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ÖZET 

Sanat eserlerinde leke-renk-çizgi-doku ... plastik degerler kapsamında 

bir bütün olarak ele alınır. Bu de gerler sanatsal yapılanmalarda 

sosyal ve kültürel çalkantılardan geçmişten günümüze süreklilik 

içinde etkilenmiştir. Plastik kavramlar bu etkileşimlerle her sanat 

akımında farklı bir kaygıyla ele alınır. 

Leke çagımız resim sanatında farklı bir anlayışla ele alınmasına 

karşın, günümüze degin anlatımı açık-koyu sınırsızlıgı olarak 

algılanmanın yanında, sınırlanmış siyah-beyaz-gri degerler olarak da 

algılandıgı görülür. Leke ba,şka bir ifadeyle herhangi bir biçimi stilize 

ederek onu fazlalıklardan arıtma, konunun özüne ulaşma şeklindede 

düşünülür. Leke kavramı günlük hayatımızda, bazı bilim dallarında 

da (fizik-tıp) kullanılır. 

Türk resim sanatının yeni bir döneme girmesi leke agırlıklı kaygılarla 

başlar. Bu kaygılar Türk Resim sanatında arayış -inceleme-yenilenme 

sürecinde "D" grubuyla sanat hayatına girer. Bu yenilenmeler mutlak 

surette kimi sırf lekeler, kimide salt soyut (lekeci) uygulamalardır. 

Sanatçıların kişilik anlayışlarında leke; yeni sanatsal oluşumlarda en 

etkili plastik deger olur. Bu yenilenmelerde o güne dek biçimsel 

sınırlılıklar içinde ele alınan açık-koyu sınırsızlıgı "D" grubundan 

sonra biçimden sıyrılmış ve etkisini leke içerikli soyut biçimlere 

bırakmıştır. 

Bu çalışmanın amacı leke kavramını incelemek, plastik degerlerle 

bagıntısını belirlemek ve Türk Resim Sanatında leke kaygılarını 

analiz etmektir. 
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ÖN SÖZ 

Bir sanat eserinde çizginin, rengin, lekenin ya da açık-koyu değerlerden 

birinin diğerinden ayrılmış olarak varolması düşünülemez. Buna 

rağmen her dönemde izlendiği gibi sanatçı eserini lekeye renge öncelik 

vererek yaratabilir. 

Resim sanatında leke geçmişten günümüze aynı isimle ele alınmış 

uygulamalarda farklılıklar göstermiştir. 

Batı dünyasının, Ro men, Gotik ve Proto-Rönesans resim anlayışlarında 

çizgisel kuruluş ve "düz yüzey boyama .. aşamasından modleye geçişi ve 

giderek ışık-gölge anlatımından renk ve boya soyutlamasına yönelmesi 

çok defa leke kavramıyla eş tutulmuştur. Yüzyıllar boyunca 

oluşturulmuş düşürıcelerle geliştirilerı zengin resim kültürüne dikkat 

edildiğinde, bu kavrarnda çoğu zaman, anlam ·kargaşası görülmüştür. 

1 950'lerden sonra yurtdışına giden ressamlrımızda, Batı'daki 

yenilenmeler sebebiyle leke kaygısının ağır bastığı görülür. 

Bu yenilenmeler Batıyı örnek aları ressamlarımızı değişmeye zorlamıştır. 

Bu nedenle, 1955-60'lardan bu yana giderek artan bir hızla, "D" grubu 

ve Müstakiller kuşağından birçok ressam, lekeci soyutlama ve yeni 

malzeme olanaklarının, strüktüral estetiğine yönelmişler, leke 
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kavramını çok farklı bir boyutta algılayan bu sanatçılardan pek çoğu 

leke anlayışına yeni bir estetik ve anlatım biçimi getirmişlerdir. 

Günümüzün Türk sanalçılanda çalışmalannda, Çağdaş Batıda olduğu 

gibi, leke-biçim-renk kavramlarında, değişik anlayışiara yer vermeye 

başlamışlardır. 

Bu yükseklisans tezinde Türk resim sanatının lekeye yönelik sanatsal 

evrimi, ilk dönemden son döneme kadar incelenmiş ve lekenin 

kullanışından günümüze değin geçirdiği farklı uygulama etkilerini ve 

günümüz sanatsal oluşumundaki yeri araştırılmıştır. 

Başlangıçta leke kavramının günümüz yaşantısındaki tanımıyla 

beraber, sanat literatüründeki tanım ve açıklamalan ele alındı. Bu 

kavramın bu tutum doğ;rultusunda plastik değerlerle bağlantısı 

araştırılarak bir bütünlük içinde verilmeye çalışıldı. Leke kavramının 

başlı başına ele alınması Türk resminde düşünülerek, bu izlernde Türk 

resmine bir giriş yapılıp, bazı sanatçılar sanat anlayışlarıyla incelendi 

ve çalışmaları resimlendi. 

Çalışmalarım ve eğitimim boyunca yapıcı eleştirileriyle yardımlarını 

gördüğ;üm danışmanım Yrd.Doç. Mustafa TOPRAK'a, değ;erli katkılarıyla 

herzaman destek olan bölüm başkanım Prof. Fikri CANTÜRK'e, fotoğraf 

çekimleriyle çalışmaını zenginleştiren Özkan ÇİNÇİN'e, Türkçe 

öğ;retmenlerim Mehmet SÖNMEZ ve Mehmet MIGRIK'a da gramer 

uygunlugu açısından değerlendirme çabaları için teşekkürü borç bilirim. 
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GİRİŞ 

Resim sanatında leke sorunu, sanat dilinin algılanması açısından 

gereklilik gösterir. Plastik değerlerin renk ve leke kullanımında, 

sanatçıların ifade ettikleri sanatsal biçemi, nasıl farklı 

etkileyebileceklerini gösterebilmek, asıl sorundur. Bir sanatçının biçemi, 

doğadan farklı olarak, resim yüzeyinde görülen lekesel ve kurgusal 

dokuyu da içermektedir. 

Günümüz resim sanatında, görsel biçimlendirmeler açısından, plastik 

değerlerde lekenin ve rengin oluşum süreci içindeki aktiviteleri belirgin 

bir şekilde göze çarparken bu nitelik birdenbire ortaya çıkmamıştır. 

Avrupa resminde, 500 yıllık bir tarihi süreç içinde renkle ve lekeyle, 

ifadeye ve plastik düşünceye, boyutlarıyle her birinin görme biçiminin 

leke ve renk niteliklerine birşeyler katması resimsel elemanların 

etkililiğinin araştırılıp zenginleşmesini olanaklı kılmıştır. 

Batı anlayışına dönük Türk Resim Sanatı, plastik sorunlarla ilgili 

düşünsel ve araştırma sürecini, daha kısa bir zamanda yaşamak 

istemiştir. Ancak doğaldır ki, bu süreç Batı düzeyini yakalamaya 

yetmemiş tir. 
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Resim tarihindeki görsel uygulamalarda, Türk Resmiyle dünya resmi 

arasındaki ortak paydalar, 1950'lerden sonra çoğalmış, 1960'la ve 

1980'li yıllar, resmimizin kişisel çıkışlı yörüngeler üzerindeki gelişimini, 

öncesine oranla daha hızlı bir tempoda gerçekleştirmiş, bireyselleke ve 

boya çalışmalarında belirgin bir çokluk oluşmuşlur(*). 

Bu çalışmanın birinci bölümünde plastik değerlerin resim sanatında 

çağdaş oluşumları belirli bir miras olarak, resim sanatının tarihsel ve 

genel akışı içinde leke kullanımının renksel biçimlendirmede temel 

dönemleri ve dönem sanatçılann lekesel eğilimleri ile bağlantılı olarak 

bazı sanalçılar analiz edilerek ele alındı. 

İkinci bölümde Türk Resim Sanatı'na genel bir giriş yapılıp leke 

kullanımının izlenimcilikle 19. yüzyıldan günümüze kadar ağırlık 

kazandığı düşünülerek önceki tarihsel dönemlerin ayrıntılarına 

girilmeden değinildL 

Aynı bölümde, Türk Rcsiın Sanalı'ndan seçmelerden çok, leke 

kavramına ağırlık veren sanatçılar ele alınıp analiz edilmiş ve leke 

oluşumuna katkıda bulunacak sözlerine yer verilmiştir. 

Üçüncü bölümde lekesel kaygı güclülmüş Türk Resim Sanatı'ndan 

örnekler sıralanmış sonuç ve kaynakçalar kısmıyla araştırma 

lanıaııılanımşlır. 

(*) Nurullah Berk-Kaya Özsezgin. Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi, Ankara; Tisa 

Matbaası, 1984, s. 10. 
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Araştırma esnasında yapıtların oluşturulmasında yer alan leke-lekesel 

kaygı ve lekecilik konu edildiğinden araştırma gereği benimsenen 

örnekler zaman dikkate alınmadan seçilmiş böylece sorun çok yönlü 

incelenmek istenmiştir. 

Araştırmada konu olan resimler adları ve sanatçılan ile metin içinde 

verilmiş ve belirtilmiştir. Bu husustaki kimlik bilgileri konu arasında ve 

yer yer resimlerin altında verilmiştir. Bunun nedeni yapıtların 

sanatçıları ile adlarının daha detaylı öğrenilmesini pekişınesini böylece 

çalışmanın öngörüldüğü yönde izlerınıesini sağlamaktır. 

Konu ile ilgili olarak eskiden olduğu gibi günümüzde de genellikle 

ressamların yazı yazmaktan pek hoşlanmadıkları, yazar olanlar ile 

olmayanların oranları dikkate alımnca açıkça saptanabilmektedir. Bu 

sebeple çağımız ressamlarının sözlerine daha çok onlarla ilişki kuran 

yazarların kitaplarıyla derp;ilerdeki makalelerinde raslanılabilmektedir . 

Bunun yanında kimi sanal~~ılar sergilerine ait kalologlarda yer yer kendi 

açıklan1alarına yer vermekledirler. Bu yüzden sunulan araştırma için 

sanat kitapları ve dergiler yanında günümüzün önemli sergi 

katologlarınada başvurulmuşlur. 

Sunulan araştırmada analiz edilen resimler metin içinde yanyana veya 

bir araya getirilmişi i ı-. 

Araştırma hazırlanırken tarih kısmına az yer verilip daha çok bu 

kavramı ve plastik değeri açıklayan kOnulara ve resimlere değinilmiş ve 

ayrıca bu sanatın daha çok leke kavramını algılatan ve benimseten bu 
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kavramı açıklayan sanatçılara değinilmiş ve bu sanatın önemli 

kişilerinden analizler kapsamında örnekler vererek bazılarında da 

açıklamalar ve kısa isimlerle yelinilmişlir. 
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Birinci Bölüm 

1. LEKENİN PLASTİK DEÖERLERLE BAGINTISI 

1.1. LEKE 

"Yüzeyleri herhangi bir malzemeyle örterek; renk, doku, ışık - gölge, 

ölçü, geometri, derinlik olarak ifadelendirmenin tekniği lekedir"Ol 

(Resim 1). 

Farklı anlamlar içeren bu kavram günlük hayatımızda değişik şekillerde 

ifade edilmektedir. Leke deyince aklımıza öncelikle bir yüzey üzerindeki 

sınırlan belli iz, taşların üzerindeki soluk ben ek, mürekkebin . bıraktığı 

iz gelir(2l (Resim 2,3). 

Tıp hayatında leke kavramının şu şekilde tanımlandığını görürüz. 

"Çiçek ve tifo hastalığının başlangıcında meydana gelen kabarcıklann 

dökülmesi sonrası bıraktıklan izler, bitki hastalıklannın belirtisi olarak 

yaprakların sap kısımlarında, meyvelerin üzerinde mantarlar ve asalak 

(l) Faruk Atalayer. K.D.M.M.A. Mim. Böl. Çağ;daş Buluş. Temel Sanat 1978, s. 151. 

(2) Mehmet İş. Yeni Hayat Ansiklopedisi, İspanya. Doğ;an Kardeş Yayınları C: 4, s. 

2175. 



6 

bakterilerinin bulunması onların asıl renklerinin değişmesine sebep 

olarak üzerlerinde meydana gelen görüntü bozucu beneklerdir"(3 ). 

Bununla beraber leke kavramının değişik alanlarda . kullanılmasına 

görsel sanatlarda da raslamaktayız. Resim, grafik. seramik, el sanatları 

gibi branşlarda da görülen bu kavram farklılıklar gösterir. 

Resim 1: Dört Lekeli Kompozisyon, Sabri Berkel, 1970 

Resim 2: Muş, Abidin Elderoğlu, 1942 

(3) Rehber Ansiklopedisi. C: 4, 1. Fasikül, s. 54. 
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Resim 3: Kompozisyon, Sabri Berkel, 1965-66 

Günlük yaşamırrıızda kullanılan ve görülen leke kavramının resim 

sanatında ortak yönlerinin bulunmasına paralel değişim gösterdiği de 

izlenir. Bu kavram görsel sanallarda bazen çizgi, bazen renk, bazen 

benek ve açık koyu olarak karşımıza çıkar. Bu kavramın zaman ve 

koşullar içinde değişimlerden az da olsa etkilendiği söylenebilir. Resim 

yüzeyinde plastik değerler içinde bir değer ve bir kavram olan leke genel 

bir içerikle yalnız işleomenin yanında: çizgi, renk, nokta, biçim ve diğer 

resim elemanlanyla beraber ele alınmıştır. 

"Leke, tamamen algısal bir görüntü anlatım ögesidir" (L.F. Hodgden). 

Mekanın, uzayın sınırlandırılmasıdır. Göz, uzayı sınırlayan mekanın 

yüzey örgüsünü; ışıklılık, renk, · doku ve konturla:da, leke ögesi olarak 

algılar. (Göz küçük ayrıntılan mikroskobik ölçüleri ayırt edemeyebilir, 

onları birleştirir, kaynaştınr, eritir, eksiltir ve bir lekesel değer 

simgesine dönüştürür). 

Doğadaki görüntülerin, görünüşlerin plastik yüzeysel, aynntısız bileşimi 

lekedir. Işık gölgenin derinliği, dokuların yüzeysel algısı ve anlatımı 



8 

"leke"dir (Resim 4). Düz, eğri, kırık, şekilsiz, yüzeysel değerlerin, siyah -

beyaz ya da "renkli" olarak anlatıma dönüşmüş hali lekedir (Resim 5). 

"Görsel sanatlarda leke, biçimlendirmenin, hacimlendirmenin derinliğin 

anlatım tekniği olarak bilinmektedir. Işığa. renge, dokuya, derinliğe 

bağlı ton değerlerinin (yüzeysel olarak) bütünlüğünü sağlayan anlatım 

tekniği ögesi leke olarak düşünülür"(4). Leke, yüzeyi tam örtmedir, 

malzemeyle sıvamadır. 

Resim 4: Leke Resim, Sabri Berkel, 1966 Resim 5: Leke Resim, Sabri Berkel, 1966 

- Nokta sıklıklarının oluşturduğu yüzeysel görünüşlerin algısı lekedir 

(Resim 6). 

- Çizgi sıklıklarının (tarama tekniği) oluşturduğu, yüzeysel görünüşlerin 

algısı leke sayılmaktadıı·(5). 

- Siyah - beyaz (kurşunkalem - çizgi) renkli yüzey örgülerinin görünüş 

algısı lekedir. 

Düz, eğri pürüzlü (sert) leke teknikleri; durgunluk hareket kıymetlerini 

ürelebilir. Işık - gölgclcr. kabarıklıklar, yerden yüksclişlcr, örlmcler, 

yuvarlaklık ve köşeliklcr, ayrışıııalar, geçişler, kaynaşmalar; lekesel 

olarak herhangi bir çizim aracıyle "tamamen örtülerek", 

(4) 

(~ 

Faruk Atalayer, "Temel Sanal Ögeleri'" Eskişehir, 1994. s. 52. 

Faruk Atalayer, Age., s. 151. 
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ifadelendirilmesidir. Görsel sanatlarda ışıgın, rengin, dokunun 

derinligin ton degeri olan leke, plastik yapıyı göstermenin en etkili 

anlatım ögesi olarak anılmakladır. Leke aynı zamanda "satıh" (yüzeyler) 

olarak bir bütünü biçimlendirip iletişime görsel algıya sokabilmenin, 

teknik anlatım ögesidir. Leke, mekan, doku, biçim, derinlik 

birlikteliginin yüzeylerini tamamen örterek anlatmadır. 

Resim 6: Leke, Sabri Berkel, 1964 

Yüzeyler üçgenden daireye dogru, "çokgenleşerek çogaltılırlar. Geometrik 

yüzeylerin, herhangi bir çizim ya da boyama aracıyla, tamamen 

kapatılarak ışık, gölge, doku, yüzey konturları, derinlik (yön, ölçü, 

zıtlık) ifadeleri, plastik leke ögesiyle tanımlanır. Leke görsel etkinin 

temel ögesidir. O parçanın veya yüzeyin örtülmesidir. 

Leke seyrekligi ve inceligi, açık tonları-koyu tonları, üst üste binmeler, 

ton transparantlarını, iz olmayan lekesel düzgünlükler, uyumlu -

arınonili etkileri, lekesel girinti - çıkıntı ve biçime baglı "izler", dokusal 

leke yapılaşmasını yaralırlar(6l . 

Leke, resim sanalında yüzeyde izlenime dayanan bir fırça tuşu 

biçiminde yapılan iz, veya belli renkte yüzeyde türlü renkler dolayısıyla 

bulunan renk degişikligi, ressamın bezi ya da kagıt üzerine düşünmeden 

boya serperek oluşturdugu etkiler olarak da karşımıza çıkmaktadır 

(~ Büyük Sözlük, Ansiklopedik Yayıncılık . C: 7. s. 1429. 
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(Resim 7,8). Görsel içerikli bu düzenlemelerde "lekenin" kullanılması 

leke ci - lekecilik olarak anılmıştır(?). Tachist sanatçılarda bu tür 

düzenlemelere sıkça rastlanır. 

Resim 7: Noktüm, Melih Nejat Devrim 

"Leke, plastik değerler kavramında değişik anlaıp.lar içerir". 

a- Pürüzsüz lekeler: Yüzeyin düz olarak işlenmesi ve örgülenmesidir 

(Yedirme, degrade, yumuşatma teknikleri). 

b- Dokusal lekeler: Yüzeyin doku yapısını veren, darbeli veya yedirmeli 

tekniklerdir. 

c- Çizgisel lekeler: Yüzeyin çizgilerle işlenmesidir. Çizgilerin sıktaşması 

ve seyrekleşmesi bu etkiyi verir. 

(7) Türkçe Sözlük, Ankara. TOK Yayınları. l 974. Bilgi Basımevi, Baskı 6, sayı: 403, s. 

539-540. 
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d- Nokta-sal (Benek - Puanlilisl) lekeler: Yüzeyin noktalar (benekler) la 

ve darbelerle örgülenmesidir. 

Resim 8: Kompozisyon, Melilı Nejat Devrim 

Doğada, düz-pürüzsüz yüzeyler, kaygan, parlak ve tek ton değeriyle 

algılanırlar. Pürüzlü, girintili ve çıkıntılı dokulu yüzeyler, ışık gölge 

titreşimleriyle, olduğundan daha koyu ton değerleriyle algılanırlar. 

Arkada, uzakta, ışık görmeyen yüzeyler koyu tonlu olarak algılanırlar ve 

aynı zamanda, koyu leke olarak resimde gözlenirler. Lekesel yapıtlarda 

bu durum siyah - beyaz ve ~ri olarak algılanır . Degrade ya da darbeli 

lonlaıııa tckııiklcri. yoguıı dcııcyiııılc gcliştirllirkr. Leke işleırılerirıde 

daha çok fırça darbe ve izleri ön planda görülür. Tonlamanın 

fazlalaşması lekesel izlenimi doğurur. Leke düzenlemesi tonlamanın en 

aza (iki-üç) indirgenmesiyle orantılıdır . Üç olan tonlamanın dört olması 

···-~"-'' f - esı 
Merkez K;-•üphane 
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veya bazen beş ve altı ... olması lekeci-lik ten çok lekesel kavramayla 

özdeşleştirilir. Tonlamanın ikiye indirgenmesi etkiyi artırn1anın yanında 

görüntünün akıcılığını sağlayacak sadeliği vererek iletişimi 

rahatlatacaktır. Bu tür düzenlemeler lekecilik veya - lekeci kavramıyla 

iletişimlidir. 

Benek olarak küllürümüzc giren ve resim sanatında görülen noktalama, 

çizgisel tarama da, leke üretir. Noktalama ve tarama lekenin boşluklu 

biçimleridir. Noktalama (benekleme) ve taramada, zemin yüzeyi, nokta 

ve çizgi sıkiıkiarına göre "ton" (leke) ve yüzey değeri kazanır. Biçimlerin, 

uzayın, atmosferin yüzey farklılık ve yönelişlerinin, mekanın, yüzeyin 

dokusunun, ışıklılık ve gölgenin, rengin tanımlanabilme, ifadelenme 

tekniği lekedir. 

Leke kavramı açık - koyu ve gıi olarak resim sanatında etkisini gösterir. 

Bazen açık üstünde koyu ve bazendekoyu üstünde açık olarak görülür. 

Sanatçıların yapmış olduğu her yapıtın . koyuluk derecesi bulunur. Bu 

eserlerde leke kavramının hakimiyeti aynı derece (leke) den sınırsız 

sayıda renklerin kullanılmasıyla oranlıhdır. Biçimlerden arınmış renk 

lekelerinin özdeşleştiği bu tür düzenlemelerde hiç tasarianmayan 

biçimlerin ortaya çıkması bu yapıya bağlı sayılmaktadır. Sanatçı rengin 

koyuluk derecesine dikkat etmek durumundadır. Bir resimde önce açık 

ve koyu dereceler dikkati çekecektir. 

Görsel iletişimi sağlayan plastik değer tasanmlannda algı mekanizması 

renk çeşitlerinden önce renklerin açıklık koyuluğundan 

etkilenecektir(8). 

($ Bedıi Rahmi Eyüboğlu, Resme Başlarken 1986. Bilgi Yaymevi. s. 401. 
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Doğadan ya da günümüz yaşantısından bir akşamüstünde bir yer 

izlenirse ışık gözeleri arasında görsel algılama ve iletişimde, önce açık ve 

koyu değerler algılanacak ve sonra renk kavramı izlenecektir. Algı 

anında ilk izlernde küçük renk farklarının farkına varılamamasına 

karşın, ışığın gücü, ışığın boyu hissedilecektir. Biri parlak, biri sönük, 

biri yuvarlak kısacası göz, rengin çeşidinden önce rengin açıklık ve 

koyuluğundan etkilenir. 

Sosyal yaşantıda ve güncel süreçte, bembeyaz bir sofra örtüsüne 

dökülen bir mürekkep örtü sahibi tarafından, renklendirilmeden önce 

lekelendi, dediği görülecektir. Bu izlernde ak üstünde kara, kara 

üstünde ak düşünülür. 

Resim dilinde siyah ve beyaz değerin vereceği imkan ve güç ayrı ayndır. 

Konunun açık üstünde koyu ve koyu üstünde açık olması farklı bir 

etkidir. Buna gece - gündüz eş düşünülebilir. Gece kavramı koyu 

üstünde açık ve gündüz kavramı da açık üstünde koyu etkisi verecektir. 

Leke kavramının geçmişe dayalı mazisinin oluşunu, mağarada işlenen 

ayrıntısız açık - koyu değerlerinin hakimiyeti ve siyah - beyaz 

kontrastının işlendiği basit ilkel ancak leke düzenlemesi varsayılan 

yapıt veya çizimlerden anlamaktayız. 

Karanlık anlarda yol gezintilerinde ıssız mekanlarda bu duygunun 

belirginleştiğini daha çocuk anlarda hatırlamak mümkün. Ormanda 

ağaçlar ara;;ındaki bir kıpırtı bir sesleniş. bir sallantı, aynı anda zengin 

biçimler ve duygular çağrıştırır. Bunun sebebi o karaUının, görülen 

şeyin birçok nesne ve biçimlere benzetilmesinden kaynaklanmasıdır. 

Aynı anda birbirine zıt çeşitli duyguların etkisi altında kalınır. Bu 

duygu ve betimlemeler bize lekenin özünü yaşantısal olarak verir. 
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Buna eş olarak bir karallı kişiye sürekli aynı şey hatırlatırsa 

korkulmamakta ve ürkülmemekle. sadece bakılmaktadır. Günümüzde 

karaltıyı kullanan bazı sanatçılar bu izlemde ak üstüne öyle bir kara 

sürmeli ki aynı anda insana çok şey anlatsın, hatırlatsın, öyle bir 

karaltı ki, bir bakışta insanı etkilesin. Çünkü leke tek başına çok şeyler 

aniatmada çizgiyi, noktayı (beneği) rengi aştığı izlenir. 

Lekenin akılda kalma gücü bu kavramın düzenlenmesiyle doğru 

orantılıdır. "Öyle bir leke yapılmalı ki bir bakıldı mı bir daha 

unutulmamalı. Bu yüzden lekenin tesiri kalıcı sayılır. 

Leke düzenlemesi, uzun araştırma ve çalışma gerektirmektedir. 

Herhangi bir konuyu, iki lekeye indirmek zor sayılır. Konuya hacim 

vermek nasıl zorsa, bu konunun hacmini çıkanp atmanın da o kadar 

zor olduğu varsayılır. 

Lekenin etkisi, aynı anda görsel izlemde çok nesne ve betimler 

halırlalmasıdır. (Hem kuşa. hem dcveye. hem ağaca ... benzemelidir.) 

Sanatçı Orhan Peker bu duyarlılığını şöyle açıklar: 

Durgun bir havada, kırda gezinirken ağaçlı bir dalın 

sallandığını görüyorsunuz. ilginizi çekiyor yakından bakınca 

gördüğünüz şey kanadını kaşıyan bir kara lcuştur. Yani 

görüntünün içinde yaşıyan ve devinen başica bir görüntü 

saklıdır. 

Bu anlattığım bilinç altı bir düş değil ve öyküsel bir olayda 

değil salt resimsel bir imaj, gerçek bir görüntüdü,-{91. 

(!] SezerTansuğ;. Türk Resminde Yeni Dönem. Remzi Kitabevi. İstanbul 1990, s. 28. 
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Bu anlatılan örneklemenin özellikleri, leke düzenlemesiyle eş 

sayılmakta ve lekenin görsel etkisinin zenginliğiyle eş tutulmaktadır. 

Açık koyu resmin temelinde bu ilkin czilmeyen dış konturlarm içinde · 

gücünü sonradan kanıliayan çekirdeği aramak gerek. Çarpıcı bir leke bu 

anlamı taşımıyorsa anlamlı olmaz ... (O. Peker). 

. . . . Elime geçirdiğim her koyu lekenin yaşantısını devinimini 

saptıyordum (0. Peker) .... 

Orhan Peker bu fonksiyonel ve etkileyici lekenin biçimsel zenginliğini 

düzenlemelerinde uygulayan bir sanatçı olarak görülür. Orhan Peker'in 

düzenlemelerinde konuyu çok defa iki lekeye ayırdığını izleriz. 

"''Resmi iki lekeye indirmek çok büyük başarı olarak görülmektedir. 

Çünkü doğada sonsuz koyuluk derecesi vardır. Ressam koyuluk 

derecesini aza indirirse ve disipline ederse görsel algılamacia gözde 

büyük etki yapmasını sağlayacaktır. 

Orhan Peker'in bu düzenlemeleri, görsel algılamacia nesnel zenginlik 

yönünden çok şeyler algılatmakta ve düşündürmektedir( lO). 

O. Peker çocuk, hayvan, çiçek gibi clogadan kopmamış varlıklarını 

biçimsel oldugu kadar yaşantısal ve nıılatımcı niteliklerini; dingin ya da 

hareketli renk uyumları ile hareketli lekeler bütünlüğü içerisinde 

resimlerine aktarır( ı ll. 

(lO) Ahmet KöksaL "Orhan Peker'i Anış". Milliyet Sanat Dergisi, s. 340. Ekim 1979, s . 

26. 

(ll) Sanatçılardan Yazılı Belgeler., "Yeni Boyut". 1/13 Mayıs 1983, s. 10. 
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"Resim olarak üç lekeye bölünen tablo her ışıkta görünme. gücüne 

kavuşur. Gün ışıgı, ay ışıgı, lamba ve ampül ışıgı, mum ışıgı olmak 

üzere. Bugüne kadar yapılmış bütün işlerde bu üçlü düzen içinde 

oldugu varsayılır. Yalnız açık - koyu düzeniyle resim yapmak meslegin 

en zor, en çok disiplin isteyen tarafı sayılmaktadır". 

"İlkel toplulukların fakir halkın büyük kültür ocaklarından çok 

uzaklarda yaşayan toplulukların, köylülerin ellerinde diledikleri kadar 

da yanık boya olmayışı; ak üstünde yalnız bir karayla, koyunun 

üstünde yalnız bir akla yelinmek zorunda oluşlan onları leke düzeninde 

vurucu, etkili kalıcı kılmıştır. "Mesela; magara duvarlanndaki bizon 

öküzleri; köy kilimlerindeki ve bakır işlerindeki oyma, kakma işleri 

ayakkabı boyacı kutulannın üzerindeki nakışlar ve yazma nakışlan gibi. 

Biz bir nesneye (sanat yapıtına, biçimine, olayına} baktıgımızda onu 

görmeyi, incelerneyi amaçlanz. Bu yaptıgımız iş aynı zamanda dışa 

dogru bir etken ve ugraşlır. Fotografik uygulama bu alanda sınırsız 

tonlar ve edilgenlik - basitlik taşır. Bu tonlamanın izleminde görsel 

algılamada çok yüksek derecede bir seçime dayalıdır. Buna göre; 

a - Görsel iletişimde gözü etkileyen dikkati çeken aktif alanda bir 

yogunlaşma vardır. 

b- Nesneyi ya da resimdeki aynntıyı, kannaşıklıgı, arar bulur ve 

isteyerek inceleriz. Leke kavramında, bu karışıklık, tonlamanın aza 

indirgenmesiyle önlenmiştir. Fotografik uygulamada sınırsız 

tonlamanın getirecegi kompozisyon ve düzenin algılamadaki 

edilgenligini lekesel kompozisyonlarda raslamaktayız. 
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Görsel iletişimde, göz, retinasının ayrıştırma gücüne bağlı olarak 

genellikle ayrıntılara (renksel - biçimsel - valör düzeni) inmeden 

saptama yapmak ister. Bu inceleme gördüğümüz düzenlemenin ne 

olduğunu anlamak içindir. 

Sanat yapıtlarını analiz etmede ve algılama esnasında göz sadeliğe ve 

keskinliğe doğru bir etki içindedir. Leke düzenlemesinin görsel 

algılamada verdiği kolaylık ve elki vardır. Göz iletişim sürecinde; 

a - Bütünü görme eğilimine, 

b- Basit algılanır leke ve biçimlere 

c- Basitleştirme ve sadeleştirme eğilimini arayacak ve analiz edecektir. 

Bu anlamda bakıldığında, lekenin doğadaki sonsuz tonlamayı aza 

indirnıenin fark anlaşılacak, lekenin elki gücü, keskinliği görülecektir. 

Açık - koyu değerlerinin (siyah - beyaz, gri) azlığı tonlamadaki sadeliği 

sağlayacak ve hem sadelik hem de gözün fotoğrafik ayrıntısından 

uzaklaşıp görsel anlamı hızlandıracaktır. 

Sanat eserlerinde bütünü görme eğilimi lekelerin sadeliğiyle hissedilecek 

algılama kolaylaşacaktır. Hem biçimsel ağırlıklı hemde lekelerin 

sınırsızlığı gözün ilgi alanını dağılmasına ve bütünü geç analizine yer 

verecektir. Ancak aynı koyu ve lekenin özünü temel taşını oluşturan 

biçimsellikten çok bir manada sınırsız görüntüler yaratan renk 

lekelerine dönüşmesi resmi etkili kılacaktır. 

Biçimin ve lekenin varoluşu, etken hareketli, keskin durumu çevresiyle 

oluşturduğu uyum veya zıdlaşmaya bağlı olarak da etkinlik kazanır02). 

(l2) Nuri Temizsoylu, Temel Sanat Kavramlan. A.Ü.G.S. Fakültesi Yayınlan, s. 56-57. 
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Çevresiyle nicel zıdlaşması halinde leke (açık · - koyu) karşıtlığı içinde 

bulunup çevresiyle aynı koyulukta olur ve nitelik bakımından da 

farklılaşmazsa lekesel varlığı ortadan kalkabilir. Uyum bir anlamda belli 

alan üstünde görsel elemanların birarada dengelerinin kurulması 

anlamınada gelebilir. Çizgilerin, beneklerin, lekelerin, biçimlerin 

dağılımının dengeli kullanımı gibi. Koyu - açık lekelerin fazla olduğu 

düzenlemelerde renklerin uyuma önemsiz duruma düşebilir. 

Görüldüğü gibi, görsel algılamada sadelik, anlaşılırlık izlenimi, algıyı 

hızlandıracaktır. Biçimsel ayrıntı, çok sayıda değer kavramı gözü 

yoracak ilgi ve bütünü görme mekanizmasını, kısa zamanda 

toplayamayacaktır. Açık - koyu dinamizmi değer sadeliğini getirecek 

lekenin güç ve armonisini sağlayıp analizi anlaşılır hale getirecektir. 

Lekenin varoluşu ve geniş etki kaynağını yansıtması çevresiyle 

oluşturduğu uyun1 ve zıttaşmaya göre de değişecektir. Leke çevresiyle 

nicel (açık - koyu) olarak aynı değerde olur ve nitelik (renksel) 

bakımındanda farklılaşmazsa varlığı ortadan kalkabilir. Nitel ve nicel 

bakımından çevresiyle tam bir zıtJaşma içinde olan bir biçim, leke, renk 

kendini ve bütünlüğü en kuvvclli, şekilde ortaya koyar. Koyu - açık 

bakımından basit ve büzülme etkisindeki lekeler ise biçimsel varlıklarını 

sürdürmede zayıf kalırlar ve çevrelerinde etkili olamayabilirler. Leke 

renk, koyu ve açık bakımından çevresiyle tam zıtlaşması halinde, 

kendisini ve bütünlüğünü en kuvvetli şekilde ortaya koyar. Leke 

kavramı çevresiyle yalnız renksel farklılaşma halinde ise koyu - açık 

bakımından farklılaşmıyorsa ortamı ile duygusal ilişki halindedir ve 

renksel etkileşmelere açıktırl ı 3). 

(13) Nuri Temizsoylu, Age., s. 59. 
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1.2. LEKECİLİK 

Leke kavramının biçimsel sınırlılıktan uzak, nesneleri aktarmada 

kullanılmasından çok, kendi içinde bir uyum ve zıtlaşmanın 

sağlanmasıyla kullanılması bu kavrama eş tutulur. Yapıtın 

oluşmasında rolü bulunan her işlernde durmadan küçük farklılıklada 

değiştirilerek oluşturulan leke kompozisyonlarının önceden tahmin 

edilmesinin olanaksız göründüğünü izleriz. 

Leke-ci olarak nitelendirilen kompozisyonların önceden düşünülerek ön 

tasanma uygun olarak düşünülmesi çoğu zaman kolay olmamaktadır. 

Sanatçının lekelerle çalışması ve sadece renk lekelerini kullanması, bu 

kavramı (lekeci) doğurmuştur. 

Lekenin özellikleriyle donatılmış tüm yapıtlarda, önceden yapılmış bir 

ön tasiağa göre bitirilmek istenen tüm yapıtlar hem yerleştirme ve 

hemde boya hamuru bakımından değişiklik gösterir. Bir uygulamada 

yapılan işlemlerin arka arkaya alınan kararlara bağımlı olduğunu göz 

önünde lutmak gerekir. Çalışma esnasında heyecanla meydana gelen 

kimi lekeler çizgileri önceden akıl etmek güç olduğu gibi bunların yeni 

esintilere neden olabileceğini hesaba katmak gereği vardır. 

Resimde kompozisyon bütünlüğünü orkestral bir diriliğe heyecan verici 

görüntülere vardıran ve ancak çalışmasında ortaya çıkıp rasıantı gibi 

görünen lekeler çoğu kez sanalçıyı şaşırlmakla ve hatta onu önceelen 

aklına bile getirmediği sonuçlara sürüklemektedir. Bunun özellikle leke 

kaygısı güden ve lekeci olarak nitelendirilen yapıtlarda görmek 

mümkündür. Bu yapıtlarda renkler lekeler şeklinde anlatımı bir düzen 



20 

içinde veren ressamlarda görülür0 4). Bu tür anlatımlar lekecilik olarak 

nitelendirilir. Ressamın düşünmeden boya serperek oluşturduğu 

lekelerinetkisine dayanan resim anlayışı olarakda düşünülür(15). Bu 

tür leke kaygılı resimlerde büyük fırça tuşlarının getirdiği hızlı akıcı 

aktif çizgi ve renk lekeleri sıkça görülen etkilerdir. Taşizm (lekecilik -

salt soyut resim - non figüratiD akımında görülen bu uygulamalarda, 

sanatçı bazen kendinden geçmekte, sadece renk lekelerinin uyumunu, 

hareketini ve dengesini düşünmektedir. Hızlı çalışma daha çok 

tasarlanmamış farklı etkiler yaratır. Yani anlatım heyecanı içinde 

sanatçının tutumu ellerinin hareketine yansımakta ve resimde kendine 

özgü biçim ve lekeler oluşturmaktadıı·( l6). Böylece anlatım tutumun 

benzeri olabilmektedir. Bu da önceelen düşünülebilecek bir durum 

değildir. Dalaylı olarak resmin bir ön tasarım değil bir olgu olduğu ön 

taslaklarında başlangıç notundan ileri giderneyeceği çıkarılabilir. 

Çizim ve boya gereçlerini kullanma sırasında sanatçının heyecan dolu 

davranışlarıyla oluşan lekeler bilinçli biçim sonuçlarına yabancı bir 

durum göstermekte ve bağımsız bir coşkunun ürünü olmaktadır. Taşizm 

akımında tasarianmadan anlık his. heyecan ve duygunun getirdiği fırça 

lekelerinin oluşturduğu yapılar, düzenlemeler adeta tamamen lekeyi 

anırusatmakta görsel heyecanı getirmektedir. Öyleki yapıtlar o an 

başlanır ve biter. Aralıksız bir çalışma sırasında yapılan heyecan verici 

işlemlerin yarattığı leke ve çizgiler sanatçının fizik hareketlerine uyan 

bir ritm içinde gerçekleşir. ancak çalışmaya ara verildiğinde resim 

( 14l Büyük Sözlük Ansiklopedik yayıncılık, C. 7, s. 1429. 

