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öN SÖZ 

Boyayı ve kağıdı keşfedip bu materyalleri resim sanatına kazandırdı 

cından bu yana insanoğlunun tutkun olduğu bir tema, gizemli sanrılı bir 

hastalık olmuştur insan figürü. Rembrand'tan Leonarda da Vinci'ye, Goya'dan 

Gauguin'e kadar fig:üratif olsun soyut olsun tüm ressamlar mutlaka insanı 

konu etmişlerdir eserlerine. Hatta kübist ve pop-artçılar bile tablotarına 

insanı çağrıştıran bir parça koymuşlardır. 

Ressamların , yaşamın çekirdeği, odağı olan insant konu olarak ele 

alışları , kendilerini ele alışlarıdır. 

Özlem KESER 
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ÖZET 

Fi gür.::ıtif re s [rıı, fY,Öri.inen dünyarını düzen!eni '~ manttğ.ındarı çıkmış bir 

çizgi, biçim ve renk dilidir. 

Hri s tiyan elini , insan fi g ilrünün gerçekçi anlatımını yasaklıyor , 

böylece renkler cnnl<-ı.nıyordı_L Giot to , . çiğ renklerelen i lk uznklaş<:m ressam 

o!muqu , Gerçekçi formları ve doğ<:ı.J renkleri ku!lanmı§tır. Böylece Rönesans' 

ç e.-:: i. t 1 i vı:ı !l rt-ı · r!•_'Pem[ .s l enli r T-s tk ve rengın n[ teliklerini ve doğastnı 

kesfedememiş!erdir . 

d ır . Empre 5von i zm'•h:n örıce renk , nesne!er[n bir ö t- elliği . kendinde vnr 

Enır:ıres yonist ler renkçi. , ıs ık- cı:ö! ;;;ec i bir El.nL LlYlŞta iken Expresyo-

ni s t!er . kendileri ve ı c dünyala r ı ile il g ilenmis!erdir. Fv nrPsvrınistlPr 
--- L" .- - - - ~ ~ •--- - - --

ı ç ın renk. bi ç im ve kr_)mp•J:z:i.syc·n tümüyle soyut cle ,?,er!erdir. 



lV 

Modern sanatta nü önemini bir ölçüde yitirmiştir. Avrupa nü 

sanatında ise ressamlar ve seyirciler genelde erkek, nesne olarak işlenen 

kişilerse ço~unlukla kadın olmuştur. 

Avmıg~ud' larda figürasyona yönelme tekrar görülmüş ve yeni figürasyon 

ortaya çıkmıştır. Yeni figürasyon soyı.ıt sanatla,figüratif sanatın karşısında 

üçüncü bir olmuştur. 
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ABSTRACT 

Fl.<>.1.H'D_tive p~1intin _e>. ıs a Jdnguage of llne, from and colour -which 

w.cı.s derived from the arrcln~ement rensonıng of visib!e vorlcL 

Accord!ng to christ imı1 ty it vas forbi(lden to expres human figure 

realis tic8.l! _v, thı.ıs the co!ors were being enliverıeeL Gic·tto has been the 

first pMirıter who got away from raw colours . He has used realistic forms 

and n nt un~ l col ours Therefore he has been the pıoneer of Renaissance 

Fe nH i ss an ce , Spnn i s h. F! emi sh , Denmar k. Frene h wıd m.::ı.ny other s h<:ıve 

t ri ,c;d •r ;:ı_r ı ous w<-tY S so :_:-ı_ s tl.) e x rıress vo ! ume and mass by the he ! p of 

!ight - shading. They have been unable to discover the nature oflight and 

co!our. 

It i s the Impre ss ioni s t who discovered the enlnıır in nı:ıint i no- in it~ 
- - - - -· - - -- 1· -- - -- - - --o --- - - -

real sense. Before Impressionism co!our used to be to be regarded as a 

dı<ırc~cteristic of ob iect s 0.nd a value of its own nature, thus it has 

been consldered as a seperate element from light. 

\N'hi le · Imr.ıress i.oni.sts be! ieved ın colour and 1 ight - shading; 

Expresionists dealt with their own selfas well as their irıner world. For 

Expresionists colour , from and compososition were entirely 

abstract valves. 



Colour i ~t pa int~ rs have t r iect to express o~jek t ive images created 

by ı:liuk anı} 1 L(üı t t ane ~: by the he 1p of wa:rm and cold c o lmı:rs . Cc·1ourist 

to cre;tte abst:ract effects. In this 

wav nhstract (non-fi v ı. ı n:ıtive) pi'ıinting has come lnto ex istence. 

The nude has to same extent lost its importance in modern art. 

In EıJrı::>pemı Nude the painters and the painters and the audi ~ınce hm-'e 

generally been males ; the people who were wo:rked as objects , hawever, 

force ar:.ainst abs trnct cırt <:ımı fi gura tiıre Eırt. 
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I. FİGÜRATİF SANAT VE FİGÜR.ATİF RESİM 

Figliratif Sanat, resim ve heykel sanatlarında, yalnızca gerçek varlık 

ve nesnelere gönde.rme yapan bet i leri kul !anan sanat anlayışıdır. Soyut ya da 

nonfigüratif sanata karşıt bir yönelimdir. (1). 

Figüratif resim, bir varlığı, bir nesneyi, bir sahneyi çizgiler ve 

renklerle temsil eden bir resimdir. Ressanı tarafından düşünülUp gerçekleş-

tirilen bir resim, soyut resim olarak ortaya komılmuş olsa bile, eğer 

seyirci , resimsel imge ile dış dünyanın nesneleri arasında bir ilişki kurup , 

fi gürasyonu ortaya çıkarırsa bu bir figüratif resimdir. Figüratif resının 

resimsel anlamının değeri hemen hemen bu ilişkide yatar. Resimlerin temsil 

ettiği şeyin seyirci tarafından bilinmesini istemeyen ressarnlar vardır. 

Soyut olduğu iddia edilen bazı resimlerde , figünısyon, aslında sadece gizli 

tutu!nmstur. Nesneleri. ne snelerin bazı pRrç.g_[arı nı veya görünümlerinden 

bazıları nı temsil etme iste~i ve gere~i zor çözümlenehilir bet imlemeler!e 

yerine getirilmiş olsa da antreman!ı bir seyirci , nesnelerle ımge arasındaki 

bu ilişkiyi ke .şfeder. (2) 

Sanatta imge, genelde bir estetik olarak sayı lmaktadır. 

Sanattı:ı. gerçej~;in yansım<lsının özgilnlü.~üdür, onu kavramsal düşünceden ayırt 

eden şeydir. Bu bcı.kımdan imge gercekliğin sanatsal çağr1ştırımıdır, diyebi-

liriz.Sanatçının bilincinde tespit edilmi .-;: haliyle nesnel dünyanın dür;;ünsel, 

ya da idea 1 bir tab losudur. Bu nedenle okuyucu, izleyici tarafından 

algılanabi!ir. Tasarım ise, sanatsal düşüncenin nesnelleşmesi olarak kendini 

gösterir ve omm duygulanmasını sa.§;1ar, (3) 

1. "Figrln1tif Sanat", Sanat [('avram ve Terimleri Sözlüği_L İst., 1986, s. 84 
2. Neşe RROOK, Figürat if Resimde Bakış Diyalekt !ği ve Bakış-Espas t 1 işkisi. 

istanbul, 1977. s . 9 
3. İhsan TIIRC.,[f!', Sanat Felsefesi, İzmir .• 199l. s. 189 
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Resimsel olayın üçüncü elemanı olan seyirci için, özellikle figüras

yonu hemen algılannıayan resmin anlaşılması, bu resmin figüratif veya soyut 

olduğuna inanılınasına bağlıdır. Figüratif alışkanlıkların egemen olduğu 

resimsel eğitimimizin güncel durumuna göre , seyirci , figüratif tepkilere; 

temsil edilen nesney i tanımaya kendini hazırlar. Model olarak alınan gerçek 

üç boyutlu nesne lerle, resimsel imge, bu dünyanın aktarılışının görsel 

algılanması arasında önemli bir ayrılık vardır. O halde , bizim dış dünyayı 

alg ı lamam ı z ile bu dı-ş dünyanın iki boyutlu resimsel imgelerle aktarılışında 

temellenen ve soyut resimsel plastikten ayrılan bir figüratif resimsel 

plastik vardır. 

Coğı.ı ki'3i .gönüllü olarak, bir anlatım sarıatı olarak düşünülerı resmin, 

en önem l i i7levinin dış dünyanın aktarılışı olduğuna inanır. Gerçekten de 

bi 1 inen en eski res imler figürat i ft i r. Aına bunun nedenin i bi lemeyiz. Mı lam

ları ve ne için yapıldıklarına dair varsny1nılar hiç bir zaman doğrulanmadı. 

Hiçb i r şey de bi linen en es k i resimle r in, insanlığın ilk resimleri olduğunu 

göstermez. Figüratif resim , resim olannkl a rının mümkün o Lı.n ku 1 lanı ş 

'3 eki l !er inden b!rictir. Bütün çocukl ar res im yapmaya başl adıklarında , soyut 

larncı değ il f igürRsyon ynpı yor lar. A.ma doğal ki. hiçbir çocuk , bilinçli veya 

bilinçsiz e~ itiminin e t kisinden kurtulamaz. Çevre l erinde , şehirlerde , dergi 

lerde, müzelerin ço.2:unda , genellikle , sadece figürasyon görürler. Sonuçta 

deneyler, bize düz bir yüzeyde , resının olanakları ile temsil edilen 

nesneleri tanımanın, özel bir eğitimin sonucu olduğunu ve bu aktarırnın 

gene 11 iki e kabu! edi Imi~ bir takım koşu ll ara bağlı olup, bunların anlamını 

kavramak için onlara öğrenmiş olmamız gerektiğini gösterir. 

Figüratif resmin, kendine özgü anlamını, hem birbirinden farklı, hem 

de birbirine bağımlı iki anlamının sentezinden oluşur. Biri aktarılan 

şeylerin formel , pratik , psikolojik , sosyal , duygusal özelliklerinin anla

mını, diğeri de onların resimsel yansıtılmasının plastik anlamıdır. Bir 
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1. Ya~ 10 

figi_iratif resimde , nktarılan şeyleri. aktarılı~ın nl.<ı.c;t ik 
ı..- - --- - - -- anlamına göre; 

aktarılışın plastik anlamını ise bu şeylerin gerçekte ne olduklarına ba~lı 

olarak anlarız. Bir ressam di ~er!erinden , yansıtaca~ı şeyleri ve yansıtma 

araçlarını seçişiyle cwırt edilir. A.ına bu farklılık daha çok resminin, 

yansıtılan şeyler ve onların yansıtı!ısları arasında kurdu~u pl astik iliş -

kide ortuya çıkar. 

Figliratif res min anlatım araçlnrı hiçbir zaman tam bir taklide olanak 

te.nımazlnr. Ne bir çizim gerı;ek bir çizgi 1 ne bir modle gerçek bir kabartma , 

ne de bir renk Fi rı-iir.<ıt if ı-P .c;ım 
- - r. - -- - · - - - - - - ... ... ' aktaracağı 

yanılsamasını verir, onu hatırlatır . Bu yanılsama bizim görsel algılamaları-

mızın . gerçek iki boyutlu inıge!ere dönliştlirlilmesiyle gerçekleşir. Figliratif 

resim bir ornatma (transpoz isyon) sanatıdır. Ama bu ornatmaların, örne~in 

fotoğraftakilerden daha belirgin olan deformnsyonlar olduğunu unutmamak 

gerekir. Figüratif resim bir arnatma zorunluluğundan, anlatırncı bir sonuç 

alabildiği ölçüde sanattır. (1) 

t . Neşe E..T?DOK, s. 9 
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I I • RES İ M SEL D İL İN F.T .flAAN'I OLARAK RENK 

Figürcı.t if res im, görünen dünyanın düzenlenmiş mmıt ı ğından çıkmış bir 

çizgi, biçim ve renk dilidir. (1) 

Figüratif resims el olay, bir iletişim olayıdır. Şüphesiz res sam 5 

verici işlevini yerine getirir; resmin dili iletişim aracıdır; resmin 

içeri~i iletişimin nesnesidir. İletişimin nesnesi , ressamın seçimini ve 

iletişim araçlarını belirleyebilir. Resimsel dilin elemanları çizgi, renk ve 

valördür. Renk basit bir kavram de~ildir. (2) Renk , ışığın kendi özyapısına 

ve nesneler üzerindeki yayılımına ba~lı olarak göz üzerinde yaptığı etkidir . 

( 3) 

Optik bir sanat olan resim , herşeyden önce göz duyumlarımı dayanır. 

Ve bu duyumları da as lı nda renk - 1-';:ı k duyumlarından başka bir şey 

de~ildir . Burada izlenimcilerin keşifinin bu duyumlar!a ilgili ı~1k tayf]a-

rını ke.şfetmiş olmaktan ib<n-et olduğu söylenebilir. Renk, Lz!enimcLlere 

.<.!,elinceye kadi-l.f" res imde cbima kullantlag:e!miştir_ 

Resimde rengı, gerçek anlamda izlenimciler ke'?fetıniştir . İzlenimci -

likten önce renk. nesnelerin bir özelli~i. kendinde var olan bir değeri 

olarak kabul edilip ışıktan ayrı olarilk dü1;;ünülüyordıı. (4) 

Renk . en eski devirlerden ça~ımıza kadar insanı büyüleıniş ve etkile-

mi<ştir. İlk sanatçılar , doğa pigmentleriyle sınırlıydılar . Bulabildikleri 

boya maddeleriyle renk zevklerinin bü::vi_1k bir özgürlük içersinde ortaya 

koyuyorlardı. (5 ) 

1, ERIXJK, s , 9 
2, F.RJJOK, s. 10 
3. "Renk" , Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü. İst., 1986. s. 200 
4, İhsan TIJRC-.fl!', Sanat Felsefesi , İzmir, 1991. s. 145 
5, Mustafa AYAZ, Ve_ysel GONAY, Halil AKDENİZ, Resim_ ATJkara , 1978. s. 15 
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Renklerin fark1ı1aşmaları, ça~ctaş bilimin açıklamalarına göre, elek-

tromanyetik dalgalard~:m ve titre-;;imlerinin değişik olmasından doğar. Yani 

her renk hrklı dalga boylarında titreşimleri bize göndermektedir . Eğer iki 

ayrı cisme bakt ığım1 zda birini kırnnzı, diğerlerini beyaz görüyorsak, bu 

demektir k L bir inci ci sim norma 1 beyaz ış ık ta gökkuşağının tüm renklerini 

kırmızı hariç emmekte. ikinci cisim ise tüm renkleri eksiksiz ve aşağı 

yı_ıkarı es it miktarda Y<J.nsı tmaktadır. Bir ·7 i.'?enin bize yeş i 1 görünmesindeki 

neden, siseden tam o rengi karakterize eden dalga boylarındaki titreşimierin 

yansımcı.sından dolayıdır. Bu olay , cismin bir rengi kendi içinde yaratması 

veya oluşturması de~ildir. O cisim gel en ışığın ancak belli bir kısmını geri 

yarısıtarak o renkte görünmektedir. Bu böyleyken. rengin nesnelere bağlı 

de,i~ismez lerinden de söz etmek gerekir. Bunun anlamı: aynı nesne renginin , 

aynı aydınlatma şartları tekrar edildiğinde gene aynı renkte görünmesi 

demektir. 

Bir renk. aynı sistemin içinde üç ayrı oluşumun birbirini izlemesi 

sonucu olnşur. Bu si-,;temde göz. ışık ve beyin arasındaki ilişkiyi kuran 

fl.r<:ı.ct 1 r, 

Fiziksel sistemde renk. ışı~ın ölçüler ve rakamlarla geniş bir 

$eki lde ince lendij'i;i b ir fiz ikse! o lcı.ylaı- top lu luğudur. Fizyolojik s istemde 

ise . ısı~ın göz retinAsı üzerinde ve sinirl erde meydana getirdiği de~işim-

rı · __ ır. Psikolojik sistemde ıse renk . çeşitli ışık etkilerinin beyinde uyandır-

dı~ı etkilerdir. Bu farklı bilimsel sistemlerin deği~ik ağırlıklı. çok 

yönlü inceleme ler ine rağmen rengin dört ayrı ana öğeden meydana ge i diğini 

söyleyehi.!iri.z . Bunlar sırası ile: ı-;ıık. yüzey (boya)ı göz ve algılamadır. 

Yani rengin kavranabilmesi için bir ışık kaynağına, ışık kaynağının listüne 

gönderdiği ı o;; ık t.-;ıınlannı y;:msı tacak ikinci ışık kaynağına ya da ylizeye; 

onu görmek icin bir anıc olan göze . en sonunda da onu algılamamız için 

gerekli ol~n he yne ihtivaç vRrdır. 
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1. Işık : E,ğer önceden düşünüldüğü gibi renk yalnızca nesneye bağlı 

bir özellik olsayd ı . ış ı k farklılaşmalarına göre nesnenin renginde değişim 

meydana gelmeyecekti. Biliyoruz ki, nesneler farklı aydınlatmalarda çok ayrı 

görünümler kazanmaktadır. 

