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Resim yapıtının temellendiği ana ilke renk, çizgi ve leke aracılığı ile belir

lenmiş bir yüzeyorganizasyonuna dayalıdır. Resimde plan, sanatsal bir ta

sarımın ötesinde yan yana gelen renklerin, çizgilerin ve biçim istiflenmele

rinin yarattığı ilişkiler sonucu ortaya çıkar. Resmin organizmasını, bütünlü

ğünü ve birliğini ayakta tutan bu yapı birliğidir. "Resimde yapısal bütünlük,

imgenin güçlü olmasını sağlayan bir etmendir aynı zamanda" (Berger, 1986:

13). Bir resimdeki bu yüzeyorganizasyonu ve plan sanatçı tarafından ön

ceden bilinmemekle beraber yapıtın sonuçlanıncayakadar geçirdiği aşama

lar sırasında yapılandırılır. Böylece sanatçı yapıtının kendine özgü motif,

plan kuruluşunu açığa çıkarır.

Şühpesiz burada, resim sanatı adına herhangi bir yüzeyorganizasyon biçi

mini kesinleştirrnenin, formülleştirmeninolası olmadığını vurgulamak gere

kir. Bugüne kadar yazılı kaynaklardan belirlenmiş ilkeler ışığında, çeşitli ya

zarların çalışmaları temel alınarak, bu konunun aydınlatılmasınaçalışılırken,

seçilen sanatçıların eserleri paralelinde yüzeyorganizasyonu ve planının

değişen örnekleri bir araya getirilecek.

Resimde Yüzey Organizasyonu ve Plan
Yüzey deyince "sanat terminolojisindeki anlamıyla, üzerinde iki boyutlu ça

lışmaya olanak veren her tür alan" (Sözen, 1996: 61) anlaşılmaktadır. Bu

nun sonucunda mekan olgusu ortaya çıkar ki resimde sınırlandırılrnış yü

zey olup, bir tuvalin ya da benzeri malzemelerin fizikselolarak sınırlandı-



rtlmasının yanında yüzeyin boşluk ve derinlik ilişkisini de içerir. Resimde

plan ise resim yapıtını meydana getiren çizgi, renk, kütle-modle, biçim gi

bi elemanların yüzey düzenlemeleri ile sağlanır.

Resim yapıtı, çok yönlü plan, boşluk ve yüzey ilişkilerinin çeşitliliği ile oluş

maktadır. Tarih boyunca sanatçıların resmin plastik değerlerine karşı yeni

liği, farklılığı yaratma çabası plastik unsurların ve buna bağlı olarak resim

planının nasıl hızla değiştiğini göstermektedir. Yüzyılımız resmin yapısının,

bir tuvalin üzerine atılan gelişigüzel boya katmanlarındanoluşan planlama

dan bir tuvali yırtarak oluşan plan anlayışına, yakılarak yaratılan resim pla

nından, tek renkli yüzey planına indirgeyen ve resmin objeye dönüşümü

nü gösteren plan örnekleri ile doludur.

Herhangi bir nesnenin belirli yöndeki düzlemsel ve iki boyutlu uzan

tısı olan 'yüzey' iç-dış-alt-üst-yan gibi eklemlerle yön belirtir. Resim

de yüzeylerin yön farkları, ışığı farklı yönlerde yansıtmaları ve pers

pektifle ilgili olup, betimlenen nesnelerin yüzeylerinin yönlendirilişikom

pozisyonda yanılsanan mekan içinde belirli bir hareketlilik sağlar. Resim

de renk, doku, ışık, gölge, çizgi aracılığı ile sağlanan yüzey organizyasyo

nu, resim yüzeyinin algılanması ve yorumlanmasında en önemli etmenler

den biridir.

Resimde Yüzey Organizasyonunu Oluşturan Öğeler

Bir resim çizgi, renk, rengin tonal derecelendirmesi, boşluk, kütle ve yüzey

gibi elemanların bir arada ya da ayrı ayrı kullanılması ile oluşmaktadır. Bu

elemanlar çeşitlidir. Tansuğ, bu elemanların hangi yönde kullanıldıklarının

önemini şöyle açıklamaktaclır:

Çizginin perpekrif bir derinlik amacıyla birleşmesi başka bir yöneliş, çizgi

nin bir yüzey nakışı olarak ele alınması başka bir yöneliştir. Rengin saf bir

sembo!cülükle kullanımı da gene doğal kullanımından ayrılır. Bazı çevre

lerde gerek ton derecelenmeleri, gerekse ışık gölge yolundan derinlik izle

nimleri elde edilmeye çalışılır. Bu unsurların kullanımları yolundan resim

yüzeylerinin bir mekan oluşturmalarıya da bir mekan içinde yer alma tarz

ları değişir. (Tansuğ, 1982: 43)

