen statik 

düşünceyle, yeni fikirler üretebilen dinamik düşüncenin çatışması gibi. 

Bilinebilir ve düşünülebilir bir dünya bizim ıçın bir veri ise, dünyanın 

değiştirilebileceği de mantıksal bir sonuç o l acaktır . 

1.2.1. Diyalektik Karşıt (Eytişimsel) 

Sadece düşünsel ve kavramsal olan mantıksal karş ıttan büsbütün 

başka, doğaya ve nesnel gerçekliğe ait bir karşıttır . Örneğ in, can lı 

organizmalarda, ayn ı anda iki karşıt süreç yer a lır, hücreler hem doğmakta, 

hem de ölmektedir; eğer bu süreçlerden birisi durursa, can lı organizma hemen 

ölecektir. Bunun gibi her etki bir tepkiyle birlikte vardır, tepkisiz etki ve etkisiz 

tepki olmaz. Diyalektik çelişk i, mantıksal çe li şkiden farklı olarak, karşıtların 

ili şk i s idir. Demek ki karşı t, ancak bir çel i şki ilişkisinde bulunur. Çünkü karşıt 

süreçler, birbirlerine karşı devinirler. Karşı devinmeden de zorunlu olarak 

çe li şk i doğar. Bu ilişki se l çe lişki, iki görünümlüdür; hem birlik, hem de ve aynı 

zamanda ayrı lıktır . 

Bu ili şk i, Hegel idealizminden geçerek, en bilimsel dile getirilişini Marx 

ve Engels'in "Diyalektik ve Tarihsel Ozdekçi Felsefe" lerinde bulmuştur. 

Burada karşıtlık çelişme an lamındad ır ve hem de birbiriyle çatışan iki ucunu 

dile getirir. Bu an lam, diyalektikte karşıtların birliği ve çatışması deyimiyle ileri 

sürülür. Diyalektik çelişme varlığı gerçekleştiren karşıtlığın geliştirici devimi 

an lam ındadır . Ge li şmenin gerçekleştiricisi ve iti ci gücü gerçeğin karşıtlı 

o luşudur. Gerçek, birbirini karşılıklı olarak yadsıyan ve iten, aynı zamanda da 

birbirinin koşulu olup, birbirinden ayrılmaz olan, iki uçlu bir karşıtlık taşır. 

Gerçek demek bu karş ıtlık demektir. 

15 Aydın ÇUBUI<ÇU , "Devrimci Dönüşüm Özlemi: Sanat ve Felsefenin Arakesiti", Evrense l 
Kültür, istanbul Ekim 1995, Sa. 46 , s. 4 
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Doğada , toplumda ve bilinçte yer alan nesne, olgu ve olay mutlaka bir 

ka rş ıtlık taş ır. Demek ki her nesne, olgu ve olay mutl aka bir birlik meydana 

getiren iki karş ıt yan taş ır. Ka rş ıtl a r, birbirleri nin va rlık koşulud url a r. 

Ka rş ı tl a rdan hiçbiri tek baş ına varolamazlar, ancak birlikte varolabilirler. 

Karş ıtl a rın birbirlerine bağ lılı ğ ı ve bu bağ lılıktan doğan b irli ğ i geçicidir, temel ve 

sürekli olansa onl arın savaş ımıdır. Karş ıtl a rın b irli ğ i, ara l a rında ki çözülmez 

bağdan oluşur. Çünkü karş ıtl a r birbirinin va rlı ğ ını belirlerler. Biri, sadece öteki 

var olduğ u için vardır . 16 

Sanatç ı biçim verirken, dengeli bir biçim ya da bi r kütl e ortaya koyarken, 

düşünce dünyas ına ait bir kod, bir sembol meydana getirmek i s teğ iy l e yapar. 

Nesneler a ras ında ki gerilimlerden yararl anarak görsel kodlar, a l g ıl amanı n 

ölçüsüne indirgenen bir yanılsama üretir. Zıtlıkl a r bu görse l kodlamanın 

çözümünü ko l ayl aştıran bir rol üstl enerek, an i atılma k istenen ya da aniaş ılmak 

istenen ifadeye çarpı c ılık kazand ırır. Sanat yap ıtında ki uyumlu ka rş ıtlıkl ar da 

öğe lerin birbiriyle olu şturdukla rı ili ş kil e r sayesinde be lli çağ rı ş ımlar yaparak, 

özgür düşüncenin o l ana kl a rını izleyi ciye sunar. 

1.2.2. Yapıt Kurgusunda Diyal ektik 

Her düzen, parça l arın çokluğundaki b irli ğ i ne daya lıdır . Sanat ya pıtı ge li ş i 

güze l, rastl a ntıl ara daya lı olarak değ il , öze l olarak seçilmi ş ve mantıksa l bir 

biçime sokulmuş olaylara daya nır. Ya pıt, sa na tç ının hayal gücüyle ulaştı ğ ı bir 

yapıyı, z ıtl a rı uz l aştırmas ından doğan bir bütünü, bir b irliği gösterir.17 

Sanat yap ıtının kurgusu, birbirini izleyen bö lümlerin ka rş ıtlı ğ ın a dayanır. 

Her sanatsal olu şum etki sini büyük ölçüde bu ilkeye, kendi öğe l e rinin 

ka rş ıtlı ğ ından doğan vurgulama ve yoğ unl aştırmaya bağlıdır . Ya pıtın gerek 

tümü, gerekse her pa rças ınd a çatı ş ıp uz l aşma ve motifl erin s ürtü şmes i ortaya 

16 HANÇERLiOGLU, Felsefe An siklopedisi, C.3, s. 230-2 31 
17 ismail TUNALI, Marksist Estetik , istanbul 1993, Altın Kitapl ar Yay. 2. B., s. 197 
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çıkmaktadır. Öte yandan ya ratı c ı dürtü ile ge lenekse l ifade a raç l a rı a ras ındaki 

ili ş ki, sanat yapıtının tek tek biçim öğe l e ri a ras ında varolan gerilirnde yineleme, 

devam ve ayrımiaşmaya egemen olduğu gibi, sanat ge l eneğine süreklilik ve 

kes inti de biçimi koşull amakta dır. 

Bu biçim öğe l e rinin yerine göre çözümleyi ci, birleştire n, dengeleyen, 

ileriye ya da geriye doğru yönlendiren diyalektik i ş l evi tüm sanat ya pıtl a rının 

temelini olu şturur. 

Karş ıtlık ilkes inden yola ç ıka rak her sanat yapıtı, biçimsel çeş iti eme l e ri 

be lirl ediği gibi, bu biçimlerdeki çeş itiilikl e tek tek ele a lındığında , her bir bölüm, 

ta rtım, tonalite ve uyum bakımından diğ e r parçalarl a uz l aşmazlık gösterir. i ş te 

bu uz l aşmazlık ya pıtta ki denge oluşumunu sağlar. S anatçı yapıtın bütünsel 

öğe l e rinin ge li ş im evrelerini, yönlerini ve bağlantıl a rını devreye sokup 

birbirleriyle dengeler. 

Sanatsal düzenlemelerdeki birlik ve bütünsellik etki sini, temelde 

diyalektik biçimierne uyandırmaktadır. Plastik sanatlarda başa rılı bir biçim önce 

çe li ş kili görülen koş ull a r, mekanla zaman, o l ayın öykülenmesi ile figürl erin 

düzenleni ş i, atmosfer nite liği il e renklendirme ili ş ki s inde olduğ u gibi 

a ra l a rında ki gerilimin çözülmesiyle olur. Bir ya pıtın o lu şumu s ıras ında , her yeni 

ayrıntıyl a birlikte, ş imdiye kadar yapılmı ş her şey yeniden billurl aş ır ve gerçekte 

deği ş ime uğramasa da konumda yeni bir d eğe r kazanır. 

Sanatta herşeyden önce, biçim-içerik ili ş ki s i diyalektik niteliktedir; bunun 

nedeni, bunlardan biri sinin olmamas ı durumunda, di ğerininde 

düşünül emeyeceğ i içindir. Eğe r insan bu iki etmenin de va rlığının bilincindeyse 

ve bunl arın ayrılmaz lı ğ ı bilincinde yer etmi şse , o zaman sa natın gerilim ve 

çözülme, ka rş ıtlık ve uzl aşma, ayrımla şmal a rd a n o lu ştuğunu kavrar. Yapıt, her 

a nl atırnın değ i şken biçimleri a ras ında ki ka rş ılıklı etkinin araç ve ürünü, hem de 

kendini yenileyen, ayrıml aşa n ve de rinl e şen yaşa ntı içe r iğidir. Biçim ve içerik 
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aras ında , birbirini ka rş ıl ayıp dengeleme sürekli yer değ i ştirse ve bu 

etmenlerden birinin etki sinin nerede bitti ğ i, diğerinin nerede baş l adı ğ ı 

saptanmasa bile yads ınmaz bir bağ ı va rd ır. Bu biçimsel kurgunun bir bölümü 

olarak görül ebilir. Bir resmin biçimsel kurgusunda i çe ri ğ ini, nesnelerin kendileri 

değ il, tuva! üzerindeki d üzenl eni ş l e ri , yerl eri ve a ğırlıkl a rı, renkleri ve to nl a rı, 

silüetl erinin ding inliğ i ve gerg inli ğ i belirlemekted ir. 

Biçim ve içerik birbirlerine yükledikleri görevlerin bölünmez çözümü 

olarak adım adım beraber ge li ş irl e r. Yapıtın i çe riği de, tıpkı biçim gibi, 

baş l ang ı çta haz ır değ ildir ve bunlar uygulamada bir bütün olan sürecin ancak 

kuramda parçalanabilir öğe l e ri d ir . Her sanatçıyı yara tı c ılığ a yöneiten öznel bir 

tasarım vardır. Sanatç ı önce, henüz gerçe kl eşmemi ş bir istekl e baş l a r, ama 

kendi malzemesini yağurarak o lu şturacağ ı nesnel renk ve biçimlere yönelir. 

Sanatç ı böyle bir öznel durum içinde nesnelle ka rş ıl aş ır ve ya rattı ğ ı yeni 

gerçeklik onu yeniden öznel olarak etkil er. Yani va rıl acak olan nesnel 

gerçe kli ğe giden yol, yine öznellikten geçecektir. 

Uz l aşmaz ayrıntıl a rdan kaynaklanan gerilim ve bil eş ime yönelik süreç 

içinde birbi rlerini bütünleyip ödeşen etmenl erin dengelenmesinde, biçim içerik 

ili ş ki ş i, sanatın diyalektik doğas ının en belirgin ve aydınla tı c ı a nl atımını 

vermektedir. 

Uç noktalarda her şey salt biçim ya da, içe rik olarak görüleb ili r; oysa 

bunlardan hiç biri diğerinin yerini a lıp tamamlayamaz.18 

Cezanne, (1 839-1906) ressamın doğaya ya kl aş ımındaki vurguyu 

değ i ştirmi ş , bu doğaya bakı ş sürecini diyalektik açıd an ele a lmı ş tı r . Cezanne' ın 

sanatı ku ş kula r içindeki çatı şma l ardan kayna kl a nıyordu. Bir yanda, düzenli 

uyumlu bir dünya görü şü yaratmak istiyor; bir yandan da, empresyonizm'in 

18 Arnold HAUSER, "Yapıt Kurgusunda Diyalektik" Çev. Faruk Ersöz, Mehmet Ergüven, Sanat 
çevres i, istanbul Ocak 1982, Sa. 39 , s. 26-27 
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yard ımıyla ve kendi gözlemleri sonucunda elde ettiğ i, görülen herşeyin görece 

olduğunu ve herhangi bir şeyin resime geçirilmi ş görünüşünün , o şey i gerçekte 

yaşamı ş olmakla hiç de ayn ı şey olmad ığını saptam ı şt ı. Bu iki düşünce, 

birbirine karşıt düşüncelerdir. Fakat Cezanne bu karş ıtlı ğ ı ortadan ka l d ırıp, 

bunların her ikisini de kabu l eden diyalektik bir çözüm ortaya atmı şt ır. 

Cezanne, görüş aç ı s ını biraz değiştirdiğinde, gördüklerini 

çeşitlerneleriyle tuvale aktarmaya başlamıştır. Artık bir tek ağaç, birkaç o l as ı 

ağaca dönüşebiliyordu. Baş ını biraz sağa çev irdiğinde önündeki şeyin , başını 

biraz sola çevirdi ğ i zamankinden başka bir yönünü gördüğünü anlamı ş tı. Yani 

bakış aç ı s ı değiştiri l diğinde görünümdeki değişikliği farketmişti. 

Resimdeki doğa art ık incelenmesi için seyircinin önüne serilmi ş bir şey 

değildir. Resim seyirciyi, onun duygularının kanı tını, gördükleriyle kendisi 

aras ında hiç durmadan değişen ili ş kil er i de içermektedir. Cezanne, diyalektik, 

eşzamanlı görüş aç ı l a rı o l ab il eceğ i sorununu ortaya atmı ş ve gündeme 

getirmiştir. Böylece durağan doğa görüşünün yerini, nesnenin diğer yüzeylerini 

de görebilen, üç boyutlu a l g ılamanın da ötesinde zaman boyutunu getirmi ştir. 

Diyalektik karş ıtl arın sentezi sonucunda, Kübizmin temelleri atılmı ştır . 19 

1.3. ZlTLlK iLKESiNiN NiTELiKLERi 

1.3.1. Zıtl arın Çe li ş ınes i 

Bir bütünü olu şturan öğe l e r, z ıtlık temelinde tüm geri lim, çekim, itme gibi 

güç kaynaklarının devamlılığını , denetlemesini , süre kliliğini ve varoluşunu 

belirler. Uzlaşmaz (antogonist) z ıtl ar bir bütün yaratmazlar. Aksine bütünü 

değişmeye zorlarlar. Dengenin bozulmas ı karş ıtl a rı n çözü lmes ine, böylece 

19 John BERGER, Picasso'nun Başarısı ve Başarıs ızlığı, Çev. Yurdanur Salman, Müge 
Gürsoy, istanbul 1989, Metis Yay., s. 60-67 
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biçimsel durumun biçim değ i ştirmes ine (Transformati on) yol açar. Örneğ in 

karş ıt öğe l e ri, elektron ve proton olan atom yap ı s ı, bu negatif ve pozitif 

parça l arın birbirlerini dengeledikleri sürece biçim ayaktadır, dengenin 

bozulmas ı biçimin değ i şmesine neden olur. 20 

1. 3. 2. Zıtların Birlikteliği 

Evren sonsuz çeş itlili ğ i olan bir fenomenler top luluğu olduğu halde, 

bunlar karş ılıklı olarak birbirlerini şartl a ndıra rak bir birlik olu ştururla r. Evrende 

bağ ıms ı z hiçbir eleman yoktur. Bir biçim onunla a ni aşan diğe r biçimlere bağlıdır 

ve ancak onlarl a varlık kazanır. 

Bir bütün, bir küme, daima z ıtl ar ın birlikt e liğinden o luşur . Bir yapıtın 

herhangi bir bölgesindeki bir renk, leke ya da çizg i, başka bir bölgedeki z ıt 

renk, çizg i ya da leke ile ili ş ki kurmak zorundadır . Aksi halde bir ya pı 

gerçekleştirmede ili ş ki s iz renk ya da leke tek baş ına hiçbir şeydir . O halde bir 

leke, renk ya da çizg i, bir ya pı o lu şturabilmek için bir başka z ıt renk, çizg i ya da 

leke ile deste kl enmiş ve va rlı ğ ı ikincisinin va rlığı il e koş ull anmı ş o l acaktır. 2 1 

Çizg ilerin birbiri üstündeki etki sini çok iyi bil en ki ş i kendini çok rahat 

hissedemez. Bir eğ ri çizer çizmez, bunun ka rş ı s ın a koyd uğ u e ğri, birincinin her 

parças ının içine i ş l e mi ş duran kavramdan ayrıl amaz hale gelecektir; ikinci eğ ri 

ise bu arada değ i şen üçüncü ve arkadan gelecek olan bütün eğril e rl e ili ş kili . 
olarak yeniden biçimlenen birinci e ğri ye etki edecektir. 22 

2° KESKiNOK, Biçimierne Görse l algının G eli ş im So runl a rı ve Be dri Baykam, s.36 
21 . 

KESKINOK, a.g .y., s. 35-36 
22 W assily KAN DiNSKY, Sanatta Zihinse llik Üstüne, Çev. Tevfik Turan, istanbul 1993, Yapı 
Kredi Yay., 1.8., s. 11 
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1.3.3. Ana Çeli şki Egemenliği 

Bir bütün pekçok z ıttın biraraya gelmes inden o lu ş ur. Z ıtl arın, tek tek 

özellikli varlıkl a rı, üstün bir sentez o lu ştu rur. Buna, va rlı ğ ın, nesnenin nite li ğ i 

denir ve her nitelik, z ıt nice liklerin sentezidir. Temel zıtlık beli rleyici ve 

egemendir. Bu da biçimin özgür olmas ı demekti r. Eğer bir düzenlernede 

biçimlerin özgür o lmas ı isteniyorsa, onl arın denetim a ltında tutulmas ı gerekir. 

Bir yap ının ya da yap ıl a rın , çerçevesi, toplumu yöneten yasa lar gibidir. 

Yasa l arın bulunmad ı ğ ı yerde ana rş i va rd ır . Resimdeki öğe l e rde bu yasa larla 

denge l enmed i ğ i sürece görse l anarş i meydana gelecektir. 

1.3.4. Zıtl arın Birliği Daima Bir Süreç içerir 

Hareket, kavramı bir noktanın uzayda zaman ın a kı ş ın a bağ l ana n yer 

değ i ştirmes i d ir . Süreç, zaman boyutunda, z ıtl a rın devinim ve hareket ili ş ki s i d ir. 

Zıtlık süreçse l va ro lu ş demektir. Görsel sanatl arda, her yaratım bir z ıtlı k 

sentezidir. B uluş ve ya ratı c ılı ğ ın yaşama geçirilmes inde, estetik nesnenin 

vared ilmesinde, sanat yap ıtını yaratma eyleminde, z ıtlık ilkesi şu alanlarda 

ge rçe kl eş ir: Ö rneğ in , birden fazla dik ve yataylardan oluşan bir durumda da 

devinim vard ır. Çünkü burada göz, a tl ama lı bir s ıra takip ederek devinimin 

temeli olan zaman boyutunu bulur. Göz önce çizg i üzerinde gezinir, sonra pasif 

olan araya geçer, oradan da ikinci s ı ra da ki çizg iye atl ar. Kopuk kopuk yani yön 

değ i ştirmeden ara boşlukl a r b ıra karak tek yön lü devam eden çizg ilerle o luşan 

durumda da devinim va rd ı r. Çünkü bu durumda da görsel a l g ı , zaman boyutunu 

bul acaktır. Bu aynı zamanda ka rş ıtl a rın ça tı şmas ıd ır . Bura da ara ( boş luk) ile 

çizg i ka rş ıt öğe l e rd ir. 23 

23 KESKiNOK, Biçimierne Görse l a l g ının Ge li ş im So runl a rı ve Be dri Baykam, s.78-81 
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Biçimlerin, devinim ve ka rş ı devinim, daha bas it söylemek gerekirse, 

nesnel karş ıtl arın, eşzamanlı birl eşmes i buna örnek gösteril ebilir. Her enerji, 

ka rş ıt güçlerin oyununda bir dengeye varab iirnek için kendi tümleyicisini arar. 24 

1.4. iÇERiK ANLAM ZITLIGI 

Her doğasa l, sosyal anlam ve içerik, çatı ş kıl a r sürecinin ifadesi veya 

varo luş kazanmas ıdır. Temel çatı ş kı , bi r ta mlık içeriyorsa, zorunlu olarak bir 

içerik-anlam varl ı k kazanmı ş demektir veya her a nl amın va rlık kazanmas ı, 

çatı ş kıl a rl a o l as ıdır . Picasso'nun "Ressam ve Modeli" adlı küçük ça lı şmas ında 

ilk bakı şta desenin sağ l aml ı ğ ı göze çarpar. Ama önünde sonunda, Ba lzac'ın 

öyküsünü de anımsatır; görünen dünya ile ya ra tıl a n dünyanın sanatç ı il e 

izleyicinin çe li şen ve karş ıtl aşa bil en ili ş ki s i söz konusu olur. Bu desen, 

Ba lzac'ın " Bilinmeyen Şahese r " ad lı öyküsünün 193 1 bas kı s ının kapağ ı için 

yapılmı ştır. Ba l zac'ı n eseri , kendi izl eyeceği yolu ve ölçütlerini kendisi 

saptayan, romantik ve romantizm sonras ı sanatçı l a r ı n a yükl ediğ imiz 

öze llikleriyle bağ ıms ı z ressamı simgeleyen hırs i a rı ve boca l ama l a rı anlatan 

öğ reti c i bir öyküdür. Picasso, ressamı , modeli nden res imse l imgeler ç ıkarmaya 

uğ raş ırken gösterir. Düz ve eğ ri çizgilerle, modele çok az benzeyen resmini 

yapmaktad ı r . Söz konusu olan, temsili sa nat ı n kayna ğı ve içe ri ğ idir. 25 Bu 

soruna dikkati çeken, Norbert Lynton, Picasso'nun amacının doğrudan 

Ba lzac' ın öyküsünü anlatmak o lmadığını belirti r, ama res imle öykü a ras ı nda 

bağ kurabilen izleyici, ister istemez bu arka pl a nı da düşünmeye doğ ru 

yönelir. 26 Bir sanat ya pıtı , görünen dünyada bir nesneye benzediği zaman, onun 

sanatsa llı ğ ı, bizim için taş ıdı ğ ı değe ri başka bir yerde , dönü şüm sürecinde, 

24 Nazan i PŞ i ROGLU , Mazhar i PŞ i ROGLU, Sanatta Devrim, istanbul 1991, Remzi Kitabevi, 
s. 144 
25 Norbert L YNTON, Modern Sanatın Öyküsü, Çev. Cevat Çapan, Sad i Öziş, istanbul 1982, 
Remzi Kitabevi, s. 351 
26 Ahmet OKTAY, "Resim ile Yazın ; Hiç Kopmayan Bir ilişki ü ze ri ne", Milliyet Sanat Dergi si, 
istanbul 15 Mart 1987, Sa. 164, s. 7 
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onun biçim değiştirilerek sunu luşunda, görsel verilerden yola çıkarak yapıtta 

birleştirilen, içgörü gibi niteliklerinde yatar. 27 

1.5. iŞLEV ZITLIGI 

N. Lynton'a göre, her yapay organ izasyon, bir ihtiyac ı, bir görevi 

üstlenmeksizin yaratılamaz. Her görsel sanat yaratımı, kendini örgütleyen 

parçaların i ş l evse l tümlüğüdür ya da işlev, kendini oluşturan maddi öğelerin 

biçimlenişierinden o lu şur. öğe l er, zı tlık içeriyorsa , biraraya gelirler. Zıtlıkl ar, 

pekçok i ş l ev üstlenmişlerdir. Yani bir bütün, birden çok işlevi içerir.Temel işlev, 

daima diğer z ıt i ş l ev i erin sentezi olarak oluşur . Ama temel işlev, ayn ı zamanda 

diğer öğese l -parçasa l işlevleri etkileyip belirler ve denetler. Kısacası bir 

bütündeki i ş l ev l e r, z ıt öğe l ere ve temel-ana fonksiyon, z ıt parçalar-öğesel 

i ş l ev i erin (fonks iyon l arı n) sentezidir. 28 

Bir kompozisyonun, biçimini, rengini ve malzemesini işl ev i belirler. 
1 

i ş l evse l bir tasarımda, tasarımcının problemleri; işlev (rengin, biçimin, 

malzemenin), seri üretim, ucuzluk ve estetiktir. Bunlardan birinin 

çözüm lenemem i ş o lması tasarım ın tümüne olumsuz etki yapar. Bu olumsuz 

etki, görsel an l atımlarda ifadeyi güçlendirmek için kullanılabilir. Örneğin, bir 

futbol ayakkab ı s ının ucunda sivri çivilerin çıktığını gördüğümüzde beynimizde 

şimşekler çakar. Hemen, futbol topunu, topun yapısın ı , i ş levini ve böyle bir 

ayakkab ı ile oynanacak oyunun olmazl ıkla rın ı, oynandığı zaman ne gibi olaylar 

o lab il eceğ ini , çivinin batıcılığını, i şlev inin neler olduğunu düşünürüz. Halbuki 

yerli yerinde düzgün bir futbol ayakkabısını gördüğümüzde belki de futbol 

oyununu dahi aklımı zdan geçirmeyebiliriz. Dali, Magritte , Marx Ernst ve Arp gibi 

sanatç ıl ar benzersiz evren leri arac ılığıyl a , bizi sürekli biçimin (gerçek 

27 Norbert L YNTON , Modern Sanatın Öyküsü , s. 352 
28 Faruk ATALAYER, Anadolu ünv. Güzel Sanatlar Fak. 1994-1995 Yayınlanmamış Temel 
Sanat Ders Notları, 



22 

üstücülüğün) düşünsel ilkeleriyle, ili şk i kurmaya ve gerçeklik dünyas ını 

sorgu lamaya zorlarlar. 

O halde görsel an l atımda , biri diğeri ile varolan z ıt ili şkil erin yanında 

birbirlerinin varlık nedeni olmayan zıtlık l ar da görsel an l atırnın düşünce 

boyutunu harekete geçirmektedirler. Burada çatışan iki uç, olabi lirlikle 

o l amazlıktır. Bu tür ça lı şma l arda, uyarılan göz ve beyin, olmazlıktan nasıl 

olmas ı gerekir düşüncesine vardığında denge bulacaktır. 29 

1.6. ÖGESEL ZlTLlKLAR 

Görsel sanatlarda, bir bütüne varlık kazandıran öğe l erin , kendi 

niteliklerine ve birbirlerine bağlı ili şk i özelliklerine göre kazandıkları z ıtlıkl ard ır. 

öğelere göre ad a lırl ar. tek baş ı na bir öğe , bir bütün yaratamaz. Kaldı ki her 

öğenin varoluşuda, z ıt niceliklerin sentezidir. Bir bütün, daima zıt öğe lerden 

oluşur. Bu z ıtl arın düzeni, biraraya gelişi uyum-uzlaşma o lu şturursa, birlik

denge-denetleme oluşmuş demektir. 

1.6.1. Çizgisel Zıtlıklar 

Çizg ilerin, kendine özgü dilleri vardır. Hem doğada gördüklerimizi 

and ırır, hem de duygusal çağrışım l ara yol açar. Sanatçı, çizginin bu 

özelliklerinden yararlanarak yalnızca desen çizimlerinde değil, boya yapıtlarının 

kurgusunda da çizginin durağanlık-devingenlik etkis ini göz önünde tutar. 

Düzenlemesini, iletmeye çal ı şt ığı etkiyi göz önünde tutarak çizgilerin gücünden 

yararlanarak kurgular. 

29 Abdullah DEMiR, Temel Plastik Sanatlar Eğ itimi, s. 107-108 
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Bir çizg i, bir güçtür, bu güç bütün temel güçler gibi iş görür; ara l arında 

bir bağlantı kurulmuş, ama birbirlerine karşıt çizg iler, ayn ı birbirine karş ıt yönde 

etkili olan birden çok temel gücün yaptığı etkiyi yapar.30 

iki tür çizg i vard ır: Düz çizg i ve eğri çizg i; yanyana ge lmi ş düz çizgi ler 

eğri çizg iyi oluşturur. Düz çizgide kırılma, eğ ilme , bükülme, sapma, ini ş çıkı ş, 

dalgalanma vb. yoktur. Do lay ı s ıyl a devinimsizlik izlenimi yaratır. 

Yunan matematikçi Eukleides : " Doğru çizgi bütün noktaların ağırlığı 

aynı olan bir çizg idir." 31 Tanımlamasını yapmıştır. Buna bağlı olarak, eğri çizgi , 

farklı ağ ırlıktaki noktaların o l uşturduğu bir çizgidir. Doğru çizginin statik, eğri 

çizg inin ise devingen o lmas ı bu nedenledir. Eğri çizgideki noktaların farklı 

ağ ırlıkl arı çizginin il e rl eyeceğ i yolu dalgalandım ve duyumu harekete geçirir. 