-- Işık, bir ener.i i kaynağından gözümüze gelen ışının elektromanyetik 

dalgalara dönüşmüş halidir. Bizim için özelliği olan ışık, genelde beyaz 

ışık, aynı zamanda insan ın görme boyutları içinde kalan bölümü de oluşturur. -

A_rıcak bi ldiğinıiz kadarıyla bu beyaz ışık, Newton 'un prizma deneyinde 

o lu.~turduğu parçalamayla , renk! i ışıklardan o luşturduğu ortaya çıkmıştır~ 

Onun yaptığı ayrıma göre, beyaz ış ık yedi ayrı renk taşımaktadır. Bunlar: 

mor . lacivert , mavi, yeşil . sarı , turuncu ve kırmızıdır. Böyleyken insan 

gözü renk ayrımında çok daha faz I as ını yapabi ınıektedir ~ Kırmızı, insanın 

görebi !di ği en kısa e lekt romanyet ik da !ga boyunda bir renkt ir. Kırmızıdan 

daha kısa dalga boyı_ında olup da görülemeyen ılıklara kızıl ötesi ışıklar 

den ir. Cn] ı·ü!ebi!en en u zun da lg~. boyunda ki ışık ise ınordur. Ondan daha uzun 

da l ga boyıına sahip ol an ışıklara mor ötesi ışıklar denir. Bu ışıklar ve 

onların olu~turdu.Q-u renk l eri. bnz1 kimvasal ve fiziksel amaçlarda kullanma 

olanağı elde edi !miş ise de onlar bizim normal tayfınıız içine 

düsmez! er, (1) 

Is !k-. rest ın sane1t ındH çe,3itli yanılmasına teknikleri kullanılarak , 

betiler ve resmedilen al an üzerinde yaratılan aydınlık etkisidir. Rönesans 

döneminde ortaya çıkmış >.re bu çağdan sonra Modern Sanata dek Avrupa 

resminin uğraştı~ı temel sorunlardan bir haline gelmiştir. Başka ülkelerde 

ve Rönes 8.ns öncesinele tüm resimsel betiler homojen bir renk düzeniyle 

sunulur. Gerçek nesnelerin bir ışık kaynağı karşısında nasıl bir görünüm 

1. Nuri TEMfZSOYLU, "Renk ve Resimde Kullanımı"~ İst., 1987. s. 10 
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sundukları ve bunun nasıl resmedileceği, söz konusu sanat anlayışlarının 

konusu olmamıştır. ( 1) 

İmpressionizm öncesi ı~ık , figürlerin plastik değerlerini ortaya 

çıkarmada, tablonun konstruktionunda kullanılan bir araçtır. (2) 

Resimde plastik (üç boyutlu) bir görünüm elde etmek amacıyla, biçim-

leri modle etmek (mekan idnde kendi hacimleriyle bir yer tutma izlenimini 

vermek) yoluna başvurulur. Biçimleri modle etmek de resmin başlıca araçla-

rından biri olan ışık - gölge zıtlıklarından yararlanmak ya da rengi bu amaç 

uğrunda kullanmak demektir. Nesneler bu yoldan bir biçimsellik ve bize 

sağ! ık! ı olduklBn izlemini veren bir ni tel ik kazanırlar. Claine - obscure 

adı verilen mod!e ediş tarzında. ı~ık!andırılmış bir nesnenin gölge verdi~i 

ve bir yanının öbür yRnından daha aydınlık oldu~u ilkesi geçerlidir. Rengin 

bu ilkeye ba~!ı!ığı ise, koyu ve açık renk tonlarının kullanımıyla ilgili -

dir. Ciaine - obscure tarzında mudle edis. ressHmlarca öteden beri bilindi~i 

halde, salt renk kull <=ı.nımı yoluyla modle etmek ondokuzuncu yüzyılda ortaya 

ç ı km ı stıT. (J) 

2. Yüzey (veya boya): İnsan ı 11 görme boyut lan ıçıne dü,<:;:en ve beyaz 

ı .sı.2;ın aynstırılnmsıyla elde edi lerı renkler, aynı zammıda tekrar birleştik-

lerinde beyaz ısı~a dönüstürülebilirler. Bir nesnenin renkli görillebilmesi 

idn, o nesnenin üstünden yansıyan ısıkların gelerek, gözümüzün ağ tabaka-

smda görüntü oluşturması gerekir. Görüntü olu,.;;abilmesi için ise , ışık en 

fazla gerekli olan elemandır . Bunun içindir ki karanlık bir odada hiçbir şey 

,göremeyiz. Nesnelerin renkleri 52:elen ı .::ığın yııtulma veya yansıtılma sırasın-

da geGird i ği de.?; iş i me göre meydana .f?:e l ir. Renk, maddenin ış ı ğı değiştirmesi 

veya ı .sığın geçirdiği bir tür isiemin sonucudur. Aynı nesne farklı ı~;ık!arla 

1" Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğı1, s. 108 
2 . TURC.f.lT, s" 145 
J . Sezer T.ANı:::Uc, Resim Klavuzu. İstanbu.!, 1973. s. 13 
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aydınlatıldığmda rengi değişmiş görünür. örneğin: turuncu bir nesne; ampul 

ışığında olduğundan daha ışıklı, turuncu dışındaki nesneler ise daha ölgün, 

renklerini kaybetmiş gibi görünürler . Işık kaynağından gelen ışıklar 

nesnede yansıdıkları için, ondan ışıklı görünürler. Yüzeylerden yansımalar, 

düzgün dağınık veya karışık türele olur. Ayna düzgün, mat yüzeyler dağınık, 

dokulu yüzeyler ise karışık yansıma yapan yüzeylerdir. (1) 

3. Göz ; Nesnelerden yansıyan ışığı algılayabilmek için göze ihtiyaç 

vardır . Genelde göz, çalışma sistemi bakımından, fotoğraf makinasına benzer 

türele çalışır. Ancak şu farkla ki, gözde iki tür sistem bağımsız olarak, 

aynı anda çalışmaktadır. Yani koyu - açık algılama için ve renkli algılama 

için ayrı mekanizmalilr devrede iş görürler. Göz retinasmdaki iki tür 

hücreden biri olan çubuksu hücreler. nesnelerden yansıyarak gelen ı.c: ı k 
- !1 ---

miktarını tespit eder. Yani, ı.sı.ğın nicelikse l boyutunu saptar. Biz de bu 

ise nr~ .c:nP. rlPrı PP 1 Prı 
- - - - --- - - - ·- <"';'? - - - · -

ış ı ğın renksel karakterini yakalarlar. Bu, bir kromat ik 

ı sık yakalaması demektir. Bu iki hücrenin tabakasındaki durumları 

.<şöyledir . Konik hücreler. "fovea" adı verilen ve tanı göz merceğinln 

k n n ı s md u bu! un n. n DJ anda yoğun hal de d ir 1 er. Bu neden 1 ed ir kL nesneye 

baktı~ınıızda g6rliş alanımızın tam ortnsına gelen yerdeki renkleri , en do~ru 

hallerinde g6rlirüz. Foveadan etrafa gidildikçe, çubuksu hücreler artar. Bu 

hücreler koyu-açığı algıladıklarından; bu kısımlarda renksel etkilennıe 

azalır. En dışta ise yalnızca çubuksu hücreler bulunduğundan, gözümüzün ucu 

ile dedi.,i~;imiz görüntüler , ancak birer karaltı halindedirler . (2) 

l. TPMİ ZSOYL.U, s. lO 
2. TEMİZSOnU, s. 11 
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4. Algılama: Göz duyumsal bir organdır. Böyle olmakla etkinliği, bir 

dış etken tarafından meydana getirilen bir uyarının algılanmasında sınırla-

nır. Bu izienim uyarının etkisi altında, gözlin değişimi ile ve optik sinir 

yoluyla sinir merkezlerine ulaştırılır. Du~yı_ım bir izienimin bilincidir; 

hoşa giden ve gitmeyen ayrımı i le bir! iktedir (Fenk iz tenimi). "Algılama" 

ise, duyı_ımun nedeninin clahya önceki deneyler zincirine dayanarak yapılan 

yorumudur. (1) 

Fengi a l ,<o>:damak , görme metodumm heyecanla ilgili tek ve güçlü kısmı -

dır. tepki 1 erimiz çoj.hı zaman kesin ve anidir. B~E ı renklerin 

bizde heyecan uyand ı rdı~ı daha başka deneyleri de hatırlarız . Mesela mavi 

bizde istek, üzüntü, yalnızlık hissini uyaran bir renktir. Hatta serinlik 

tesiri de yapabilir. öte yandan kırmız ı , sıcaklık hissi verir. Bu bakımdan 

Courbet'nin natürmortunu çok sıcak bir resim diye tanımlayabiliriz. Ayrıca, 

ktrmızı. bi?de şiddet ve tahrip tesiri yapabilir. Her iki renk de derinlik 

görüntüsü verebilir. Genellikle kırmızı renk , maviy<::" gör e bize daha yakın 

görünürler. Yine bu renkler t::ımnmi y 1e duyusal uyarmalar yapar. örneğin, 

Courbet'nin resminde k1rm ı zı rengin kitle halinde ve fazla kııllrınıl m ·ı ı:; -- -- -- ~r- - - - --· - ~ 

olması bizde kuvvetli bir hoşlarıma hissi uy.::ındırabilir. Aynı renk, başka 

renkler gibi . de~isik sHrtlar altınrta memnuniyelsizlik. hatta isyan hissi 

verebi 1 ir. Değişik çai:>;ru::ımlar uyandırmasındaki kolayt ık. H:'ng1.n görme 

a1ışkcın!ı.ihnd;-tki ç:,ırrııcı gücüne delildir. (2) 

Mavinin kırmızıyanazaran derinliği daha iyi telkin ettiği varsayım-

ları ve bu özell i ğe iliı;;kin kazanılm ı ş fikirler, çok basit bir figüratif 

deneye bile dayanamazlar: Bir natürmortta kırmızı veya mavi bir saksı, 

l, EROOI(; s~ 10 
2 , Bates LOWRY, Sanatı C.örmek, istanbul, 1972. s_ 53 
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zor un 1 u o! ara k ton tesk i J eden kı rm ız ı veya mavi bir duvar önünde gözükUr. 

Tıpkı Japon estampırıdR, dağın önündeki kişi gibi. Van Gogh da, kendi portre-

lerinin bazılarında, örneğin bu portrelerin gözlerinde, derinlikleri, soğuk 

bir renk o lan ma'ri i le boyayRcağı yerde, s ıcak bir renk olan turuncumsu 

kırmızı i le boyamıştır. Biz gözün en derin ve en yüksek noktalarının 

nereleri olduğunu bildi.ğimizden, derin noktalar kırmızı ile boyansa da, bu 

bizi yanıltmaz. Bunun psikolojik bir gereksinme ile yapılmış olduğunu 

an lar ı z . ( 1 ) 

İnsan gözünün , .2.örs e! o!an:ık yakaladıklarının sırası şöyledir: Göz, 

önce çevresindeki hareketi ışığa ba ,ğlı ol a rak yakalar. Sonra koyu açık 

farklılıklarını a!gı!ar: en sonunda ise, renksel algılama ile beraber tüm 

özellikleriyle nesnel varlı .2:ı a!gılar . 

özet olarak; Nesneden gelen ı-;;ıklar yoııyla veya ışık kaynağmdan 

gelen ısı~ın kendisinin , göztimfiz aracı!ı~ıy!a bizde meydana getirdi ~ i 

duyum!lRr ve algılamanın niteliksel haline "FENK" diyoruz . (2) 

l. ER!XJK, s. 12 
2. TEMtZSOYLU, s. 11 
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I TI. FİGÜRATİF RESİMDF DÖNEMLERE C..öRE 

RENK İNSAN FİGÜRÜ İLİŞKİSİ: 

1 . l?ık- Gö!ger:i (Bi.:r Rengin Tonlarıyla ) : 

Sana tçıların yaptı~ı resimlere baktı~ımızda , renk baskınları dışında 

ya koyu - açık özelli~i ya da renksel özelli ,ği ile göze çnrparlar. Yani 

,genellikle resimler ya koyu-açık ışıklı değerlerine ya da renksel etkileşim-

ler önünde bulundurularak yapılır. 

Bazı Sanatçılar tablolarında bir rengin hakimiyetini, bir rengin 

kesin kendisini göstermesi Rembrandt' ın kHhve renklerini kul lanması) 

türünde uy,gulamı .'3!ardır . Yumu'3ak bir cı.tmosfer içinde canlı renklerin etkili 

halleri veya sıcnk ve ışıklı renklerin di~er renklerden daha çok söz sahibi 

o!mahr1 ile hakimiyeti e! lerine geçirmeleri yanısıra , çevrede yer alan 

renklerin. içerideki renkleri her zaman etkilerine almaları ile üstünlük 

Uyumlu bir renk hı!lmıımında renkli parçaların büyüklükleri de 

öneml]dir. Aynı renkli Rt mos fer içinde farklı bir renk küçük iken.daha canlı 

büyük parçalar halinde ise. daha ;;ı.z etkilenmii;; olarak, daha az doygun hale 

gelir (clcıkusa! görünüme vanlcak h.d<ır klh,~ i_i] mediği taktirde). 

Genelleme yuptığ1mızda, resmi olu.ş turan renkter , koyular \re açıkla-

nyla bir hakim renk , ifadevi .güçlendiren di.ğer renkler , bütünlüğe yardımcı 

griler ve suskun renklerdir. diyebiliriz . önemli olan renklerin birbirlerini 

etkilemeleriyle belli bir resimsel ifadenin yakalanmasıdır. 

Eğer res imler nesne 1 hacim ve mekanda ko.v-u - a<~ığın yardımından 

fayd<1l anıyorsa ve bu yollR derinlikler , kabartılar olu~turuluyorsa , resimde 

bu oluşuma mod!e diyoruz (1). 

l . TFMt ZSOYHl, s. 26 
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Resmin ış ı kla ba~!antısı, e~er resim kendi içinde nesnelerin ışık-

landnı l m ış göl ge! erini kapsEı.rnı yorsn doğa 1, dış ışık kaynaklarına dönük bir 

bağıntldu . Bu daha çok Do.~u ve İslam resmi için geçerlidir, Buna karşılık 

Batı resminde. 5zel ll k l e Rönesa ns'tan sonra, resim kendi ışı~ını araştırmaya 

ko:-,rulmuş ve bu ar<:v3tırı. Carvaggio, Renıbnmdt g ibi ustalarda 11~ ı k gölge 

aç ı suıdan doru~una erişmistir (1). 

Işık-Gölge (B i r ren~dn tonlarıyla) tekniğin i en etkili biçimde 15 .yy . 

sonlarında Leonarda da Vinci kullanmı .oştır, 16.yy'da ilk kez baskı us tası Ugo 

d a Ca rpi 'nin uygı_th.d1~l sanı lnmkt.::ı.d ır. BEtskllar tek renkte , çoğmılukla da 

kahverengi, gri yeşil yR da ser.va olmuştur. 17. yy . sonlarında bu teknik 

Rönesnns , A..n t ik Roma 'nın y:lrat1cı bir biçimde yen i den doğuşu demektir. 

Ge r çekte bu ç::ı..ğın klasik gelenekleri İtalya'da hi r;blr zaman bii t ii ni iv 1 f '. --- ------..- --

unutulm~ mıştır (J). 

Hr ! :c: t i v [ı rı medenive t ! , rl !n i n ıi e olcht f2 ı_ı gi b i sanatında da Bizans'tan 

etki. lenmişti. r. Erken Hr i s ti y:mlık Greko - Romen meden i yetine k<u· ::ı bir 

devr i ms el hrıreket1.i, Sctrı ::ı.t d::ı. omm !y l ve ·kötü he r yönünü reddetti. Grekler, 

s o nn 1 Rom;:ı_ l ı ! ~ır doQ:.:'t ' 'e fizi ks el gü :c e1!!ğe ö nem verirken, Hrist.iyan dini 

ö ı e!li k !e irı s nn f! ? ürtintin gerçekci anla tı mını ytlsaklıyordu. Böylece ınsan 

figürü c ~1n s ı z . s embo l ik p:ör-ününı ! e-re dönüc;;ürken . renkler t::ı.mcı.men çok canlı ve 

,n_ ı nıcuyctu 1 ~~ r ( 4) . 

Dinsel konulu resimlerde kut sall ı ğın 1r e içs el ayd ı nlo.nm<mın simgesi 

olrrn ışığı :::;österebilmek idn altın yaldız boya kı.ıllanılmıştır,Dinsel konulu 

Bi z ans mozaik ve resimlerinde kilisenin t<.ıvanları,İsa ve Meryem resimlerinin 

L TANSUG, s. 15. 
2 . "!,'3!.k-c·ö!.~Y,e" , Biiyük Larousse . tstrmbul, 1993. s . 5501 . 
3. Sanat Tarihi Ans .ik!o.oedisi, İstanbul, 1983. s. 350 
4 TFMf1SOY!Jl, s . 4 R 
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arka fonlan altın yaldızla boyanmıştır (1). Erken Hristiyan resmi duygusuz 

i fade ler ve çnrpılmıs fi?.üllerden ohv:ıurken azizierin yüzleri kahverengi ve 

yesil boyanarak daha hastalıklı hale getiriliyordu. _A_rıcak figürlerin 

elbiseleri gayet canlı , neşeli renklere sahipti. Bilhassa beyaz ve şarap 

kırmızısı sembolik anlamlar taşıyordu. 