Resimde yüzeyorganizasyonunu oluşturan öğeler belirli ilişki ve etmenle

re göre açığa çıkarılır. Bunlar 'kompozisyonu' oluşturan elemanlar olup, kı

sa tanımları şu şekilde verilebilir:

a) Çerçeveleme: Resimde kullanılan çerçeve1emenin başka bir dünyaya açı

lan bir pencere görevini yüklenmesi ve tuval yüzeyi üstündeki biçimlerin

de gerekli yanılsamayı sağlamak üzere bu çerçeveyle belirli biçimsel ilişki

lerin kurulması.

b) Denge: Bir kompozisyonda, renk, ölçek, açı, yön ve ışık tonu gibi biçim

öğelerinin birbiriyle çelişki içinde algılanmalarını sağlayan, bunların karşıt



değerlerini yumuşak geçi\ilerle birbirine yaklaştıran ya da bir bütün olarak

algılatan bir elemandır.

c) Hiyerarşi: Parçaların bütün içinde belirli bir öncelik dizgesine göre yer

Ieştirrneleri olup, bu düzende parçadan bütüne bir gelişme söz konusudur.

d) Tekrarlama: Aynı motifin, imge ya da işaretiri resim yüzeyinde belli bir

düzen anlayışı içinde art arda ya da yan yana organize edilmesi olup daha

çok ritm yaratmak için kullanılır. Özellikle Pop sanatında belirgin olarak iz

lenebilecek bu öge komposizyona tek değer olarak katılması açısından il

ginç bir özellik gösterir.

e) Uyum: Resim yüzeyindeki bir bütünün parçalar arasında oluşturduğu ar

moni olup biçimlerin ve aralarındaki ilişkilerin birbirlerine benzemesinden

çok birbirlerini tamamlaması ilkesine dayalıdır.

f) Karşıtlık: Biçim, renk, doku, çizgi gibi kompozisyonu oluşturan eleman

ların birbirlerini farklı nitelikler ile kurduğu ilişkilerdir.

g) Derinlik: Resimde perspektif aracılığı ile yaratılan yanılsama olup biçim

lerin üst üste yerleştirilmesi, rengin ön plandan arka plana doğru açılması

ve sicaklaşması ile, yakın nesnelerde ışık tonlarının zıt olup, uzaklaştıkça

zıtlığın azalması, yakın ve uzak arasındaki ölçü farkları gibi işlemler derin

lik yanılsaması ile ilgilidir.

h) Perspektif: İki boyutlu resim yüzeyiyle derinlikte üç boyutluluk yanılsa

masıdır.

ı) Tema: Parçaların bir araya gelerek bir bütünün oluşması olup resimde iş

lenen işaret, imge ya da öğelerin tekrarlanması ile yapıta ilişkin özün çık

ması açısından yüzey organizyasyonun en önemli öğesidir.

i) Zamanlama: Kompozisyorıdakullanılan ögelerin yapıtın oluşumu sırasın

da farklı ilişkilerin birbirini izleyerek belli bir zaman diliminde sonuca ulaş

ması olan zamanlama sanatçının kararı ile ilgili olup, bu süreç diğer kom

pozisyon elemanlarının seçimi ile belirginlik kazanır. Dengelerin kurulma

sı, karşıtlıkların oluşumu, tekrarlanan motifler ve işaretler gibi.

Zamanımızın sayısız estetik, fıgüratif gelenek ile beraber farklı mal

zemelerin yoğunca kullanıldığı bir yüzyılolması nedeniyle yüzey or

ganizasyonu düşüncesine karşı görüşler olmasına rağmen, Rudel bu

olgunun halen yaşayan taraflarını, R. Passeren'dan bir alıntıyla şöyle

açıklamaktadır;

... yüzyıllardan beri her kompozisyon, her şeyden önce işlem gören yüze

yin, özgün ve çalıntı olan tipik organizasyonunca terimselolarak kendini

ifade eden bir seçişin neticesidir. Ve bunun boyutu, bazan belirlenmiş bir

espas içindeki konumu indirgenemez bir olgudur. Bir sehpa resminin veya

duvar yüzeyinin kadrajı her durumda ölçülü bir önemi ve bazan de engel-



leyicidir: Ressamın gözü ve .ruhu önüne sürekli olarak çıkan sorun budur

işte CRudel , 1991: 89).