Göz, eğri çizg ileri takip ederken o luşan düzenli hareketler, motifleri ve şeki ll eri 

o lu şturur. Göz, çizginin hareketine karşı son derece duyarlıdır ve eğri çizgileri, 

köşeli çizg ilerden daha kolay takip eder. Gözün çizgi leri takip etme hızına göre, 

hızlı ya da yavaş olarak nitelendirilebilir. Bu durum, gözün değişik tipteki 

çizg ileri takip ederken farklı miktarlarda zaman harcamasından dolayıdır. 32 

Birbirlerine 90 derecelik açıy l a yerleştirilmiş dik çizg iler arasında yer 

alan düz ama, köşelemesine yerleştirilen çizg iler durağanlık etkis i ortadan 

kaldırmazsa da bir kıpırtı etkisinin doğmas ına yol açar. Düz çizgi lerin yatay

dikey ekseninde sapm ı ş , sağa sola yatık olma l a rı bu durağanlık etki sinin bir 

ölçüde hafiflemesini sağ l ar. 

Çizg i eğril eştikçe uyandırdığı devinim izlenimi yoğunlaşır. Eğri çizgiler, 

bir yüzey üstüne ne düzende yerleştirilirse yerleştiril sin , hiçbir zaman durağan 

bir etki yaratmazlar. Do l ay ı s ıyl a , düz çizgin in aksine , eğri çizgi devingendir. 

30 Wassily KANDISKY, Sanatta Zihinse llik Üstüne, s. 11 
31 Roland OMNES, Evren ve Dönüşümleri, Çev. Sacit Tameroğlu, H. Vehbi Eralp, istanbul 
1994, 2. B., s. 36 
32 Bates LOWRY, Sanatı Görmek, Çev. Necla Yurtsever, Zah ir Glivemli, istanbul 1972, 
Türkiye iş Bankası Yay. No: 119, s. 20 
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Can lılık, kaynaşma, dalgalanma, ini ş ç ıkı ş , sa llanma, titreşim, dağılma, hız, 

dönme vb. gibi devinim türlerinin görselleştirilmesinde kullanılır. Çizg ideki yön 

karş ıtlıkl a rı gerekli olan çatışma ve can lanmay ı sağ l ar. 

Çizginin yön karşıtıyla birleştiği yer devinimin duraklama noktasıd ır. 

Duraklama, çizg isel yönün, çeşitli yerlerden kopması ya da başka bir öğe il e 

maskelenmesiyle oluşur. Kopma ya da maskelerneyle çizgiler bağlantıdan 

yoksun kalmazlar. Çünkü, bunu göz tamamlayacaktır. 

1.6.2. Açık-Koyuda Zıtlık 

•••••• •••••• •••••• :·:·:· l!ffilj 
Şekil 1. Açık-Koyu Zıtlıkları 

Paul Klee'nin dediği gibi siyah-beyaz ilişkileri koyu-açık bölgeler 

aras ında ini ş li ç ıkı ş lı değişip duran bir hareket ortaya koyarlar. 33 lşığı saklayan 

beyaz bir an için, siyah t arafından sağ l anan destekten yoksun ed ilirse biçimsel 

durum hareketsiz ka lır ve orada en küçük bir yaşam izi kalmaz. O halde iki leke 

çat ı şmalıdır. Bu çatı şma beyazın ı ş ıklılık gücüne karşı olacaktır . Işınlarını 

göndermeyen ve bu konuda güçten yoksun olan siyah söz konusu olduğu 

zaman ise, beyaza başvurur ve onun enerji sinden yararlan ır. Bu durumda siyah 

ve beyaz aras ında gel-git hareketi o lu şur . Bu hareketin gücü, birbirine karşıt 

siyah ve beyaz bölgelerin birbirlerinin varoluşlarını kabu l etme dereesine 

bağlıdır. 

Açık-koyu, karanlıkla ayd ınlık gibi birbirinin hem varlık nedeni, hem de 

birbirinin yok edenidir. Gözün, aç ıkl a koyu aras ınd a ki dengesi orta gridir. Bu 

33 Paul KLEE, Çağdaş Sa nat Kuramı, Çev. Mehmet DLindcır. Ankcırcı. Dost Kitabevi , s.52 
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dengenin bozulması, göz ve beyinde aray ı ş içinde olan bir hareketlenmeye 

neden olmaktad ır. 

En açık değer olarak beyaz, en koyu değer olarak da siyah ı a ldığımızda , 

aç ık-koyudaki kutuplaşma en yüksek seviyeye çıkar. Kutuplaşmış koyu-açık 

lekenin hareket ve ağ ırlık etkisi yükselir. Bu iki değer birbirine yaklaştıkça zı tlık 

ş iddetl er i azalır. Böylece daha hareketsiz ve hafiflemiş olarak a l g ıl anırl ar. 

Siyah ve beyaz bütün gerilimlerini, derece derece koyu l aş ıp açılmak suretiyle 

birbirlerini harekete geçirirler ve kompozisyonun an l atımını keskinleştiriler. 

Koyu ve açık lekeleri değişik değerlerini düzenlemekle sürekli bir değişim 

sağ lanab ilir. Koyu ve aç ı ğ ın, değişik tonlarda o luşu, en koyu ve en açık lekeler 

aras ındaki z ıtlı ğ ı yumuşatır. Her ne kadar siyah beyaz birbirleri ile orta gride 

uzlaşsalar da iki ucun gözdeki rahats ı z ed i ciliğ i ara değerlerle giderilebilir. 

Görsel an i atımda önemli olan, açık, orta , koyu değerlerin, büyük-küçük, az-çok, 

şiddet li -ş iddets iz ili ş kil er i il e oransa l denge o luşturmasıdır34 

Sanatç ı, koyu ve açık aras ınd a ki z ıtlıkl ar ı, sonsuz değiştirme o l anağ ı, 

değerlerin değişmesiyle izleyicide uyanacak çeşitli çağrışımlar sayes inde o 

çeş itliliğ e eş it, duyusal a lgıl ar yaratır. Tam siyah la tam beyaz aras ında ki kesin 

zıtlık belirginlik gösterir. Bir düzenlernede iki figür arasındak i z ıtlık ani ve 

belirgin ise, figürler birbirlerinden ayrılmış gibi görünürler. iki zıt uç arasındaki 

geçişin birbirine yakın olmas ı ise, belirsizliği oluşturur . Yan yana gelen iki leke 

aras ında , belirsiz olan, belirli olan lekeye göre daha geriye itilir. 

Tepkilerimiz, koyu açık ton l arın farklı nitelikleriyle ili şk i konusundaki 

tecrübemize, a lı şkanlık derecemize bağlıdır. Bu lekelerin sayıs ı z yanyana 

ge li şleri, say ı s ı z görsel biçimleri o lu şturur , buna bağlı olarak farklı özel 

an lamlar kazandırır. 35 

34 Abdullah DEMiR, Temel Plastik Sanatlar Eğitim i, s. 108-109 
35 Bates LOWRY, Sanatı Görmek, s. 44 
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Doğa ve sanat biçimlerindeki zıt öğelerin, pasif ve aktif rol almalarıy l a 

bütün, dengelenebilir. Aktif etki ancak, pasif bir al ı cı üzerinde kendini 

gösterebilir. Beyaz bir kağıt üzerinde leke durumu yaratmayan çizgisel bir 

biçimde kağıt yüzeyi pasif, çizgiler aktif durumdadır. Böyle bir biçimde hareket 

belli ed ilmi ş duraklama noktaları arasında oluşur . Çizg iler birbirlerini keserek 

bir leke durumuna geldikleri zaman çizg i pasif, leke aktif, kağı t yüzeyi ise arac ı 

rolünde bulunur. Fakat bu siyah leke içine beyaz bir benek gelecek olursa, 

durum hemen değişir ve beyaz leke akt if, siyah leke pasif olur. Öyleyse pasiflik 

ya da aktiflik öğelerin kişiliklerine özgü bir durum değildir. Yapıdaki ili şk il er 

düzeni, öğenin pasif ya da aktif olmasına neden olur. 

Aktif öğe, Pasif öğeler yoluyla ki ş ili ğ indek i gücü gösterebildiği ölçüde 

aktiftir. Siyah-beyaz bir düzenlemede, beyazın gücü çevresi siyahla kuşatıldığı 

zaman görülür. Bu durumda, öğe l er aras ında bir denge sağlayabilmek için , 

s iyah ın kendisi tarafından gücü çok fazla yükseltilmiş olan beyazdan çok büyük 

o lmas ı gerekir. Dengelernede güçle alan ters, pasiflikle alan doğru orant ılıdır. 

Güç artt ıkça alan daralır, pasiflik artt ıkça alan genişler. 

Biçimsel sanatlarda aktif ve pasif öğe ağırl ıkl arının dağılması Doğadak i 

denge kanuniarına benzer. Pierce'nin deneysel estetik alanındaki sonuçları bu 

konuda, iyi bir fikir verir. Pierce deneyde kullanılan bir dikdörtgen yüzey al ıyor. 

Bunu ortas ından dikey olarak ikiye ayırıyor . oluşan iki bölgeden birisine 

büyükçe bir sabi t leke koyuyor. Aynı biçimde birincisinden çok küçük ikinci bir 

leke a lıyor ve karşıt yöne koyuyor. Deneyin ilk evres inde her iki leke dikey 

çizgiye aynı uzaklıkta bulunmaktadır. Sonra, deneye katılanları hoşnut 

edebilecek durumu buluncaya kadar küçük lekeyi dikey merkezden 

uzaklaştırıyor. Büyük leke ve küçük leke aras ınd a ki uzaklığın artmas ı 

çoğunluğu en çok hoşnut eden bir durum o lu şturuyor . Bu, kaldıraçtaki kı sa kol 

ucundaki büyük ağ ırlığın, uzun kol ucundaki hafifle dengelenmesine 

benzemektedir. 36 

36 Kayıhan KESKiNOK, Biçimferne Görse l algının Geliş im Sorunları ve Bedri Baykam s.63 

- --- - -----------
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1.6.3. Işık Gölge Zıtlığı 

Görme o l ayının ve görsel a l g ıl amanın temelini ı ş ık, göz ve beyinde 

olu şturmaktadır . Bunlardan birinin noksa nlı ğ ı bu görse l a l g ıl amanın 

o l anaks ı z lı ğ ını ortaya koyar. Bunlardan göz ve beyin sabit olduduğu halde, ı ş ık 

değ i şken bir öğedir. Çünkü ı ş ı ğ ın ş i ddeti, eğ imi ve reng i daima değ i şe bilir . Bu 

deği şme yüzünden nesnelerin ve ya pıl a rın görünüş l e rinde fa rklılıkl a r doğa r. 

Farklı ı ş ık ş iddetinde ve farklı renklerde ya pıl a rın görünüş l e ri insanda ayrı ayrı 

etkil er yapar. I ş ı ğ ın etkisini gölge ile birlikte ele almak gerektir. 

Bir binanın sabah, öğ l eyin ve akşam vakti insan üzerinde ya ptığı etkil er 

başka başkad ır . Hatta bu arada geceleyin oda l a rın ı ş ıklı ya da ı ş ıks ı z o lu şuna 

ve b inanın gece dı şarıdan aydınlatılıp ayd ınl atılm ad ığına göre de apayrı 

görüntüler ve apayrı etkil er ortaya ç ıka r . Bir binada hiçbir girinti ç ıkıntı 

bulunmasa bile, sadece ı ş ık ve aydınl atma durumuna göre bu kadar görünüş 

farkl a rının ortaya ç ıkabilmes i, binalarda girinti ve çıkıntıla r bulunmas ı halinde 

ı ş ık ve gölgenin günün ve gecenin deği ş ik saatl erinde ne derece canlı etkiler 

yapabil eceğini belirtmeye yeterlidir. 

I ş ık ve gölge be lirlili ğ i ilgi çeki ci, il giyi ayakta tutucu ve canlılık vericidir. 

Kuvvetli ı ş ık-gö l ge oyunl arıyl a canlı, dinamik bi r etki elde ed ilir. Buna karş ılık 

I ş ık-gö l ge be lirs i z li ğ i sakinlik, ra hatlık ve monotonluk doğurur. Eğe r bir 

kompozisyona ilgi çekicilik, canlılık vermek ve hareketli bir ruh hali ayakta 

tutulmak isteniyorsa, kuvvetli ı ş ık-göl ge z ıtlığı kull an ılma lıdır . 37 Nesneler 

üzerinde ı ş ık gölgenin dağ ılı ş ı nesnenin boyut ve derinliğinin kavranmas ın a 

yard ımc ı öğe l e r olarak görünmekted ir. Yakında duran nesneler genellikle daha 

ayd ınlık ve parl ak olarak ve ayrıntıla rı daha net olarak a l g ıl a nır. Fakat miktar 

z ıtlı ğ ına göre büyük alan kaplayan leke, küçük alan kaplayan lekeye göre daha 

arka plana itilir. Bu durumda büyük alan fon, küçük alan şe kil (figür) olarak 

a l g ıl a nır . Renkli res imlerde aynı ili ş ki s ı ca k-soğuk renkler içinde geçerlidir. 

37 i. Hulusi GÜNGÖR, Temel Tasar, s. 40-42 
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Nesnenin uzay içindeki hacmini ve diğer nesnelerle olan ili şk i sini ortaya 

çıkaran iki fark lı gölge türü vard ır . Birincisi, nesnenin kendi üzerinde oluşan 

gölgeler, yani bağli gölge; ikincis i nesnenin kendi dışındaki , çevresindeki 

gölgesi olan, atJ!an gölgelerdir. 

Aydınlatma, görüntü aç ı s ından karanlık ve ayd ınlık bölgeleri 

düzenlemektir. Chiaroscura ayd ınl atmas ı bu amaca yönelik bir ayd ınl atmad ır . 

Ayd ınlık-karanlık z ıtlı ğ ının öneminin aza l d ı ğ ı aydın l atma yakl aş ımına ise düz 

ayd ınl atma denilmektedir. Düz ayd ınl atma nın amacı sadece nesnelerin görüntü 

boyutu içinde teknik olarak görü lebilmes ini sağlamaktır. 

Chiaroscura ayd ınl atmas ında konunun belli yerleri aydın l a tılır, diğer 

yerleri ise göreli olarak karanlıktır. Nesnelerin bağlı ve at ıl an gölgeleri, yani 

karanlık alanlar ile ı ş ıklı alanlar çok uzun bağlı gölgeler tarafından belirlenir. 

Gölgelerin bu kullan ılma biçimi gönüntüde duygusal bir ortam yaratmaya 

yardımcı olur. Bu ayd ınl atma biçimi seçici bir aydınlatmad ı r. Dikkati belli bir 

noktada toplar. 

Aydınlık karanlık alan lar aras ındak i z ıtlı ğ ın derecesine göre Chiaroscura 

ayd ınl atmas ı üç ana biçime ayrılmaktad ı r . Rembrandt ayd ınl atmas ı, Cameo 

ayd ınl atmas ı ve siluet ayd ınl atması . 

Rembrandt (1606-1669) ayd ı nlatması , nokta ı şık veren ayd ınl atma 

kaynaklarıyla gerçe kl eşt iril en seçici bir aydınlatmadır Görüntü ala nı içindeki 

konunun belli yerleri aydın l atılırken , diğer yerleri tam ya da yarı karanlıktır. 

Rembrandt aydın latmas ının temel öze lli ği , zayıf bir ayd ınl atma şekl i o lmasıdır. 

lşıklı alan lardan gölgelere geçi ş çok yumuşaktır. Görüntü boyutu içindeki arka 

alan özel bir önem kazanır. Bu ayd ınl atmada hem kompozisyon hem de içeri k 

aç ı sından konunun an l atımını destekleyen alan lar ı ş ıklıdır. 
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Resim 1. Rembrandt, Anatomi Dersi'nden Ayrıntı, Des Haag Müzesi, 1632. 

Rembrandt'ın bu yapıtı, herbiri ayrı bir portre olan öğrenci l er , Doktor 

Tulp ve masada yatan kadavra figürünü piramidal kompozisyon anlayışına göre 

düzenlenmiştir. Grubun ortasındaki solgun cesedin üzerine düşen ışık, 

konunun odak noktasını oluşturmaktadır. Bu odak noktasından sonra göz, ikinci 

olarak doktor figürüne yönelir. Daha sonra, göz piramidal şekilde yerleştirilmiş, 

üçüncü derecede önemli olan öğrenci l er üzerinde dolaşır. Mekan bütünlüğü 

içerisinde, daha canl ı ve etkili bir şekild e dengelenen ı ş ık oyun l ar ı, insanların 

yüzündeki s ı cak renkler ve cesed in sarı ve yeşil tonlarındaki soğukluğu , zıtl ık 

oluştururmaktadır . Yumuşak bir atmosfer içinde ışıklı lekelerin, diğer lekelerden 

daha çok söz sahib i olmaları an l atımı daha etkili bir duruma getirmiştir. 
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Cameo aydırılatması, görüntü alan ı içinde dikkati öze l olarak bir noktada 

toplar. Arka alan tamamen karanlıktır. Cameo aydınlatmasırıda güçlü ı şık 

kullanılır. Nesnenin mekanla ili şkisinden çok onun yapısal, içe dönük 

özel liklerini ortaya çıkarır. Rembrandt aydın l atmas ına göre aydınl ık-karanlık 

z ıtlı ğ ı çok fazladır. Cameo ayd ınlatmasın ın temel özel liği, tamamen karanlık 

arka alan ve üzerinde bağlı gölgeler olan ı şıklı nesneden o luşmasıd ır. 

Siluet ayd ınl atmas ı, Chiaroscura aydınlatmas ı içinde karanlık-ayd ınlık 

z ıtlı ğ ının en yüksek olduğu biçimidir. Arka alan ayd ınlık, öndeki nesne ise 

tamamen karanlıktır . Nesne, ayd ınlık arka alan önünde, karan lık bir leke olarak 

belirir. Cameo ayd ınlatmasın ın tersidir. 38 

1.6.4. Dokusal Zıtlıklar 

Her ı ş ık kaynağı, nesneler üzerinde gölge meydana getirir. Nesnelerin 

yüzeyindeki pürüzlülük, doku, çeş itli girintiler, çıkıntılar ve kavisler ı şık 

kaynağının durumuna bağlı olarak farklı gölgeler meydana getirirler. Bu arada 

ı ş ık yönünün de rolü büyüktür. I ş ık yönü de gittikçe, gölgeler de yer değiştirir. 

iki zıt doku arasındaki yansıyan ışık değişimi, nesnelerin biçimlerinin 

belirlenmesi ve doku farklılıklarının algılanmasını sağlar. Dokular, ışığın 

yansıtma derecesine göre, nitelik kazanırlar. Örneğin , metal yüzeyler gelen 

ı ş ığın büyük bir kısmını yansıttıklarından dolayı daha parlak ve sert 

görünürken, bir kadife yüzey gelen ışığın çoğunu yutmasından dolayı daha 

yumuşak ve mat görünür. 

Nesne ı şığ ı, değişik yoğunluk derecelerinde yansıtarak, değiş ik ton 

dereceleri yaratır. Bu durum, kompozisyon çalışmalarında doğal ya da yapay 

ı ş ık kaynağının yerini ve türlerini dikkate almay ı zorun lu kılar. Yüzeylerin 

kabarma ve çukurl aşmaları , konturun içinde kalan çizgiler, ışık ve gölgenin 

bağımsız kitleleri haline dönüşünce, yüzey apayrı bir hareketlilik kazan ır. 

38 Levent KILIÇ, Görüntü Estetiğ i, istanbul 1994, Yapı Kredi Yay., 1.8, s. 33-38 

-- --- --------------------------------
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1.6.5. Ölçü Zıtlığı 

Sanat aç ı s ından değer taş ıyan her yap ıtta çok iyi çözümlenmi ş z ıt bir 

denge vardır. Bütün sanat ko ll arında z ıtlık kavramı, karş ıl aştırıl an iki şey 

a ras ında ki açık farklılık ili ş kil e ri olarak kabul ed ilmekted ir. Farklılıkl a r, en üst 

düzeye çıktı ğ ında z ıtlıkl a r o lu şmaktadır. Bu fa rklılıkl ara bağ lı olarak, herhangi 

bir nesne ya da öğeye büyük ya da küçük denilebilmes i için, bu nesnenin 

yanında bir başka nesnenin bulunmas ı gerekir. Yoksa, büyük-küçük, ağır- hafif, 

s ı cak-soğuk vb. gibi nice lik ya da nitelikler görece lidirler. Biri si ancak ve ancak 

diğerine göre anlam, nitelik ve boyut kazanırl a r. 

D 

o D 
Şekil 2. Ölçü zıtlıkları 

Biçimler fa rklı büyüklükte kull a nıldığında fa rklı etkil er elde edildiğinde n; 

bir tasarım unsuru olarak ölçü çok önemli bi r ro l oynar. Bir büyük hacim, 

ölçüsünü kendine bağ lı küçük hacimlerl e kıyas l an dı ğ ında daha iyi ortaya koyar. 

Küçük bir kütlenin, büyük bir kütleye, büyük kütl en in ise küçüğün yanında önem 

ve ölçülerini daha iyi belirtme o l a nağ ı bulur. Eğer buna bir de biçim z ıtlı ğ ı 

eklenirse, a ra l a rında ki z ıtlık daha da be lirgin leş ir. 

Biçimleri aynı olan hacim ve kitl eler eğe r büyüklükleri de aynı ya da 

yakın iseler, birbirleriyl e kolayca uyu ş url a r. Biçimleri farklı bile olsa yakın 

büyüklükteki hacim ve kitl eler ölçü ba kımınd an birbirlerini dengelerl er. Görsel 

a nl atımda , benzer e l emanl a rın az lı ğ ı il e çokluğu a ras ında ki zıtlık ili ş kil e ri, 

büyük biçimle, küçük biçimin renk ş i d deti, yüksek biçimle, düşük biçimin renk 

ş iddetinin göze ve receğ i uya rı il e dengelenebilir. 

---- ---- - -------
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Uyuşmazlıklar, her zaman uzlaşmaya engel olmaz; tersine düzenlenen 

öğe l erin hem önem, hem de değerinin böylelikle daha iyi ortaya konab il eceğin i 

dikkate alarak, gerekti ğ inde böyle zıtlıkl ara yer vermelidir.39 

Benzerlik gösteren elemanlar, yanyana geldiklerinde bir birlik 

oluştururlar ve göz bu e l eman l arı bütün olarak a l gılar . Birbirleri ile i I şiki li benzer 

veya farklı e leman ların , değiş ik ara lık, konum ve sayıda, az-çok dengesi içinde 

düzenlenmeleri kompozisyona can lılık kazandırır. 

Bireyin a l g ılama sın ırlılıkl ar ı vardır. insan, doğal ve yapay öğe l eri, 

kümeleri, yığınları büyük-küçük, uzak-yakın, bit i şik-ayrık gibi ara (espas, 

uzaklık, ara lık) kavramla rı il e değerlendirilir . Espas kavram ı, öğe l erin 

birbirlerine ve a l g ıl ayana olan uzaklığını belirtir. Enerj ininde, parçaları 

aras ındaki ara, makro s ınırını aşarsa enerji parça la nıp dağıl ır . Espasa bağlı 

ili ş ki düzenlemelerine, değişmeyen geometrik düzenlemeler denir. Tekrar, 

karam ve hiyerarşi daha yüzeysel, daha hareketsiz, daha monoton, daha 

matematiksel bir görünüş düzeni yaratırlar40 

Aralıkların farklılığı bir düzenlemedeki biçimler arasında grup l aşmaları 

ve uzaklaşmaları belirtmek bakımından önemii ro l oynar ve düzenlemenin ilgi 

çekicilik kazanmasında olumlu görevler üstlenir. 

Biçimler, mekanlar ve kitleler her zaman yanyana ve hep ayn ı ara lıkl ar l a 

düzenlenmezler. Çünkü herhangi bir gereksinme do l ayıs ıyl a baz ıl arının yakın, 

bazı l arın ın ise biraz daha uzakta bulu nması gerekebi lir. Bu gereksinim bir 

kullanma zorun luluğundan doğab il eceğ i gib i düzenin bir gereksinimi olarak da 

ortaya çıkabi lir. Buna rağmen yanyana ve aralı ksız olarak düzenlenmeler ya da 

her ayn ı miktardaki ara lıkl ar sık ıntı meydana getirirler. Bu s ıkıntıyı gidermek 

için düzenlenen biçim, mekan ya da kitleler arasında farklı büyüklükte ara lıkl ar 

39 i. Hulusi GÜNGÖR, Temel Tasar, s.22 
4° Faruk AT ALA YER, Anadolu ünv. Güzel Sanatlar Fak. 1994-1995 Yayınlanmamış Temel 
Sanat Ders N ot l a rı, 
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kullanmak gerekir. Başka bir deyişle bir araya gelen farklı ölçüdeki biçim, 

mekan ya da kitlelerin her birinin daha iyi alg ıl anmasında ve bunların 

dengelenmesinde bunlar aras ında kalan ara lıkl ardak i farklılığın önemi 

büyüktür. Birbirinin ayn ı olan ya da yakın değerdeki ara lıkl ar uygunluk 

meydana getirirler. Buna karşılık çok farklı aral ıkl ar zıtlık doğururlar. Başarı lı bir 

düzenlernede ölçülerine bağ lı olarak biçim, renk ya da leke ler öyle değişik 

ara lıkl arl a düzenlenmelidir ki, hem bu ara lıkl ar kullanışın gerektird i ğ i kadar 

olsun, hem de bu ara lık farkları sayesinde biçim, renk veya lekeler hacimsel 

etkilerini en iyi şekilde belirtme o lanağ ını bulsunlar. Bir düzenlernede bu öğe l er 

aras ında kalan en dar aral ığa en küçük ara lık (minör ara lık), en geniş ara lı ğa 

da en büyük ara lık (majör ara lık) denir. 41 

Üo o 
Şekil 3. Ölçü ve aralık zıtlığı 

Bir biçim veya renk, önce kendine en yakın olan biçim ve renkle ili şkiye 

girer ve uzağında kalan lara karşı birlik o lu şturarak görsel bir ağ ırlık o lu şturur. 

Biçimler, aras ındaki boşluk arttıkça bağımsızlaşırlar . Ara boşluklarındaki 

azalma ve artma, biçimler ve renkler aras ınd aki etk il eş imlerın de artmasına 

veya azalmas ına neden o lmaktad ır . Bir rengin diğer bir renkle etkisini artırmak , 

azaltmak veya dengesini sağ lamak, renk şiddet i rengin kaplad ığı alan ve oran la 

ilgili olmakla beraber birbirlerine olan uzaklık ve yakınlıkları il e de ilgilidir. 

Örneğ in, sa rı, mavi ve turuncuyu, bir yüzey üzerinde serpiştirdiğimizde , sarıya 

yakın olan mavi açık-koyu, turuncuya yakın olan mavi, hem tamamlayıcı hem 

de sıcak soğuk ilişkiye gireceklerd ir. Bu yaklaşma-uzaklaşma, ara mesafelerin 

artmas ı -azalmas ı farklı etkileşimlere , dengelere veya dengesizliklere neden 

olabi lmekted ir. Benzer biçim ler arasındaki boşluk, belli sistemlerle aza ltılıp 

41 i. Hulusi GÜNGÖR, Temel Tasar, s.24 
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çoğa ltıldı ğında , gozun hareketini yönlendirebilir. Biçimler aras ındaki uzaklık

yakınlık ve birbirlerine göre konumları görsel denge ile ilişkilidir42 

1.6.6. Renk Zıtlıkları 

Tamamlayıcı, kroma (kalite), s ı cak-soğuk, açık-koyu, eşzamanl ı, yalın,ve 

miktar z ıtlı ğ ı. lll. Bölümde daha gen i ş ele a lınmı şt ır. 

1.6.7. Biçim Zıtlıkları 

Bir düzenlernede rol oynayan en önemli öğelerden biri de biçimdir. 

insan bilincinin dışında bağımsız olarak var olan her s ınıf, cins ve tür yapısı 

biçimdir. (form, şekil) Algılama sonucunda zihnimizde o lu şan görüntü 

imgelerine biçim diyoruz. Her tasarım tasarı haline geçerken yani 

maddeleşirken çevre çizgi leri belirlenir ve kabuğu o lu şturu lur. iki boyutlu ve üç 

boyutlu nesneler için durum ayn ıdır . 