(15) Türkçe Sözlük, Bilgi Basımevi, T.D.K. Yayınları. 6. Baskı, Ankara 1974. s. 539-540. 

(16) a) Henri Focillon Vie. Des Formes, Alcan Presse Universitaire de France, Paris 

1939, s. 138. 

b) Hans Roh "Über Mathieu "Das Kunstwerk Heft. 10/x1 (April 1959), s . 18. 
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organizmasındaki doku bağlılığı tu tuklaşmakla ve dolayısıyle 

bozulabilmektedir( 171. Çünkü formlar, bir defalık durumun değişmez 

parçalarıdır. Az bir sürede olsa ara verildikten sonra davranış 

uyumsuzluğuna düşmeden, aynı heyecan ve tuturula kalınan yerden 

resme başlama mutlu bir rasiantı olmadığı taktirde zor, tesadüfi bir 

durumdur08l. Yeniden konsantre için oldukça uzun bir süre 

sanatçının yapılının her tarafıyla hesaplaşması ve onun havasına 

girmesi gerekmektedir. Böyle olunca verilen aradan sonra yeniden 

başlama sırasında resmin organik gelişimi başka bir tutumun 

oluşmasına sebep olmaktadır. Sonuç olarak işlemin organik gelişimi 

değişmekte ve bu tutumun dayanan yazısal görüntü tutarlığıda ortadan 

kalkmaktadır( 19). 

Görüldüğü gibi resmin oluşmasında konu heyecanından çok anlatımı 

meydana getiren işlem heyecanı sanatçıyı sürüklemektedirf20l. Ancak 

bu işlem teknik uygulama olmamaktadır. Ressam konunun ilk 

saptanan biçiminden hareketle arka arka yaptığı işlemlere dayanan 

kararları sonucunda elle çizgi bağlantıianna değinmekte yapıtın 

tümünü gözönüne alarak kendine özgü değerlendirmeleri yansıtan 

lekeci bir anlatıma varmakladır. Bu nedenle o konudan çizgilere lekelere 

ve bunların arasındaki bağlantılar ile s trük türlerinin resim yüzeyindeki 

tutarlılığa doğru çalışmalarını sürdürmektedir.Bu işlemleri yaparken 

aynı zamanda kendi iç gerekliliğinin prensibinede uyarak yapıtını 

yaşamın bir parçası haline getirebilmektedirf21l. 

( 1 7) a) W alter Hess, Dokumen te Zum Verstandnis Der Modernen Malerei s. 8,23. 

b) Georges Brague. "Sanat Üzerine Fikirler", Aralık 1994, Ankara. s . 5. 

(18) Mark Rothko (Sergi Katalogundaki Sanatçının Kendi Yazısı.) National Galerie, 

Neuer Berliner, Kunstreverein 1971, s. 27. 

(19) Eugene Delacroix, Journal Edition Abreqee Palaline-Geneve (Tarihsiz). 

l20l J.P. Eckerınann, "Geothe İle Konuşmalar", s. 115. 

l21l a) Wassily Kandisky. Über Das Geistige In Der Kunst, s. 78,79. 
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Bir yapıtta ilk aşamada beğenilen, bu nedenle de resimde bırakılınasına 

özellikle özen gösterilen kimi güzel motif1er ilginç heyecan verici kimi 

çizgiler, lekeler hatta oldukça yer kaplayan kimi bölümler kompozisyon 

bağlantıianna ters düşmeleri yüzünden çoğu kez resimden çıkarılarak 

feda edilebilmektedir. Hatta bu çok kez beğeniten notlar, motifler 

lekeler, çizgiler resmin ilk ve en sevilen parçaları bile 

olabilmektedirler(22) . 

Sanatçınında gözden çıkarmakta büyük özen gösterdiği ve resminde 

bırakmak hususunda candan bir sevgi ile clirencliği ve çoğu kez adeta içi 

giderek yapıtından çıkardığı durumlar olmaktadır(23l. 

Tamamen lekeye dayana yapıtlar, yani lekenin özünü oluşturan 

anlatım, haliyle hem hızlı · hemde yavaş çizmekle mümkündür ve 

önceden bir taslağı gerektirmeyebilir. Ancak biçimsel kaygı güden lekesel 

çalışmalarda bunu yüzele/yüz söylemek olanaksız görünebilir. Ressam 

eserinde büyük renk ve çizgi ilkelerine dayanan yapıtını gerçekleştirirken 

hiçbir ön taslağı gerektiı-meden yapabilir, biçimsel kaygı varsa yapıt, 

önceden tasarlama, düşünülme durumundadır. 

Bu tür özellikleri ve uygulamalan taşizm (lekecilik) akımında görürüz. 

Bu akım hiçbir ön taslağı gerektirmeyen lekeci bir akımdır. 

b) Willi Baumeister Das. Unbekannte In Der Kunst, s. 104. 

(22l Eugene Delacroix, s. 7 ı, Journal Edition Abregee Palaline-Geneve (Tarihsiz). 

(23) Georges Brague, "Sanat Üzerine Fikirler". s . 8. Çeviri: Adnan Turani "Sanat ve 

Sanatçılar", s. 1, Aralık 1964. s. 8'den BragueGeorges Gedanken, Über Kunst Das 

Kunstwerk Heft a/XIII (Marz 1960) s. 15,16. 
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Taşizm, dünyanın bütün ülkelerinde, bazı sanatçılarda kişiliklere uygun 

bir yönde gelişme, değişme olanağı bulmuş bir sanat olayıdır. Halen 

denenmekte; değişmelere uğrayarak süregelmektedir. Bu akımda, 

sanatçılar salt boya haınunıyla leke düzenin sorunların çözümlerneye 

çalışmaktadırlar. İlk kez Amerika'da Mark Tobay tarafından 

oluşturuldu. Hem biçim hem içerik bakımından onun anlayışı Avrupa 

resminden ayrıydı. Birinci Dünya Savaşı'nın felaketle sonuçlanmasına 

neden olan Batı uygarlığı, onu nefretle doldurmuş, o da İran'daki Bahai 

Mezhebi'nin din olarak seçmişti. Japonya ve Çin'e yaptığı seyahat onu 

uzak doğu felsefesine ve ka ligrafik bir etkiye ve espriye götürdü(24). 

Taşist (Lekeci) akımın en büyük temsilcilerinden birisi de Jackson 

Pollock'tur (ı 9 ı 2- ı 956). O da, önce gelenekiere bağlı yapıtlar vermiş, 

sonradan (1939) soyut çalışmalara yönelmiştir. Büyük boyutlardaki 

soyut boyamalarında sıçratılmış renkler, leke düzenini ve bu düzendeki 

aksiyonu ve heyecanı yansıtır. 

Amerika'da başlamış olan taşist anlayış, Avrupada'da büyük olay olmuş 

ve taşist eserler müzelere girmiştir. 

Avrupadaki taşist anlayışın öncülüğünü Alman Q. Wolfgang Schulze 

(ı9ı3 - ı95ı) yapmıştır. Bu aksiyonel boya akımında şöhret olmuş, 

büyük sansasyon meydana getirmiş, sannlçılardan bir diğeri de Georges 

Mathieu'dur. Mathieu, resimlcrini, büyük bir heyecanla, ihtirasla tuvale 

saldınrcasına yapmıştır. Fırçasının, tual üzerindeki dolaşması, bir el 

yazısı karakterine ve serbestliğine sahiptir(25). . 

(241 M. Zahit Büyükişleyen, Sanat Eserlerini İnceleme, Ankara 1977, s. 181. 

(25) Okakura Kakuzo, "Çayname". s. 84. Çeviri: "Ali Sühe Delibaş, Remzi Kitabevi, 

İstanbul, 1944. 
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1.2. ı. Nokta (Benek) 

Plastik değerlerin, görünüşünün yaratmada kullanılan temel öğelerden 

biri olan nokta (benek) boyulsuz bir eleman olarak tanımlanır. Gözün, 

merceksel yapısının maksimum ve minimum ölçü görme sınırlılığı 

vardır. Gözün görüp algılayabildiği, en-küçük, minik "boyutsuzluk", 

nokta ögesidir(26). 

Malzemesi önemli olmaksızın, yapı ne olursa olsun, üstüne düşen ışıklı 

etki yogunluğu kazanan en-boy olarak hiçbir 'ölçü" algısı" üretmeyen 

"elainenter parçacık" nokta (benek)lir(2?). 

Nokta tamamen algıya bağlı, teknik bir kavram.laşmadır. Görebildiğimiz 

en küçük şeydir nokta. İnsanın görsel algıya bağlı olarak ürettiği en 

küçük işaret noktadır(28). 

Biçim oluşlurarı üç belirgin elemandan (nokla-çizgi-yüzey) biridir. 

Araştırıldığında noktada diğer resim elemanlan gibi, çeşitlenebilen, 

büyüyen, küçülen, dinamizmi olan bir plastik öğedir. 

Noktanın yüzey üzerinde sayılarının artması değişik leke etkisi 

sunabilir. Lekenin temeli nokta (benek) ya dayanır. Noktaların sayısal 

artınılan çizgiyi çizginin arlııniarı siyah-beyaz-gri değerlerini verirl29l. 

(26) Engin Ataç, "Anadolu Sanat". Sürekli Yayınlar , Aralık 1993, s. 45. 

(27) Engin Ataç, Age .. s. 46. 
(28) Faruk Atalayer, "Temel Sanat Ögeleri", Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 1994, s. 

143,145. 
(29) Mustafa Aslıer , "Resim 1) T.T.K. Basımevi. Ankara 1986. s. 9. 



25 

Göz kendiliğinden ve sürekli olarak bunlar arasında bir bağıntı kurar, 

benekierin sayısal artımiarı bu bağıntlyı lekeselliğe vardırır. O halde 

nokta bulunduğu . yüzeyde sürekli titreşip, mesaj yayan ve hem lekeyi 

hem çizgi ve hemde yergi oluşturan plastik değerli anlatım tekniği 

öğesidir. 

Işığın, şiddeti ve yüzeylerin açık-koyu lekeleri, plastik yapılı nokta 

tekniği ile sıklık-aralık yoğunlaşması-daralması-dağılma hızı-üst üste 

binme, kesişme yoğunluğu ile ifade edilebilir. 

Noktaların yanyana kullanılması sonucu, nokta, "nesnel yalnızlıktan ve 

bazen nesnel tavırdan "kurtulur, izleyiciye mesaj taşıyan bir leke ve bir 

çizgi olmak üzere bilgi yüklü plastik anlatım dinamizmine ulaşır. Yani o 

artık içinde - üstünde taşığıdı mesajı algıya ulaştıran bir köprüdür 

(Resim 9). 

Çizgi kavramında, leke kavramının yapısında insan vücudunda hücreler 

kadar bir yere sahip olabilen ve lekeyi leke; çizgiyi çizgi yapan önemli bir 

kavram benek(30l. 

Nokta olarak tanımlanan bu kavram resim sanatında, geometrideki 

anlamdan oldukça farklıdır. Resimde "nokta" kavramı merkezi dengeye 

sahip bir yüzeysel etki ögesi olarak da tanımlanır. Dolayısıyla resimsel 

nokta geometridekinden faddı olarak bir alan kaplar. Bu anlamıyle 

"nokta" resme ancak çağdaş sanalın ortaya çıkışıyle birlikte girmiştir. 

Nokta olarak tanımlanması da modern ressamlardan Paul Klee'nin 

ürünü olduğu sanılmaktadır(3 ı ı. 

(30) Metin Sözen - Uğur Tanyeli, "Sanat Kavramları ve Terimleri". Remzi Kitabevi, 

İstanbul 1992, s. ı 73. 

(31) MetinSözen - Uğur Tanyeli, Age., s. ı 74. 
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Resim 9: Konduda Gece, Bedrl Rahmi Eyüboğlu 

Emprestyonistlerin içgüdüsel olarak yaptıklan resimlerde güneş rengini 

parçalamaları, Neo Empresyonizm de güneş renklerinin bilimsel bir 

şekilde incelenmesi ve sistemli bir biçimde ton parçalanmaları ile 

değiştirildiğini ve bu yeni resim anlayışında eşyaların sağlam çevre 

çizgileri sayısız renk lekeleriyle empresyonistlere oranla daha çok 

dağıtıldığını görüyoruz. Neo empresyonizmde renklerin benekler şeklinde 

nokta nokta konulduğunda buna noktacılık (puantilizm) de denmiştir. 

Temsilcileri Seurat ve Signac'tır. Bu akımda sanatçılar benek 

kavramından faydalanmışlar ve benekierin kurgusuyla leke 

düzenlemelerine gitmişlerdir(32l. 

(32) Adnan Turani, "Sanat Terinıleri Sözlügü". H.erıızi Kitabevi, Istanbul 1993, s. 101. 
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Renk lekeleri olarak görülen bu noktacı (benekçi) sanatçılar aynı 

zamanda bu yeni uygulamayiada iç güdüsel kütleli çizgilerde 

kullanmışlar yeni bir renk algısını resme kazandırmışlardır(33). 

Günümüzde bu kavrama nokta ifadesinden çok benek denmiştir. Res im 

sanatında Benek kavramında yer aldığı, benek leke, çizgi ve renk 

beraberliği hep bir arada bulunagelmiştir (Resim 10). 

Resim 10: Kuşlar, Devrim Eıbil 

(33) B. Rahmi Eyüboğ;lu, "Günümüz Türk Resminin Oluşum Sürecinde Yetişme 

Koşullan, Sanatçı IGşiliğ;i", Cem Yayınevi. İstanbul 1994. s . 383,384. 
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Mağara döneminden bu yana dünyaca tanınmış adı klasiğe çıkmış 

ressamlar genelde çizgiyle ilk taslaklarını ve çizimlerini kurdukları 

izlenir. Siluetin tek başına yeter olabileceğini çeşitli alanlarda 

göstermişlerdir. Leke kavramını bu izlernde düşünmek mümkündür. 

Leke kavramında benek değer kontrastının temelini ve hücresini teşkil 

eder. Beneğin resim olgusunda aldığı yer belirsiz olmakta ve ressamlar 

tarafından küçümsendiği ve değer görmediği varsayılır. Ancak mağara 

devrinden günümüze gelen resim sanatı incelendiğinde nokta değeri 

düzenlerde daha ön planda olduğu görülür. 

Bu tür yapıtlar incelendiğinde kaybedilen öğenin sadece benek olmadığı 

zaman zaman çizgininele uzak tutulduğu görülür. İster leke, ister çizgi 

ve renk olsun bu öğelerin resim dilinde varoluşlarını belirli bir çevre 

içerisinde bir yer tutmalarına bağlanmaktadır. Sanatçıya göre bir 

çizginin çizgi olabilmesi ve çizgi olarak nitelendirilebilmesi çevre içinde 

bir iz bırakmasına bağlanmaktadır. 

Günümüzün resim sanatına büyük ölçüde kanşan nakışlarda (kilim, 

halı. oyma, kakma. işleme ... vb.). I3cnck bazen çok kesin bir şekilde 

belirir. Bazen de kendini tamamiyle silerek zeminde, dokuda erir. 

Mozaik sanatında da beneğin önemli bir yeri bulunmaktadır. Seurat ve 

Signac'ın öncülüğünü yaptıkları "noktalama veya pointilisme" denen 

akımda beneğin kesin damgası var, ama ister mozaik, ister Seuratta 

olsun. benekler yalnız başına yaşayarnazlar; Yan yana gelerek çizgileri, 

lekeleri kurmaya çalışırlar. Kısacası benek yalnız başına bir resim 

kurmaya yeterli olamamakta ancak renk, çizgi, leke ve biçimle iç içe 

oluşum sağlamıyla varlığı doğmaktadır. 
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1.2.2. Çizgi 

İnsan gözünün, görme sınırlılıklan vardır. Yine göz ışığı yansıtan yüzeyi 

sınırları ile (tüm olarak) görme özelliğine sahiplir. İnsanın bilme 

yetiside gözün bu yapılaşmasına bağlı olarak yüzey ve biçimleri uzamsal 

sınırları içinde kavramlaştırır. Biçim ve yüzeylerin sınırları çizgiyle 

tanımlanır. Çizgi, görsel bir anlatırnda ilk anlatım unsurudur. 

Çizgi insan beyninin türettiği gerçekte olmayan ince-uzun görünüm 

değerlerin nesnelleşmiş sembolüdCır(34l . 

Genişliği ve uzunluğu ne olursa olsun eğer birşey çizgi etkisi yapıyorsa 

çizgisel bir özellik gösterebiliyorsa; o şey tasar içinde bir çizgi rolü 

oynuyor demektir. 

İnsan gözü kendi "ben"i merkez olacak şekilde kendi "ölçüleri" içinde 

algılar. İnce kenarlı ıncrcekle çalışan göz, doğası gereği herşeyi 

"küçülterek" görüntüler. 

Evrende herşey bir enerjidir. Mikro ya da makro kosmosda herşey. 

(yoğunlaşmış ise) üç boyutludur. İşte göz görme ve küçültme sınırları 

içinde, üçüncü boyutunu algılayamadığı. salt enini çok dar. boyunu da 

uzun "ölçüyle" görüntüleyebildlği gerçekleri çizgi olarak kavramlaştırır. 

Gözün gördüğü tck boyu ll u (uzunluk) sembolü ne, çizgi adı verilir(35l. 

(34) Faruk Atalayer. Artnheim'e ait görüşler, F.Y. Ugurlu'nun 1979 yılında "Art and 

Visual Percpection" adlı kitabından yapılan çevirilerinden yararlanılmışbr, s. 145. 

(35) B. Rahmi Eyüboglu, Age., s. 146-147. 
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Çizginin yapıldığı çizildiği malzerneye göre eni boyu ve kalınlığı 

kesinlikle vardır. Fırça tuşunun en ince ve en kalın boya izleri, leke 

etkisi vermekle beraber çizgidir. 

Çizgi bir görme yanılgısıdır. (Çok uzakta cephe elemanları olarak 

görünen bir bina, bir telefon direği.., ne yaklaşırsanız çizgi etkisi yok 

olur.) Kalemle çizilmiş bir çizgiye büyüteçle bakılırsa çizgi etkisi büyük 

bir leke olur. 

Bu tanırnlara göre, çizgi; yapı ve görünüm bakımından olabildiğince 

"ensizlik .. ve alabildiğince "boyca" uzunluk demeklir. Şekli ve malzemesi 

ne olursa olsun beyinde algılanan bir görüntünün, en ve boyu arasında 

"dev" ölçü farkı varsa algılanan çizgi ifadesi olarak simgeleşir. 

Lekede ise çizgilerin değişik yönlerde sıkiaşması ve seyrekleşmesidir. 

Çizgi, bir fırça tuşu, bir simge. bir nesnedir. 

Doğada çizgi yoktur. Çizgi insan gözünün insan zihninin "yara.lısıdır". 

Herhangi bir görünüş alanındaki, eni-boyu arasında çok büyük ölçüsel 

farklar içeren yüzeyler insan tarafından leke olarak çizgi şeklinde 

kavramlaştınlır. 

Bir yüzeyin çizgi lekesi olarak algıbnması. kendi ölçüsel zıtlığı ile 

bakan gözün görüntüye olan uzaklığına bağlıdır. Uzaktan leke olarak 

algılanan çizgi yakında simgedir ve biçimdir. 

Doğayı, işleyen. değiştiren ressam çizgiyi doğa mücadelesinde "soyut" 

(gerçekte var oln1ayan) ama simgesel olarak "somut" (algısal bilmenin 
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nesnel kavramı) bir araç olarak kullanır. Bu aracı çizgi-leke-renk olarak 

kullanma ressamın beğenisi içindedir. 

İster leke, ister geometrik, ister artistik bir değer içersin, bu 

"soyutlamaya" bağlı kavram; günlük yaşama o kertede girmiştirki adeta 

"maddesel" bir varoluşun "netliği" kadar gerçeklik kazanmıştır. Biçim ve 

lekelerin, ışık gölgenin renklerin ayırım yerleri, büyük alanların çok 

ensiz yüzeyleri uzunluğundan başka boyutu algılanamayan kaynaklar 

çizgi olarak görünür. 

Leke kavramında çizgi bazen bir fırça beneği ve fırça tuşu bazen 

tablonun bütünü olarak algılanır. 

Tabiat gözümüze kesin çizgiler vermemekte. Kış günü bütün 

yapraklarını dökmüş çınar ağacının dallan gökyüzüyle çizik çizik belirir, 

bu dalların birbirine girmesi çizgiden önce bir leke özelliği sunar. 

Gravür yapanlarda çizgileri böylesine ince eleyip sık işleyerek leke 

özelliği yansıtırlar. 

Kültür etkileşimimizde bunun en güzel örneklerinden biride karagöz 

olduğu görülür. Karagözle hacivatın ak perde üstünde koyu bir leke 

olarak algılanması çizgidir. 

Resim sanatının doğuşunda tabloların düzeninde çizgi yerine lekeye ve 

renge rastlanır. Bu özelliği Rönesansta da görmek mümkün. 

Çizgi leke anlatımında bir pentür hamurunun fırça tuşu olabilmenin 

yanında, çoğu zaman bir kalemin biçimsel şekillenmesidir. Bu 
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şekillenmenin formsal zenginliği lekeyle bağıntılıdır. El hareketiyle 

beyinsel kurguda oluşan biçimsel şekillenme desen olarak kurgulanır. 

Desen anlayışı çizgi birlikteliğindendir. 

En ufak bir renk kaygısına düşmeden yapılan resimler çizgiyle şekillenir. 

Bir kurşun kalemin herhangi bir kağıdın beyazlığı üzerinde ortaya 

çıkardığı lekeler, siyahla -beyazın zıtlaşmasından doğan gri rengin 

değişik farkları olmaktadır. 

Çizgi olarak görülen desen resmin çatısı, kuruluşu, iskeleti sayılır. 

Resimden renk kaygısını kaldırdıktan sonra geriye kalan en önemli 

kaygının form olduğu izlenir. Form kelimesiyle hacim, hareketler, 

oranlar, uzaklıklar, boşluk ve derinlik anlayışını düşünmekteyiz. Çizgi 

(desen) tanımlanırken, renk kaygısı olmadan yapılan resim 

anlaşılmaktaydı. Doğayı, konusunu renk farklarıyla aniatmayan 

ressama kalan tek öğenin çizgi olduğu gözlenir. 

Çizgi aynı zamanda desenin belkemiği, temelidir. Ancak ne kadar kötü 

olursa olsun, renkli bir resimin çizgiyle yapılmış bir resimden çok, 

doğaya yakın duygusu verdiği izlenir. Bunun nedeni de doğada renk 

vardır, çizgi yoktur olgusuna bağlanır. Bu yüzden yalnız çizgi ile 

yapılmış bir desen renkli bir resmin yanında boyuna soyut kalmak 

gereğindedir. 

Çizgi sanatçının çatıyı kurmak için kullandığı ilk ve özlü ögedir. Renk 

lekesinden yardım umarak yalnız çizgi ile yapılan başarılı çatılar 

kurulabilir. Yalnız çizgi ile yapılan bir resimde göz, sanatçının bütün 

becerilerine ve aksiliklerine rağmen çırılçıplak bir durum da görülür. 
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Düzeltilmesi en kolay olduğu için bir bakışta göze bütün kıvrımlarını 

sunduğu için desene her zaman çizgiyle başlanır. Konusunun yalnız 

çapını renk oyunlarına düşmeden, hareketlerini oranlarını inceleyen bir 

ressam için en iyi yolun çizgi olduğu görülür. 

Hiç çizgi kullanılmadığı halde yalnız açık-koyu lekeleri yan yana 

koyarak hiç bir renk kaygısı gü tm eden bir heykelci gibi çizgi olarak 

desenler yapmakta mümkündür. Sanatçı doğayı sadece çizgi ve renkle 

değillekelerle inceleme olanaklarına sahiptir. 

Konunun rengini gözönünde bulundurmaksızın istenilen koyulukta 

lekelerle desenler yapılabilir. Ancak bu tür çalışmaya daha çok formun 

ne olduğunu iyice kavrayan sanatçılarda rastlanır. 

Çoğu zaman desen olarak gündeme gelen çizgide, dikkat edilecek en 

önemli nokta kullanılan lekelerin yalnız formların başladığı ve bittiği 

yerleri göstermek için konulmuş olmasıdır. Gözün bu lekeleri çizgiyi 

izlediği açıklıkla izlemesi gerekir. Bu kaygılarla kullanıldığında bu tür 

lekelere kalın bir çizgi gözüyle bakılabilir. Sanatçı çizgileri gerektiği gibi 

bu lekelerinde doğada bulamayacak ve kendisi meydana getirecektir. 

Yalnız bu lekelerin koyuluk derecelerini sınırlandırma gereği vardır. 

Yani e açık lekeyle en koyu leke arasındaki bir koyuluktan başka lekeler 

kullanmak tehlikeli sayı lmaktadır. Bir desen veya natürmort, peyzaj, bir 

konu ne kadar az çizgiyle ne kadar az lekeyle yapılırsa o kadar daha 

özlü bir aniatma gücü elde edilebilir. 

Fotoğraf doğayı yalnız açılarıyla renklerin yardımıyla görür. Bir fotoğrafı 

oluşturan koyuluk farkları hesapsızdır, çünkü fotoğraf ancak, siyah ve 
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beyaz çarpışmasıyla oluşum gösterir. Doğayı çözümlemeden gözlerini 

yalnız bir çift mercek gibi kullanarak çalışanlar konularının açık 

koyuluklarını belirleyerek ortaya bir resim koyabilirler. Fakat şu 

gerçekki, bu alanda fotoğraf onların amansız bir karşıtı olarak 

karşıianna çıkabilecektir. Oysaki asıl resim fotoğrafın bittiği yerde 

başlar. 

Konuyu yalnız çizgilerle araştıran veya bir iki lekeyle çözümleyenler ışık, 

gölge ve renk olayları altında çizimierin birbirlerine düğümlediklerini 

yeni görüp çözmeye çalışanlar için fotoğraf görüşüne düşmek tehlikesi 

yoktur. 

Çünkü sanatçı boyuna doğayı incelemesine karşılık, hayatının sonuna 

kadar elinden çıkan her çizgi ve her rengi bulan kişidir. Lekelerin açıklık 

ve koyulukların denetim altına alınması güzel bir resmin içeriğini elden 

geldiğince çabuk kavraması için önemli görülmektedir. 

Leke farklannın üç veya dört dereceyi aşması desen için olduğu kadar 

renk içinde aynı sayılmakt.adır. Boyalarında renkten başka bir koyuluk 

derecesi vardır. Renklerin yanyaııa güzel gitmesini isteyenler onların 

koyuluk derecelerini de hesaba katacaklardır. 

Çizgi oluşumunda görülen desende herşeyden önce anlatım güçlülüğü, 

kesinlik, sadelik, düşünme gücü ve duyarlılık olmalı. Bu da deseni açık 

koyu etkisine ton sadeliğine, leke anlatırnma bağlıdır (Resim 1 1). 

Desen oluşumunda çizgi, lekenin içinde erimiş ve dağıtılmış olduğu 

varsayılır. Gravür sanatında bu etki izlenir. 
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Resim ll: Savaş, Bedri Baykam, 1966 

Kabilelerden, kavimlerden ve ilkel topluluklarda ilk insanların taşlar ve 

mağaralara işledikleri hayvan resimlerini görürüz. Bir yaban öküzü, bir 

geyik çizilmiş olup görsel incelemede bu desenler leke etkisini verir. 

Klasik sanatçılarda renk, leke ve çizgiden önce realist bir izlem de 

yapıtlar verildiği açıktır. Resimde, ışık gölge, çizgi leke kavramında 

bütünlüştiği zaman ayrıntıdan kaçınılıp daha dinamik daha etkili resim 

scrgilcncbilir. 

Çizgi klasik dönemlerde ışık gölge içinde erimiştir. Leke kavramında 

çizgi vardır, bazen bir fırça tuşu, bazen bir renk kütlesi bazen de 

biçimleri ve lekeleri konturlayan bir olgudur (Resim 12). 
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Resim 12: Manhathan, Newyork Nejat 
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1.2.3. Doku 

Bütün cisimlerin bir dokusu vardır. Her objenin, her yüzeyin dokusu 

farklıdır. Elimizle dokumak veya gözümüzle anlamak, görmek bunu 

gösterir. Bazı cisimlerin yüzü düzgün bazılannın kaygan, bazılannın da 

pürüzlü olabilir. Sert dokulu cisimler, yumuşak ve orta sert cisimler 

olarak karşımıza çıkar. Plastik elegerlerden bir renk kadar, ben ek ve 

biçim kadar bir elegere sahiptir. Doku bazen açık bazen gizli 

olabilmektedir. Leke kavramınında bu özelligi çok kere taşıdıgı izlenir. 

Lekeele geniş yüzeyler, açık-koyu zıtlığı ve sadelik bu kavramı 

gizleyebilmekteclir. "Malzenıcniıı yüzeyinde doğal olan pürüzlülük tesiri, 

hasıl etmeyen boyama, baskı, motifli resimler doku sayılmazlar". Bir 

malzemenin dokusu o malzerneye göz kapalıyken bile el sürüldügünde 

hissedilen pürüzlülük duygusu olmaktadır. 

"Üzerinde çok sayıda delik gözenek bulunan bir lastik sünger aslında 

yumuşak bir madde olmasına rağmen clokunulduğunda bu gözenekler 

pürüzlülük etkisi verdiği için d okulu bir cisim sayılmaktadır"(36l. 

Her cismin dokusunun yanında rengi, açıklık, koyuluk etkisi vardır. 

Sert dokulu; sıcak renkli parlak yüzeyli cisimler olduklanndan daha 

yakında ve yumuşak d okulu, soguk renkli mat cisimler olduklanndan 

daha uzakta etki yapmaklalaı· . Sonuç olarak bunların dokusunun 

yanında parlaklık ve renklerinden ne derece yararlanılabileceği 

çıkarılabilir. 

(36) Hulusi Güngör, ''Temel Tasarı", 1980, s. 26. 
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Resimde kullanılan herbir objenin biçimin dokusu, rengi belli bir 

parlaklık derecesi bulunduğuna göre, leke tasarısında bu kavramların 

yer yer fırça tuşu ve yer yer açık-koyu-gri olayına eş, yumuşak ve sert 

dokusundan. renk olarak da sıcak-soğ;uk dengesinden yararlanmak 

mümkün. Açık lekeler sıcak renkli dokularla, koyu lekeler soğ;uk renkli 

cisimlerle verilir. Leke tasasında dokular gözün diğer biçimler yardımıyla 

hisseder ve onu algılar. 

Bir binanın, bir ağacın bir insan ve hayvan figürünün daha yakın 

görünmesi istendiğ;inde bunlarda kullanılacak malzemenin rengi ona 

göre seçilir. Yumuşak dokular gri lekeyle eş tutulup insanda sükunet, 

rahatlık etkisi verir. 

Leke kavramında bir siyah-beyazın yalnız başına oluşturacağı görsel 

izlenim, görsel etki nasıl bir keskinlik veriyorsa sert dokulu cisimlerde 

dinamik etkiler verebilir. İnsanı uyanık tutar, azim ve iradesini 

destekler, heyecan verebilir. Bunun lekeyle birlikteliğ;i ayrıntıya 

kaçmadan algılanmasını sağ;layabilecek ve kuvvetli bir etki 

oluşturacaktır. Bir anıtta sert dokulu malzemeleri kullanmak; buna 

karşılık bir mabette, bir dinlenme köşesinde, bir eğlence yerinde 

yumuşak dokulu yüzeylere yer vermek düşer. 

Orta tonlar yumuşak dokularda, sert dokular açık -koyu lekeyle 

desteklenirse etki kuvvet kazanır. 

Leke tasasının yoğunlukta olduğu bir düzenlernede doku bazen yatay ve 

dikey çizgilerin birleşmesi, bazen deniz dalgaları, bazen taş duvarların 

yüzeylerinin oyulmasıyla meydana gelen yüzeylerdir. Doku her zaman 

vardır. Bazen gizli bazen açıktır. 



39 

1.2.4. Biçim 

Her varoluş, kendi iç ve dış şartianna göre sınırlan olan bir bütündür. 

Genel olarak her varoluşun-senlezin "dış görünüşü", oranı "şekli" ni 

(formunu) oluşturur. Yani bir bütünün karakteristik tüm özelliklerini 

taşıyan genel görünüş "form"dur. Fakat, zaman gibi, dış ve iç 

koşullardaki değişiklikler ve hareket gibi faktörler, her bütünün genel 

görünüşünü daha degişik bir ha1c göı-ünüşe getirebilir. Işte herhangi bir 

cismin varlığın bir anlık pozisyonu, o formun o anlık biçimi olur. Şöyle 

ömeklenebilir, insanın genel bir şekli formu vardır. Fakat herhangi bir 

anda bu genel form daha değişik bir görün-Üme girebilir. Oturmak, 

eğilmek, koşmak ... vs. gibi pek çok davranış türlerinde, genel insan 

formunun aldığı farklı bir anlık görünüm insanın o anki biçimidir(37). 

Evrende biçimsiz hiçbir şey yoktur. Yapılan resimde biçim tasasını 

yerinde kullanmak gerekir. Günümüzde bilinen çok ünlü ressamlardan 

Leonarda, Mikelanjdan günümüze gelen Degas, Renoir, Gauguin, 

Matisse, Madigliani, Picasso, Miro, Max Ernest zaman zaman resmi 

bırakmış heykele yönelmişlerdir(38). 

Bunlar arasında Picasso o kadar ileri gitmiştir ki, günümüzde 20. asrın 

en iyi heykelcisi denmede tereddüt edilmemektedir. Buna karşılık bir 

Bonnard'ın bir Van Gogh'un ve Cezanne'nin hiçbir zaman heykele 

koyuimamalan üzerinde durulacak bir olaydır(39). 

(37) Faruk Atalayer, "Temel Sanat ögeleri'" Eskişehir. 1994, s. 162. 

(38l Mustata Uyaz. "IZesim III Yaygın Yayınları". Ankara 1978. s. 32. 

(39) Mustafa Uyaz, Age., s. 32. 
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Biçim ekspresit bir silüet halinde çevreye girdiği, zaman zaman resim 

sanatına mal edildiği gözlenir. Ancak başlangıçtan bugüne resim sanatı 

incelendiği zaman resim sanatının öz elemanlanndan biri olan çizgi gibi 

siluetinde resim dışı kaldığına kanıt olunur. 

"Koyuluk derecelerinin resim sanatında bilinçli olarak değişmesi 

Emrestyonist'lerde başlar. Buna karşılık dünyaca tanınmış köklü nakış 

sanatında bu değer çok daha gerilere gider. Günümüzün büyük 

ressamlanndan F. Leger ve Roualt da koyuluk derecelerinin hemen tüm 

resimlerinde aynı olması bu ustaların zaman zaman renkten çok biçime 

bağlı kalmış olmalarından ileri gelir". Biçim tasası ağırlaştıkça ressam 

renkten fedakarlık yapar. Biçimi tam anlamıyla değerlendirmesi için hep 

aynı koyuluk dereceleri içinde kalır. 

Resimden büyük ölçüde yararlanmak isteyen mimarlar, leke düzenini 

birinci plana alan ressamları seçmekte haklı olduklarını söylemek 

gerekir. Yapıya, renk tadı katarken mimarın haklı olarak üstüne 

düştüğü biçimleri çiğneyip geçmemek için leke tasasının ağır basması 

gerekir. Leke düzeni güzel ve akıllıca çözümlenmiş bir kompozisyonu 

mimar değişik araçlarla bir araya çıkarabilir. Bunun tahta olması 

mümkün olduğu gibi bakır, deri, seramik, mozaik olması da 

düşünülebilir. 

"Eski Tarih kavramında biçimsel tasada, bir resim çizmek istenen cisme 

benzediği ölçüde başarılı çizilmiş sayılırdı". Ancak bu cisim herhangi bir 

cisme benzerneyipte serbest lekeler bağlamında soyut olacaksa, . hafızada 

kolay tutulabilecek bir biçime sahip olacaktır. Ve bu sayede kolay tarif 
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edilebilecek nesnel anlatım içeriğinde bir görünüşte olacaktır. Biçimsel 

tasarı her zaman leke kavramının içeriğinde nesnel zenginlik içinde 

verilmeye çalışılmıştır. Biçim tasasından çok leke ön plana getirilmiş ve 

düşsel kavrarnda çokluk anlamı verilmiştir. 

"Leke dilinde değer kazanan soyul biçimler kendilerin i diğer biçimlerden 

farklı kılan ayıncı niteliklere sahip olması onların görsel idrakte 

belirlilik sağlamasında rol oynar. Leke duyarlılığı sağlayan ve biçimleri 

getiren parçalar nesneleri sağlarken kesintiye uğramadan iyi bir 

devamlılık gösterirse, meydana getirdikleri biçim düzgün ve etkili 

olacaktır. Birbirinden uzak duran lekeler ve lekenin oluş turduğu 

biçimler birbiri ile ilgi1i görünmezler. Tersine bir ilgisizlik, dağınıkhk 

hissedilir. Bu durum belirsizlik doğurur, lekeler yada biçimler 

birbirlerine yaklaşırlarsa aralarında ilişki duyulmaya başlayacak, 

böylece belirsizliğin ortaya çıkmaması sağlanmış , olunacaktır. 

Görüş alanına giren leke bağımlı biçimler tamamen birbirinden farklı 

olurlarsa bunlar arasında sağlıklı bir bağlantı kurmak zorlaşır. Böyle 

biçimler birbirleriyle ilgisiz ve gelişgüzel düzende görülürler. Bu durum 

onların birbirleriyle bağlantılı ve anlamlı olarak etki yapmalanna imkan 

vermediğinden, belirsizlikler ortaya çıkar. "Halbuki bunlar arasında 

leke, doku, renk bakımından benzerlikler mevcut olursa bu benzerlikler 

yüzünden düzenleme ve oluşturmada, aralarında görsel anlamda göz 

bağlantı kuracaktır. 