2. "Meryem i ! e ('.o cı. ık İ sn" J. "Melekler ve A.zizlerle 

XII . yy., istanbul Çevri 1 i Taht ında Meryem " 

Ayasofya VI . yy. i konu S :i na i 

1. E . H. C,()jl.fRRICH (çev. Bedrettin Cömert,!. Sanatm övküsü . İstanbuL 1980; 
s . J9 
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Giotto , kısıtlayıcı Bizans so.natı ve onun çiğ denecek kadar canlı 

renklerinden ilk uzaklaşan ressam oldı_L Gerçekçi formları, doğal renk 

değe-rlerini kullanmaya ba.sladı , Bunun için de, Klasik kültürün canlandırıl -

ması olan Rönesans'ın öncüsü oldu (1). 

Giotto di Bondone , Gotik hevke1 sanatının canlı figürlerini resme 

aktararak sanatın yeniden doğmasını sağlamıştır (2). 

Gitto'nun Meryem'in Tanıştırılması Freskosunda, İsa ile bakire 

Meryem'in hay:::ı.tından , Ba.srahitıenin Meryem'i tapınakta kabul ettiği gösteri-

li r. Giotto bu f-reskosunda figürle-r i öyle küme lend irmişt ir ki gözümüz bütün 

sahneyi tek harekette kuşatamaz. Çatının koyurenk boyanmasının nedeni, 

dikkat çekerek , _gözü sağ köşedeki iki figüre götü-rmes idi r. Buradan it lbaren 

gözümüz pl11tformun cephesini takip ederek başlangıçta sahneye girdi}~i yere 

geri döner. Bu hareket tamamlandı~ı zaman. bir üçgenin kenarlarını takip-

ederek iki fi _ç~ürl<: mim:ıri ynpı_ı.;ı nynı ~~i)rs el imgeele birle~tirmi~ ohır . 

C..(:.izürnüzün bu h~lP:::ket i , Sc.\dece bir iiC:PPn -- - ,-;-- --- h<ıreke t i deği 1. tepe s i tapımı.k 

çat ıs l ol mı bir rn·<J.mid bi Gimi () ! u.:; tur mu .:; tur öneml l olan ' sanatçının 

! lgi mi z 1 so.ğ ön P! cmda ve aycı.kt<J. du nın iki figürü 1 s l ()V ! ş tarzı no. çekh.idir 

Burach _görü lerı i ki cı.damdan bir i, e 1 iy le işaret ederken kendisi 

mukab il t araftaki nrkadasına bakar ve bu hareketle dikko.timizi sa~a çeker. 

Arna basını. çevirmiş olmasına rnğmerL töreni de işnret et:nıi :;: bulunduğund<:ı.n , 

dikkatimiz ikiye bölünerek sol a yönelir. Böylece figür, snrıılması mümkün iki 

ayrı istikamet göstermiş olur. Giotto bu istikametlerden ikisini de figlirlin 

elbisesindeki düzevlerle !fade etmistir. Arkadan görünü~, elbisenin geniş 

düzeyi, fi gürü, arkasından düpedüz iki düzleme , koyu ve iki düzleme 

böl me k! e sağ! arımıst ır , Bu ayrımın meydana ,ı;ı:et irdi ği çizgi, durumu ve görevi 

l, TEMZİSOYLU, s. 48. 
2 , C,()MBRICH, s . 150. 



16 

nedenivle çatı dan inen kO.''"U çizginin devamı o luyor. Böylece f i gür, tapınak 

çatısını bizdeki piramid formu tesiriyle gerçekleştirici bir rol oynamakta

dır. Mimari YB.Pl ve figürler öyle bir kaynaşular kL her biri ayrı bir 

parçasnıı o tuşturarak tek bir piramid biçiminin <:ıl t yapısını meydana 

getirirler. 

GiottcJ, mimari yapıyla figürleri tek bir bicim içinde tasvir ederek 

bize bunların üç boyutluluk değerini daha iyi göstenııi.;.tir, Bu figürler 

zihnimizde btitünün parcnları ve somut biçimler halinde tespit edil difti gibi 

kitleleri ve somutlukları bakımından kendilerini teker teker de hissettirir . 

Giotto'nun resimlerindeki dlizlemler mekanı belirtmek için de~il, 

figürün ökülebi!ir hacimele bir nesne olduğunu belirlemek için kullanılmış-

tır. Meryem'in Tan ı ştırılmast Fre s kosundH, koyu renkli arka plandct mimari 

yapıylu fL'<:ürlerin bir piramid oluşturacak şekilde kaymıştırıldığı görülür , 

T:;p t n:ık. f!gürlcr[n yerk[,;t!rilece .·~! yer değil. bütünün bölünmez bir pRrça-

sıdır. Bu resimde srıi!;L:~m bir geometrik biçim yapısı vardır. İnsan figürleri 

debicim yap ısıvla ilgi l~ri ni s petinde farkedilir . Sa~ ön piRndaki iki adam 

bize törenin de .?:iL komrxg i syonun bir parçası oL:ı..r;-ık görürler. Bu figürler, 

ço~unlufru relerin!i elhişeler! ~.vilcuda yakın kollarda kendi gösteren bir özü 

ifade etmektedir . Hareketleri ndır. şiddetli değildir, özellikle çok kolay 

anlaşılan bir aksiyorı gösterirler . Figti1·lerdeki ö!cülti hareket, onların 

dcı.vrnnı~lcı.rına R§;ır ve temkinli bir sükün vermekte, bu da olayın heyecan 

yönlinden tesi r ini daha önemli kılmaktadır . Ihtimal bu eserin bizde uyandır-

dı ,ih içtenlik duygusu . fü!:üı-lerd~?ki o güçlü hareketsizlik. tesirinden 

do§makt ad ır. ( 1) 

l, LOWRY; s. 89 
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Giott 'mm es':::'rlerinde gök mavidir ama yer de mavidir, taş da su da, 

Ağaç ise yemye;dldiL Mavi. binaların içine kadar, dokunulamayan elle 

tutulamayan hava g ibi girer. Giotto'nun gri- pembe ve kırmızıları ise onların 

outremere kırmızı ve mora dönüştürdüklerini görürüz. Bizans absidlerindeki 

altın , gözü y·üzey üzerinde dururken , mavi kabartmayı, hacmi, derinliği veren 

bir .o;;effafl ığa sahiptir. Kandi.nsky' ye göre de renkler arasmda mavi, 

derinli~i verme eğil i mine sahiptir. Giotto'daki bu mavi alan, resimlerin her 

yerinde do laşıp resmi bir manto gibi sarar, (1) 

Tekrar. i rı sf.l n f i gü rü sanat ı n en önem I i görünümünü o 1 w;; t unır k en 

renk1 er sönük 1 esmeve ve sembol ik an 1 am 1 arını yitirmeye bc:-ı_ .-ş l;n. 

Fresk, Fl or ansa re s sam larınca popüler hale gelir . Freksk. parlak ve 

güçlü renkler oluşturmaya uygun bir teknik değildi r . 

Masaccio, renkte fa z la idd iası olmayan , ancak biçim ve 

Mnsn.ccio ili:' ins:::ın fi ;~ürteri , ncı çı'\<:: en f[gürter g ibi kendinden üstün 

tadı r ( J). 

M;~sc_c cir) 'mm n:siın ! erinı:.' l:ıah n ca, artık içinde adım cı.dım ilerlerıe-

bi tir duygı_ısı.ımı uyandıran bir mekan!.a karşıla-<;:ırız . Bu mekan içinde 

fiptir!er . Giotto'nun resimleri nde oldu~u gibi üstüste gelerek birbirine 

karışmaz . Herbir i kendine ayrılan ye ri doldurur ve rahatça hareket edebilir . 

Işık is e birden fazla kavnakt an çıkı yor i.z!enimi verir . 

l. NetJe EI?!JOK, s. !lO 
2. TEMfZSOYLU, s. 48 
3. Sanat Tarihi Ansik!o,nedisi, s. 363 
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Masaccio 'mm res im lerinde, rengin ve ışık - gölgenin kullanılışı 

çıplak ya da elbise! i fi.gür!ere göre deği~iL Beden resimlerinde formu 

belirtmekle yetinmemiş, ışık-gölge karşıtlıkları ile beden yapısınısanatomik 

öze ll ikierini de ortayn çıkarmu;:t ı.:r, Massacdo s çizgi perspektifinin yanında 

hava ve ışık perspektifini Leonarda'dan önce değerlendirmiştir (1). 

Masaccio' mın , figür I erindeki p 1 astik biçim ni te 1 ikierini insan vücu-

dundaki mafsa! hareketlerini kuvvetlendirerek yaratnıı.-;; olması, bıırıları 

heyke!•.:'· yak!aştınm bir temel öze!liktü. ( Rembn:ı.ndt ve Bar!Etch'ırı figür -

!erini yaratırken benzeri usuller kullanmaları gibi .. ,) (2). 

Mns<•cc-!o'nurı sanatı , önceki res-imlere göre göze daha hoş gelse de, 

çok daha içten!ikli ve co.ştunıcudıır. Figürlerin yalınlığı ve görkemliliği 
~ 

lnsam havrcı.n bHahr . Masaccio'mın f[gürlerlnde vurgulamak istediği şey, 

heykelsi a~ırbaş!ı!ıktır (J), 

Leomırdo , ış! k- gö 1 ge kan ş ı ğm ın babası saydır ve "Son Akş cı m Yemeği" 

yapıtı VPnir~5 ~Rn~tınrl~ - - --- .. ···c-- --~--- - -- -- - ---·-- i ı. k kez ı13ık ve göl genin . komrıoz i s yon etkenl e ri 

ol<'lr<ı.k bi_i_yük ç ::ı.pt<-1 kı.1lla.nt!dığı ilk re s 1m o1mu~tur (5). 

Leonardo da Vinci'nin renkleri biraz daha canlı, figürleri de daha 

kütleseldir (6). Lenn11rdo'mm "Scm Aks:;ı_m Yemeği'' adlı tıaı;;yapıtında, masanın 

üzerine dü,'3en u;; ık çarpar. 1 ·'3ık, figürlerine hacim ve cisimse!lik 

1, M. ,c;, İPSiRO{';!.JT S. EYÖBO{';UT, Avn.ıpa Resminde C-.erçek Duygusu. İstanbul, 
1972, s. 32 

2, LOWRY, s, 91 
3 , E,H, C~MBRI(1f, s. 173 
4. TEMi ZSOYLU, s, 48 
5 . E.H. C~!\.fBRICH. s. 224 
6. TEMfZSOYLU, s, 48 
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verir. Ayrıntılar doğal bir biçimde resmedilmi~ŞtiL örn: masa örtüsünün 

üstündeki tabaklar ve giyisi kıvrımları (1). 

Leonardo için renk ' nw.dd i bir gerçek! i p. ·i olan ve bütün değerini -..:? -

kendinde t.oı.-<;: l yan güzel bir madde idi Ona göre mavi bir manton un resmi ; 

mantonun gerçekte de sahip olduğu, ya da olabilece,ği aynı maddi renk 

sayesinde etki yapmaktaydı. lşıklı ve gölgeli yerlerdeki belirli ayrılıklara 

rcı.ğmen renk, as !ında hep aynı ka !maktayelı. Bu sebeple Leonardo gölge !erin, 

nesnenin rengine SLyah k[4.tHrak gösterilmesini tavsiye etmektedir. Leorıardo 

göLgelerde tamamlayıcı renklerin bel ircliğinin farkına varmı~tır. A11ıa bu 

görüşünü sanatında uygulamamıştır. (2) 

Monn Lisa'nın portresi, geleneksel kadın resmi anlayışını yıkar. 

Leonardo'nun figürleri gerçekten çok. düşü andıran bir mmızaranın önünde 

oturmaktadır. Figürleri genelele lüle lüle saçlıdır. Resimleri genelde 

daki incelik, yarı gôlge icinden parıldayarak ileri çıkan vii? ı f'T'-
· ' --- - - - l 

Mı che lange lo Buonarrot i. en d?.: renk etkin! ii~ i i !e iki boyutlu yüzeyele 

üç boyut !u formu en üst derecede .:ı.nLıt abi 1 en s .<ı n ::ı t r · ı r1 ı r . 
- ~· · -- -· ~ ~ !> - - ·~ - • Om m renkleri, 

yalnızca heykelsi figlirler tasıyan resimlerini ilginç hale getirmek için. 

renk!end[rici. olarak kul lamlmstır. (4) 

Mıche!ange!o'mm figürleri ideal insanlar katına ylikse!mis , sessiz 

bi.r yalnız!ıkl0. sanl.ıdırl.oı.r. P::wR 2. Luilius. Sistina Şapeli'nin tavan 

resimlerini yapması icin MıchelRngelo':-,,ı.ı Roma'ya getirtir. Buralara yaratı -

lışı ve insRn!ık tarihinin ilk sahnelerini gösteren resimle~ çizer. 

L E. H, C..()MJ]RIC!L s, 226 
2. Heinrich Wöl ffl in~ Sanat Tarihinin Temel Kavramli'1n, İsL'l.nbıJ.!, 1885, s, 67 
3. Sanat Tarihi Ansiklopedisi, s, 394 
4, TEMtZSOYLU, s. 48 
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6~ Leonarda da Vinci: 
Son Ak~n.m Yemeğ] 

7. Leonardo da Vinci: 
Monna Lısa 
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Fio.:li r lerinirı hep.s i snn.cı. t çmm yontuculuğı.mu ortaya koyar. Bütün figürlerde 

derinlik görülür. !\hche!arıge!o'mm üs!ilbu, plastik etk ili ve gerilim 

doludur. Mıchelan,fo~elo'mm gücü tüm çağdn.slarını etkiler. Omm uslG.bu örnek 

Eılınu ve bu 17 . yv.'ın ba~!arJna kadar Geç Rönesans mim<:ı.rlığını etkiler. 

üslubunun hareketli ve dramatik ö.~eleri 0.ncak P. yy'da uygulanır. Bunlar 

Barok mimarlı~ ı na acıJan bir kapı yerine geçer . (1) 

Venedik sanatında renk: En yliksek devri. Floransa sanatı i le aynı 

zam~na r as tlas nda karakter bakımından oldukça farklıdır. Floransa bir 

kültür ve eğitinı merke z i iken ticari bir ~ehir olarak canlılıktan ve 

etkileyici ve renkli _vd i . 

R/•ne s:ms de v ri Vened i k' i n en tmıınmı ressam! nrından Ti t lan idi. Onun 

sRnatı rıe kl ctsi k , ne okulcu ne de dinseldi. Onun resimleri h.issiydi. 

renkle r ve has~as doku!Hr yaratmakla 

Lırı ıe: i!.ıi ç i ?<:>:i hcıttEt fı:ırnıu. h i lı:- ft:" ::h eelerek reng i res imdo:c· en öne!1!li vii ı- <::P 1 
ı..:-· · ~ - - - • 

ri md i. kı.ı! !mn rdı . Ti.tiRn f ·ı rr ~ıvı 
---:!- -·.,) -~ 

canlı ve serbest bi r şe k ilde ku.l!andı~ından, erken Hristiyan resimlerindeki 

ser t] ik cırmn resimlerinde <2:örü!me z. Renk!eıi düz ve so.ğuk de ,ğ i !di.r . (2) 

Ge ç döneminde Titicm' ı yeniden biiyük kompozisyontarla uğra -';;ırken 

buluruz . ısık- g~ l ge etkisiyle. bu kompozisyonların 

l. Sanat Tarihi Ansiklopedisi 7 s. 404 
2. TFMtZSOVT.JT, s_ 48 
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dramatik gerilimini arttırır. Resimlerinde Titian iyice olgunlaştırdı~ı bir 

teknik kullantr. Bitmiş resmin üstüne renk benekieri ya da saydam bir 

macunla kücük kabartılar koyarak, tabloya daha fazla bir derinlik getirir. 

Resimlerin yüzeyi art ı k düz ve p;;ı_rlnk değiL hareketli ve canlıdır. (1) 

Venedik'te Titian'a benzeyen tek snnatçı, Giorgione'dir. Stili çok 

fazla Titian'ınkine benzer. Resimleri ı.sıklı, renkler herbiri içinde erir. 

Kompozisyonları gercekçi veya çok lirik olmayı amaçlar. Bu etkiyi çizgi -

bicim, renk - ısıkiliskilerini uyumlu bir şekilde bir araya getirmesiyle 

o! u,-::turur. ( 2) GiorgLone' n in res imler inde insanlarla manzara b ir bütün 

olusturur. resimdeki ıstkla birbirine bağlannlar. Bu ı-;:ık, onlara gü<~lü 

ve esrarlı bir hava kazandırır. (3) 

Vı::-nect ik resminde renk, lirizm , )lı_ımuşaklık ve duyE:,rı.ısallık demektir . 

Teknik olarak da bir renk üzerine i5bür rengin sürülmesine dayanan "qlaze" 

renklerle boyan ı r. 