Biçimlerin bir kısmı geometrik bir düzen içinde o ldukl arı halde çoğu 

tamamen serbest görünüşted irl er . Bu bakımdan , biçimlerin birbirleriyle 

bağıntısını kurabilmek güçse de, onla rı bir dönüşüm çemberi etrafında 

toplamak ve birbirleriyle kıyas lamak mümkündür. Geniş aç ılı bir üçgen ile bir 

daireyi ele alırsak , biri sivri köşeleri, farklı uzunlukta kenarları ile ne derece ele 

batıcı ise diğeri pürüzsüz ve yuvarlak çevres i ile o kadar ele yatkın gelir. Aynı 

hissi üç boyutlu olarak küre ve üçgen piramit için de duyabiliriz. O halde bu 

biçimleri birbirlerinin z ıttı olarak kabul edersek, bunlar aras ında geçi ş 

sağ l ayacak diğer biçim kademeleri meydana getirmek zor değildir . 

42 Abdullah DEMiR, Temel Plastik Sanatlar Eğ itimi, s. 109 
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Düzenli Biçimler Düzensiz Biçimler Üç Boyutlu Biçimler 

Şekil 4. 12 kademeli biçim çemberieri 

Yukarıda 12 kademeli biçim çemberieri verilmiştir. ilk ikisi, iki boyutlu 

biçimler, üçüncüsü ise üç boyutlu biçimler içind ir. Birinci çemberde geometrik 

biçimlerin , ikincisinde serbest biçimlerin dönüşümü ifade ed ilmekted ir. Bu 

biçimler ince lendiğinde bunların bazılarının birbirlerine benzedikleri görülür. Bu 

durumda olan biçimler birbirleriyle uygun biçimlerdir. 1 ve 2, 2 ve 3, 7 ve 8, 1 O 

ve 11 gibi birbirlerine yakın kadernede bulunanlar uygun biçimlerdir. Buna 

karşılık çap doğrultusunda birbirleriyle karş ılıklı durumda olan lar z ıt biçimlerdir. 

1 ve 7, 3 ve 9, 4 ve 10, 6 ve 12 gibi biçimler, birbirlerine zıttır. Burada kullanılan 

uygunluk ve z ıtlıkl ar hem iki boyutlu, hem de üç boyutlu biçim çemberieri içinde 

geçerlidir. Bir arada bulunan biçimler birbirleriyle olan uygunlukları ve 

z ıtlıkl arına göre bağıntılı kılınırlar. 43 

Nesneleri , biçimleri aç ı sından , geometrik ve org an ik olarak iki grupta ele 

alabi liriz. Organik biçimler genelde geometrik ölçül end irmelerle 

tanımlanamazlar ve yumuşak hatlıdırlar. Geometrik biçimler ise, yüzeyleri, 

kenarları ve aç ıl a rı il e net tanımlanabilen şekil l eri kapsar. Geometrik biçimler 

düzgün yüzeylerden o luşu rl ar, tanımlanabilirler ve çabuk a lgıl anır l ar . Organik 

biçimler, kenar ve yüzeylerinin düzgün o lmayış ı, göz ve beyinde tanımlamanın 

belirsizlikler göstermesi, a lgıl ama o l ay ını n benzetme ve kıyas l amalara 

dayanması il e gözü daha fazla oyalarlar. O halde, geometrik (düzgün) 

biçimlerle, organ ik (düzgün olmayan) biçimler aras ında görsel etki yönü ile z ıtlık 

43 i. Hulusi GÜNGÖR, Temel Tasar, s.12 

.------
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vard ır . Biçimde z ıtlık olgusunu, temel geometri biçimlerin birbirleri ile olan 

ili ş kil e rinde daha iyi an lamak olas ıdır. Örneğ in , üçgen, hareketli, uyar ı c ı ve 

dinamik bir etkiye sahiptir. Daire, hareketsiz, durgun ve nokta etki sindedir. 

Kare, dikey ve yatay olarak simetrik denge gösterir. Üçgenle daire aras ında 

görsel yönü ile ortak ili şk i göremiyoruz. Üçgenle kare aras ında , kenarl arın ın 

düz o lu şu ve köşeli olma l ar ı nedeniyle yakınlık kurulabilir. 

Yine üçgenle kare arasındaki ili şk i, küple piramit aras ındak i ili şkiye , 

üçgenle daire aras ında ki ilişki de piramitle küre aras ındaki ili şkiye 

benzetilebilir. Bu durumda genel olarak biçimde zıt lığı, sert , keskin hatlı, köşeli 

biçimler ve yumuşak hatlı, kavi sli biçim ler olarak gruplayabiliriz. Bu iki biçim 

grubu birbirleri il e ili şk il erinde daha be lirgin etkiye sahip olurlar. Gözün 

uyarılması ve rahatlaması, zıt biçimlerin uyumlu bir denge içinde bütünün

tasarımı o lu şturma l a rı ile sağ l a nab ilir44 

1.6.8. Yön Zı tlıkları 

6 7 8 
5 

Şekil 5. 12 kademeli yön çizelgesi 

Görme a lı şkanlı ğım ı z ın yollarından biride nesnelere, o nları biçimlendiren 

temel yönlerden bakmaktır. Nesneler biçimleri , konumla rı, diğer biçimlerle olan 

ili ş kil eri bakımından bir takım yönler gösterirler. Nas ıl ki bir ok i şareti izleyiciyi 

belli bir yönde harekete zorlayan bir sembol se, nesnelerinde böyle bir sembolik 

44 Abdullah DEMiR, Temel Plastik Sa natlar Eğitimi, s. 103-104 
N.ad 1 .. *•- . o u UniversitesJ 
rrrerkez K··t ·· rı UphJnq 
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anlatımı vardır. 45 Bu yönlerden birbirine paralel olanlarla zıt durumda 

o l an l arın ın meydana getirdikleri etkiler başka başkadır. Yönlerin yatay ve düşey 

konumları aras ında birçok ara konumlar vardır. Yukardaki şekilde bir yarım 

daire parçası 12 yöne ayrılmı ştır. Bunlardan 1 ve 7 numaralı olanlar ile 2 ve 8, 

3 ve 9, 4 ve 1 O, 5 ve 11, 6 ve 12 numaralı olanlar birbirlerine dik 

konumdadırlar. Bu gibi yönler birbirine tam z ıt, yani ayk ırı sayılırl ar. 

Aralarındaki aç ı tam 90 derece olmayıp da yine de birbirine dik denecek 

durumda olan 4 ve 9, 5 ve 12 gibi yönler de birbirine z ıt yönde sayı lırl ar. Buna 

karşılık 1 ve 2, 4 ve 5, 9 ve 1 O gibi birbirlerine yakın konumda olan yönl er, 

birbiri ile uygunluk halinde bulunurlar. Aslında birisi sağa yatık diğeri so la yatık 

olmakla beraber 2 ve12 numaralı yönler de birbiri ile uygun kabul edilebili r. 

Çünkü, bu yönler aras ında diklikten çok paralelliğe yakınlık vardır. 

Şe kil 6. Yön z ıtlıkları 

Birbirine dik, paralel ve eğik durumda konmuş öğelerin yönleri 

düzenlernede çok önemli bir yer teşkil eder. Yatay ya da düşey etki yapan 

öğe lerde genellikle yatay yönler edilgen (pasif), düşey yönler etken (aktif), ve 

eğ ik yönler hareketli, canlı, dinamik olarak etki yaparlar. Aynı yöndeki konumlar 

tek düzenlik ve s ıkı c ılık yaratır. Onun için gerektikçe farklı yönler kull anmak 

suretiyle bir kompozisyonun yapısına hareket, canlılık ve ilgi çekicilik 

kazand ı rı lı r. 46 

Dengeli ve etki li bir kompozisyonda yatay , dikey ve diyagonal hareketin 

uyumlu ili şkis i gözün dışarı kaçmasını ve başka arayış l ara girmesini 

45 Bates LOWRY, Sanatı Görmek, s. 28 
46 i. Hulusi GÜNGÖR, Temel Tasar, s.1 O 
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önleyecektir. Görsel uyarıcılığın temel öğes i zıt ili şkilerdir. Burada da hareketin 

etkisi ancak karşı hareketle hem artırılır , hem de dengelenir. Hareket 

hareketsizlikle, hareketsizlik de hareketlilikle belirginleşebilir. Hareketli ve yön 

belirten biçimlerin uyarı etkisi, yön belirtmeyen stat ik biçimlerden daha fazla 

o lduğundan , az-çok, büyük-küçük ve ı ş ı klı-ışıksız etk il eşimierinde ki denge ile 

birlikte düşünüldüğünde görsel çözümlemelerde çıkış kolaylıkları sağ l anab ilir. 47 

Yatay-dikey eksenler, bir bakıma yer çekimini simge l ediği için bu 

eksen iere koşut olmayan çizgiler, çekimden kurtulmuş, kararlı durumlarını 

yitirmiş gibi bir izien im verirler. Devinim, kararlı bir durumun bozulması, 

nesnelerin yer ve mekan değiştirmeye yönelmesi demek oluyorsa, yatay dikey 

eksen lerine koşut olmayan çizg ilerin yer çekimini simgeleyen bu başvuru 

eksen lerine göre durumları , doğallıkla yer ve mekan değiştirmeye yönelik 

yönelim vermelerine yol açar. Yani devinim izlenimi uyandırırlar. Yatay ve dikey 

düz çizgilerin, 90 derecelik aç ıyl a (dikey olarak) birbirlerine bitişik ya da 

birbirlerinden ayrı düzende bir yüzeye yerleştirilmeleri durumunda devinimsizlik 

etki si pekişir. 

Gözün, üç boyutlu veya iki boyutlu bir tasarım üzerinde zorlanmadan 

dolaşması ve uyarılması, dikey, yatay, diyagonal hareketlerle sağlanab ilir. 

Dikey ve yatay yön çizgileri birlikte kullanıldığında göz diyagonal hareketi 

arayacakt ır. Diyagonal çizgi veya yön, dikey ve yatay yönden daha hareketli 

olduğundan göz rahatsız olacak ve dikey, yatay hareketi arayacaktır. Göz 

fiziksel ve fizyolojik öze lli ğ inden dolayı , dikey çizgiyi yatay çizgiden, diyagonal 

çizg i de dikey çizg iden daha hareketli olarak algılar. 

Klasik sanat, açıkça yatay ve dikeylere dayanan bir sanatt ır. Elemanlar ı 

tam bir açıklık ve kesinlikle görül eb ilir. Konu ne olursa olsun , resimde daima 

yatay ve dikey karşıtlığı egemendir. Buna karşılık Barokta , bu açık yatay-dikey 

karşıtlığı gölgesellik içinde yumuşamış ve yerini ışık-gölgeye bırakmıştır. 

47 Abdullah DEM iR, Temel Plastik Sanatlar Eğiti mi , s. 105-106 



39 

1.6.9. Kavrarnda Zıtlık 

Göz ve beynin en yüksek seviyede uyarılması, birbirinin varlık nedeni 

olan z ıt ili şkil erl e olmaktadır. S ı cağ ın olumlu-olumsuz yön leri , soğuğun olumlu

olumsuz yönlerı ile daha da belirginleşir. Fakirlik-zenginlik, açlık-tokluğa , sevgi

sevg i s iz li ğe , ölüm-yaşama, ağ ır-hafife, büyük-küçüğe , varlık-yokluğa, uzak

yakına göre anlam kazanırlar . Görsel an i atımda gözün ve dolayısı ile beynin 

uyarılmas ı, birbirinin an lam ve etkisini güçlend iren z ıtlık dengeleri ile 

sağ l anab ilir. Örneğ in, s ı cak-soğuk an l atımı, soyut biçim ve renklerin belli 

düzenleri ile olu şturul abi l eceği gibi, somut biçim ve renklerin kurgulanması ile 

de sağ lanab ilir. Burada önemli olan, s ı cak-soğu k imajını en etkili verebilecek, 

renk ve biçim ili ş kil erinin dengesin i kurmaktı r . En sıcak renkle en soğuk renk 

aras ına kurulacak dengeli ili ş ki, bir yangın resm inden daha s ı cak , karlı bir 

manzara resminden daha soğuk etkiye sahip olabil ir. Açlıktan ölen insan l a rı 

gördükçe, çöpe dökülen ekmek ve yemek art ı şla rının çağrışt ırdığı savurganlık 

düşüncesi, zıtlığın ınsan ı duyguları harekete geçirmesindendir. Kı saca 

söylemek gerekirse, görsel a ni atımda başarı, her yönü ile iyi çözüm l enmi ş, 

dengeli, uyumlu, ili ş kili z ıtlıkl ar l a sağ l anabilir . 

1.7. EŞKiŞiLiK 

Eşk i ş ilik o l ay ı, karşıtların bir yapı bütünlüğü içinde birleşmesi birbirlerini 

kabul etmeleri demektir. Yapının ve biçimse l durumun varlığı, karşıtların bu 

eş ki ş ilik varlı ğına bağlıdır. Eşki şilik durumu, karşıtların dengelenmesidir. O 

halde bir yapının biçimse l durumu, etki -tepki ilişkilerinin sonucudur. Bun l arın 

dengelenmesi yapının o luşum ve devam ını sağlar. Dengenin bozulması, 

yap ının çözülmesine yol açarak biçim değiştirmesine neden olur. 

--- --- --------------------------
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Bireysel ki ş ilikl erin kuruluş sistemi gereklerine uyarak deği şmes iyl e 

öğe l e r eşki ş ilikli bir bütün olu ştu rurl a r. Bu bütün ca nlı ve cans ı z va rlıkl arda , 

sanat, endüstri, toplumsal ya pı biçimlerinde görülebilir. 

1.7.1. Yapıtlarda Eşkişilik 

Kompozisyonu bir beste olarak değe rl e ndiren Kandinski; aynı biçimin, 

aynı şa rtl ar a ltında aynı tınıyı verdi ğ ini söylüyor. Fakat şa rtl a rın hep değ i ş ik 

o l d uğunu görür ve buna bağlı olarak iki sonuç çı ka rı r : 

1- Bir biçimin idea l tını s ı, başka biçimlerl e biraraya getiridi ğ inde değ i ş ir; 

2- Biçimin yönü kaydırılırsa bu tını, sabit tutul a bildiği ölçüde, aynı çevre 

içinde deği ş ir. 

Bu sonuçlardan da bir üçüncüsü kend ili ğ nden ç ıka r. Mutlak bir şey 

yoktur. Biçim bestesi ise, bu bağ lılı ğa dayanarak, iki şeye bağlıdır: 

1- Biçimlerin biraraya getirili ş l e ri n d e ki değ i ş ke nli ğ ine ; 

2- Tek tek her biçimin en küçük ayrıntıya kadar varan d e ği ş ke nli ğ ine ; 

Pa rça l a rın herbirinin az ı cıkta olsa yerinden oynatılmas ı, bütünü özünden 

değ i ştirir. Biçim kümelerini olu ştu ran biçimlerin bi r a rada lığı, tek tek biçimlerin, 

bütün resmin, büyük biçimini o lu şturan biçim kümeleriyl e bira rada lı ğ ı, a yrı ca 

sözü edilen bütün pa rça l a rın eş-tını ve karş ı - tı n ı ilkeleri, yani tek tek biçimlerin 

yanyana ge li ş i, bir biçimin ötekince kı s ıtl a nı ş ı, tek tek biçimlerin kaymas ı , 

bi rbirini sürüklernes i ve parça l amas ı, biçim kümelerinin koşut biçimde i ş l e ni ş i, 

örtül en ile aç ı ğa vurul anın biraraya getirili ş i, ritmik olanla, aritmik o l a nın aynı 

yüzeyde biraraya getirili ş i soyut biçimlerin sa lt geometrik ve geometrik açıdan 

tanıml anamaz öğe l e r olarak biraraya get ir ili ş i , biçimlerin birbiriyle olan 

s ınırl a rının biraraya getirili ş i vs. bütün bunlar sa lt çizimse l bir uyum yaratma 
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o lanağ ını sağlayan ve bizi bu uyuma ulaştıracak olan araç l ard ır. Ve i ş te bu, 

renk dışarıda bırakıldığı sürece, siyah-beyaz sanatın uyumu o laca ktır. 48 

Renk düzenine göre kurulmas ı düşünülen bir tab loda, nesnelerin 

renkleri ne olursa olsun, bunlar uygulanması düşünülen renk örgüsü içine 

girecektir. Eğer tablo valör düzenine göre düşünü l ecekse , yapı öğe l e ri olan 

nesneler ı ş ık-gö lgenin oluşturduğu karmaşa içinde ki ş ilikl erini 

değiştireceklerdir. Yoksa tabloda, nesne sayıs ı kadar yapı ve biçimin o lu şmas ı 

tehlikesiyle karş ıl aş ıl ab ilir. 49 

48 Wassily KANDINSKY, Sanatta Zihinsellik Üstüne, s. 62 
49 Kayıhan KESKiNOK, Biçimierne Görsel Algının Ge lişim So runları ve Bedri Baykam, 
s.35-36 
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ll. BÖLÜM 

DENGE 

2.1. GÖRSEL ANLATIMDA DENGE 

Çelişen karşıt güçlerin birbirlerine egemen o lmamalarından doğan göreli 

ve geçici durumdur. Denge durumlarında etkileyici güçlerin toplamı sıfıra eşittir . 

Karşıtların dengesi her zaman görel idir. Bu denge sürekl i ve sağlam olsaydı 

ge li şmeden sözedi lemezd i. Ge li şmenin , kökeni ve itici gücü, sadece ve sadece 

karşıtların sürekli çat ı şmas ıdır. Nitelikler kendi başlarına var olamazlar onları 

taşıyacak bir destek ya da dayanak gereklid ir. Bu dayanak, karş ı güçtür; yani 

dengeleyici unsurdur. 

Bir sanat yapıtında herşeyden önce birliğ i oluşturan bir ilkenin olması 

gereklidir. Bunu fiziki kurallarla aç ıkl amak gerekirse , bir res imde gözü çeken bir 

rahatsızlık ya da dengesizlik bulunmaması gerekir. Bu nedenle sanatçı 

kurgusunu geometrik bir yapı içerisinde gerçekleştirir. 

Doğada olduğu gibi, plast ik sanatlarda da dengelernede öğeler aktif, 

pasif ve aracı durumunda olurlar. Bunlardan biri olmadan diğer l eri tek başına 

dengeyi sağ l ayamaz l ar. Bu durumda, karşıt öğelerin aynı önemde ro l aldığı 

ortaya çıka r. Plastik sanatlarda da karşıt öğe l erin ilişkilerine benzer. Siyahın 

beyazla, mavinin kırmızıyla, soğuk tonların sıcak tonlarla , yatay çizgilerin dikey 

çizgilerle olan ilişkilerini birbirlerine karşıt ya da çatı şk ılı dır. Pau l Klee (1879-

1940) dengenin sağ lanmas ı olay ını devinime bağlamaktadır. Doğadaki 

dengeleme biçimlerin değişim ve oluşum süreci yine bir devinim sonucudur. 

Plastik sanatlarda denge, bir yer değiştirme ya da devinim sonucu sağlanabi li r. 

Sürekli bir dönüşüm içinde olan bu devinim güçleri , ritmik gidiş gel i şlerle 
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birbirlerinin etkilerin i tartmaya çalışırlar. Karşıt güçlerin çatışkılarıyla o luşan bu 

devinim güçleri aras ında uyumlu bir ağırlık ilişkisi kurulabilirse dengeli bir biçim 

oluşab il ir. 

Siyah-beyaz ça lı şma l ar ; siyah ve orta değeri kapsayan üç temel öğey l e 

gerçekleştirildiği zaman pasif, aktif ve dengeleme, ilginç durumlar oluştururl ar. 

Dengelernede güçle alan ters, pasiflikte ise doğru orant ılıdır . Güç artt ıkça alan 

daralır, pasiflik arttıkça alan genişler. Biçimsel sanatl arda akt if, pasif öğe 

ağ ırlıkl a rının dağılması doğa yasalarına benzer. 

'------------- ·------ ··----

Şeki l 7. Kaldıraçta dengeleme 

Şekil 7, Kaldıraçtan giderek farklı büyüklükteki iki lekenin belirli bir 

alanda dengelenmesi şekild e görüldüğü gibi bir merkez noktasına yakın olan 

çap ı daha büyük lekenin, merkezden uzakta, çapı daha küçük bir leke ile 

dengelenebileceği görülür. 

Klee, resimlerindeki dengeyi doğa yasalarından yola çıkarak 

oluşturmuştur. Klee'nin teorilerinden bazıları: 

ı 

ı 
•·' ı 

ı 
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Şekil 8. ip cambazının dengesi 

ip cambazının hareketl eri kesin olarak denge ile ili ş kilidir. Cambaz ip 

üzerinde, her iki uçtaki yer çekimini (ağ ırlı ğ ı) hesaplayarak denges ini kurar. 

+ 
Şekil 9. Terazide denge 

Terazide o lduğu gibi , dengenin temel dayanağ ı dikey ve yatay 

karş ıtlı ğ ıdır. 

Ş ekil1 0 . Yöndeki dengesizlik durumu 

Dikey ve yataylardan birinde ağ ırlı ğ ın değ i şmes iyl e , dikey ve ya tayl a rın 

durumu değ i ş ir, bu nedenle denge bozulur. 
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Şeki l 11. Dengenin kurulması 

Şe kil 1 O'daki dengesizlik durumu ağ ırlıkl a rın denkl eştirilmes i yoluyla 

şekil 11 'de kull a nıl an zıt yöndeki hareketl e denge yeniden kurul abilir. 

Şekil 12. Diyagonal denge 

Her iki etkinin birleştirilmes iyl e çapraz (diyagonal) ya da ba kı ş ımlı 

(simetrik) denge yeniden kurulur. 

1/2 kg.+1/2 kg. 2/3 kg+1/3 kg . 

Şekil 13. Asimetrik denge 

Ağ ırlıkl a rın denkleştirilmes iyl e ba kı ş ıms ız (as imetrik) dengede 

kurulabilir. Böyle bir denge daha karmaş ıktı r . 



A 

B 

ÇOK 
AGlR 

DENKLEŞT iRME 
AGIRLIGı 

Şekil 14. Aç1k-koyuda dengeleme 
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ab ve AB eksenlelerin ortak merkezi C'dir. C, temel öğed ir. aA koyu, Bb 

açıktır. Koyu bölüm ağ ır basacağından dengeyi kurmak için Bb tarafına siyah 

bir leke koymamız gerekir. Bu leke kaldırıldığı zaman denge bozulur; aA a l çalır , 

Bb yükselir. Bu tıpkı yürürken sola doğru düşen bir insanın dengesini yeniden 

sağ l amak için sağ kolunu yana uzatmasına benzer. 

'B 

.A 

"" 

TEPE TAŞI 

TEMEL TAŞI 

Şekil 15. Duvar örgüsünde denge 

Bir duvarın örü lmesinde denge, taşların sağ lı sollu dizilmesiyle kurulur. 

Önce temel taş ı, onun üzerine 1. taş konur. Bu taş sola doğru dengeyi bozar. 

Sonra ll. taş konur. Bu kez denge sağa doğru bozulur Tepe taş ı konuluncaya 
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dek denge sağlı sollu sürekli bozulur. Tepe taşının konmasıyla denge kurulmuş 

olur. 50 

Renkli resimde denge sorunu, üç temel anlayışta , karşıtların ilişkileri ve 

bunlar aras ındaki denge de farklı biçimlerde oluşurl ar. Koyu ve açığa dayanan 

ı şık-gö lge resminde karşıtlar koyu ve açık olduğundan bunlar arasındaki 

ili şki l er ve denge sorun l arı siyah ve beyazdaki gibi çözülür. 

Renkçi, ı şık-gölgeci resimde, karşıtlar ı şık-gölge ve dolayısıyla ışıklar 

için uygulanan s ı cak (kırmızı, sarı, turuncu), gölgeler için uygulanan (mavi, 

yeşil, mor) renklerdir. Bu renkler ayn ı zamanda birbirlerinin tamamlayıcısı ve 

karşıtlarıdır. Dengenin dayandığı as ıl temel, karşıt renkler arasındaki çatışkılara 

dayanır. Bu nedenle, renkçi, ı ş ık-gö lg eci resimle , salt renkli resimde denge 

sorun l arı aynı biçimde çözülür. 

Bir renkli resimde, ayn ı büyüklükte ve ayn ı şiddette iki karşıt bulunursa, 

bunlar birbirlerine üstünlük sağ l amaya çalışacağından ve bununda olanaklı 

olmadığından dengenin o luşmayacağ ı gibi biçimde sars ılır. Bu nedenle doğa 

biçimlerinde olduğu gibi iki karşıt rengi, diğer bir aracı il e bağlayarak birini aktif 

duruma getirirerek görevsel bir yapı birliği içinde uyumu sağlayarak dengeyi 

kurmak gereklidir. Bu nedenle de resimde üç renk kullanıldığı zaman, birinin 

renklilik yönünden çok ş idd et li, ikincinin hafifletilmiş, üçüncü ise griye 

dönüşmüş olma lıdır. Renkl ilik yönünden şiddetli olan, alan itibariyle küçük, 

ikinci orta, griye çalan renk ise daha büyük bir alana uygulanmalıdır. Renklilik 

yönünden güçlü renklerin küçük alan kaplaması , zayıf renklerin ise geniş alan 

kaplaması, ağ ırlık yönünden birbirlerini tartabilir ve böylece de denge 

sağlanabilir. Renkli resimlerde sıcak-soğuk karşıtlarıyla denge sağ l anabil ir. 

Klee, "ton/ann ağtr!tk!an olduğunu, yoğunluk/anna, yani açtk!tk ve 

koyuluk derecelerine göre tartt!abileceğini söyler." O'na göre ölçü, tart ı ve 

5° Fikri CANTÜRK, Plastik Sanatlarda Temel Sorun lar, s. 54-58 
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nitelik biçimlendirme öğeleridir. Bun l arın yerinde kullanılabilmesi için herbirinin 

o lanakl arın ın iyice tanınması zorunlu luğu vardır. Çizgi sadece ölçülür, açık ve 

koyu yoğunlukianna göre tartılabilir, kapladıkları yere göre de ölçülebilir. Buna 

karşılık renk niteliktir, ama açıklık-koyuluk farkı gösterdiği için de ölçü lebilir. 

Resim 2. Pau l KLEE, Cüretkar Dengeleme, (Audaci eusement Pese), 1930, Suluboya, Bern . 

Gözü arac ılı ğ ıyl a insan, yaşam ve eğitim süreci boyunca, düzgün ve 

düzgün olmayan biçimlerden o luşan basit ve karmaşık (kompleks) bütünleri, 

bağlı olduklar ı düzenler içinde a l g ıl ayarak bir "dengelilik hissine" sah ip olur. En 

düzgün biçimler dışında gözün bilinçli denge hissini , ilgili sinir sisteminde 

psikolojik güçler birbirini eş itl eyecek güçte dağıldıkları zaman dengelenirler. 

Rudolf Arnheim, görsel dengeye "psikolojik denge" demektedir. Görse l 
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dengeninde mekanik dengeye benzediğini vurgular. Aynen mekanik dengede 

olduğu gibi, görsel dengede de "karşıt (zıt) kuvvetlerin" varlığı şarttır . Görsel 

a lgıda kuvvetlerin kaynağı olan tasarım öğeleride , mekanik dengede olduğu 

gibi "çekim merkezlerine" sahiptirler. her öğenin yeri, değeri, ölçüsü oranı ve 

alan üzerinde bağlanacağı dayanakları (biçimlerin tutunma noktaları) "deneme

yanılma veya tecrübeye" dayanarak bulunabilir. 51 

Sanatç ı bize yalnız nesneler ya da alan lar arasında ki dengeyi değil, bu 

dengeyi ne yoldan sağlad ı ğın ı da belli eder. Bir biçimin ötekiyl e bağıntısı, bize 

dengenin nas ıl meydana geldiğini gösterir. 

Göz aracılığıyl a kazanılan denge hissi, görsel dengenin bir yönüdür. 