Leke her zaman renk lekesiyle birinci planda kalabilmektedir. Lekenin 

tesiri her zaman öndedir. Biçim tasasma ele alan sanatçı expresif siluet 

doğmasına sebep olabilir. Çevreyi bozmadan kabartmadan etkileyici 
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biçim bulmak kolay değildir. Biçim kaygısı resim sanatına has 

elemanları ezecek kadar ileri giderse ressamın paleti bırakıp heykel 

araçlarına sarılması daha uygundur .denilir. Biçim tasası ağır bastığı 

zaman ressam renkten fedakarlık yapacaktır. Biçimi tam anlamıyla 

değerlendirmesi için hep aynı koyuluk dereceleri için de ressamın 

kalmasını sağlayacaktır. 

Ekspresyonu daha büyük bir açıklıkla bize sunan, renk çatışmalanndan 

çok, renklerin açıklık ve koyuluklar arasındaki tonlar, siyah-beyaz 

etkileıi oyunlandır. 

En açık beyazı ve en koyu siyahı kullanmasını bilen ressamlarda 

ekspresyon, etki gücünün son aşamasına varır. Renk farklarını 

kullandığı gibi renklerin açıklık -koyuluk farkianna önem veren 

ressamlarda leke düzeni çok iyi yerleşir. 

Bir biçimin aynı anda çok şeye benzemesi leke düzeninin etkisinden 

kaynaklanır. Süsleme sanatlannda rastlanan motifler doğada bir veya 

birkaç şeyi değil aynı zamanda biçimide andınr. Bir kilim motifi, aradan 

nakışları birşeye benzetme ihtiyacı duymak sonunda, bazen 

kertenkeleye, bazen de ağaca benzer, bazen de bir kuşu andırdığı sanılır. 

Burada insanın değişmesinden çok doğrudan doğruya biçimler değişir. 

Çünkü aynı insan, aynı zamanda biçimi birçok şeye benzetecektir. En 

az çizgi ve renk kullanılarak, en çok etkiyi elde etmek için lekeye 

başvurucaktır(40). 

(40) B. Rahmi Eyüboğlu, "Resme Başlarken" , 19 Ağustos ~957. s. 307,308. 
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1.2.5. Renk 

Rengi, görsel bir değer ve amaç olarak kullananlar resim sanatında 

Empresyonist akımının temsilcileri olmuştur. Empresyonistlere kadar 

renk, üzerinde bulunduğu objeyi ifade eden onu tanıtan ve ona bağlı bir 

eleman idi. Bu anlayış subjektif ve hatalı bir anlayış olarak kabul edilir. 

"Işık ve rengin birbirine bağlılığı düşünülmemiş ışık renkten ayn olarak 

değerlendirilmiştir. Eski inanışa göre ışık ve renk ayrı iki şeydir. 

Çağımızda ışık tayf renklerinden meydana gelmiş bir eneıjidir. Güneş 

ışığı tayf renkleri halinde, birbirine girişmiş olarak objeler üzerine 

düşerse onu aydınlatır. Her obje ve varlık eski inanışın aksine "belirli ve 

değişmez'' renklere sahip değildir . Renk objeler üzerinde daima değişir, 

değişim ışığın geliş açısına ve cismin ışık yansıtma yeteneğine bağlıdır. 

Renk ses gibi bir "titreşim olayıdır". Rengi belirleyen özellik madde 

sayılmaktadır. Renk gözle algılanan bir ışık olayıdır. Rengi psikolojik 

olarak tarif edenler; beynimizele uyuyan bir duygu olarak tarif ederler. 

Nesnel olmaktan ziyade subjektiflir. Örneğin mavi duyumu gibi. Renk 

bir duygudur(41 l. 

Renk fizyolojik olarak "çeşitli ışık cinslerinin göz retinası üzerinde 

sinirleri uyarma yoluyla meydana getirilen fizyolojik bir olay" olarak 

algılanır. 

Fiziksel olarak rengi tarif edenler; Renk tayilan ölçülerde, rakamlarda 

geniş olarak belidenebilen fiziksel bir olay olarak nitelendirilir. Her 

rengin bir koyuluk derecesi vardır. Bazı renkler açık bazı renkler koyu 

etkisi verirler. 

(41) Faruk Atalayer, "Temel Sanat Ögeleri" Eskişehir, 1994, s. 169. 
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Rengin resim sanatında kullanışı tarih öncesine dayanır. Sanat 

Tarihine kısaca bir göz atarsak inşa edilmiş yapıtların ortak biçimsel 

ögelerden (renk, leke, kompozisyon, çizgi) oluştugunu görürüz. Yine 

ortak kompozisyon ögelerine (ritm, hareket, leke, ışık gibi) tanık oluruz. 

Yüzyılların genel yapılarına paralel olarak biçimsel ögeler farklı 

anlayışlarda karşımıza çıkar (ışık, renk, leke, ritm, doku gibi). 

Kompozisyon araçlarıda aynı degişikligi göstermekte ve kimi zaman 

bunlardan birkaçı belirgin şekilde ön plana çıkmakta ve de yapıtta 

agırlıgını koymaktadır. Başka bir deyişle resmin gücü bunlardan 

bazılannın ilişkileri üzerine oturrnaktadır. 

Renk temelde resim sanalında lorılaşıııaya dikkal edilerek ve sıcak

soguk etkileşimine uyularak kullanıldıgını görürüz. Kimi sanatçılar 

modle kimi sanatçılar da sınarlı deger ve valör özelliklerine indirgeyerek 

renge hakimiyetlerini saglamışlardır. 

Renk resim olayında siyah-beyaz-gri degerlerle işlenmiş olmanın 

yanında hacme kaçmadan işlendiği de görülüı-. Rengi değer olarak 

incelemek o rengin koyu ve açık tonuyla ele almak anlamına gelir. 

Plastik değerlerde leke kavramının için de rengin sadece siyah-beyaz ve 

gri olarak ele alındıgı izlenir. Bu olguda aynı tonda olmak üzere sınırsız 

renkler kullanmak da mümkündür. 

Tarih öncesinde ilk mağara resimicı-inde renk çizgi lekesi olarak 

kullanılmış ve biçimlerde bir araç olmuştur. Renkler çoğunlukla 

boyamak için değil çizmek için kullanılmıştır. Sembolik birer motif 

özelligi gösteren bu işlerde, yapanları daha çok işin işlevsel yanının 

ilgilerdirdigi muhakkaktır(42l. 

(421 Veysel Günay, "Resim", Yaygın Yükseköğretim Kurumu, Ankara 1977-78, s. 31,32. 
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Renk, Rönesans zamanında biçimin anlatım aracı olmuştur. Mağara 

devri resimlerinde renk çoğunlukla çizgisel anlatım aracı iken, Eski 

Yunan ve Mısırda yüzeysel anlatım Gotik sanatlada hacimsel anlatırnda 

renk, açık koyu değerlerin bulunuşu için araç oluyor. 

Günümüzde rengin konuyu anlatmaya plastik değerleri ve bu 

değerlerden çok leke kavramında bir olgu olarak ele alındığını görürüz. 

Yine renkte modle etme anlayışı sürerken lekenin daha etkin bir araç 

olarak kullanıldığı izlenir. 

Günümüzde sanatçı ister modle olsun ister leke olsun resmine sürdüğü 

koyuluk derecesinden sorumludur. Sanatçı rengin koyuluk derecesine 

uyum sağlamak ve kullanmak durumundadır. 

Ömeğin konu, toprak, deniz ve gökyüzünden kurulmuş olsa, gökyüzü 

koyu, deniz açık, toprak orta lekelerle işlenmiş varsayılsa, bu üç 

parçadan herbirisi aynı koyuluktan olmak şartıyla sayılamayacak kadar 

renkle beslenebilir. Ancak bu renklerden bir tanesi diyelim ki gökyüzüne 

süreceğimiz renk koyuluğunu kontrol edilmeden konursa diğer 

lekelerden biriyle hiç uyuşmayan bir ilişki kurulabilir. 

Sanatçı leke kavramını oluşturmak için renklerin koyuluk derecelerini 

bilmek ve en aza indirmek gereğini duyar. Bir rengin bütün koyu 

tonlarını kullanmanın yanında bir tonunu kullanmak görsel anlatıma 

keskinlik ve anlaşırlık sağlar. 

"Leke tarzını gütmeyen bir resimele renklerin farklılığının yanında herbir 

rengin değişik tonlarda kullanılmasına dikkat adilir. Ancak lekenin 
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keskinliği ne olursa olsun renklerin üç lekeye ayrılmış bir resimde bu üç 

parçadan herbirisi aynı koyulukta olmak üzere sayısız renk 

kullanılabilir". Zira herhangi bir renk değişik değerlerde kullanılırsa 

renk tesirinde değişiklik olmakla beraber leke unsurunu bir kenara 

atmış olur. 

Sadece bir rengin tonlarıyla, hatta sadece siyah-beyaz arasındaki 

tonlada pekçok düzenlemeler yapılabilir. Böyle çalışmalara tek renkli, 

(n10nokrom) düzenlemeler denir. Birden fazla renk kullanılarak 

yapılanlar ise renkli (polikrom) düzenlemeler adı verilir. Herhangi bir 

renkten beyaza ya da siyaha doğru az farklada binlerce ton yapılabilir. 

Ancak böyle çok sayıda ton kullanıldığı takdirde kademeler arasındaki 

keskinlik, etki derecesi azalmakla beraber farkın hissedilmesi olanaksız 

hale gelir. 

Değer farkı hem iki boyutlu-hem de . üç boyutlu düzenlemelerde aynı 

derecede önemli rol oynar. Aynı renge boyanmış binalar uzakta açık 

değerde görünür ve bu nedenle açık değerli cisimler uzakta, koyu değerde 

olanlar daha yakında etki yapar şeklinde bir anlayış çıkabilir. Bu 

anlayışa dayanarak resimde biçimlerin uzaklığı daha iyi hissettirebilmek 

için bunlardan renk, biçim farkı kadar etkili olması için değer farkı 

kullanmak yoluna gidilmesi gerektiği çıkarılabilir. Her rengin kendine 

has bir çeşidi (mavi, kırmızı, mor, yeşil) bir de koyuluk derecesi vardır. 

Ressamların meslek hayatı boyunca değişik koyuluk derecelerini 

kullanıldığını görürüz. Örneğin bir ressarnda en açık leke "saf beyaz", en 

koyu leke "okr sarısı"; birbaşka resimde en açık "okr sarısı" en koyu 

"emerot yeşili" diğer bir resimde en açık "emerot yeşili" en koyu "prusya 



47 

mavisi" olabilir. Bunun en güzel örelderine Bonnard, Van Gogh, 

Matisse, Kleeve Miro'da rastlıyoruz. 

Minyatürlerin hemen tümünde koyuluk derecelerinin en açık beyazdan 

başlayıp kuzguni siyahta bittiğini görüyoruz. Buna karşılık nakış 

sanatında özelikle eski Çin seramiğinde İran -Türk dokuma örme 

işlerinde de değişik koyuluk derecelerinin nakış sanatına bitip 

tükenmeyen zenginlikler bağışlamıştır. Koyuluk derecelerinin resim 

sanatında bilinçli bir şekilde değişmesi emresyonistlerle başladığı 

görülür. Buna karşılık dünyaca tanınmış köklü nakış sanatında bu 

değer çok daha gerilere gider. Günümüzün büyük ressamlanndan F. 

Leger ve Roualt'da koyuluk derecelerini hemen hemen tüm resimlerinde 

aynı olması bu ustaların zaman zaman renkten, lekeden çok biçime 

kaymış olmalanndan ileri geldiği sanılır. 

Biçim tasası ağır bastıkça ressam renkten ve lekeden fedakarlık 

yapmıştır. Biçimi, tam anlamıyla değerlendirmesi için aynı koyuluk 

derecesi arasında yüzülmüştür. Bunda, ressamın göz yapısının da payı 

vardır. Her göz bazı koyuluk derecelerine daha yakındır. Çok genç yaşta 

resme başlayanların bazı egzersiz yollarla bu noksanı giderebileceği 

söylenebilir. Rengin resim alanında, resim mesleğinde tek başına biçim 

kadar ve leke kadar etki uyandırıcı, düşündürücü bir güce sahip 

olduğunu ilk kez bütün ağırlığıyla ortaya koyan ve koruyan sanatçının 

da Manet olduğu görülür. 

Lekenin kendisi kadar etkileyici olan renk kuramıyla birleşmesi daha bir 

zenginlik ve etkililik kazanmasını sağlamakta ve etkisini arttırmaktadır. 

Bununla beraber rengin biçimden en ufak bir medet ummadan yani ben 



48 

ne bulutum, ne gemiyim, ne dumanım, demeden var olduğunu ortaya 

çıkaran sanatçının Rotico olduğunu görürüz(43l. 

Leke kavramını biçimsel kaygı içinde işlendiğini ve hemen yanında bu 

kavramı renk lekeleri kapsamında ele alındığı Van Gogh'ta algılanır. 

Van Gogh rengi ön planda tutan ve biçime ezdirmeyen empresyonist bir 

sanatçıdır. Van Gogh'un getirdiği en büyük hediye renktir. Sanatçının 

aynı koyuluktaki renk lekelerinin göz kamaştırmasını ilk kez onun 

anladığı ve bu renk lekelerini en göz kamaştırıcı bir şekilde kullandığı 

izlenir. Güneşgiller olarak kabul edilen empresyonistler bütün 

konularını güneş etkilerini incelemeye bağlayanlar renk alanında 

unutulmaz bir adım attıkları ve renge yepyeni ufuklar, imkanlar 

sağladıklan empresyonist akım da izlenir(44l. 

Zanaatçıların kullandığı renkler çok azdır; ancak onları yanyana 

getirirken hesaplıdırlar. Renkler, az sayıda kullanılıp, aynı değer, aynı 

koyulukta kullanılmış, etkileyici ve anlamlı ayarlanmışlardır. 

Biçimden sıyrılıp lekeye giren rengin apayrı bir değer kazandığını, Türk 

Resminin son yıllarında izleriz. Bir Bedri Rahmi Eyüboğlu, Ercüment 

Kalmuk'ta, Zeki Faik İzer'de ..... Bu kavramın lekeyle beraber yürüdüğü 

görülür(45l. 

Günümüz resirn sanatında, ilk çırpıeta şunlar izlenebilmektedir; 

Gauguin; "Bir litre mavi bir gram maviden daha mavi ve daha koyudur". 

(43) B. Rahmi Eyüboğlu, Milliyet Sanat. 9 Ağustos 1974. 

(44) B. Rahmi Eyüboğlu, Age., s. 5. 

(45) B. Rahmi Eyüboğlu, "Günümüz Türk Resminin Oluşum Sürecinde Yetişme 

Koşullan ve Sanatçı Kişiliği", Cem Yayınevi, Istanbul 1984. 
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Van Gogh; "Bir kahverenginin duvarlannı öyle kırmızı ve öyle bir yeşille 

boyamak gerekir ki insan burada katil olabilsin" demiştir. 

Fransa'da 5-10 ressama bir kilise için resimler sipariş etmişlerdir bu 

arada Bonnard'a bir yer vermişler. Resimlerin yerlere konması bir olay 

olmuş, hep ünlü ressamlar, Bonnard'a bu son işi üstünde neler 

düşündüğünü sormuşlar, şöyle cevap vermiş; "inşallah eserim kilisenin 

duvarlarındaalçakgönüllü bir leke yapar." 

Bu önemi Bedri Rahmi Eyüboğlu şöyle ifade eder: "Ben 

bugün şöyle düşünüyorum: mademki bir resim renkten en 

ufak bir yardım ummadan bu kadar uzağa varmış bu kadar 

bir etki yapmış, siyah-beyazlığıyla, açık-koyu değerleriyle, 

leke düzeniyle öyle bir resim yapalım ki, bunda ne biçim, ne 

de renk etkili olsun, (yardımcı olurlar) ancak leke birinci 

planda yer alsın. Leke biçim ve renkten hiçbir yardım 

almadan etkili olsun ve ayakta dursun, boy göstersin. Bu 

kadar kesin ve etkili olsun biçimi ve rengi lekenin içinde 

değerlendirmek için kullanalım. 

Renkler koyuluk derecelerine göre 3'e aynlır; 

- Açıklar 

- Ortalar 

- Koyular 

Gözü olumlu görünen bütün işlerde bu üç derece izlenir. Bazı 

ressamlarda bu üç koyuluk derecesine oranla renkler hep aynı 

koyulukta başlamakta aynı koyulukla bilmektedir. Bazen de resimlerde 
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bunların dereceleri değişir olduğu görülür. Biçim tasasında renk, 

etkisini yitirebilir. Heykel sanatında ön planda düşünülen biçim tasası 

renk tasasına üstün gelebilir ve leke tasasını da etkileyebilir. Herhangi 

bir biçimi düz bir yüzey üzerinde kabarlmaya uğraşan ressam rengi 

bütün gücüyle kullanamayacaktır (Çeşitli heykel uygulamalarina girip 

çıkan renk sürekli olarak başka başka koyuluk derecelerine girip 

çıkarken dökülüp, kirlenebilir ve etkisini yitirebilir). Gauguin'ın renk 

gücünden söz ederken "Bir kilo mavi bir gram maviden daha mavidir." 

demiştir . Belki bu sebeple ressamın sadeliğe gitmesi aynı d erecede 

koyulukları (siyah-beyaz-gri kullanması) gerekecektir. (Biçimlerin en 

sadesinde çevresi bir çizgiyle sınırlandırılmamış dümdüz lekeler 

olmaktadır. 

Leke kavramı açık-koyu farklılığı yapan görünümler demektir renk 

kavramının lekesel kullanımında bazı önemli bilgilere girmek 

gerektiğinden aşağıdaki maddelere ihtiyaç duyulmuştur. 

a- Renklerin en doygun oldukları zaman, en açık, olanı yeşilimsi sarı 

(limon sarısı), en koyu olanı ise, morumsu mavidir. 

b - Renklerin açık olanı mekanı büyük, koyu olanı ise mekanı küçük 

gös termekte ve rengin koyuluğu ancak renkteki ışıklılık azlığını 

anlatır. Yoksa rengin doygunluğu demek değildir. 

c- Yüzey. beyaz ışığın %70'den razlasını yansıt.ıyorsa siyah görünür, 

arada kalan orandaki yansımalar ise gri görünümleri verirler. 

cl- Bir rengin ışık ve gölge içinde sahip olduğu açıklık ve koyuluk, (valör) 

olarak adlandırılır. 

e- Renklerin ışık ve gölgede koyuluklarındaki farklılaşmadan başka renk 

görünümleride meydana gelir. Bu görünüm farklılığı insan gözünü 
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ayarlama özelliğinden meydana gelmektedir. Koyuluk ışığın az 

geldiği, hiç gelmediği veya az yansıdığı yüzeyin gözümüzdeki etkisidir. 

Siyah-beyaz katılmasından başka, maviye san katıldığında maviden 

daha açık yeşil oluşur. 

f- Gözüroüzden uzak olan nesneler, olduklarından daha koyu 

görünürler, yakıniaştıkça renklerin açıldığını ve büyüdüğünü 

görürüz. 

g- "Koyu" ve "açık" terimlerini, uzaklık anlatımı dışında ışığı anlatmak 

için de kullanırız. 

h - Koyuluklar, soğukluğu; açık renkler, sıcaklığı daha iyi belli ederler. 

ı - Koyu renkli cisimler daha güçlü görünürler. 

i- Nesneler kendiliklerinden renkli değildirler. Renkler, ışığın türüne ve 

şiddetine bağlı olarak farklı görünür. 

j - Koyu renkler, açık renider kadar, kendilerini belli etmezler 

k- İnsan gözü ışıksız bir yüzeyi algılamadığı gibi, çok fazla aydınlık olan 

yerleri de algılayamaz. 

1- Yüzeyin düz veya pütürlü olması, onun parlak veya mat görünmesini 

sağlar. Bu da onların renklerinin doygunluğunu etkiler. 

m-Saydam yüzeyler, üstüste geldiklerinde, yutarak karışımlar 

oluştururken, ışığı da yutarak koyulaşırlar. Koyulaşma, geçirgen 

yüzeylerin koyulukianna göre olduğu kadar, karışan renklerin 

türlerine göre de koyuluklan artabilir. Karşıt iki rengin üstüste 

gelmesiyle, geçirgenliği tamamen durur ve siyah leke meydana gelir. 

Lekenin kendini bulma ve anlatnıası, hiç birşeyden yardım istemedcn, 

öyle hemen gerçeleşecek kolay bir olay olmamakla beraber, oluşumu 

aşama aşama olacaktır. Tabloda açık ve koyu iki değerin yan yana 

gelmesi, leke değerini ortaya koyar. Renk kavramında, biri açık diğeri 
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koyu olmak üzere, birbirine uyum sağlayan iki rengin bir araya gelmesi 

ile "düzen" başlar. 

Bambaşka köklerden gelen farklı koyuluk ve farklı iki rengin bir araya 

gelmesiyle, olayın başladığı üzerinde durqlmuştu. Ancak olayın 

başlamasının yanında, bu birliği ve bu dengeyi sağlamak, bu beraberliği 

sağlamak ve bu dengeye bütün varlığımızı, bütün gücümüzü katmak, 

bizim, yani sanatçının elinde olmaktadır. 

Resim sanatı, temelde dört direğe dayanmaktadır: Leke, çizgi, benek ve 

renk. Renk, yeşil, kırmızı, mavi mor olmadan önce bir lekedir. Güneş 

henüz doğarken veya henüz batarken alaca karanlıkta, evlerin ağaçlann 

gemilerin gözümüzdeki etkisi, koyu üstünde koyu bir lekedir. Bu etkide 

en ufak bir çizgi tadı yoktur. 

Lekenin Fransızca karşılığı tache veya "s ilüet"tir. Bundan uzun süre 

önceki Türkçede buna "heyula" denmekte idi. Karagözle Hacivatın hayal 

perdes inde göze çarpan ilk tarafları, renkleri, çizgileri ve beneklerinden 

önce, ak üstünde kara lekeler olmasıdır. 

Leke anlayışında, renk kavramı aynı koyulukta renklerin biraraya 

gelmesiyle başlar. Aynı koyuluktan şu ifade anlaşılabilir; Birini ötekinin 

üstüne koyduğumuz zaman en ufak bir koyuluk farkı görülmeyecektir. 

1.2.6. Açık-Koyu Değerler 

Leke dendiği zaman açık-koyu ve gri değerler anlaşılır. "Açık, koyudan 

ne kadar uzaksa, koyu da açıktan o kadar uzak bir tonda görünür. 
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Doğadaki sınırsız tonlamanın en aza inerek üç tona sınırlanması leke 

kavramının temelini kapsamaktadır. Lekede etki akıcılık ve keskinlik, 

bu sınırlama ile oluşur". Düzenlenen yapıtlarda öncelikle koyuluk ve 

açıkhk dereceler arasındaki ayar göze çarpar. "Gözümüz, renk ve biçim 

oluşumundan önce, renklerin açıklık ve koyuluklarını görecektir". Yani, 

herhangi bir rengin, biçimin adını kaymadan, onda saklanan ışık 

cevherinin oluşturduğu açık-koyu değerler göze çarpar. Renkli olsun, 

siyah beyaz olsun, açıklık, koyuluk ve ortalar ilk etki alanı olarak 

oluşurlar. 

Işık ve yüzeylerin açık-koyu miktarları görünümün niteliksel yönü 

sayılmaktadır. Görsel iletişimde önce algılanan özellik, açık-koyu 

değerler, renk kavramı daha sonra diğer plastik ögeler olmaktadır. 

Ancak açık-koyu değerler arttığı müddetçe renksel algılama ve 

etkilenmeler azaldığı farkedilmez olduğu izlenir. 

Açık-koyu değerlerin tanımlanması ışık gölge kavramıyla orantılıdır. 

Işık-gölge varlığı açık ve koyu değerlerin oluşumuna zemin ve imkan 

hazırlar. 

Işığın mevcut olması ve göze kadar gelmesi fiziksel bir olay gözde ışığın 

kınlarak san lekeye görüntünün dönüşmesi fizyolojik bir olay ve 

beyinde normal işleyen bir görme merkezinde görüntünün anlaşılması 

psikolojik bir olay olmaktadır. 

Belli miktardaki ışığın görsel anlam ve idrakte oluşturduğu etkiler, 

(tesirler) bazan şiddetli açık koyu ve bazan de basit gri lekeler verir. Bu 

yüzden görüş alanımızda bulunan cisimlerden bir kısmı daha belirli ve 
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daha önemli bir şekilde göze batarken, bazı elsimler ya da görüş 

alanındaki gölgeler üzerine fazla dikkat çekerneyecek ikinci planda 

kalırlar. Bu farklı algı bölgelerinden kuvvetli etki yapanlar etken (aktif) 

bir rol oynayıp ön plana gelip daha göze batarken basit etki 

yapanlarında edilgen hale getirirler, bu suretle leke değerlerini zayıf 

bölgelerde açık, koyu etkiside ikinci planda kalacak ve bazan fon veya 

bir zemin etkisiyle iki boyutlu veya üç boyutlu olsun kuvvetli yapan 

bölgeler şekilsel ve hacimsel bir etkide yapacaktır(46). 

Işık ressamın renk ve biçim evrenine kendi dünyasından kattığı en 

değerli şeydir. İçinde bir ışık, bir güneş tadı olmayan resim bir nakış 

eseri olsacia bir resim olamaz. Leke kavramıyla ışık direk ilgili olmakta 

dolayısıyla açık-koyuluk veya grilik derecelerini ışık sağlamaktadır, ışık 

olmayan yerde birşey görünmeyeceğinden resimde düşünülmeyebilir. 

"Resim nedir? sorusuna karşılık şu düşünülecektir; Resim ışığa 

kavuşan herşeyi büyük bir istekle incelemek o isteği renk, leke, çizgi, 

benek aracılığıyla insanlara aşılamaktır. Resim sanatı ışıkla başlar ve 

b iter. Leke ışıkla başlanıakta, ışığın olduğu yerde açık-koyu griler 

bulunmaktadır. Doğada sınırsız değer vardır. Ressam bunun içinde 

tonlamayı en aza, bazen iki, bazan üçe düşürme durumundadır. Leke 

kaygısı güden ressam onu tabiata rengin ve değerin elinde esir olmaktan 

onların ışık etkileri altındaki etkilerden alıkoyacaktır. 

Açık-koyu kavramının izleminde alman sanatçısı Schmidt-Rolutt'in bir 

kadını tasvir eden ağaç gravüründeki örnek incelendiğinde, açık-koyu 

değerinin birbirini dengelenmesi ve etkilernesi olayı olduğu anlaşılır. Bu 

kadının açık-koyu lekeler ile adeta soyutlaşmış biçimini algılamakta hiç 

güçlük çekilmemektedir. Gerçekte bu lekelere karşı duyarlılık 

(46J Prof. 1. Hulusi Güngör, "Temel Tasan'", 1980, s. 24. 
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sanatçının, kadını belli durumda daha iyi görülebilmesi için figürün iki 

yanına açık leke çizgiler koymuş olmasındandır(4 7). 

Açık-koyu değerlerde amaç görsel etkiyi sağlamak ve görsel biçimleşmeyi 

zenginleştirrnek olayı daha sade anlatmak ve aktarmaktır. Lekesel ya da 

lekeci üsluplar bu akışın içinde yürümüştür. Açık koyuların leke 

anlatımında sade olması ve modelden uzak olması biçimsel kaygınında 

ötesinde lekeci tavrı sergileyecek ve getirecektir. Bu uyumu sağlamak 

sanatçının görsel zenginliğine ve biçimsel durumu iyi kavramasıyla 

görsel değerleri çok iyi bilmenin yanında bunlardan güç alarak 

soyutlanmasını, ayrıştırmasını bilecek açık koyu dengesiyle leke 

anlatımını sağlayarak görsel etkiye varacaktır. 

"Öte yandan, bir Çinli ressamın çizdiği "Cin" figürü, tersine açık zemin 

leke üzerine koyu leke olarak görünmektedir". Burada sanatçı biçimi iyi 

kavramış ve bu biçimin ayrıntıdan fazla ton zenginliğine gerek 

duymadan en etkili şeklini inşa etmeyi değer kavramıyla sadeleştirip 

siyah-beyaz iki değerle lekesel bir anlatımı vermesini bilmiştir (Resim 

13). 

"Figürün üzerindeki beyaz çizgiler koyu lekeyi aralıklı olarak bölmeye 

yarıyor. Ancak sanatçı yalnız açık koyu kontrastının imkanlarıyla 

sınırlanmayıp, açık lekeleride koyu çizgilerle şekillendirmiştir. Böylece 

koyu lekeleri aydınlatmış, bu çeşitlilik sayesinde bir lekesel gücü 

sağlamıştır. Mesela Cin'in elbisesiyle çantası açık zemin üzerine koyu 

tararnayla yapılmıştır. Aksi halde figürün tamamını açık-seçik 

l4 7J Bates Lowery, Çev: Nejla Yurtsever-Zahit Güvenli, "Sanat Görmek", T . lş Bankası 

Yayını, Istanbul 1972, s. 38. 
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farketmek güçleşebilirdi. Daha önemlisi sanatçının göstermeye çalıştığı 

korku hissine temel olan kamburluk ve yürüme tarzı büsbütün 

kaybedilebilirdi. 

Resbn 13: Ürkek Cin, Çin, Sung Sülalesi, 13. yy. 

"Manet, Ölü Toreador" (Resim 14) adlı resminde koyu-açık konirastını 

kullanarak ölümün kaçınılmazlığı üzerine kesin bir tesire ulaşmıştır. 

Bir resimde renkten önce, çizgiden benekten önce açık-koyu lekeler göze 

çarpar. Manit'in bu resminde lekesellik veya leke kavramından çok açık

koyu düzenlemenin şiddetini ve dengesini görüyoruz. Eserde açık-koyu 

değerler o kadar şiddetle, valörler öylesine az sayıdadır ki, figürü bütünü 

ile görürüz. Leke kavramı ağırlıklı bir resim değildir, fakat lekenin temeli 
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birkaçının sözkonusu olabilceği bu zıtlıklar insanı aynı zamanda 

ürpertir, uyanr, canlılık ve ilgi sağlar. 

Gece-gündüz, yaz, kış. siyah-beyaz. iyi-kötü, uzun-kısa, sıcak-soğuk, 

sivri, kör ..... aralarında biçim, leke, çizgi olmak üzere plastik değerler 

veya güncel oluşumlar yönünde yakın niteliklerin olmaması zıtlık 

kavramına işarettir. başka bir anlatırula cisimler arasında herhangi 

bakımdan ortak ya da yakın benzer ve özellikler olmadığı taktirde zıtlık 

kavramı oluşacaktır. Leke kavramının içinde zıtlık kavramı siyah-beyaz; 

açık-koyu olarak izlenmektedir. siyah beyazdan ne kadar uzak sa 

beyazda koyudan o derece uzak olmaktadır. Günümüzde bu lekeler ve 

lekelerin kurduğu biçimler arasında bir ·birlik kurulamayacağı 

düşünülebilir veya, birlik kurulamayacağı. kurulunca uyuşmazlık ve 

kargaşalık başlayacağı düşünülebilir . Ancak bu dengenin varlığını 

resim, grafik ve güncel hayatta görmek mümkündür. Günlük 

yaşamımızda bu benzerlikleri görebilmektc ve izleyebilmekteyiz. "Zıtlık 

bütün oluşumlarda dağınıklık ve uyuşmazlık meydana getirirken. diğer 

yandan da insanı veya insanlan bu uyuşmazlık durumlan düşünmeye 

sevkcder. Lekeci düzenlerncleı·in nesnel ve anlam zenginliği buna işaret 

olmaktadır. Fotoğrafik bir düzenleme veya reel biçimsel tasarımda 

oluşmuş bir düzenlernede göz ilk bakınada az bir duraklamayla ikinci ve 

üçüncü bakmalarda bir anlam zenginliği aramadan geçecektir. Ancak 

leke zenginliği her analiz ve görme esnasında başka başka şeyler 

düşündürecek ayrı anlamlar, ayrı tatlar sağlayacaktır. Zıtlık özünde 

"leke; açık üstünde koyu; koyu üstünde açık olabilmekle beraber 

düzenlemenin açık üstünde koyu ve koyu üstünde açık olması 

bambaşka bir tad ve bambaşka bir oluşumdur. Bunun yanında açık

koyu sözüne günümüzde en yakın gece ve gündüzdür. Gece denince 
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koyu üstünde açık ve gündüz denince açık üstünde koyu 

anlaşılmaktadır. 

"Leke kavramında kuvvetli bir zıtlık vardır bu zıtlık açık veya koyu 

olarak izlenir. Lekenin akılda kalması ve unutulmaması açık-koyu 

denge ve etkisine dolayısıyla zıllık kavramına bağlı olduğu 

sanılmaktadır". Açık üstüne koyu da olduğu gibi; koyu üstünde gri, gri 

üstünde açık veya sarı üstüne mor, mavi; mavi üstüne turuncu bir 

zıtlık belirtisi ve anlatımı olabilmektedir. Bu zıtlık kavramı dahilinde 

doğanın sonsuz tamlamasıleke kavramında en .aza yani açık-koyu ve gri 

olarak indirilmiş ve zengin bir anlatım sağlanmıştır. "O halde zıtlık bir 

taraftan uyuşmazlık dağururken diğer taraftan resme tasanma ve lekeye 

canlılık verici bir görev yapar, etkiyi arttırır. Cisimler arasındaki zıtlık 

bir bakımdan değil birçok bakımdan mümkündür". Biçimiernedeki leke, 

aralık ve zıtlıkta önemli rol oynar. Açık-koyu değerler yanında 

aralıkların farklılığı zıtlık meydana getirir. Ton ve değer farklılığın 

yanında aralıkların farklılığında biçimler arasında etki ile beraber 

gruplanmaları uzaklaşmaların belirtilmesi bakımından önemli rol 

oynar. Lekeniıı tasarımın düzenlcıınıcsinde ilgi çekicilik kazanmasında 

olumlu etkiler görür. 

Değerler arasındaki farkların düzenlernede eşit olması gerekmeyecektir. 

Örneğin beyaz+orta tonda; gri + siyahla bir düzenleme yapacak olursa 

değer (açık- koyu) farklarının eşitliği dolayısıyla bu düzenleme can 

sıkıcılık doğuracaktır. I3üyle bir uyarlama ve düzenlernede sıkıcılığı 

gidermenin yolu aradaki değer farkını eşit olmayacak hale getirmektir. 

Bunun için şu üç durum uygulanabilir. 



a- Beyaz + orta gıi + koyu gri 

b- Beyaz + orta griden daha açık 

c- Açık gri+ orta gri+ siyah 
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Her üç durumda da lekeler arasındaki değer farkının eşit olmaması 

nedeniyle etkili bir düzenleme yapmak olanağı doğar. 

Görsel iletişimin nesnesini biçimlendirmede ve değerini inşa etmede 

evrenin temel yapılaşmasının yasası olan zıtlık ilkesi kullanılır. Zıtlık, 

uygunluk, tekrar leke kavramının temelinde bu kavramın varoluşundan 

beri süregelmiştir(48). 

1.3. LEKE TASASINDA UYGULANAN YÖNTEMLER 

Sanatçı için malzemeyi tanımak önemlidir. Malzemeyi ve tekniği 

kullanabilmek, teknik açıdan tanımak ve kullanma becerisi kazanmış 

olmak çalışmaların sonuncunu büyük ölçüde etkileyecektir. Sanat 

çalışmalannda teknik ve malzeme amaç değil araç olmaktadır. Buna 

bağlı olmak üzere teknik öğrenmek ve malzemeyi tanımak için, teknik 

öğrenilir, malzeme tanınır. Bu aynı zaman da sanat eğitiminin 

ilkelerinden biri sayılmaktadır. 

Farklı malzemenin denenınesi konuya ve plastik değere uygun olanın 

bulunması yanında, sanatçının kişiliği ile malzemenin uyuşmasıda 

önemlidir. Her konu her malzeme ile uyuşamayabilir. Malzemenin 

l4 8l Faruk Atalayer, "Görsel anatlarda Estetik ve İletişim", Anadolu Üniversitesi 

Yayınları, Eskişehir 1994, s. 71. 
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zenginliği ve değişikliği sanatçının en etkin dili bulmasında da 

yardımcı dır. 

Malzemeyi farklı ya da aynı konularda değiştirmek konuların daha iyi 

kavranmasında olumlu etken olacaktır. Her malzeme o konunun 

kendine uygun değişik yanlarının su yüzüne çıkmasını sağlıyabilir. 

Uygulama çalışmalarında yağlıboya bir çalışmayla grafik dersinde 

yapılan bir baskı resmin arasındaki ilişkiler düşünülürse, baskı 

resimlerinde resmin dilinin daha çok lekesel ilişkiler kurulmasında 

daha çarpıcı bir özelliğe sahip olduğu görülebilir. Bir baskı resmin 

denemesinin kişiyi nerelere götüreceği bilinemez. Düşünce ve zevklerin 

değişmesinde önemli etkenlerden birisi olabilir. 

"Sanatçının malzeme seçişi ve seçtiklerini tabii niteliklerine göre 

kullanışı, bittiği zaman eserin özünü ifadede açıkça etkili olduğu 

görülmüştür". Picasso Romneyin kalem ve mürekkebi, Van Goghve, La 

Tour'un Yağlıboyayı kullanışiarı sanatçıyla malzemesinin birbirlerine ne 

kadar içten bağlı olduklarının belirtisidir. "Ancak her malzemenin belli 

bir dili anlatımı .tadı vardır. Yaptığımız incelemeler göstermiştir ki, 

renge çizgiye ihtiyacı olmayan leke kavramının daha çok sade bir 

anlatırula ve etkili bir anlatımla baskı tekniklerde varlığı anlaşılmıştır". 

Yapılan eseri anlamamız ondan etkilenip tat almamız yalnız 

sanatçıdaki güzel alışkanlıktan değil, malzemesinin özelliklerine karşı 

duyarlılığından da ileri gelmektedir. 

Baskılar sanat eserini meydana getirirken, leke sadeliğini aklarınada 

kullandığı tekniğin gerek sanatçıdaki görüşü sağlamasında gerekse 

biçimlendirmesinde ne kadar yararlı olduğunun delilidir(49l. 

(49) Necla Yurtsever. "Bates Lowıy", Istanbul 1972. Türkiye lş Bankası. s. 138. 