İ s ı>~mynll:ı.r, Vened!klilerin se vdiğ i _ türrlen dn!vı f ;:ı_rk !t şekilde rengi 

kul!:mtrlttr . t spanY<_1]L~ruı s:ınn t 1 d cım<'t.sız!ı,{:ırı mistizmini ve öze! bir 

r:ıi.ir itEı i zmi v::ms ıtır. İ s rı~myr.; ll an rı hay:oı.tlarında olduğu gibi, sanatl;:ı..rında da 

derin ko:v•.ı ~ölg1::-le r ve cmı:3ız SD.rı -beyaz J.<3l.k!.cu V!·.~rdır. İspcınya'da s<:ınata 

bir anle.tı mcla kendini gerçe _ğin acımasızlık ve tatsızlığı ile ortaya koymak-

tRdır. (4) 

l. Sanat Tarihi ~-rysiklopedisi, s. 4Zl 
L TEMtZSOYLU, s. 49 
J . Sanat Tarihi Ansiklopedisi, s . 409. 
4. TJ:.MtZSOYlJT, s , 49 



24 

10, Titian: "Allegorie" , 
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11 . Giorgione: Fırtına 
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Morıierist (tn:rzcı) dönemde, resim sanatında ı.;:ık ve renk çok fazla 

6nem kazanmıştır. Ta:rzcı dônemln 6nemli temsilcilerinden biri EI Greco'dur. 
(1) 

El Greco'nun figürleri acı içinde tek çıkı? yolu olan gôğü ararlar. 

insan figürleriyle deği!, ı .şığın titreşimleriyle göst erir. Sanki 

vücutlar bu ışığJ zigzag!arl Eı göğe yöneltmek için oracladırlar. Greco'nun 

stilini düzenleyerı ve onun resimlerini binlerce tablo arasındmı bize tanıtan 

iki azeilik vardır: Meta!lesmiş , f osforlu renkleri ve anatomilerin abartmalı 

uzatılış!arı. Bu iki özellik ele biribirine bağlıdırlar. Renkler böylesine 

ı.şık saçan cinsten olunca en ekspes if renkler onların yanında soluk görünür-

ler. Greco'nun renkleri, Gorregi l), Tintoretto ve Gravaggio'nun ürperti, 

dramntik bir titreşim vermek veya aydınlık ve knranlığm mücadelesini 

vı.ır ,~ulC\nmk ic:in böyledir ler. Aynı zamanda maddenin mi st i. k durumunu gösterir-

!er . Renk le rin en küçük parças ına ış ığı içirerek Greco onları aynalara 

dönüş tiirür lE>r . S<:ıdece diğt:.'f renk! er i y~_ns 1 tm;:ı_klu kalmayıp kararı ı ık es pas 

icinde ?-e nis tir i!i .sk ilt·r <ı.P ı. bir buz oyı.ımı kunı:rhr. Bı_ı da nesneler 

dünyasını a::mı bi r vizyomı isp,ltlar. Ese rlerindeki tek s0.f mAdde !Yf-'•C'P VP 
~ --- . -

bo.sluğurı si ycı. hıdır. Görülebilir olın<.ı.k için bu k <:ıranl ı kt an çıklp kurtulmak 

gerekir. Taşlar , tenler. yüzler parluk bir beyazlı~a yönetirler. 

alanıeti görür. Halbuki Greco'da bnk.ış dikey düzende ise . yani derinliklerden 

vüce!er çıkması gere kivors:ı vücutli':l.rın da burm göstermt>s1. dt>stek!emesi 

gerekir. 'ilücutlar yı!cmlar gibi bükü!üp uzamr!ar. Baslar, znytf bir boynun 

ucunda yüce 1 ere'le ki bir mı ten gibidir. Bı_ı bi dm leri boyutlarını korur. ( 2) 

El Greco, İ spanyol ha .v;:ı.tındaki zıtlıklan. i ,~kence!eri 

sanatçıd<:ı.n daha fazl a vurgulamıştır. Figürleri ve kompozisyonları , normal 

1. M . . <J~ İPSfR()('J.LU - S. EYOT](_l(_'';[_.[T , 1972~ s ~ 90 

2. f:RDOK, s. 121 
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12. E1 Greco: Laocoon 
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dışı ölçü ve orc:mlara sahiptir. Kı_dlandığı renkler ise bu formların 

oluştnrduğıJ atmosfere uygundur. Çok renklilik kullanmasına rağmen düşünce 

tarzmda ı'~d'bn beyaz, gölgenin siyah olduğu anlayışı vardır. El Greco'nun 

ışık-5!ö1ge yapımında kul larıdığı koyu - açık ilişkiler çağdaş sanatçıların, 

görsel psikolojiden yararlanarak kullandıkları fon- figU:r ikilemini yansıtır . 

Her ne kadar onlardan bi ç im ve renk bakımından farklı olsa bile El Greco , 

. Tintoretto ve Titian atölyesinde çalışmış ve onlardan renk öğrenmiştir . 

Gercek dışı bir dünyayı, alışılınışırı dışında görUnUml e rle vermiştir. Kullan-

dığı renklerde normal gün ı.şıfü renkleri değiL ne reden geldiği belli 

o1ımıyan, ışıkların aydmlattığı ve formların kütlelerini değ il , onların 

boşluk içindeki yoğrulmuş görünüm! eri i le olu:;;an etkiye yardım eder 

türdedir. Genellikle yeş ·il -gri renk koyu-açığın c:ı.rasında dolaşmaktaydı. 

Onun resimlerinde boşa .~ iden sıcLtk rerıklere rast larımaz. Elbiselerde canı ı 

kmıtn'tst rerık1ere rast!anmadığ1 pjbi,azizlerin :yii.zlerindeki renkler, orıl11rı 

olc!nkc·.:ı. hil.sLı.lık!ı .e:österir. Beden ve nıhun hast:t!ıklı bile?iminin gör ü.nü-

müvdü! er. 

FaknL bütün bu ı!uyı:ı;ı.ı se< l etkilerneler bir içgüdüse! yönlendirmeler 

sorıncu de~il, s ubjektif ve duygusal olmasına ra~men, akıllı ve kontrollU 

ol :-ı.n.ık vı'in i e' rıdir ·i lmi .c.f i . 
~· .. .. - - . --- - - - - ... - ., . - . Resi mleri. İspanyolların Tanrı'yı anarken çektik-

leri il.Z::ıbın gayet açtk bir -'3eki! de renk, form ve ıcşık gö lge ile vurgulanmL~-

sıvdı 

J6.y_1,_ 'ın sonund<ı , C:.:ırau:.;_g,Eio ger.;mi.şin sanat düşünceleriyle olan 

bütün bi:t id<.-ı.rını kopar ır ~ Sanatı artık eleştirici bir doğalcılık doğrultusuna 

girer . Co11ravaggio. yönlerıdirilmiş ış ı~ın bütün bir resmi olnşturabileceğini 

kanıtlamıştır . (1) Carcwnggio' nun ış ı ğı, vücuda zerafet ve yumu.cşakl ık 

l. Sarwt Tarihi Arısiklor>edisi, s~ 468 
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13. Caravrrggıo: Ku~kucu Tomas 

vermez . St.-rttir v e derin p:ö lge ler!e yarnttı ;~ı kar .sıtlıkla neredeyse göz 1:1.lır 

17. vv ın resim s<-m .::ı.t ı K,_,to!ik ve Barok'tur. Peter Paul Rubens 

(1:0: ""- -1 6-tn) ise 1Jı_ı ::;;ı.n r:~tHı en i:1nde gelen temsi.lcisidl-r , özgür kompozisyon 

nn! ;-~yı':' ı.nt. herra.k renklerin ~re ço .skıı!u fırça vı.trusLn-1nın da ort~-ıya koyduğu 

dek gelmis ~eçmiş hütün sanRtcılnrın deneyimleri adeta , bir bileşim içinde 

Rubens 'r1e bütün !esrni st ir , 

Ruhens, 1615 ile !620 yılları arası nda biçlmlendirilmesini başarır. 

Isıklı ve los bölüm!':Tin renklend.iri!mesini ara?trır. Vücutlarda kuvvet 

etkisini veren erkek Ddule!erini ab<:ı.rtırken kadın \rücutl<:trırıcb derinin 
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incel :UdnL ten:in deri durumı_mu ve etin bütün canlılığını tuvale yansıtmayı 

başarır. Ir;:ık.lı yer leri mat renkler, gölge yer leri ise saydam soğuk yer ler le 

ince olarak boyayarak. ışıklı yerlerin resim yüzeyinde sağlam madde olarak 

anlatımını sağlar. 

Rubens. kısa 1 t ılmı .o;: perspektif le veri Imiş figürleri n çağuna kendinden 

geçmişçes ine bir hareketli 1 ik yüklenmiştir, Rubens, ış ı ğı da, istediği her 

etkiyi uyandırabilecek denli ustaca kullanır. (1) 

14. Rubens: Barış uı Yarar lıkları Alegerisi 

K ısaca Rubens , ı n son ı n ten rengı n ı, onun en do~a l ve canlı hali ile 

vermeye c::alışmı.stır . Renklerle clo?';a l olanı vermenın yanısıra pek fazla 

duvgus;l! etkileme öze!i~i_ il e il ~ i lPnmP~i denebilir . - - ·:.:"' - - - . ~--- - -~ -~ 
İnsan vücut larını 

organik öze llikleri ile verirken , fiziksel olanın dı.sında, form mükemmel -

li ~ ini aramak veya senb1)lik antatma yardımcı olacak görsel elemanlarla hiç 

L Sanat Tarihi Ansiklorıedis i , s. 510 
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ilgilenmemi ştir . Gerceklik bu kadar 6nem kazandı~ı zaman ise, renk ve biçim 

düzenlemesinde estetik endişe azalmakla ve yok olmaktaydı. 

Rubens, resimde kompozisyon uştalarınm en büyüklerinden biriydi. 

Ritm ve hareketi en uyumlu şekilde bir araya getirmiştir. Gölgelerde, ışığın 

pembe ve vermillion'ıı kahverengiye d6nüşüyorsa da Rembrant'ta olduğu gibi, 

kararmıyor ve canlı ve sıcak olarak kalıyordu. (1) 

Hollanda'da ise Rembrant, çnrpıcı portrelerini kahverengi g61ge!er ve 

beyaz ış1klı alanlarla meydana getiriyordu. Her ne kadar hayatını ı.c;ıoın 
-:!-c.._~ - --

atmosferik niteli~ini araştırmak için harçamış ise de renklerin ışıktan 

gel d i~ini g6sterememiştir. Portrelerinde ışıklı olan yerler g6z kamaştırıcı 

beyazlıkti.1; g6lge alanlar ıse kahverengi türlerinden sonra derinliklere 

götüren s i y-:ı.h lı k t cı. knybo lı.ıvcırdu, ( 2) 

kumc-ı'3 üzerinde ı. -st ;?!n o_vıımmu, alttn ve müce vher parıltısını gösterınede bu 

p;_:n-l ak dokusunu vermede Ruben s ve Ve]nzqııez kad-:.:ı.r ustadır. Parluk renkleri 

on! a rd;:-m d<:lh{~ et7. ku!lanm! .<::-tn. Omın hemen tüm resim.leri, ilk baklc;;ta koyı.ı 

kahve izlenimini uyandırır. Fakat karşıtlık yaratır; daha bir güçleri bu 

!'Etr!c<k '.rı:· '?. ÖZ nl1cı renkleri (h!vı !:ıir be!ir,gin!e .<;;tiren bu kO:J'lJ renklerdir. 

r .:;ık , kimi tnbl oları nch, bu neden!f~, neredeyse göz k0.mw::ıtıru. Ne v,'lr ki 

Rıc'~ntnınt, bu ı~!k ve .~öl ge etkllerini, hiç bir zaman kendine amaç bir şey 

olarak kul lanmamıştır . (3) Figilr!eri kompozisyonu için bir araçtır. İnsanı 

konu alan bir ressam olarak, altın parı!tll1 ışığı ve si.ynh- kahverengi tonlu 

göl,ge leriyle insanın kaybo lmu:;: !uğı.ınu , daha önce hiç kimsenin yapamadığı 

1. TEMtZSOYL.U, s. 51 
2. TEJ.fjZSOYLU, S. 50 
3. C..()MBRICH, s . 333 
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denli bir ustalıkla yakalamayı o başarmış, blitlin şansızlıftına karşın, 

figürlerine taklit ed·ilmez bir saygınlık katınayı da bilmiştiL (1) 

Ve!asquez'in ih~is·i tamamen ısık ve gö1gr:.'1erdedir. Resmini yaptığı 

kişilerin iç dünyasıyla de~il , nesnel görüntimleriyle i!gilenmesine rağmen, 

onun _gölge ışıklc.ı.rı da gene siy8.h ve beyazdır. Arada sırada pat !ayıp çıkan 

kırm ız1 !ar dışında , kahverengi tUrleri ve pembeler de resminde vardır. 

Renkler bu defa acı çeken ınsan ruhlarına değil , dur(J,;un kompozisyon ve 

katıl <ısn!1S ins c.mlnrın görüntimüne yarcl1. mcı olur. (2) 

Ve!asquez, koyu ton!::ı.rdan olı.u;;an.oldukça gösteri1şsiz renkler kullanır 

ama bunların arasımı k<::ıyduğu biraz kırmızı ya da pembe bütün resmi panlda-

yan renklerle yapılmt -'3 gibi göstermeye yeter . Onun resminde ve erguvan 

gördli~limlizli santrız. Oysa yg_kından bunlar yalnızca lekeleridir, bunların çok 

I'i'ıı,;l~=cı:: izlenimci !erin t ekni .2i 17. )"}''cia \Ie! ~1squ~z taı-cıfınclmı bulun-

ımıştur . (J) Ve!o. .-squ<:'Z 'in tab1 oln nndı:ı bt.·lli bir belirsizlik arastnda 

da!gn!iirvm, güze!!e;;tirici hir büvü do!udı.ır. Sekiller .~erçı 

kaz<:ın!rl::ı. rJ::ı.k ;=ı t. ış1hn kendi si de şehl !erin üzeri nde istedi ğ i gibi oynuyor 

görünen , k e nd i bn'3 ırıR l:ı ir el emc.nd ır. { 4) 

Ona!tlnCl :yi.i.zvllda her vönürı bir kRr~ı yönü vardı, her 1şık, her renk 

dengini bulurdı_ı. Burok ise bir yönün ağır basmasımlan ho>;:lanırdı. Renk ve 

ısık öyle dağılır ki sonm: bir doy_;-!ı_mluk değil , bir gerilim olurdu , Tek 

yanlı bir hRreketi motif ol a rak kullanan Barok olmuştur , O zamnn 

vı.ı-rgulRrı da yer le:rini. dengeyi ortadan kRldıracak gibi, değiştirir, Klasik 

l. Sarıat Tarihi Arısiklopt..•disi, s. 522 
2. TEMfZSOYUl, s , 50 
3. Sanat Tarihi Ansiklorx'dİsi, s. 537 
4 H. v.r.>rFTTfN, s. !16 
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o ir resim ta uzakt~m, ış ık! arın bütün yüzeye aynı -;:eki lde dağı I ışından, ya 

da bir portrede elierin aydınlıklarıyla başın aydınlıklarının denk oluşundan 

kolayca tanınır. Nesneler kapalı form halindedir. 

B~rok . bir düzensizlik izlenimi uyandırmadan, ışı~ı, sadece canlı 

gergin I i ği yüksel tmek için, bir tarafa vurdıırur, Tab !onun bütün kı s ınılarında 

aynı derecede doygun bir un k daih lı sı ölüdür. Barokta, açık form ış ık 

e lemanının kat ıl ımıyla dinamizmi vurgulamayı başarmu;-t ıL (1) 

Onyedinci vi_izyıl s<-ma t ç ı ları belirli bir esas motife ba,P, lanmışlar ve 

geri kalanları hep ona alt saymışlardır. R.önesans düzeninde her insanın ayrı 

ayrı sesler gibi gösteri!işi, ama bunların birbirlerine , kanunlarını tümderı 

alıyor gibi yetkin bir -;:ekilde uyclurulmuş olmaları daima haynmlık uyandı -

rılm1!3tır . (2) 

Klasik üs!ı_ıpt;:ı, hep aym kaları güçlü bir genel ton, Barokta ise 

ka lan herşeye egemen bir esas etki va rdır. Kupalı bir enteryörde ışı~ın tek 

Vurgulu tek renklilik sadece bir geçiş devresini temsil eder. Çok 

geçmeden hem ,n_ırgı_ı]ı_ı , hem de renkli olmanın mümkün olabileceği .::ınl.::ı.'-'1 lnıı.e; -
-·~·- -·· · "" ·- -· ·· - ~ 

tır; böy lelikle yer yer u_·nklerin etkileri öylesine güçlendirildi ki bunlar, 

Onyedinci yüzyıl resmine yeni bir çehre verdiler. E::dt olarak üle~tirilmiş 

ren~irı yerine şimdi tek renk ton!ar1 y la. çift, tiç!ti ya da dörtlü seselimli 

(resommce) renklerle kan3lla.:;makt:ıyız \Te bı_ınlar bütün resme kayıtsız 

şartsız egemen olmaktadır. Resim artık , pek sevilen bir deyimle . belirli bir 

tonaliteye göre akort edilmi13tir. Buna }'er yer rengin inkarıda katılır: 

l . H. WOLFFLIN; s . 155 
2 . H. WOI_FFIJN, s 186 
3. H. WOLf'FT. UV, s. 1.95 
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Desende nasıl çizginin her yerde aynı nitelikte olmasından vazgeçildiyse, 

rengin etki yoğunluğunun gücünü arttırmak içinde , katkısız rengi, yarı 

renkler, Y·9.da hatta ne olduğu belirsiz renklerin donuk!uğu içinden ortaya 

çıkıvermek gerektiği anlaşılmıştı. Ama bu renkler başlı başına ya da 

başkalarından ayrıl abilecek değerler olarak ortaya çıkmıyor, çok uzaklardan 

haz ır 1 arım ı.:. bulunuyorlardı, Onyedinci yi.i.zyılın koloristleri rengin bu 

oluşunu başk<:t başka yollarda kavramışlardır. Ama hepsinde klasik sistemdeki 

renk kompoz i syomıy 1 a o 1 an büyi.i.k ay n lı k meydandadır: K 1 as i k tab 1 o 1 arda 

renkli kcJ!llfXJzisyonda adeta tam bir hazır parçaların birbirine eklenmesiyle 

ca11sılırken simdi renk <zeliyor, g idiyor, gene gt>liyor, şurada kuvvetli, 

burada hrı_fif olu.-y·or ve tüm, tablonun h•:r yerinden geçen genel bir hareket 

tasannn olma!bn kavranannyordu. Bunun icindir ki Berlin Resim Müzesinin 

büyük kataloğunun önsözünde renkle ti.lsvir sanatının. samı.ttaki evrime uymaya 

ca!ıstığı yolı.ırıda tıir açıkl<Jmn yapm;:ı._v:ı. çnlışılmıstır: "En ince ayrıntılara 

izlenimine yönelmi·:: b1r ta:wi r yo!uwı .~eçilmiştir ... denir bu önsözdı:.'. (1) 

Genel d·~ hakıldı_q.ıncl.::ı İsrmwol, D<-miırw.rka 1;e F!:ımnn sarw.tçıl.arının 

{ konu l <H ı n ı ) koyu ve kama.? tı r ı c ı 

beyaz ışıklı kısımlar arası nd a saklamıştır. 

porselen .~ibi nü'ler yarnı..rlarclı. Boucher , nesneleri plastikten yapılmışç:a-

sın<ı ç-l,i!. denecek renklerle boy::t:rken , k<ld1n!arın tenine beyaz veya beynza 

yakın renkler verml5tir. Resimler ic meknnlar , özellikle yatak odaları için 

yapddığını:hm rengin ve ıs1ğın az o!du.ğu veriere cRnlılık vermesi de EımRç-

lanmıştır . 