Çünkü göze göre dengeli olan bir konum, görünüş gerçekte dengesiz veya 

gözün dengesiz olarak gördüğü bir konum, gerçekte katı bir denge içinde 

olabi lir. Yani göz, doğayı a l g ılarken , denge hissine göre yaptığı a lgıl arda her an 

yanılabilir, veya görsel algının dışında, doğada varolan bazı gerçekler 

dengesizken dengeli olarak görülebilir. Gözün denge hissini yanıltan bu 

a lgıl ama, görsel denge yaratan "boyut, renk, biçim, doku, yön, aralik, hareket" 

öğelerinden kaynaklanır. Yani görsel dengenin, tecrübe ve birikimle kazanılmış 

denge hissi dışında, ikinci yönünü öğese l kuvvetler o lu şturur . Tamamen insan 

beyninin dışında olan öğese l kuvvetlerin güçleri, karş ıtlıkları da denge veya 

dengesizliğin oluşumunda temel olur. 

/ Bir düzenlemeye giren nesnelerin renkleri, değerleri, dokuları, yönleri, 

ara lıkl ar ı ve ölçüleri birbirleriyle oranlama konusu olur. Aynı şekilde bir 

düzenlemedeki düşünce ve nesnelerin önem dereceleri de bu oranlama konusu 

içine girer. Böylece plastik öğelerin birbirleri ile ortaya koydukları değerler 

bakımından tart ıldıkl arında genel bir denge hissedilmeli; herhangi bir biçim ya 

da bir grup ağ ır basarak düzenin ağırlık merkezini kendi t arafına 

51 Rudolf ARNHEIM, Art and Visua·ı Perception, Çev . F.Y. Uğurlu, 1979 
S. 10-41. 
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kaydırmamalıdır. Baz ı nesneler düzenlemelerde daha önemli bir şekild e ve 

ağ ırlık merkezini kendi tarafına çekebilecek biçimde düzenlenebilir. Fakat diğer 

tarafta kalan nesneler de ağ ırlık merkezini kendi taraflarına çekecek güçte 

o lma lı ve bu mücadelenin sonunda yine ağırlık merkezi a l an ın ortaya yakın bir 

yerinde kalabilmelidir. 

Bir ça lı şma üzerinde dengesizlik hissediliyorsa; ya dengesizlik meydana 

getiren kı s ımların yeri, reng i, değeri, dokusu, yönü, ara lı ğ ı, ölçüsü gerekti ğ i 

kadar değiştirilmeli ya da diğer boşluklara denge sağ l ay ı c ı yeni biçimler 

eklenmelidir. Eğer bir düzenlernede dengesizlik göze batmıyorsa, denge 

sağ lanm ı ş demektir. 52 

Kompozisyon, z ıtlıkl arın o lu şturduğu çok yönlü bir dengeleme i ş l emidir. 

Kompozisyon içinde biçimlerin birbirlerini tamamlamaları il e dengeli bir bütüne, 

kompozisyon birliğine varılır . Yapının tümü içerisinde biçim e l eman l a rı , bireysel 

seslerini kaybeder, birbirlerini uyararak as ıl büyük ses in o lu şmas ını sağ l ar l ar. 

Kompozisyon, art ık çok ses li bir koro o lu şturur. Koro bilindiği gibi çok say ı da 

vakalistten o luşur. Kompozisyonda da her plastik eleman vakalist görevini 

üstlen ir. 

Açık-seçik, belirgin bir biçimin hakimiyetindeki kompozisyonları, melod ik 

olarak ad l and ırmak mümkündür. Bunun yanında, senfonik kompozisyon , belirli, 

seçik ya da belirsiz bir biçimin hakimiyetindeki değişik biçimlerden meydana 

gelen karmaş ık a niatımlı dengelerneye dayanır. Bu tip kompozisyonlarda çok 

güçlü bir ana biçim bulunmas ı gereklidir. Kompozi syonun diğer e l eman l arı 

aras ında , hakim biçim ile ara l arında bir çağr ı şıma sahip olanı da, ana biçime, 

renk, valör, ve ritm yönünden çok aykır ı olanla rı da çıkabilir. Böyle bir 

dengelernede ana biçim ile diğer biçim g rup la rı arasında baz ı ara biçimler 

bulunur. 

52 i. Hulusi GÜNGÖR, Temel Tasar, s. 96 
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Denge, biçimlerdeki yön ya da ışık-gölgelilik e l emanların ın söz sah ibi 

olduğu bir bütündür. Biçim koyu l aşt ıkça denge içerisindeki sözü etkinl eşir, 

ağ ırlı ğ ı artar. Biçimin rengi güçlendikçe (etrafına oran la) daha dikkat çekici olur. 

Yön ve kuvvet grup l arı kompozisyon içinde, tuttukları yere, yaygınlıklarına, 

renklerine ve biçimin genel yapısına bağlıdır. Bütün bu faktörlerden ortaya 

ç ıkan kuvvet grup l arı kompozisyon içinde birbirlerini karşılık lı dengeleyebilir ve 

ölçülü bir geri lim yaratırlar. 53 

2.2. DENGEYi OLUŞTURAN GÖRSEL GÜÇLER 

2.2.1. Ağırlık 

Görsel nesnelerin, dengesi üzerinde öze l bir etkiye sah ip olan ağırlık, 

nesnelerin yoğunluk dereceleri il e yer çekimi kuvvetinden doğar . fakat 

psikolojik dengede ağ ırlık, öğe l erin görsel değerlerinden o luşur . Ağırlık olarak 

nitelediğimiz şey, yerçekiminin nesneleri sürekli olarak aşağıya çekme 

eğ ilimidir. 

Bir resimde yer alan nesnelere baktğımız zaman, on l arın ağırlıklarının, 

gözle kendileri aras ındaki eksen üzerinde belli bir geri lim yarattıklarını görürüz. 

Ağırlık sürekli olarak dinamiktir ve bu dinamizmden doğan geri liminin resim 

düzlemindeki yeri sürekli değildir; yani, gerilim her durumda resim düzleminde 

oluşan bir şey değil; resim düzleminin önünde ve arkası nda gerçekleşebilir. 

Her resimde güçler bir ağ ırlık noktası o lu şturur . Yapıtlarda bu ağ ırlık 

merkezini bulmanın en basit yolu desen üzerinde bir çerçeveyi, çerçeve ve 

53 Mümtaz I Ş INGÖR , Mustafa ASLIER, Resim 1 Temel Sanat Eği timi Resim Teknikleri 
Grafik Resim, Ankara 1986, s.14 
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desen birbirlerini dengeleyinceye kadar dolaştırmaktır. Böylece çerçevenin 

merkezi, desenin ağ ırlık merkezi ile ça kı ş ır ve tam denge durumu o luşur . 54 

Nesnelerin yatay-düşey ve diagonal yerleşim eksen leri üzerindeki 

yerleri, nesnenin ağ ır veya hafif görünümünü etkil er. Yapısal çatı daki kuvvetli 

bir pozisyon, yatay veya düşey konumdaki merkezden uzaktaki bir yerden daha 

fazla ağ ırlık gerektirir. 
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Şe kil1 6 . Merkez ve dış alandaki ağırlık etkisi 

Şekil 16'da yapısal iske lette merkezde yer alan güçlü bölge, diğer 

bölgelere oran la daha fazla ağ ırlık t aşır. Bu durum, merkezdeki objen in, dış 

alan larda yer alan daha küçük objeler tarafından dengelenebileceğini gösterir. 

Şekilde görülen merkez figürleri , genellikle ağırlık taşır. Burada ağ ırlıklar, 

köşelere doğru yöne lmektedir. Fakat yine de resmin tümü dengeli olarak 

a l g ıl an ır. Kaldıraç ilkesine göre, bir öğen in ağırlığı , merkezden uzaklaştığı 

ölçüde artar. Çünkü, dayanak noktasından uzaklaştıkça ağ ırlık artacaktır55 

Günlük hayatımızda çevremize bakarken herhangi bir nesneyi bakış 

açımı z içinde konum l and ırdığımız yer, o nesneye bizim bakış açımız içinde 

zay ıf ya da kuvvetli bir görsel güç yükler. Nesneye yüklenen bu görsel güç, 

bakış aç ı s ı içinde nesnenin bulunduğu yer ve nesnenin diğer nesne lerl e olan 

ili şk il eri sonucunda ortaya çı kar . 

54 Adem GENÇ, Ahmet SiPAHi OGLU, Gö rse l Algılama, Sanatta Ya ratıcı Süreç, izmir 1990, 
Sergi Yay., s. 72 
55 Adem GENÇ, Ahmet SiPAHi OGLU, a.g.y . s. 72-73 
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Şekil 17. Konum ağ ırlık iliş ki s i 1. Şe kil1 8. Konum ağ ırlık ili ş ki s i IL 

Şekil 17'de kitle bütün görüntü alan ı na hakimdir. Bu o luşan güç bir 

mıknatıs kutbu gibi görsel a l gı l ama aç ı s ından görüntü alanın ın diğer bölgelerini 

kendine çekerek, adeta yok eder. 

Şekil 18'de kütleyi görüntü a l anının kenarına yaklaştırırsak, bu defa 

daha önceki görsel güç yok olacak, kütle görsel gücünü görüntü a l an ı içinde 

yaklaştığı kenara taş ıyacakt ır. Görüntü a l anının boşta kalan bölgeleri görsel 

güçten uzak, rahatlam ı ş bir bölge olarak ortaya çıkar. 

------------ -, 

i 

ı 
i 
ı 

ı 

~-----------__! 

Şekil 19. Konum ağırlık ilişki s i lll. 

/ 

Şe kil 20. Konum ağırlık ilişki s i IV. 

Şekil 19'da iki kütle birbirine yakın konumland ığında , o lu şturdukl arı 

görsel güç birbirlerini çekme eğilimindedir . Bu durumda kütleler tek bir 

kütleym i ş gibi görünürler. 

- - - - - ---------
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Şekil 20'de iki kütle birb iri nden uzak l aşt ı ğ ı n da : birisi görüntü a l anın tam 

o rtas ında , d i ğe ri ise sağ üst köşede konum l ağ ında serg ileyecekl eri görsel güç 

birbirlerini iten yönde o l acaktır. Kütleler birb irine ya kl aştıkça ortak görsel güç 

artaca ktır. 

Şe kil 21. Konum ağ ırlık ili ş ki s i V. 

~---

1 

ı 
ı 

ı 

• ___.. 

Şe kil 22 . Konum ağırlık ili ş ki s i VI. 

Şekil 21 'de aynı düzenleme içinde kütl elerin birini di ğeri ne göre 

küçültürsek, büyük olan kütl e, küçüğe göre daha güçlü a l g ıl a nır . Görüntü 

a l an ı nda büyük kütl enin bulunduğu yöne doğru görse l bir güç o lu şur. 

Şe kil 22'de tek büyük kütl en in e t rafı nda , birb irinin aynı üç küçük kütle 

a l a lım. Büyük kütle küçüklerin yan ı nda bağıms ı z ve kara rlı görünecektir. Ancak 

çok sayıdaki küçük kütle ta rafından çevres i kuşatılmı ş olan büyük kütl e, 

çevresindeki küçük kütl elerin görse l gücü a ltı nda o l d uğ u hi ssed ilecekti r. 56 

Bakı ş ı uzağa yöneiten perspektif derinliğin , büyük bi r ka rş ı denge 

gücüne sahip o l duğ u bilinmekted ir. Deri nlik, görünenin gerçek ağ ı rlı ğ ı n ı 

oldukça hafifl etir. Görse l a l an ın taş ı d ığı a ğırlık, o a l a nın taş ıdığı de rinliğe 

bağ lı d ır . Görse l alan derinli ğ i ne kadar geriye uzan ırsa bu derinli ğ in taş ı d ı ğ ı 

ağ ırlık da o kadar artar, yan i ağ ır l ı ğ ın der i nl i ğe göre artm as ı konusunda 

şöylece bir fiki r il eri sürüleb ilir: Al g ıl amada perspektif, a lgı yanılmas ında n ötürü 

bir cisim ne kadar küçük görünürse o kadar uzakta a l gı l a nır. 

56 Levent KILIÇ, Görüntü Este tiği, s. 70-73 
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Wölfflin'in Rönesans ve Barak resim anlayışları arasında "Düzlem ve 

Derinlik" karşıtlığını bir kıyaslama değeri olarak önermesi as lında, 17. yüzyılda 

beliren resim üslubunun yeniliğini ve farklılığını vurgular. Barak resimde, 

an lam ın ayr ı düzlemler yerine derinlemesine sıralan ı şı , düzlemler ilkesinin 

aş ıldı ğ ını gösterir. Ressamlar derinlik etkisin i, tabioyu diyagonal şekilde bölen 

ve hareket izlenimini baskın duruma getiren yörünge üzerinde gerçekleştirirler. 

Bu yörünge, ön ve arka düzlemleri birleştiren, resım eleman l arın ın 

gen i ş lemes ine bir kompozisyon içerisinde bir araya getirmeye yarayan önemli 

bir görevi üstlenir.57 

Diğer koşu ll ar eş it olduğunda , ölçüsel büyüklüğe sahip yüzeyler ve 

nesneler daha da ağ ır görünürler. Diğer faktörlerin eşdeğer olduğu durumlarda 

geniş ya da büyük olan şey ağ ırdır . 

Ruysdael'in (1628-1682) bu resminde önemsiz kaya blokları, öyle büyük 

bir görünüşe eri şt itirilmi şt ir ki , bundan zorunlu olarak perspektif bir uzayda bir 

hareket doğmaktadır. Bun l a rın yanında, en arka plandaki tepe, her ne kadar 

üzerindeki şato ona kuvvetli bir gerçeklik vermekteyse de garip bir şekild e 

küçük görünür. Bu iki kitleyi seyirci, ister istemez birbirine bağlamaktan yani 

resmi derinliğine görmekten kendini alamaz. 58 

57 Mümtaz SAGLAM, "Resimde Mekan ve Derinlik So runları Üzerine", Türkiye 'de Sanat, 
Mayıs-Ağustos, 1995, Sa. 53-54 , s.19 
58 Heinrich WÖLFFLiN , Sanat Tarihinin Temel Kavramları. s 105 

- ·----------------



Resim 3. Jacob Van RUYSDAEL, Bentheim Şatosu, 

111 x 99 cm., Amsterdam, Rijkmuseum. 
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Renklerin ayrı kroma ve ton değerleri, farklı ağırlık etkisi yaratırlar. 

Kırmızı, maviden daha ağ ır görünür. Çünkü kırmızının kroması maviden daha 

yüksektir. Parlak renkler, daha ağır görünürler. Koyuluk ağırl ık etkisi yaratır . 

Aynı biçimde bu durum renklerin boyutuyla da ilgilidir. Aydınlatma özelliğinden 

ötürü beyaz alan siyah alandan büyük görüldüğü durumlarda; birbirlerini 

dengelemeleri için bu iki öğen in farklı ölçülerde kull anı lması gerekir. Siyah 

alan lara beyazdan daha fazla yer verilmelidir. 

Sarının uyarı etkisi, tamamlayıcısı olan mordan çok daha fazladır. Bir 

birim alan sarının uyarı etki si, üç birim alan morun uyarı etki sine denktir. Bu 

durumda, küçük alan uyarı etkisi yüksekle, büyük alan uyarı etkisi düşük 

renklerin gözdeki dengesi söz konusudur. Gözün ve beynin uyarılması, 

harekete geçirilmesi, birbirleri ile ili şkili zıtlıklarla sağ lanab ilir. Ancak, bu 

z ıtlıkl arın birbirlerine olan farklı etkileri il e denge sağlan ır ve göz rahatlar. 
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Geometrik karakteri tam olan biçimler daha ağ ı r görünürler. Yan i, basit 

ve düzenli şekill er daha ağ ır görünür. Bu etki öze llikle soyut sanatta 

Kandınsky'nin yapıtlarında açıkça görü lür. Kandınsky'nin bazı yapıtlarında 

yuvarlak ve kareler diğer biçimlere göre daha ağ ır görünürler. Merkez 

çevresinde s ıkı şm ı ş öğe l er kümesi de ağ ırlık duygusunu arttırabil ir . 

2.2.2. Motif Örüntüsü 

Tek'lik ağ ırlık kazand ırır. Bulutsuz gökyüzündeki Ay ya da Güneş, 

bulutlu bir ortama göre daha ağ ır görünür. Bomboş bir gök yüzünde güneşin ya 

da ay ın ağ ırlı ğ ı, yıldızi ı ya da bulutlu bir gökyüzüne oran la daha faz l ad ır . Sahne 

ve görüntü sanatl arında baş ro lde oynayan kişi, öneml i sahne lerde tek başına 

ya da diğerlerinden uzakta gösteri lir. 

Öğe l erin say ı s ı tek bir fi gürden, tüm a l anı kap layan say ı s ı z fi güre kadar 

uzanabilir. Ağırlıkların dağılımı, her şeye egemen gözüken bir tek güçlü fi gür 

tarafından dengelenir. Boş bir alan ve üzerinde bir iki öğe bulunan resimlerde, 

hiyerarşik eğ ilime s ık s ık başvurulmaktadır. Genellikle, çok fazla say ıda 

öğeden meydana gelen bir düzenlemede, en güçlüden en güçsüze doğru bir 

s ıra l ama vard ır . Tek bir insan figüründe, kompozisyon; portre, eller ve ayaklar 

gibi ikincil denge merkezleri üzerinde inşa ed ilmi şt ir. 

Motiflerin olu şturduğ u kümelerin kitl esel etki si , motif s ıklığı içeri sinde tek 

tek biçimler olarak görCınmediklernden dolayı, genellikle çizgisel tekn i ğe olanak 

vermezler. Tek tek motifler, bütün içinde erirler, o lu şturdukl arı titreş imler 

sayesinde kitle etki sini desteklerler. 



Resim 4. Jackson POLLOCK, Sonbahar Ritmi (Ayrıntı), Yağlı Boya, 267 x 526 cm., 

1950, Metropolitan Sanat Müzesi, New York. 
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Hiyerarş ik eğ ilim, aynı ağ ırllıktaki bir çok öğenin düzenlemelerde s ıfır 

noktas ına ulaş ır. Sürekli tekrarl ardan o lu şan motifl erde denge homojenlikle 

sağ l anır. Homojen yapıya en uygun örnek Jackson Pallock'un son resimleridir. 

Bu resimler resim düzlemine yayılmış benzer hareketlerden o l uşur. Bu res imde 

izleyici hangi noktaya bakarsa baksın , ayn ı etkil enmeyi duyacaktır. 

2.2.3. Yön 

Varolan bütün unsurlar, daima bir yön belirlerler. Bu yön l e niş ve 

yönl e ndirili ş l e r ve hareketin doğrultuları birbirlerini karşıl ama k zorundad ır. 

Renkten gelen ağ ırlık , konumdan gelen yöne li ş l erle dengelenebilir. Merkezi 

çekim z ıt yönlerle dengelenir. Z ıt yönlerin kompleks dengeliliği, kompozisyonun 

canlılığını o lu şturur. Ağırlık ve güç denges i, bir sistem o lu şturan güçlerin 

birbirlerini tamamlama l arı il e ortaya ç ıkar. Bu tür tamamlama, güçlerin üç ayrı 

öğes i ile ilğilidir: Hareket noktas ının yeri, bu öğelerin güçleri ve yön/eridir. 

Görsel güçlerin yönü bir çok faktör t a rafından belirlenir. Bunlar a ras ında komşu 

öğe l erin ağ ırlıkl arı dolayısıyla yol açtıkl ar ı bir çekme duygusu vardır . 
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Yön duygusunu yaratan bir başka öğede konudur. Konu resimdeki bir 

insan figürünü, ileri gidiyor ya da geriliyor gibi gösterebilir. Sahnede aktörlerin 

gözleriyle yarattıkları "görsel çizgiler" uzamsal bir yön duygusu yaratmaktadır. 

Şekl in yönü ilgi mekezine yönelik hareketle dengelenebilir. Bu ili ş kil erin 

karmaşıklığı bir sanat yapıtında can lılı ğ ı sağ lar. 

Dinamiğin yönlere göre değiştiği uzayda, dünyamıza hakim olan 

yerçekiminin gücü, uzayda yaşamamıza neden olur. Yukarı doğru çıkmak, 

direnci yenmek demektir. inmek ya da düşmek , aşağı doğru olan yer çekimine 

yenik düşmektir. Yer çekiminden uzaklaşmak büyük bir kuvvet gerektirdiği için, 

yukarı doğru duran bir kitlenin potansiyel enerj isi, aşağıdakind en çok daha 

fazla o l acakt ır. 

Görsel olarak belirli bir boyutu, rengi, biçimi olan iki eş it nesneden üstte 

o l an ı daha ağ ır çekecektir. Bu nedenle değ i şik yüksekliklerde eş it nesneler 

koyarak bir denge olu şturu lamaz. En üstteki , daha hafif olmalıd ı r. Görme 

duygusu için dik olma durumu birden fazla anlama gelir; dik durduğumuzda 

veya başımızı ka ldırdığımızda , dikey-yatay konumumuzun farkına varırız. Bu 

farkında oluş , çevresel bir oriyantasyondur. Fakat yine de yatay durumda 

bulunan bir kitabın "üst" ve "alt" ından bahsediyoruz. Sözgelim i, " sayfanın üstü" 

diyoruz. Masaya eğ ildiğim izde " yukarı" dediğ i miz bölge, bizim al tımızda 

olmasına rağmen görme a l an ımız ı n üstündedir. Buna da "retinal oriyantasyon, 

denilir. Görse l deneyimlerimizde aşağı kısmı daha ağır görmeye eğiliml iyiz . 

Modern resim, heykel ve bir ölçüde mimarlıkta, görsel ağırlığı, kompozisyonun 

tümüne dağıtmak suretiyl e yerçekiminden kurtulma girişimlerine 

rastlanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için yapılması gereken şey , yukarı kısmının 

ağırlığını biraz daha art ırma ktır. 

Bir son dönem Mondrian tablosunu , yapıldığı şekilde , dik durumda 

a l g ıl ad ı ğ ı mız zaman ağ ırlığın, yukarıda ve aşağ ıda homojen bir şekilde , 

dağ ıl d ı ğın ı görürüz. Ama, ayn ı resmi ters çevirdiğimizde , yukar ı bölümün daha 
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ağır olduğunu görebiliriz. 17. ve 18. yüzyılın gerçekçi manzara resimlerinde, 

resmin alt bölümü daha ağ ı rdır. Yerçekimi merkezi, geometrik merkezin 

altınd adır. Bu kural tipografik tasarımciları tarafından da izlenmektedir. Jackson 

Pal lock resimlerini, tuvalini yere sermek suretiyle yapıyordu. Bunun nedenini 

Pallock şöy l e açıklamaktayd ı: "Resme böylece kendimi daha yakm 

hissediyorum. Adeta resmin bir parçastytm. Bu teknikle resmin etraftnda 

yürüyebilir ve dört kenanndan da çaltşabilir ve resmin içinde yer alabilirim." 

Pallock'un resimleri daha çok, duvarda as ılı olarak izlenmek üzere yapılmıştı. 

Fakat, bu farklılık, sanatçının denge duygusunu bozmamıştır. 

Yer düzlemine göre dik duran bir keman, yere yatırılmış bir kemandan 

daha simetrik görülür. Dolayısıyla dengeli görünüm, yatay yönlere göre 

değişkenlik gösterir. Görsel a l g ının soldan sağa doğru bir yön izlediğini, şeki l 

z ıttın a dönüşünce, a lgılama yönünden simetrik kopyaların kayba uğradığı 

an l aş ılmı şt ır. Ters yöndeki a l g ıl ama daha fazla enerji gerektireceğinden, 

a l g ıl anan (as! ın z ıt simetrisi) daha hafif görünür. Denge için yansımış görüntüler 

daha kuvvetli değere sah ip olma lıdır. 

Bu genel incelemenin ı ş ığı al tında dengenin, bütünü ve bütünü oluşturan 

parçaların "düzeni değerlendiren" bir ilke olduğunu söyleyebiliriz. Açıkladığımız 

gibi, dengeli-dengesiz değerlendirmesi, insanın görsel birikiminden, öğelerin 

fiziki yapılarından; psikolojik kuvvetlerden kaynaklanır. Her bütünde parçalar, 

ölçü, doku, biçim, ara lık , yön ve renk olarak bağlı bulunan öze ve kull anım 

yerine göre, hem birbirlerini hem çevrelerini etkileyerek görsel kuvvetleri 

yaratırlar. Bu kuvvetlerde, görsel a lgıda, bakan gözün birikimine göre bir 

değerlendirmeye uğrarlar veya değerlendirme yaratırlar. Görünen bütündeki 

tüm görsel gerilimler birbirlerini eş itliyariarsa denge oluşmuştur . 

Biçim lerin değer ve fonksiyon olarak birbirlerini ezmesi, yoketmesi, aralık 

ve yön olarak biçimler arasındaki ilişkilerin kesilmesi, uzay ve renk 

perspektifinin, alanın, hacmin görünümünü bozması , fi ziki ve görsel kuvvetlerin 
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bağ ıms ı z l aşmas ı dengesizlik yaratır. Tüm bu görse l faktörlerdeki düzens iz li ğ in 

ortadan ka l d ırılmas ı dengeyi ya ratır. Heinrich Wölfflin, res imlerin aynada 

görüldükleri zaman, görünümlerini tümüyle değ i ştireceğ ini il eri sürmekted ir. 

Ona göre bu durum resimlerin soldan sağa doğ ru okunmas ından 

kaynaklanmaktad ır. Doğa l olarak, res im ters çevrildi ğ i zaman görüntü 

değ i şmektedir. Resim yüzeyinde yer alan diyagonal, so l alttan, sağ yukarıya 

doğru yükse lir. Fakat resim çevril d i ğ i zaman (aynada) bu yükse li ş ini şe 

dönüşür . Bu durum, iki eş it nesnenin sağda ve so lda gösterilmes i durumunda 

sağda ki daha büyük olarak a l g ıl a nır. Rembrand t'ın gravür bas kıl a rı il e o nl arın 

orjinal çizimieri aras ında ki fark ince l end i ğ i zaman sa na tç ının bas kıl a rından çok, 

bunların orjinal çizimlerinin daha etkil eyi ci o lduğu görülür. 

Resimler soldan sağa doğru a l g ıl a ndıkl a rından, sağ yöne olan resimsel 

hareketl er daha kolay a l g ıl a nır. Sana tç ıl a r kimi zaman sağda n so la hareketi, 

kimi zaman da kompozisyona vermek isted ikleri etki ye göre soldan sağa 

hareketi tercih ederler. 59 

2.3. GÖRSEL DENGE ÇEŞiTLERi 

Denge ka rş ıt güçlerin eş itl enmes i dir . Dengenin iki çeş idi va rd ır; formal 

(simetrik, geleneksel) denge, informal (asimetrik, ge l e nekdı ş ı) dengelerdir. 

2.3.1. Simetrik Denge 

Simetride ka ra rlı, net bi r denge va rdı r. H e rşeyin ka rş ıtı aynen var 

o lduğundan bunlara bağ lı tüm görse l kuvvetlerde eşdeğerdedi r . Böylece görse l 

kuvvetl er, simetri türüne göre ka rş ılıklı d üştüğ ünden , gerilimler birb irlerini tam 

a nl amıyl a s ıfırl a rl a r. Bu simetrinin kendi ge rçe ğidir. insan, d oğanın ya ra ttı ğ ı bi r 

şart l anma sonucu, her gördüğü düzende simetri aramaya eğ ilimli d ir. Bunun 

59 Ad em GENÇ, Ahm et SiPAHiOGLU , Gö rse l A l g ıl am a , Sanatta Ya ratı c ı Süreç, s.80-82 
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ı çın, insandaki denge hissi simetriye özdeşt ir. Simetrinin kolay alg ıl anması, 

gözün görünen en kolay görüntü leri a l gılama tembelliği, görüntünün pasifliğine 

denk düşer. Bu da hareketlerin kesin s ınırlılı ğı, kuvvetlerin durgunluğu 

demektir. Bu yüzden simetrik denge, sıkıc ı bir monotonluk yaratır . 

Doğal olarak birbirine simetrik durumda olan ve aynı büyüklük ve 

etkideki biçim, öğe l eride doğada olduğu gibi en doğru ve en inand ırı c ı dengeyi 

sağ l ar . Fakat bu şekildeki denge, inand ırı c ı olmasına karşın ilginç 

o lmamaktad ır. 

Bir tasarımda öğesel ve görsel kuvvetler, tasarımdaki hareketi o lu şturan 

ve yönlendiren nesnelliklerdir. Birbirlerine zıt kuvvetler, aynı alan içinde hareket 

halinde iseler, alanda kuvvetli gerilimler yaratırlar. Bu görsel gerilimlerde 

kuvvetlerin karşı karşıya gelişlerindeki eşitsizlik dengesizliktir. Genel olarak 

simetride, kuvvetler bir merkez veya eksen et rafında topl an ırl ar. 