62 

Bir basma eser oluştururken sanatçı. malzemesiyle beraber baskı 

mekanizmasını da hesaba katmalıdır. Doğrudan doğruya kağıt üzerine 

mürekkebi çizmek. tuval üzerine fırçayla resim yaparak eserini yaratmak 

yerine sanatçı mürekkebi geniş lekclerle bir yüzeyden ötekine aktaracak 

bir teknik kullanacaktır. Bir basma eserde leke veya çizgilerin 

görünüşleriyle özel bir biçimlendirme elde etmek isteyen sanatçı 

mürekkebi kullanacağı kağıda tam manasıyla hakim alabilmelidir. 

Baskı ustalan bu hakimiyeti değişik usuller deneyerek çalışma anında 

elde ederler ve bu usullerin her biri sanatçıya her tatbik edişinde özel 

bir tarzı köklcşUrmek suretiyle fa ddı imkanları sağlar. 

Halen birçok baskı usulü birbirinden sadece mürekkebi baskı da 

kullanılacak kahbın belirli yerinde tutabilme imkanıyla aynlır. Her 

yöntemin anlatım imkanlan farklı kolaylıklar verir, sanatçı da o temel 

faktörü doğrudan hesaba katar. 

Sanatçının baskı yüzeyine mürekkebi geniş lekelerle nasıl dağıtaeağını 

kontrol tarzıyla basılı resme alışkanlığımız arasında doğrudan, doğruya 

mevcut bağıntı Schmidt-Rotluffun ağaç gravüründe görülebilir (Şapkalı 

Kadın}. Bu örnekteki beyaz lekeler mürekkep alıp basılmamış 

kısımlardır. Kağıt gravür plakası üzerine yerieşiirildiği zaman bu alanlar 

dışında kalan yerler mürekkeple temas eder. Baskı sırasında bu iki 

alanın gürüııüşünü kontrol cd c bilıııck lc,.:in basılmasını istemediği 

kısımlan ağaca kahbından oyup atar ve bu alanlar kahbın asıl yüzeyine 

göre çukurda kalırlar. Böylece ağaç gravür kalıbı, üzerinden mürekkep 

geçirildiği zaman plakanın yalnız asıl yüzeyinde ve yükseklikteki 

kısımlan boyayla temas eder. 
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Gravür usulü kahhan yüzeyindeki lekeleri oymaya bağlı olduğundan 

sanatçı eserini çizgilerden ziyade açık, koyu alanlar halinde görmek 

egilimindedir. Schmidt, Rotluffün agaç gravürü sadece böyle lekelerle 

yapılmış, figür, özel biçimlerdeki lekelerin birbiri üzerine yüklenıneden 

meydana gelmiştir. Heckel'in agaç gravürü ise daha ziyade çizgi 

lekeleriyle düşünülmüş bütünü itibarıyla gravürdeki özellik sanatçının 

açık ve koyu lekelerle çalıştığı imajını vermiştir. Heckel'in ağaç 

gravüründe açık lekelerin elde edilebilmesi için sanatçı farklı bir alet 

kullanmıştır. Heckel'in baskısında koyu biçimlerle çizgiler bunlar 

arasındaki alanların oyulmasından elde edilmiştir. Tahta kalıplar, 

oyulan bu kısımların kenarlan kabartma çizgiler gibi görülmektedir. 

Bu imgeye biçim vermek için agacı böyle oymak çizgilerin özel yapısını 

kurşun kalem veya mürekkepli kalemi bir kağıt parçasında gezdirdiğimiz 

zaman ki kadar belirleyici değildir. Heckel gravüründe çizgilerin kalın ve 

köşeli olması bunların hangi usulle meydana getirildiğini açıkça gösterir 

ve sanatçının anlayışına şekil vermekte bu usül olumlu bir rol oynar. 

Figürün özelligi hem çizgilerin niteliğinden hem de açık-koyu lekelerle 

meydana gelmiş dekoratif motifin cesaretli ve kesin oluşundan ileri 

gelınektedir. Her iki ifade tarzı ağaç gravürü meydana getirmek için 

tatbik edilen tekniğin yapısında mevcuttur. Scmidt, Rotluffle Heckel'in 

gravürleri arasındaki farklar her iki sanatçının kullandığı usule ait 

özelliklerin ayrılığından doğmaktadır. Bu iki eser onları meydana 

getirmek için kullanılan usulün nitelikleri gözönüne alındığı zaman 

ağaç gravür yapmanın yolu açıkça meydana çıkar. "Munchun ağaç 

gravürü figürün basit eşkenar çizgileriyle meydana getirilmiş olması 

bakımından Schmidt-Rotluffün baskı resmine benzer. "Öpüş"teki 

figürler tek bir koyu olan içinde bulunmaktadır. Yalnız birkaç ince çizgi 



64 

ve açık leke onları belirlemeye yetiyor. Munch, koyu ve açık lekeleri 

kullanmaktaki duyarlılığıyla iki figürün kucaklaşmasındaki anlamı iyice 

belirtmiş ancak bizi olduğu kadar Munch"un aşıklarınıda saran büyülü 

atmosfer onun ağaç gravüründeki sınırlılığı özel bir şekilde 

kullanmasından doğuyor. Baskılanndaki mekan ve atmosfer tesiri 

resmin yüzeyi boyunca yukarıdan aşağı akan damarların yarattığı ton 

farkından çıkmaktadır. Munch bu tesiri iki kalıp kulanmak gibi basit 

bir yoldan elde etmiştir. İki figürün meydana getirdiği koyu leke bir 

yoldan bu figürleri boylamasına kesen damarlada aynı kalıptan 

sağlanmıştır. Bu tesiri elde ettikten sonra damarları çok belli ikinci 

kalıp daha açık renkle mürekkeplenmiş ve birinci kahbın bıraktığı iki 

figürün izi üstüne basılmıştır. Böylece Munch sadece ağaç gravürdeki 

kontrastan yararlanılarak Heckel ve Schmidt, Rotluften çok farklı bir 

avantaj sağlamıştır, bu baskıdan aldığımız izienim lekelerin böylesine 

ayarlanmasından çıkıyor. 

Baskı tekniklerinin imkanları leke türü eser vermeye çok yatkın 

olduğunu analizlerde algılamaklayız. Leke düzenlemesini her türlü 

teknikle göstermek mümkündür ancak tekniklerin yatkınlığı onları 

farklı bir duruma, özelliğe götürecektir. Mürekkepli çalışmaları bu 

çerçevede izlemek ve algılamak analize götürmek anlaşılıdığı 

sağlayacaktır. 

Genel olarak, bütün tekniklerde lekesel eserler vermek mümkündür. Bu 

kavrarnda "Pentür" tekniğinde de · eserler verildiğini ve leke 

düzenlemelerinin verildiğini görsek de, baskı tekniklerinde bu kavramın 

daha rahat ve daha etkili bir kolaylıkla oluşturulabileceğini birçok 

sanatçıda izleyebilmekte ve algılayabilmekteyiz. 
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İkinci Bölüm 

2. TÜRK RESİM SANATlNDA LEKESEL ANALİZLER 

2. 1. TÜRK RESİM SANATINA KISA BİR BAKlŞ 

Sanat tarihi incelendiği zaman, yüzlerce, belki binlerce sene öncesinin 

ipuçlarının gizlendiği görülecektir. Erken magdalenien mağaraları. 

(Lascaux-Fransa) mağaraları, orta magdalenien mağaralarının 

duvarlarındaki belimlernelerin nasıl hangi şahıslar tarafından çizildiğini 

açıklayamayız(50). 13u resimler kimi çizgi ve . kimi de açık-koyu leke 

değerleri izlenimini verirler. Yaşamını sürdürebilmek ve ihtiyaçlarını 

karşılamak için, mücadele hırsı içinde acımasızca ve zorlu bir savaşın 

içinde yer alan bu ilk insanların ortaya serdiği ve çizdiği tasvirlerin 

betimlemelerin ve leke dengesi içindeki zengin ama ilkel anlatımlarda 

sanatsal etki ve davranışı görmek mümkündür. 

Altamira 1879'da bulunmuştur. Allamira'daki resimlerin paleolitik çağ 

insanları tarafından yapıldığı gerçeği ancak çetin antropolojik ve 

prehistorik incelemeler sonucu anlaşılmıştır. Belki prehistorik insanlar 

(50) E.H . Gombrich, "Sanatın Öyküsü", Remzi Kitabevi Yayını 12. Baskı. İstanbul 

1976, s. 20. 
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çizimlerini bu zamanlarda sergilemişlerdir. Bu mağara çizimieri açık

koyu leke etkileriyle incelendiğinde bu anlatımların izlerini görürüz. 

Aunpnacien resimlerinin genel ka~akteri, bunların çizgi lekelerinden 

oluşmalandır. Solutreen çağı, çizgiden ibaret desenden, renk lekeleri ile 

artistik olarak yapılmış ve büyük bil serbestliği bulunan resimlere geçiş 
devresidir. 

Orta Magdalenien'ın konturu terr ederek renk lekeleriyle yapılmış, 

artistik resimlerinde, modern emlpressiyonizmin bütün problemleri 

görünmektedir (H. Kühn). Yani b J resimlerde an, bakış, arka ve ön 

yönler, hareketli renk lekeleri, kil le problemleri bu anlayışa uygun 

olarak ele alınmış gibidir. Sonuç ollarak sanatın çizgi ile başladığı ve 

formların çizgi ile ifade edeldiği görülmektedir. Renk lekeleri ile 

çalışarak iç ve dış forumlan belirte ifade şeklide orta magdalenien'de 

görülmektedir. Magdalenien'ın sod unda anlatım, çizgi lekeleri ile bir 

yaratma değil inşadır ve artık yalnız bilgiye dayanmaktadır. Bu çizgiden 

b ı ı . . k ı k ı . . ll .. t . . . ı k b .. t .. t aş ayan ge ışım ren e e erını gu mesı ve ınşacı ı , u un sana 

ekollarinde ve çağ usluplannda aJık olarak görülür. Bu dönemlerde 

düşüncelerdeki form, burda lekelere\[ dönüşmüş, avianan hayvanın ruhu, 

varlığı sonsuzlaştınlmıştır. 1\ 

Uzun süren Buzul çağından çıkan ib san sadece bildiğini, kendine yakın 
olanı, yaşamını etkileyen hayvan bünyasını tasvirlemiştir. O dönem 

insan için gücünün simgesi olan av sahneleri bu taşlarda kendi 

kalıcılığının, varlığınında belgesi oıbuştur. Paleolitik çağdan ele geçen 

yontularla, yontunun insanın eh eski sanatsal dışavuran aracı 
olduğunu görüyoruz. Paleolitik çkğ insanı, araçlarını kazıma çizgi 
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ekieriyle donatırken, önceleri sihirli anlamlandırmalara gitmiştir. 

Çünkü bir aşiretin ya da boyun yaşamını sürdürebilmesi aviarının 

belirgin geçmesine ve kadınların doğurganlığına bağlı olarak 

düşünülmüştür. Bundan çıkan izlenimle leke kavramının ilk eserlerini 

tarih öncesine dayatmak yanlış olmaz. Taş üstüne oyulan lekeler veya 

çizgiler sivriltilmiş taşla, taş, kemik boynuz üzerine oyulan ilk 

düzenlemeler, ilk leke ömekleri sayılabilir. Bunları inşa edenler belkiele 

ilk tasarımcılar, ilk sanatçılar, ilk lekeci insanlar, mağara duvarı 

üstünde ilk esin kaynakları olmuştur. 

Mezolitik Çağ'da dev buzulların birlikten değişen iklim işaretlerinde 

insan yerleşmeye başladığında, mağaralardan çıkmış kaya yüzeylerine 

barınaklara kazıyarak sanat yapılmaya başlamıştır. O dönemin gerçeğe 

oldukça bağlı sanatının yerini, şimdi soyutlayıcı ve bazen çizgisel 

simgeler oluşturan bir sanat, mezolitik çağ sanatı, kazıma, leke çizgilere 

boyama ve silüet niteliğincieki tekniklerle çalışmıştır, neolitik dönemle 

birlikte gelişen ve değişen yaşam, tasarımın zaman içinde formlarda 

daha lekesel formlara, soyut ve geometrik biçimlerneye yönelmiştir. Bu 

resim dilinin başlangıcını, insanların düşüncelerini, iletişim amaçlı 

kullanmaya götüren görsel sembolleri oluşturmuştur. 

Eski Mısır döneminde, saray ve tapınaklarda atölyeler, neredeyse 

akademik düzeyde eğitim sunmuştur. Bu eğitimde lekenin etkileri 

görülür. Yaratıcılık ve ustalığın birlikte işlendiği kültürde resim 

mimarlık tekstil yanında büyük titizlik içinde sunulan taslaklarda bu 

izlenimi görmek mümkündür. Girit ve Yunan kültüründe metal döküm 

kabartma yanında açık-koyu leke düzenlemelerle yapılmış piktogramlar 

vardır. Bu kültürler sonraki dönemlerin esin kaynağı olabilmiştir. 

insanla başlayan sanat insanla birlikte yaşamış olağan üstüleşmiş, 

o: ı 

ne 
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zenginleşmiş insanın birbirine bağladığı ve bir yığın şeklinde çoğalttığı 

kültürel mirası günümüze ulaştırmıştır. Leke kavramı ve izlenimleriyle 

beraber betimlemeleride ilk insan kültürüyle gelişen süreçte bugünün 

birikimini oluşturmuştur. Bugünün sanatçısıyla çok değişken bir boyut 

kazanmıştır(5 l). 

Ortaçağda kullanılan renklerde parlaklık aranmıştır. Resimde genel 

olarak lekesel dengenin kurulmasında fon yüzeyinden hareket 

edilmiştir. Ten rengi ve ayrıntılarda (elbiseler kısmı) orta koyulukta 

lekeler kullanılır ve onların üzerine açık-koyu kırmızı sı ve griler le 

yapılır. 

Floransalı ressam Giotto di Boudone (1266- 133 7)'in bu geleneği en iyi 

şekilde değerlendirdiği görülür. Böylece sanatçılar artık doğayı 

irdelemeye, insan vücudunun bilgisine sahip olmaya başlar. Bu 

dönemle Rönesans denilen çağ başlamış olur. 

Bu dönemde leke kavramı farklı bir şekilde açık-koyu sınırsızlığı olarak 

ışık-gölge kavramında ayrı bir anlayışla kendini gösterir. Bu dönemin 

ressamı Leonardo da Vinci insan kavramını bu anlayışla irdeler. Kenar 

çizgileri yumuşak, biçim etkili ve model ön plandadır. 

Rönesans da ışık-gölge ve açık-koyu değerler maddelerin, nesnelerin bir 

özelliğidir. Bu anlayışta nasıl bir nesnenin ağırlık, lekeden öte hacim 

gibi nitelikleri varsa ışık-gölge ve renkte öyle niteliktir biçimden 

aynlamaz(52l. 

(51) Adnan Turani. "Dünya Sanat Tarihi", Türkiye Iş Bankası Kültür Yayınları. Türk 

Tarih Kurumu Basımevi Ankara 1979, s. 408. 

(52) E.H. Gombrich, "Sanatın Öyküsü", Remzi Kitabevi Yayını 12. Baskı. İstanbul 

ı 976, s. 228. 



69 

Rönesanstan sonra yeni sanatsal arayışlar Barok döneminin kapılarını 

açmıştır. Barok döneminde ışık-gölge ayrımlarıyle hareketlenen renk 

kütlelerine bıraktığı izlenir. Derinlik ön plandadır. 

Dönemin yetkin renk ve boya lekeleri El Greko (1541 - 161 0), Velazguez 

( 1599- 1660), Rubens (15 77 -1640), Rembrant ( 1606-1669) ve Franz Hal s 

(1588-1666) da görülür. Barok sanatından sonra göze çarpmış akımdan 

izlenimciler ön plana çıkarlar. 

İlk defa izlenimcilikte leke kavramının Rönesans ve Barok sanatına göre 

biraz daha ağır bastığını ve ışık renk birlikteliğiyle yürüdüğünü görürüz. 

Işık tayflannı izlenimciler bulmuş ve resimde ışık etkisinde kullanılan 

renk lekeleri, başlı başına bir değer değil, üzerinde bulunduğu objeyi 

ifade etmek isteyen bir araçtır. Örneğin Rönesansta renk nesnenin, 

nesnellik, şartı olarak kabul ediliyordu ve bu görüş açısı ışıktan hareket 

etmiyor, ışık ve renk Rönesans resminde, hiçbir bağlılığa girmeden 

ko m pozisyona katılıyorlardı. 

Renk lekelerinin ağır bastığı izlenimcilikte, kaçıcı ve kaybolan anların, 

ışıkların kristalize olarak, retinada bıraktıklan izlenirnin resimlerini 

yapan izlenimci ressamların yapıtlarında, figürün veya konunun 

görüntüsü ile onu çevreleyen atmosfer sürekli bir alış-veriş içindedir. 

İzlenimcilikte, renk lekelerinin yanında herşey, (perspektif, 

kompozisyon, içerik) ikinci plana atılmakla, ressamın yaşantısı renk 

lekelerinin üzerinde toplanır; böylece tüm tablo düz bir yüzey 

durumuna gelir. Ancak bu yüzey büyük renk lekelerinin dengeli bir 

uyumudur(53J. 

(53) İsmail Tunalı. "Felsefenin Işığında Modem Resim", Remzi Kitabevi, 1989, s . 45. 
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İzlenimi yansıtmanın önemi, küçük, hızlı renk lekelerinin biçimsel 

olarak ortaya çıkmasıyla çerçevelenirl54l. 

İzlenimciliğin görsel düzenlemelerine karşı bir karşıtlık oluşturarak, 

ortaya çıkan şart anlatım tarzlarıyla, figürü deforme ederek ve (resme 

aktarmak) istedikleri doğrultusunda renkler ve fırça darbelerinin 

oluşturduğu lekesel izler, dışavurumcuların 80'li yılların yeni 

dışavurumculuğunuda atmış olurl55). 

Yeni dışavurumculuk ortada kavramsal sanatın teorileri ve 

oluşturduğu boşluk varken, buna bir . tepki olarak, dünyanın birçok 

yerinde, aynı anda aynı yaklaşımla tekrar konuya boyaya, soyut fırça 

lekelerine bir dönüş olarak ortaya çıkar. Yeni dışavurumculuğun boyayı, 

figürügeniş bir serbestlik ve atak renk lekeleriyle kullanması, 80'li 

yılların hayat tarzının, müziğinin ve esin kaynaklannın bir ürünü 

olduğu söylenebilir(56J. 

Bu akımdan da anlaşıldığı gibi Batının resimde, çizgisel kuruluşu düz 

yüzey boyama aşamasından giderek ışık-gölge modle anlatımına, ondan 

sonra renk ve boya sayutlamasına ve daha çok lekesel anlatıma varışı ve 

bütün bunların yüzyıllar boyunca oluşturduğu zengin resim kültürü, 

doğal olarak bizim resmimiz için hemen kolay çözülür, yüzeysel bir 

sorun olaman1ıştır. 

Türk resminin 19. yy öncesi örnekleriyle genel olarak el yazması ve 

minyatür resmine dayandığını biliyoruz. Minyatür resminıizde dran1atik, 

(54) İsmail Tunalı, Age., s. 55. 
(55) Bedri Baykam, "Boyanın Beyni", Ayhan Matbaası, İstanbul 1990, s . 55. 
(56) Bedı-i Baykam, Age., s. 41. 
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kişisel anlatım heyecanını yansıtan bireyci bir biçimierne niyeti ve 

girişimi görülmemiştir. Uygulamada da, üsluplaşmış gelenekçi bir figür, 

mekan, manzara biçimlernesiyle tek bir boya tekniğine bağlı kalınmış. 

Batı resim sanatının gelişiminde büyük yeri olan din kurumları, bizde 

Türk resmine görev vermedikleri düşünülür. Batı resminde görülen 

Roman ve Gotik kitap resminden tuval resmine geçişte; klise dini 

olayların, kitap sayfasından büyük boyutta resimlenmesi için, yeni 

teknikler bulan sanatçılara gereksinim duymuş. Bu yüzden, Batının 

özellikle kilise ve sarayı, sanatçılara atölye kurabilmeleri için önemli bir 

olanak sağlamıştır . Bizde bu atölye olanağı, saray minyatürcülerine 

tanınabilmişsede (o da ancak saraydal 19. yy.'ın ikinci çeyreğinden bu 

yana, Batıda resim eğitimi görüp yurda dönenler için akla gelmediği 

varsayılır. Ortaçağ roman kiliselerinde, putperest antikiteden Bizans 

kanalı ile alınan fresk resmi geleneğide kitap resminden tuval resmine 

geçişte teknik boyut bakımından önemli bir role sahiptir. Minyatür 

sanatımız ise teknik olarak yenilenmeyen boyut bakımındanda plastik 

değerler olarak (renk-leke-çizgi) kısır tekelüze olarak kalmıştır. Osmanlı 

İmparatorluğu'nun Batı'ya yönelişi terketmeyi göze aldığı geleneksel 

kültürünün bir parçası, bu minyatür resim anlayışı olmuştur( S?}. 

Minyatür resim geleneğimizde dramatik, kişisel anlatım heyecanı 

yansıtan bireyci bir biçimierne amacı olmamıştır. Uygulamada da 

üsluplaşmış, gelenekçi bir biçim figür-mekan ve manzara 

biçinılenınesiyle tek bir boy gelencgine bağlı kalmıştır(S8}. 

Minyatür teknik olarak bir çeşit-guaj -tempera karışımı boyaya 

bağlanmış. yeni gereksinmelerin ve kişisel üslubun yarattığı yeni 

malzeme kullanın1lan ve çeşitli teknik olanaklardan uzak kalmıştır. 

(57) Adnan Turani, B.A.D., "Türk Resim Sanatı". Doguş Matbaası, Ankara 1984, s. 

(58) Adnan Turani, Age., s. 
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Resim kültürümüz böyle aşamalarda geçmediği için Türk Resim sanatı 

minyatürle ilişkisini koparıp, Batılı resim teknik ve anlayışına 

açıldığında, hemen herşeye sıfırdan başlamak zorundaydı. Bu dönemden 

Tanzimatla resim tekniklerini uygulayanlar ve bir yenilenme ihtiyacı 

hissedenler Batıya ayak uydurmanın gerektiğini düşünüyorlardı. 

Harb okulu (1835) ve Mühendis okulu (1825) gibi okulların açılması ve 

eğitim programiarına resim dersi konulması ilk önemli adımlardır. Bu 

derslerin bir sanatsal harekete kaynak olabileceği o zamanlar 

düşünülememişti(59). Askeri okulların açılması ve resim derslerinin 

okutulması sonucu, Harb okulundan Avrupa'ya Paris'e bir grup öğrenci 

gönderme girişimi olmuştu. Bu grup şu isimlerden oluşuyordu; Şeker 

Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey, Süleyman Seyyit, Hüseyin Zekai 

Paşa' dır. 

19. yy. 2. çeyreğinde Avrupaya gönderilen ressamlar Academie Des 

Beaux Arts'da Fransızların David Ingres klasizminin boyama 

yöntemlerini gördüler ve Gericault-Delacroix romantizminin etkisiyle 

Barbizon okulu ve Courbet'nin doğalcılığı karışmaya başladı(60l. 

Pariste hocası C. Ceromeden klasik akademik bir eğitim alan Osman 

Harndi Bey Sanayi-i Nefise'nin kurucusudur. Osman Harndi Bey'de 

lekesel izlerden öte ayrıntıcı fotoğrafik bir biçimlerneyle ve ahenkli 

parlak renk kullanımıyla folklorik figüralif büyük boyutlu 

kompozisyonlar görülür. Avrupaya gönderilenler dışında kalan Hoca Ali 

(59) Nüzhet lslimyeli, "Asker Ressamlar ve Ekoller", Doğuş Matbaası, Ankara 1965, s. 

12. 

(60) Adnan Turani, B.A.D., ''Türk Resmi", Doğuş Yayınlan, Ankara 1984, s. 2329-30. 
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Rıza'da gölgelerde renktir prensibini uygulayan khısik bir sanatçı ve 

izlenimcilikle bağdaşan bir karakter izlerl6l). 

Bu sanatçılar dışında Türk Primitilleri olarak adlandırılan İbrahim 

Paşa, Ferik Teyfik Paşa ve Hüsnü Yusuf Bey fotoğraftan yararlanan fırça 

kullanımında leke özelliğinden ziyade resimsel dokuyu net bir yapı içine 

saklayan, boyanın herhangi bir rölyef etkisi uyandırmadığı bir ilkeye 

bağlı görünürl62l. 

İlk sanat kuruluşu olan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti (1908) Avrupaya 

gidip dönen sanatçıların katılımıyla. 1916'dan itibaren etkinliklerini 

Galatasaray Serglleriyle sürdürmüştür. 1910'da Avrupaya gönderilen 

İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Feyhaman Duran, N. Ziya Güran, Namık 

İsmail, Avni Lifij döndüklerinde gördükleri akademik eğitimi uygulayıp, 

izlenimci sanatın etkisinde kalarak, yer yer lekesel ve fırça tuşlarını 

getirdiği zaman zaman, lekeci bir anlayış getirmiş ve uygularr'ıışlardır. 

Çallı kuşağı olarak adlandırılan bu grup, Batının yaratıcı gündeminden 

çıkmış olan izlenimci elkiyle, Istanbul boğazını mor, luruncu ve mavi 

lekeler biraz fazla kullanılan vişne çürüğü renkler, kahverengi ve yeşil 

lekelerle resimlemişlerdir. Kimi zaman Boğaziçi ressamlan olarakcia 

adlandırılan grupta, Çallı ve arkadaşlan taze hir paletle, fırça estetiğini 

getirmişlerdir. Daha önce de Halil Paşanın peyzajlannda da leke izleri 

görülürken, portrelerinde farklı bir etkiyle karşılaşıhrdı. Bu nedenle 

Türk resmine bu izleri Halil Paşa ile mi, yoksa Çallı kuşağı tarafından 

mı gelinliği kesinlik kazanrnamışlır. Ancak genel bir başlangıçta fırça 

lekelerinin ve kullanılmaya başlaması ve boya tezzetinin nesne 

görünümüne eklenmesi önemli bir aşamadır. 

(61) Nurullah Berk - Kaya Özsezgin"Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi", Tisa Matbaası, 

1984. Ankara, s. 22. 

(62) Sezer Tansug, "Çagdaş Türk Resim Sanatı", Remzi Kitabevi, İstanbul, 1991, s. 38. 
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Doğanın gözlemlenmesi ve pentür tekniğinin getirdiği lekesel tuşların 

benimsenmesi gibi çabalar, Cumhuriyet Kuşaklarına küçümsenmiyecek 

bir birikim olmuştur. 

Tün1üyle Akademiele görev olan, Çalh ve arkadaşları yetiştirelikleri 

öğrenci grubunu açılan bir sınavla Avrupaya gönderdiler. Muhittin 

Sebati, Şeref Akdik, Cevat Dereli, Mahmut Cüda, Refik Epikman, 

Turgut Zaim, Elif Naci, Eşref Üren, Nurullah Berk, Büyük Saim Cemal 

Tollu Paris'e; Ali Avni Çelebi, Zeki Kocamemi, Hale Asat Münih'te; 

yaşayan resim akımlarını gördüler ve fovizm, dışavurumculuk, 

konstrüktivizm gibi akımlardan etkilendiler. Bu sanatçılar yurda 

döndükten sonra 1928'de müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar birliğini 

kurdular. 

Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar Birliği'nin modern sanat 

eğilimlerini yaygınlaştırmada yeteri kadar etkili olamadıkları 

düşüncesiyle Nurullah Berk, Elit Naci, Cemal Tollu, Zeki Faik İzer, 

Abidin Dino ve heykeltraşlar Zühtü Müridoğlu kurucu üye olarak 

1933'de "D" grubunu kurdular. Gruba daha sonra başka sanatçılarda 

katılır. Grup çağdaş sanat akımlarını özgürce araştırmak, bunları 

topluma tanıtmak ve toplumu belli bir sanat anlayışı düzeyine 

yükseltmeyi amaçlayan bir yol izler(63). 

Her yıl resim sanatımızın oldukça güvenilir bir kesitini veren Devlet 

Resim ve Heykel sergileri ile diğer özel sergilerde yer alan çalışmaların 

son durumu incelendiğinde şu anlayışların sıralandığı görülür. 

(63) Esin Yarar, "D Grubu ve Türk Resminde ki Yeri". Yen u Boyut. Eylül 1983, s. 3. 
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Çallı kuşağının akademik izlenimciliği ile "Boğaziçi Manzaraları" 

geleneğini sürdürenler, Lhote Kübizmasını yerleştirerek hayali doğa 

resmi ya da figürlü kompozisyonlar yapanlar, Yöresel manzara motif ve 

folklora değin konulara bağlanıp bunları üsluplaştıranlar, Lirik (Lekeci) 

soyutlamaya ve geometrik soyutlamaya önem verenler sayılan çok azda 

olsa popçulardır. 

Sanat tahsilini Güzel Sanatlar Akademisi ile birlikte Fransa'da yapmış 

bulunan Nurullah Berk (1904), bu dönernin önemli sanatçılarındandır. 

Çeşitli araştırmalar yapan bu sanatçının son çalışmaları iki devrede 

incelenebilir. Birinci devrede satıhta kübizmi yani şekillerin özelliğini 

bozacak, satha dayanan inşai kıymetlerin tesbitine çalışmış ve bugünkü 

çalışmalarını oluşturan ikinci devrede de lekeci bir düzen içinde renk 

lekelerinin ahenkli düzenlemelerini araştırmıştır. Yine bu izlernde Zeki 

Faik İzer'inde, Paris'te Andre Lhote ve Othon Friesz'le çalıştığı, ışık

gölge tekniğine dayanarak geleneksel resim anlayışına bağlı araştırmalar 

yapmasına rağmen sonradan lekelerin ahengi ve ritmik düzeninin 

işlendiğini görüyoruz. 

ı906'da Güzel Sanatlar Akademisi'ni bilirmiş olan ve Paris'te çalışmış 

olan Turgut Zaim ayrı bir özellik gösterir. Bu sanatçımız kendini ışık

gölge ve volüm endişelerinden uzak tutan, rrıinyatür esprisine bağlı bir 

üsluba sahiptir. Turgut Zaim bu üslubun neticesi olarak şekilleri 

plastik bir ifade içinde stilize ederken, satıhları, açık-koyu lekeler içinde 

minyatürlerde de olduğu gibi lokal bir renk zihniyeti ile tertipler. 

ı 9 ı 3 doğumlu olan Bedri Rahmi Eyüboğlu da renk lekelerinin 

hakimiyeti içinde değişik paletlerle ve daima renkli bir hava içinele 
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kendini göstermiştir. Önceleri zamanımız resim sanatının renk 

anlayışına baglı bulunan bu sanatkar daha sonraları halk sanatında 

görülen motiflerle mozayik sanatı gibi degişik espride eserler üretmiştir. 

Umumiyet. itibariyle satıh ta, renk, leke, şekil hat ahenklerini arayan ve 

bu yolda değişik uygulamalar meydana getiren B. Rahmi Eyüboğlu 

Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirmiş ve Fransa'da resim tahsiline 

devarn etmiştir. 

Tahsilini Fransa'da yapmış ve empresyonist bir espri ile çalışan Eşref 

Üren (1897), tarihi Türk motif ve eşyaları ile yeni terkipler arayan Elit 

Nacl (1898) tablaUan aldığı izleı-i voiCırn düşüncesiyle ve zaman zaman 

lekesel izleri ile resmetmek isteyen Şeref Akdik (ı899), genç yaşta 

kaybettiğimiz ve melankolik bir hava içinde çalışan Muhittin Sabati 

(ı 90 ı - ı 932), renk ve valörleri ile ve stilize edilmiş şekillerle birleştiren 

Cevat Dereli (1900), degişik araştırmalar yap_an ve leke izleri taşıyan 

resimleriyle Refik Epikrnen (1901), arkadaşlan ile realiteye olan bağlılığı 

ile seçkinleşen Mahmut Cüda (1904) bazan valör ve bazende lekelerin 

sözünü arayan Harnit Görele (ı903) eserlerindeki renk/leke/doku ile 

seçkinleşen Malik Aksel (ı903), Ali Karslan (1903), Edip Hakkı Köseoğlu 

(1904); empresyonizmden gelen bir renk esprisi içinde şekillerin plastik 

kıymetlerine yer veren Ziya Keseroğlu (1906), önceleri primitif ve klasik 

bir espri ile çalışan, son döneminde ise lekeci araştırmalar yapan Halil 

Dikmen (ı 906) , daiına, sağlam bir pentür kalitesi ile taze bir renk/leke 

espı· isi içinde çalışan I:<::ren I<:yuboglu (I 91 3) son eserlerinde vilrayda 

görülen kesit ve parlak renklere yer vererek daha ziyade sınırlı şekillerde, 

lekesel terkipler arayan Arif Kaptan (ı 905) ve Ercüment Kalmuk ( 1 908) 

ile yine bu devrin figüratif kıymetler içinde araştırmalarını günümüze 

kadar ulaŞtıran daha genç nesilden Nuri İyem (1915). Ferruh Başağa 



77 

(ı9ı5), Hulusi Mercan (19ı3), Avni Arbaş, Neşat Günal (ı9ı3), Leyla 

Gamsız Sarptürk (ı92ı) ve Hasan Kavruk (ı9ı8) kendi dillerinde değişik 

renk-biçim-leke etkisi uyandıran resimler vermektedirler. 

Önceleri realist bir anlayışla çalışan Sabri Berkel (ı 907) son yıllarda 

yaptığı eserlerde leke etkisi yansıtan resimlerde vermiştir. Sanatçı evvela 

hareketli şekil kompozisyonuna renk-form-leke istifleri yaparken son 

kompozisyonlarında sukunete doğru giden daha bir leke tadı veren 

değişik bir ifade içinde görülür(64). 

Son eserleri ile yine bu yolda yürüyen Cemal Bingöl (ı 9 ı 8) doğumludur. 

Sanatçı Paris'e giderek Lhote atölyesinde çalışmıştır. Bir kısım 

eserlerinde valörlerin geneli kapladığı değerlerle ve bununla beraber 

hareketli bir üslubun ifadesi olan kompozisyonlar yapmaktadır. 

İzlenimci fırça etkisinde olmakla birlikte daha çok, zengin hayal 

dünyasından ekiediği notlarla yapıtlarını tamamlayan Eşref Üren; 

yaşamını alan resimsel şiirini, başkentin havası içinde 

biçimlendirmiştir. Bodrum sahillerine ilgi duyan lekesel senteziere 

varan Turan Erol; boya yığınlarının materyal görüntüsüne bağlanarak 

at başı resimlerini leke kavramıyla dile getiren Orhan Peker ve romantik 

naif anlatımı ile Aslan Gündaş'da sokulabilir(6Sl. 

Türk Resim Sanatında "non-figüratifler ve soyutlamacılar" üç ayrı 

bölümde izlenebilirler. ı- "Geometrik non-figüratifler", 2 - Lirik-(lekeci) 

non-figüratifler", 3- Soyutlamacı lar. a) soyutçular b) Salt (lekeci

taçhiste abstra-non-figüratif, lirikçiler) soyu tçularl66l. 

(64) Yüz Senelik Türk Resmi Sergisi, Maant Basımevi, İstanbul, 1956, s. 9, 10,1 1. 

(6 5) Age., s. 3. 

(66) Adnan Turani, "Batı Anlayışına Dönük Türk Resim Sanatı", Türkiye İş Bankası 

Yayınları, s . XII. 
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Bu grubun birinci bölümünde yer alanlar "geometrik-non-figüratifler 

"arasında Cemal Bingöl, 1970 sonrası lekesel resimleriyle Adnan Çoker, 

ı 960 sonrası resimleriyle Harnit Görele ve İsmail Altınok yanında Altan 

Gürman ve Halil Akdeniz sayılabilir. Tuval yüzeyinde lekeci bir 

düzenlemeyle elde edilen lirik-nonfigüratif resim yapanlar ise ı 953- ı 959 

arasında Avrupa'da öğrenimlerini yapan bu anlayışın hem yapıcıları 

hemde bizdeki öğreticileri olmuştur. Giderek bu anlayışa katılanlar 

Adnan Turani, Adnan Çoker kimi leke/ doku etkisine sahip Hasan 

Kavruk ve Nuri İyem izlenir(67). 

Soyutlama anlayışında resim yapanlar (obstradion-tachizme). lirik non 

figüratif denemelerinin geniş olanaklarını yöresel motif ya da kaHgrafik 

espriyle kullandılar. Bu nedenle soyutlamacılarda tam bir non

figüratiflik söz konusu olmamaktadır. Bu anlayışta Sabri Berkel, Zeki 

Faik İzer, Abidin Elderoğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Ercüment Kalmuk, 

Adnan Tuı·ani, Ömer Uluç, Hasan Kaptan, Arif Kaptan, Mustafa Ayaz ve 

ı 960 sonrası kimi resimleriyle Turan Erol ile Ferruh Başağa 

sayılabilir(68l. 

ı 950 ve 60'larda gruptan birçok sanatçı yerel konularla anlayışlarını 

yumuşatırken bazıları geometrik, bazıları lekeci (salt soyut-abstre non 

figüratiD soyutlamalaı·a girişliler. 

ı 960 başlarında toplumcu ve insana yönelen ilgi, resmin toplumsal 

iletişimin yöntemlerinden biri olarak kavranması, figüratif yönden yeni 

figür araştırmalarını ve plastik değerler kapsamında daha çok renk/leke 

(67) Ziyaettin Görgün, "Soyut Resim'', Kervan Matbaası, istanbul 1961, s. 27. 

(68) Ziyaettin Görgün, Age .. s. 33. 
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değerleriyle yoğunlaştırmıştır. İçerik yönünden kişisel yönelimlerle 

ortaya çıkan bu gelişme, Türk Resmini çağdaş yorumlara götürmek 

yönünden olumlu olmuştur. 

Özellikle salt soyut-lekeci anlatımlar çevresinde dönüp dolaşan resim 

arayışları sanatçının. kendini yenileme ve kanıtlama yolundaki 

davranışlara olanak vermektedir. Leke biçim zenginliğini oluşturmada 

bir etki alanı sayılabilir. Bundan da önemlisi leke-renk-biçim 

çalışmalarının seyirci gözüyle ilişkisi uzun bir geçmişe sahiptir. 