! . H. WOLFFI TN; s. 196 



35 

Neo-klasiklerden en tamnnnsı olan David ise, derin sıcak kahverengi 

göl.e:eler ve sıcak, beyaz ışıkları terkederek, soğuk mermer griliğindeki 

gö l gel E'r! e gene soğuk mermer beyazlı~ında ı~ıklurdan oluşan resimler 

yapnust ır. 

Romantiklerden Delacroix , parlak renkleri sevmes i ne rağmen derin 

karanlık gö lgelerin resmini yaptı. En önemli Fransız manzara ressamlarından 

C<trot _göl ge !eri kuhırerenı:d , ışıkJnrı d;:; soğuk gümüs rengi i l e göstermiştir. 

Faransız gerı:.~ekçi !erinden Courbet, do.ğnyı olduğu gil:ı i resmetmeele ısrar 

etmi <;.tir. Burıu p:erçek!e~tinnek _i -~terken , bütün resimlerini hüıve rengi ve 

koyu renklerle dcılclurmustu. 

Rönesans, İ.spnrı _\'('>1 -. Pl<tım!fı.. Dmıinw.rka-. Fnmslz . .. kim varsr1, ışık-

göi ı:-:enin ycı rdıın ıy!cl h<:~cmi,kl.itleyi ve rmek için cce'3itli yolla r ı denemi.~lerdir. 

Ancak bilmedikleri se y, ısık ve reng in n ite likleri ve do,ğnsıdlr. (1) 

! . TEMfZSOYLU, s . 51 
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2. Renkçi ı Işık-<'.ıÖlgeci Resim: 

İzlenimci li kle be.raber, ı .s ık bir araç-değer olmaktan kurtulur ve 

başlıbaşına bir "değer" olarak anlaş1lı r . İzlenimcili~in kullandı~ı ışık, 

daha önceki dönemlerde oldu~u gibi . idealize edilmiş bir ışık , soyut bir 

I·";< lk deği !dir; doğada gördüğümüz güneş ışı~ıdı:r, reel ışıktır. İzlenimci 

sanatçı açık havuda ı;ı:1lış;;1n1k güneş ışı,ğını kavrayanık , doğanın güze ll i~ ini 

keşfeder . Nesneler dünyasına baktı~ı zaman, orada kendi başına var olan 

ob .ie leri görmüyor, ışı~ın belirlediği renkleri, ışık faydaları görü-

yor ve do~rı_u.:l;=m do.2:rı.ıy;.ı on !<tr ı resmediyor. 

Açık hava resminin ~erçek anlamı işte budur. Bu nedenden dolayı , 

ı.:; ı.~ımı çıknıiıyn :zorluyor, Böylece resmin ilgi ulanı formdan. konturdan. 

t .sı 0:: 1 . . r e n?e k:Pı. v ,vcı r Yine. ilk def ;_ı izlenimcilikle ısık-rt>nk birliği ile 

k:ır::ı ! <-1 -::nı z . I -s ı k renklerden il);,uet o ! clı.1ğu p:ib i , renkler c!e , yine güne·;: 

ı -~~ız < nın t: .ıvf'l: ı rıd ı r . Bmıdnn dPl ayı , izlen[mci estetik- ob .ie y i belirlerken, 

İzlenimci rı:: s !m•k·. kcıntunı. n verini yr.ı!mz H:<lk ve renk almakla 

ka1ml }'0 f , cı.ynı zamarır..l <:J. ı:Lllm ijrwı:'ki res'im!erc!e düzenl~.: yici bir prensip olarak 

VF' r· ·i rı j ,c:; ·i nırl i on? . - ·- ~ . -- - - --· . - ·- -·-:- .. _. nı;-ıt i k bir smıat olan resim 

diyebiliriz ki_, özünü, hö.Y!~C:·ce nnc~ık i :denimci samttteı_ ger(~ckle--;;ti rmiş 

o1uvr)r, Bövt e ce il k cl ı:: f ,, r e.-;m! bc!ir! e vi c i o !c>rak i z lenimci resimden önce 

bilimsel m;,mt1k prt·n s ipleri hakimken, bı_ındnn böyle optik ycı.salar temel 

?..örev1e resme .~irmiş oluyor . Bunun sonucu olarak d i::t Resim sanatı, özüne 

uygun bir san-:.:\t olmaya ilk defa izlenimcilik1e başllyor. Modern snnatın 

ba~3Hl!J biiy lece izlenimci s ;:ı.rwt kc:.nuvor . 

! . TURG[Tf, s , !45 
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İ:;:Jenimc_· ·ilikle beraber ısıktan ı-;:ığa ger;i.sıi, prensip ola:ro.k alan bir 

:resim anLı:vısı "kolı_ırizm" J.sık tayfLtrının ve bunların binlerce nüanslarının 

ele aJınacnfrı yeni bir anlayış gelişiyor. Rövlece iz1enimci1ikte esas ol an 

içerik de~i!, do~nnın renk örtüsü oluyor ve isteyerek ice:riksiz :resimler 

konu ed il i.vordu , 

Monet'nin "İmpression-Soleil Lev<ınt" 'la ynpmnk istediğj gördüğü .şeyi 

resmetmektir . Bu resinK~ görU!en kendi başına olan nesneler olmayıp . nesne-

le:rin emi ık göf'li,3!eriılir; v•.: bıı ::ml ık .gö:rünür;; !e rde, renk ve t'3lk imp:re.ss.ion' 

İzlenimcilik ,::;ncesi s<·m.::ı.tın, ren .e ı. otı . iektif bir nit•.:-lik nesnelerin 

bir niteli.ği oLı.rflk an!c-ımBsım-ı. kHrsılık. iz!.enimcilik, rerıgı, ob.ieden cı.yln-

vnrıyor_ (l) 

tnkı!ıı indir"':emelerl e qösterir . Bu indir.sı;emeler bir 1-.:t(: t;uwdir: 

Pir i rıci .irıdirwc•mı-: i i_ç bnvı.ıt:lu hir di_in ymıın iki boyutJı.ı bir ciünyn 

hal i ne <:TP t i T i J mc'• .<.:; i d i ,-··-::- - - ~ - - .. ... - ·- - -·· ~ - . 

Es;ı" ön_ın] i o ! mı ikinci indirgı=me, görünü.<;:leri. gelenekle gelen bütün 

;~!Hn!mı .s f"lem;m!,:ı.rdnn. s::ıy::tr ;re yalnız nesnelerin ,cı.nlü:. renkli göri.inüı;de-

rini o:rtnv::t kovcı.r üçüncü i.ndirgeme ise bu renk de;!ismeleri.rıl }"Üzey .renkleri 

haline qetirir. 

! , TTJRC.,(_Tf, s, ! 46 
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15. Monet Sole:il - Levnnt 

16. Monet Gü.nb<1tım1ndn, So.~uk Havada Saman Yığın!nrı 
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Böylece izlenimci ressam, bu indirgeme!erle tamamen nesneden soyulmul$ 

olan ren,e-i resmediyor. Budurumda yeni sanatın dünyası, indirgemelere 

dayanarak gel işmi13 bir takım soyut lamalarla elde edi Imiş bir dünya oluyor. 

(1) 

Empresyonizm deviminin Rea1 izm'e bir karşılık olarak kııll::ınılmı.c; 
·--- -~ --··--- -···- ~ 

olduğu düşünülebilir. Gerçekten de 'Realizm hareket noktası ol8.rak "tabi<:ı.tın 

sadık kopvacılığı" tezini. savıınduğu halde, İzlen imci Sanatçı, bir eşyanın 

veya tabiat olayının belirli bir mesRfeden, kısa bir süre içinde ve rasgele 

ı -sık ve hava şartları. altında üzerinde bı.raktıh',ı ı,-;: etkileri ele alır. (2) 

Newton'un renk hakkındRki bu!ıı.s lRrını kullanan ilk ressamlar (Monet , 

Reno[r, Pisarro , S[sley, Depa0, Morisot ve Cassot gibi ress<ımlar) Frans ız 

Empresyonistleridir, den! !ebi !ir. 

t zlenimc i!er . !'::ık vt· ren ,c-; in bi !ims e! p:rensiplerinde temelleniyor-

fnrmun görsel karakt~ri onu çev r eleyen diğer formlurdan yansıyan ışLklar!a 

resim; nesneyi VPilTlP 
~· - - .. . -

t?Je.nimciler re"min1 v;:ıptı~· !::ırı hersevi. , gün ı~!~l ( s pektrnm) renk-

!eri .Y !e boy<.cı.dı!ar ve k;ıhvereng i ile siy,:ıhı resimler i nden çıhudıl<u. Renk 

r.R 1 l !'<lli.<!V:l 
.-: ~·- - · !ı .. ~ .. ·~· ~ · 

ba-şLıdılar . 

! . TTJRG[Tf, s , ! 4 7 
2. SwJun ALTUNA, El!!!Yi-•'SYnnisf Ressflmli':!.r, İst<:mbu!, 1970, s. 26 
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Geleneksel, boya karıştınırak renk elde etme yöntemini ( çıkarımsal 

renk kar ışımı) bırakarak. tümleç renklerin ışık karışımlarını (toplamsal 

renk karışımıarı) gözde oluşturmas ı için, renkleri küçük fırça darbeleriyle 

tuvale sürüyı:.,rlardı, Bunlarda belli bir uzaklıktan bakıldığında , karışmış 

renkler o 1 n r <ık görü lüyordu . 

İzlenimci!er. bir tür at mosferik k<tlite elde etmek i<-:_:in , formu feda 

etmek durumunda kaldılar, Res inıler·inin yüzeyi kaba dokıı .. rımuş. renkli 

yü ze y i g ibiydi. Resim1erinc!en sivnh. kahverengi, beyaz ve griyi uzaklaştır-

mış!arclı. Bu renk izlenimleri, renkli pEJ.rc.:a!ar ı rı görsel kanşımları i!e 

oluyordu. bn c.ıkndenıik kural! ı:<rciarı t::uınmt·rı farklı, yenı bir su nat anlayışı 

türüydü . ( 1) 

landıklartnL görüyoruz. Faydalarıılan bu renk yasalarının başında renk 

yerı i ! i ,i'! i i k i. noı:t:vl<! t_ı,r.ı! :w;1b il ir i z : Bir irıc is i.. İ :;: ! en i mc i resimlerin :,·eni 

F.<k- i ı PT f i qj j r ı F• ·ı · İ . - ··-6 -- - - -- -:...---~. - - -- , 
ya du ne sne leri bir form idnde göstermek 

o!Eınü: :rı:" nk k- :ı ı- ,:: · ı t 1 ı P.ı rıd,ın - - --- . ·---- r ·· ·------- fayda ! arı ı yo:r 1 ard ı . Ye.ş i 1 lekenin 

doldurduğu, fi gür ile kırm ·ızı lekenin doldurduğu figür mutlak bir kesinlikle 

birbirlerinden avrıJırlar. Bu keskin kars1tlığınclan formel ve plastik bir 

kompozisyon elde edilmir~ olur. 

l. TEMfZSOYLU, s . 52 
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İzlenimci ı iklt· henıtıer, bütürı VE' ko nt ı_ı r l n:r 1 C: P "\i -j ni j q j 
~- - . .. ·--· - ~ c: - -

bı re; ı t 1 <ı:r 1 n 1 ku 11 ctnrrı;:ı.v ;-ı gerek _Q:örü 1 meci i _ Boy lece iz 1 en i mc i 1 er.. eski 1 er in 

s i vah , ya da kovı_ı kalwerem•:i- i 1 (' boy a cl ·ı klar 1 5!() 1 ge 1 er i mL-ı V j ve - Vt>~: i 1 e 

boy;--ıdıl a r _ ( 1) 

İ z lenimci lerin kE•n!kteris1 ikleı i y~ lnı z renk karş ıt larını v ınP , · - .. -

bunwıla i 1 ,'!.il i c1lr-ırak resme [-ıtmcıs feri; lV'-1'-'i'l-YJ soluma l0.rı r1 r• Q- i 1 d i r 
~- - C-:->- - -· - • • Bir 

önemli kesifleri de renk k ftr ~: :nıı ile il ;: i! i di r, ('2) 

,- .. ı ' .. 
I_ T(')! 1_1 

i 1 e sı_ı <' nn r-ı ı mPr:cıl:l ı l ;ırın ı n t nnl:.-ırı:ı 
-M t • · - - ···- - - - · · - - · ~- - - • · ·· -- • - r · ··· ·- - -

l\!onet . 

mekle yetirıcli . Yakından bak1lclı,i~1 zaman karı .c;ık sekilde görülen bu hatlar, 

belirli bir nzo.kl1ktan 1::11 ı .s ı l y; ınsı yan bir renk cümbü-sü tmlinde önümüze 

serilir. (3) 

.Renoir , Kurba~8lı Göl 'ünde , küçük ve hızlı darbeleri , akşayışlı ve 

ı .~:ık-,cı;ölge c.:ıy-ı.ınl<ırını yakalamıştır . Renklilik ve canlılığı o.yrıen uygulamı'? ; 

yıkananlar ın ko l hareketleriyle dalgaların de~ismt>z atmosferini yakınlıkla 

yarısıtmış, pembe, altın rengi, mavi ve beyazları nefis bir şekilde parla-

nnştır , (4) 

t. TURDflT, s. 147 
2. TURC-.fJT; s. 149 
3 . .ALTUNA, a . 33 
4 . The Great Art .zsts, "Renoir" , Ci lt 3 
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i rıekl :iden hi r Pi)m ı fJl.: 
.• - .• C.' •· ••. - - • · 

g i:vdirmistir. Gözümüz, s ırf o iki renk yüz ünden hıı nnkt~v~ c:Pkiıir . - -- -- - .. - -- ~ - - ~ - . --- ·- --- . 

iir: ı.--, rıııı 7 ı rı r> ~· t :;ı vı i-> i )ı· iirii 7 li•• n;;ıo::;' 
••• - - ~ - -- - - - - -- - - - - - - -·.·- C"' - --- -- -- - - -- - -- , ~- ---· 

l •: kı: ler le 

<:n:'> z ümü?ün renk u _vcır:1 sn·!a y;-ı_ pt 1;>1 11t: ( lı:\ ze rısi z l i ;!. i art nan bu hareket. 

i st ~· d i !2 i n :i i 1 k mıdrı 

bı::lirtmektedir. Gö:;:ümüzü öncı:: s;:ırı mav i !eke!ı::re c:ekmeklı:: Decıas. bizi <nka 

p] .::ınc1an ('ırıe getirerek I't' Smin or-tasında tutmak iste!; ama k:!. !'!ll1 Z 1 yüzünden 

öteki figürlert-tra s ındaki hnreket e ve onları gönneye devam ederiz . Bütün bu 

hFı.r-eket]er, koyu lckelerle, ön p!mıcb fa z la par-lak nokt:darın nispeten 

vokluğu snyesirıde girgide artarak gözümüzün ortnsırıdaki sarı ve mavi 

kompozic:yomı üzerinde k<.ırar kılmasım s::ı.r. 1ar. Bu h<neketin esasını o pırll 

pırı1 üç yuvttrl[l.k nokta t.:;ıy i netmektedir. Bunlc-ır; gözümüzü r cı. hat bırakmaz. Bu 

yüzden de tam veva düzenli bir hareket başlar . Rt'ıvlPrP li<'·n;ı .<.::'n·ın o::;P.ct1Çl·1 
- - ~ • ' - - - - - - • '.-. _. •• ·- -- - - ~ - - C">-

renk tonlarıyla bunları düzı::nleyi.~~ tanı, sürekli değişim ve aralıksız 

hareketin görsel ifadesi olarak yarışa hazırlanan bu toplulu~un karakterini 

ver ir. ( 1 ) 