Sanatçı yaratıcı düşüncesini ilk eskizden. eskizin uygulanacağı yüzeydeki

oluşumuna kadar geçireceği süre boyunca yapıtı plan ve organizasyonu

açısından ele alır, geliştirir. Rudel, yüzeyorganizasyonu konusunda yapıtın

farklı kısımlarını bir araya getirip düzenlemenin biçim, boyut ve malzeme

lerle ilgili olmasının yanında ressamın bu elemanlardan yararlanma endişe

si ile ilgili olduğunu Alberti'nin Della Pittura (1436) adlı kitabındaki tanım

lamaya dayanarak açıklarken, bu durumun aynı zamanda seyircinin algıla

dığı şekilde 'kornpozisyonun son etkisinin kaynağı' olduğunu belirtmekte

dir. Aynı şekilde resmin yüzeyorganizasyonunun sanatçının esas yapıtı ol

duğu 'genel anlamın içtenlikle dayandığı gerçek' olmasının önemi üzerinde

durmaktadır. Alberti'nin resimde en basit kompozisyon yönteminin resmin

yapısal bölümleri, bu bölümleriri birbirleriyle ilişkili olmasının yanında bir

bütün adına görev yapma, bütüne göre kendilerini etkin bir yapıya dönüş

türmeleri üzerine kurulu olduğunu açıklar.

Rudel'in açıklaması, 'ilk gözlemler bütünü' üzerinedir, Zaman içinde deği

şik yüzeyorganizasyonu sistemlerinin varlığını izlerken, bu sistemlerin ye

niden ele alınarak canlandırıldığınısöyler. Örneğin, Sembolizm, Kübizm ve

geometrik soyutlamanın etkisi ile bazı motit1er, nesneler 'model' halini ala

rak kesin çözümlernelere ulaşmıştır. 'Altın Kesim'in yakın zamanda ortaya

yeniden çıkıp canlandırılmasıgene tipik bir yüzeyorganizasyonunun mit

leştirilmesi olarak vurgulanabilir.

Bu duruma Turani (Turani, 1978: 84) resim yapıtının, hangi çağda yapılırsa

yapılsın, hangi anlayışta başlarursa başlansın, saplantılar içinde kalırımadığı

sürece, kendine özgü, çok yönlü ve hatta birbirini tahrip ederek oluşan ge

ometrik kuruluşlu motif ve komposizyonları birlikte getirmekte olduğu ko

nusunda yüzeyorganizasyonunun temel bir gereklilik olduğuna inanmak

tadır.

Resim sanatında plastik değeri oluşturan elemanlar kendi aralarında 'yapı

sal bağlantılar' kurarlar. Tansuğ, bu bağlantılarınparça ve bütün ilişkisinin

başlı başına çözümlenmesi gerektiğini belirtirken sanat eserinin eş-zaman

lı bir düzen birliğiyle beraber sürekli bir düzen ve plan anlayışı içinde ge

liştiğirıi belirtmektedir ve şöyle devam etmektedir.

Bütünlük ister sürekli, ister eş-zamanlı olsun, geometrik orantı onun

biçimselolgunluğunugösterir. Sanattaki güzellik ve uyumun kaynağı ola

rak da bunlar gösterilmiştir. Altın kesim adı verilen geometrik orantı biçim

mükemmelliğininanahtarı olarak yüzyıllar boyunca denenmiş ve yalnız sa

natta değil, doğadaki nesneler ve insan bedeninde sınanmıştır. (Tansuğ,

1982: 44)



Sanat eserinde Altın kesimin yanında başka geometrik orantıların da geçer

li olduğunu belirten Tansuğ, dikdörtgen ile bu diktörtgenin eni ölçülerin

deki bir kare arasındaki orantının önemli olduğuna dikkat çeker.

Plastik sanatlardaki temel ilkelerin sınıflandırılmasıda ünlü Alman sanat ta

rihçisi Heinrich Wölflin'in (1985) Avrupa sanatının Rönesans ve Barak dö

nem eserleri üzerinde analizlerini yapması sonucu belirlenmiştir. Bunlar

dogmatik ilkeler olmamakla beraber hem bu dönemlerin genel uslüpları ol

ması açısından hem de resme ilişkin yüzeyorganizasyonunu analiz edici il

keler sunması bakımından sanat tarihinde önemli saptamalardır. Bunlar sı

rası ile;

a) Çizgisel- Gölgesel: Wölflin bu ilkede çizgisel bir eğilimden ışık-gölgeye

yönelen bir anlayışı belirler. Bu anlayışta çizgi nesnenin dış hatlarını onun

tutulabilir, kavranabilir niteliğini verirken, ışık-gölgeci anlayış, nesnenin ya

yılan yumuşak atmosferini sunar. Buna karşın çizgiyle de ışık ve gölge ya

ratılabileceği bir gerçektir. Aradaki fark sanatçının konturlara ne derece ön

celik ve önem vermiş olduğuna dayanmaktadır.