1 960'tan itibaren Türk ressamlarınca ele alınan lekesel değerler, 

anlatım ve içerikle tam ifadesine kavuşmaya başlıyordu. Sanatımızda 

genç kuşağın etkinliği bu döneme rastlıyor. Kişilik arayışlarında daha 

önceki dönemde genellikle soyutçuluk - figürcülük - lekecilik

anlatımcılık tez ve antitez düzeyinde gelişmişken. yeni kuşak biçimi 

sanatçı davranışında bütünleşen ilişkilerin toplamı olarak görüyor, 

figürü renk-leke ışığında değerlendirirken ondan kopmamayada özen 

göstermektedir(69). 

Soyut biçiııılcnıenln daha çok boya malzemesi ile yapılan strüktüel bir 

zenginlik olarak anlaşılması yanlış bir değerlendirme sayılmaktadır. 

Boya da kullanılan diğer malzeme strüktürlerinin ancak etki 

bakımından bir araç olacağı açıktır. 

Leke ağırlığının hissedildiği non-figüratif anlayış içinde zenginleşen 

değerlendirmeler. son bir-iki yıldır popart biçimlernelerinede yakınlık 

duyulduğu izlenir. Yarım yüzyıllık gelecekçilik (fütürizm) ya da 

gerçeküstücülük (sürrealizm)'ün artık sanatçılarımıza fazla birşey 

(69) Kaya Özsezgin, "Türkiye'de Genç Sanatçı Kuşaklarının İşlevi", H.Ü.G .S.F. 

Yayınları, Ankara 1986, s . 97. 
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söylememesi ilginç bir durum ve olumlu bir gelişim olarak 

değerlendirilir. Sanatçılarımızda görülen tüm Batı anlayışlarının ele 

alınması son zamanlarda çağ akımları yaşamının doruk noktasına 

gelindiğine işaret olabilir. Bu belki, sanatçılanmızın çağdaş Batı resim 

kültürü açısından yeni arayışlara sürüklernelerine bir neden olmakta ve 

sanatçılarımızin bu arayışlarını leke-renk dairesinde yürümelerini ve 

doyum noktasına geldikleri biçiminde yorumlanabilir. Ancak daha 

batıdan alınan esin ve anlayışların sanat yaşamlanmızı canlandırdığı ve 

kuruluktan kurtardığı da gözlemlenir. Bu açıdan bakılırsa kimi yerel 

görüntülerin sağladığı konu sınırları içinde kalmanın bizi tekrar ilk 

noktaya getirebileceği düşünülebilir. Sanatta yeni anlatım tadiarını 

yaratan kişiliğin aranması sanatçıyı kimi kez yeni renk etkileşimlerine 

ve kimi kez de bu etkileşimi leke etkisi içinde yürütmesine olanak 

vermiştir. 

Bugün yukarıda belirtilen gerek gerçekçi gerekse leke-lekesel izler 

gösteren yaratıcı tutumları yansıtan çabalan ve görüşleriyle oldukça 

inançlı çalışmalarını sürdüren ressamlarımızı yaşlarını pek dikkate 

almadan şöyle sıralayabiliriz. Sabri Berkel, Ali Çelebi, Şemsi Arel, 

Cemal Bingöl, Cihat Burak, Neşet Günal, Adnan Turani, Mustafa 

Esirkuş, Nedim GÜnsür, Turan Erol, Oya Kınıklı , Leyla Gamsız, Şükriye 

Dikmen, Lütfü Günay, Fikri Cantürk, Adnan Çoker, Şadan Bezeyiş, 

Mustafa Toprak, Ömer Uluç, Dinçer Erimez, Özdemir Altan, Devrin1 

Erbil, İhsan Şurdum, Mustafa Ayaz, Fethi Arda, Neşe Erdok, Nuri Abaç, 

Halil Akdeniz, Adnan Varınca, Cemil Eren, Nejdet kalay, Atilla Atar, 

Zafer Gençaydın, Adem Genç, Zahit Büyükişleyen, Burhan Uygur bu 

ressamlanmıza; grafik alanında çalışan Fethi Kayaalp, Mustafa Aslıer, 

Nevzat Akoral, Muammer Bakır , Süleyman Saim Tekcan, Mürşide 
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İçmeli, Ergin İnan, Asım işler, İsmail Türemen, Güngör İblikçi, Fevzi 

Karakoç, Naci İslimyeli, Mehmet Güler, Gündüz Gölönü, Hüseyin Bilgin 

ve Utku Varlık gibi sanatçılarımızı ekleyebiliriz. 

Türk resim sanatında son dönemlerin getirdiği resim notlarında 

genellikle farklı anlatımlar, arayışlar olduğu izlenir. Sayılan bu 

sanatçıların büyük kısmının salt soyut-lekeci anlatım içinde ürünler 

verdiği görülür. Bu sanatçılar zaman zaman biçimsel ağırlıklı ve zaman 

zamanda lekesel nottarla eserlerini verdiğine tanık olunur. Leke kavramı 

bütün yapıtlarda olması düşünülebilir ancak bu kavramın biçimsel 

sınırlılıktan çıkması kendi içinde yetenirliği bu dönemlere rastlar. 

2.2. TÜRK RESİM SANATlNDA LEKESEL ANALİZLER 

Türkiye, Batı Teknolojisiyle yarışma sürecini benimsediği son dönemler 

içinde sanat alanları üzerinde biçim ve davranışları belirleyen yeni 

malzeme ve teknik olanakları denemiş zaman zaman bunların 

eksikliğini duyarak sanat alanında değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik 

fikir, malzeme yanında, üslup, plastik değerlerde, davranış 

organizmasında ve bütün alanlarda kendini göstermiştirl70). 

Batıdaki modern sanat akımlan izlenmiş, deformasyon yapılmış ve 

genel bir anlamda 1950 sonrası sanatçıların kişisel eğilimlerine göre 

farklı üslup ve yönler araştırdıkları görülmüştür. Öyle ki, bu değişimler 

ve yenilenmeler sanatçıları soyut sanatın başka savunucuları 

durumuna getirmiştir. Bu savunma yeni bir çığırın açılması demek 

olmuştur. Özellikle sanatçıların çoğunun eserlerinde plastik değer ve 

tutumların farklılığı çok açık algılanmış ve anlaşılmıştır. Renksel 

(70) Sezer Tansug. "Çagclaş Türk SanaiJ". Remzi Ki tabevi İstanbul. s . 245. 
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yenilikler, konu değişiklerinden fırça darbelerine, oradan ışık-gölgeye ve 

lekeci yaklaşırnlara kadar bu değişim izlenebilir. 

1950'1i yıllarda sanatçılar yöresel motiflerden ve kaligratiden yola 

çıkararak çizgisel ve lekesel kaygılar içinde farklı araştırmalar içinde 

bulunmuşlar, yenilenme sorunlarına çözümler aramışlardır(7 1). Bu 

çözümler içinde lekesel etkiler tasarlanmış ve bazende soyut renk 

lekeleri olarak eserler üretilmiştir. 

Türkiye'de asıl anlamıyla soyut-non figüratif (tachicme-salt soyut)(72l 

resim ve obje üretimi çerçevesinde; 

a - Pentürün, bu yola zorlanarak, lekeci, tekstüral sonuçlara ulaşılmış 

olduğu, 

b- Akrilik ve benzeri madeni boyaların kullanımıyla mekanik araç 

parçalarının kompoze edildiği çekici panltılar bir tür geliştirilmiş 

olduğu, 

c- Kompresör kullanılarak püskürtme tekniğine dayanan hiperrealistik 

eğilimiere yer verilmiş olduğu, 

d- Serbest renk lekeleri dolanımlarıyla yeni pentür dinamizmine 

ulaşılmak istendiğini ve bir çeşit anti-art esprisine bağlı bulunan 

Neo Emprestyonist yönde çalışmalar ortaya çıktığını görürüz. 

Bu oluşumlar ve yenilinmelcrle içinde maddelerde görülen lekeci (Taşist) 

sonuçlara ulaşılmak istendiği izleniyor(73l. 

(7 ll Ercüment Kalmuk. "Zeki Faik lzer", Yeni İnsan Sayı: 4. 1964. 

(72) Ziyaettin Görgün, "Soyut Resim", 1991 İstanbul. s. 24 (bkz. salt soyut lekeci

tachiste. abstrait-non figüratiO. 

(731 ö. Altan. "Zeki Faik lzer", Akademi Dergisi Mart 1966, s. 5. 
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Soyut sanat akımını benimsemiş ve uygulamış sanatçılar incelendiği 

zaman, bu sanatçıların doğal olarak lekeci bir tutum izledikleri veya 

lekesel kaygılar taşıdıklan görülür. 

Bu sanatçılar içinde yaşadıklan dönem gözönünde tutularak, Zeki Faik 

İzer, Abidin Dino, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Sabri Berkel, Arif. Kaptan, 

Ercüment Kalmuk, Ferruh Başağa, Avni Arbaş, Zahit Büyükişleyen, 

Devrim Erbil, Mustafa Ayaz, Zafer Gençaydın, Selim Turan, Nejat Melih 

Devrim, Hasan Kavruk, Turan Erol, Orhan Peker, Abidin Elderoğlu, Elif 

Naci, Refik Epikman, Adnan Çoker, Fethi Arda, Mübin Orhan, Fikret 

Mualla ve son dönem sanatçılan olarak görülen; Ömer Uluç, Tülay Türa 

Börteçene, Seyyit Bozdoğan, Asım işler, Burhan Uygur, Habib Aydoğdu 

olarak sıralanabilir. 

2.2. ı. Zeki Faik İzer 

Sanatçının son çalışmaları incelendiğinde renk lekelerinin ağır 

bastığını, çalışmalarında canlı, dinamik, akıcı renk lekelerini 

kullandığını görürüz. Eserleri görsel algılama içinde biçimsel 

aktarmada, bizde farklı betimlemelere neden olabilecek niteliklerdir. 

Zeki Faik İzer'in resimlerinin izleyicilere, aynı anda çok şeyler 

algılatrnası renk lekelerinin kullanılmasındandır. 

Zeki Faik İzer'in soyut, non figüratif çalışmalarını eğitici etkinlikleri 

yönünden didaktik bir değerlendirmeylede ele alınabilir. 

Zeki Faik İzer'de görülen dış görünüşlerden arınmış doğanın hiçbir 

biçim ve görünümünü hatırlatmayan renk lekelerini peşin 
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tasarlanmamış etkisi uyandıran fırça oyunlarıyla, tuval alanına 

dağıtılan bu anlatım türü (taşizm-lekecilik adıyla modern sanatın belli 

başlılarındandır. 

Zeki Faik lzer tüm hayalı boyunca daima farklı bir yol ve lutum izlemiş, 

kendini kabul ettin11iş, özel bir yere sahip olmuştur. Zeki Faik izer'in 

hayat hikayesi, onun soyutlayıcı ve lekeci üslubunu, çok yakından 

ilgilendirir(7 4 ). Onun fevkalede araştırıcılık ve sürekli büyük 

ressamların eserlerini incelemesi, onun çok şey öğrenmesine sebep 

olmuştur. Bu sanatçıda lekeciliğe yönelişin en güçlü örneklerini 

görmekteyiz. Bu yöneliş. onda bazan sonsuza dek kıvrılan çizgi ve 

lekeler, bazen sertleşip geometrikleşen biçimler, farklı esin kaynakları, 

yaklaşımlarla var olup d evingen bir ortamın içinde anlamını bulur(75). 

Zeki Faik İzer'in, 1970 yıllarında, yapmış olduğu Kompozisyon (Resim 

15) eserini, lekeci durum açısından analiz ettiğimizde, öncelikle 

biçimsel ve nesnel kaygıdan uzak olduğunu görürüz. Bu eserinde, ilk 

yapıUanndaki biçimsel izienim ve kaygıdan adela uzaklaşmışlır. f~ahat 

akıcı özgür renk lekeleri kullanmıştır. Sanatçının, çok renklilik 

kaygısıda, açıkça görülür. Renk lekelerinde sıcak ve soğuk konrastlar 

içinde sarılar, maviler, turuncular, morlar, kırmızı ve yeşiller 

kullanılmış olup gri renklerede ağırlık vermiştir. Genellikle bu renk 

lekeleri aynı tondadır. Gözümüz ilk izlernde bütünü algılar. Yapıt lekeci 

bir tutum izler. Sanatçının rahat ve özgür kişiliğinin payı büyüktür. 

Sanatçı renk lekelerinin yanında, kahn ve rahat kütleli çizgi 

lekelerinede ağırlık vermiş olup, bu çizgiler, bir bütün içinde 

(74) N urullah Berk, Adnan Turan i, "Başlangıçtan Bugüne Türk Resim Tarihi". Tıglat 

Basımevi C. II. s. 101,102. 

(7 5) Tasvir Gazetesi, 27 Mart 1946, s. 3. 
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algılandığında, geniş leke izlenimini uyandırır. Bu tür 

komposizyonlarda, konu kaygısı olmadığını taşisilerden ve lirik 

soyutlamacılardan ve onların doğa betinlemesinden uzak 

çalışmalanndan, izlemekte ve anlamaktayız. 

Resim 15: Kompozisyon, Zeki Faik İzer, 1970 

Çizgisel lekeler bazen bir kalabalığı, bazen de sanki bir çiçek tarlasını, 

bir doğa görünümünü andınr. Zeki Faik İzer'in çalışmalannda lekenin 

düşünsel zenginliği son derece fazladır. 

Pollock ile Atıantik ötesine taşan soyut, informel ya da lekeci eğilimleri, 

Zeki Faik İzer'in sonraki yıllarında Paris'e yaptığı gezilerde daha 

yakından tanınmış olduğu söylenebilir, ancak burada belirtilmesi 
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gereken nokta şudur: Zeki Faik İzer, soyutçu (lekeci) anlayışı, batıda 

güncel bir adım olduğu için değil. kişisel yapısına, seçeneklerine ve 

beğenisine uygun olduğu için benimsenmiştir. Bu nedenle lekeciliğin 

"formel" ve resmi tarafına değil yıllar sonra sanatçı mizacına uygun bir 

yol izlemiş olan bir dizi çalışmanın zorunlu bir durağı olarak, kolay 

girilebilir esnek yönüyle ele alınmıştır. 

Bu nedenle Zeki Faik İzer'deki Lirik (lekecilik) soyut bir gelişme yada 

oluşma evresinin ürünüdür. Özdemir Alt.an'ın, Zeki Faik İzer'in sanat 

akımlarını izleyerek resim yapmadığına, kendi yapısına uygun olanını 

arayıp bulduğuna ilişkin görüşüdel76l figürasyon soyutlamaya ve 

lekeciliğe geçişin keskin bir dönemeçle oluşmadığı ana fikrine dayanır. 

ı 950 ve sonrasına ait çalışmalarda figür zaman zaman karşımıza çıkmış 

olsa da resmin genel yapısını, renk ve biçim atmosferini daha çok lirik 

bir havada buluruz, bunun öyle olması Zeki Faik İzer'in, sanatı bir 

bütün olarak görüp algılamış olmasına da bağlanabilir. 

Sanatçının bu eserini incelediğimizde (Resim ı 6) öncelikle karamsar bir 

hava göze çarpar. ön tarafta çıplak iki figür, sağ figür'ün hemen 

arkasında bir ağaç ve bunu izleyen belli belirsiz ovalar, tepeler görülür. 

Sağ taraftaki figürün hareketi, soldaki figürü tamamlar özellikte olup, 

simetriyi sağlayan yine arka fondaki bir ağaçla devam eder ve geri 

planda da daha lekesel biçimler, uzakta açık renk lekeleriyle yapılmış 

birkaç ev, köy izlenimi vermiş olup kompozisyonu şekillendirir. 

(76) Akademi Dergisi. 5 Mart 1966 (Ayr. bkz. M. Erinç. "Zeki Faik İzer" Türkiye Halk 

Banlmsı). 
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Resim 16: İkili Nü. Zeki Faik İzer, 1954 

Zeki Faik İzer'in bu eserinde genel izienim bir sessizlik ve yalnızlık 

doğurmaktaysa da ön tarafta bulunan figürler bu sessizliği ve yalnızlığı 

açık değerlerle bozmaktadır. Gri lekesel değerlerin hakim olduğu bu 

yapıtla figürler açık-gri değerlerle işlenmiş, yer yer lekesel ve yer yer 

lekeci tavır için de bulunan sanatçı sonraki yapıtlarında temel teşkil 

edecek lekesellik kaygısı içinde bulunmuştur. Sanatçının ilk yapıtları 

arasına giren bu eser renk zenginliği yönünden pek zengin sayılmaz. 

Koyu renklerin hakimiyeti yerine açık-gri renkler söz konusudur. Daha 

çok yeşil rengin grileşmiş olarak egemenliği sağladığını izlemekte ve 

sanatçının pasif, dağımk renkleri bazen lekesel, bazen de leke şeklinde 

gündeme getirdiğini gözleriz. Ilk etapta göze çarpan figürler açık 

işlendiği görülmekteyse de belirgin bir açıklıkta işlenmemiş, fakat 

algılamada göze çarpan ilk nesneler olduğu açıktır. Açık-koyu etkisini 

sağlayan ışık dağınık kullanılmıştır. Geometrik kuruluş, kompozisyon 
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ritmini arttırmıştır. Yapıtın desen ve biçim ağırlıklı olmayışı lekesel 

kaygıyı beraberinde getirmiştir. 

Zeki Faik İzer'in, başka bir kompozisyonu olan Balerini {Resim 1 7) bu 

anlatımların ışığında, siyah yada kırmızı kalemle kalemin kağıt 

üzerinde sürekli hareketleriyle, şiirsel gezinişleriyle oluşturulmuş 

izlenimi veren bu desenler grubu çizginin ve lekenin ritmik 

armonisinden başka bir şeye dayanmaz. 

Resim 17: Çıplak Dağda Çıplak Dansçı, Zeki Faik İzer, 1954 

Zeki Faik İzer'in sanatında çizgi lekesi bir yerde başlar eğimler ve 

hareketler, yuvarlaklar çizerek yine aynı yerde noktalanır. Sanatçının 

pentür ve desenlerinde gözümüzü çizgi lekesinden ayırıp onun hemen 

yakınındaki yağlıboya bir tuvale aktardığımızda değişen hiçbirşey 

olmadığını sadece çizginin yerini fırça tuşları aldığını izleriz. Ancak 

buradada çizgi lekeleri bazen birleşip kütleyi ve yığını almıştır. Zeki Faik 
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İzer'in resminde birbirini izleyen ve biribirine doğal halkalarla bağlanan 

bir lekesel kaygı görmek ve incelemek olasıdırl77l. 

Lekeci ressamların tual karşısında herhangi bir tasarım formuna bağlı 

kalmaksızın duygularının ve önsezilerin kılavuzluğuna kapılarak, 

sürdürdükleri çizim ve boyama tekniğinin bir benzerini, Zeki Faik İzer'in 

özellikle 1970 yıllarındaki çalışmalannda görürüz(78). 

Resim 18: Tao ı. Zeki Faik İzer, 1988 

Zeki Faik İzer'in lekeci soyut-renk kavramlannın birbiri içinde gelişen ve 

yoğunlaşan resimleri seyircide görsel algılamadan çok nesneler 

hatırlatması yanında bir müzikalite duygusu da uyandırır. Bu 

(7 7J M. Erinç. "Zeki Faik İzer (1905- 1988}"", T. H. Bankası. s. 107. 

(78) E. Kalmık, "Zeki Faik lzer" Yeni İnsan, sayı 4, 1964. 
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müzikalite duygusu hem lekeciliğin kendi içinde var olan lezzetiyle ilgili, 

hemde sanatçının müziğe duyduğu yakınlığın somut ürünüdür (Resim 

ıs). Sanatçının bu tarz çalışmasında müziğin rolü düşünülebilir. 

Nitekim, ı 960'lı yıllarda Duke Ellington'unun müzik eşliğinde büyük 

tualler boyamış olduğunu biliyoruz. Müzikal soyut-lekeci kadar, yer yer 

uzakdoğu resmini, halı sanatını akla getirecek yol ayrımlarınada 

sapabiliyordu. Zeki Faik izer'in gerek resim, gerek kolaj gerekse halı 

çalışmalarındaki çizgi ve lekele r, · renk kıvrımları herhangi bir 

kompozisyonun elemanları ve bütünleştirici ögeleri olmaktan 

uzaktır(79l. 

ı 960'ların başında soyut (lekeci) resim için bir sorun olarak kendini 

gösteren bunalım dönemi Türk resminin aynı tür gelişmeleri için itici 

güç yerine geçebilmişt.ir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, 

Türkiye'de ı950'li yıllardaki sosyal ve politik gelişmeler olarak 

özetlenebilir(80l. 

2.2.2. Abidin Dino 

Bizde lekeci tarzda lirik soyu U ama alanında sınıflandırılabilecek 

yapıtlar veren sanatçılarımız arasında Abidin Dino'da kimi 

çalışmalarıyla yer almaktadır. Örneğin, içinde siyah mavi 

sıralamalannın odacıklar haline geldiği "Siyah Denizi" bunun bir örneği 

sayılabilir. ı 977'de Ankara'da "Dokunsan Çiçek" adlı sergisinin içerdiği 

resimlerde de lekecilik ağır kazanmaktaydı. Kimi figüratif motiflerin 

adeta anlamsız hale getirilecek lekeci bir dokuda verilmesi onun giderek 

(?9) Esin Yanardağh. "D Grubu ve Türk Resmindeki Yeri", 2/15/1983. 

(SO) Sergi Broşürü, 1987 (T. Atagök). 



91 

vardığı, anlatım soyutlamasının bu son resimlerinde leke olarak ağırlık 

kazandığını yansıtır(S ı). 

2.2.3. Bedri Rahmi Eyüboğlu 

Çalışmalarıyla kendini kabul ettirmiş beş sene içinde kendini tanıtarak 

ressamlarımızın ön satına geçen ve lekesel izienimler sunan 

sanatçılarımizdan Bedri Rahmi Eyüboğlu'nu görürüz (1937- 1940). 

Resimlerinden anlamayanlar bile onun neşrettiği kuvvetli dinarnizmin 

tesiri altında kaldıkları izlenir(8 2 ). Kübistler' den, Matisse'den, 

Dufu'dan sonra derinliksiz. iki boyutlu tablo anlayışı, bizde, Bedri 

Rahmi Eyüboğlu'nda en güzel aksini bulmuştur. Muhtelif renk 

lekelerinin birbirleriyle olan ahenk ve imtizaçları bu lekeler üzerinde 

tabiat şekilleri ekseriya koyu mavi veya siyah birer kontur 

mevcudiyetlerini hatırlatır. Güzel renk Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 

parmaklarının ucundan dökülüyor(83). 

Sanatçının düzenlemiş oldugu "Köylü Aile" yapıtında (Resim 19), 

biçimsel bütünlük ögelerin birleşerek oluşturdugu kütle etkili figürler 

lekesel etki uyandırır. Dipteki manzara (ağaç, dağlar, gökyüzü) ve 

kırmızı rengin bir birine geçişen dereceleriyle sağlanan yetkinlik 

düzeyine varan uyum, boyanın madde olarak oluşturduğu lekeler 

gözönünde tutulunca resimdeki dinamik etkileşim algılanır. Ne var ki 

Köylü Aile'deki bir tür scçmeci tutumunu görmemek de mümkün 

değildir(84l. 

(8 ll Cemil Eren, "Sanat ve Sanatçılar", 1965, s. 10-12. 

(82) Nurullah Berk, "Çagdaş Türk Resim Sanatı", Tiglat Yayınevi, s. 246. 

(83) Nurullah Berk, "Resim ve Heykel Müzesi". III. Ar .. C. II. S. 6, s. 12. 

(84) Turan Erol, "Günümüz Türk Resminin Oluşum Sürecinde B. Rahmi 

Eyüboglu'nun Yetişme Koşulları", Cem Yayınevi, 1984, s. 55. 
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Resim 19: Köylü Aile, Bedrl Raluni Eyübo~u 

Bu eser sanatçının son yıllardaki resimlerinde izleyecegi yer yer lekesel 

ve çogu kez lekeci tavrı oluşturur. Resimde lekesel izienimler bazen 

kütle şeklinde bazen. dolgun çizgiler şeklinde verilmiştir. 

Cezanne'den süregelen bir yöntemin, biçimi geometrik renkli yüzeylere 

ayırarak parçalama yönleminin uy~ularıdığı "Köylü Aile"cle, Cezanne'nin 

kagıt oyunculanndan bir figürü, Greco'nun "Çocuk İsa"lı bir 

Modanna'sını görmemek, gözlerini gerçeğe kapamak olur(8 5 ). 

Sanatçının biçimsel (ağırlıklı) ve lekesel hamlelerde de bulunduğunu 

algılanz. Özellikle biçimsel ağırlıklı yapıtta nesneler ön plana getirilmek 

istendiğini sezmemiz lekeselliğin ikinci planda olduğunucia düşündürür. 

Öyle de olsa "Köylü Aile" "İlk Geçen Treni Seyreden Köylüler"deki 

yabancı (Avrupai) havaya göre Yaşar Nahiye hak verdirecek ölçüde yerel 

gerçeğe yöneliş sayılabilir. 

(S5) Turan Erol. "Bedıi Rahmi Eyüboglu", Cem Yayınevi. s. 55. 
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Sanatçının sanat yaşamında Van Gogh'tan etkilendiğini görmekteyiz. 

Empresyonistçi olan Van Gogh sevgisini açığa vuran bir boya dokusu, 

diri ve pınl pınl mavilerle ve sarılada canlı kırmızı lekelerle resmin her 

köşesinde gezip durmuştur. Karamsar, donuk ve pastel renk lekeleri 

görülüyor. Resmin ortasına yerleştirilmiş erkek figürleriyle düzenlemeye 

sol köşeden katılan iki kadın figürü tutarsızlık içinde. Erkek figürleriyle 

aynı düzlemde bulunan bu iki kadının hacakları yok edilmiş görünüyor. 

Ne var ki aynı zamanda Bedri Rahmi'nin Van Gogh'un, Gauguin'in, 

Matisse'nin ve Dufy'nin aracılığıyla doğu resminin renk ilkesini, 

başlangıçtan beri iyi bilmekte olduğu genel resimlerinden anlaşılır. 

Sanatçının bu resminde yüzeysel bir karamsarlığın, abartılı kütlesel 

koropozisyonda realist betimlemeden kaynaklanan yer yer hamleci leke 

kaygısından uzak kaldığını da algılamaktayız. Arka planda açık 

gökyüzünün gri ve bazı yerlerinde koyu değerler kullanılmıştır. Daha 

çok açık koyu lekelerin egemenliği hakim olmuştur. Gri ve açık leke 

tuşları büyük alan kaplamıştır, bu görsel ifadenin kapsamında yatay ve 

dikey hareketler bazen çizgisel, bazen dokular aracılığıyla verilmişlerdir. 

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun ilk eserlerinde her ne kadar lekesel 

anlatımlar sergilemişse de son yıllarına doğru zengin renk lekelerinin 

hakim olduğu resimlerinde Zeki Faik İzer gibi lekecilik ağır basar. 

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun manzaralarında görülen Anadolu'nun salt 

engin yalnızlığını yansıtan yalçın görünüşünü görmek ve Anadolu'nun 

dağlarını biçimsel keskinliğin bir çok şeylere benzetrnek 

mümkündürl86). Yalnızlık ıssızlık sezilir onun resimlerinde, 

(86) Bedd Rahmi Eyüboğlu. "Nizipli'nin Dağları." Ar. C: 2, S. 2, Şubat 1938. s. 8. 
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kilometrelerce canlı cansız hiç bir gölgeyle beneklemeyen dağlar, 

noktasız, virgülsüz, nidasız ve sorusuz uzayan özlü ve muhteşem bir 

düz yazı gibi akıp giderler. 

Sanatçının Çorumdan (Resim 20) adlı yapıtındaki doğadan izienimler 

kompozisyonu biraz daha farklı bir yaklaşımdan dolayı incelenmeye 

değerdir. Yapıtta biçimsel kaygı ön planda olmasına rağmen sanatçının 

lekeci kaygı gütmüş olması ayrı bir lirik hava vermiştir. Ağaçlar renk 

lekelerinin etkisiyle adeta dansetmekte, diagoneller çizmektedir. 

Ağaçlardaki sarı renk lekesi gökyüzüyle birleşmiş kah beraber kah kendi 

başına lekeselliği beraberinde getirmiştir. Gökyüzü ağaçların dallarıyla 

mekanı paylaşmış ve birleşmiştir. 

Korupozisyonda hareketliliğin sağlanmasında ön tarafta bulunan 

figürlerin etkisi büyüktür. Durağanlığın ve yalnızlığın havasını bozmuş, 

hareketliliği getirmiştir. Figürlerin ayrıntıdan uzak oluşu, onlarda çizgi 

ve renk lekelerinin hakimiyeli, bize beraberinde çok sayıda başka 

nesnelleri de hatırlatır. Belli belirsiz hareketler, duruşlar kıpırdanmalar 

açık koyu kontrastıyla gündeme getirilmiş leke olarak karşımıza çıkarak 

birçok mana ve anlamlar ifade eder. Figürlerin arkasında belli belirsiz 

şekiller koyu bir lekeyle işlenmiş bir kaldırım ve evler bu kaldırım hissi 

veren koyu lekenin hemen yanında tren vagonları gibi sıralanmış olup 

evlerin en sağında nostaljik görünümü veren bir fayton açık üstünde 

koyu çizgi lekesi olarak gelmiş gökyüzü açık değerde işlenmiştir. 

Korupozisyonda ağaçlar oldukça deforme edilmiştir. Bu yapıtta çizgi 

lekelerinin ağırlığını hissetmektc dolayısıyla çizgi-leke ilişkisini 

algılamaktayız. 



95 

Resim 20: Çorumdan, Bedrl Rahmi Eyüboğlu, 1941 
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Gözümüz renkten önce açık-koyu etkisini ve kontrastını gö~r. Sarı 

mavi lekeler ağırlıklıdır. Renkler gri donuk ve pasteldir. Berrak ve 

sıcaklığı zayıftır. Renkler renk olmaktan önce leke izlenimi verir. 

Çizgiler bu renk lekelerini biçime büründürür. Evler, ağaçlar çizgi 

sayesinde büyük renk lekesi olmaktan çıkmıştır. Çizgileri görmezsek 

büyük renk lekelerini görebiliriz. Evlerin ön tarafında dikkat edilirse 

sıralanmış değişik biçimleri andıran lekeler göze çarpar, bu lekeler; hem 

ağaca, hem kuşa benzetilebilir, lekeciliğin varlığıcia bunu gerektirir. Bu 

etkinin özellikle sanatçının son resimlerinde yoğunlaştığı lekeciliğin 

ağır bastığı görülebilir. 

Resim 20 ile Resim 21,22 karşılaştırıldığı zaman aralarındaki farkın 

Plastik Değerler olarak ayrıldığı görülmektedir. Resimler renk çizgi, leke 

olarak göze çarpar. Resimde renk araştırması belirgindir. Bu çalışmalar 

sanatçının son dönem çalışmalarını oluşturur. 

Resim 21: Çınaraltı I, Bedrl Rahmi Eyüboğlu 
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Doğal olarak lekecilik bu resimde olduğu gibi son dönemdeki bütün 

resimlerinde vardır. Çizgi-benek-renk-leke birlikteliği bu yapıtlanndan 

anlaşılır. Sanatçının esere verdiği isim düşünülmezse resmin ortasında 

bulunan çınar ağacı anlaşılmayacak ve görülemeyecektir. Bedri Rahmi 

Eyüboğlu'nun bu yapıtı. Zeki Faik lzer'i anımsatır bize; yataylar, 

dikeyler, kavisler sanatçılann ortak ifadesi olmuştur. ifadesel anlamın 

zenginliği ve algılamadaki biçimsel zenginlik bu benek, çizgi ve renk 

lekelerinin birleşmesiyle vücut bulmuştur. Dikkat edilirse Bedri Rahmi 

Eyüboğlu'nun bütün eserlerinde ağaç tutkusu, ağaç sevgisi bu biçimsel 

tavrın içinde vardır. Tam ortada çok kütlesel büyük bir ağaç sol yanında 

ev hissi veren biçimler yer alır. En sağ tarafta izlenebilecek biçimler 

ancak hayal etmekle ve benzetmelerle mümkündür. Olduğundan abartılı 

ve kütleseldir. Kahverengiler, turuncu ve sanlar başta olmak üzere renk 

hareketi etkilidir. 

Resim 21: Çınaraltı ll, Bedrl Ra1uni Eyüboğlu 
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Resim 20'de, biçimler. nesneler çevre çizgisiyle çevik ve rahat fırça 

hareketleriyle konturlanmakta lekeci üslup özelliği verilmektedir. Biçimi 

kabartmayan (modle etmeyen) renk lekeleri ve bunların üzerine çekilmiş 

çizgiler görülür. "Bu tavır Dufy'yi hatırlatır bize" diyen Turan Erol: 

"Dufy'nin doğu çinilerinden aldığı modle edilmemiş, yanyana düz ve 

özentisizce sürülmüş canlı renk lekeleri üstünde ince, kıvrak, nesnenin 

sınır çizgilerini ayrıntılarını serpiştirmesi Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 

ömrü boyunca yararlandığı bir yöntemdir. Özellikle (1941- 1 946) yılları 

arasında bu yöntemden çok yararianmış ve lekeci üslubunu 

yoğunlaştırmıştır(87). 

2.2.4. Elif Naci 

Sanayi-i Nefise'nin İbrahim Çallı Atölyesinde gördüğü eğitimle önceleri 

izlenimcilikten etkilenmekte çalışmalan genellikle akademik kurallar 

dışında kalmıştır~·. "Elif Naci lekesel karakterin resimlerine yansıdığı 

"D" grubu sanatçılarıyle beraber olmuş, Zeki Faik İzer, Nurullah Berk, 

Cemal Tollu, Abidin Dino ve Zühdü Müridoğlu'nun katılımıyle kurulan 

topluluğun atak ve coşkulu bir üyesi olmuştur(88 ). Bu dönemde 

gurubun çağdaş sanat düzesini ve kopyacılığını yadsıyan görüşünü 

benimseyen ~ --uatçı, ölçülü armoni ve düzenlemelerle izlenimcilikle ve 

modernizm karışımı araştırmalara girişmişti. Sanatçının resimlerinde 

uyumlu renk, benek ve lekelerin fantastik şiirsel oluşumlarını araştıran 

soyutlamalar içinde bulunduğu çalışmalarıda izlenir". 1979'dan sonra 

lekesel kaygılarla beraber, somut ve yaşanmış gözlemlerle çevresini 

algılayan natürmort ve figürlü görünümlere de ağırlık verdiği görülür. 

(87) Turan Erol, "Günümüz Türk Resminin Oluşum Sürecinde B. Rahmi Eyüboglu", 

Cem Yayınevi, 1984, İstanbul. 

(88) Ahmet KöksaL "Milliyet Sanat", Sayı: 290, 15 Haziran 1992, s. 45. 



99 

Ortaköy Camisi, Kız kulesi, Cami içi, Kayıklı Peyzaj gibi İstanbul'a 

ilişkili görünümler arasında Suya Giden Köylü Kızı, Orman Yolu, 

Almanya'dan Dönüş, Atlılar gibi, figürlü Anadolu Peyzajlarında etkili, 

uçucu renkler yeryer leke uyumlan gözlem ve imge karışımı bir anlatım 

çeşitleniyor(89l. 

E lif Naci "D" grubunu kuran beş sanatkardan biridir(90l. Lekesel grupta 

gördüğümüz Elif Naci fırça tuşlarını sık kullanarak düzenlemelerini 

inşa etmiştir. 

2.2.5. Ercüınent Kalmuk 

Lekesel araştırma ve yorum içinde bulunan "Ercüment Kalmuk'un 

sanatını incelemeye koyulursak genel üslubunda, hele son yıllarındaki 

yapıtlarında belli bir lirizm ile karşılaşırız. Yelkenliler, İstanbul , Balıklı 

natürmort gibi büyük resimlerinde nesneleri sınırlandıran çizgi, parlak 

bir senfonisi arkasına saktanır gibidir. Mavi kırmızı turuncu ve yeşiller 

dağıtılmış lekeler halinele tuval alanını bir renk cümbüşü içinde 

canlandırır. 

Soyut, figürsüz gösteriler yerine Ercüment Kalmuk, insanları nesneler 

ve doğal görünüşleri dolular ve boşluklar yoluyla pek güzel dile 

getirmiştir ... (9 1). 

Ercüment Kalmuk ( 1909-1977) resim denemelerinele daha çok gazete ve 

dergi ressamlığına yaklaşan bir üslupla, ama ustalıkla uzunca 

(89) Ahmet Köksal. Age .. s. 46. 

(90) Fikret Adil, "60. Yılı Resimde ve Basında Elif Naci", Istanbul 1976. 

(91) Nurullah Berk, "Ercüment Kalmuk Petrospektif Resim Sergisi", İstanbul Devlet 

Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü Yayını. 1977, s. 6. 
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çalıştıktan sonra Avrupa gezileri ışığında sanat sorunlarını 

derinlemesine incelemiş plastik ağırlık taşıyan lekeci izienim veren 

yağlıboya tabloları yanında fresk mozaik, gravür gibi türlerde kişiliğini 

duyurmuştur. 

Ercüment Kalmuk, çalışmalarını lekesel kaygıyla oluşturduğunu 

anladığımız "İstanbul Limanı", "Balıklar", "Martılar", "Köy", "Soyut 

Manzara-Liman" gibi yağlı boya resimleriyle, çin mürekkebi, suluboya, 

guaj desen ve taslaklanyla Ercüment Kalmuk resim sanatımızın önemli 

temsilcilerinden biridir(92). 