]7 . Monet 

18. Jokeyler Yarış Atları 
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birbirinden zarif kadınları ve silindir şapkalı erkekleriyle Deqas için 

kadar çok koşu atı çizmistir. Bv seriden verdi~i eser le r arns ında 1885'te 

tamamladığı "Yarış Atları" en örıen!lileri.nc1en sayılır. İlk bakışta bir koşu 

enstantane resmi gibi görlinen kompozisyon as lında kla~ik bir tnb l o ile 

seri•Ji.nin dört nyrı sA fhası h<:1 linc1edi r. Srma1:çı bure'!da Jockey!erin hareke-

h : ıs lnJrnıu~:. c:ıdilmLırın yüzünü silmi':~ 1.· e he ll belirsiz yırtık kontı.tr!;:ı_r 

ku ı ı .:-ın n•! .. ,. t ır, ( 1 ) 

Deqas'mn s eçt i!'i: i komı1Rr chs J~örünüsleri bakımından da ço_ğu zamarı 

;:ı_ynı olm;:ı_kla beraber, sonunda or trıya hep :vepyeni bir -?eY çıkardı. 

i s n1ini 'u:· r cti .i!i vıkanan kachn!ar serisi bunun belirli önıeklerindendir, 

Mode llerinden çok. onların ha:vatiyeti , hareketi i Jgilendirirdi. Bir kadın 

por·trr:.-:si ycıp~1uığı zHmRn, bir kul ak, belli belirsiz bir profil, bir boyun 

çizm•.:>k!e yetinirdi, Vücut giizell iğinden çok. hnri.ka çi zg i s i yl e , acla !e!.erin 

fizik yapısı üzerinde dururdı.L Çırıl aklarında ne Ruberıs'e has hayvanı et 

kütleleri, ne de Renoir'ın şehveti vardır. Deqas için modelleri ônce insan, 

sonra da kadmdı. "Le,ğen ",birbirine karşıt iki geometrik bö!ünıün ustaca 

kaynaşması halindedir . Birincisi leğenin. baş ın ve kalc~aların meydana 

getirdiği y uv!'l.r!ak form , ikincisi ise perde ve havlunun köşeli c;eklidir. (2) 

L ALTUNA, 
2. ALTilNA, 

s . 
s. 

62 
64 
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Le.ğen 

20. Degas Banyodan Sonra• 



.:1.6 

Deq :1~ : 'mn sc1n re s imlerinde r enk v(inünden bc! i -ı-1 1 b ir si':! de I i k 

çnrpar. !Jçuk ıınvi .. uc:uk kırm1Zı ve beyazB bı·ıkan .s<.u-ı , renk rxtletinin esasını 

te.skil eder, "Banyodan Sonra " d<:ı bu anl ~1mdadıL Flgürü çe vreleyen bu uçuk 

renkler dizisinden kahramanı aynmak için, çıplnğı açık pembe bir örtünün 

üz er ine yat ırmışt ır. Kompozisyon tekniği bu :res i md e en üstün noktas ırıa 

vnrmıetır . Figür , resmin ortasına sapasağ lam VPrlPst iri lm ·is 
• • - - - - <o • - - - - --- - · :. 

bulunuyor. öte 

yandan ilk resimlerinin özelliği olan natürali s t çizgi burada pek yoktur. 

Deq<ıs böylece çok daha artistik bir üslubu benimst>miş olduğunu cr()<; t Pr i vnr c:--- - -- - ,..) ~ -· . 

Cüretli perspektif c-ıvı.ınlarıyla adeta b ir < ,~esit sanat cHmbazlığı bile 

Tmılouse - Li".utrec, eserlerinde . korıı..ımın gerektirdiğ i özel bir düzene 

yerleştirilmi -ş tek figürü ele dlmı .stır . fi gürle:tin ger c;ck ve peki .:; ik 

nes neler olduğu hakkındaki fikrimi z. sanııleın ı n tek f i gürü tasvir ediş 

ti'lrzınd<~n doğm-::ı.ktadı:r. (2) 

"Fe:rnarıdo Si:rkinde At Terb}:veci5i" , sanatçınm yaptığı sirk resimle-

rinden ilki bu oldu. Bu çalısma ayrıı zamanda bu sanatçının anlam de~işik-

li~ini de gösteren ilk örnektir. Gercekten de , burada bilinen cinsten ışık 

oyunlarının konu dışı bırakıldığını görürüz . Resimde derinlik, ısıktan çok 

mnrıtık oyunları y l<:1 elde edilıııis t i:r. öte yandan bı.ı ç:alu3mnda sanatçının 

Japon estamplarıyla yakından i lgi lendiğini belirli işaretler 

vardır. (3) 

İzlenimc i sanat aniayısının :rasgele düzensizliğine karşı çıkan Seu:rat 

ve Siqnac: dağılmakta olan bu sanat biçimini yeniden kurmak ve biçimlendir-

ıı~k amacıyla ortaya çıktılar. 

dayalı Yeni İzlenimcilik 

1. ALTUN.4, s. 65 
2 . LOWRY, s. 83 
3 . .ALTUNA, s . 75 

Ri'ıvlPrP. hnliinılPnıP ve noktalama tekniklerine 
~ ~_, ___ _ , --·- --···~-----

Neo imrressionizm ortaya çıktı. Seurat ve 



47 

2L Laiıtrec Fernan(k S irkirıde At Terbiyec:isi 

çevresindekilere kendilerine Yeni İzlenimciler ~dını vermişler. Bunların 

gelecek ku-:;aklar ı çı n 0nemi. Eml rıt ım ;-ırac1 •) 1El.nd.:_ ı<.::ı[:1 kullim!!ı ış olmala-

Tl dır . 

Rood adlı fizikcilerin ısık-renk teorileri üzerine yapt ıkları calışmaları 

yakından takip etti. Delacroix ve Baudelaire'in yapıtlarını ve yazılarını da 

lnceledi; altın oran üzerine araştırmalar yaptı. (1) 

Renk ara~tırmalarının gelisınesi ile, renk duyumlarının psiko fizyo!o-

_jik temeli kavrandıktan sonra, geleneksel renk bırı şıın ı me1.odu terk edilir. 

Renk karışını metodunun değişmesi, neo- impressionizmle b<J şlar. (2) 

Seurat çıkıs noktası olarak izlenimcilerin y5ntemlerinden yararlana-

rak, renk görünlüsünün bil imse I kuramını inceledi ıre tablolarını , kat ışıksız 

renklerin kücük düzenli de~intileriyle bir mozaik gi bi boyamaya karar verir . 

Bu yolla renklerin ağ tabakada, yoğunluk ve parlaklıktan yitirmeksizin 

1. Maurice SFRUT.T.!ı.Z , Emr:ıresyonizm Sanat Ansiklopedisi ~ İstanbul, 1983. s.178 
2. İsmaİl TUNALI, Felsefenin Işıfiında M.rxiern Resim. • İstanbul~ !989. s. 79 
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olarak tabloların okunahilirl iğine za rm· veriyordu, Çünkü tüm kena:r çizgi le-

rini ortadan ka!dJrıyor ve biciruleri. cok renkli noktalardan oluşturan 

yijzey lerde parı;a 1 ıyordı.L 

Seı_ırat ' ya göre; Sanat uynmdur, Re 5 inıde ı .::ık, ne .sel L sükıJ.net verici, 

hüzün!ü tür kompozisyonları verebilmek ıon kullEmılır. TRı~ın h~vlPRinP . - :- - c; --- . ..... -- -- ---- ' 

cesitli şekillerde kullanılısına göre bazı renkler , tonlar ve ci 7p ·j ]pı· 
~ --o----

ötekilere göre daha a,gır basacaktır. Parli-ık ı?ığın zıdd ı cbha koyu ı~ıktır. 

(1) 

~eurat, klasikçi i'\n!ayı:: !a aldy eder P-ibidir. Resmin yarattığı etki henı çok 

eskidir, hem de moderndiL ?:'ıne çı kRn "E' ik inci derecede i]5_.:: i [tJ nn1arı y l u blr 

geri plan ve lamaml~yıcı ayr1n tı lar yerine. e~it ilgi uy~nd1rnn bi r dilzeyi 

dı.-şıncla cla devam eder. Fip:ürlerinde . eL ayak, yüz gibi ayrıntılara dikkat 

etınerııi::tir. FigüTl e rincte bir dur.<!.mduk ve ha reket sizJ ik ;;öze ç<ırpar. (2) 

Tabloda. sıcak ve s<1ğuk renkler , ışık ve gölge; yB.t;:ıy ve dikey ı~izgiler 

aras ındak.i kusursuz denge , gürıe ·~' 1]. güz e 1 bir günün uıs<ma huzur veren 

yanını ifade eder. (J) 

Bu görüşün temelini renklerin dilzerıli bir şekilde ayrıştır ı lması 

oluşturur, Gü..rıeş ısığını inceden ineeye bir telmik ve dı.ıygıınun rol aldığı 

bir corskun1uk1a canlandıran iz1enimcilere göre Post - izlerıimciler , daha 

bilimsel yöntemler uygulamış , renkleri yanyana ge!mjş küçük kareler, 

dikdörtç.>:enler halinde , tuvale aktarırlar. Yeni izlenimcilik renk konusunu 

düzenli ve bilimsel bir kalıba sokar. 

1. SERULLA71 s, 178 
2. Norbert, LYNIV..TV, Modern Sanatın öyküsü; İst, 1982, s. 22 
3. SP.T?.ULT.A..Z, s. 180 



22. Grande Jatl e Ada s 1'nda 
Bir "Pazar Günü öğ l eden 

Sonra : Seu:rat 
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Pr::ıs1-i z leninıci!er, izlt·n.lmcilik'in ı.stk rerıkle.riy!e Et.tmosfer qymıl<.l-

nna önem ve-rmeyerek nesneyi SL-ı.ğ!cı.m bir uyum iı::_::inde göste rmek isteyen ve 

güne -s renkleriyle yeti nmeyerek , bütün renkltTi pn!etlerirıe al an ve doğ<.tyı 

yeniden :realize eden ressı:ı.mlnnbL Ayrıld1kl a:rı en önemli nokta , do,ğa 

izlenimlerinden hareketle, duyu s l8.r ı na ııvo-ıın 
-·~ ·(.C--. hareketler yaratmak isteme le-

İ z lenimci !er , dc1,ğa, ı -sık ve renk i !t· i l gi !eni.rken, D1svunııncular ise 

kendileri ve iç dünyaları ile ilgilenm i s!erdir. (2) 

1. TA1vSUG, s. 13 
2. TEMİZSOYLU, s. 52 



.51 

3~ Saf Renkçj Resim: 

Ce?.anne , izlenimci !er' in resmi ç(ızüp tut ı_ı.mmıa, elinelt-ki 

oli:-ı nakl<:trlr:ı ko.n::ı koyar. O re s mi , çiz[ lerı .o::I::'_Yin "F<:trl ı['. wd<t cismin eks i ksiz 

k<:ıvranınasıncla görür. GelisigüzeL geçici ve özne! bi r izlenim (ına her zaman 

kan'31k gelmi-~< tiL Res mi bir kur;.:!) ola rak c!ü.sünür Mtmtık, se. [;!mı!lık ve 

birlik onun için, kompozisyoncıa ön koşul , renk ve ton i~P Rlt R&PlPrrlir - ·- - · ·- • - ~ c.-::ı - - - - _,. - - -

Ynrı t ıt.ı hiçim ler cli.i.? ]ı~·m kı.ır nl lfırı na ı_ıvırıctkl cı birlikte, derinl~.:ıııe s ine :sı:rn lmı -

dı kl itrl i ç in v ine ele üç boyutlu i1. l?; ılnnırl <n . nirbirinden f,..ı.r klı r~?n k 

İ zl enimci bir dhrıemden ~~l::'• : fl! !':~ ı_ı]m<:t.k!a b ir likte . ~_ ,nun k.erıcl i ne 

göste rme ve a r a liı.rındaki cok _d.izeyli ili -:-ki !erle 

nurmrı }'RTl 1 S! pı_ <>i)ı-jj J P Tl 
( ~- - -- . - . - cınl;-ırı ey] e nd n i rı 

kcı.zandırdığı hayat kıpırtısını yarısıtnmkta Cezanne' ın ba~:!ıca kayg ı lcı.rından 

bi ri vd i , Görme ey lemine verdi ~ i önem - i z lenimc-i ler'de c"~ldtıf";u g ib.i 

t abakas ının nesneleri inceden ineeye ara':'tırması de~il de,dtinya ile aranıızda 

kurrlu~umu? fi z iksel ve ruhsal ba~ın o çok dHha kurmaşık gereekıesme sür eci -

O'nu modern resim sanatının en kesin öncüsü yapıyordu. Son yıllarda o da 

bunu s eznıış ve bir mektubunda kendisini venı bir duy1:1.rl 11 ığın iLkel i cılarak 

tanımlamıştır. 

Fransız ressamı Paul Cezanne. renklerin do~a içindeki özelliklerini 

incelemiş ve bunu nesnelere yalnız yuvarlaklık ve sağlamlık vermekte değil , 

derinlik izlenimleri yaratmakta da kullanmıştır ~ Cezanne'ın bu çabası , 

nesneleri küre , silindir, küp, piramit vb. gibi temel geometrik ögelere 

indirgeyerek çağda$ resmin temellerinden birini hazırlayışına paraleldir. 

(1} 

1. TA ... "fSUG, s. 13 



on?;:ırr'f ·ı 
.:?·~ ·- · · ·- ·· ·· - ed:il-

cl :if? ·i- gi hL s :oırHtırı } .. ;: lev ~el Yönü ile de ilgile!!:ilcli . Ki~ :!ye bağl1 farkldık 

ve yaratıcılık s<mat eserinil! kemli kural ve cı lu ~:umu i le bir son tıu1duğı_ı 

görüşUnU ~e tirdi . 

e t ki!ennıisti. _A.r ı ud;_ k ()ııu! a rı tümüy l e:- lı irbirindcn hrk!ı yd J. E! Gre co işkence 

Res mirı hütününü o !ııstururken; e s tetik prensipl eri rı önemini ke-:-fe.tmi --;; , (m!arı 

Ce z ~~nne ; Pi s ~. ı-ro ve R.enoir'd~:.=t n tır ı k renkleri kul l anmayı öğrenmic;;tir. 

görsel kUtle!erin olusturdu~u mekanlar yapmıştır. Farklı bir geometrik 

yapıdaki elemanlardaki renkler , hareketli ve görsel etkilerine göre derin-

likte yeralmıs!ardır . (1) 

Renk , Rönesans'tan beri, konunun ve ışığın emrüıdeydi: Yani resmi 

yapılan şeyin ö?elliklerini, hiç: c1e_ğil s e belli bir p;:ık a !tın[ıdki görünüşünü 

veriyordı_L Bir:; i m ve renk i açıklık-koyu] uk frırk lan y la kayrıaı;: ıyor, et le kemik 

gibi birbirini sarıyor , tammnlıyordı_L (2) 

Rerıkd ressEımlar, koyu açığın yarı::hmı ile olu.s:<:m görüntüleri sıcak Ye 

soğuk nesnel görüntüleri sıcak ve soğuk renklerin yardımıyla vermeye 

çalışırlar. Açıktan koyuya doğru giderken nas1l arada de~isen griler 

kullanılıyorsa, sıcak renkten soğuk renge clo~ru geçerken de ara renkl eri 

1. TEMİ ZSOYLU, s. 53 
2. İPSİRoGLU - EYOBOGLU, s. 139 
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ler!e bir arada kullanmaya hzen nh .<:. 1 P r i rı r- r . 
(-' . - . ~ - - - - - - - . {1) 

ol u rken bunu dinamik ~örürıüm 1 er e 1 ele ed.erek y,ı:ırmnkUı_dır , 

1 a r ı •.• l u ş t urctıık l cH 1 

e t k i s i n i " ,_-, lu.:; t ı.t rı_ı r ! a r _ ( 2 ) 

kı. ı l 1 m ı ı 1 m ı c=:; t t ı· f i ;!ü r 1 e T i n 

mt· :un I ar ı rı ı rı o· iin ı iil.: 
( ;') --~. - -··-

hAvRttan a!ırımıs resirnler!e süslemiş!erdlr, ıla ha do~rusu yaşayışiarını 

bRkı!ınca, altın renkli sarının hakimiyeti altında gök mavisi ik Türk 

mit'~ıs1nın (tuqui.:::e) r.ıek gü zel bi.T sd:ilde ku!lanılınıs olduğunu görürüz. (J) 

Van Go,gh'ta ise renk, lavlar ve değerli tEu::!.:ır s<ı<~an kızgnı alevler 

r:ılup çıkmı-st ır. Adeta b-ir YHngma dönüşmüştür. Bütün kişisel cıkmazlarına ve 

nö:rot i zmirıe rağmen Van Gogh , modern sanEı.t ın en büyük rerıkçisiydi. 