b) Düzlem (Yüzeyj-Derinlik: Wölflin bu ilke de Klasik dönem eserlerininde

şekillerin plan derinliklerini yüzeyde ele alırken, Barak dönem eserlerinde

plan ilişkilerinin derinliğe yönelmesi esasının analizini kurar. Wölflin'nin

(Wölflin, 1985: 90) belirttiği gibi, "sanat rakursi ve sahneyi derinleştirmeye

tamamıyla hakim olur olmaz bilerek ve mantıklı olarak, düzlemlere ayıran

bir tasvir şeklini belirledi".

c) Kapalı Form-Açık form: Bu ilkede Wölflin kapalı bir biçim ve yüzey ka

rekterinden, açık bir biçim ve yüzey karekterine geçişin analizini yaparken,

sanat eserinin tam şeklini almış bir organizma olduğunu belirtir. Kapalı

formlar resmi kendi içinde sınırlı bir görüntü halinde, kapalı bir betimleme

sunarken bunun tam tersi, her tarafı kendi dışına taşan sınırsız bir görüntü

sunan açık form ilkesidir.

d) Çokluk-Birlik: Bu ilkede gelişmenin çokluktan, birliğe doğru olduğu be

lirtilir. Klasik sanatta bölümlere bağımsız eklemler, görevler vermek yoluy

la birlik, düzenleme duygusuyla birleştiği halde, figürlerin ve nesnelerin her

bölümü tek tek parçalar halinde bağımsız bir düzen içinde gösterilirler.

e) Belirlilik-Belirsizlik: Wölflin bu ilkede figürlerin, nesnelerin ve şekillerin

mutlak bir belirlilikle betimlenmesinden bahsederken, Barak üslubun da

tam bellilikten kaçındığının analizini yapar.

Resim sanatındaki ilkeler ayrıca, dönemden döneme ülkeden ülkeye farklı

lık gösterir. Örneğin, yüzeyorganizasyonu ilkelerinin bir Çin resminde na

sıl anlaşılması gerektiği konusunuda M.S. 5 yy da ressam Hsieh-ho'nun ta

nımladığı ilkelerden öğrenmek mümkündür.' Bunlar: Doğudaki hayat ve

ı TANSUl';, S. 1982, ssınuu Gôtsel Dili, Urart Sanat Galerisi Yaymları, s. 47.



enerji ilkesi/Kemik-fırça ilkesi: Kemik sağlamlığında bir fırça vuruşu ile ka

ğıt ya da ipeği kullanmak/Doğadakibenzerlikten yola çıkarak nesnenin

benzerligini yakalamak/Rengi yerinde kullanmak/Düzeni önemsemek/Gc

leneğe bağlı kalmaktır.

Yüzeyorganizasyonu ile ilgili bakışlar. figür ve nesnenin yapılanma

sında açık bir şema sunmakla beraber yapılan çalışmaların çözümlen

mesinde önemli ipuçları da verir. Turani (Turani, 197H: 11) bu konunun il

kelerini yüzeyorganizasyonun "geometrik çözümlenmesi" esası üzerinde sı

nıflandırrnıştır. Bunlar ayrıca geometrik biçimlernelere ilişkin gözlemler ve

değerlendirmeler olup, kısa tanımlamaları aşağıda şu başlıklar altında veri

lebilir:

• İki boyutlu, iç kontursuz resimlerdeki geometrik biçimlenme: Bu geomet

rik biçimlendirme, iki boyutlu resimlere ilişkin ilk geometrik çizim işlemle

ri, hayvan ve insan betimlemeleri ile ilgili olup, optik görüntü biçimi esası

na dayanmayan, bir yüzeyorganizasyonu anlayışına bağlı, şernatik ve sill"ı

et bicimlidir: Kimi iç bölümleri siluet halinde gösterilen resimlerde kesin eğ

ri ve doğruların yer aldığı geometrik akli bir çizim esas olmaktadır.

• Modleli resimlerdeki geometri anlayışı: Medlenin desen üzerindeki üç bo

yutluluk etkisi, yuvarlaklığın optik görüntüsü üzerine değil, modlenin yu

varlak etkili görüntüsü, açık-koyu-açıkya da koyu-açık-koyu değerler dizi

si üzerinde bir yapı arılayışıdır. Bu anlayışın yapılandırıhş işlemi çok çeşitli

olup, temel ilke geometrik bir işlernlendirmcdir.