Ercüment Kalmuk, sanatında doğa ve konudan hareket ederken kendine 

özgü bir yorumla desen ve renklerin kontür yapısını esas alarak 

eserlerini geliştirir(93 ). Renk, kon tür, düzen, bütünü gerçek ve 

aksiyonel hareketin ritmik etkisi, hacim mesafe {espase) form ve titiz 

istifleri Ercüment Kalmuk'un sanatını bütünleyen plastik değerler 

yapısıdır. Ercüment Kalmuk plastik değerleri kullanması onun lekeci 

tutumunu geliştirdiğini göstermekte ve konular bu tutumu destekleyen 

bir vasıta olarak işlendiğine tanık olmaktadır. Ercüment Kalmuk'un 

sanatında konu, lekeci üslubunu aniatmada bir vasıta olmanın 

yanında, hareket noktasının başlangıcını veren bir etken, eserlerinin 

strüktürünü var eden görsel ifadenin yorum başlangıcı olmuştur, 

bundan dolayı Ercüment Kalmuk'un konu seçiminde titiz davrandığını 

görmekteyiz. Sanatçının, üslubunda açık-koyu değerlerini lekeci tutum 

içinde yüzeyde dağıtarak dengeyi sağlamasını çok iyi bilmiş olduğunu 

(92) Nurullah Berk, "Çağ;daş Resim Sanatı Tarihi", C: 2, Tiglat Basımevi, 1981 İstanbul, 

s. 120. 

(93) Nurullah Berk, "Ercüment Kalmuk Petrospektif Resim Sergisi", İstanbul Devlet 

Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü Yayını, 1977, s. 6. 
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anlamaktayız. Onun biçimsel-figüratif ağırlıklı işlenmiş resmini (Resim 

23) ele aldığımızda bu açık-koyu dengesini görebilmekte ve dengedeki 

uyumu algılayabilmekteyiz. Genelde koyu leke içinde açık lekeyi işlemiş 

ve esp as özelliğini bu ritimle sağlamıştır(94l. 

Resim 23: Kuşlar, Ercüment Kalmuk 

(94) Nurullah Berk, Age., s. 7. 



102 

Ön taraftaki lekesel ağırlıklı figürler çizgisel lekeyle konturlanarak koyu 

lekelerden aynlmış, hemen üstünde bulunan figürde belli yerlerde fonla 

bütünleşmiştir. Görsel izlenirnde gözümüz önce açık-koyu kontrastını 

görmekte daha sonra lekesel ağırlıklı figürleri izlemektedir. Fon 

düzenlemesi soyut ağırlıklı biçimlerle işlenmiş siyah-beyaz-gri lekelerle 

fona dağıtılarak belli bir etki sağlanmaya çalışılmış resim yüzeyindeki 

bu dengeyle gözün bütünü birden, sadece belli bir noktaya kaymadan 

algılamasını sağlamıştır. 

Sanatçının "Liman" (Resim 24) düzenlemesine dikkat edilirse ilk 

incelemede alabildiğine bir deniz ve durgunluğu paylaşan bir deniz çinde 

kayıklar, arka espasta bir şehir izlenimi veren lekeler ve biçimle, evler ve 

camiler onu takib eden belki güneş bulutu, gökyüzünü andıran lekeler 

yer almaktadır. Bu biçimler geniş canlı ve sıcak renk lekeleriyle bir ritm 

verilmiş ve kompoze edilmiştir. Güneşin sıcak ve can alıcı, hareketli 

renk lekeleriyle dinamizm verilmiştir. Biçimsel tavırdan uzak üst fon 

lekecilikten yana bir tutum gösterir. "Lekeden başka herşeye benziyor" 

sözü halk arasında yaygındır, işte, resimde gökyüzünde dairesel bir 

biçim onun etrafında bu belirsiz nesneyi çevreleyen renk lekeleri bu 

sözümüze paralel bir tutum izler. Sanatçı bu renk lekelerini bazen çizgi 

bazen de dokusal etkiyle gündeme getirmiştir. Biçimler fonda yüzeyi 

paylaşmış, mekana yer yer oturmamışlardır. Bazı biçimlerin lekeci 

özelliğinden olsa gerektir ki, mekana oturtulmamış ve sınırlandınlmamış 

olup göz tamamlamasına bırakılmıştır. 

Mor ve mavi içinde perçinleşmiş ve özdeşleşmiş lekeler, güneşin sıcak 

renkleriyle uyum sağlamış, algılamada biçimsel düşünceyi 

zenginleştirecek bir görünüm almıştır. Sarı ve tur uncu rengin 
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hakimiyeti etkili bir sıcaklık ve farklı bir dinamizm bağışlamıştır yapıta. 

Espas değeri, açık-koyu (sıcak-soğuk) renk lekelerinin desteğiyle çizilmiş 

olduğu izlenir. Yapıtı gözümüzü kısarak izlememiz sonucunda aşamalı 

bir espas etkisini daha iyi algılayabilmekteyiz. Renk cümbüşü bize 

empresyonizmi anımsatmakla ve günün öğle sıcak vakitlerini 

hatırlatmaktadır. Resimde kimi zaman lekesel, kimi zamanda lekeci bir 

araştırma ve yorumlamanın olduğunu görürüz. 

Resim 24: Soyut Manzara-Liman, Ercüment Kalmuk 
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Sanatçının soyut-lekeci bir tavır içinde bulunduğunu bunuda sıcak

soğuk renk lekelerinin kontrastıyla gerçekleştirdiğini söyleyebilmekte, 

sanatçının soyut-lekeci bir yol izlediğini anlayabilmekteyiz. 

Ercüment Kalmuk eserlerinde mahalli ve çevresel etkilerin ortak 

sentezini figüratif soyutlamaya vardırması genel ve evrensel, lisanla 

bölgese l ve mekansal düzenlemelerini geliştirmesi onun 

özelliklerindendir(95). Sanatçının bu özelliğini burada görmek 

mümkün. 

Resim 25: Ercüment Kalmuk 

(95) Nurullah Berk, "Toplu Sergiler··. İ.D.G.S.A. Yüksek Resim Bölümü Yayım 3. s. 1 1. 
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Ercüment Kalmuk bazı eserlerinde sanatsal kişiliğini kübik 

anlatımlada gündeme getirmiş, ancak onun bu özelliği siyah-beyaz 

lekelerin çok iyi dağıtarak görsel etkiyi sağlamasından birşey 

kaybettirmemiştir (Resim 25). 

2.2.6. Arif Kaptan 

Daha ı 94 7'deki ilk Paris seferinde, Andre Lhote'un tezgahına 

oturduktan sonra lekeci (lirik) soyutlama içinde kimi doğa izienimlerini 

ima ettiği görülür. Arif Kaptan'ın gençlik yıllarında saplanabilen doğa 

sevgisinin lekeci bir tutuma ve tavra yönlendiği, birçok resimlerinde 

lekeci bir anlayış içinde eski İstanbul'un renkli, çiçekli avlulanna açılan 

pencerelerin çerçeveleri içinde yer alan görüntülerin renkçi bir üslupla 

ve lekeci bir tuturula sergilediği çalışmalarından anlaşılır. Adsız 

gökdelenler kenti görünümündeki biçimlernelerinde onun lirik (lekeci) 

soyutlama niyetini yansıtmıştır. 

Arif . Kaptan'ın sevdiği resimsel lirizmde(96l, lekeci anlayışta, büyük 

etkileyici bir düz zemin ile onun üzerinde yer alan küçük geometrik 

biçimli, zarif renkli ara motifler, başka ögeleri oluştururlar. Genel 

olarak ressamın lekeci tutum ve anlayıştaki 'soyutlamaların üstüste 

yapılan değiştirmelere dayandığı ve sonuçta çoğu kez kadife etkisindeki 

boya dokusuna ulaştığı izlenir. ı 960'larda buruşturulmuş kağıtlar 

üzerine yaptığı strüktüral etkideki noUarında, onun yukanda değinilen 

manzara sevgisinde yer almakla birlikte lekeci kaygıyı da içerir. Soyut 

kompozisyonunda sanatçının bu özelliklerini görebiliriz. 

(96) Resimsel lirizm çagımız sanatçısının içdünyasındaki fırtınaların bir çeşit boya 

lekeleriyle ifadesidir. (bkz. Adnan Turani, "Batı Anlayışına Dönük Türk Resim 

Sanatı Tarihi", C. 2. Tiglat Basımevi, s. 179. 
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Buruşturulmuş kagıtla guaj boya teknigiyle lekesel sonuçlara ve zengin 

etkilere ulaştıgı, algılamada lirik bir düşünüş dogurdugu görülür (Resim 

26). Sanatçı başlangıçta bir konu kaygısı planlamadan bazı biçim ve 

şekilleri rastlantıya bırakmış havası vardır. Birbirinden farklı biçimler, 

motifler yer almakta kimi zaman dokusal izler, çizgisel renk ve lekeleri e 

açık-koyu etkisi içinde oluşturoldugu görülür. 

Resim 26: Soyut Kompozisyon, Arif Kaptan 

2.2. 7. Hasan Kavruk 

"Bizde lekeci üslup içinde bulunan ve soyutlamaya yönelenler arasında 

Hasan Kavruk'da daha 1953-1954'lerde bu anlayıştaki çalışmalarını 
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sergiliyordu. Hasan Kavruk spatül ve fırça ile yaptığı strüktürel 

görüntülü boyaların rastlamsal esprisine kendini kaptırarak bir doğa 

aynştırmasına gitmiştir. Bu ayrıştırmayı büyük çapta lekeci kaygıyla 

uygulamış olan Hasan Kavruk konudan çok boyasal güzellik ve dokusal 

espri birinci planda önem kazanır197 l. Bu çalışma buluşa değin 

aramaya dayanır. Sanatçının 1 960'lardan yana olan çalışmalannda bu 

anlayışın dışında kalan bir değişim sözkonusu değildir. Onun lekeci 

tutum içinde işlediği "Düşün" (Resim 27) yapıtında bu havayı görmek ve 

izlemek, dilindeki resimsel karakteri gösterecektir. Görsel anlatımda, 

koyu ve pastel bir "lirizm" vardır. Sıcak-soğuk renk etkisi içinde açık

koyu lekelerde ele almış, nesnel bir belimlerneden uzak olarak, bilinçaltı 

evreninin dile getirilmiş bir işlenişi vardır. Alt bölümde koyu ve gri 

tonlamalar, üst bölümde biraz daha açık değerler renk zenginliği içinde 

lekeci bir anlatırula sergilenmiştir. 

Resim 27: Düşün, Lirik-non Figtiratif, Hasan Kavnık 1975 

(97) Adnan Turani, Age., s. 185. 
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Sanatçının, sabit bir biçimsel görüntü içermeyen yapıtı çok zengin 

nesneler düşündürmekte, kimi yerde bir yangını, kimi yerde bir 

kalabalığı ve kimi zamanda ayçiçeğini andırarak lekeci ,bir etki 

sağlamıştır. Hasan Kavruk'un eserleri, Zeki Faik İzer'i anırusatmakta ve 

onun özelliklerini paylaşmaktadır. Korupozisyonda çizgiselleke anlayışı 

kimi yerde kütleli renk lekeleriyle bütünleşerek zengin bir lirik dokuyla 

ele alınmış lirik bir soyutlama sağlanıp lekesel araştırma ve yorumlara 

gidilmiştir. 

Resim 28: Soyut Manzara, Hasan Kavnık 1977 

Sanatçının soyut manzara lekeci özelliği ağır basan (Resim 28}, bir 

üslup sergilemektedir. "Evet öyle bir leke ki, ağaca, pireye, deveye, kuşa, 

çiçeğe b enzesin ve bizde zengin biçimler uyandırsın." görüşünün ve 

özelliğinin içeriğini taşıyan bu resimde biçimlerin fırça lekesiyle 

işlendiği, ayrıntıdan uzak bir özellik taşıyan çok etkili bir resim olduğu 

izlenebilir. Fırçanın tazeliğini gücünü açık-koyu zıtlığıyla korumuş, 

yatay-dikey çizgi lekeleriyle seyirciye sunmuşlur. Resim renk etkisinden 

çok lekenin etkisini sunmuştur, hem açık üstünde koyu, ve hemde koyu 

üstünde açık etkisi hakimdir. Etkisini açık üstünde koyu ve koyu 

üstünde açık renk lekeleriyle sağlamıştır. Gözümüz rengin 

zenginliğinden önce rengin açıklık ve koyuluğundan etkilenir. Leke her 
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zaman renkten, benekten, çizgiden etkili olduğu, görsel etki ve tesir 

oluşturabildiği için kendi başına etkili olabilmiştir. Bu özellik her 

zaman olduğu gibi sanatçının bu eserinde de görülür. Kompozisyon üç 

lekeye bölünmüş, açık-koyu-gri olmak üzere, bu düzenin kurgusu zor 

olmasına rağmen, bu zorluğa adcla meydan okunmuş gibidir. Sanatçı 

sonsuz koyuluk derecelerini aza indirmiş, disipline ederek gözde büyük 

etki uyandırmıştır. 

Yapılan bu eserde, biçim tasası bir kenara itilmiş açık-koyu etkilere 

gidilerek lirik bir akıcılık tasalanmış, lekenin etkisiyle yetinilmiştir. 

Sanatçının lirik etkisini, görsel düşünce içinde analiz ettiğimiz her iki 

yapıtta da görürüz. 

2.2.8. Turan Erol 

Bu anlayışta yaklaşım gösterenler arasında Turan Erol ( 1962-65) arası 

soyutlama bir manzarayı benimsemiş. bu yoldan benimsediği boya 

soyutlamasını lekeci bir tarzda Ankara gecekondularıyla, Bodrum 

manzaralannın anlatımında kullanmayı yeğlemiş ve giderek tamamen 

figüratif fakat kendine özgü bir anlatıma yönelmiştir. 

Biçimin fırça lekesi ile anlatımını sağlayan Turan Erol: Bedri Rahmi 

Eyüboğlu'nun atölyesinden yetişen bir grup renkçi-lekeci olarak 

adlandırılan sanalçıların arasında yer almıştır(98l. 

Lekeci tutumda bulunan bu sanatçı Anadolu'daki yaşantısı sırasında 

çalışmalarında birtakım etkilerin biçimlenmesinden söz edilebilir; dikey 

(9B) Kaya Özsezgin. "Türk Ressamları", 39. Milliyet Sanat Eki. s. 7. 
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ve yatayların üçgen ve yarım dairelerin uyumu içine istif edilmiş küme 

halinde insan figürleri ele ahnmıştır(99). 

Renk-leke-biçim, düzenleme yönünden kuşağı arasında kendine özgü bir 

yeri olan sanatçı kullandığı az resimsel elemanla lekenin etkisi 

kapsamında çok doyurucu etkiler sağlamayı başarabilmiştir. Paletindeki 

bu özelliğe karşı rengin aynı zamanda heyecan verici bir doğa ve insan 

anlatımıyla dikkat çekmiştir. Anadolu toprağının bekleyişinin 

suskunluğunu çağrıştıran kompozisyonlarında lekeler fırça izi olarak 

belim1iştir(ıooı. 

1 970'li yıllarda çalıştığı Bodrum Peyzajlarında (Resim 29) beyaz lekenin 

durgun ve pürüzsüz etkisi doğal güzelliklerin sonsuzluğu etkisini verir. 

Bu etki mavinin değişik tonlarında ve griyle bütünleşen uyumda 

aranmıştır. Turan Erol'un deniz konulu resimlerinde gökyüzünün gri 

beyaz ve duru lekeleri denizin mavi beyaz açık eflatuna dönüşen uçuk 

lekelerine karışmış, çoğu zaman birinin nerede bittiği nerede başladığı 

seçilmez durumda sonuçlandırılmıştır. Bu resimlerinde mavi, boşluğu 

dengeleyen bir öğe olarak kullanılmıştırOOll. 

Turan Erol'un resimlerinde renk, leke, biçim ve doku duyarlığıyla 

birleşen bir estetik ögedir. Resme başladığı zaman nasıl kompoze 

edileceğini düşünmeden önce güzel ve güzelleştirınenin sırrını çözmesini 

bilen resimsel ögeleri öyküye feda etmeyen bir tutuma sahiptir. 

Resimlerinde biçim-renk-leke diye bir ayırım yapmanın gerekliliğine 

(99) Zahit Büyükişleyen, "Anadoluyu Yaşamak ve Turan Erol"', Sanat Çevresi, Aralakı 

1980. s. 9. 

( 1001 I<aya Özsezgin. "Türk Ressamları·· , 39. Milliye t Sanat Eki. s. 8. 

( 10 1) Yeni Boyut, "Turan Erol'un Sözleri". 1-3 Mayıs 1982, s. ı 6, ı 7. 
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inanan sanatçıya göre, çizgi kendini ayrı olarak belli eden bir ögedir 

ama; biçim rengi ve lekeyi de kapsar demektedir. Sanatçının renk ve leke 

ilişkisini iyi bilmesi ve giderek biçimi iyi sindirmesi yapılarını sürekli 

taze tutrnaktadıı-{102). 

Resim 29: Bodrumdan, Turan Erol 1977 

Sanatçının mavi tekne resminde (H.esim 30) leke etkileri renk ve biçim . . 

zenginliğini izlemek mümkün. Kompozisyonda ufuk çizgisiyle 2/5'lik bir 

bölüme ayrılan yatay olarak içinde dikey çizgilerin ritmiyle beliren tekne 

ön düzlemde daha güçlü bir etki yaratıyor. Tuvalin üst kısmında büyük 

bir alan kaplayan gökyüzünün ışıklı mavi lekeleri görünen doğasal 

biçimlerin de renklilik ve ışıklılıklarının artmasına neden olurken 

(l02l Zafer Gençaydın, "Turan Erol" Sanat. Çevresi, Aralık 1980, Sayı: 20. s . 10. 
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biçimlerin ve boşlukların ve lekelerin dingin ve şiirsel görünümlerini 

etkilemektedir. Renk lekeleri arasındaki geçişin boyasal fırça 

olanaklarıyla gerçekleştirildiği izlenir. Boya katmanlarının çizgi-leke 

geçişlerine yumuşak bir etki yaptığı ayrıca seçilen renklerin tamamen 

bir estetik duyarlılığı belirtir olduğu bir resimsel doğa düzenlemesi 

karşısındayız denebilir. 

Resim 30: Mavi Tekne (Bodrumdan), Turan Erol 

Turan Erol'un "Büyük Mor" (Resim 31) eseri lekeci tavır açısından 

incelemeye değer bir özellik taşır. Geometrik bir düzenlemenin yer aldığı 

kompozislonda gri iki renk lekesinin açık-koyu tonlarıyla ele alındığı 

görülen yapıtın açık değerlerin dikdörtgen biçiminde, hemen üstinsada 

yapıtın üçle ikisini kaplamış olduğu mor lekesi belirlenmiş ve yer yer 

dokusal etki uyandıran koyu değerle devam ettiği izlenir. 

Kompozisyonun kurgusu oldukça sadedir. Sağ köşede bir üçgen ve onun 

hemen sol yanında kübik bir şekille koyu üstünde açık değer getirilerek 

leke etkisi verilen bir geometrik yapı görülür. Bu mor lekenin içinde 
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belli -belirsiz gri ve koyu benekler lekesel etkiyi zenginleştirmiş, ve daha 

çok biçimsel ritme bir hareketlilik kazandırmıştır. Güçlü bir geometrik 

kurgu ve anlatım vardır. Eserde açık değer olarak tanınan alt taraftaki 

biçimsel iz bizde uyandırdığı, biçimler olarak deniz, belki bir arazi, bir 

boşluk etkisi uyandırabilmektedir. Lekesel kaygının getirdiği bu özellik 

nesnel etki ve zenginlik sağlanmıştır. 

Resim 31: Büyük Mor, Turan Erol 

Açık-koyu düzenlemesinin ve karşıtlıkların sadeleştirildiği bu resimde 

renklilik ikinci plana bırakılmış, biçimin ve lekenin varoluşu, çevresiyle 
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bir uyum ve armoni meydana getirerek boyutsal bir ifade sağlanmaya 

çalışılmıştır. Rengin resim alanında büyüleyici ve etkileyici güce sahip 

olduğunu kişiliğine kazandırmış olmasına rağmen, leke kaygısını bilinci 

planda tutup lekenin gücünden istifade etmesini bilmiştir. Leke biçimle 

eşdeğer olup kübik bir etkide uyandınnıştır. Kompozisyonun genel 

kurgusu, açık-koyu iki değerin tualde birbirleriyle çok iyi uyum sağlayan 

ve aniaşan iki kontrast renk ve değerin bir araya getirilmesiyle lekecilik 

anlatımı sağlandığı söylenebilir. 

2.2.9. Devrim Erbil 

Devrim Erbil ise aşağı-yukarı ı 962'lerden sonra çalışmalarını lekeci bir 

soyutlamada aramıştır. Onun ağaç motiflerinden ya da yapraklı 

dallardan giderek uzaklaşıp lekeci bir soyutlama grafiğini görüyoruz. 

ı 963'lerde kahverengi zemin üzerine bir hamlede yapılmış, kalın boyalı 

tuşların lekeci bir üslupla, onun aktif, yazısal soyutlama örnekleri 

izlenebilir. Devrim Erbil, derinlik etkisinden uzaklaşmış bir çeşit halı 

gibi düz bir zemin resmine varmıştır. 

Devrim Erbil'in Mavi Deniz resminin (Resim 32) bu özellikler ışığında, 

rahat, etkili ve lekeci bir üslupla işlediği izlenir. Sanatçının non 

figüratif resimlerinin ilk çıkış noktasının, hep doğasal izlenimlere 

dayandığını ve doğaya dayanan lekesel notlarını, çalışma sırasında 

soyut düzbir yüzeye indirgemekte ve çizim sonunda renkçi bir 

duyarlılıkla inşa ettiğini görürüz. Bu soyutlama( 103l notları için araç 

edindiği "Köylüler", "Halk Dansları" ve kimi köy görüntüleri ve figürleri, 

( l03) Soyutlama: Resim sanatı ile ilgili soyutlama telimi altında ressamın gerçek nesne 

figür ve deger görüntülerine ait biçimleri çağına ve kişiliğine özgü bir görüşle 

resimsel biçimlere dönüştürmesi anlaşılmaktadır. (Ayr. bkz. Nurullah Berk, 

"Çagdaş Türk Resim Sanatı", C. 2. s. 225. 
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giderek soyutlanan lekeler arasında adeta ortadan kaybolmuş 

görünmektedir. 

Resim 32: Mavi Deniz, Lirlk Soyutlama, Devrim Erbil 

2.2. 10. Mustafa Ayaz 

Son zamanlarda akıcı bir kompozisyon anlayışı ile yazısal kimi figürler 

saptayan Mustafa Ayaz, tuvalle resmi ikiye, üç ya da dörde bölerek her 

biri içine bunlan lekesel ve çizgisel etki egemenliğinde kompoze etmiştir. 
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Bu akıcı tutuma karşın son resimlerinde renkleri aydınlatmış ve çok aza 

indirgenmiş lekeci tuşlan da ona özgü kişiliği yansıtır olmuştur (Res im 

33). 

Resim 33: Cumhuriyet Orkestrası, Mustafa Ayaz 

Mustafa Ayaz'ın iç dünyasının ve bilinçaltı dünyasının gereği olsa gerek 

ki, uyumlu-uyumsuz parçalanmalar görmekte ve bu yargıyı 

anlamaktayız. Her biri ayrı bir dünya ve ayrı bir düşüncenin yorumu 

gibi görülen parçalanmalara ve biçimlere dikkat edilirse aralarındaki 

biçimsel ve renksel arınoniyi algılanz. Sanatçı izienimlerini biçim doku 
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ve renk lekelerinin akışı içinde verrnek istemiştir. Lekenin ön planda 

oldugu bu yapıt kimi biçimlerle zengin figüratif etkisi de uyandınr. Renk 

deger görüşü de; San renk lekesinin içinde oldukça zengin bir görüntü 

ve lekesel etki izlenir. Koyu ve açık dokuların uyandırdıgı bu lekesel 

etki, diger nesnelerle bütünlük içinde yürüyüş ve açık-koyu arınanisini 

ön plana çıkarmıştır. 

Koyu lekenin içinde bulunan figür etki ve izlenimi veren biçimsel 

görüntüler, ayrı bir nesnel üretkenlik vermekte, kendi içinde ritmik bir 

hareketi ve düzeni saglayarak görsel farklılıgı ve düşünüşü 

anlatmaktadır. Bu biçimsel ve lekeci kaygının içinde açık ve koyu 

degerler farklı renk lekeleriyle ayrı bir etkinlik getirmiştir. Koyu renk 

degerieri üstünde dokusal izienim veren çizgi lekeleride izlenebilir. 

Birbiri ardınca sıralanmış figürlerin beraberinde getirdigi ritmik 

zenginlik sarı lekenin içinde yer alan biçimsel ve lekesel kaygıları 

tamamlamıştır. 

Açık lekeler koyu lekeleri aşmış, yer yer gri lekeler açık-koyu arasında 

bir bag ve birleştirici bir rol almıştır. Kompozisyonun sag düzeninde yer 

alan figürsel izlenimlerle bir beraberlik içinde yürümüştür. Renk 

lekelerinin zıtlaşmaması, oluşturdugu uyum, armoni ve biçimsel tutum, 

görsel dinamizmi ön plana getirmiştir. Kimi yerde açık üstünde koyu 

lekeler, kimi yerde de koyu üstünde açık lekeler deger konirastını 

pekiştirir. Sanatçının kişiligi ve iç dünyası bu lekeci üslubunda 

odaklanmış ve görsel dil niteligine bürünmüştür. 
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2.2.11. Zafer Gençaydın 

Lekeci tarzda eserler veren ve lirik kaygı güden soyutlamacılar arasında 

Zafer Gençaydın'ın lekeci ve renkçi bir tutum izlediği eserlerinden 

anlaşılır. Onun resimlerinde doğa ve figür soyutlaması için zorlama 

yoktur ancak doğasal ögeler, tanırlıklannı yitirdiklerinden ilk bakışta 

non-figüratif, fakat dışa vurumcu bir görüntüye dönüşmüştür( 1 04). 

Lekeci non-figüratif kimi sanatçılanmız yer yer bu soyutlama anlayışı 

içinde çalışmalar yapılmıştır. Ancak burada. ağırlıklı olarak hangi 

anlayışta daha çok yapıt verilmişse bir sanatçıya o ağır bastığı eğilim 

içinde yer verilmiştir(105). 

Sanatçı (Resim 34) bu eserinde lirik, lekeci bir tutum izlemektedir. 

Çizgisel lekenin ağır bastığı düzenlernede koyu lekeler hakimdir. Açık 

leke üzerinde işlenmiş nesneleı · renk bakımından zengin olmasına 

rağnıen şekiller huyönden pek zengin sayılmaz daha çok renk 

duyarlılığından ve zenginliğinden, lekenin gücünden, etkisinden ve 

anlatımından yararlanılmıştır. Sanatçı lekenin sonsuz etkisinden 

faydalanmasını bilmiştir. Lirik soyutlama grubuna koyduğun1uz Zafer 

Gençaydın'ın resimleri bizde farklı bir etki ve farklı bir izienim 

bırakmıştır. Resim üç ayrıcalı parçaya bölünmüş olup her biri bir değer 

içinde sunularak siyah-beyaz-gri dengesini korumuştur. Figürsel etki 

uyandıran açık üstündeki yorumlamalar koyu bir değerin devamı 

( 104) N urullah Berk, Adnan Turan!, "Başlangıçtan Bugüne Çağdaş Türk Resim 

Sanatı", C. 2, Tlglat Basımevi, İstanbul 1980, s. 190. 
(105) Nurallah Berk, Adnan Turani, "Başlangıçtan Bugüne Türk Resim Sanatı", 

İstanbul 1980, s. 191. 
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olmuştur. İç içe girmiş olan çizgisel lekeler adeta bir ağ gibi bütün alanı 

kapiayarak biçimsel şekilleri zenginleştirdiğini yansıtmaktadır. eser 

realist bakın1ından çok sade görünmekte olup lekenin gücü, bu biçimsel 

zenginliğini seyircinin görüş ve düşünüş alanına bırakmıştır. Lekenin 

beraberinde getirdiği bu etki yabancı değildir. Leke ağırlıklı bu yapıt 

birçok biçimleme ve sınırlamayı beraberinde sunmuştur. Her şeye 

benzetmemiz ve her anlam çıkarmamız lekenin sunduğu 

imkanlardandır. Bu sınırsızlığın kültürel birikimimiz ve düşsel 

dünyaınızia bağdaştığını söylemek mümkündür. 

Resim 34: Kompozisyon, Zafer Aydın 
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2.2.12. Nejat Devrim 

Kuşkusuz lekesel kaygı taşıyanlar arasında Nejat Devrim'de 

görülmektedir. Sanatçımız son derece büyük puntolar misali rahat ve 

kütleli renk lekelerini kullanmış, lekeci ressamlarımızdan sayılmıştır. 

Nejat Devrim'in Knaurs Lexikon'da yer alan açıklaması ilgi çekicidir. 

Sanatçı parçalama işlemine, ilk girişimden hiçbirşey kalmayıncaya 

değin devam edilmesi görüşündedir. Hatta bu parçalama işlemine 

"Çılgınlığa varıncaya değin" devam edilmesini öngörmüştür ve 

resimlerinde de bu görüşün uygulandığı saptanabilmektedir. Tual 

yüzeyide lekeci bir dille bir çeşit savaşçı durumunda görünen o boyasal 

ögelerin, durulup motifsel görünlü almasına değin çalışmasını 

sürdürmektedir. Kısacası onun lekeci anlatımı bir çeşit didinmeye, 

tahribe parçalanmaya dayanmaktadır. Sanatçının bu çalışmalarının 

daha 1945'le de başladığı dikkate alınırsa onun ve daha birçok ressamın 

lekeci figüratif olmayan resimlerinden bu tutum ortaya çıkar". 

"Nejat Devrim'in çalışmalarında bir ön fikrin, akılcı, taslakçı bir 

anlayışın ya da bir dış etkinin önemli olmayacağı daha doğrusu yer 

almayacağı açıktır". Nejat Devrim'in bu görüşünün parelelinde 

gravürlerinde yapmış ve lekeci tutumunu oraya da yansıtınıştır( 106l. 

Sanatçının yapmış olduğu Manhattan New York lekeci soyutlaması bu 

özelliklerin izlenimlerinin yansıtıyor (Resim 35). Kalın fırça darbelerini 

Iekeci l>ir dille parçalanıalara giderek anlatmıştır. Sanalçı bir çcşil 

bilinçaltı içgüdüsel ve çılgınlığın oluşumunu sıralamasına dayandıran 

bir çeşit anlatım, işlemiştir. 

(106) a) Cemil Eren, "Sanat ve Sanatçılar"'. 1965. s. 10. 

b) Nurallah Berk, Adnan Turani, Age .. s. 208. 
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Resim 35: Soyut Kompozisyon, Nejad Devrim 
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Nejat Devrim'in gizemli ve büyüleyici lekeleri sade bir anlatım 

sergilemektedir. Koyu lekelerin hakimiyeti gri lekelerle tamamlanmıştır. 

Mavi ve sarılar bir uyum oluşturmuş kırmızı renkle armoni saglamıştır. 

Lekesel sıralama Limon sanları, okrlar, turuncu ve sarılar ve maviler 

şiirsel bir etki yaratmıştır. 

Birbirinden farklı kalınlıklar gösteren dikey lekelerin yarattığı lirik bir 

evren biçimlenmiştir. Yer yer fırçayla yapılmış belli belirsiz renkli 

noktalarda görülür. Bu resimde renkçi bir yaklaşımdan çok siyah-beyaz 

değerler üzerine bina edilmiş ve oturtulmuş lekeci bir yüzey 

parçalamasına yöneldiği görülür. Lekeleri bunun beraberinde çizgisel 

etki egemenliğinde kompoze ettiğini ve kendine özgü tuşların farklı bir 

uslup gösteren bu yapıtında da yansıttığı anlaşılmaktadır. 

2.2.13. Selim Turan 

"Seliın Turan'ın da çalışmalarında aynı lekecilikte ve aynı boyasal uğraş 

anlayışı saptanıyor. Bu lekeci, boyasal savaşta tuvali yarmadan sonuca 

ulaşn1ak bir serüvenden farksız olduğundan, öyle bol yapıt verıneyi 

düşünmek hayaleilik olmaktadır, çünkü bu çalışmada hiçbir dış etki 

sanatçıyayardımcı olmamakta ve o, kendi gücü ile yalnız kalmaktadır. 

Lekeci çalışma, keyfi bir sarhoşluk gibi görünmekteyse de her fırça 

tuşundaki strüktürel et.ki ağırlığının kurnpozisyonda yerini bulması 

sözkonusu olduğundan sonuçta, sanatçı yer yer üzücü tereddütler 

içinde kalabilmektedir. Bu nedenle çoğu kez üst üste yapılan 

çalışmalar, kesin olarak sanatçının kişisel kararlarının olumlu grafiğine 

dayanmaktadır( 1 07). 

( 107) A11met Köksal, Milliyet Sanat. Ankara 1992, s. 55. 
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Buradaki değerlendirme ı 956-58 arası Paris'te görülen birkaç 

çalışmasıyla ilgilidir. 

Selim Turan da yarım yüzyılı geçen sanat yaşamında çağdaş resmin 

serüvenlerini yakından izleyen soyut ve figüratif ayırımı gözetmeden 

Doğu ile Batının sanatı ve kültür birikimlerini sentezci bir görüşle 

özüruseyen lekeci yapıtlarıyla tanınmaktadır. 

"ı 937-45 yıllannda Kamil Akdikten, Necmettin Onay'dan hat dersleri de 

almıştır. Bu derslerle ilerde lekesel eserlerinin odak noktası olacaktır. 

"ı 94 7 Paris'e yerleşerek, 33 yıl Fransa'da çalışan sanatçı, bu dönemde 

Hartung, Maessier gibi ünlü ustalarla tanışarak lekesel anlatım içinde 

non-figüratif akıma katılmış, Rancon Akademisi'ndeki minyatür, tezhip 

dersleride vermiştir. Onun non-figüratif düzenlemelerinde renk 

nüansları zengin, ışıklı, şiirsel bir sonsuzluğu duyumsatan bir alt doku 

üzerinde leke etkileriyle çeşitleniyor0°8l. Aydınlık, derinlik, müzikal 

renk değişimleri içeren tonlar üzerinde düşsel, görüntüler gösteren 

Islam kaligralislndcn jestler. hızlı bir clcvinimlc doğadan biçlmlenmiş 

yer yer kökleri yelkenlileri anıştıran dikey, görsel fırça lekeleriyle 

kontrüktivist bir mekan disiplinine, doğulu bir sanatçının bir ömür 

boyu süren birikimlerle ekiediği katkılar vurgulanıyor. 

Selim Turan (Resim 36) düzenlemesi .bu kişilik üslubunun paralelinde 

inşa edilmiştir. Resimle lekenin lemel yapı taşını oluşturan özellik, 

değişik nesnelerle betimlemesinin görülmesidir. Bu düşsel ve biçimsel 

zenginlik betimleme ve tasvirlerle sağlanmıştır.- Kaligrafi etkisi veren bu 

(lOS) Ahmet Köksal, Milliyet Sanat. Ankara 1 Mayıs 1992, Sayı: 287, s. 44. 
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lekeler ve biçimlerneler aynı ·zamanda figürsel izlenirnde 

anımsatmaktadır. Eski yazından esinlendiği bir gerçek hat sanatına 

olan ilgi doğurganlığını bu kompozisyonda da vermiştir. 

Resim 36: Kompozisyon, Soyutlama, Selim Turan 

Birbirinden farklı yatay dikey ve eğri çizgilerin oluşturduğu çizgisel 

lekeler kimi yerde figürsel anlatırnın yanında bir yığını bile 

andırmaktadır. Biçimiernenin hareketi çizgisel lekelerden inşa edilmiş 

olup arka tonun espas ve durgunluğuyla etkisi ve görsel dengesi 

sağlanmıştır. Mekanın oluşumu açık-koyuların espas planıyla 

desteklenmiş, orta kısımlar dikey nesnelerin arasında açık leke olarak 

gelmiş ve pastel pasif renklerin gri hareketiyle dengesellik kurulmuştur. 

Ön espasta belli-belirsiz bazı sönük benekierin koyu etkileri ritmik 

hareketin düzeni pekiştirmiştir. Mavi rengin renk olarak kullanılmaktan 

çok açık-koyu ağırlığını sağlaması düşünülmüş renkli tutumdan uzak 

tasasını tekrarlamıştır. Mavi lekeler korupozisyonda dağıtılmış olarak 
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serpiştirilmiş ve siyah beyaz değerini leke değeriyle açık-koyu düzeni 

verilmiştir. Biçimsel farklılık lekenin varlığından doğmuş. gizli bir 

geometrik yapıyla biraz daha toparlanmıştır. Ön taraftan gelip mekana 

dağılan açık değerler ışık -gölge elkisi uyandırmış koyu lekelerle espas 

derinliği almıştır. 

2.2.14. Ferruh Başağa 

Ferruh Başağa'nın son çalışmaları, lirik (lekeci) non-figüratif tutumunu 

oldukça açık biçimde yansıtmaktadır. O kimi çalışmalanna "Soyutlama 

ismini verdiyse de bunlar kesin olarak boya strüktürlerinden 

oluşturulmuştur soyutlama sayılmazlar". Bunlar daha çok lekeci tavır 

içinde düşünülmüş lirik uygulamalardır009). 

"Ferruh Başağa'nın 1950-1962 yıllannda yapılmış leke ağırlıklı 

soyutlamaya geçiş döneminden birkaç düzenlemesi yanında çoğu son 

yılların yapımı lekesel geometrik düzenlemeleri çağdaş akımların, 

özellikle sanalçının "neo-kübizm·· diye tanımladığı konstrüktivıst ve 

süprematik akımların üsluplaştırılmış bir uzantısı Ferruh Başağa'da 

194 7 yılından sonra ılımlı bir biçimde beliren doğal soyutlama eğilimleri 

ilk dönemde kalın boya katmanlan leke dokularıyla dışavurumcu akıma 

yakınlık gösteriyordu. 

Ferruh Başağa'da zengin bir boya dokusu değerlendirilmek 

istendiğinden, ayrıca motifsel koropozisyona önem verilmemiştir. Onun 

1951'deki lekeci resim anlayışında geometrik kurgular da görülmüştür. 

Ferruh Başağa'nın lekeci yöndeki çalışmalarında, kalın tabakalar 

( 109) Ahmet Köksal, Age., s. 44. 
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halindeki pas yeşilleri ve kimi kahverengiler dikkate alınırsa, (Resim 37) 

renkçi bir tutumu fazla benimsemediği çıkarılabilir. 