Simetrik denge, kuruluş düzenine göre şu çeşitlere ayrılır: 

1- Merkezi Simetrik Denge 

2- Eksensel Simetrik Denge 

3- S ınırs ı zlık Yaratan Simetrik Denge 

4- Üçgensel Simetrik Denge 

Merkezi simetride, kuvvetler birbirlerini tam bir merkezde dengelerler. 

Eksensel simetride, kuvvetler geometrik eksenler üzerinde dengelenir. 

Sınırs ı zl ıkta , simetri sonsuza kadar devam ediyormuş etkisi yaratır. Üçgensel 

simetride de, alandaki yerleşim bir üçgen içinde simetri o luşturacak şek il de 

düzenlenir. 60 

6° Faruk AT ALA YER, Ders notları 
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Simetri doğal bir olgudur. Canlı varlıkların fizyonamisi genel bir simetriye 

uyar. ilkel bir yapıda iki taşıyıcı otomatik denge etkenleri olarak simetrik bir 

düzenin başlangıcıdır. Doğada aksiyal simetri genellikle az say ıda öğeden 

meydana gelir. Doğa l biçimlenme dinamik gruplaşmay ı yeğler. insanoğlu ise 

çok sayıda öğe ile oluşan kompozisyonlarda tüm ya da kısmi simetriyi uzun bir 

süre uygulamıştır. Birçok büyük sanat çağlarında görülen bu eğ ilim, soyut 

düzenlemeyi organik o luşmaya yeğ tutan akı l cı bir dünya görüşünün ürünüdür. 

Mimari kompozisyonda simetri, çok basit durumlar dışında, işlevsel ya 

da strüktürel zorun luluklar sonucu değil, fakat biçim kaygısıyla arandığ ı için, 

çoğu kez diğer koşullarıyla karşıtlaşır. Fazla yinelemenin i şlevsel olarak 

gereksiz olması o l as ılığı çoktur. Bas it ve tek amaçlı yapılarda, bir Grek 

tapınağında, bir kilise yapısında, bir camide, bir merasim sa lonunda işl evse l 

verilerle çat ı şmayab il en simetrik biçimlenme, konutlarda veya çok maksatlı 

yapılarda anlamın ı yitirir. 61 

2.3.2. Asimetrik Denge 

Asimetrik denge, kuvvetlerin eş it aralıklarla değil, alanda serbestçe 

dağı l arak birbiriemi dengelemeleri esasına dayanır. Başka bir deyişle, 

asimetrik parçaların serbestçe fakat kuvvetlerin birbirlerini eşitlernesi koşuluyla 

kurulan dengedir. Serbest dengede ilgi çekicilik, vardır. Güçlü armoniler 

oluşturan asimetrik dengede, değişik güçte kuvvetlerin oluşturduğu denge, 

karmaşık bir süreç gerektirdiği için gerçekten zordur 

Serbest denge olarak bilinen en klasik düzen; Altın ke simdir. Altın kesim 

simetriden hareket eder, ama ağırl ık merkezini 1 : 3 oranına oturtarak, serbest 

bir denge yaratır. 

61 Doğan KUBAN, Mimarlık Kavramları, Tarihsel Perspektif içinde mimarlığın Kuramsal 
Sözlüğüne G iri ş , istanbul1992, Yem Yay., 4.8. , s. 66-67 
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Formal denge, bir eksenin karşılıklı uçlarında bir veya daha çok, özdeş 

veya çok benzer elemanlarla kurulur. Çoğu zaman simetriktir veya eksenin 

karşılıklı kenarlarında ters olarak tekrarlanır. insan vücudu, hayvanlar (balık, 

böcek v.b) bitkiler, taşıma araçları (uçak, gemi, otomobi l v.b.), simetrik yapıya 

örnek gösterilebilirler. 

informal denge, eksenin karşılıklı uçlarında bir veya daha çok, zıt veya 

benzemeyen elemanlardan kurulur. informal denge her zaman asimetriktir. 

Denge veya sabitlik kavram ı, genellikle ağırlıkların eşitlenmesiyle ortaya konur. 

Fakat bu ifade, sadece soyut ve şematik araçlar bakımından söy l enmiştir. 

Bundan dengenin mimaride, heykel ve resimde kütle, ağırlık ve yerçekimiyle 

dengenin s ınırlı o lduğu an l am ı çıkarılmamalıdır. Denge ayn ı şeki lde müzik, ş iir, 

edebiyat, tiyatro ve dansta da geçerlidir. 

Bir tasarımın fonksiyonu amaca en uygun denge tipini belirler. 

Parthenon, Notre-Dame de Paris, Taç Mahal ve Medici mezarındaki gibi mimari 

yapıtlarda de geleneksel denge özgün, farklı ve daha ilginç etkiler yaratır. 

Gelenek dışı denge, daha az barışcıl, daha az belirgin fakat daha ilginç 

olarak daha çok çağdaş sanat ve mimaride kullanılmaktadır . Zamanım ı z ın 

karmaşık ruh halinin uygun bir yansımasıdır. Çünkü dengeli bütünlük içeren 

yapılar dengesiz ve bütünlüğü olmayan lara göre daha güçlü ve i ş l evse ldir. 

Kendi Anatomik yapısı dengeli bir bütün olduğu için insanoğlu, dengesiz ve 

bütünlüğü olmayan yani negatifin yerine, pozitif dengeyi ve bütünlüğü tercih 

eder. 
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Resim 5. Parthenon Tapınağı, Atina, Akropolis, i.ö. 450 

Şekil 23. Bütünlük ve geleneksel denge 

Şekil 23, Tekrarlanmış (yine l enm i ş ) bir şekilden oluşmuştur. Böylece 

bütünlük tekrarla yaratılmıştır. Egemenlik yoktur ama tekrarla elde edilen bir 

birlik vardır. Fakat simetrinin doğurduğu sık ı c ılık nedeniyle çoğu zaman ilgiyi 

devam ettiren bir sonuç elde edilmez. 
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Şe kil 24. Mimaride gelenekdışı denge 



66 

·'---~--;x;: 

Şekil 25. Ölçü z ıtlığı 

Şekil 25, bir şeklin iki varyasyonudur. Farklı ölçülerl e aynı şeklin 

tekrarıdır. Çünkü ölçü farklılığı nedeniyle bu şe kil birinci şekilden daha ilginçtir. 

Biçim uygunluğuna rağmen ölçü z ıtlı ğ ının sağ l adı ğ ı egemenlik sayesinde bu 

düzende birlik vardır. ilgi çekici bir dengedir. 

-"'-----zs:~_ - ·-
Şekil 26. Bütünsüzlük ve gelenekdışı denge 

Şekil 26, z ıt şekill e rden o lu şmuştur. Ölçü uygunluğu il e sağl anan bu 

dengede biçim fa rkının doğurduğ u ka ra rs ı z lık ve egemenliğin olmayı ş ı 

nedeniyle, bu düzende birlik yoktur. 

·~------------~zs:~ll 
Ş ekil 27. Bütünsüz denge 
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Resim 6. DEGAS, Dansçılar barda alıştırma yapıyor 

Şekil 28. Ge l enekd ışı denge 

Biçim değişkenliği dolayısıyla ilgi çekici tarafı vardır. 

Resim 7. Dansta simetrik denge 
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Şekil 29. Biçim zıtlığı 

Biçim zıtlı ğ ı nedeniyle uyuşmayan bir etki meydana getiriyorsa da ölçü 

z ıtlı ğ ının doğurduğu egemenlik nedeniyle daire şeklindek i biçim, üçgen 

şeklindekine bağlı oluyor ve onun değerlenmesine yardım ediyor. Böylece birlik 

sağ l anm ı ş oluyor. Fakat biçimler aras ında uygunlukların olmayış ı ve uzlaşmaz 

z ıtlıkl arın verdiği yoruculuk nedeniyle çok başarılı bir sonuç elde edi lemez. 

Şekil 30. Ölçü ve biçimde zı tlık 

Kare ve daire şeklindek i biçimler arasında ölçü ve biçim bakımından 

zıtlık vardır. Kare biçimlerin tekrarı suretiyle elde edilmiş ölçü egemen li ği 

sayesinde bu düzende birlik sağ l anabilmektedir. Denge simetrik olmakla 

beraber biçim ve ölçü değişikliğinin doğurduğu bir ilgi çekicilik vardır . 

• _L_ _____ 41t~ ~------~·-LO. 

Şekil 31. Ölçü ve biçimde zı tlık 

Burada biçim değişkenliği ve tekrar vardır. Tekrara rağmen daire 

şeklindek i biçimin ölçü bakımından zıtlığı nedeniyle egemenl ik sağlanm ı ş ve 

birlik meydana gelmiştir. Bak ı ş ık denge şekl i kullanılmış olmakla birlikte, 

değişkenlik ve zıtlığın verdiği ilgi çekicilik yüzünden başarılı kompozisyonların 

yapılmasına olanak verir. 

Şek il 32. Ölçü ve biçim uygunluğu 
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Şekil 32'de ölçü ve biçim uygunluğu vardır . Tekrar yoluyla, elde edilen 

ölçü egemenliği sayesinde birlik meydana ge lmi ştir. Simetrik denge kulla ılmas ı, 

ilginç tasarlar meydana getirir.62 

2.4. AL TlN ORAN 

Resim, heykel, mimari gibi biçimsel sanat da ll arının doğas ında bir boyut 

ve ora ntı unsuru yer almı ştır. Düşünürler, matematikçil er ve sanatçılar, 

boyutlar ve ora ntıl a r a ras ındaki ilişkiyi bir sistem ve kurala oturtmak için 

yüzyıll ar boyunca çeş itli a raştırmala r yapmı ş l a r ve uyumun kura lı olarak 

nite l endire bil eceğimiz "Altm Oran" ı (ing.: Secti on, Alm.: Goldener Schnitt, 

Fran.: Sectı on D'or) bulmuşlardır. Bu oran anlayı ş ı, bugünün çağdaş ve 

fonksiyonel birçok tasarıml arında hala etki sini sürdürmektedir. 

Altın oranın tarihçesine baktığımızda , daha M. Ö. 5. Yüzyılda Pisagor 

kurarnc ıl a rı ölçü, boyut ve uyum a ras ında ki ili ş kiyi a raştırmı ş l a r, bu ili ş kiyi beş 

köşe li yıldızda bulmuş l a rdır. Beş köşe li yıldı z , dört dize o luşturmaktadı r. 

Beşgen il e yıldı z ın kenarl a rı birbirlerini sürekli olarak a ltın kesim o ranlarında 

keserler. Beş yapraklı bir çiçekte de aynı o ra ntı sisteminin varlığına tanık 

oluruz. 

62 Maitland GRAVES, The Art of Colo r And Des ign, Mc graw Hill Book Company, New 
York, 1951. s. 53 
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Şekil 34. Yıldızdaaltın oran 
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Bu orant ı sistemi doğanın bir çok biçiminde, bitkiler dünyasında 

(çiçekler,dallar), kristallerde (kar tanesi) ve daha birçok canlı organizmada 

görülebilir. 

Yunanlı'lar doğal biçimlerin oluşum ilkelerini an lamaya çalışmışlar ve 

elde ettikleri bulguları, büyük tapınakların (Parthenon) yapımında 

uygulamışlardır. Firavunlar devrindeki Mısır'da matematikçiler, düşünür ve 

sanatçıl ar, insan anatamisindeki orantı kavramını Memphis piramitlerinin 

yapımında göz önüne almı ş ve kural olarak uygulamışlardır . 

Eski Roma'lılar bu orant ı kuramını geliştirmişlerdir. Rönesans 

döneminde ise, Leonarda Da Vinci, Michelangelo ve özell ikle Albert Dürer 

uyum an lay ı şların ı kural haline getirdi ler. "Altın Oran" terimi ilk olarak Orta 

Çağda kullanıldı. O s ıra l arda bu terim okul larda " Bir bütün ikiye bölündüğünde, 

küçük parça mn büyük parçaya oram, büyük parça mn bütüne oran ma eşittir." 

şekl inde aç ıkl an ıyordu . 

Aynı merkez noktasına sah ip olmayan bir çember ve bir kare yardımıyla, 

bir erkek vücudunun oranlarını saplayan çizimde sanatçın ın bulduğu bir 

sisteme göre, vücut bölümlerinin oranlarını yakalama amaç o lmuş, çizimde 
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insan ın dikey duruşu ve kolların yana açık durumu, karenin boy ve enine eş it 

getirilmi ştir. Böylece, kolların açık durumundaki uzunluğu adam ın boyuna eş it 

olmuş . Sacak l arın boyu ise, gövdeyle baş ın uzunlukları top lam ına eşit 

alınmı ştır . Leonarda (1452-1517) bu çizimi a ltın orana göre yapmıştır. 63 

Ünlü mimar ve şeh ir plancısı Le Corbusier de 1945 yılında yazdığı 

"Modu lor" ad lı kitab ında, insan anatomis i oran l arın ın, mimaride ve teknikte 

yararlanılabilecek yeni bir armoni yasası o luşturmay ı denem i ş ve bunda klasik 

a ltın oran ı kullanmıştır. 

Kare gerek geometrik gerekse sanatsal açıdan , oldukça kusursuz bir 

biçim olarak nitelendirilebilmektedir; kendi içinde bir dengeye sahipt ir. Kareden 

yola çıkarak al tın orant ı da dengeli bir dikdörtgen elde ed ilebilir: 
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Şekil 35. Dikdörtgende a ltın oran 
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Şeki l 36 . Karede altın oran 

Bir kare biçimi a ltın kesim oran ında kesimlere ayrıldığında ilginç askatlar 

elde edebiliriz. Önce C ve B noktaları aras ında CB köşegen ini çizeriz. Daha 

sonra AB kenarını a ltın kesim oranında bölen ve bulunan E noktalarından 

çıktı ğ ımız dikmelerle kareyi o l uştururuz . Buradaki kesişme nokta l ar ı, CB 

köşegenini de a ltın oran ında böler. Şimd i alttaki büyük a l an ı öncekine karşıt 

yönde, bir köşegenle bölelim. Kes i şme noktasından AB noktas ına ulaşacağımız 

yatay bir dikme ile ortaya çıkan dikdörtgen yine altın kesim oran ında bölünmüş 

olur. Ş imdi kare biçim, beş uyumlu parçaya bölünmüştür. 2, 3 ve 4 numaralı 

63 Adnan TURANi, Resimde Geometri i ş l em l eri -So runlar, 1977, Türkiye iş Bankas ı Yay. No. 
184, S. 21 
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biçimler kare, 1 ve 4a ise dikdörtgendir.Bu uyumlu alanlar,görse l tasarımlarda 

leke dengesi a ltın oran yöntemiyle daha kolay ve s i s teml eşmi ş bir şekilde 

ayarlanabil ir. 

Resim, grafik, heykel, mimari, fotoğraf , tekstil ve endüstri tasarım ı vb. 

gibi biçimsel sanatlar için uğraş veren sanatç ıl ar için, arantilar ve uyumlu 

bütünlükleri belirli prensip ya da kurallardan bağıms ı z olarak meydana getirir, 

bazıları ise biçimlerdeki uyumu, matematiksel sistem ve ilkelerle araşt ırırl ar. 64 

Bu araştırma l ar , kusursuz bir düzenin yaratım ının çabalarıdır. Oysa sanatç ıl ar 

sezgisel olarak ya da kasten kusursuz şe kli bozarlar. Çünkü , gerçek güzellik bu 

kadar düzenli ve formüle edilebilir değildir . Kuşkusuz , altın kes imden yola 

çıkıl arak o luşturulmuş karmaş ık şe rna l ar ın uygulanması, hiç bir sürede uyum ve 

ritm sezgisinin yerini alamayacaktJr. Günümüze kadar çeş itli orantı sistemleri 

ge li ştirilmi ş, bunlardan ancak bazıları geçerl iliklerini sürdüreb ilmi ş l erd ir. 

Bunlardan birisi ve en önemlisi a ltın orandır . Sanatç ı, olaya ve dünyaya bakış 

aç ı s ı ve kendi mitinin gereksinimine göre a ltın kes ime ili şkin bir uygulamaya 

gidebilir ya da bölümler düzenini yeniden kurabilir. Ne var ki duyarlıl ık, uyumlu 

şerna l arı n seçiminde egemen olma lıdı r. 65 Sanatç ının biçimi yaratırken 

başvurduğu düzen veya dizginleme de kendi başına bir ifade t arz ıdır. Ölçü, 

denge, ritm ve armoni gibi terimiere ayrı i abilen biçim as lında sezgiye dayanır. 

Sanatç ı ça lı ş ırken biçimi, sadece akl a dayallı bir gayretle meydana geti rmez, 

onu heyecanlarını yöneiterek ve sınır i ayarak bulur66 

2.5. KARŞlTLlKLARlN DENGESi 

Mondrian, (1 872-1944) dünyayı evrensel-bireyse l, nesnel-öznel ve 

tinse l, maddesel gibi karşıtlıkların çarp ı şması olarak kabul etmekteyd i. Bu 

64 Emre BECER, "Biçimsel Uyumun Matematiksel Kuralı Ola rak Altın Oran" , Bilim ve Teknik 
Dergisi, Ankara 1991, C.24 , Sa .278, s. 18-22 
65 Fikri CANTÜRK, Plastik Sanatlarda Temel Sorun lar, Eskişehir 1992, Anadolu Ünv. Yay. 
No. 695 , Eğ itim Fak Yay. No. 35 , s.92 
66 Herberi READ, Sanatın Anlamı , s. 29 
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ka rş ıtlıkl ardan doğan denge bozuklukları Mondrian 'ı n sanat ının çıkış noktas ı, 

uyum ve dengeyi bulmak ise sanatının amacı o lmuştur. Geleneksel sanat, 

naturalist anlayı ş l a doğanın görünen, dış maddesel yanını yani karş ıtlıkl a rın tek 

yönünü ele a ldı ğ ı için, bu dengeye ulaşması o l anaks ı zd ı. Bu nedenle Mondrian 

dış dünyayı yıkarak dengeye varab il eceğ ine inan ıyord u. Resimlerinde 

kull andı ğ ı temel yönler olan yatay ve dikeyler, düşünsel ka rş ıtlıkl a rın görse l 

ifadesiydi. 

Bu yatay ve dikeyler, tuvali boylu boyunca bölen iki çizg i, ilk elde ed ilen 

bu dört bölüm kendi içinde yeniden bölünebilmektedir. Böylece kesişen 

çizgilerin, çizdiği dik açıyl a ilk karş ıti aşma olu şu r. Doğru çizgi lerden ise bu dik 

aç ıl a ra karş ı ağ ırlık amaçl an ır. Bu çizgilerin ol uşturduğu kareler, temel renklerle 

can l a ndırılmı şt ır . Kırmız ı, mavi ve sa rıl ar , karşı tl arı siyah , beyaz ve griler 

Mondri an'ın kendi verd i ğ i ad la " Salt Plastik" in amac ı bu çizg i ve renkli 

plan l arın karş ıtlık içinde uyumunu elde etmektir. Sa lt öğe l erin sonsuz 

dengesini sağ l ayan, karş ılıklı ili ş kil erd ir. Mondri an'ın resmine baktığımızda 

örneğ in sa rı olmasa grinin kavranamayacağını a l gılar ı z . Buna bağ lı olarak, 

doğadak i nesneler, olaylar ve birbirinden kopuk gibi görünen, ama içten 

bağınt ı s ını ancak bir dizi soyutl amayla elde edeb il eceği miz düşünceler 

aras ında bağlar kurmak ve birbiriyle ilişkilendirmek gerekir. 

Bunu yüzeyi kesen çizg ilerin arac ılı ğıy l a yapıyordu. Yüzeyi yoketmek 

için sadece çizg iler yapmış ve bun l arı renklendirmiştir.Renk ka rş ıtlıkl arın ı 

kull anarak çizgiyi de ortadan ka ldırma gereğ ini duyan Mondrian soyutl amalarla 

dengeye ad ım adım nas ıl varmaya ça lı ş tı ğ ını aç ıklıyor . Küçücük karş ıt renk 

kareleriyle çizg iyi görünmez hale getirmek, sanat yaşamının son iki yılında 

(1 942-44) yapmış o l duğu "Broadway-Boogie-Woogie ile Wictori-Boogie 

Woogie" de gerçe kleşeb iliyor. 67 

67 Nazan i PŞ iROGLU , Mazhar i PŞ iROGLU , Sanatta Devrim, s. 56-57 



Resim 8. MONDRiAN, Broadway-Boog ie-Woogie, Yağ lı Boya, 127 x 127cm., 

1942-43, Modern Sanat Müzesi, New York. 
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Neo-Piastisizmde, ara renkler soyutlanarak (sa rı -kırmız ı -mavi) asal 

renkler ve nötr renkler (siyah-beyaz-gri) kabul edilmi ştir. Biçimler soyutlanarak 

yatay ve düşey çizg ilerle bölünmüştür. Böylece, geometrik-soyutlamanın en üst 

sınırla rına ulaş ılmıştır. Mondrian' ın bütün Neo-Piastisist resimlerinde, (Wictori

Boogie-Woogie, Yap1t, salt dikey ve yatay çizgilerle gerçek kare ve 

dikdörtgenlerden oluşmuştur.) yanlamas ına geni ş i emek i stiyo rl armış gibi bir 

duygu ya ratırl a r; bu duygunun burada özellikle belirgin olduğu görülür. Ayrı ca 

resimdeki hareket sağda ve solda yoğunlaşarak orta yeri bir ölçüde boş 

bırakılmı ştır. içerdiği şekil karmaşas ına rağmen, enerji ve hareket doludur. 

Kompoz isyonda karş ılıklı ili ş kil er konusunda Mondrian şöy l e diyor: 

... 'Her ne kadar sanat aslında her yerde ve her zaman aynıysa da yine de 

birbirine taban tabana karş ıt iki ana insan eğilimi bir çok ve çeşitli anlatımla rıyla 

ka rşımıza çıkmaktadır. Bunlardan biri evrensel güze lliğ in a rac ı s ız a nlatımını , 



ötekisi ise sa natçının kendisinin estetik anlatımını, başka bir deyimle, kendi 

yaşantısının a nlatımını amaçlar. Birincisi gerçekliği nesnel olarak, ikincisi öznel 

olarak sunar. Böylece her figüratif sanat yapıtında , nesnel olarak güzelliği yalnı z 

biçim ve renkle karşılıklı dengelenmiş iliş kil e r içinde sunma i steği il e birlikte, bu 

biçim renk ve ili ş kil e rin bizde uyandırdığı duyguları an iatma çabasını görürüz. Bu 

çaba güzelliğin salt sunuluşunu gölgeleyen bireyse l bir anlat ımla sonuçl a nır. 

Zorunlu olarak yine de eğer bir duygu uyandıracaksa, karşıt öğelerin her ikiside 

gereklidir. Doğru çözümü sanat bulacaktir. Yaratıcı eğillimlerin ikiliğine karş ın, 

figüratif sanat, nesnel ve öznel anlatımları belli bir düzen içine sokup, aralarında 

bir uyum yaratm ı ştır. G üze lliğin salt olarak sunulmasını isteyen seyirci için ise, 

yine de bireyse l anlatım çok baskındır. "68 
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Mondri an'ın sanatında varmak i s ted iği denge aynak bir dengeydi. 

Simetriden kaçınıyord u. Çünkü simetri yoluyla kurulacak denge ancak eş itli ğ in 

dengesi olabilirdi. Eşitlik ise, yaşamda ed ilgenliğ e, sanatta da monoton luğa yol 

açacaktı. Bu yüzden Mondri an resimlerinde dengeyi ararken, yüzeyi eş it 

parçalara bölmez. Fakat dengenin belli bir ka lı p içinde donma teh likes i bununla 

önlenm i ş olmuyordu. Bunu ön leyebilmek için, Mondrian resim yüzeyini bölen 

siyah yatay ve dikeyleri, sağa so la, aşağı yukarı aynatarak çeşitli biçim 

bütünlerneleri elde etmeye ça lı ş ır. (Dikey ve yataylar temel yönlerdi, düşünce 

düzeyine akta rılmı ş olan ka rş ıtlıkl ard ı. Dikeyl er; evrense l, nesnel düşünsel ve 

erkeksi o l an ı; yataylar; bireysel, öznel, maddesel, dişisel o lanı dile getiriyordu.) 

"Wictori-Boog ie-W oogie" de Mondri an'ın sanat ı, doğal ı ş ıktan arınmı ş , fçten 

ı ş ıldayan mistik bir ı ş ık ressamlığına dönüşür. Mondrian'ın monografisini yazan 

Miche l Seuphor, onun sanatını kontemplasyon'a dayanan bir tür metafizik 

ressamlığı diye tan ıml ar ve başından beri bu sanatın bu yolda geliştiğini söy ler. 

O'nun sanat ı evrense l değerleri ve karşıtların yan yana geldiği varo lu şu dile 

getirir. Yapt ı ğ ı dinamik fakat uyumlu tablolar, henüz gerçekleşmemiş fiziksel ve 

ruhsal dünyanın mode lleri olarak düşünülmelidirE9 

68 önay SÖZER, "Sanatta ilişki mi? Biçim mi? Piet Mondrian'ın Bi r Açıklaması Üzerine 
Düşünce l er", Suut Kemal Yetkin'e Armağa n, s. 66 
69 Norbert L YNTON, Modern Sanatın Öyküsü, s. 82 

--- - - ------------
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O'nun arad ığı uyum, kurmaya çal ı şt ığı denge düşünsel ve etik bir değer 

taş ıyordu, insanc ıl bir i çeriği vardı. Barış , güven, aç ıklık ve sade liği dile getiren 

bu sanat, Endüstri -çağ ına özgü evrensel bir humanizmanın habercisiydi.70 

Mondrian gördüğü ilk biçimlerden yola çıkarak , daha sonraki 

kompozisyon l arının başlıca çizg ilerini bulmuş, estet ik yaşantısını resmin 

geçirdiği aşama l ar l a karş ıl ayarak sonucun bir betimleme değil, sanatçının 

heyecanını , resme bakan kimseye aktaran bir aç ıkl ama olmasın ı sağ lam ı ştır. 

Resim bu il e ti ş imi, o heyecanı betimleyerek değil, belli bir durumu resme bakan 

kimsenin duyuları na yöneiterek gerçekleştirir. 71 

2.6. EŞiTLiGiN DENGESi 

Mondrian'ın evrensel uyum içinde gerçekleştirmeye çalıştığı denge 

karşıtlıkların (bireyle evrenin) dengesiydi. Maleviç, eşitlikl erin dengesini 

arıyordu . O ne soru lacak birşey, ne aranacak birşey sunar; hiçlik ve boşluğu 

tuvaline aktarmaya çalışır. Ona göre bireysel ayr ı ca lıkl ar , hiçlik içinde silinecek 

ve Supremati st sanatın varmak i stediğ i "kozmik-bütün" eşit liğin dengesi 

o l acaktı. "Evrensel uyum" u Mondrian, derinliği olmayan bir yüzey üzerinde 

kesişen dikey-yatayların dengesinde arıyordu. Mondri an ' ın sanat ında renk bir 

denge öğesiyd i . Renklerin ayrıca lı ğını eş itlikl e bağdaştıramadığı için, Maleviç 

resimlerinde renkten gittikçe uzaklaşıyordu. Ak-Suprematizm diye tanımlad ı ğ ı 

dönemde yalnız renk karş ıtlıkl arından değil, ton karş ıtlıklarından da resimlerinin 

arınd ı ğın ı görüyoruz. Bu dönemdeki resimleri beyaz üzerine beyaz biçimlerden 

o lu şur. 72 Beyaz üzerine beyaz uygulamalarında , art ık resim yüzeyi gürünmez; 

izleyiciyi sonsuzluk duygusuna götürür. 

Kazimir Maleviç "Sıfır-Biçim" adın ı verdiği yapıtında yeni sanatın 

geçmişle bütün ili şk il erini koparıp s ıfırdan , hiçten başlaması gerektiğini 

70 Norbert LYNTON, a.g.y., s. 56-57 
71 Norbert LYNTON, a.g.y. , s. 76 
72 Norbert Lynton, a.g .y., s.58-62 
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söylüyordu . Yıkı c ılık Mondrian'da o l d uğu gibi onun sanatında da temel ilkeydi . 