• Proporsiyon geometrisinin gözlemlenmesi: Turani'nin saptadığı proporsi

yon geometrisinde amaç büyüklerin orantılı olarak belirlenmesi ile ilgili

olup 'geometrik çizimler' bitmiş resmin son görüntüsünde yer almamakta

dır. Bu geometrik yapıya ilişkin en önemli ilke ise "optik görüntünün yal

nız çizgisel olarak saptanması için yapılmaktadır",

• Bilimsel perspektife dayalı üç boyutlu figür inşası: Turani, bilimsel pers

pektifin bulunmasındansonra üç boyutlu geometrik çizimleriri optik görün

tünün proporsiyonel araştırmalara dayalı olarak çizildiğini belirterek, bu tip

cizimler boya-resmin bitmiş yüzeyinde yer almamaktadır. "Doğaloptik gö

rüntü, bitmiş resimde amaç olunca, onun çizimi için yararlanılan geometrik

inşa çizgileri, yapımı bitirildikten sonra kaldırılan inşaat iskelelerine benze

mektedir" <Turani,197H: 25).

• Figür çiziminde biçimlenmeye yönelik yapı inşası: Turani, optik görüntü

biçiminin üç boyutlu anlatımında modelin mekan içinde planlanan hacim

ve bunun yapısına bağlı olarak araştırılarak bulunan bir geometri anlayışı

nın varlığından bahsederken, bu geometri dışında, görüntüye anlam veren,

yani onu canlandıran bir de ritim geometrisinin resimsel işlernde önem ka

zandığını belirtmektedir (Turani, 197H: 29),



Turani 'nin "kompozisyon kurulusunda geometri" üzerine yer alan saptama

ları iki boyurlu revimde kompozisyon gL'olllt..'trisi ve mekan kavramına da

v.ınmakrn olup, temel ilke olarak. resimde sınırlı bir vüzcv üzerinde.. fig ür

ve nesne -ırulamasm.ı iliskin denge anlavısına bağhdrr.

Yüzey Organizasyonu ve Plan ilişkisinin Farklı Uygulamalarına Sanat
Tarihinden Örnekler
Balı -c n.ı unda. res imdeki vüzev o rga n izasyonu ve plan ı, ö ze llikle Röne

sa ns'ıan sonra gel iş meye baş l amış ve 20 . yy'ın soyu t san al akımlarında gü

rülcn hızlı de ğişim ve- (e.:~ it li li k1erle sana t eserinin analizinin e n öncelikli ko

nu su du rumuna ge lm işt ir.

Ö nceki bölümünde sn rnı t ya p ıt la rındak i hiçim i l i şkile rlni irdeleyen yazarla

nıı gürü:::;lerin in b ir kısm ı ve ril meye cahşıl dı ğ: gi b i bu ili ş k i sistvmk-ri d ö

nemek-rı dönem e <:eş i ıl ilik ve fa rklılık göstermektcdir. ilk temel örnekleri.

Yunan uygarlığının xıo 'S .-5. yvlarmd.ı donığa u la ş urd ı ğ ı b icim g üzellikle

ri nde. cizgilenn \'L' bicimlcrtn . altın orun d üzen ~1I1Ltyı~1 içinde sb-n-mlcsttril

mcsivk- açığa çıkmaktadır.

Klasik sanatın bu güzellik anlayışı. R önc-ansıa örneklerini portre sa 

nannda . iç mekan n' d ı~ mekan anlavıslarının. fig ürün . ı-ak . gölge

\'L' biçim da ğ rl ısının yeni yüzey

organizasyonu anLıyı~ 1 ile (L'~İl

lcnmcxinck- gonnckıeviz. l.eonar

dn da Vinci . Holbein, Ik lli n i·n in

portu-leri bu grup il..~inlie değer

lerıdirilebilir. Po uxxiu 'in tarihsel

konulu çahs malanrun YÜZL'Y \ 'C

pla n il i ş ki l erin i avarkuuak için .

ufak ahsap manken leri h ir ti

yatro konumu icinele vcrlcsrinnc

si. sanaurt belirlenmis hir düzen

den hareketle kompoze edilmesi

a\' ısın<.bn dikka te değe-r bir ör-o

ncktir.2

Degas'n ın cr bşma l.m i.se resmin yüzey ()rganiza~y()nuna yt'n i b ir y~ıp ı getir

miştir. BL! gel i ş ı n« fo r o ğ raf makinesinin sana l ~ ı1: 111II1 d:1 getird iği yenilik le il
gi li olup. esk i me rkezi kompozi syon a n ıayı~ı değişmis . figürle r b ölün erek

açık bir d üze n aIıI:ı Y I ~1 cmıfmdu . çe rçeve dısına yay ılarak resme g irmeye

lxrşlanusnr. Öncek i dönemlerin hiyerarşi k kı uupozi syonlannd . ı bi r zam an

sürek li liği bir olayın ("ınct.:s i ve sonrasım yansıtacak şek i lde düzenh:ndiği

halde bu yen i düzen anlayışında neden- ."'O I1l I(. za ma n ilişkisi g ihi kavram

lar g illik<.,'e e tkisini y itirmiştir. Olayların bctirnlenmesivlc birlikte yorumunu
:! flZE ,J 15')1, :::zı, jJ~fl zuuı .i:. ı oi.~lı4 (ii 3, ı':ııtul Yıpı Emtn M"rk..:ı Yiyınun, s 1\J:.,ı,