Resim 37: Kompozisyon, (Lirlk Soyutlama), Ferruh Başağa 

Sanalçının daha çok dış görüntüye ulaştırılmış manzara ve nesnelerden 

etkilendiği izlenir. Fransızların motifsel lekeciliği ve Amerikalı'ların 

motifsiz rasıarnsal lekeciliği de gene bu özellik ve anlayış içinde 

sınıflanır. "Resim yapanlarda bu iki değerlendirmede görülür." Batıdaki 

gelişime uygun olarak sanatçılarımiz lekeci bir soyutlamadan 

ulaşmışlardır. 

"Bu oluşum yolu doğal zorlamasız ve rengin nesneleri parçalayan 

yazısal notları ile, bunları bağlantılarının yarattığı resimsel dokuya 

dayanmaktadır." Bu nedenle burada soyutlamadan lekeci tarza ve 

anlatıma geniş doğal bir oluşum doğmaktadır. 
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Ferruh Başağa'nın "Kompozisyon" yapıtı incelendiğinde renkçi 

olmaktan öte leke etkisini göstermektedir. Bu eser, sanatçının bu 

düzenlemesinde leke espası veren zengin bir boya dokusu kullandığını 

izleriz. Tabakalar halinde kahverengi lekeleri, renkçi kaygıyı 

benimsemeden, serpiştirmiş, biçimsel kaygıdan ve motiften uzak bir 

izlernde rasıantısal içgüdülerle kompozisyonu oluşturmuştur. Kimi 

yerde tampolamayla da boya lekelerini meydana getirdiğini görmekteyiz. 

Lekenin ağır bastığı eserlerinden bu düzenlemede de daha çok lekeci bir 

şekillenmeyle yetinilmiştir. 

2.2.15. Fethi Arda 

Sanatçının yazısal tuşlu, lekeci anlatımı gerçekçi bir değerlendirmeyle 

Adnan Çoker paralelinde sürmüştür. Ard arda tuval yüzeyinde bir motife 

varmanın ötesinde yalnız fırça serbestliğinin oluşturduğu leke ve yazısal 

dili benimsediği görülür. Bu lekeci, tek planlı çalışma bizde Ferruh 

Başağa'nın ve Eren Eyüboğlu'nun kimi çalışmalarında da görülmüştür. 

Bu anlatımda, boya dokusunun rölyefine rağmen, hacim endişesine yer 

verilmiyor. Ayrıca akılcı birkompozisyon düzenide amaçlanmıyor. Lekeci 

ve non-figüratif anlatım savaşı sonunda ortaya çıkan boyasal-yazısal 

notlar arasında bağlantılar kurulmaya başlayınca, bunlar sanatçıya 

esinleltiği motifler olmaktadır. Bu boyasal oyun birçok lekeci çalışan 

sanalçının yapılını ilginç moliflere gölürmüşlür. 

Fethi Arda'nın kırmızıh yapıtının (Resim 38) bu izlenirnde son derece 

kaygısız, rahat ve cesur fırça lekeleri ile yapıldığı görülmektedir. Kırmızı 
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renk lekelerinin içinde koyu kahverengi fırça tuşları çok hareketli ve 

motifsel bir izlenime yer vermiştir. Kahverengi lekeler değişik açılardan 

gelmiş hızlı fırça tuşlarının doğurduğu lekelerin etkisiyle danseder 

havasıyla nesnel oluşumun çokluğunu pekiştirmiştir. Yer yer görülen 

beyaz renk lekeleri açık değerler etkisi verilmiş koyunun ağırlığını ve 

espas değerini ön plana getirerek lekenin gücünü vurgulamıştır. 

Resimde mekan pek hissedilmemekte zengin renk kaygısı güdülmediği 

sanılmaktadır. Sanatçının bu anlatımı her nekadar taşist anlayışını 

göstersede aradaki farkın görsel düzenlernede biçimsel zenginliği 

algılatması yönünde farklı bir yapıda inşaa edildiği izlenir. 

Resim 38: Kınruzılı, (Lirik Non-Figüratif), Fethi Arda 
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2.2.16. Mübin Orhon 

Lekeci tutum ve davranış içinde bulunan Mübin Orhan'da da 

sulandırılmış yağlıboya ile yapılan lekeciliği benimsediği izlenir. Onun 

çalışmaları salt lirik soyuttur(llO) . 

Mübin Orhan 1948 yılında Paris'e gitmiş ve kendini bütünüyle resme 

vermiştir. Parise gittiği bu ilk yıllarında yaygınlaşan "Tachiste" (lekeci) 

akımdan etkilenen Mübin Orhan, katı kuralların donmuş kalıpların 

dışında kendine özgü duyarlı bir soyutlama yöntemini benimsedi. 

"Galeri Nev'de sergilediği guaj resimlerinde de izlediği kimi mor, yeşil, 

karmen kırmızısı, mavi-beyaz gri, bej, petrol renginin monokrom 

değişimlerinde yalınlık, hiçliğin sınırlarına değin yaklaştırılarak Leke 

ışık derinlik ve renk ilişkileri duyarlı bir sezgiyle irdeleniyor. Bir 

bölümünde sessizlik yalnızlık dinginlik erinç umut ve iyimserlik 

duyguları çağrıştıran bir mekandan soyutlanmış kesitler ortaya çıkıyor". 

"Mübin Orhan, karanlık ya da tonlu bir fon üzerinde pencereden süzen 

gün ışığı Tülün esintilerde kıpırdanışını andıran ve bir ışık çizgisinden 

ateş kırmızısı, eflatun dikey, ışık sütunianna genişleyen bir dizinin 

çeşitlemelerinde ise doğu metafiziğine ilişkin şiirsel, gizemli bir atmosfer 

oluşturuyor. Orhan'un bu monokrom enerjisinden doğarak resmin 

yüzeyinde tükenmeyen sürüp giden düzenlemeleri, lekeci soyutlamayara 

dönüşecek mistik, ışık ezgileri uyandırıyor. Leke - renk-ışık espas 

ilişkileriyle çeşitlenen bu soyutlamalar biçimsel bir çelişkiyi 

yansıtmakla kalmıyor, olabildiğince yalınlığın sınırlarındaki, iç süreci 

yaşanmış bir duyarlılığı, yalnızlığı tükenmeyen bir umudu mutluluk 

(110) Ahmet Köksal, Age., s. 46. 
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özlemlerini de vurgulamaktan geri kalmıyor. Mübinin kendi yaşamı ve 

evrenle uyum kurmak isteyen resimlerinde özgün bir soyutlama yöntemi 

çeşitleniyor( ı ı ı). 

Kaya Özsezgin, Mübin Orhon'un sanatını şu şekilde ifade eder; "Bir 

resmin arkasında duran şey nedir?" Kuşkusuz sanatçının kendisini 

olduğu kadar, onun varlığını belgeleyen içeriksel değer, yani anlamdır. 

Resmin bütün soyutçuluğuna karşın bu anlamın varlığını tanıklık 

ediyorsa, biçimsel bir oyun olmanın ötesine geçer( ı ı 2 l. M übin Orhon, 

1 970'li yılların başlarında kağıt üzerinde bir dizi guaj resminde bu içerik 

anlamı yakalamanın peşinde olduğunu gösterecek işaretler verir. 

Kağıdın yüzeyini leke parçalarına bölerek bu lekeler içinde espas 

duygusunu öne çıkaracak elemanlan arar. Sonra bütün bu arayışların, 

bıçakla kesilir gibi durulduğunu, yeni bir erimişlik yoksa ermişlik mi

duygusunu bıraktığını görürüz. Kaya Özsezgin'in analizi bize sanatçının 

lekesel tavırlarını vermekte onun arayışlarını ve üslubunu dile 

getirmektedir. 

Mübin Orhon, lekesel değerler kapsamında sabır ve inanmışlık, uyum ve 

denge kavramlarını dile getiren yumuşak etkiler ve geçişleri, örneğin 

Fontana'daki bıçakla kesilmiş izlenimini ve en sert kontrast ve lekelere 

yönelmez. 

En sınırlı elemanla, en yoğun düşünceleri dışa varmayı amaçlayan 

sanat görüşlerine gönderme yapan Orhon'un resimleri, bizi örneğin 

uzakdoğu resminin gizemli dünyasına götürmekte ancak gönül gözüyle 

görülebilecek, sezilebilecek gerçekleri kavramamıza yardımcı olmaktadır. 

(lll) Atımet KöksaL Age .. s. 47. 

( 1 12l Kaya Özsezgin, "Milliyet Sanat, Sayı: 302. s. 48. 
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Bu anlayışta Fethi Kayaalp'in, Zahit Büyükişleyen'in ve Altan 

Gürman'ın resimleri de görülür. 

Sanatçılarımızin batıya açılmasıyla batıdan alınan soyut denemelere 

yönelme lekeci bir anlatımla sergilenmiştir. Bu değerlendirme izinde 

çalışmalarının örneklerini verenler arasında öğrenimini . Paris'te 

tamamlayan ve bugün gene orada yaşamını sürdüren Osman Dinç 

Görülmektedir. Ancak onun gerilmemiş bez üzerine yaplığı, bir bakıma 

lekeci sayılabilecek denemelerinin, aslında J ackson Pallock örneği 

paralelindedir. Bunlar non-figüratif rasiantı fırça tuşları lekelerinin 

kompozisyonsuz, motifsiz ve uyum dengesinin dikkate alınmadığı 

örnekleridir. Bu anlatım lekeciliğin boşalma icracılığından çok birçeşit 

çok çeşitli her tür disiplini reddeden ve kompozisyon akıcılığını 

benimseyen bir görünüşün ürünü olarak değerlendirilebilmektedir. Bu 

anlatım paralelinde değinilmesi gereken ve yurt dışında Amerika'da 

çalışmalarını sürdüren, Burhan Doğançay'dan, Erol Akyavaş'tan 

sözetmek gerekir. Akyavaş'ın dokusal boyalı, büyük lekelerden 

oluşturduğu resimlerinde geometrik bir sağlamlık dikkati çeker. 

Akyavaş'ın resimleri giderek figüratif bir anlatıma geçişi yansıtmaktadır. 

Bu anlatım soyut şeklinde bir tutum sergiler. Burhan Doğançay'ın 

resimlerinden bildiklerimiz ise onun renkli kağıt yırtmalarına dayanan 

bir kolaj resminin benimsediğini göstermektedir. Ülkemizde başlayan 

non-figüratife geometrik bir soyutlama ile girişimde bulunmuş ve sonra 

lekeci renkçi bir tutum sergilemiştir. 
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2.2.17. Sabri Berkel 

Sabri Berkel son derece disiplinli bir düzen üzerine kurduğu soyut 

stilizasyonlarını sü rekli bir gelişme temposu içinde tutarak renk 

lekelerinin ilişkilerinden oluşan mutlak bir soyutlamaya eriştirdi. Sabri 

Berkel, temelde doğadan hareket eden, bir biçimlendirme mantığını 

gereken dikkat ve itinayla kullanarak salt resim ögelerine 

dönüştürmeninde tipik bir örneği sayılabilir(l 13l. 

Sabri Berkel bütün canlılığı ve tüm yaratma ihtiyacı ile bunu 

kanıtlamak için oradadır. Sabri Berkel'in zengtnce farklılıklar gösteren 

gelişiminde bütün hayatı boyunca batı etkilerinden ve kişisel kültür 

kökeninden başlayarak nasıl kişisel bir senteze erişmek istediği çok iyi 

belli oluyor. "Bundan olsa gerekki geometrik ve lekesel üslupta eserler 

verdiği izleniyor. 

Resim 39: Taksim Meydaru, Sabri Berkel 

(ll3) . Sezer Tansuğ, "Türk Resminde Yeni Dönem", Remzi Kitabevi, İstanbul 1990, s. 71. 
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Sabri Berkel'in son çalışmalannda resimlerinin lekesel kaygılar içinde 

oluşum gösterdiğini izliyoruz. Sanatçının renk lekelerinin ağır bastığı 

(Resim 39) Taksim meydanı'nda isimli düzenlemesini bu izlernde 

düzenlediğ;i ve lekesel kaygılar paralelinde inşa ettigi görülür. Manzara 

kavramının resimlendigi bu kaygıda renkler leke olgusu içinde kütlesel 

verilmiş biçimlerde derinlik ve hacim ifadesinden kaçınılmıştır. Koyuluk 

derecelerinin oldukça sınırlı olduğu · bu resim renk ayrılıklarıyle 

belirlenmiş. Ağaçları, camiler ve çalılar olarak biçimselleşmiş lekeler 

fırçanın bir anlık izlerini taşır gibidir. Renk tasasında valör 

değerlerinden çok; sade, kütleli, yalın bir anlatım sergilenmiş. 

Sanatçının bu anlatımı daha da soyu ttaşacak ve lekecilik kavramıyla 

bağdaşan bir düzene doğru gidecektir. Son uygulamalannda soyutlaşan 

biçimsel sınırlılıktan tamamen uzaklaşan anlatımiarına kaligrafinin 

etkisini de vermiştir. Lirik-non figüratif olarak geçen "Yazı" 

kompozisyonunda kaligrafinin etkisini izleriz (Resim 40). . --- --- -

Resim 40: Yazı, (Lirlk Non-Figiiratif}, Sabri Berkel 
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2.2.18. Avni Arbaş 

1946 yılında Fransa'dan aldığı bursla Paris'e · giden ve orada otuz yıl 

yaşayan modern resmin serüvenini yakından taşımakla birlikte moda 

akımlannın dışında kalarak kendi anlayışı içinde lekesel bir yol izleyen 

Avni Arbaş görülebilir. 

Leopold Levy'nin öğrencisi olduğu Akademi yıllannda yapılmış bir kadın 

portresiyle Pendik kıyılarından hazırladığı peyzajlarla başlayan 

retrospektif sergide doğa görünümleri insanlar, çiçekler, nesnede bir 

benzetme ögesinden çok yeniden biçimlendirilmiş plastik bir varlık 

resimsel bir araç olmuş, leke değerleriyle kendini göstermiştir. 

1977'de Türkiye'ye dönüşünden sonra gölgeler, koyu ve doygun renk 

nüansları lekeci bir duyyarlılıkla doğaya çevreye insanlara bir sanatçı 

sezgisiyle bakan resimleri İstanbul'un zengin ışığı, boğazın sisli 

atmosferinden etkilenmekten geri kalmıyor. Son yılların yapımı birkaç 

boğaz görünümünde düşsel veya yalın bir ortama dönüşen bir gemi 

ayrıntıyı silip götüren sisler içinde imgelerin kışkırtıcı etkisini 

doyumsatıyor. Küçük retrospektif sergide değişik yıllarda yapılmış yerel 

giysili bir kadın, saz çalan halkozanı Mahmut Makal'ın bizim köyden 

etkilenmiş bit ayıklayan bir Anadolu kadını bir dilenci ve "Deve" gibi 

yalınlaştırılmış renk/leke duyarhğıyla görsel bir seçkinlik içeren 

resimleri onun yaşamı algılayan "vision" gücüne de tanıklık ediyorl114). 

Arkeonda yer alan 1982'de Paris'te yapılmış iki taş baskı birkaç sulu 

boya ve çocuk portresinin eklendiği sergide son yılların yapımı desen ve 

(ll4) Kaya Özsezgin, "Milliyet Sanat Dergisi", Sayı: 298, 15 Ekim 1992, s. 46. 



135 

kaı:akalemler çizgi-leke duyarlılığıyla geniş yer tutuyor. Bunlarda atlılar, 

çiçekler, balıkçılar yelkenliler gibi boya resimlerine koşuk yaşanmış doğa 

göz değerleri on ayrımları, derinlik ve istif özellikleri. 

Avni Arbaş'ın desenleri bağımsız özgün bir resim karakteri taşıyor. 

Yaşanmış izlenimlerden, yaşam ve motiflerinden çıkış yaparak gelişen ve 

herbirinde bağımsız nitelikli bulguları araştıranAvni Arbaş'ın resimleri 

dış dünyayı olduğu kadar, kendi içdünyasının yüreğinin ve us gücünün 

titreşimlerini de duyuyor. Bu özelliklerin ışığında "Kahramanmaraş 

Katliamı" (Resim 41) düzenlemesini oluşturan sanatçı burada da lekesel 

izlenimi kaygısı içinde bulunmuş ve biçimsel izler taşıyan bir anlatım 

vermiştir. Koyular içinde gri lekelerin kullanıldığı resimde açık değer az 

kullanılmış ve anlatım leke kavramıyla zengin bir betimleme verilmiştir. 

Resim 41: Kahramanmaraş Katliamı, Avni Arbaş 
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2.2.19. Zahit Büyükişleyen 

Zahit Büyükişleyen: Verimli bir dönemini yaşadığı dönemde kış 

resimleriyle leke-espas-yüzey ve renk ilişkilerini bir resim organizması 

içinde bütünleştirici elemanlar açısından ele aldığı tekniğin 

olanaklarını daha uzak sınırlara vardırdığı bir aşamanın ürünleriyle 

çıkıyor karşımıza"( 115l. Sanatçıda görülen bu lekeci aşama, daha önceki 

resimlerinde kavramsal boyutları saptanmış bir eğilimin yeni uzantıları 

olarak da düşünülebilir. Yeni resimlerinde katkı niteliği gösteren renk 

ve leke bölümlerin kazınmasıyla form-yüzey-derinlik bağlamında ifade 

olanaklarının daha kesin bir tavır halinde devreye girmiş olmasıyla 

ilgili. Aynı zamanda resimsel yoğunluğu, keskin bir şiirsellik tadıyla 

dengeleme çabası şeklin d ed e yorumlanabilir. 

Sanatçının yağlıboyalarında öteden beri, sanatının temelinde yer alan 

doga izlenimleri insan -çevre ilişkileri sanınlarındmı çıkış yapan özgür 

fırça lekeleriyle görsel bir dinamizmi vurgulayan soyutlama yönteminin 

çeşitiemeleri yeralıyor. Adana ve Çukurova'ya uzun süren bir kış 

mevsimine ilişkin görsel notlardan renklerin lekelerin, ışık olgusunun 

çağrışımına ya da kırsal bir ritm, bir başkalaşım olgusuna yönelen bir iş 

yaşantısının beklentisi, coşkusu, umutlarını yansıtan dışavurumcu bir 

duyarlılığı yer yer kavramsal eğilimlerin verileriyle çözüme yönlendiren 

bir soyutlama yöntemi benimseniyor. Birkaçına serigrafi, grafik 

ögelerinde izlendiği lekenin dinamik oluşumlarının ağırlık taşıdığı yeni 

resimlerinde Zahit Büyükişleyen çevre sorunlarına ilişkin mesajlar 

veriyor. 

(1 15) Kaya Özsezgin, Age., s. 47. 
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Resim 42: Çevre Sorunlan, Zahit Büyükişleyen 
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Çevre sorunları (Resim 42} soyut manzara, kumsalda gibi birçok 

resimde ise ilk dönemindeki doğa soyutlamasına eğilimli mekan 

kurgularına da girişiyor. Renk ve lekecilikle çizginin, pentürle-grafiğin 

dengeli ve uyumlu bir resimde buluştuğu Zahit Büyükişleyen'in doğasal 

yaşantıya gönderme yapan resimleri kimi teknik ayrıntılan düzenlemeye 

ilişkin ayrımlar dışında önceki dönemin sorunsallığını irdeleyen bir 

uzantı sayılabilir( ı 16). 

2.2.20. Orhan Peker 

Sanatçı ( 1 O )'lar grubundaki etkinliğiyle tanınırO 1 7l. 

Sanatında leke kavramının önemli bir değeri olan Orhan Peker 

resimlerine konu olan şeyler, nesnelerin salt görünümleri değildi. O, 

görünümterin ötesinde, anlama dönük somutlanmış bir kavramlar 

dünyasını dile getirir gibiydi; resimlerinde çizginin ve lekenin yanında, 

doğulu sanatçılara özgü bir anlamda gizlidir( 118l. 

Desenleri yumuşak kıvrak bir karakter gösterir, sağlam bir bilgi ve 

deneyim tabanına oturduklan görülür. Leke duyarlılığı, renk, içerik, 

biçim bütünlüğü, ritm üstüne bir değer kazanır( 119l. 

(l 16) Alırnet KöksaL Milliyet Sanat. 1 Haziran 1992. Sayı: 289. s. 48. 

( 1 17) Emin Çetin Girgın. "Sergi Notlan". Gösteri Sanat Edebiyat Dergisi. Haziran 1993, 

Yıl: 3, Sayı: 31, s. 58. 

(118) Neriman Samurçay, 'Arayışlar içinde Bir Sanatçı Orhan Peker", Artist. Eylül 1986, 

Sayı: 6, s. 10. 

(ll9) Sanatçılardan Yazılı Belgeler, "Yeni Boyut", 2/13 Mayıs 1983. 
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Orhan Peker'de işlek ve hareketli boya lekesinin altında ağır bir 

devtnimle griye ve siyaha dönüşen ama ışıktanda yoksun olmayan 

dengeli bir renkçilik görülür(l20). 

Doğa nesneleri onun tablolarında birer doğa biçimleri olarak, taşımaları 

gereken anlamın ötesinde görsel başkalaşımın ürünüdürler021l. 

Orhan Peker çocuk, hayvan, çiçek gibi doğadan kopmamış varlıkların 

biçimsel olduğu kadar yaşantısal ve anlatırncı niteliklerini; dingin ya da 

hareketli lekeler bütünlüğü içerisinde resimlerinde aktarır022l. 

Orhan Peker'in lekeci form anlayışına bağlı kalınakla yetindiğini 

söylesem bu yadırganmazdı diyen Sezer Tansuğ onun bu tavrını 

kanıtlar. Orhan Peker, Oscar Kokoschka ile de çalıştığı yurt dışında ve 

keskin bir mizalı yükü taşıyan ifadeci eğilimleri daha bir yoğunlaştığı 

göıülür. 

"Orhan Peker büyük bir leke ustası, ifade kavramının doruklarına 

ulaşan bir mizalı ve kader ikilemi. Orhan Peker önce folkloru ağırlık 

olmaktan kurtarmış ve motif yorumuna bu, kaynakların istismarını 

aşan insancıl bir boyut getirmeyi bilmiştir. Orhan Peker usta bir kişilik 

taşın1aktaydı"( 123). 

0 201 Kaya Özsezgin , "Orhan Peker'de Sanat ve Doğ;a", Kasım 1987, Sayı: 251, s. 27. 
0 211 Sezer Tansuğ;, "Türk Resminde Yeni Dönem" .Istanbul, 1990, Remzi Kitabevi , s. 

274. 
( 122) a) Ahmet KöksaL "Orhan Peker'i Anış", M. S. Dergisi, Ekim 1979, Sayı : 340, s. 26. 

b) Sanatçılardan Yazılı Belgeler, "Yeni Boyut", 2/13 Mayıs ı983, s . 10. 
0 23) Sezer Tansuğ;, Ç. T. Resim Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul ı 99 ı . s. 28. 
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Orhan Peker doğaya farklı bir kişiliğini yansıtan, bir bakış yöneltmiştir. 

Araba atları, kuşlar, çiçekler kediler, karpuz dilimleri, pencere ev 

motifleri ayçiçekleri tarlalar, Aşık Veysel portreleri ve bütün diğerleri 

kıvrak erişilmesi güç ustalığının ifadeli leke fantezilerine dönüştüğü bir 

çarpıcılık taşıyor. Doğanın bir görünümü karşısındaki duyarlılığını bir 

kez şöyle dile getirdiği görülür (Resim 43). 

Resim 43: Atlar, Orhan Peker 

Rüzgarsız durgun bir havada ormanda gezinirken, ansızın 

koyu yapraklı küçük bir dalın sarsıldığını görüyorsunuz 

ilginizi çekiyor yakından bakınca gördüğünüz kanadını 

kaşıyan kara bir kuştur. Yani, görüntünün (lelcenin) içinde 

yaşıyan devinen bir başka görüntü saklıdır. Bu anlattığım 

bilinçaltı bir düş değil öyküsel bir yanıda yok aslında., salt 

resimsel bir imaj, gerçek bir görüntüdür. 
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Açık-koyu resminin temelinde bu ilkin ezilmeyen, dış 

konturların içinde gücünü sonradan kanıtıayan çekirdeği 

aramak gerele Çarpıcı (Ekspressij) bir leke bu gerçei 

taşımıyorsa inandırıcı olamaz. Başlangıçta uzun süre 

çalışiığım kara kuşlar, lca.rgalar dizisinde bu iç ürpertiyi 

sezmek olasıdır. Ardından gelen, mandalar dizisi aynı 

tutkunun örnelcleriydi. Ve sonra Torbalı Atlar dizisi geldi 

giderek hayvanın yaşantısına eğilmek, onun neredeyse iç 

dünyasına bakmak başlamıştı bende Hüzün ve açıyla 

kısılmış gözlerinde bu atların ne düşündüğünü anlıyor 

gibiydim. üzer·lerirıe atılmış örtülerde de ayrıca mosklar, 

bağıran öjkeli yüzler görür gibiydim. Yani elime geçirdiğim 

her koyu lekenin yaşantısını, devinimini yansıtıyordum. 

Kendi görüntüleride aynı içeriğin örnekleridir. İster kendi 

kitlesel açık koyuşlannda, ister dış mekanla olan ilişkisinden 

görünsünler, sonuç değişmiyordu. 

Sanatçının usta kişiligini ve kişiliğini ilk kabul ettirdigi yıllarda 

düşünür Adnan Benk'in şu yorum çabalanna girdiği görülmektedir: 

"Havadan gökyüzünden bir çekinmesi var Peker'in, olsun 

kişilik dediğimiz birtakım çekinmelerin, korkuların bileşimi 

değilmi. Ele aldığı konu bir ışık-gölge oyununda siliniverir 

korkusuyla görüş açısını darallt.ıkça daraltıyor. Matisse bir 

pencereyi açıverir: bütün adayı aydınlığa boğar. Seurat, 

grilerine bir ışıltı bir kararsızlık verir, Peker ışığın biçimlerini 

değiştirmek gücünden çelciniyor, lekeye ağırlık vererek 
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pırıltıları donuklaştırıyor, pencereleri sımsıkı kapıyor, hatta 

gökyüzüne ışığa yer verdiği 'Damlalar" çalışmasında bile bu 

davranışın tepkisi var: Gölemavisinin bir inişi toprağa 

dayanan nesneleri alabildiğine bir kucaklaması vardır. 

Peker'in davranışı bunun tam karşıtı, hava maddeyi değil 

madde havayı kaplıyor, evin beyazlığı gökyüzüne vurmuş 

göğün maviliğini kemirmiş. Bir ütü bir sepet ışığın 

aldatmacaların yardımı olmadan büiün nesnelliğini bulur, 

Icendi yapısı, Icendi düzeni içinde bir anlam bir değişmezlik 

kazanır". 

"Eski ustalar resmi çerçevenin tam ortasına yerleştirirdi. Resimle 

çerçeveyi birbirinden ayıramazdınız. Barak çağın bir özelliğide bu 

düzenin bozulması, resim-çerçeve bağlarının çözülmesi, resmin kapalı 

bir düzen olmaktan çıkmasıdır., Orhan Peker'de leke düzenlemelerinde 

bir bakıma onaltıncı yüzyılın dengeciliği var ama bunu, resmi çerçeveye 

göre ayarlayarak değil de, çerçeveye resmin anlamını belirtici bir öge 

vererek sağlıyor. Çalışmalarının hemen hemen hepsinde bu özellik var. 

Dallarını yitiren ağaçta da, dallar bizi çerçevenin dışına götürmüyor, 

tersine çerçeve dalları kesiyor, buduyar gövdeden uzaklaşmamamıZa, 

gövdenin ötesinde birşey aramamıza engel oluyor. Hatta çiçekler bile 

gövdenin iki yanında toplanmış, Orhan Peker'de gerçekötesinde 

arayabileceğimiz bütün zenginlikleri, bize gerçek içinde bulmanın 

sevinci ve uyanıklığı var. Bir ögeyi yok etmenin en güvenilir, en kestirme 

yolu o öğeyi görmezlikten değil, özellikleri başka bir ögeye sindirmek, 

başka bir düzen içinde vermektir. Peker'in bu düzeni leke anlayışı içinde 

vermesi ilginçtir( 1 24). 

0 24) Adnan Berk, "Orhan Peker", Sanatçılar Yayını, 1955İstanbul, s. 1. 
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Resmi bu iki tehlikeden yani kendi sınırlan içine kapamak ve bir araç 

durumuna düşmek tehlikesinden korumak için Orhan Peker bir orta yol 

bulmuş, ele aldığı konunun dış çizgilerini gerçeğe uyduruyor, fakat bu 

sınırlar içinde lekeci bir ressam olarak davranıyor. "Odalık'a daha ince 

görünsün diye bir iki kaburga kemiği katan ~ngres, ele aldığı konuya 

hem görünüş, hem yapı bakımından bozan Matisse yada Picasso 

nesnenin kendisini değiştirmek, alışılagelmiş düzenlerden kurtulmak 

istiyorlardı. Orhan Peker ise dış dünya biçimlerine bağlanıyor, bu 

biçimlere kendi duygulannı sınırlayan birer çerçeve içinde leke gözüyle 

bakıyor"025). 

"Her sanatçı, eserinde iki ya da birçok karşıtı birleştirrneğe çabalar, 

sanatçının yaratıcılığı bir birleştirme gücündedir. Birbirinden ayn 

görrneğe alıştığımız ögeler bakarsınız günün birinde karşınıza çıkıverir. 

Sanatçı ya karşıtlıkların özellikleri arasında birtakım benzerlikler 

bulmuş ya da iki karşıtın bağlandığı üçüncü bir öğenin aracılığından 

faydalan ma yı bilrnişlir". 

"Orhan Peker özgün resim üslubuna, soyutlamaya yönelik lekeci bir 

anlayış çerçevesinde yoğun ifade içerikleriyle kaynaştırarak gelişme 

yolunu açmıştır026). 

2.2.21. Adnan Çoker 

Adnan Çoker lekeci-soyut eserlerini 1953-54 yıllarından başlayarak 

ortaya koymuş aynı yıllarda leke ağırlıklı çalışmaları varsayılan Nuri 

( 125) Sezer Tansuğ;, "Çağ;daş Türk Sanatı", Remzi Kitabevi, ı 99 ı İstanbul, s. 273,27 4. 

0 26) Sezer Tansuğ;. "Çağ;daş Türk Sanatı", Remzi Kitabevi, 199ı İstanbul. s . 273,274. 
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İye·m ve Ferruh Başağa'dan daha ileri bir düzeyi amaçlayan, başka bir 

deyişle bu alanda eskimişi değil güncel olanı, akım yeniliklerini izleyen 

bir tutuma bağlı çalışmalar yapmıştır. Adnan Çoker sanatı önceleri 

daha çok müzik eşliğinde spontane bir resim aksiyonu taşımıştır. 

Adnan Çoker'in ı 950'li yıllarda yeni ve modern bir boyut kazanan 

tarihsel kökeniere bağlılık, ulusal-yerel biçim iradesinin çağdaş resim 

sentezlerine kazandırahileceği yeni değerler üstüne önemli bir bölümü 

tarafımızdan ileri sürülen tezierede önemli bir ölçüde rağbet ederek 

kaligrafi (hat) geleneğinin spontan, meşk aksiyonianna uygun 

çalışmalar içine girdiği de görülüyor. Soyut leke ve çizim ilintileri 

arasında yapısal düzen bütünlüğü adına gerçekleşen özgün resimsel 

yaklaşımlarda ı 945- ı 950 yılları arasında Akademideki Zeki Kocamemi 

atölyesinin konstrüktivisi karakteri açıkça belirgin oluyor"( 127}. 

Münih'teki Hoffman atölyesindeki öğrenimini inkar edilmez bir ye~el 

konstrüktif anlayışa ulaştıran Zeki Kocamemi bir bakıma Çağdaş Batı 

Soyutlamasının ilk ürünlerini Münih'te ortaya koyan bilimsel 

çabalarında bir taşıyıcısı olarak görülmek gerekir. Zeki Kocamemi'nin 

özgün bir defonnasyon gelişlirmcklen öle figüralif olmayan soyut-lekeci 

resiın çalışmalarını alanında dolaysız bir katkısı yoktur. Fakat Adnan 

Çoker gibi leke tarzında önemli yaklaşımlar içine giren bir sanatçının 

yetişmesinde ki rolü gözönüne alındığı zaman, dolaylı mesaj iletimlerini 

bu güçlü resim tutkusunun geleceğine yön verebilen işlevi üzerinde 

durmak yersiz değildir(128}. 

Devlet Güzel Sanat Akademisi'nde özel bir eğitici etkinliğide alan Adnan 

Çoker Zeki Kocememi'den sonra Fransa'da A. Lhote ve Goetz 

0 27l Sezer Tansug, Age., s. 278. 
(128} Sezer Tansug, Age., s. 43. 
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atölyelerinde çalışmıştır. Adnan Çoker'in A. Lhote'la bağıntısı "D" grubu 

üyelerinden farklı tümüyle bir gözlemcilik niteliğindedir. 1962-63 

yıllannda öğrencilerin Adnan Çoker önerisiyle zaman zaman Klasik batı 

müziği dinleterek resim yapmaları Tü~k Sanat Eğitimi Tarihi'nin ilgi 

çekici olaylan arasındadır. Resim eğitimine bu tür eğitim sokulması ve 

dinamizm sokulması, sanatçıda biçim yaratıcı unsuru olan belli hareket 

duyarlılığını ortaya çıkarmayı amaçlar. Bu tür uygulama zengin 

biçimsel düşünüşün resimlerde uygulanmasını sağlamış birtür lekeci ve 

soyut eğilimiere yönlendirmişlir (Resim 44)". 

Resim 44: Kompozisyon, (Lirlk-Non-Figüratif), Adnan Çoker 

Dinletilen müzik ne tür olursa olsun uyarılan hareket duyarlıiğı genede 

yerel biçimlendirme isteğinin, çerçevesi içihde işlerliğini korumak 

zorundadır. Nitekim Adnan Çoker kendi sanatsal gelişimi üzerinde hem 

lekeci biçim düzenlemeleri ve hemde geometrik düzenlemeleri, renk 

dağıtımlan elde etmenin sınırlarını, Anadolu Selçuklular'ının mimari ve 
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geometrik tezyini kaynak verilerinde bulmuştur. Böylece soyutlamada, 

inşa, leke düzenlemesi ve zihnin buluşmasını sağlamak mümkün 

olabilmiştir. Adnan Çoker önce inşacı, sonra serbest ve lekeci daha 

sonra ise geometrik kristalize biçim unsurlarını kompoze eden bir 

gelişme göstermişlir( 129) . 

2.2.22. Abidin Elderoğlu 

Önceleri simgeei-sembolik yapıtlar veren sanatçı, sonraları renk ve 

biçim karşıt değerler uyumunu denemiş "Fauvist" ataklar yapmış ve 

açık-koyu lekelerin etken gücüyle bilinçaltının verilerini soyutlamış, 

sonunda simgeci anlatırnın çağdaş boyuUar içinde kişiliğini bulmuş ve 

geliştirmiştir. 

Sanatçının düzenlemelerinde lekeci bir oluşum içide soyutlaşma, tabiatı 

yıllar boyunca acelesiz adım adım sadeleştirme yoluyla sağlanan bir 

oluşum izlemekteyiz. Nisbeten mahdut ve sert lekeler, boşluklar stilize 

edilmiş formlarla yapmakta olduğu çalışmaları zamanla sanatçının 

kişiliğininin belirli devresini teşkil edecektir( 13°). 

"Elderoğlu büyülü bir güce sahip olup, müzikal bir alan içinde temiz bir 

fantezi ile masalların özüne ulaşarak bütün bu tehlikeleri 

yenebiimiş tir". 

Abidi~ı Elderoğlu'nun leke kaygısıyla eğitilmiş eserleri suluboyalarında 

olsun, yağlı boyalarında olsun dikkati en çok üzerine çeken ikinci 

0 29) Sezer Tansug, Age ., s. 44. 

( 130) Devrim Erbil, Zahit Büyükişleyen, Ozan Sagdıç, "Abidin Elderoglu'nun Sanat 

Kişiligi'", Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara 1984, s. 41. 
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özelliği ise ele aldığı konunun bir insanı bir manzarayı ya da soyut 

anlatırncı bir biçimi anımsatmasıdır. 

Sanatçı sanat hayatı boyunca arayış içinde olmuş, çalışmalarında 

biçimsel kaygıdan uzaklaşmaya doğru araştıncı bir yol almıştır(131). 

Abidin Elderoğlu değişim ve gelişim sürecinde 1942 yılı, oldukça büyük 

bir anlam taşır. Sanatçı Muş öğretmenliğinde kendisine heyecan veren 

bu yörede uzun gözlemlere dalar. Sanatçının etkili renk lekeleri 

kullanmasında bu yörenin etkisi büyük olmuştur. "Gökyüzünde 

bulutlarda oh.işan ton farklılıkları ile yerde gölgeli-ışıklı parçalar 

arasındaki şiddet farkının, onu resimde bir yerlere götürebUeceği 

düşüncesindedir. Bunu uygulamaya karar verir. Yeni bir leke biçim 

arayışı başlamıştır . Soyuta gidecek yolun doğadan geçtiğini ayıklamak, 

çözümlernek ve yorumlamak olaya olduğu düşüncesi kafasında yer 

etmeğe başlamış etki - şiddeti sağlayan açık-koyu lekelere ve 

düzenlemes ine yönelir. Bu uygulama soyutunda temeli olmuştur. 

Sanatçının lekeci tutumu bazen lekesel ve bazende biçimsel ağırlıklı bir 

tarzda "araştırır, çalışır, sergiler, portreler, peyzajlar, kompozisyonlar 

yapar. Sanatçı yapıtlannda fırçayı ve boyayı sa9e1ik, ustahk, rahatlık ;re 
dinlikle kullanmıştır. Spantane (anında) boyanmış renk lekeleri aktif v~ 

yazı karakterinde desenlerine rastlanır. Onun sanatında boyanın 

tazeliğini korumasını, zaman zaman . saydamlaşarak bazen çizgiyle 

bütünleşmesini sağlamış olduğunu ve renk lekelerinin etkisini vermiş 

olduğunu görürüz032). 