Sanat dünyas ına ilk olarak Kübistlerl e giren aklın soyutlama ve eleme gücü, 

Mondrian ve Maleviç'de yıkma ve yoketme etkinli ğ ine dönünüşmüştü. Maleviç 

nesneler dünyas ının hiçlik içinde yokolmas ı ge rekti ğ ine ina nır. "Sıfır-Biçimi" 

bu in ancın sembolüydü. Bu yapıt herhangi bir nesneyi göstermiyordu, bir şey 

anl atmıyo rdu . Ya lnı z nesnelerden değ il, on l arın uyand ı racağ ı duygular, 

çağ rı ş ımla r ve her türlü "ruhsal titreşim" lerden arınmı ş olan biçimdi. Bu resim 

"susan hi çli ğ in sembolü" idi. Nesneler dünyas ı, Malevi ç'e göre, insan 

tasa rı s ının ürünüdür. " Sanatt nesneler dünyastntn yükünden kurtarabi/menin 

çaresizliği içinde kare biçimine stğtndtm" diyor. Fakat " Stftr-Biçim" Maleviç'e 

göre ya lnı z sanat için değ il, in sanlık için de ku rtu l u şun sembolüydü. " S ıfır

Biçim" diye adlandırdı ğ ı beyaz üzerinde siyah kare dinsel bir anlam taş ıyordu. 73 

2.7. KLEE'NiN DERSLERi 

Kl ee'nin dünyas ı ka rş ıt güçlerin ça rpı ş tı ğ ı bi r dünyadır. Doğan , ölen ve 

üreyen güçlerin olu şturduğu , sürekli o lu ş içinde bi r dünya. insan onun bir 

parças ı olarak evrense l do l aş ımın içinded ir ve bu o lu ş u sürdürür. 74 

Kl ee ça lı şma l arında , doğadaki yaratma sürecini titi zlikl e izler ve 

öğrencil erine de bunu yapma l a rını sa lık verir. Ona göre, Evrense l -O lu şum 

içinde, sanatç ının yaratma gücü, doğadaki yaratma sürec inin devamıydı. Klee, 

öğrencil erini bu etkinliğe sokmaya ça lı ş ı r ve sanat eğitiminde yeni bir yöntem 

uygular. Gelenekse l atölye ça lı şma l a rında o l d uğ u gibi modelden ça lı ş ılmıyo rdu 

Klee'nin atölyes inde. Burada öğ renc il e r v e rilmi ş bir biçimi t e kra rl amıyo r, biçim 

olu şturmayı öğreniyo rl a rd ı. Bu biçimlendi rme "hiç" ten baş lıyord u. Düz beyaz 

kağ ıt üzerinde, kalemin dokunmas ı y l a be li ren renksiz nokta ç ıkı ş no ktas ı 

oluyordu. Bu nokta, kalemi tutan elin enerjis iyl e yüklüydü. Noktanı n 

hareketinden çizg i, çizg iden yüzey, yüzeyden hacim o lu şuyordu . O lu şturan-

73 Norbert Lynton, a.g.y., s.63 
74 Norbert Lynton, a.g.y., s.63 

---- - - - - - -
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biçimlendi rme üzerine yapıl an aç ıkl ama l a r, teoride ka lmıyor yeni yeni buluş l a rl a 

o lu şturulan sayı s ız biçimlendirmelerle destekleniyordu. Noktanın-zaman ve 

uzam içinde belli bir ritmle çeş itli yönlerdeki hareketiyle karada, suda ve 

havada türlü hareket ve denge sorunla rı çözümlenmeye ça lı ş ılıyo r. Çizg inin 

hareketine ton ve rengin katılmas ıyl a yeni biçimlendirme o l ana kl a rı ortaya 

çıkıyo r. Kl ee, çizg inin ö l çül ebileceğ i gibi, tonl a rın da ağ ırlıkl a rı olduğunu , 

yoğunluklarına , yani açıklık koyuluk derecesine göre t a rtıl a bil ece kl erini söyler. 

Renklere gelince, bunlar nitelikl erdir. Sarıyl a kırmızı nitelikleriyl e ayrılırl a r, 

şeke rl e tuzun birbirinden ayrıldı ğ ı gibi. Kl ee'ye göre ölçü, t a rtı ve nitelik 

biçimlendirme öğe l eridir. Bunl a rı yerinde kull anabilmek ı ç ın herbirinin 

o l ana kl a rını iyice tanımak zorunluğ u va rdır . Çizgi sadece ölçülür. Açıklık

koyuluk, yoğunluki anna göre ta rtıl a bilir, ka pl ad ıkl a rı yere göre de ölçülebilirl er. 

Buna ka rş ılık renk niteliktir, ama açıklık,koyuluk fa rkı gös te rdiği için ta rtıl a bilir, 

ayrı ca büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre de ö lçüle bilir_~5 

75 Norbert Lynton, a.g.y., s.66-67 
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RENKLi RESiMLERDE ZlTLlK iLiŞKiLERI ve 

DENGE 

3.1. GENEL ANLAMDA RENK iLiŞKiLERi 
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Renkler aras ındak i z ıtlık ili şk il erini ve denge sorununa girmeden önce 

temel anl ay ı ş l ar ve rengin o l anakl arı nı görmek gerekiyor. Rengin Değer (koyu

açık), ve renklilik olmak üzere iki temel özlliğ i vardır . Bu niteliklerden birisinin 

egemen olmas ı resmin karakterini belirtir. Şimdiye kadarki uygulamalar üç 

an l ay ı ş ı ortaya koymuştur. Bunlar, ı şık-gölgec i (clair-obscur) , renkçi-ışık 

gölgeci, ve renkçi an lay ı ş l ard ı r. 

3.1.1. l ş ık-Gölgec i Anlayış 

Renkleri ı ş ık-gö l ge olarak değerlendirip ilişkileri ve düzenlemeyi buna 

göre kuran an lay ı ştır. Rönesanstan başlayıp izlenimcilere dek süren bu a nl ay ı ş 

4 yüzyıllık uzun dönemi içinde birbirinden küçük farklarla ayr ıl an 

uyg ulama l a rına rağmen karakteri ve prensipleri değişmem i ştir. 

Biçimi o lu şturan nesneler, ı ş ık ve gölge ile ili ş kil er kurup eş karakterli 

bütün olurlar. izlen imcilere kadar ki ı ş ık-gö l gec i an l ay ı ş ta , ı ş ık-gö lge , koyu-açık 

olarak düşünüldüğünden, açık-koyu z ıtlıkl ar ına el v eriş li olmayan renk, içerisine 

grileri alarak renklilik (croma) özell i ğ ini kaybeder. Bu nedenle bu dönemin ı şık

gölgeci res imlerine renkli resimler diyemeyiz. I şı k ve gölge ayr ı ayr ı renklerle 

değil rengin en koyusundan en aç ı ğ ın a kadar değişik değerl er l e 

gerçekleştirilmi ştir. 
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l ş ık-gölgeci an l ay ı ş ın birçok uygulamalarında ı ş ığın sar ı -turuncu, 

gölgenin koyulaştırılmış sarı -turuncu ile gerçe kl eşt irildiği görülür. Koyu açığa, 

hafifletilmiş bir pasaj ile bağlanır. Bu durumda ı ş ık ve gölge s ı ca k, aracı 

soğuktur. Bu soğuk tona da ı ş ık ve gölgedeki renk kar ı şm ı ş olduğundan 

tablonun bütünü nötrleşm i ş olur. Bu an l ay ı ştak i resimler renk yerine koyu-açık 

etkisi yaparlar. 

3.1.2. Renkçi lşık-Gölgeci Anlayış 

Renkçi lşık-gö lgec i an l ay ı ş ilk kez izlenimciler'de görülür. Bu an l ayışta 

da biçimi olu şturan nesne ler ı ş ık ve gölge ilişkil e ri ile bir bütünlük kurarlar. Bu 

bakımdan, renkçi olmayan ı ş ık-gö lgec il erden farkları yoktur. Ya lnı z , izlenimciler 

ı ş ık-gö lge uygulamalarında güneş taytındaki renkleri seçmişlerdir . Ve ı ş ıkta 

ayrı, gölgede ayrı renk uygulad ıl ar. Genel olarak gölge de mavi, yeşil -mor gibi 

soğuk to nl a rı, ı ş ıkl a rda, turuncu, sar ı, kırmızı gibi s ıcak tonl a rı kullandıl ar. I ş ıkta 

turuncu, gölgede mavi, yarım renklerle gerçekleştirilen pasajlarda ise ya sarı 

mor ya kırmız ı -yeşıl arac ıl a rını seçtil er. O halde renkçi ı ş ık-gö lgec i an l ay ı şta 

ı ş ık gölge, ilkinde olduğu gibi koyu açık karşıtları il e değil renk karş ıtl arı ile 

o luşmaktad ır. Renk ka rş ıtl arı, koyu açı k karşıtlarını kabul etmez. Bunun içindir 

ki renkçi-ışık gölgeciler, resimlerinde renk ilişkilerine dayanan bir evren ortaya 

koyarlar 

3.1.3. Renkçi Anlayış 

Renkçi a nlay ı ş , biçimi o lu şturan nesneleri, rengin sa lt renk o l anağ ı il e 

bütünl eşt irirl er . Nesnelerin ili şk il e ri, birinci ve ikinci anlayışlarda o lduğu gibi ı şı k 

ve gölgelerle değil doğrudan doğruya uygulanan birkaç renge dayanır. Bu 

nedenle, bu anl ay ı şta nesnenin doğal rengi sözkonusu degildir. Orta çağ 

hıri stiyan resminde, minyatürl erde, dışavurumcularda bu durumu görebiliriz. 

Renkçi an l ay ı şta da çok doğal olarak değer (açık-koyu) karşıt l ar ı yerine renk 
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karş ıtl a rı seçilir. Bu nedenle bu tip resimlerin genel etki si, koyu-açık değ il renk 

karş ı tl ı ki arı d ır. 

Bu üç a nlayı şta karş ıtl arın ili ş kil e ri ve bunlar aras ında ki denge de 

birbirinden farklı biçimde oluş ur. Koyu-aç ı ğa dayanan ı ş ık-gö l ge resminde 

ka rş ıtl a r koyu ve açık olduğundan, bunlar aras ındaki ili ş ki ve dengeleme 

prensipleri s iyah-beyazınkinin aynıdır. 

Renkçi - ı ş ık gölgeci resimde karş ıtl a r ı ş ık gölge ve do l ayı s ıyl a ı ş ıkl ar için 

uygulanan s ı cak (kırmız ı -sa rı -turuncu), gölgeler, için uygulanan soğuk (yeş il 

mavi -mor) renklerdir. Bu renkler aynı zamanda birbirlerinin ka rş ıtl a rı d ır. Ama, 

dengelemenin dayandı ğ ı as ıl temel, ka rş ıt renkler a ras ında ki ili ş kil e re daya nır. 

Bu bakımdan renkç i - ı ş ık gölgeci res im ile sa lt renkçi resmin dengeleme 

pirensipleri her ikisi de renge dayand ı ğ ından birbirleri nin aynı d ır. 

3.2. KARŞIT RENK iLiŞKiLERi 

Bir kırmız ıya , uzun süre ba kıl d ıktan sonra , ba kı ş birden başka bir yöne 

çevrildi ğ i zaman bu rengin retina üzerindeki etki si yeş ildir. Aynı şekilde 

mavinin, turuncu, morun, sarıdır. Bu deney üç ana rengin ( sa rı -m a vi -kırmı z ı) ve 

tamamlayı c ıl a rı (mo r-turuncu-yeş il) kanunl a rını ortaya koyar. Üç ana renkten 

ikisi birbirleriyle ka rı ştırıldı ğ ında üçüncü bir renk ortaya çıka r. ka rı ş ıma 

katılmayan d i ğe r ana renk, ka rı ş ım rengin t amaml a yı c ı s ı d ır. 

O halde mor sarının, kırmız ı yeş ilin, mavi tu runcunun t amaml ayı c ı s ı d ır. 

Aynı zamanda bunlar birbirlerinin gerçek gucunu ortaya ç ıka rtıp birbirlerini 

harekete geçirdiklerinden karş ıt renklerdir.76 

76 Kayıh an KESKiNOK, s.67-73 
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Batı da izlenimcilikten önce, genel renk ka rş ıtlı ğ ı kırmız ı -yeş il ve mavi 

sa rı idi. Bunlar ara lık ka rş ıtlıkl a rı d ır . Chevreu l ile Helmotz adlı optik bilginleri 

a rd ıl karş ıtlık yerine zamandaş karş ıtlı ğ ı geçirerek yan yana getirilmi ş kırmız ı ve 

sa rı dan ikincisinin yeş ilimtrak olduğunu saptamı ş l a rd ır . Bu renkler, kendi 

tamamlayı c ıl a rı olan renklerin tonl arına kaymı ş oluyo rl a rd ı n 

Bir renkli biçimde aynı büyüklük ve aynı renklilikte iki ka rş ıt yanyana 

geldiklerinde biçimde rahats ız edici bir ortam olu ş ur. Çünkü her ikiside sürekli 

bir egemenlik mücadelesinde olurlar. Bunun için doğa biçimlerinde olduğu gibi 

birisini pasif, diğerini aktif duruma getirmek, iki karş ıtı d iğ e r bir a rac ı il e 

bağ l amak ve bu öğe l e rin görevsel bir ya pı birliği içinde uyumunu sağ l amak 

gerekir. 

Bu amaçla üç renk kulla nıldı ğ ı zaman birincisi renklilik bakımından çok 

şiddetli, ikincisi hafifl emi ş , üçüncüsü ise ancak farkedilebilecek derecede 

olmaktadır. Bu durumda, üç güç hiye ra rş i s i g erçekl eşmektedir. Renklilik 

yönünden en güçlü olan çok küçük, ikinci orta, renklilik yönünden çok hafif olan 

ise çok büyük olarak uygulanmaktadır. Böylece denge, büyük parçalardaki 

zayıf renklerin, küçük parça lardaki güçlü renklerin çel i şk is iyl e sağl a na bilir. 

Rengin niteliklerinde s ı ca klık-soğ ukluk durumu va rdır. Güneş tayfı 

renkleriyle o luşan bir çemberde mavi, yeş il ve mor soğuk, çemberde bunların 

tam karş ıti a rına düşen, turuncu, kırmız ı ve sa rı s ı ca ktır. O halde karş ıt iki rengin 

çatı şmas ı bir s ı cak-soğuk çatı şmas ıdır. Buradan hareket ederek, tek renkl e de 

bir biçimse l yapıda s ı cak soğuk çatı şmas ı sa ğl ama k o l ana klıdır. Çünkü 

yukarıda söz konusu ed ilen renkler genel d üze n le ni şe göre s ı cak ve soğuk 

olarak s ınıri andınidığı halde uygulamalarda bunun dı şı na çıkab i lir . Çünkü bir 

renk ister soğuk ister s ı cak olsun, soğuk iki renk yanyana geldiklerinde birisine 

s ı cak diğerine soğuk etki sağlamak o l anak l ıdı r . Ö rne ğin, prusya mavi si ile 

77 Melih Cevdet ANDAY, "Sanat Dalları Aras ında Karşılık l ı ilg inin Koşulları". Milliyet Sanat 
Dergi si, istanbul1 5 Mart 1987, Sa. 164, s. 4 
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ultrameri yanyana koyduğumuz zaman , birinci soğuk , ikinci sıcak bir etki 

yaparak ikiside mavi cinsinden ve genel olarak soğuk o ldukl ar ı halde, karşıt 

duruma gelirler. Aynı şey genel düzen i enişteki s ı cak renkler içinde geçerlidir. O 

halde, tek bir rengin s ı cak soğuk tonlarından yararlanmak suret iyle de renkçi 

an l ay ı şta bir biçim yaratmamız olanakl ı d ır. Yeterki Karşıtlarla bir hareket ortam ı 

yaratılsın ve karşıtlar dengelenebils inler. Bununla, ı şı k-gö l ge (clair-obscur) 

an l ay ı şındaki uygulamaları birbirine karıştırmamak gerekir. Clair-obscur'de, 

karşıtlar koyu-açıktır. Resimde hareket koyu-açık çat ı şmas ı y l a oluşur. Oysa 

renkçi an l ayışa dayanan tek ya da az renkli uygulamalarda, birbiriyle çatışan 

öğe l er , koyu-açık nitellikleriyle deği l sıcak soğuk nitelikleriyle mücadeleye 

g iri ş irl er. 

Bir resimde çok renk kullanıldığı halde, genel biçimlemede, koyu açık 

ağ ır bas ıyorsa orada renkten sözetmek gereksiz olur. Buna karşın tek renk ya 

da çok az renk uygulandığı halde, resmin etki si koyu-açık değ ild e renkse bu, 

renkçi bir an lay ı ş ın ürünüdür. O halde renkli res im niteliği taşıyan res imlerde 

koyu-açık karş ıtl a rı yerine renk karşıtları ya da d i ğer bir deyişle s ı cak-soğuk 

karşıtiarına yer verilir. 78 

Kandinsky (1866-1944) renk ve biçim konusundaki tinsel değerler ve 

otonomi (bağımsızlık) inancıyla, resimlerini motif ve temsili elemanlardan 

arınd ırmı ştır. Ancak toplumsal değerl ere ağırlık verilen bir çağda böylesine içe 

dönük bir sanat an l ay ı ş ının uzun ömürlü olamayacağ ını görerek, 

çal ı şma l arındak i renk leke lerin i giderek geometrik biçimlerle örtmeye 

baş l ayarak , renk ve çizg i patl amaianna planimetrik (düzlemsel geometri) 

biçimlerden oluşan bir sisteme dönüştürülmüştür. Bauhaus'ta verdiği ders lerde 

bir kompozisyon kuram ı ge li şt irerek , plan imetrik biçim öğe l erini içeren sözlük 

hazırlamıştır. 

78 Kayıhan KESKiNOK, Biçimierne Görse l a l g ının Ge li şim Soru nları ve Bedri Baykam, 
5.67-73 
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Vass ıly Kandinsky'nin (1866-1944) eğitime katılmas ı biçim, renk ve 

mekan konusunun tasarım öğe l erine ileri ci düşünce l e r getirdi .79 

Kandinsky soyutlanmı ş renk üzerinde şunla rı söylüyor: 

1- Renk tonunun s ı caklı ğ ı ve soğukluğ u 

2- Renk tonunun açıklığı ya da koyuluğu 

Her rengin dört ana tını s ı ortaya ç ıka r; renk ya s ı ca ktır ve ayrı ca açık ya 

da koyudur, ya soğuktur ve ayrı ca açık ya da koyudur. 

Rengin s ı ca klı ğ ı ya da soğukluğu, genelde bakıldığında, sarıya ya da 

maviye eğilim demektir. S ı cak renk yatay yüzey üzerinde seyirciye doğru il erl er, 

ona e ri şmeye ça lı ş ır, soğuk ise seyirciden uza kl aş ır. Bu rengin ilk büyük 

ka rş ıtlığıdır . 

Rengin açık ya da koyuluğ u ise açık leke ya da koyu lekeye olan 

eğilimidir. Seyirciye doğ ru ve seyirciden öteye aynı hareketi gösterir, ama 

dinamik biçimde değ il, statik ve donmuş olarak ulaş ır. 

Sarıyl a mavinin s ı cak soğuk ka rş ıtlığında , sar ı; merkezden kaçan, mavı 

ise ; merkeze koşan hareket gösterir. 

79 Dilek BEKTAŞ, Çağdaş Grafik Ta sarımının Gelişimi, istanbul 1992, Yapı Kredi Yay., s. 71 
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= 1. KARŞITLI K 

Seyirciye doğru 
(Bedensel) 

+---------<<< >>>-------+ Seyirciden öteye 
(Zihinsel) 

2. Merkezden kaçan ve merkeze koşan hareket 

Şe kil 37. Renkte merkezden kaçan ve merkeze koşan hareket 

Ayn ı büyüklükteki iki daire çizilip, birini sarıyl a , ötekini maviyle 

doldurursak, sarının ı ş ın yaydığ ı nı, merkezden bir hareket olarak gözle görülür 

biçimde insana yaklaştığını hissederiz. Oysa mavi merkezde toplanan bir 

hareket geliştirir ve seyirciden uzaklaşır. Birinci daire fırlayıp göze batar, 

ikincisi gözü derine çeker. Bu etki açık-koyu eklendiğ inde daha da büyür; 

sarının etkisi açıldıkça, mavinin etkisi koyulaştıkça güçlenir. 

2. Hareket 

AÇIK 

BEYAZ 

1. Direncin hareketi 

Sonsuz direnç ve buna rağmen 

olanak (Doğum) Beyaz Siyah 

KOYU 

SIYAH 

2. Merkezden kaçan ve merkeze koşan hareket, 

sa rıyla mavide olduğu gibi , ama donmuş biçimde 

= 2. KARŞITLIK 

Mutlak dirençsizlik 

ve olanaks ı zlık (Ölüm) 

Şekil 38. Açık-koyuda merkezden kaçan ve merkeze koşan hareket 

- --- ----------------------- - - - - - -
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Mavi, bütünüyle karş ıt bir hareket olarak, sa rıyı frenler ve sonunda, 

kattı ğ ımız mavi iyice artınca , birbirine karş ıt iki hareket birbirlerini ka rş ılıklı 

olarak yok ederler; kesin bir hareketsizlik ve dinginlik olan yeş il o lu şur. 

Aynı s ı, siyah katıl a rak koyulaştırıl a n beyaz için de geçerlidir. Beyaz 

ka lı c ılı ğ ından gittikçe kaybeder ve sonunda gri ortaya ç ıka r, ki manevi olarak 

yeş il e çok yakın bir ifade kazanır. 

Sa rı kolayca şiddet gösterir, büyük de rinl eşmele re dalamaz. Mavi, çok 

az şiddet gösterir, büyük şiddeti e re yükse lemez. Birbirine ka rş ıt bu iki rengin 

idea l dengesi yeş il renkte kurulur. Yatay hareketl er karş ılıklı olarak birbirini yok 

ederler. Bu merkezden kaçan ve merkeze koşan hareketl er birbirini yok ederek 

dinginlik kurarl ar. 80 

3.3. YEDi RENK ZITLIGI 

3.3.1. Yalın Zıt (Renklerin Kendi Ara l a rınd a ki Zıtlık) 

Ya lın renk z ıtlı ğ ında , renkler genellikle en güçlü ı ş ık güçlerinde kull a nılır. 

Bu zıtlıkta , ana renklerin (Kırmız ı -mavi -sa rı) o lu şturduğu bir düzenlernede en 

kuvetli z ıtlık oluşur . Ara renklerin (Turuncu -Yeş ii -M o r) birbirlerine olan z ıtlı ğ ı 

daha zayıf olarak görülmektedir. 

Renklerin kendi a ra l a rında ki z ıtlı ğ ı n o lu şab ilmes i için, birbirinden farklı 

en az üç rengin bulunmas ı gerekir. Bu zıtlı ğ ın en yüksek dereceye ul aşabilmes i 

için, kullanıl an renklerin renklilik yönünden farklilığın en büyük olmas ı gerekir. 

Çünkü z ıtlıkta öğe l e r a ras ındaki fark, z ıtlı ğ ın derecesini beli rler. 

80 W assily KAN DINSKY, Sanatta Zihin se llik Üstüne, s. 67-71 
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Kullanılan renklerin kapladığı alan, siyah ya da beyaz çizgiy le 

s ınırl and ı ğ ında z ıtlık etkisi daha da artar. Burada renk, çevresinden bağımsız 

bir hale gelerek en yalın durumunu a lır . Yalın z ıtlıkta renklerin açık-koyu 

değerleri ve yüzey üzerindeki dağı lım oran l arın ın değiştirilme l eriyl e s ını rs ı z 

an l atım o l anak l arı elde ed ilebilir. 

Bu zıtlık ili şkil eri içinde siyah ve beyazın ayr ı bir yeri vardır. B ilindi ği gibi 

siyah ve beyaz renklilik değeri " s ıfır" olan nötr bir renktir. Fakat bir 

kompozisyonda siyahla yan yana kullanılan bir rengin ışıklılık derecesi artar ve 

daha parlak görünür. Halbuki beyaz ın yanına gelen bir rengin ı ş ıklılı ğı azalır ve 

daha sönük görünür. Bu durumu şu şek il de aç ıkl ayab iliri z ; beyaz en yüksek 

ı ş ıklılık durumunda o lduğundan, yanına gelecek herhangi bir rengin ı şık lılık 

gücünü azal tı c ı yönde etki yapar. Siyah ise ı ş ıklılı ğı sıfırdı r ve yanına gelecek 

olan rengi daha ı ş ıklı gösterir. Bu tür alg ıl ama, gözün, bu zı t ili şki l eri 

dengeleme çabas ı olarak değerl end iril ebilir . Mondrian'ın "Kompozisyon 1928" 

ad lı yapıtı bu z ıtlı ğa bir örnek olabilir. 

Halk sanat ında çeşit li yalın z ıt renk örnekleri bu lunmaktad ır. Renkl i 

dokumalar, keramik vb. bun l ardandır. Orta çağdaki kitap boyamacılığı, yalın 

z ıtlı ğ ın renk öze lli ğ i bir çok varyasyonuyla kullanılmıştır. 

Mattise, Mondrian, Picasso, Kand insky, Fernand Leger, Miro ve 

Delaunay gib i sanatç ıl ar s ık s ık bu zıtlıktan yararlanarak resimlerini kompoze 

etmi ş l erd ir. 81 

81 Johannes ITTEN, Kunst Der Farbe, Stuttga rd 1983, s. 36-38 



Resim 9. Robert DELAUNAY, Da iresel Şe kill e r : G üneş ve Ay, 

Tuval üzerine Yağlı Boya ,250 x 248 cm., 191 2-13, Zürih, Kunsthaus. 

3.3.2. Açık-Koyu Zıtlığı 

88 

Açık-koyu zıtlığının en yüksek olduğu renkler siyah ve beyazdır . Bunlar 

en güçlü açık-koyu z ıtlığını oluştururla r. Çünkü siyah ve beyaz ı, en ı ş ıklı ve en 

ışıks ız olarak değe rl endirilir. Bunlar a ra l a rında ki bu çok büyük fa rklılıktan dolayı 

en güçlü açık koyu z ıtlığını oluştururla r . 

Siyah ve beyazdaki bu açık-koyu ilişki s i bütün renk ve renk grilerinde de 

bulunmaktadır. Doğa l gri, karaktersiz, ayrıntı s ız ve ton ile renk z ıtlıkl a rı 

tarafından kolaylıkla etkilenebilirler. Gri, sağırdır ama mükemmel renklere 

dönüşe bilirl e r. 
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itten, griyi doğurgan olmayan, anlatıms ı z bir nötrlük olarak görür. Grilerin 

ancak yanında bulunan renklerle bir renklilik kazanacağı bilinmekte ve 

nötrlükten kurtulabilmekte olduğunu kabul edebilmektedir. 

Kromatik renklerin açık-koyu ilişkisi akromatik renklerin açık-koyu 

ili şk il erine göre daha karmaş ık olarak ortaya çıkmaktad ır. Çünkü renkler 

aras ındaki renge doymuşluk farkları, rengin s ı cak-soğuk ilişkiler içinde olmalar ı 

renklerin açık-koyu ayrım ını çoğu kez güçleştirdiği görülmüştür. 

Renk çemberinde renklerin açık-koyu özellik leri incelendiğinde sarı , 

beyaza en yakın, mor ise siyaha en yakın basamakta olduğ u görülür. Saf 

renkler arasında en koyu mor, en açık sar ı renktir. Saf olmayan renklerde, bir 

renk, beyaz ya da kendinden daha açık (ışıklı) bir renkle karıştırıldığında rengin 

açıklık özelliği artar. Siyah ya da kendinden daha koyu (ışıksız) bir renkle 

karıştırıldığında koyuluk öze lliği artar. 