Van Gogh insanlık ve ins~:mla:rla ilgilendi.İnsHnın acısı ile derinden 

etkilendi. Renkleri ve basık formları .şiddetli hareketler ve kuvvetli 

Z, TEMİZSOYL-U, s, 26 
2, TEMİZSOYLU; s, J 1 
3, Ercümend KA.LMIK, Renklerin Armoni Sistemleri. İs~,; 1964. s, 39 



!şı~ı arayan bir 

he yec(tn E.ı:'rili!l!i , del'inden dt'rim: hissed ilir . ~ok sub.!ektif olmasma rağmenı 

sez .!-~is i ilı:· renk dilini ke-;:f edeb ilmis b ir snrwtcH1~r. 

Gerıı::· ;ı_vm zam:mlnrm :ress2n!ı olmı G;cm; ~ı.ıini Tahlti 'de oldukça ilke] 

sartlarda yaptı~ı ekzotik renklerin ve priruitif formların kurdu~u resimleri, 

VIJr.f?.U l R.vR! ı i l me k t ed ir. Res lm ler i nde ki lekesel 

~lırken ktıllandı ~ ı renk!eı·de de ka~ramsa l y~~]Hsıru iclnde ol muş t ur. rıni'r:'l'l.' ı - - {_-. -- ... -

gi bi ... tUrUnde tayin etmistir. (1) 

fornıl8.rı, Mısır Figürlerini Et.rıdırır . 

Geometrik dü zen! il i kle teskin do .ğ. <ı Pii 7 lr-mirıin 
,:- .. . ... -~ - --· - -- - -- kayn 0..'3t mı , tüm M ı sn 

Sanatının öze!li~~idir,Bu özellik, ,gömütle r in duvar!nrını süslt·yen kabartma-

hr ve resim!ercte (.Ok ct<=ıfıR iyi izlerıel)j]jr, Bu ycırııtla:rın görevi y<ı~arrn 

korunwktır. Bir geleneğe göre güçlü biri öldüğünde, öbür dünyada kendine 

yarastr bir hizmetçi toplu!u~urıa sahip olsun diye, uşakları ve tutsakları da 

onunla bir! ikte gömü!ünııüş. Bu gelenekler daha sonraları acımasız ve pahalı 

sf:!yıl dı ğı için sanata ba~vurul muş. M ıs ır mezar larında bulunan res :un ve 

araçlar.öbür dünyada yardımı dakunabilecek dostlar sa~lama amacına ba~lıdır . 

(2} 

1. TEMiZSOYLU, s, 53 
2. C··OMHRICl-f, s. 33 



~- l! s ! ı lı 1 y 1 Pi-1rii l rliik -c:--- - - ~. - - ··-

leri :icin ba.~:ı yarıdan cizmi';'lerdi:r. Oysa insan gö:..~ü kar:;:ıdan clü~ünülür. İşte 

Vücudun üst bölümünü , omuzl<:trı kar .sıdmı v<:ıka 1 ama k dnha uygundur, 

çünkü böylece kolların bedene bEığlandıiünı .9:örebi!.jriz. Fakat kolların ve 

bacaklarm hareket i yEmdan ;.:;örüldüği.lnde dahn belirginlı:.·slr. Fiı:riirlı=-ri - - o - ··· - - - .-

böylesine basık ve <.:nrpık gösteren nedenler hunl nrclı :r. 

S EtnR t Gl lar figü r le r i nde, El..F<1k 1 <tr ı güst ermf_·kte Pii r. Jiik c·-, -·!· . - - --

çekiyorlardı. Bu yüzden RVRkl nr ı. hnsn;:ırmnkt n n 
- · . · - -- -- - · -- ' . .. • r --- -·-· ~ --. - · · · 

(1) 

cloi'i:ru çıknrlar. Çoğu yorıtuda izlenen bu ,iikclörtg..:·n f.;ı_ .~~ h!ok orı! ;:ırın cli.l<:;üns e! 

üstünele kEPntstunı!muo;;, <:Waklnr L:ipai ıdn . Ytdnı z !xızen erke k fi gü1leri öne 

doğru ölcülü bir adım atarlar, ~ıın;ı t ;:ı,c; hlnk1;:ın ;ıvrılnı;ırhkl:-ırı !::'ihi PP\.'~Ptir'i -··· ·· · .... - · ·· -- --··--·- - ·- ···~- - · - ·---- - ···-c:- ~ ---:-:- - - ~- -

diyap(ma! bir hareketlilik de kazanmi:ı.z!Eır. y~,_ t::ı.y ve dü<;;eyi vure;ulf\yE\n sonsuz 

bir sessizlik icindeki bu katı , yüce içimler ins and<.t zamansızlık duygusu 

uyarıd ı rır . Gerçekten ele yüzyıllar bcıyı.ı va rl!k!arını sürdürmü-::!er , günümüzde 

de Ernst B<trlach gi bi yontucu1~:ı.rı iTe Gnur>,u in' i biç:imlenmi-:; kural l Etrını 

araştıracak kadar etkilemiş!erclir . Hareketsizliklerine karşın figürlerinin 

ayrıntıları oldukça do~al b i r biçimde islenmistir. Saçların geometrik 

düzeninin, törensel sakal!arının, mEıkyajlarının büy-i..ik bir olasılıkla aslında 

uygun oldu~u anlaşılmaktadır. Benzetmeye önem verildi~inin bir başka kanıtı 

ise. yontuların ayak ucuna kaz ı nmış olan ad ve işlerini belirtir yazılardır. 

Yontularm boyanmasında erkeklerde kırmızı kEı.hverengi, kadınlarda sarıya 

1. GO.MBRICH, s . 35 



23. Gaug!n Arcarea (Neşe) 

24. Hesire'nin Portresi 
gilmütün tahta kap!sından 

5G 
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görmesi ic::in yapı1maıT!1!3tır . P ir Et ı!ı[t !erin :ic::ine 5-~·iri.lcmt'Ven tapınak l)('.Jümle-

rinde dlınırlar , onları yr:ı1nızca rethi pl er ve ölünUn ruhı_ı ziyaret edebilir.(!) 

Mıs ır re s imlerinin her avr ı ntıs1nı ayakta tutan düzen anlay ışı o 

denli güç lüdür ki, en ufak bir de~işiklik tüm bir!l~i alt Ust etmey e yeter. 

Peşinelen bu do,i'i:ru!ar boyun ca , bü:_viik bir Ö!:en!e, fi .giirl<::ı- irı clEı ğ, ıtım ı nı y'.'lpar. 

doj'!.:ru!ukla göz! emlemesini engelleme z. Er~·. e .l-:.l e rin ten k ri. k ::ı !lınlcnı.nkinden 

sıkı Hcınıs ·u VE\ bir c1 o.2m ı , 

tırnıEtkta, ona e~:siz bir biçim stilizasy<)nu, graf:ik re~: im!erde ince bir ritm, 

zarif ve cesur bir renk uynmu kaznml ı nnEıktc.-ıdn . (3) 

Dinsel resi ml e:rde , fi g:üratif s rmEıttan gelen biı"ı;ok etki görülür. Erı 

parLık bir clüzeycle o lan şiir ve :roman sarıHtl arı rıın h)rıul c.> r ı kullanı L1r.::-ı.k, 

sann<:ı toınarlı:ı.r üstüne zarif bir Uızel i kle romant ik s<ıhne1er i-;lenirdi. 

Böylece Japon Estampları çıkar, (4) (Estamp: Çin'de ve Japonya'da ipek ya da 

kağıt üzerine bask ı teknikleri kullanılan:ık yapılmı~: ve genel olarflk rulo 

biçiminele sakl anan resimlerdir (5)). 

1. Sanat Tarihi Ansikloprdisi, s. 55 
2. C..oMRRICH. s. 39 . 
3. Sanat Tarihi Arısiklopedisi, s. 214 
4. Snnat Tarihi Ansik!oprdisi. s. 220 
5. Sanat Kavram ve Terimleri Sözlü~ü, "Estamp", s .. 79 
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Jclf.l(lf! resimleri , uyu!l!lu renklerle boy;_mmJs ·ue hrt.fifr.~e Yaldızlanmış 

zarif biçimlere yer vermiştir . özellikle Harunot u' nun kadınıart linlüdür. Bu 

lardır . Torii kadı-nb.rı ı se dah~1 uzun boy lu 

kadın !ardır. Utamaro da kadın res imler i ve >iücut 1 ~ır ı yaıxın bir ressamdır. 

görünüm a 1 ır. ( 1 ) 

görülür. İki boyut ların bcı .sı ]ca ni te! i f? i 

görülür. 

ka 1 cl ı l<:u. Soy 1 ul ann konut ları nı süs 1 eyen paravana ve fusunıa lrrr üzer incle 

ç<ı1ı'3tıklarından, dah<1 çok süsleme amaçlı dli?erıleme1ere y(\neldller (2). 

Van Go,gh, Japonların resimlerinden etki !t·nen renkç~i ressamdır. Tanguy 

BKba'n1n Portres i resminde Japonlann pan:ıvmı süsleme!eri yer a lır. AyrıcEI. 

bı resim izlenimcilerin etkisi altında yapılmıştır. GünE·ş ı .sı ğ ı ve renk daha 

önceki köylü çalışmalarının etkisinden çıkmıştır . Düz renkleriyle çagdaş 

çizimieri büyüleyici bir şekilde biraraya gelmi.ştir. Japon sanatındaki tam 

gölge ve aydmlık kuralını yansıtmıştır. Yaptığı dekorasyanun önünde Tanguy 

poz vermi.-;:t ir. Şefkat ı i portreyi , Van Gogh mutlu yıllarında yapnıı .'?t ır. 

Portrenin gözlerini boyamayı tercih etmjş, Gözlerin şefkatli, büyük, parlaki 

şaşkın, yabancıl ve doğuya özgü olması iz ı ey i ci J erin dikkat ini çeker. Alev 

1. Büyük !..-arousse, Ci 1 t 8, s, 3829 
2. Bü_yı1k La.rousse, Cilt 12, s. 6069 
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?.<; . V::ın r..nr>h -- - . -~- - - -r::ı---
Tanguy B~1ba 'nın Portresi 
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kırmızısı kontur. Tarıguy Baba'nın arkasından yansıtmıştır. Sahnenin içi çok 

Et.kla yatkln şekildedir. Arka kısmın ı':,'ık ve renklerin ka.!itesiyle ön kısım 

hnşıt f:ikir verir. Fakat ikisinin uyumu son dt'rece güzel ifade edilmiştir. 

( 1-)--

DoğRlcı bidmleri yadsıyıp göz al ıcı renklerle yönelen Fovizm'de 

biçim , ışık-gölge gözetilmeksizin renkle betimlenir. Rengin saf olarak 

kullarıılınasına yanaşırlar . Renk bir anlanrla salt biçimi vermek değil, kendi 

ifadesini de verir. Alanlar, şiddet derecesi arasındaki zıtlıktarla belirle-

myor , renklerin ton farklı l ıkl::ırındEH! var21rl~mı lRrak, ısık etkisi saf 

renklerle SB.§:lanmı-;: oluyor. Doğa soyutlEmıyor, doğa ö~eleri renk \Tı: çizgiden 

(1]usi'!rı motiflere dönüşüyor. (2) 

dan öteye gitmez. Kullnndıkları renkler, c,: ılgınca bir içgüclünürı , r;:oşkmııın 

ifa desi o1c:ı.rak yonımlantr . (3) 

MGitisse'nin sarıatı neşeli ve maddeseldir, durgun renk düzeyleri ve 

uyumlu biçimlerle çalışır, yeptığı iç mekanlara, etli canlı çıplak kadınlar-

la canlılık knzandnır. Ama "Pembe Çıplak" gibi ym•ıtlarında alışılmadık bir 

biçimde bir arka planın önüne yerle :;:tirip usUı.ca hareketlenclircliği büyük bir 

ka d 1 n .ı2:övdes i , büyünüy 1 e YEl. tay görünüme e l!.emerıd ir . ( 4) 

Matisse, renkleri birbirine karı$tırmadmı, bütün şiddetleri ve en saf 

halleriyle sürüyor . Hacim ve mekan duygusunu verecek ışık-gölge oyunlarına 

başvurmuyor. Rengin önem kazanması. resmin yiizeyselleşmesiyle, yani üç 

boyutlu anlatım yolundan vazgeçmesiyle bir arada gidiyor. 

L Grea.t Artısts, " Van G<..)gh " , Cilt 3 
2. Joseph - Emi le .M(}LT.FR, Mode_m Sanat. İst.; 1972.; s. 15 
3. Nazan İPŞiRO(;LU - Mazlıar İP';iRrY:lLU, Sanatta Devrim, İst., 1991, s.26 
4. Sanat Tarihi Ansik!opedisi, s . 696 
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Rr. -, 1.:-c>ı 
-~ - :!ı - - - ~ -. 

geliyo rdu. YilzUn bir yanı pembe , 0btir yAnı i se sa rı. ve yec;; i lc1i r. Yüzün 

vard1 r ~ Bu renkler bıtlınırı vii7 r.i7oi ],-•ri ----- - - .. - - - •' -- - . -- c:- --- ---

korkusuz ça resmedilmi~ti. Natisse r~ si md~ki P(~ J P (. • 
.: ... - ·· c. .ı -

r ( .... n k 1 (- 1 : o?: r i l i nı i - - -- . . - -- ,--. - - - - .... -

renkleri ise çarpıcı bir paı·Jak!ıktRydı . f.' i p jj r ] F' l " i 
- ·- <.."7' ____ - -- - kcıyı_ı kırmızı , OP!"l c.-..- - - plan 

li hir tahlrıydu ve elele tvtusup rı:~ lk?, o!nm? ~:nrısuuı dek GC:'~şkuyla dans 

edr:>cekmiş .~ ibi durmı kadınln:rı. din<un!k komıııılarnıda J:!,Österiyon'lu. "Müzik" 

:--ı.d. lı tablo ch hc:ıreketsiz ve etkili bir yapıı.tL Acbm!c.ıro bir portredeki 

noti-t !ctr rc: ibi yerle-::ti.rilmi-::ti. Her iki resmın karstsırıd<-:t cb sank i kerııJi 

uygarlı~ımızdan tarih öncesi bir ça~a gidip en eski dansiara ve mtizi~in 

brt -slans;ıcına tanıklık edyormuşuz ;dbi bir chıyvuya kapılırız. ( 2 ) 

Matisse, son yıllarında hastAlığı nedeniyle fırça tutamadığı içinı 

f i güıe\ if s<m<:ıt ı kes i_! mi '3 kağ1 t lar 1 R s ürdürür. Renk! i kağıt tabaka 1 arelan 

1. LYA1T011T, s. 30 
2 . LYN'!Vlv; s. 34 



26. Henri Matisse Zulma 



6.! 

27 Hen.r} M<.ıt ss e 
Madam Mat s se 

kesti~i zarif ciçek motiflerini ve keskin cizgili figUr!eri, derinlik ya da 

renk ayrnıtısı aramadan, ya!mz titiz bir yüzey dengesi kurarak , k<u .-;;ıt 

renkli k<-tğıtlara yapıştırır. (1) 

Saf, düz renkler kullanarak yapılan bir resim , bu nitelikleriyle 

ışığı da bicim şernaları içinde toplar. :Ressam Matisse buna gösterilecek en 

iyi örnektir. Saf ve düz sürülmüş minyatür renkleri de ışıkla saf, doğal bir 

ilişki kurarlar. (2) 

1. Sanat Tarihi .~qsikl~oedisi, s. 696 
2. T~Ç[~, s. 15 
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28 . Henri Matisse 

29. Henri Matisse Müzik 
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!V, FİGÜRA.Tİ F RESİMDE CIPU\K KADIN FİGÜRÜ; 

A'7 rupa Srına.tıncb , resim ve heyke1 sam1t1nda insanırücudumm ne kadar 

önemli bir yerı olduğu eskiden beri herkesçe bilinen bir gerçektir, (!) 

Ortac::ağ Hrıst i yan resminele konular dinelen alınıyor, 'lücut lar çıplak 

resmecliliyordu, Sonn:\ları, çıplak vücut hemen hemen y~dnız Eski Yı.ımm 

Mjtolcı.iisine ait konu.lara rtyrıldı , dirı.!e ilgili resimlerdeki figürler 

g i ydirildi , Bı.t giyini-:: vücudun güzelli§ini örı e ceke seki lde değ; iJclj. Kuma;; 

1rücut kı.vrnnlarını anc ~ık kapatıyordı_ı. 