.i rbıiJı ~ "D.l;IJlW, !O.~ 9,
TIm!Vz,nıiC' YJg1llıvy.l;

~~.ı; !.:1 css
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tb gcurvn özne l h ir yaklaşıma karsrhk. an lı k ve gerçe kçi olduğu kadar ncs

nd bir yaklaşım da ~L'l i~nı i~t ir.

l.vnton'm da rLvruon . 19H2: III h•.: lirt t iği ~ihi. bu ve-ni y üzey anlayış: ve pla

nı için de . Degas'dan bir kuşak son ra gelen n .' Ga ugutn ö rneğ i nden esi rıle

nc n Mauri ce Dı-n i .... lH90'da yayımlanan ve sık stk anılan denemesinin ilk

c ümles inch- Illi gerçeği unutulmaz bi r kes inl ikle dile getiriyordu: "Unutma

yın ki. bi r resim-bir sa "aş a ll. ( ı plak hir kadın ya d a he rhangi lur öykü 01

makta n önec -ü....ı ü re nklerle bell i b ir düzene güre boyanmış dü z bir yüzey

d ir". l.ymon. Dcnis' in ün lü afo rizma.... ını hanrtatarak . Rönesans resim anlayı

smm luttijrini Ye resimde yeni yüzey organizasyonu anlayış nun doğduğunu

ifade ediyordu .

20. yv'du birbiri ardına ona ya çıkan ye ni sanat ak ımları. Purizm, Oc Stijl.

K übizm . i >adacılık . Gc rcck üstücü lü k. resmin yü

zey a n l ayış ı nda bireysel a t ı lımla rı ön plana çıka

ran kuşaklara sahne o ld u. l Icr d önernin getirdiği

ye ni bulus ve duşüncc lcr ! c resmin yüzey yapısın 

da g örülen değişim ler. çeşit likler de birbirim iz le

mektcdir. ikinci dünya savaş ından sonra gelen y ı l

lar yeni buluşlara. zcngmhklere " e hızlı bir vara tı

cıh ğ.ı sahne olmuştur. Sanat yapıtla rı kendile rin i

i çerik ya da anla mları ilc bir likte. ye ni yaratılm ış

)iizey ','c p lan iliş k i l eri ba ğ lammda resm in tuva!

sın ı rl a rı n ı zo rlayan a k ımla rı da beraberinde get ir

mişti r. çağın xanatçılan ya p ula nru ;1l11k gü venli ve

ge~'erli e,...u -tik temellere . bell i grupla rı n k.ıhul eui

ği ilke ve bell i kompozisyon kuralla rı na bağlama

ıuaktadır. Yarutma s üreci yeni denevimler. biç im

IL'r n : ıckniklerle yeni bir d il. ankuuularn doğru

gel işmekte " L' furkhlaşmakuıdır. Cezanne. gecmi

.::-in e n iyi resimlerini niteleyen uyum yasa lanna. hacimsel yal ınlığa n : mü

ke mmel dengeye varmavı ama,' edinmiş t i . Bun un için "Em prc....yoıı ist u,...ta

l .ınn buluşlannı kullanarak ' doğada n ' res im ya pa rke n, aynı za ma nda POllS

sm'!n -c ın.u m.ı üzgü o dü zen ve gereklilik du ygu sunu da yenide n elde et 

mı-ye c.ıl ısn" rCoınbrk-h . 1997: .,.1H).

Braque'in rexim ler inin etkisi durgun . geni.'j hacimh biçimlerle . Kübizmde n

kaynaklanan ayrı....urma "C cok inn: bir renk duygusu ile organize edilm iş

bir yüzey anlayı;.ma dayalıdır. Lcger bl:' Kübist biç imleri geride bırakarak.

günlük vasanun güriintülcrine yönclcrck yapı ığı "Yapı işçileri" adlı çalışma

sında geniş yüzcyli. dekoratif hi r ko mpozisyon kurar. Ağır hare ketl erin ;11

und.ı adeta ezilen figü rle r kal ın. güçlü dı~ çizgilcrle verilm işt i r. Bütün b içim 

lerin üstünde re nkle r ad eta her şey i birleştirerek yüzeye yayı l maktadırla r.



Picasso ise sın ır tanımayan yaratıcı gü cü ile

biçimin bütün olası lıkla rı n ı resim yüzeyinde

de ne r.