Karışım renklerin siyah ve beyaza doğru gitt ikçe renk güçlerini 

kaybettikleri görülür. Çünkü siyah ya da beyazla karı şan renkler renk 

doymuşluk gücünü yitirirler. Her renk ancak doymuş renk öze lli ğinde iken, 

kendi öz karakterinde ve etkisinde olabilmektedir. Doymam ı ş renk kendi öz 

karakterini kaybederek, ki ş iliğini yitirmiş olarak görülür. Siyah ve beyaza 

yaklaştıkça, hem ki ş ilikl erini hemde renkliliklerini kaybederler82 

3.3.3. Sıcak-Soğuk Zıtlığı 

Renkler sıcak soğuk etkileri yönünden iki guruba ayrılmaktad ırl ar . Renk 

çemberinde; sarı-mor doğrultusunun sağ yanında yer alan renkler s ı cak , sol 

yanında bulunan renkler soğuk olarak kabul edilmektedir. Bunlar içinde de 

kırmızı-turuncunun en sıcak, mavi -yeşilin ise en soğuk renk olduğu 

saptanm ı şt ır. 

82 Johannes ITTEN , a.g.y., s. 41 
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Renkler genel olarak; sarı , sarı-k ırm ı zı , kırmızı , kırmızı-mor, sıcak 

renkler diye, sarı-yeş il, yeşil, mavi -yeşil, mavi, mavi-mor, mor soğuk renkler 

diye ayrı lmaktad ırl ar. Ancak bu s ı caklık-soğukluk durumları bazen göreceli 

olarak değişikliğe uğramaktadırlar. Kırmızı-turuncu ve mavi -yeşil iki kutbu 

oluştururl ar. Göreceli değişim daha çok bu iki kutup arasındaki renklerde 

görülmektedir. Renkler, yanlarında z ıtlı ğa girdikleri daha s ı cak ya da daha 

soğuk renk taniarına göre s ı cak ya da soğuk karakter kazanabilmektedirler. 

S ı cak-soğuk z ıtlı ğ ı ayrıca uzaklık-yakınlık çağ rı şımlar ı veren etki öğe l eri 

de içerir. Renk perspektif ve plastik etkiler için önemli bir sunu aracıd ır . 

Doğadak i nesnelerin, gerıye doğru gittikçe renklerinin soğuk l aştı ğ ı 

bilinmektedir. Sıcak ve soğuk renkler yan yana izlendiğinde, soğuk renklerin 

arkaya doğru gittiği, s ı cak renklerin ise öne doğru geldiği görülür. Göz kırmızıyı 

yansıtan nesneyi, kendine doğru çekt iği ve kırmızı nesnenin olduğundan daha 

yakın göründüğü kabul ed ilmekted ir. Mavi ışık gönderen nesne için tersi bir 

durum söz konusudur. 83 

3.3.4. Tamamlayıcı Zıtlık (Kompl ementer) 

Karıştırılmış olarak doğal bir gri-s iyah o lu şturan iki pigment renk, 

tamamlayıcı renk olarak ad l andırı lır. Fiziksel olarak karıştırılan iki renkli ı ş ık, 

beyaz ı şık verdiğinde, ı şık renginin tamamlayıcılarını oluşturur l ar. iki 

tamam l ayıc ı renk karş ı karşıyadırlar ve en yüksek ışık gücüne ulaşırlar. 

Karıştırıldıklarında tıpkı ateş l e su gibi birbirlerini yok ederler, tarafsız (nötr) bir 

gri elde ederler. 

Her zaman bir başka renge tamamlayıcı olan sadece bir renk vardır. 

Renk çemberinde karşılıklı renkler birbirlerinin tamamlayıcılarıdır. Tamamlay ı c ı 

renk çiftleri sürekli olarak üç ana rengi içerirler. Boya renklerindeki tamam l ay ı c ı 

83 Johannes ITTEN, a.g.y., s. 64-65 
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renkler şun l ard ır: Sarı -mor, (sarı -turuncu) - (mor-mavi) , turuncu-mavi, (kırmı zı

turuncu)- (yeşil-mavi), kırmızı-yeşil, (kırmızı-mor)- (yeşil-sa rı) 

Tamamlayıcı renkler doğru oranlarda kullanıldıklarında dengeli ve 

sağ lam bir etki sağ l ar l ar. Tamamlayıcı renk çiftleri, birbirlerinin tamam l ay ı cılık 

özel likleri dışında başka özelliklerde içermekted irler. Örneğ in: Sa rı ve mor çifti, 

tamamlayıcılıkları yanında renkler aras ında en kuvvetli aç ık-koyu zıt lık özel liği 

gösterirler. Yine kırmız ı -turuncu ve mavi-yeşil renk çift i tamamlayıcı 

öze lliklerin in yanında en kuvvetli s ı cak-soğuk zıtlık çiftini oluşturur l ar. 

Tamamlayıcı renk zıt lığı içinde oluşmuş bir resimde; tamamlayıcı zıtlığı 

o luşturan renklerin dışında, on l arın karışımından oluşan birçok renk tonlarının 

kullanıldığ ı ve bu ton l arın bir bağlantı kurucu ve de dengeleyici bir işievde etkiyi 

tamamladığı görülmektedir. 84 

3.3.5. Eşzamanlı Zıtlık 

Gözün veri len bir rengın sürekli tamamlayıcısını bulma i steği 

göstermekte ve bulamayınca da, gerçekte olmadığı halde tamam l ayıc ı sını 

üretme çabas ında olduğu görülmektedir. Gözün eşzamanlı olarak, verilen 

rengın tamamlayıcısını üretme olgusu eşzamanlı zıtlık olarak 

nitelendirilmektedir. Böylece verilen kutup rengin, karşı kutbu üretilerek bir 

dengeleme çabası ortaya çıkar. 

Eşzaman lı o luşan etkilerin , yalnızca gri ve saf renk arasında olmadığı , 

saf renklerin kendi aralarında , yani tam tamamlayıcısı olmayan renkler 

aras ında da görü lebilir. Bu renk çiftlerinden her biri ötekini kendi tamamlay ı cısı 

olmaya zorlarlar ve böylece her iki renk de kendi öz niteliklerini kaybederler. 

84 Johannes ITTEN, a.g.y., s. 78-79 
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Eşzaman lı z ıtlıkta göz rengin karşıtını bulamadığı durumda sürekli olarak 

titreşim l erl e karşılaşır. Kromatik ve akromatik renkler aras ında oluşan 

eşzaman lı etkiyi engellemek için, eşzaman lı değ i ş ime uğrayan rengin; as ıl 

renge göre açık koyu değerinin farklılaştırılmasıyla sağ lanab ilir . 

Eşzaman lı etkiler, rengin parl ak lı ğ ı ve reng i izleme süresinin çokluğuna 

göre artar. 85 

3.3.6. Öznitelik Zıtlığı 

Bir rengin özn ite li ğ i Johannes Pawlik'e göre; rengin belirli bir renklilik 

öze lli ğ i d ir. Örneğ in : Kırmızı, mavi, sarı, yeş il gibi. Reng in öznite li ğin in değişimi, 

renklilik yönünden değ i şmes i olarak kabuledilmektedir. itten'e göre de renk 

özn ite li ğ i (kalite) kavram ından renklerin saflık ve renge doymuşluk dereceleri 

an laş ılmaktad ır. 

Öznitel ik z ıtlı ğ ı; doygun ve ı ş ıklı rengin, sağır ve bulanık renge olan 

z ıtlı ğ ı olarak nitelendirilebilir. Boya renklerinde en yüksek renge doymuşluk 

dereceleri renk çemberindeki durumları olduğu kabul edilmektedir. 

Renklerin, renge doymuşluklarını aza ltılm ası , yani kromas ının 

düşürülmes i dört değ i ş ik biçimde yapılabilmektedir. Bir renk; beyaz, siyah, gri 

ile ya da tamam l ay ı c ı s ı bir renkle kar ı ştınldığı zaman renk öznite li ğ inde 

değ i ş ikliğe uğramakta ve doymuşluğu azalmaktad ı r. 

Bu karışımların hepsinde, reng in doymuşluğu azalır renklilik gücü 

zay ıfl ar ve renk matlaşır. Bu z ıtlıkta renklerin, ışıklılık ve matlık etkis i çoğu kez 

göreceli bir durum ortaya koyar. Çünkü bir renk, ilişkide bu lunduğu mat bir renk 

tonuna göre ı ş lıkl an ı p ayd ınlan ırken , ayn ı renk kendinden daha ı ş ıklı ve parlak 

bir renk tonunun yanında daha mat bir karakter alır . 

85 Johannes ITTEN, a.g.y., s. 87-89 

- --- -------------
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Öznitelik z ıtlı ğ ı araya başka bir z ıtlık öze lliği girmeden olu şturulmak ve 

vurgulanmak i stendiğinde ; aynı rengin ı ş ıklı ve parlak hali il e, mat hali z ıtlı ğa 

getirilmelidir. Yoksa başka bir zıtlık durumuna girebilir. 86 

3.3.7. Miktar Zıtlığı 

Miktar zıtlığı, renklerin ı ş ıklılık gücü ve renk doymuş lukla rı ile 

kapladıkla rı alanlar aras ındaki bağ l a ntıl a rı, buna bağ lı olarakta denge ve 

dengesizlik durumlarını kapsamaktadır. Miktar zıtlığında as ıl amaç kull a nıl an iki 

z ıt rengin renklilik güçleriyle ka pladıkl a rı a l a nl a rın denges ini sağl amaktır . 

l ş ıklılık ve re nkliliği fazla olan rengın al a nı küçültülürken, ı ş ıks ı z ve 

re nkliliği daha az olan rengin a l a nı büyültülür. Yani renklilik ve ışıklılık a rttıkça 

alan küçülür, aza ldıkça alan büyür. 

Goethe'nin saptadı ğ ı değe rl e ri, itten, "Kunst der Farbe" adlı kitabında 

ağırlık o ra nl a rıyi birlikte şu şekilde gösterir: 

Sarı : 9 

Turuncu : 8 

Kırmız ı : 6 Sa rı :Mor = 1 1 4 3 1 4 

Mor :3 Turuncu :Mavi = 1 1 3 2/ 3 

Mavi :4 Kırmı z ı :Yeş il = 1 1 2 1 1 2 

Yeş il : 6 

Normal ı ş ık ve doymuş lukta renklerin, bu oranl ar içinde tam uyum

dengede bulunabildikleri kabul edilmektedir. Ağırlık alan ilişkil e ri (o ranla rı) 

de ği ştirilip bir renk baskın olarak kull a nıldığında , rengin tamamlayı c ı s ı 

eşzamanlı olarak aş ırı bir ı ş ıklılık kazanacaktır . Kırmı z ı -ye şil dengesi için, 

86 Johannes ITTEN, a.g.y., s. 96-97 
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kırmız ı göreceli olarak yeşile oran la daha aydın lık ve ı ş ıkllı bir etkinlik 

kazanacaktır. 

Sonuç olarak zıtlık ili ş kil erinin tümü, bir yapıtta; yapıtı o lu ştu ran ili şk il e r 

bütününün biçimsel oluşumuna ili şkin ayrıntılı ili ş kil er olarak kabul ed ilmelidir. 

Çünkü bir yap ıtta herhangi bir z ıtlık ili şk i s i hiçbir zaman doğrudan amaç 

durumunda değildir. 87 

87 Johannes ITTEN, a.g.y., s. 104-106 
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IV. BÖLÜM 

YAPlT ANALiZi 

4.1. ÖLÜ TOREADOR (Edouard Manet) 

Manet (1832-1883) bu resimde koyu açık zıtlığını cesaret le kull anarak, 
.--J 

ölümün kaçınılmazlığı üzerine kesin bir etkiye ulaşmıştır . 

Bu resimde z ıtlıkl ar şiddet li, valörler ise öylesine zayıftır . Bu da resmi, bir 

fotoğraf gibi bir anda a l gı l amam ız ı, bir anda bütünü görmemizi sağlar. Koyu

açık lekelerin şidd etli oluşu , figürü bizim bulunduğumuz mekanla ayn ı yerde 

görmemiz o l anağ ını ortadan kaldırır. Toredorun, yatış durumuna göre bizden 

uzak görünen ayakab ıl arıy l a çorapları, yüzüyle saçla rı aras ındak i zıtlıktan daha 

belirgin, daha az parlak değildir. Mekanda nesnelerin görünüşü hakkındaki 

tecrübemizle çelişen bu durum, figürün bulunduğu ölüm dünyasıyla bizim 

dünyamız aras ında bir engel yaratır. Koyu ve açık lekelerin çarpıcılığı bizde 

figürün ölü olduğu hissini bir anda ve kuvvetle yaratacak ş iddettedir. 

Manet, bize bu gerçeği an latmak için Toreadorun yüzünü acı ve ı stırapla 

buruşturmak gereğini bile duymamıştır. 88 

88 Bates LOWRY, Sanatı Görmek, s. 44-45 
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Resim 1 O. MAN ET, Ölü Toreador, 1864, Washington Müzesi. 

4.2. BACADAKi GiTAR (Pablo Picasso) 

Bu resimde sadece baca ile gitar be lirtilmi ştir . Resmin soyut olu şu derin 

siyah ve beyaz ta raf ı ndan deste kl enmi ştir . Genel etkiyi , çeş itl i aydınlıktaki iki 

açık koyu z ı tlı ğ ı ortaya çıkarmaktadır. Arka zemin koyu kırmızı kahverengimsi 

siyah yüzeyler t a rafında n de rinl eştirilmi ş tir. Kahverengi karakteri eş it 

koyuluktaki mavi ta rafından yükseltilmi ş tir . Her iki yüzey, yeş il ve açık ya pı sa l 

şekil ta rafından bir il e ti ş im tonu elde ediyor. Soldaki küçük beyaz leke ile 

k ı rmız ı -turuncudaki beyaz nokta, açık büyük yüzeylere bir nice lik z ıtlığı 

o lu şturuyo r . 89 

89 Johannes ITTEN, Kun st Der Farbe, s. 62 
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Resim 11. PICASSO, Bacadaki Gitar, 1915. 

4.3 ELMALAR VE PORTAKALLAR (Paul Cezanne) 

Cezanne bu resminde renk çemberinin tüm renklerini kullanmı ştır. 

Burada iki tamamlayıcı renk çifti ortaya ç ıkar: Kırmızı-yeşil ve turuncu-mavi; 

kırmız ı -yeşi l rengini masa örtüsünün açık yerl erine yerl eştirmiştir . Turuncular 

için meyve kabını mavi bir renkte boyamıştır. Dört ana renk tüm resim 

yüzeyinde modüle edilmiş lekeler şeklinde dağıtılmıştır. Bu dört ton içerisinde, 

bir üçüncü ta mlayıcı renk çifti ortaya çık ı yor; sarı-mor . E lmaların 
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modülasyonunda sa rı açık bir vurgu tonu olarak kull anılmı ştır. Mor resmin 

etki sini yükseltmektedir. 

Tüm renkler parlak saflıkl arında , ayd ınlanma l a rında ve 

koyul aşma l a rında kullanılmı ştır. B ul a nıklı ğ ı, tamamlayı c ıl a rın ka rı ştınlmas ıyl a 

elde etmiştir. Kırmız ı ile yeş il, turuncu ile mavi, sa rı ile mor. Bu ka rı ş ımla 

bul andırma taniarına ulaşmı ştır. Bu öze llikle daha koyu yüzeylerde ortaya 

çıkıyor. 

Resimsel renk ifades ini s ı cak-soğuk z ıtlığı modülasyonu ile elde etmi ştir . 

Aç ık yüzeylerde s ı cak ve soğuk renk kalites inin tüm ze ng inli ğ ini 

haz ırl amaktadır. Bunun için renklerin aynı derecedeki aydınlığını kull anmı ştır. 

Sarı, yeş il, mavi, mor, pembe ve açık turuncu birbirini takip etmektedirler. ikinci 

planda, renkler sadece koyul aştırılm a mı ş aynı zamanda da bul andırılmı ştır. 

B ula nıklıkl a r s ı cak soğuk z ıtlı ğ ınd a yan yana kull a nılmı ştır . Bul anık ve saf 

renklerin kull anımı kalite zıtlığının etkil erini ortaya çıka rmaktadır90 

90 Johannes ITTEN, Kunst Der Farbe, Stuttgard 1983, s. 75 
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Resim 12. CEZANNE, Elmalar ve Portakallar, 

Resim 13. CEZANNE, Sainte Victoire Dağları, 1885, Merion, Pennsylvania 
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4.4. SAiNTE ViCTOiRE DAGLARI (Paul Cezanne) 

Cezanne bu resminde, dört rengi üç ayrı planda düzenlemiştir. Ön 

planda bulanık kahve rengi ve mor vardır . Orta planda sarı-yeşil ile turuncu, 

arka planda ise mavi hakim durumdadır. Kımızı mor-sa rı yeşil turuncu mavi, iki 

tamamlayıcı renk çiftini olu şturur. Ön plandaki kahverengi -mor bir çok tonda 

kahverengi-kırmızı ve mavi-mora göre modüle edi lmi şt ir. Bu renkler ayrıca 

donuk ve parlak olarak değişkenlikler göstermekted irler. Donuk mavi tonlar 

koyu tonu tamamlar. Sarı -yeş ilin ve turuncunun baskın olduğu orta planda, 

sarı-yeş il, sarı ve mavi-yeşile göre, turuncu da sarı ve kırmız ı -turuncuya göre 

modüle ed ilmi ştir. Böylece, kromatik renk sıras ı oluşur. Resmin sağ tarafındaki 

turuncu-sarı lekeler gibi, bazen açık mavi tonlar, tamamlayıcı turuncunun 

yanında kullanılmıştır. Küçük soğuk mavi lekeler orta planda ritmik renk tonuna 

taşınmaktadır ve turuncunun parlaklık gücünü yükseltmektedirler. Arka planın 

gökyüzü ve dağı mavi tonlar da kullanılmıştır. Açık mavi , açık yeşil ve açık 

mora göre modüle ed ilmiştir. 91 Büyük bir derinlik ve uzaklık izlenimi 

vermektedir. Su kemerinin ve ortadaki yolun yatay çizgisiyle, ön düzlemdeki 

evin dikey çiçg isinden, büyük bir düzen ve dinginlik duygusu uyandırır92 

4.5. iSA'NIN KIYAFETLERiNiN ÇlKARTlLMASI (El Greco) 

El Greco'nun (1541-1614) bu resminde, isa 'ya kırmızı bir elbise 

giydiri l miş, çevresindeki figürlerin kıyafetleri ise mavi ve sarıyl a boyanmıştır. 

i sa'nın sağ tarafındaki figür, ötekilerin büyüklüğünde bir renk lekesiyle yeşil 

elbiseli olarak gösterildiği halde gözümüzü aynı kuvvetle çekmiyor. Burada 

gözümüzü çeken, ana renklerden sarı , kırmızı ve mavidir.93 

91 Johannes ITTEN, a.g.y., s. 75 
92 E.H. GOMBRiCH, Sanatın Öyküsü, Çev . Bedrettin Cömert. istanbul 1980, 
93 Bates LOWRY, Sanatı Görmek s. 54 
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Resimde, üç hareket, tuvalin alt kı smı ndak i merkezden yükse lir biçimde 

görüyoruz. Elbiselerdeki çizg ilerle renklerin yara ttı ğ ı diyagonal iki hareketle, 

ortadaki isa fi gürünün meydana getird i ğ i dikey yöndür. iki yatay hareketten 

sağdaki daha etkileyicidir, çünkü resimdeki bu renk lekes i son derece yoğun ve 

parl aktı r . Alttan yuka rı doğru yükselen hı z lı diyagona l, hareketi görmemizi 

sağ lıyo r. Fakat resmin alt kı smından baş l ayan bu yükse lme hareketi bir an bile 

olsa, durakl amaya yol açan bir engelle ka rş ıl aş ıyo r. isa fi gürünün yukar ı s ında 

koyu valörde renklerden yara rl an ılmı ştı r. Sağdaki yeş il elbise li fi gürde o l duğu 

gibi, sol taraftaki s il a hşörün mavimsi z ı rhı, hareketi tutmaya ya rıyo r. Bunlar, isa 

fi gürüyle beraber eğ ri ve d ı şa rı ya uzatıl m ı ş kol lar, ip, i sa ' n ın elbises inin z ı rhta 

yans ıyan pembesinden örülü yatay bir renk enge li meydana geti riyor. El Greco 

böylece tuvalin alt ve üst kı s mını ayırmı ş oluyor. 

Greco aynı zamanda resmi ön ve arka olmak üzere de ikiye ayırmı ştı r . 

Ortadaki büyük kırmı z ı leke bize ya kl aş ır . Renk ve çizg ilerin düzenlenmesiyle 

elde ed ilen, yükselme hareketi, tuvalin alt k ısm ında , mekan içi nde geriye gider 

gibi görünür. iki temel diyagonal hareket, isa fi güründen baş l aya rak iki yana 

aç ılır. El Greco, derinlik hissi vererek, tuvalin sağ tarafında ki hareketi 

güçlendirir. Bu kı s ıma koyduğ u fi gür, bize doğru yönelmektedir. Bu hareket, 

derinlik hiss ini artırmaktad ır. Mekanda geriye doğru g eli şen bu hareketl er, 

i sa'nın iki yanında ki fi gürlerde görd üğümüz daha mat ve koyu renklerl e 

durd urulmuştur. 94 

Greco resimde kra llı ğ ı ve Kri stinin bir çok askerl e beraber sayg ılı 

davranı ş ını z ıtl aştırd ı. Pelerininde Kristi resmin o rtası nda bulunmaktadır. O 

sa l d ırgan , siyah yeş il giysili bir er ta rafı ndandan ra ha ts ı z edilmektedi r. Kra lı n 

yanında ta nrı n ın büyüklüğünde şova lye gri mavidir ve bu yeryüzü haki minin 

sa l d ırga nlı ğ ını sembo lize etmekted ir. Bu şova lyenin z ırhı Kristinin peleri n 

rengini harekete geçirmekted ir ve gr ı ma vı il e dramatik mavi mora 

kar ı şmaktad ır. Solda ön zeminde Marialar bulunmakta dır . Birincisi bul a nık gri 

94 Bates LOWRY, a.g.y., s. 61 
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sarıda, ikincisi bulanık koyu mavide boyanmıştır. Sağda bir çırak eği l mektedir. 

O haçın kalasını delmektedir. Delmesi, içine çekilmiş vücudu ve yeleğinin 

kükürt sarısı rengi, yanlışlığın ifadesidir. Beyaz kıyafet ise bu olaydan pek 

etilenmediğini göstermektedir. Orta zeminin üst kısmında şekilsiz bir yığ ı n er 

çarpışmaktadır. Şovalyennin gri mavisi, arka zeminde ufuksal olarak 

çekilmiştir. Gri mavi tondaki sihirli yayılmış ışıklar, sert, metalik bir atmosfer 

oluşturmaktadır. Eşzamanlı zıtlık etkisi oluşmaktadır. Çünkü renkler, Karşılıkl ı 

olarak tamamlayıcı değillerdir. 95 

Resim 14. El GRECO, isa'nın Kıyafetlerinin Çıkartılması, 1579, Toledo Katedrali, ispanya. 

95 Johannes ITTEN, Kunst Der Farbe, s. 91 



4.6. KIRMIZI KOLTUKTA OTURAN MADAM CEZANNE (Paul Cezanne) 

Resim 15. CEZANNE, Kırmızı Koltukta Oturan Madam Cezanne, 1877, 

Yağlı Boya, 72.5 x 56 cm., Boston Güzel Sanatlar Müzesi, Boston. 
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Resim yüzeyi üç plana bölünmüştür. Bu düzlemler: Duvar, koltuk ve 

fi gürdür. Koltuğun sağa doğru dı şa taşmas ı, baş ın bir kı smının ve etek boyunun 

taşmas ına bir karş ılıktır. Duvardaki motifler resme bir devingenlik getirmekte, 

ko ltuğun sol kenanndan baş l ayıp, resmin sol kenarına doğru gözü çekmektedir. 

Kadının oturduğu koltuğun arka düzleminden kesilen resim yüzeyi, dikliğe karş ı 

yataylı ğ ı sağ l arken, bu yataylığın ya lnı z kalmamas ı ve yukarıdaki boşluğu 

tamamlamak için, sol üst köşeye küçük bir dikdörtgen biçim konulmuştur. 
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Koltuğun arka tarafındak i ovailik gözü figürün ellerine çekmekte ve ellere 

kadar gelen hareketi, kadının eteğindek i dikey şeritl er tamamlamaktad ır. 

Böylece resmin ağ ırlı ğ ı , aşağ ıya doğru çekili yor gibi görünsede, eteğ i o lu şturan 

kumaşın çizg ileri, kadının üst tarafına doğru gitmektedir. Göz kırmızı koltuktan 

portreye, oradan da koltuğun hareketiyle, koltuk koluna ve tekrar ellere 

bağlanmaktadır. Koltuğun yaptığı hareket, ilgiyi fi güre öze llikl e de portreye 

toplamaktadır. Portren in bu kavisi de lip, yukarıya çıkmas ı figüre dinarnizim 

kazandırmaktadır. 

Genellikle yuvarlak hareketlerin hakim olduğu resimde eteğin dikey 

çizg ileri bir karşıtlık yaratarak, resmin gereksiz hareketlenmesini engelleyerek, 

dengelenmesini sağ l ar. 

Figürün an l ams ı z ba kı ş l a rı ve boş luğa bakan gözleri, sanki bir bekl eyiş 

içinde olduğunu hissettirmektedir. Resmin dengesini, durgunluk ve hareketl ilik, 

sağ l aml ık ve serbest lik sağ l a rken , bunu da resmi o lu şturan güçlerin ilişkileri 

o lu şturmaktad ır. Omuzlar ve kolların meydana getirdiği oval merkez, bu 

hareketlerin etkil eş im merkezidir. Koltuğun, so l tarafta daha fazla alan 

kaplaması ve so l üst köşedeki küçük dikdörtgen resmi as imetrik bir denge 

içinde a l g ıl amam ı z ı sağ l ar . 

4.7. BEYAZ ÜZERiN E SiYAH KARE (Kazimir Malevich) 

Beyaz üzerine Siyah Kare, (Sıfır Biçim) doğal nesne o lmad ığı halde, 

hatta hacim etki si uyandıracak valör değerl erine sahip olmamasına karşılık 

lekelerin birbirine yaptıkları etki uzay-boşluk fikrini beraberinde getirir. Resmin 

nesnesi durumuna gelen beyaz ve siyah lekeler espas etkis i yaratmaktadır. Bu 

durum plastik an lamda miktarzıttı il e açık l anabilir . Miktar zıtl ığı nda geniş alan 

kaplayan leke, daha küçük alan kap layan lekeye oran la daha arka pl ana itilmi ş 

gibi görünür. Bu resimde de iki leke aras ında böyle bir ilişki söz konusudur. 
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Plastik olarak koyu leke içinde yer alan herhangi bir açık leke, ı ş ık durumuna 

geçer. Bu resimde siyah lekeyi çevreleyen beyaz leke ı ş ıklı bir etki verir. 

, 
1 .. ____________ -

Resim 16. MALEVICH, Beyaz Üzerine Siyah Kare, Tuva! üzerine Yağlı Boya , 

1913, 109 x 109 cm., Leningrad Müzesi. 

Dikeylerin ve yatayların egemen o l duğu bir resimde, bu yatay ve dikeyler 

birbirini dik olarak kestikleri için statik bir duruma girer. Üstelik bu yatay ve 

dikeylerin eş it uzun lukl arının birbirini dengelernesi yine durağanlığı meydana 

getirecektir. Bu siyah karenin resmin tam ortas ında yer alması simetrik bir 

dengenin oluşmas ını sağ l a r. Lekeler uç eleman lar oldu kl a rı için , burada 

başlangıcı beyaz a lırsa k, sonu siyah olarak a l abi le ceği miz bir durum söz 

konusudur. Aradaki gri değerler ve renkl er yoktur. iki lekenin zıtlığı ön 

plandadır. B illindi ğ i gibi zıtlar çatışkı içinded ir. Çatışk ı nın olduğu yerde hareket 

va rdır. Bu res imde siyah ve beyaz zıtlığının gözde oluşturduğu hareketlilik 

egemendir. 
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Göz, bu iki uç a ras ında sürekli gidip gelecektir. Hatta, gözün 

dinlenmes ine bile zaman kalmayacaktır. Çünkü dinlenebilecek ara (gri) 

değe rl e r yoktur. Bu da izleyiciyi aktif duruma getirecektir. 