Rönesmıs' liL sannt o n ın cri'ı7 1 P r i c:- -- - - --- - eski Yunan heykellerine dönünce, 

şaheserleri meydana getiren insan vücutları da , gerçe~e benzemekten uzak-

laştı, Amaç , et ve şehvet olmadı~ı i 1 e 

ilgili bir fikri anL:ı.tmak olduğu için. ideal güzellik ölı;ü!erine 

vücudunun kusurlarl' Etksakl ıkL'ln e s ki Ymımı P <:: 1 P t ·ioirıin - - ---- c ·· -- - - -

koydu_ğu kaicleler dahilinde, msana benzemeyen vücutlar yaratılmıştır. Bunlar 

seki 1 o 1 ar ak insand u 1 ar. Fakat yeryüzünde bir e? i yoktur. Rönesans' nı 

İtalyan dehalarındaf1 Michelangelo Buorıarroti'yi örnek olarak alırsak: Onun 

figürleri . konunun ha~metine uygun olarak, son derece geliştirimiş adaleli 

vücutlarıyla, bütün c.ğırlık ve kitlelerine rağmen, sanki insandan, kadından 

ba-ska yaratıklar-dır , Micrıelangelo , büyüklük ve ihtişamı , kadın vücudunu 

erkeke yak1astırmak, onu gayet adaleli tasvir etmekte aramış ve iste~ini 

elde etmistir. O bir hekeltraştı ve modellerinin daha ziyade hacmiyle 

ilgiliydi. Ya Leonarda'nun Monna Usa'sının tebesümüncleki sırrı rastlanama-

yan güz e ı! i ği nmhafaza etmiyor mu? Rafae 1 !cı 'mm kadınları, Meryem Anaları; 

Madonnaları, insandan tıa-;;ka, vücut ları kadın ·?eklinde tasar larımı ş birer 

1. Salih N. T4NSFJ...., Sanat Tarihinde Şaheser Kadınla-r. İstnabul, 1954. s.2 
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nıha , periye, me1e,i2e ben :u:.'mektedir . flcr clönemde , daim[ı mitcı.1o.iin .in konuları -

nı i fadeye yarayan kadm 1.ri.lcudu, gi tgide gerçektekine benzer bir hal 

alacaktır. 

Rubens'in koyu renk fon önüne oturtu!an çıplak kadını , resimden adeta 

fıskırır gibidir. Rubens'in tombul kadınlEt.n, ger(,~ekten de bu tipin 1;;aheser-

]eridir. 

Yc.lnızlığı sev~n ve kendine ,2(1re dindcu bir w1am cı1an Rembnmdt bile; 

sr.ıvuı !m us b ir Bethsabee Udı 1 (1SU yz:1pt ı .§ı zaman , k. a r'3ı s ında ıııoc1e! di ye 

san:oıi:ta bir hedef olmak c!e('?.erini kaznnmı .stu. 

h;.l i'> ı ı ı ·ı () 1 
- -· r- • • .• . - (" ':,• . •.lit!vı i 1 10: r i 

Velasquez ve Go:va gibi t"panyol ressamları da ~:aheser değeri almış 

da; Yunan Mitolojis~nin güzellik tanrıGE~.sını yatan bir kadın :~eklinde tasvir 

eder . :Kar .o:;;ı s ı nda kmıatl1 bir melek r_ınn ayna tntmetkttıdır. Venüs bir 

tanrıc:adır 're ayn;:ı,ya b;:ı.kcuken tuvaletini inceleyen sın:ıc!<m bir kEıdındnn 

Lı.rks 12dı r . Ho. re ket i y J e Venüs 'ü insRna ~rak] a~:t ı. nm Ve 1 ascnıe z, kadın Hı vücu-

dumı çizgi ve hacim üslubuy!a şaheser bir kadın haline koymuştur. Goya'da 

"Çıplak Maya"' sıyla bu tarzın 13[·Üıeser1erinden birini meydana getirmiştir. 

İnsanın et ten yapı ı dığı gerçe.~iy le; bu maddi yığını ruhanil e ,~:t irmek 

ve smıat planına yükseltmek için birbirine zıt iki fikri bağdaştırma yolunda 

en müke~nel örneği İnqres vermiştir. Bu sanatçının çalışmaları Michelangelo 

kadar heykelvari bir hacim endişesine karıılmış ve Leonardo derecesine yakın 

·dikkat ve bi lgiyle insan vücudı.m.un anatomik yapısını ince ı emiştir . Yaptı ğı 

desenler önceleri real ist tir. KRdın 'rilcudunun her ada lesi, her çizgisi birer 

... 
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biTf:'r rx: !irli!ecek sek-ilde incı:::!erım!stir. İng:re.s, k<:tdnılarJin renk , akıcı 

çizgi ve ~n_n:arlaklık gibi araclarla , başkainnnın tnklit E·tmes:i imkans ı z bir 

canlı, elle dokmıulscı etierin hi s sed i 1 ecekrı!i ş qi hi . .::-;:, - - -- göründüğü 

hal de , kcımpoz i syonunda sun i 1 i k görü ı ür. 

Curbet'nin "B::ı.rıvo YarıRn Karl ınl cı_r " 'nıd(-l i5nem1i o !~•-rı kadmlaruı 

güzelli,i!;idir. Çünkü ortaclc:ı. nP hRT1V() -- - -- ~ .. --· - 1:-clecek ı e ı- i bir su ne de giyecekleri 

çı_ kmıs kadırı vücut!E<.rı resm'::'tmistir. 

s~ıheser k<:tdın!.ar vnrdır (I!10F"='S ve Matisse'nin "Oı:1:ı!ık" i:idlı tabloları 

Sadece re :;s;;ıın]cırı farklıdır_ 

Manet'de kadın kadın deAil , tnmnmen bir renk armonisinden, plastik 

bir formdan ibarettir. Auguste Renoir, "Yı kımarı Kad1nL-=ır" 'ıyla rizgiden 

ımıhnım bir saheser yaratmıstır. Bu yık<:man kadnıla:r kadın figürü olarak 

deği!, ışık altında kadın vücudunun renklerıişi olarak görülür. Cezanne'nin 

yıkanan kadınlarında ise, renk endisesinden ziyade, kadınlar hacim ve kitle 

endişesine, dinamik bir gövde hareketine araç olmuşlardır. (1) 

Avrupa geleneğindeki ç1plak kadın resimlerinde kadınlarm seyirlik 

nesneler olarak görülüp değerlendirilmelerinde geçerli ol<-m ölçü ve töreleri 

bulabiliriz. 

! . TAJ'ISEL, s . 6 



30 A.dem' 1 e H<:<.vva; Mabuse 

lıa k<-ının z ihn.incle ck •.§;mu<;:tur. (1) 

da ç ıplak ktclı. n Yi:ipma (~]<trı.:.t . .;-~ı br:'liro; ·i~:t ir . C:.":'ne ele bu T't:'Sinı1erin hep::;incle 

~F1 Vr .=~d i 1 rl ~~: i nin - - .' .. - -- - - -- . -- ~. - . - . . . 

Seyir-

yaptı,ğı "Suscı.nn;::ı.h ve Kentin Büyükleri" tctblosuncla resmin asıl konusu olarak 

~5rülür . SusHrınah . kendisini seyreden bizlere bakmaktadır . Ru konu Tintoretto 

nun baska bir resnıinde de görülür. SusannRh aynada kendisini seyretmektedir. 

Böylece o da kendisini seyrederken bizlere katılır. 

Resimlerde ayna , çoğu zamarı kaclırı!Rrın kendilerine duyc1ukları hayran-

!ı~ı anlatan bir simge o larak kullanılmı ş t ı r . 

Çıplak k<-tdın resmi yapı 1 ıyordu , çünkü çıplak kadına bakmaktan zevk 

duvu!uyorrlu. Aynanın isievi kadının kendisini herşeyden önce çok seyirlik 

bir şey olarak gördüğüni.i anlatıyordu. 

1 ~ John BEl?.GER. C>Örme Biçimleri, İstanbul; 1986. s. 47 



31. T:i n1oretto: 
SusanBah'!a Kentin 
Büyükleri 

32., Mem] ng: 
Kend ne .Hayran l ! k 

33. Tintc.:>ret to : 
Susa~~ah'la Kentin 
Büyük1eri 

34. Cranach: 
Paris'in Yargısı 
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E.mlc>Um ht \ --:.: kcı b :i:r komıclur. Ruhens'in "Paris'in YFtrvısc" resırıinde ise b~tşka 

sunar. 

nU söyleyebiliriz. Oysaki, Hint. İran, Afrika ve !\merika Y•='rlilerirıirı 

~:cı.mıtındi:! r_:: ıpL:ık!ık hi çbir zaman edil gen değildir. 

Kenneth C'!ark.; "Nü" acl!ı kitEtbıncla: "çıp!rrk cı!nnk , gi_vsisiz cılımık.tır" 

der; oys;;1 Nü. bir s<mnt biçin!idir. Nü. :n .·s min ç !!-:_ı .s noktRst dr.:[; j l . n:smin 

ul rt:~tı,0,ı bir görme biç:inıidir. Doi!ru o lmı nü ' ı1ün her zamc.n U1relt· ~tiğidir . Bu 

Çnıhk vücudun nU olabilmesi iı::irı bir nesne olarcık görülmesi gerekir. 

(Vücudun nesne e>Jarak görülmt·s i nesne olar-ak hıl!nmlınasımı yol <'tG<:ır). 

Çıphkl ık kendisini olduğu gibi ort.aya korıu::tur . 

:::örünmez. O, resmin önürıcleki seyi.rci d ir. Erh:k o laruk k <~bı_ı] edilir. Her .~:ey 

cına ,<~öre y;-ı.pı]ıHıstır. Her sey e>mm nnıda bu!unmasırıclim dolayı o! mu§ P"ihi o - - -

görülme! idir. Resimdeki ,rücut ların rıüle~:mesi onun i(;~indir. A_ına o, tanımı 

~~en:~.i bir yabancıdır. giysileri ü zerinde olan biridir. Bronzino'mm "\lenüs ; 

Küpid, Zamarı ~re ~PVP"l" -· - . ('~-
adlı resminde mindere diz cökerek Venils'ü öpen çocuk 

Kürıid'dir. Oysa kFHl1nın dunwumın öpi-1sme hareketiyle hiç bir ilgisi yoktur. 

Bu, resme bakanı etki!emek için yapı!mışt!r. Resimlerele bazen kadının erkek 

L BERGER, s, 53 
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sev;dlisinin sergiJendiği ele doğrudur, Ne varki resimdeki kadmın ilgisi 

hemen hemen ona yörıe!mez. Çoğu zaman kadın ona bakmaz bile; resmin dışına, 

seyirci sahibine bakar. 

Avrupa y0.ğlıboya resim geleneğinde bütün bunlardan k!:dan başka nü'ler 

de vardır. BunlEır gerçekten sevilen k-:-ıdın!arın EtZ ya c1a çok çıplak resimle-

ridir. Bunların her birinde ressamın o kadını kisisel olarak görüşü öylesine 

güçlüdür ki seyirciye yer kalmaz. Ressam, kudırıı resme geçirirken onun 

istemiyle eh!im!erini_ hem imgenin yE\pıs-ına ve hem de vücudunun ve yüzünün 

ifadesine sindirmiştir . 

Dürer, kusursuz nü'nün, yüzürı bir kadından .. ;:.:öğüs!erin bir ba::;;kasın-

dan, tıacakların üçüncü bir ki .~;.iclen , omuzların ı: l0rdi_\Iır_-ü - bir vücutı:an , ellerin 

bı:.>s i ne i de rı vb. . . a! ı na ret k yap ıl ab i 1 eceği ne i n <\l' l yor :Ju _ [!dı:: ed i 1 en Si_1flUÇ

insanı g0rkemli kılE\caktı. Oysa bi"ıy!e bir -seve zdrisnıek , bir insr-mın kim 

olduğunu hiç dikkate almamak denıekti. 

Avrupa nü s;:ma t 1 nda, ressmnl ar ve se yi re i 1 er e rkek t i , nesne ol ara k 

}.:denen kir;:ilerse çoğunlukla kadın. Mc:xlern sEı.natta nü. önemini bir ölçüde 

yitirmiştir. Manet'nin Olympia'sı birçok hak1mdan dRnUm noktası sayılır. (1) 

1. BERGP.R~ s. 63 



35, Bronzino : 
Venii<::, Küpid, ZHman ve 
Sevgj 

37. Rembrandt 
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36, Vonaacherı: 
Baküs; Cesaret ve Küpid 

Dana e 
· .. 
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V, YENİ FİGÜRASYON 

Anıştırmalı ol rn~sıy la . geleneksel figürasyondan ayrılır. Düşse]e 

sinden çok, oyuncu kı! dhrıı sever yeni fi gürasyon. Çoğu zaman a.c:ımasızdır. 

1960 yı!l.nnnda. ticari l:mhnın;:ı p0.ra"Jel olarak P<\t lnk \' e rı:: · n estetik 

n 1 mıı .cd ıır . -· .... --.. , -- - ~ - - Pek ·~ok sanat 

akı mının , özellikle de sovut sanatın . yeniden gôzden geç irilmesi ~eklinde 

bel i ren bu buhran sı rHsı nda. ustaları sayesinıle gayet sa~ Iık!ı görünen bir 

so~ıt sanat . biraz fazla ace!eci !ik!e gömülmli~tür. Bak ı~Iarı n yeni fi güras-

retn..,.spektif sergisi (le pek çok ki<;;i ıçın ke-~:if olmustur. Knncl in5k,-'nin 

bütün v(-!pıt !arındcı. gösterdi~i 5ert l ik., C:•- ' ·'3 ku lı-' ntı!ı ı-rı l: Lrına h içbir <::ekil de 

engel o!m-::ımı-stır. Kandin sky'n i n Y<:ıpıtli:!rı hem georııetrik s(ıyı_ıt s<:ınatı, hem ele 

hrik soyut san!.!tı ic:erir . (1) 

Soyut sanata karşı belli bir sevgisizlik Avangard'da belirir. Avan-

gard'da figlire e~ilim yeniden beliriyorsa. geriye dönmek için degil, 

eks~resyonizmin mirasçıs ı bir başka figürasyona yönelmek içindii. Kısaca 

biçimleri betimliden çok c:a~rıstırıcı olan, renkleri şiddetli ve çok çi~, 

bir yarı figürasyondur. Fazla rahat , fazla süs!eyici hale gelmiş s bu nedenle 

de yürek] i I iğini ve ruhunu yitirmiş bir figürsüz !üğe karşı sağlıklı bir 

tepkidir. Yeni figürasyon, fazlasıyla yürekli ve kimi zaman çığlık uğruna 

estetiği savsaklar. Yeni figürasyon soyut sanat la s figürat if sanatın 

karsısında üçüncü bir gi_i_çtür. (2) 

1. MÖLLER., s. 83 
2. MÖJ-T.P.l?, s. 84 
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s erg :i s i rı i Fracis B<:ıcon'd1r. Bacon' 1n at<:m , 

c1:i 1 :ini r::1karan , yamy;:ım dislerini gösteren e.dc-tmlnn cı.rasnıd;:ı bir seçim yapmak 

yeterlidir. BHcon'da ta\n_ık bacağ:ı yi yen adam, hem Gargantua, hem lllıu Baba, 

hem hir kaplan hem de seyircidir. Bacon'ın öz portrelerinde kendine karşı 

h ·iç bir s evecenlik görülmez. OnlE.ı.r da, "Dört .A.y0.k üzer i nde Yürüyen Felçli 

Cocuk'' u kadar, ya da şempanzeleri ve şebekleri kadar cirkindirler. Çıplak-

l a rı ise bir cesit pembe d1splazmcı.lar. sönen balonlar gibidir. Bacon'ın 

yapıt ları bütün cı.çı !arını i-;;leyerek resme döktüğü birkEı.ç konudan olw;n_ır. 

Resimlerinin tekniği de kendine özgüdür. Gene!! ikle bir çeş-it yap1 c1zer 

(birk<'tç renkli çizgiyle basit bir pandel )-rijz), figürle rin i bu uzaysal 

Y<\P Hıı n icirıe ye rlest:i rir. Astar ~_~ek i lmt'mis tu<.\li de c:c1k kull anır. J~az en bu 

tual resmin y8.nsını cılusturur. (1) 

t. M()LLER, s. 96 
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SONUÇ 

F.i ,Lri.iratif re :dm, kendine öz .~ü anların, hem tıirbi:rirıden farklı, hem de 

birbirine ba~ım!ı iki a~l~mı~ se0tczi nden oluşur. Biri aktarılan şeylerin 

de cınli1rın resinıs"-'! yRnsıtı!m::isı nnı pl:!stik :ın lEtıııı dı r. Bir fi güra tif E·SJm-

de, cıkti'lrt!an -c.:.ey!eri, uklan!ı .s ı.n pl 0. ::tik drı lwnınn göre ; nkt<:ı:rı!ışın 

plastik an!.:'!rınnı ise, bu sey!erin Of' rCf' J.:- tP 
( "7\ --·- - - ~ - ne o lduklarına bağlı olRnık 

a n 1 <tr ız. Dir ressB.nı diğerlerinden, 1Tf' v:-ın .c:: ·ıfm~ı :-ırrı r. l:ır1 -. - .., -··· - ~ · ~ . ·-- -- --- --,. - --- -

nı seçisiyle aynt edilir. Ama bu farklılJk daha resminin, yansılılan 

çıkar. 

Fi güratif resmin anlatım araç l a rı hiç bir zmımn tc.1m tc1klide o!B.nak 

tanımazlar. Ne bir çizim gerçek bir çizgi, ne bir modle gerçek bir krrbartma, 

ne de bir renk lekesi gerçek bir kumastır. FigtirRtif resim , aklaracağı 

şeyin yanılsamftsını verir, onu hat.ır!Ettır. Bu yRnı!sama bizim görsel 

a!g1!amalanmızm , gerçek iki boyut lu imgelere dönüştürülmes iyle Df>Tr.p](]p -
o - --~ -- - ~-

şir. Figliratif resim bir transpozisyon sanatıdır, Figliratif resim bir 

ornatma zonmluluf.l:rmda, anlatımcı bir sonuç alabildiği ölçüde smıattır. 
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