19.yy orta la rında ve 2ü.yy'claki akımların tü

münü ilerici sanat an lamına gelen Avarıı gar

de sa na t o larak taturrılarken, 19J 6'da başlayan

Dadacılıktan da resmin yüzey anlayış ı ru de

ğişt i ren s özsel. yaz ınsa l. görsel uygulamala r

ve sözcü klerle Magritte' in ça lışmala rında ku l

landığı şaşı rtıc ı sözcü klere uzan an çizg ide res

min yüzey plan il i şk is i n i n değişimine tanık 01

maktaviz. Kendisinin de ifade ettiği gibi.

"Resim a lan ında çok şaşı rt ıc ı buluş l ar yaptığı

ma Inanıyorum : Resimle rimde nes neleri hep

bir araya get irdim Sürdürdüğüm araştırman ın

sonucu olara k va rl ı k l ara ilişk in . yepyeni bir

ge rçe k ortava çıktı: He r va rl ı k yavaş yava ş

apayrı bir va rlığa d önü şü yor. nesn e ken d i

özünden s ıy rıla ra k , başka b ir nesne ile kayna

ş ıyor . Örneğin, bazı ye rlerde gökyüzü, orma

nı ün p lana çıkarır. İk i doğa parçasının ol uş

turduğu , bu g örün t üy ü. "bileşik nesne olarak tanımlamalıyız . Çünkü söz

konus u va rhkla rın tözlcnru birbir inden ayıran ya da kesen h ir ~' i zgi

yok tur. Yaprt larım . g öze al ışagcld i ğinden daha farklı boyutlarda algı

lamaya zo rlar. Çizd ikle tim akla yakınd ır ama bazı bölüm lerde orman

da n göğe yü kselen. birkaç ağaç görün meyece k kadar saydarulaşı r ya da

çıplak kadının bazı parça l arı başka laşım geçirerek başka tözlere dönüşür

(Torczyner. 1992: 109 )."

Soyut Dışavuru rnculu ğ un başka bir tü rü ola rak gelişen ,

'Eyle m Resmi ' (Action Painting ) akım ı ile , beyaz tu valin

önüne oturup. canland ırd ı ğ ı. soyut ya da başka konular

la resim yapa n geleneksel ressam imgesi de zamanla de

ğişmişt ir. Resim y üzey ve pla n ilişkisi. içgüdüsel Ve bi

linçdışı bir yaratma istem i ile organize edilmiştir. Ö rne 

ğin , Po llock 1940'1 1 yı llarda yapt ığ ı ça lı şma larla. resmin

yüzeyanlayışı ve pla n a nlayışını değiştirmekle beraber

ge leneksel tuval sehpasını ku llanmaktan da vazgeçm işt i r .

Yüzeyi. da mlatma tekniği kull an arak, merkezi bir ilgi çer

çevesinde d ü zenleınemişti r . Resim yüzeyi serilen tuvale

he r yandan yaklaş ı larak ça lış ı lan h ir ey lem in izler ini ta şır.

Sonu hell i o lmaya n çizgile r, geniş boya lek ele ri. tablon un

Fernınd teea,
}ıpı [jÇt/m, 1950

TIm! Vu rmt' Yağlıbof4
3DOx200 cm

PoDcd seknek.~e/

mtm ~nlıYlfımn

dsınds,

jk"'repm'kl

otnıı çl/~lJke'n



]oul A,bers,
K.ırr'J'ı.' Sl~~ 1963

TIm! Uıı:nne Y.;/tbo~

('OC

WC/O fontını

Oul hvrım, 196'2
11.'V11 UteııT,!:' ~. ;nü,o

re~;lboyı

(sı;)

J.ı <ptrJOO,;15,

Uç A!ilC'flb n B.ı .vrJ;~ 1953,
U.<i USıt: ~ıpIfW1lm 1j uç

bıyr.ı k ıunl

76,2x115, (ı: 1'2,7cm

•

ke na rlar ina taşacakmış biçimd e ko mpoze ed i l mişt ir. Pell ock dı şavururnun

içsel ç al ışma ve düzen anlayışı n ı şc>yle açıklar:

Resmimin içinde yke n. ne yaptığımın farkında değilim . ~e yapmış olduğu

mu g örebilmem. ancak bir çeşit ' yaptığı nı farketme d öneminden sonra

mümkündür. Değişiklikler yapmaktan. simgeleri bozmaktan korkmam;

çünkü resmin kendine ö zgü bir yaşamı va rd ı r , Ben bu yaşamın ortava ~' ı k~

ması yolunda çaba harcarım <Lvruon. 1982: 235) ,

Bu bağlamda . "serbest bicimli sanal anlayışı Ye dışavururnculuk gihi so yut

sa nat a k ımla rı ilc , resim yüzeyindeki ilişkiler sistemi üne mini yitire re k. yü-



z<.:yc.: bü tü nü ile yay ı lmıs ne-ık ve hivcrarsik i1bkileri engelleyen verı! bir

kompo zisyon a nlayı~ı gelmiş tir" (Erzcn, }ı-)(F : lOjHL.