Siyah karenin boş lukta yuzuyormuş gibi görünmes i, yerçekimine ka rş ı 

koymadır. Bu da bir enerjinin olmas ını gerektirmektedir. Herhangi bir dayanak 

noktas ı görünmedi ğ i halde, gizli bir enerjinin varlı ğ ını hissederi z. Bu hareketlilik 

uzay içinde yer a ldı ğ ı için resim çerçevesinin dı ş ın a taşmaktadır. Çünkü burada 

sonsuz bir uzay boşluğu vadır . Bu boş luğu da s ınırlayamayı z . Bu resim, aç ık ve 

koyunun eş itlik dengesi üzerine kurulan yepyeni bir evrene açılır. 

"Siyah Üzerine Beyaz Kare" doğayı hatırl a ta ca k bütün nesnelerden 

arınmı ştır. Herhangi bir şeyin resmi değil, "hiçbir şeyin" resmiydir. Nesneyi 

içermediği gibi, onla rın uyandırdı ğ ı duygular, ça ğrı ş ıml a r ve her türlü ruh sa l 

titreşimlerden de arınmı ştır. Nesneler dünyas ından s ıyrıl an insan "hiçlik" içine 

atıl acak ve onun içinde eriyecektir. Fakat bu hiçlik yok olma a nl a mında de ğildir. 

"Hiçlik" nesnelerin boyunduruğunda n kurtulmak, özgürlük, evrene ve evrensel 

olu şuma açılma özgürlüğüdür. Nesneler dünyas ı insan ta sas ının ürünüdür. 

insanın kendi çıka rı için tasa rl anmı ş dünyas ıdır. Bu çıka r ilişkileri ister istemez 

dengesizlikleri o lu şturaca ktır. Az i a rı dengelemek için çoklar ol aca ktı r . Azlar ve 

çoklar eş it s i z li ğ i doğuracaktır. 

Resimde eş itli ğ in dengesini görmekteyiz. Malevi ch, nesneler dünyas ının 

yükünden kurtulabilmenin ça res i z liği içinde kare biçimine s ığınmıştır. Kare 

biçimi, yatay ve dikeylerin dengesi ve her kena rının e ş it olmas ı " e şitlik" görevini 

yüklenecek mükemmel bir biçimdir. Beyaz Üzerine Siyah Kare ( S ıfır Biçim) 

nesneler dünyas ından kurtuluşun sembolüydü. 96 

96 Nazan i PŞ iROGLU, Mazhar iPŞiROG LU, Sanatta Devrim. s. 58 
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insanlık tarihinde, nesnelerin, mal ve mülk hırsının yok olacaği yeni bir 

çağın, her türlü çıkarın, bencilliğin ötesinde insanlara mutluluk getirecek olan 

bir çağ ın habercisiydi. insanlar barış kardeşlik içinde yaşayacaklardı. 

" S ıfır-B i çimde" siyah ve beyaz leke dış ında herhagi bir öğeye 

rastlanmaz. Ne doğal nesnelere ne de on l arın uyandıracağı çağrışımlara yer 

vermemektedir. Çünkü onların ayrıcalıkları da eşitliğin dengesin i bozabilirdi. 

Eşit li ğ i, geometrik biçimde, üstelik her kenarı eş it olan kare de buluyor. 

Renklerin ayrı ca lı ğını eşit likl e bağdaştıramadığı ıçın renklerden de 

uzaklaşmaktadı r. 97 

4.8. MAiNCY KÖPRÜSÜ (Paul Cezanne) 

Cezanne' ın ge li şt irdi ğ i geometrik sistem, manzara resimlerinde oldukça 

belirginleşir. Bu dönem resimleri yapısal (Construcktive) bir nitelik taşır. Maincy 

Köprüsü bu tarz ın en iyi örneğ i dir . Burada Cezanne' ın daha uzun fırça 

darbeleriyle birbirini kesen ve bazen yüzeyde birleşerek kompozisyona derinlik 

ve bütün lük getiren bir teknik uyguladığını görüyoruz 98 ince ağaç köklerinden 

oluşan dikey ve yatay çizgiler, köprünün vi raj ve yayları arasında kesin bir 

karşıtlık o lu şturur. Onun sanatında mantıksal ve sağlam bir yapı yanında çok 

aşırı uçlara giden geometrik bir düzen hakimdir. Bu özeliğ i il e Kübistlerin 

öncülüğünü yapar. 

4.9. PiYANO DERSi (Henri Mati sse) 

Matisse'in (1869-1954) bu resminde ilk dikkatimizi çeken nesnelerin 

dengeli bir şeki lde düzenlenişidir. Sağ alt köşedeki küçük metronom, sol üst 

97 Nazan iPŞiROGLU, Mazhar iPŞiROGLU, a.g.y., s. 29 
98 Nevber Demirbağ GÜRSU , "Pau l Cezanne ve Resimleri", Art Decor, istanbul Mart 1996, 
Sa. 36, s.179 

- - - - - - ---- - - -
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köşedeki büyük ama biçim bakımından ayn ı olan yeşil alanla dengelenmiştir. 

Sol alt köşedeki küçük heykelin yuvarlak çizg ileri, sağ üst köşede çeşitl i renk 

tonlarının meydana getirdiği koyu ve açık renk ve keskin biçime uygun 

düşmektedir. Çeş itli renklerdeki üçgen biçimlerin sivri uçları, bu kısımda şiddet li 

bir heyecan yaratıyor. 

Üç boyutluluğu sertçe belirtilmiş olan metronomun, resmin so l 

yukarısındaki kama biçimi yeşil üçgenle dengelenebilmesi, bu son şeklin gerek 

görünüşte, gerekse çok daha büyük bir alan kaplamasıyla mümkün olmuştur. 

Yeşil lekenin ton, biçim ve ölçü bakımından kapladığı alana karşıt, olmas ı 

nedeniyle önemli bir yer tutar. Matisse, ilgi noktasını kompozisyonun 

merkezinde bulundurmaktan kaçınarak , dikkati çeken tek bir odak noktas ına 

bile yer vermemiştir. 99 

Toplam ton olarak, çok sessiz ve piyanodaki siyah çizgi il e arka plandaki 

ayd ınlık figür haricinde tüm renkler, ayn ı aydın lıktadır . Donuk, yeşil gri ana 

tonda büyük parlak yeşil çizgi ve solda ayn ı ayd ınlıkta ki mavi ve neredeyse 

tamamlayıcı açık kırmız ı turuncu çizgiler bulunmaktadır. Parlak yeşil tonu aynı 

ayd ınlıktak i yeşil gride saf bir nitelik zıtlığıdır. Piyanonun üstünde yeşil 

tamamlayıcı olan pembe bir battaniye bulunmakta ve bunun üstünde küçük sarı 

yeşil bir mum l ambas ı bulunmaktadır . Bunun önem li bir resim işlevi vardır. 

Piyanist genel resim atmosferine daldığından, bu küçük lamba yeşil , pembe ve 

siyah arasında bir gerginlik noktası o luşmaktadır . O renkli nota tutucusunun 

arabesk tutumu pencerenın ritmik parmaklıklarında bir yansıma 

o lu şturmaktadır. Bu res imde bütün renkler grileştirilmiştir. Bununla beraber 

kırmızı yine kırmızı, mavi yine mavidir. Fakat renk değerleri (kroma) 

düşürülerek azalt ılmı ştır. 100 

99 Bates LOWRY, Sanatı Görmek, s. 108 
100 Johannes ITTEN, Ku n st Der Farbe, s. 100 



Resim 17. Pau l CEZANNE, Maincy Köprüsü , Yağlı Boya , 60 x 73 cm. , Orsay Müzesi, Paris. 
ı--·-· - -· 

' 

Resim 18. Henri MATiSSE, Piyano Dersi , Yağlı Boya, 254 x 213 cm., 

Guggenheim Modern Sanat Müzesi, New York. 
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4.1 O. ÖLÜ iSA'YA AGIT (Andrea Mantegna) 

Mantegna, (1431-1506) figürün kısa görünümlü (rakursi) çizimiyle resme 

doğal bir mekan izlenimi kazandırmıştır. Kısa görünüm, bir derinlik elemanı 

olarak bu evrede, resim yüzeyindeki düzlem ayrımlarını belirginleştiren bir rol 

oynar. Wölfflin Rönesans resmi için bir değerlendirme ölçütü olarak saptad ığı 

bu konuyu "Klasik Düzlemler Üslubu" şeklinde ad l and ırır. Bu betimleme 

tarzında, biçim (figür) resmin perspektifsel organizasyonunda en uygun 

düzlemine yerleştirilmiştir. Ressamın önemle vurguladığı esas biçim ya da olay 

kişileri genelde ön düzlemde; mekansal unsurları ise önem s ırasına göre arka 

düzlemde yer a lırl ar. 101 

4.11. ÇlRPlNAN KANATLARlN GÜLÜMSEMESi (Joan Miro) 

Joan Mira'nun (1893-1983) ll Çırp ınan Kanatların Gülümsernes i ll adlı bu 

yapıt çizg i ve renk planlarının yer a ldığı soyut biçimlerden oluşmuştur. Tabloda 

yalın renklerden o luşan güçlü bir renk karşıtlığını görüyoruz. Resimde, kırmızı, 

mor, sar ı, yeşil, siyah ve kahverengimsi nötr bir renk kullanılmıştır. Kırmızı -yeşil 

ve sar ı -mor tamamlayıcı (komplementer) renklerdir ve kompozisyon bu ili şk i 

içerisinde değerlendirilebilir. Kompozisyondaki soyutlanmış figürler, renk 

şidd et i (kroması) Yüksek renklerle boyanmıştır. Sol alttaki ve sağ üstteki soyut 

figürlerin renklerinin siyah renklerle yanyana kullanılması, buradaki renklerin 

olduğundan daha şiddet li a lgılanmasın ı sağlar . Çünkü, siyahın yanına gelen bir 

renk, daha ışıklı ve daha renkli algılanır . Aynı şekilde biçimlerin siyah 

konturlarla desteklenmesi bu etkiyi daha da arttırmaktadır. 

Siyah konturların, birbirini karşı yönde kesmeleri ve yaptıkları hareket, 

bu soyut biçimlerin kendi aralarıdak i dengeyi sağlamaktad ır . Sol üstteki büyük 

kırmı z ı nokta konumu, yuvarlak yapısı ve renginin şiddetiyle diğer öğeleri 

101 Mümtaz Sağlam, "Resimde Mekan ve Derinlik Sorunları Üzerine ", Türkiyede Sa nat, 
Mayıs-Ağustos 1995, Sa . 19, s. 53-54 
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dengeleyici bir görev üstlenir. Bu kırmı z ı no ktanın görse l gücü, resmin ağ ırlık 

merkezini orta bölüme çekmekted ir. Kırmı z ı no ktayı kapattı ğ ımızda 

kompozi syonun ağırlı ğ ı aşağ ıya doğru çekilmekted ir. 

Arka düzlernin nötr, soyut biçimlerin ise renk, biçim, yön ili ş kil e rinin 

hareketli o lmas ı, fonu bu fi gürlerden ayı rmaktadır. Buradaki ili ş ki bir espas 

z ıtlı ğ ı yaratarak fi gürleri boşlukta yüzüyarmuş gibi a l g ıl anmas ına neden 

o lmaktadır. Kırmı z ı ve sa rı ş iddetl e ri nedeniyle daha ön pl ana, yeş il ve mor ise 

daha geri planda a l g ıl a nır. Fakat en arka planı tarafs ı z lığı ve be lirs izli ğ i 

nedeniyle Kahverengimsi gril er olu şturura rak uzaysa l bir boş luk hissi uyandırır. 

Buna ka rş ıt bu renkler geni ş bir a l a nı kaplar. 

Görüldüğü gibi, Joan Mira , bu ya pıtında iki ka rş ıt öğeyi, (kırmı z ı -yeş il) 

il e (sa rı -mo r), aynı görevle ka rş ı ka rş ıya geti rmemi ş fakat görevsel bir bütünlük 

içinde ili ş kil erini kurmuşturr. Bu ili ş ki de öğ e l e r birbirlerinin t ama ml a yı c ı s ı 

durumundadırl a r . Pasif öğe olarak geni ş alan kaplayan griler, diğe r renklerin 

aktivites ine olanak vererek daha fazla söz sahibi o lma l ar ını sağl amı ştı r. 

Biçimde denge ise büyük bir alan ka pl amas ına karş ı gril eştirilmi ş alanlarla, 

daha az bir yer kaplayan çok şiddetli renklerin birbirini tartı ya a lm a l a rıyl a denge 

sağ l anmı ştır . Sanatçı, perspektif kura ll a rıyl a il g ilenm e miş, figürl eri iki boyutlu 

bir mekana ye rl eştirmi ştir. Resme bakıldığı nda tarih önces i duvar res imlerinin 

öze llikleri görül ebilir. 



Resim 19. Andrea MANTEGNA, Ölü isa'ya Ağıt, Pinacoteca di Brera Müzesi, Milano 

Resim 20. Joan MiRO, Çırpınan Kanatların Gülümsemesi, Tuva! üzerine Y. B. , 33 x 46 cm. , 

özel Kolleksiyon, ispanya 1953 

112 
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4.12. BAŞ (Paul Cezanne) 

Şeki l ve renk, açıklık koyuluk farklarıyla kaynaşıyor, etle kemik gibi 

birbirini sarıyor , tamamlıyordu. Burada ise renkler vücuttan, şeki lden , ışık

gölgeden ayrı lmağa , resme adeta kendi başlarına girrneğe yüz tutuyor. 

Ressam, yer yer, bir insan portresi yaptığını unutarak, temiz bir bez üstüne 

katıksız renkler sürmenin hazzına varmış gibid ir. Üst dudaktaki mavi, şakaktaki 

mor, çenedeki yeşil ler, sadece bir benzetme gayretiyle konmuş renkler değildir. 

Cezanne, renkleri gölge farklarıyla bulandırmak istemiyor. Buna karşılık 

şeklin hacmini kaybetmesini, yüzeye yapışık durmasını da istemiyor. Gölge 

derecelerinin gördüğü işi saf renklerle yapmak istedi, ve bunun ancak soyut 

geometrik şekill erin , yani hem renge elverişli yüzeylerin , hem de derinliği, 

hacmi veren şe kill erin yardımıyla mümkün olacağın ı düşündü. Resimlerine, her 

yüzü bir başka renk taşıyan küpler girrneğe başladı. Cezanne'ı kübi st lere 

hareket noktası yapmış olan öze lliği budur. Bu resimde so l gözün altında bu 

renkli geometrinin bir örneğ ini görüyoruz. Cezanne böylece resme, soyut, 

geometrik şeki ll erin, bir yandan da doğadan kopmuş, özgür renklerin girmesine 

yol açm ı ş oluyordu. Bu doğadan yola çıkan ressam, belki de istemeyerek, 

resmin doğadan uzaklaşmasına en çok yardım edenlerden biri oldu, eskilerden 

daha doğru bir görüşe varmak isterken gözün sın ırlarını aşm ıştır. 102 

4.13. PEYSAJ (Seurat) 

Parmaklık, insanlar, direkler, baca ve ağaç bize kendi varlıklarını 

unutturacak kadar geometrikleşiyor, tablonun genel akışından ayrılmaz bir hale 

geliyor. Figürler, stili ze ed ilerek, geometrik silüetler olarak gösterilmiştir. Bir 

şema içine soku lan manzara, dikey ve yatay çizgilerin dengesiyle, yalnız 

102 Mazhar, Ş. i PŞ iROGLU, S. EYÜBOGLU, Avrupa Resmind e Gerçek Duygusu, istanbul, 
ist. Ünv. Edebiyat Fak. Yay. No. 521, Milli Eğ itim Yay., s. 155-159. 
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konusundan gelmeyen bir durgunluk, bir rahatlık kazanıyor . Manet'nin 

resminde, geçici bir an içinde, yoğunlaştırılmı ş olan hayat ve hareket, burada 

ressamın d il ediğ i bir uyumdan süzülerek, daha aç ık, daha sade, daha düzgün 

bir görünüş kazanıyor. Doğa , yeniden soyut, geometrik bir örgünün emrine 

giriyor. Düzenli , ölçülü, biçili bir resim yapmak, Georges Seurat için hayatı bir 

ı ş ık zenginliğ i içinde, bütün canlılı ğ ı ve güze lli ğ iyl e vermekten daha önde 

geliyor. Ressamın gözü, gene dı şarı çevrili; fakat görünüş l e ri kendi i s ted i ğ i 

düzene sokuyor; doğa karş ı s ında doğa ta klitçili ğ inden kurtuluyor. insanlar bile 

resme oldukl a rı gibi değ il ressamın emrinde birer kukla olarak giriyorlar. 103 

103 Johannes ITTEN, Kunst Der Farbe, Stuttgard 1983, s. 11 2- 11 3 

- -- ----~ 
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Resim 21. CEZANNE, Baş (Ayrıntı), Ulusal Galeri, Prag. 

Resim 22. SEURAT, Peysaj, 205 x 310 cm., Yağlı Boya, 1883-86, Chicago Sanat Enstitüsü, 



4.14. MODEL iLE BiRLiKTE KENDi PORTRESi (Ernst Ludwig Kirchner) 

Resim 23. Ernst Ludwig KiRCHNER, Model ile Birlikte Kendi Portresi, Tuval Üzerine Yağ lı 

Boya, 150 x 100 cm., 1910, Hamburg, Kuntshalle. 
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Turuncu ile mavi, pembe ile yeş il gibi şiddetli renkler yan yana getirilmi ş , 

bunların a ras ına modelin iç çamaş ırl a rının soluk firuzesi kendi dudaklarının 

leylak rengi, her ikisinin yüzündeki yeş il çizg iler gibi karş ıt renkler 

kullanılmıi ştır. Biçimleri ortaya çıkarmaktan çok, yüzeyleri kabaca doldurmak 
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amacıyla boyandığı izlenimini vermesine rağmen, resimde büyük bir enerjinin 

varlığını hissederiz.104 

4.15. BiR BAŞKA YER (Fikri Cantürk) 

Resim 24. Fikri CANTÜRK, Bir Başka Yer, Tuva! üzerine akrilik, 

11 O x 100 cm. , 1995, Eskişehir . 

Cantürk'ün "Bir Başka Yer" adlı resminde s ı cak ve soğuk renklerin 

karşıtlı ğ ını görüyoruz. Alan olarak, soğuk renkler, s ı cak renklere oranla daha 

fazla yer kaplamaktadır. Sı cak renkler daha az yer ka plama l a rına rağmen, renk 

şiddetle ri bakımından, büyük alan kaplayan soğukla rl a denge l enmişlerdir . Bu 

sı cak-soğuk renk ilişkilerinin yanında , renklerin ı ş ıklıl ı k değe rl e ri de 

kompozisyonda açık-koyu zıtlığını da beraberinde getirmektedir. Büyük alan 

104 Norbert L YNTON, Modern Sanatın Öyküsü, s. 37 
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kaplayan koyu l arın egemen liğini, bir ı ş ık patlaması şeklinde ortaya ç ıkan sar ıl ar 

karşılayarak dengeyi sağ lamaktad ır. 

Şe kil 39. Şe kil 40. 

Devinim ve ritm grafiği Yönlerin ağırlık merkezinde odaklanması 

Etkil eri nedeniyle özellikle sa rı ve kırmızının ön plana çı ktığı, buna 

karşılık mavilerin (mavi ton lar) espas zıtlığı içerisinde geriye doğru itildi ği ve 

buna bağlı olarak uzamsal bir boşluk yarattığını görüyoruz. Resim düzleminde 

belirti lmi ş olan kare biçim, arka plana göre daha net ve daha doymuş renklerin 

kullanılmasıyla ön-arka (fon-figür) ilişki s i kurmaktadır. Bu ilişki , insan 

düşüncesini başka bir zaman boyutuna çekmektedir. Burada belirtilen kare 

biçim, sa rı ı ş ıkl a 3/2 oran ında bölünmüş; sarı ı ş ığın sağ tarafında s ı cak renkler, 

sol tarafında ise, soğuk renkler ağ ırlık kazanmaktadır. 

Bu resim, temelde açık bir kompozisyon olmas ına rağmen, konunun bu 

kare form içerisinde yer almas ı, yarı açık bir kompozisyon o l abi l eceğ ini 

göstermekted ir. 

Kadın figürü, kompozisyondaki konumu itibariyl e olduğundan daha hafif 

bir etki yapmıştır. Çünkü bir kompozisyonda aşağ ıdan yukarıya doğru nesneler 

daha hafif algılanırlar. Göz, ağ ır olan nesneyi yerçekiminden dolayı yer 
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düzleminde olmasını bekler. Kadın figürü, merkezin sol üstünde yer almaktad ır. 

Bir çubukla kadın figürüne bağlanan güvercinler ise, konumları nedeniyle daha 

ağ ır görünmektedirler. 

Kompozisyondaki hareket, sağdan sola ilerlemektedir. Sarı ışık bir an 

için bile olsa oluşan bu harekete karşı koymaktadır. Göz bir süre durakladıktan 

sonra at ı arna lı bir hareketle kadın figürüne ulaşır. Hareket figürden sonra iki 

yöne ayrı lır. Birinci hareket figürün bakış aç ı s ı ve elindeki çubuk sayesinde, ası l 

hareketin başladığı sağ alt köşeye doğru bir yol izler. ikinci hareket ise, figürün 

sağ bacağı sayesinde, oluşan ana hareketi resmin sol tarafındaki mavi kütleye 

bağlamaktadır. 

Görüldüğü üzere kadın figürü konu bakımından büyük rol oynad ığı gibi, 

plastik anlamda da hareketin tamamlayıcısı durumundadır. Resim düzleminde 

oluşan ana ve yardımcı hareketler kadın ve güvercinler üzerinde 

yoğunlaşmaktadır. Kadın ve güvercin lerin ili şk il eri görsel etkiyi üzerinde 

top layarak konuyu güçlendirmektedir. 

Resmin sol kenarındak i kırmızı kütlenin biçimi dışa açılan elips şeklinde 

olmas ı, kompozisyondaki gerilimi sola çekmektedir. Buna karşılık figürün bakış 

aç ı s ı ve elindeki çubukla gelişen karşı hareket, oluşan bu gerilimi 

dengelemektedir. 

4.16. KOMPOZiSYON 1928 (Piet Mondrian) 

Mondrian resimlerinde kurduğu anlat ım, yalın bir şekilde göze çarpar. 

Resimlerinde kompozisyonu kurarken basit görüntü olarak tam yerine oturan 

parçalar seçm i ştir. Kullandığı biçimler kare, üçgen ve çemberden oluşan salt 

geometrik biçimlerdir. 

- - - --- - ------
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Mondrian resimlerinde temel renk olarak sa rı, kırmız ı, mavi ve beyaz 

kullanırken, bun l arı sınırlandırmak için s iyahı kullanmıştır. Kullandı ğ ı renklerin 

resim yüzeyinde belirli bir ağırlığı vardır. Renk belirli bir yerde kullanılırken, 

yatay ve dikeylerdeki görüntüsünün etkili bir şekilde görülüp görülmemesi 

sağlamlığı arttırmakta ve anlam kazandırmaktadır. Böylece Mondrian 

kompozisyon 1928 adlı resminde olduğu gibi, büyük beyaz alan üzerine, küçük 

mavi bir yüzey koyarak kararlı bir denge o luşturabilmekte ve dar yatay sarı 

yüzeylerin, geniş siyah hatlarla resim a l an ını bölerek büyük bir sağ lamlık ve net 

bir görüntü amaçl amıştır. Siyah hatl arla renkleri birbirinden ayırmı ştır. Böylece 

renklerin somut bir şekilde a lgılanma l arını sağlamıştır. Düzen li bir yap ı 

kurabilmek için duyguları kullan ıp yalın görünümünü basit bir geometrik biçim 

ve renk gerçekliğine götürür. 105 

Resim 25 . Piet MONDRiAN, Kompozisyon 1928, 45 x 45 cm., 

Yağl ı Boya, 1872, Guggenheim Müzesi, New York . 

105 Johannes ITTEN, Kunst Der Farbe, Stuttgard 1983, s. 44 
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SONUÇ VE ÖNERiLER 

Sanat ürünlerinin uyand ırdı ğ ı ı z ve etkil eri, sanat yapıtının 

a l g ıl anmas ının geçirdiği değişimler, biçim-içerik, an l at ım, malzeme ve 

tekniklerin tarihsel ge li ş im içinde karş ıtl a rı, dolayı s ıyl a diyalektik bir i ş l ev i 

üstlenirler. Sanatın diyalektik yan ı , çeşitli sanat kuram ve akımlarının evrimini 

sağ layarak sanatç ı ve izleyen ierin sanatı alg ılama ve bilinçli tüketimlerini, buna 

bağlı olarak toplumsal gelişime ı ş ık tutar. 

Sanat eğitimi, topluma daha zevkli, estet ik beğenisi yetkinleşmiş sanat 

üreticileri ve tüketicileri yeti ştirmek yada hoşgörü lü, demokratik, yeni ilişkil er 

kurabilen, yeniye aç ık, her alanda yaratıcı bireyleri kazandırmayı gerekli kılar. 

Bu nedenle sanat eğ itimi rastlantılara değil, ak ıl c ı ve bilimsel temellere 

oturtulma lıdır. 

Sanat eğ itimi, yeni görsel ili şkil er ararken renk ve biçimlerin daha önceki 

deneyimlerden yararlanmay ı da gerektiren bir ilişkil er bütünüdür. Çizgilerin, 

biçimlerin lekelerin hang i ortamda hang i etkil eri yapacağına ili ş kin denemelere 

olanak vermelidir. Bu deneyimlerden yaralanmayı öğrenen birey, dış dünyayı 

daha güçlü a l g ıl arke n, daha güçlü görsel an l atıma ulaşacaktır . Sanat yapıtları, 

görsel yönü ağ ırlıklı bir düşünme sisteminin ürünüdür. Görsel a lgılamaya dayalı 

bir takım teoriler ı ş ığında bireyi yeni malzeme ile düşünceleri aras ında çeşitli 

bağlantılar kurmaya, her zaman yeniyi aramaya yöneiten bir yöntemler 

bütünüdür. 

Resimde z ıtlık ili şk il erinin tümü, bir yapıtın oluşumunda ili şk il er 

bütününün, biçimsel o luşumuna ili ş kin ayrın tılı ilişkiler olarak kabu l ed ilmelidir. 

Çünkü, bir yapıtta herhangi bir z ıtlık ili ş ki s i hiçbir zaman doğrudan amaç 

durumunda değildir . Amaca ulaşmak için kull anı lan bir araç işlevi görür. 
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Sanat eğ itiminin baş ında ll sanatın dilini kull anab ilme ll gelir. Bu dilin 

kull anılabilmes i ise plastik öğe l e rin kavranabilmesiyle gerçe kleşeb ilir . Plastik 

öğe l e r, sanatsal düşünmenin ve tasarl amanı n , sanat yap ıtl a rının üretilmesi ve 

bunla rın tüketiminin, a l g ıl ayı p izlenmesinin bağ l and ı ğ ı düzenlilikler içerir. 

Plastik sanatl arın temel öğe l e rini tanımak , özgün an l atım çabas ı ve özgün 

düşünmen in temelini olu şturan e l eştiri c i d üşünmeyi ve sentez yapmayı birlikte 

getirecektir. Ancak bu sayede ki ş i , seçeb ilir, sade l eşti reb ili r , kavrayabilir, analiz 

ve sentez yapabilir, problemi çözer ve anlam bütünlüğüne u l aş ı r . Görsel dili 

kullanabilen ki ş i doğa ve yaşam gerçeklerine dayanan kültü r birikimleri nden 

kaynaklanan sanat yap ıtl a rını irde leyebilir ve onlarla konuşab ilir, il et i ş im 

kurabilir. Yap ıtl a rın analizlerinin yapılmas ı, ya pıtı o lu şturan plastik öğe l e re 

yönelerek, plastik öğe l erin yüzeylerin düzen iyle ilgili dağ ılıml a rı ayrı ştı rarak , 

e l eştire l d üşünce ve görmeyi ge li ş ti rece ktir. Bu amaç doğ rultu s unda , resimde 

z ıtlık ve denge e l emanl a rı konu olarak a lı nmas ı na rağmen, z ıtlık ve ancak 

z ıtlıkl a rın o lu şturabil d i ğ i dengenin d i ğe r plastik öğe l er i de ince leme gereğ ini 

ortaya koymuştur. 
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