1()(}(f l:trda Mini mal .....anaua leke \ 'L' renk il i.....k ileri tck bir :ıl:ın:ı vavılnr. ık. te k

hi r yOzc)' :ı n layı~ ı ile . anlamncı içe riğin dı ş ı nda . en :ız:ı ind irgcumis kompo

zisyon a nlay ı.':' ı içind e ya lın. an lur yüzey a n l:ıyısının egelllL'n k ı lınd ığ ın ı g("ı r

mcktcvi z. Resimsel Y:lI1 lls:l111:l h övlc liklc yo k olma kta , resmi n .ılg ıl.ı rul a n

me kansal derinl iğinden . yüzeye çek me dü zenlernesi eğ il imi s("ız konusu ol

mak tad ı r. josc-ph All-ers list üste gelİrd iği kare ve dikdöngcnlcrindcn ku ru

lu sa r geom et rik res im le rinin rneka na hağl ı o lmayan dt.:rin liğ i n i ren k kura rn

l arı L.,:,ı ğ ı a lt ında gück- ndirir.

Fo ntana 1() =itf d e Il haslay.ı ra k . serbest hi cimli sanat \ 'L' t:ı::-;izııı'c te p ki olarak

gdi ~ı i rd iği tck ren kli dvl inm is tuval lc rivlc birlikte-. .....onradan geliştird iğ i yır

ul nu s tuvallcnylc tuva lin geris indL'ki sonsuz 111 t' )..;:111i seyircinin :ı1g l l : l lll :ı s ına

sunmuştur. Fontana resmin yeızey ()rganizasyınııın:ı vanklar \ 'L' dcliklc-rlc

fa rk lı h ir anl:ıy ı ..... getirerek izley iciyi tuva lin suurl.m icinch-n hO~llIğa . ko-mo

sa doğru hir volculu ğ.ı ç ıkarır. Yarıklar'ın ıuv.ıl geri.... ind e ya rau ığ ı gi)lgl'1er

tuva l vüzcyini kahanma ve üç boyutlu olarak algılanmasını sağlar.

J aspe r Jo hn .... res im yüzeyini sarıki duvarda :ısılı k:ılmı ... . eski hir Ilanırus gi

hi parcal.ıvarak organize etler. Bu ili şk ileri güçlü renkler icindc yansıtırken,

kökten bir deği~ikliği günde-mc gcurcn. rcshulc hi ı..:imi <.koğerlendirınc.:k icin,

cisimlcrin madde-cl gc.:n.:ekliğine geri d önc-n "Ye n i x csru-k-ilik" icinele calıs

nu rla r y:ıp:ır . "l\' Bayrak" adlı yapuında . tam gcrcekci hir nv-nclhklc üc

Ame rika n hayrağın ı ü -ıc verlestircrek farklı bir pl:ın anlayısı v.ıratır.

"ü p Art", geometrik soyutlamay:ıdayalı düzen anlavısını yeniden resim pla

nına getirirken. küçük \ 'L' birbirine benzeyen gLoolllL'lrik nesne-lc-r renkli \"L'

jı...::('! .~ik. i.
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siyah beyaz olarak yatay, düşey ve dama tahtası görünümünde içiçe geçen

çerçeveler halinde organize edilmiştir. Bu çizgi ve nesnelerin yaptığı görsel

yanılsamalar hareket duygusu ile birlikte dış-bükey bir derinlik etkisi ver

mektedirler. Özellikle Vaserely ve günümüzde Bridget Riley gibi sanatçılar

gerçek algı ve görsel yanılsamanın karşıtlığını göz aldatmasına dönüştüren

yönteme başvurmuşlardır.Op Art'ın hareket etkisini göz aldatmasıyla sağ

lamasına karşılık, Kinetik sanatla motorlar, elektronik düzenlemeler ya da

mekanik aygıtlarla heraber kompozisyona gerçek hareketi getirir: Bu dalda

resmin sınırları heykele yönelerek aralarındaki sınır yok olurken, mekanik

aygıtlar resmin duran parçalarını hareket ettirmekte ya da renklere hareket

lilik etkisi kazandırmaktadır.

Robert Ryman beyaz resimleri ile resmin sınırlarını heykele taşımıştır. Beyaz

hoyanın verdiği arılık, temizlik resmi sıfır noktasına getirirken tuvai kenar

larında kullanılan metal destekler hoş kompozisyonun hir parçası olarak

yüzeyi heykele kaydırmıştır.
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