(131) Devrim Erbil, "Özgeçmişim" , Kendi El Yazısı Notlarından, s. 61. (Ayrıntılı bilgi için 

bkz. Abidin Elderoğ;lu'nun Kişiliğ;i, Türkiye İş Bankası, Ankara 1984, s . 42). 
032) Turan Erol, "Resmimizin Son 15 Yılı", S .T.C. Gençlerarası Resim Yarışması S ergi 

Kataloğ;u, A.Ü. Basımevi, 1969, s . 1 1. 
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Sanatçının bu resmi (Resim 45) oldukça etkili beyaz lekelerle stilize 

edilmiştir. Biçimsel tavırdan çok yüzeye dağıtılmış koyu lekeler-açık 

lekeler dengeyi sağlamıştır. Görsel algılamada gözümüz, lekeci tutumu 

stilize olgusuyla nesnesel betinleme zenginliği içinde algılar. Beyaz 

lekelerin hakimiyeti ve koyu lekelerin miktar azlığı siyah-gri-beyaz 

değerlerini orantılı kılmıştır. Sanatçının bu deniz manzarasında etkili 

bir espas görmekten çok parçaların yakın planda daha koyu ve kütleli 

oluşuyla ancak algılanabilmektedir. İlk planda sol köşede geniş lekelerin 

yer aldığı kü U eli gemi ve oradan da daha yakındaki lekelerin izlenirnde 

küçük bir figür, onu izleyen biçimlerin de desteğiyle sağ tarafa kaymakta 

ve gerilere doğru bir izienim yolu sergilemektedir. Gökyüzünde beyaz 

lekeler denizle birleşmiş ve aynı lekede pekişmiş, görsel kapsamda lekeci 

etkiye bir kat daha etken hale getirmiş, koyu değerlerle bir denge 

arınonisi sağlanmıştır. Biçimler ve lekelerin düzenli yerleşmesi gözün 

bütünü lekeci bir değerde algılamasına yarar sağlamıştır. Lekeler 

araştırıcı, etken, güçlü, spantane bir çizgide akıcı ve etkili bir aralıkla 

uygulanmıştır. Gemilerin tamamen sınırının çizilmeyip fonla birleşmesi, 

beyaz lekelerle kaynaşması sağ taraftaki nesnel sınırı belli olmayan 

lekelerin koyu değerle sergilenmesi ve gqkyüzünün belirsizliği, 

nesnellikle, lekeciliği beraberinde etkili kılmıştır. 

Sanatçının "HARP"- 1949, "Tütün Atölyesi", "Atelye'de"-1949, "Tütün 

Amelesi Kadınlar" - 1 949", "Salıncak" -1950 gibi yapıtları bu dönemde 

lekesel tarzdan önemli resimlerindendir. 

Sanatçı yine doğadan hareketle fakat stilize edilmiş formlarla 

oluşturduğu bu lekesel düzenlemeleri geleneksel süsleme sanatlarının 

ürünlerinide çağrıştırır. "Denizli'den Manzara", (1951 Resim 46) 
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"DaJgalar" - 1952; "Ankara" - 1955 bu yılların tipik örneklerinden dir. 

Sanatçı, bu lekeci çalışmalannda siyah-beyaz irdelemini etkili 

uygulamıştır( 133l. 

' .. _ 
1 

Resim 45: İzmir Limanı, Abidin Elderoğlu 

Resim 46: Denizli, Abidin Elderoğlu, 1951 

( 133) Devrim Erbil, Zahit Büyükişleyen, Ozan Sağdıç, "Abidin Elderoğlu'nun Sanat 

Kişiliği", Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara 1984, s. 84,86,87. 
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Abidin Elderoğlu abstraksiyona varahilrnek için bütünü parçalama ve 

çözümlerneyi de lekelerinde denemiştir. 

2.2.23. Refik Epikman 

Refik Epikman resimlerinde çizginin yanısıra lekeye ve renge çok önem 

vermiştir. Kubik etkili yapıtlarında renkler düz bloklar halinde 

kullanılmıştır. İlk dönemdeki yapıtları lekeden çok valör yüklüdür. 

Ancak ı 956'lara doğru parlak ve çarpıcı renk lekeleri kullanmıştır. 

"Bursa (ı 956)" adlı tablosunda Kübist etkili renkler yerine daha canlı 

renk lekelerine yer verilmiştir. Oysa ı936 ve ı937 tarihli yapıtlannda 

renklerin gri tonlarını kullanmıştır. 

Refik Epikman'ın resimlerinde sıcak ve soğuk renk lekeleri dengeli bir 

biçimde kullanılmakla birlikte sıcak rengin egemen olduğu görülür. 

ı 960'lardan sonra lekeci (lirik-non figüratif) soyut anlayışa uygun 

olarak duygu dünyasını yalnız renk lekeleriyle coşkulu bir biçimde 

yansılmışlır. Resimlerinde koyu ve orta tonlar üzerinde sıcak ve parlak 

renk lekeleri kullandığı izlenir. Bu lekeler resmin dominant noktalarını 

oluşturur. Kayıhan Keskinok şu ifadede; bu resimlerde çarpıcı renk 

lekeleri ... Ender rastlanan değerli taşla gibi yanarlar( 134) demektedir. 

Refik Epikman'ın yapıtlarında renk düz kullanılmakla beraber 

heyecanını gizleyemediği fırça lekeleriyle zaman zaman dokusal 

ögelereele yer verir. Refik Epikman doku ve duygu yüklü hareketli 

renkleride yapıtlannda kullanmıştır. 

(l34l Kayıhan Keskinok, "Refik Epikman'ın Yaşamı ve Sanatı" , s. 39. 
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Soyut resimlerinin bazılannda renkler ve lekeler kullandığı halde, kimi 

resimlerinde üç kontrası birden kullandığı görülür. "Yankı" (1970) 

tablosunda yeşilin birkaç tonu ile oluşturduğu bölüntülü fon üzerinde, 

küçük bir alanda yer verdiği koyu biçimli lekeler evrende gezegenleri 

çağrıştırır. 

Refik Epikman'ın tablolarında orta tonlu ve kuvvetli kontrastıarın 

kullanıldığıcia izlenir. Böylece güçlü ve dinamik yapıtları ortaya 

çıkmıştır. Kimi çalışmalarında fon ile desen arasında kuvvetli 

kontrasilar oluşturulmuştur. Sanatçının Kübizmin soyut sanat 

akımıarına yönlendirici tavrına koşut, 1960'lardan sonra, lekeci-salt 

soyutlama anlayışında yapıtlarda vermiştir. 

2.2.24. Fikret Mualla 

Fikret Mualla çağdaş sanatımızcia ayrıcalıklı bir yere sahiptir. 

Resmimizin batıyakasını temsil eden sanatçılar arasındadır. 

Fikret Mualla'nın resmi, yaşarnın özünden kaynaklanan o özün 

gerektirdiği biçimierne ve lekesel düzeniyle açıklanabilen kalıcı, duyarlı 

yönler taşır. Sokakların meyhanelerin lokantaları ve kahveleri, sirkleri, 

eğlence yerleriyle Paris yaşamı, onun guaj tekniğiyle oluşturulmuş 

resimlerinde acı bir metankolinin mutluluğa özlem duyan bir sanat 

tutkusunun derin olarak gerçek yerlerini alırlar. 

"Fikrel Mualla zaman zaman tutarlı zaman zaman savruk renk 

lekelerinin hakim olduğu yüzlerce resim ve · desen yapmıştır. Renk 

lekelerinin zenginliği çizgi kıvraklığı yönünden ruhsal yapısının 

kendisine sağladığı az rastlanır bir spontanesi vardır"035). 

( 135) Sezer Tansuğ, "Çağdaş Türk Sanatı.,, Remzl Kitabevi, ı 99 ı İstanbul. s. 254. 
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Onun resminde tek renkli bir zemin kimi zaman turuncu kimi zaman 

kırmızı ve mavi lekeler olur. Bu renk lekelerine ne sulu boya, ne de guaj, 

tamamıyla örtmediği için her yandan fışkırır. Boya lekelerinin şeffaflığı 

altından yüzeye çıkar, resmin hakim rengi oluverir(l36). 

Bu renkli ya da beyaz fon üzerine çizilen tasanınlara plansız desen 

diyebiliriz diyen Nurullah Berk; onun sanatın da çizilen nesnelerin 

kabartılarını, üç boyutunu bir yana atan sadece kontur çizgilerini 

işareti e yetinen bir leke bir desen ve bir renk olarak görür. O sınır 

çizgilerinde kesin olmamakla beraber gevşek, yumuşak geometrik bir 

desen yani duyguya, duygunun coşkun lekelerine, ekspresyonist, yani 

anlatım gücüne dayanan bir resim. Onun resminde gölgeler mavi, yeşil, 

açık mor, kimi zaman ışıklar mavi, yeşil ve mor gölgeleri sarı, kırmızı, 

turuncu lekeler olur" der(137). 

Fikret Mualla'nın (Resim 4 7) yapmış olduğu düzenlernede renk 

lekelerinin biçimsel kaygıyı ön plana çıkarmak için lekesel bir tutum 

izlediğini görmekteyiz. Kırmızı rengin hakimiyeti miktar kontrastını 

hatıriatmakta ve psikolojik etki duyarlılığı göstermektedir. Bu kırmızı 

renk lekesi, adeta heryeri kaplamış ve alabildiğince gökyüzüyle 

birleşerek, yüzeysel bir espasta erimiştir. Kırmızı renk lekesinin içinde 

san ve turuncu lekelerin varlığını da belirli-belirsiz hissetmekte ve 

algılamaktayız. Sanatçının arka planda lekeci bir yaklaşım içinde 

bulunarak o espas bulunan, bizde biçimsel . zenginlik merdiveninde 

dolaştırması ve nesnel oluşuma sürüklernesi bakımından zengin bir etki 

kazanır. Biçimsel zenginlik lekenin varlığıyla pekişmiştir. Bu biçimleri 

(136) Adnan Turani, "Sanat ve Sanatçılar", Şubat 1966, s. 17, İstanbul. 
(137) Türkkaya Ataöv, "Fikret Mualla-Yeni Adamdan Desenler", 1936, 37, Kültür 

Bakanlığı YAyınları 1993 Ankara, s. 9. 
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benek dediğimiz küçük noktalada ayrı bir etki kazanmıştır. Her nekadar 

bu benekler biçimsel aklarınada belirsiz gibi görünmekteysede zengin 

nesneler doğurduğu söylenebilir. Sanatçının ön cephede biçimsel 

nitelikli bulunan figürleri kompozisyonun ana fikrini oluşturmakta 

nesnel çizgi oluşturmaktadır. Bu figürler kırmızı renk lekesi içinde koyu 

lekeyle ele alınmış mekan kavramı gölge yoksunluğundan belirsiz bir 

görünüm vermiştir. Figürlerde ayrıntı olmamakla birlikte sade etkili ve 

güçlü bir etkileşim vardır. Bazı yerlerde çizgisel lekeler kontur vazifesi 

görmüş biçimsel doku olmuştur. Belli bir ışık-gölge yoktur. Açık-koyu, 

lekelerle nesnel anlatım özünde lekesel anlatırnın birlikteliği beraber 

yürümüş ve görsel zenginlik kazanmıştır. 

Resim 47: Heryer Kınnızı, Fikret Mualla 

Fikret Mualla'nın (Resim 48) bulunan kompozisyonu farklı bir izienim 

ve tavır içinde inşa edilmiştir. Sanatçı bu korupozisyonda lekeci 
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tutumunu ön plana getirmiş ve lekenin gücünü sezmişcesine oldukça 

rahat bir tutumla sergilemiştir. 

Resim 48: Kompozisyon, Fikret Mualla 

Çizgi lekelerinin oldukça fazla kullanıldığı, bu resim figürsel bir 

duyarlılıkla ele alınmış, figürsel düzlemde hemen ön plana iki figür 

çıkmakta ve bunlann ellerinde müzik aletleri olduğu görülmektedir. Bu 

figürlerin leke ağırlıklı olarak verilmekte olduğu izlenmektedir. 

Gözümüz eserin bütününü algılamakta ve çizgi lekelerinin birbirinin 

tamamlayarak dengeli bir armoni oluşturduğunu izlemektedir. Mavi 

renk lekeleri figür anlatımında kullanılmış ve yeşil lekeler 

kompozisyonun genel fonunu kaplamıştır. Biçimlerin ayrıntı ve modle 

kaygısının olmayışı, lekenin getirmiş olduğu etkiyle gereksiz 
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bulunmuştur. Renklerin özellikle pastel ve pasif oluşu ve geri planda ele 

alınışı lekenin gücünü pekiştirir. Çünkü görsel iletişimde lekesel 

anlatım etkisini veren, açık-koyu değerler gözümüze birinci planda 

ulaşır. Diğer ayrıntılar, geri planda, sönük bir etki içinde, varlığını 

hissettirir. Sanatçının genel düzenlemelerinde izlediği değerlerden 

rengin anlatımı güçlü olmasına rağmen lekesel anlatımla bu özelliğine 

çok defa eşdeğer yürümüştür. 

2.2.25. ömer illuç 

Ömer Uluç (ı 93 ı) lekeci resim alanında özgür betimlemeleri · olan bir 

sanatçıdır. Ömer Uluç önce serbest biçimlerin hareket sistemine bağlı 

oldukları bir yöntem denemiş, daha sonra düz bir fon üzerinde 

figürleşmeye dönük görünen bir motifi kendi damgası denebilecek kadar 

özgün ve benzersiz bir biçim ögesi olarak çeşitli kompozisyonlarda 

uygulamıştır. Ancak Ömer Uluç'un bu anlatımı renk lekelerinin bazen 

bir yumak, bazen daireler şeklinde dağıtarak oluşturduğunu 

görüyoruz(138) (Resim 49). 

"Ömer Uluç'un uzun zamandır süren etkinlikleri ve üslup özellikleri 

bakımından ilginç bir gelişim tablosu oluşturan özgün değerlerine 

rağmen, resimle ilgili çevrelerde sanatı hakkında uyanan kuşkuları 

gidermiş bir sanatçıdır. Bu sanatçıyı kendi özgün değerlerinin 

boyutlanna oturtmak yerleştirmek gereği vardır"( 139J . 

( 138) Sezer Tansug, "Çagdaş Türk Sanatı". Remzi Kitabevi, 1991 İstanbul, s . 279. 

(139) Sezer Tansug, Age., s. 280. 
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Resim 49: Eski Bir Arkadaş, ömer ffiuç 

Ömer Uluç, başlangıçta informel denebilecek bir soyutlama fantazisi 

içinde hareketin mekanik anlamlarını, izlenebildiği motif titreşimlerini 

içeren, kompozisyonlar oluşturuyordu. Giderek kendi bireysel 

çabalarının klasik çağı denebilecek bir aşamaya ulaşmıştır. Bu 

aşamada, düz monokrom bir fon üzerinde her türlü renk lekelerinin 

şaşırtıcı bir cesaretle girdiği özgün bir motif oluşturahilmiş ve bunun 
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herbirinin ayrı bir heyecan ulaştıran varyasyonlarını araştırmıştır. İşte 

bu garip kadınımsı-erkeksi ve çocuksu madalyonun içinde figürleşmeyi 

arayan, amaçlayan, doğum sancısına benzer bir dinanmizmin çoğunluk 

kazandığı görülür. Ömer Uluç'ta figür yaklaşımları giderek tüm 

dramlanyla gerçekleşmeye koyulur. Renk yanında hareket duyarlılığının 

da denendiği birkaç peyzajın yanısıra, Uluç'un resminde figür özgün ve 

etkili lekelerle boy ölçüşmeyi sıralayan bir etkinlik içinde bu kez 

fonunda figürle birlikte hareket kazandığı fonla-figürün resimsel 

hareketin dinamizmini paylaşlıklan kadın imgelerinde karar kılmıştır. 

2.2.26. Tillay Tura Börtecene 

1963 yıllarında figüratif resme fotorealistik çalışmalara, kavramsal 

yöntemlere, lekeci soyutlamalara yönelen bazı sanatçılar, Mavi Grup adı 

altında bir topluluk oluşturup resimde yeni bir hamle yapmayı 

amaçlayan etkinliklere girişmişlerdi. Mavi grubu oluşturan ressamlar 

arasında; Adnan Çoker, Tülay Türa Bört.ecene, Altan Gürman ve Sarkis 

soyut düzenlemeler içinde biçim ve renk uyumlan araştıran lekeci tavır 

anlayışında lirik coşkular yansıtmakta olduklan görülmüştür. 

Tülay Tura Börtecene'nin başarılı uğraşları, özellikle leke kaygısının ve 

varlığının gözetildiği çalışmalan incelenmeye değerdir. Oldukça başarılı 

izienimler içinde, lekenin ön plana çıktığı çalışmalar, ilginç bir tavır 

göstermektedir. (Resim 50)'de görüldüğü gibi soyut kompozisyonunda 

coşkulu, iç sezgiye dayalı leke düzenlemeleri görülmektedir. Siyah-beyaz 

olarak da ele aldığımız eserlerde, biçimsel özellik taşımadığı, lekesel 

değerlerden anlaşılmaktadır. Açık-koyu düzenleme içinde koyu 

değerlerin siyah lekelerin ağırlıkta ve ön planda kaygısızca 

serpiştirilmesi lirik bir anlatımla sağlanmıştır. Bazı yerlerde çizgi, 
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lekelerinin dağıtılması, bizde biçimsel sınırsızlığı oluşturmuş nesnel 

tasvirlerneyi sağlamıştır. 

Dağlar tepeler sezdirmenin, yanında figürsel bir anlatırnda 

düşündürebilmektedir. Leke araştırmalarının ve betimlemelerinin, 

planlı -plansız kendini gösterdiği görülür. Bu leke oluşumundaki 

rahatlık, çeviklik, özgürlük açık olarak anlaşılır. 

Resim 50: İsimsiz, Tillay Tura Börtecene 

Tülay Tura Börtecene'nin sanatı, inşa süresince önceden tasarlanmış ve 

hazırlanmış bir aşama göstermez. Tasanma bağlanmadan salt oluşum 

sürecindeki duyarlılık ve sezgilerle bulgulanan leke, renk, espas 

değerleriyle biçimlenen bu soyullamalar dışavurumcu bir yaklaşıma 

koşutluk gösteriyor. Tülay Tura Taşist olarak nitelendirilen sanatçıların 

yolunda bir izienim gösteriyor. Taşist (salt soyutlama, lekeci, abstra) 

grubuda önceden tasarlanan hazırlık safhası geçiren bir yol ve düşünüş 

olmaksızın o anki düşsel ve rahat fırça tuşlarıyla inşa ederler 
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sanatlarını. İşte Tülay Tura Börtecene'yi bu gruptan sayabilir ve o akımı 

izlediği söylenebilir( 140). 

Onu izleyen soyut döneminden gelen birikimler salt soyutlayıcı ve lekeci 

resimlerinin alt yapısı sayılabilir. "Bir renk ve enerji patlamasını 

andıran akıcı, ışıklı, renk lekelerinin devinimiyle biçimlenen yeni salt 

soyutlamalannda sanatçının imgelemi yaratmak istediği bir kaos bir 

evrenle karşılaşıyoruz. Doğrudan renge ve henüz biçimini bulma 

arayışındaki kaotik devinime aktarılan bir gerilim ve yoğunluk 

resimlerinde de ağırlığını duyuruyor. Doğaya ve figüre gönderme 

yapmayan kaotik oluşum süreçlerinin sezgiye dayanan başkalaşımlarını 

araştıran Tülay Türa'nın yeni soyutlamaları görsel ögelerin 

dinamizminde biçimlenerek "var oluş" ile "yok oluş" arasındaki anlamlı 

gizli gücüde yükleniyor. Uyanıkken görülmüş bir düşü andıran informal, 

nesne dışı ışıklı ve saydam lekelerin sürekli deviniminde oluşturulan 

kaotik bir ortamın çeşitlemeleri, izleyicilerinde imgelem ve çağrışım 

yeteneğine bırakılıyor(l41). 

2.2.27. Seyyit Bozdoğan 

Yaşamını 1985'ten beri Almanya'nın Köln kentinde sürdüren, Seyyit 

Bozdoğan'ın eserlerinde, değişik konumlarda çıplak kadın figürlerinde 

özel ışık ilişkileri ve peyzaj derinliği içinde manzara görünümüyle 

kayrıaşlınlıp özdeşleşlirilnıişllı-( 1 42l. 

0 40) Ahmet Köksal, "Milliyet Sanat", 15 Kasım 1992, Sayı: 300. s. 44. 

( 141) Ahmet Köksal, Age ., s. 45. 

042) Ahmet Köksal, "Milliyet Sanat Dergisi", Sayı: 287, s. 46. 
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İnsan gövdesini; doğa görünümlerine, doğal kesimleri prejanik ögelere 

dönüştürme eğilimleri, Bozdoğan'da öteden beri zorlanmaksızın ortaya 

çıkan bir sanal anlayışıdır. Güçlü bir desen, anatomik form ve lekesel 

bir çözüm için renkçi bir tutuma dayanan resimlerinde sanatçı figür ile 

doğa resmi arasında birieşiınci bir yorumlamaya girişerek özgün bir 

biçim oluşumunu çeşitlendiriyor. 

"Marget Weslinning'in belirttiği gibi, yüzeyin parçalarında ayrıntının 

soyutluk ve özerklik kazanmasını sağlayan . alanları kontrastlı renk 

lekelerine bölen çözümleyici ve yoğunlaştıncı dokunun özgünlüğü 

oldukça ilgi çekicidir(l43). 

Seyyit Bozdoğan'ın insan figürünü insaniaştırma yöntemi, yaşam 

devinimi içinde görünen figürlerin tüm parçalanmışlığına karşın, ölü 

doğa etkisi bırakmaz. Çaresizlikle uzanmış ya da yıkılmış çıplaklar 

üzerindeki renk lekeleri kararmış boyutlara doğa kirlenmesinin yakın 

gelecekte dünyanın kaygısı olacağı vurgulanıyor. "Siyah Bulut" altında, 

"Bulut arasından sızan ışık", "Çok az bir Mavi", ... vb. resimleri bu 

konuda görsel bir uyan durumundadır( 144). 

Seyyit Bozdoğan'da ekspresif figür deformasyonunun giderek form 

yüzeylerinin doğal leke öğeleriyle parçalanıp soyutlanması gerçekliğini 

değiştiren insanın doğaya dönüşmesini andıran allegorik yorumlarada 

yol açıyor. 

Sanatçının "Metamorfoz", "Soyutlanmış Figür", "Dönüşüm" gibi 

resimlerinde, doğaya özgün metafizik bir görüşü, ''Topraktan gelmek ve 

0 43) Ahmet Köksal, Age., s. 47. 

0 44l Ahmet Köksal, Age., s. 48. 
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toprağa gitmek gibi" bir dönüşüm kavramınıda çağrıştırmaktan geri 

kalmıyor .. "(145l. 

Figür biçiminin belirgin olduğu düzenlemelerinde, oplik anlatımdan çok 

uzak bir tasa vardır. Figür bir amaç niteliğindedir. Biçimsel tavır 

uyandıran figür, oturmuş bir pozisyonda ve sırtı seyirciye dönük içine 

kapanmış bir pozisyonda sergilenir. Açık lekelerin anlatımı mekan 

yüzeyinde gölge durumunda bir özellik aJmış, mekan duygusu uyandınr. 

Biçimsel yapının ağırlık kazandığı eserleri, renkçi bir tutum da izlemiş 

bu tutum içinde lekeler bazen geçişi sağlamak bazenele biçimleri ön 

plana çıkarma izlenimi uyandırır. Açık lekelerin bir konturla 

sınırlanması nesnelliği verip yerleşik lekecilikten uzak tutar. 

2.2.28. Asım İşler 

Asım Işler'in kompozisyonlannda soyutlanmış bir düzen esprisinde 

coşkulu, spontan, iri fırça şeritleri, kalın boya dokuları, devingen leke 

övgüleriyle biçimlenen resimlerinde boya/yüzey pratiğinde organik bir 

bütünlüğün yapısallığa dönüştürülmesi öngörülüyor. 

"Asım işler'in resimlerinde 1970-7 4 yıllarında gravür dalında Paris 

Akademisi'nde gördüğü baskı eğiliminin, özellikle üzerinde yoğunlaştığı 

gravür tekniğinin olanaklarından, geniş ölçüde yararlandığı · görülür. 

Sanatçıya göre gravür olsun boya resim olsun kendi mantığı, esprisi 

ifade gücü plastik verileriyle tasarlanır ve gerçekleşir. Gravürden boya 

resmine geçişini bir süreklilik sonucu sayan Asım işler gravüründeki 

(145) Ahmet Köksal, "Milliyet Sanat". Sayı: 288. 1992, s . 50. 
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alışkanlıkların biçimlendirme eylemi, malzerneye egemenliğin tuval 

üzerinde bir başka bütünlüğe dönüştüğünü açıklıyor. Gravürdeki temel 

davranış tualdeki renk/leke zenginliğiyle birleştiğinde, daha güçlü görsel 

verilere dönüşebiliyor. Daha geniş boyutlarda, coşkulu dinamik bir 

biçime dönüşerek, spontan, lekeci, hareketli bir üretim sürecine 

ulaşıyor"( 146l. 

Sanatçı çağdaş bir soyutlama fantazisinden çıkış yapan yeni 

düzenlemelerinde dışavurumcu bir anlatırnın izlerini sürdürüyor. 

Devingen ve coşkulu leke boya örgüleriyle oluşan bir kaotik atmosferde 

gizlenmiş figür soyutlamaları, belirsizlikle belirginlik arasında gidip 

gelen bir ivme izleniyor. 

Resim 51: Uçan At, Asım işler 

Yaşamın ritmine. kargaşasına. koşul bir lulum. insan, doğa , toplumsal 

bir yapı arasındaki ilişkiyi devingen, işlek ve soyutlanmış görsel ögelerle 

yakalamaya ve yorumlamaya öncelik veriyor. Asım işler'in yeni 

çalışmalarında "Ayrı Masalar", "Kurban", "Donkişotun Rüyası", "Uçan 

(146) Ahmet KöksaL Age., s. 50. 
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At" gibi ilk dönemlerindeki figürsel oluşumları anımsatan coşkulu, 

lekeci, spontan, soyut bir alt yapıyla bütünleşen düzenlemeleride 

sanatçıda yeni bir açılırnın habercisi sayılabilir. (Resim 5 l)'de 

sanatçının oldukça harekelli ve spontan lekeci bir tutum izlediği 

görülür. Fırça tuşlarının renk-leke-doku izieniminde yürümesi ve soyut 

bir anlatım içermesi, nesne dışı bir yapıyı andırmasıyla ritmik bir uyum 

içinde güçlü bir anlatım sergiler. Ön tarafta bir baş sanılan biçimler geri 

plandaki lekelerle fon-mekan düzenlemesiyle birleşmiş ve yer yer 

(Taşist=salt soyutlama} bir değer olmuştur. Kırmızı ve aktif renklerin 

hakimiyeti hızlı tuşlada daha bir sıcaklık ve daha bir dinamizm etkisi 

uyandırmıştır. Resmin sol düzeninde koyu mor ve mavilerin ritmi bizde 

ayrı bir duraksama ve ayrı bir biçimlenie hissi uyandırıyor. Bunu izleyen 

eflatun ve kırmızı lekeler görsel izlernde nesnelliği biraz sınırlamakta ve 

biçimsel hareketi başka alanlara kaydırmaktadır. Spantan ve akıcı fırça 

tuşlarının belli bir ritmi izlediği ve belli bir yönü takipettiği koyu 

lekelerden anlaşılmaktadır. Açık tonların sınırlı oluşu ve koyu lekelerin 

bir yerde olması gözün hareketini tüm alana dağıtınakla bütünü aynı 

anda algılamaktadır. Geri planın rahat ve açık tutulması soyut izlenime 

başka hızlar ve etkiler vermiş biçimsel oluşumu sağlamıştır. 

2.2.29. Yüksel Özen 

Yüksel Özen'in çalışmaları yeni dışa vurumculuk akımının uzantısı bir 

soyutlamanın çeşitlerini içeriyor. Hemen tümü beyaz ağırlıklı bir fon 

üzerinde bir anlık duygulanma ya da içsel yaşantının doğaçtan, özgürce 

yansıtılmasına dayanan doğa ve nesne dışı form, leke ve çizgilerle 

biçimleniyor. Önceki dönemde siyah-beyaz tonların açık-koyu ve sıcak 

renk lekelerinin coşkulu şiddetine yer yer eklenmiş spantan çizgiler ve 
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kaHgrafik öğelerin çağrışımcı etkisiyle oluşum süresinde biçimlenen 

resimleri gene aynı özelilkleri taşımakla birlikte, yeni çalışmalarında 

umut ve sevgileri tedirginlik ve küçük mutlulukları, dramatik bir 

atmosferde duyurmak isteyen ısrarlı birdirenişle vurgulanmaktadır. 

Ressamın kendi gerçeğini doğal biçimler dışında arayışı, biçim ve renk 

lekelerinden yararlanarak, bir duyumlar iletişimi kurabilme eğilimi, 

uluslararası çağdaş soyutlamada çok yinelenmiş bir resim yöntemidir. 

Yaşamdaki düzensizlikten duyduğu tedirginliğe karşı direnişini 

resimlerindeki açık-koyu çatışması dinamik ve coşkulu renk/leke 

çizgilerle yansıtan Yüksel Özen; koşut bir çözümü soyut bir 

Empresyonizmi benimsemiş görünüyor. İkinci Dünya savaşından sonra 

bizde de çok yaygınlaşan Zeki Faik İzer, Adnan Çoker, Lütfü Güay, 

Adnan Turani'den Mustafa Şener'e kadar uzayarak boya dokusu lekeci 

ve içsel bir coşku ve duyarlılığa dayanan eğilimi Yüksel Özen'de 

geliştirme çabasında"( ı 4 7). 

Yüksel Özen'de bu tür özellikleri (Resim 52) izlemekteyiz. İçsel ve lekeci 

tutumunu burada da sergilemekte. Yaşantısının simgesi olan bu özgün 

rahat ve akıcı fırça tuşlarının getirdiği etkili bir leke izlenimi denir. 

Oldukça sade olan bu düzenlemesinin doğal biçimlerneler dışında 

aradığını ve fırça lekeleriyle bağdaştırdığını görmekteyiz. Sanatçının lirik 

bir etkide yansıtan bu üslübu zengin bir anlatım dili vermiş, açık-koyu 

değerleriyle ve çatışmasıyla açıklık kazandırdığını algılamaktayız. 

Biçimlerneler gerçekten uzak, oldukça stilize edilmiş ve nesnel oluşum 

zenginliği sağlamış, görsel düşünüşü etki altında bırakmıştır. 

(147) Ahmet Köksal. "Milliyet Sanat", Sayı: 290, 15 Haziran 1992, s. 45. 
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Resim 52: Yüksel Özen 

Çizgisellekeler zaman zaman kaligrafi etkisi kazandırmıştır. Turuncu ve 

kahverengi lekelerin çizgisel ritmi, açık-koyu değerler içinde koyu bir iz 

bırakmış ve siyah-beyaz eşitliğini bozmuştur. Gri değerler bu 

düzenlemede, genel bir alana yayılmış, görsel oluşumda koyu değerlerin 

önce algılanması sağlanmıştır. Bazı küçük beneklerde, geometrik 

kurguda bir pay almış, aradaki ilgi odağını belli noktadan kaydırmıştır. 

Sanatçının bu eserinde lekenin anlatımını kullandığı ve bunu düşsel 

dünyanın anlatımında bir aracı olarak ele aldığı da düşünülebilir. 

Eserdeki dağınık gibi görülen lekeler aslında iç dünyasının tutumunuda 

sergilemekte. 

2.2.30. Kayıhan Keskinok 

Aynı lekesel çaba ve tazeliği sergileyen Kayıhan Keskinok 1923 İzmir'de 

doğmuş yüksek oğrenimini 1942-45 Gazi Eğitim Enstitüsü Resim 

Bölümü'nde Refik Epikman ve Malik Aksel'in öğrencisi olarak 

tamamlamıştır. Lekeci izieniminde eserler veren bu hocaların etkisinde 

kalır. 
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Sanatçı ilk yıllarda aldığı eğitime paralel olarak Cezanne'vari bir 

modülasyon kullanıyordu. Bunda da hocası Refik Epikman'ında etkisi 

olduğu söylenebilir048). 

Kayıhan Keskinok 1946 yıllarına kadar genellikle manzaralar yapmış, 

dönemin izlenimci anlayışının etkisinde kalmıştır. O dönemin sosyo

kültürel yapısının etkisi ve arkadaşı Rıfat Ilgaz'ın tavsiyesiyle 

resimlerinin hareket noktasını değiştirdi (ı 49). 

1950 yıllarına doğru akademik kompozisyon anlayışı ve renk 

modülasyonuna dayalı, oylumsal düzenlemelerinden bıkmıştı. Birden 

bire resimleri bambaşka bir anlatıma girdi, renk, leke ve soyutlamaya 

yöneldi ( 1 50l. 

Figürde aşırı deformasyonlara kaçmayan algılama ve leke esprisine 

dayalı anlayışı 1960 yılındaki Avrupa Müzelerindeki incelemelerinden 

sonra gerçekleşti. Bu dönemde kendi kişiliğini tanımlayacak olan 

çağdaş bir figürasyon biçimlcmesinde leke beLimlernesi başlamıştı. 

Karadeniz düğünlerine yeni motifler eklemiştir. 

Figürün canlı dinamik ve devinimlerinin büyük koropozisyonlara 

dönüştüğü bu dönemdeki çalışmalarında, resimlerin işlevlerine göre 

biçimlenen bir renk, leke, istif özgünlüğü büyük ölçüde bir ritm ve form 

birliği arayışma girer!15ll. 

(148) Ahmet Köksal, "Keskinok'un İnsanlar ve İnsanlar", Ocak 1986, s. 48. 
(149) "Kayıhan Keskinok'un Düşünceleri", Yeni Boyut 2/12, Nisan 1988, s . 20. 
(150) "Kayıhan Keskinok'un Düşünceleri", Yeni Boyut 2/12, Nisan, 1983, s. 20. 

( 151) Ahmet Köksal, Age., s. 48. 
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Yaklaşık 1 O yıllık dönemden sonra leke ve renk düzenlemelerinde daha 

özgün bir tutum arayışına girdi. Bu amaçla tonsal ve lokal rengi 

tümüyle ortadan kaldırdı ve lekenin tadına tam anlamıyla varmaya 

çalıştı. Fantastik simgesel duyumları bu süreçte resmine girdiği izlenir. 

Sanatçı lekeyi araştırma ve yenileme süreci hakkında şunları söyler: 

Bir konu bir olay gelir kafama yolda giderken yattıktan sonra 

ya da uykuyla uyanıklık arasında. Bununla ilgili ilk 

karalamaZara hemen başlarım. 50-60 bazen 1 OO'ü geçer 

çizgilerim. Sonra düşündülderimi birilerine anlatırım, 

anlatırken heyecantanırım ve konuya düzenlemesini 

ezberlerim. Tertemiz pürüzsüz tuali karşıma lcoyarım, herşey 

pırıl pırıldır, fırçalar palet, ... Ama bir türlü başlıyarnam 

uygun ortam ve koşulları kollarım, sonra geniş fırçayı alıp 

birden sürüveririm tuvale. Savaş başlamıştır artık, hiçbirşey 

ist.ediğim gibi ol.maz. bezle tuali silerirn eskizler 1cafamda1ci 

düzen darladağan olmuştur bu savaş alanında. 

Bir umut ışığı ararım renk lekeleri arasında. Sonra birşeyler 

görürüm bu lekelerde. Evet böylesine anlamlı böylesine 

sağlam leke nedir? Kimin malıdır bu! Benim mi? Boya 

hamurunun mu? Sonra bunu çevresinden soyutlar, sağlam 

bir Ji.gür çıkannın ve büyük lekesel yapıyı bu _figür çevresinde 

kurmaya çalışırım. Artıle bundan sonrası kolaydır. Her figürü 

bu leke içinde değerlendirerek ve herbirini teker ·teker 

yaşıyarale resmimi tamamlarım( 152). 

0521 Hürriyet, 30 Nisan 1984, s . 8. 
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Sanatçının bu izlenimleri ve leke kaygısı etkisini belirten ifadeleri resim 

kişiliğinin görsel duyumu ve aktarmasıdır. Lekeyi resminde özdeşleştirip 

resimsel kuramında uyguladığını yansıtmaktadır. 

Sanatçı son resimleıinde yine atlar, bogalar, çıplak kadınlar, afroditler, 

karadeniz dügünleri yer alır. 

Ancak bunlara gitar çalan ve dans eden figürler ve harfler rakamlar 

eklenmiştir. Sanatçı çagının hoşuna giden etkilerini, birikimlerine 

katma gayreti içinde görülüyor( 153). 

2.2.31. Habib Aydoğdu 

Habib Aydoğdu insan ve çevre ilişkilerinden kaynaklanan ama 

betimlemeci tekrarcı kalıpları tekrarlama tehlikelerini aşabilen, yarı 

lekeci bir resinı dili geliştirir. Resimlerinin ayıncı niteliği renk, leke ve 

esp as ilişkilerine dayanır( 154). 

İlk resimlerinde ufuk çizgisiyle kesilmiş renk ve leke ayrımıyla 

destektenmiş kırsal mekan içerisinde, figürden kaynaklanan biçimsel 

sorunlarını geleneksel değerlerle hesaplaşmaya doğru gittiği görülür( 155) 

(Resim 53). 

(153) "Kayıhan Keskinok'la Görüşme", Yeni Boyut 2/12, 1983, s. 21. 

(154) Kaya Özsezgin, "Sergiler Ortamında Ankara'h Ressamlar". M. Sanat, Yeni Dizi: 

155, 1986. 

(155) a) Mehmet Ergüven, "Habib Aydoğ;du Üstüne", Hürriyet Gösteri. 1986. s. 64. 

b) Artists. "Habib Aydoğ;du İle Söyleşi", Şubat 1987, s. 20. 
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Resim 53: Yeşilln Yeşlle Hasreti, Hablb Aydoğdu 

Sanatçı leke-biçim duyarlığını şöyle tanımlar. 

Kendimi tanımak, Icendi gerçeğimi yakalamak ve tüm 

insanlarla paylaşmak için resim yapıyorum, insan doğayı, 

insanı saran bütün değerleri bunlar arasındaki organik 

ilişkileri özümseyerek anlatabilmek için kullandığım dildir 

resim... Topluma doğaya , kendi iç dünyama diğer 

insanlardan farldı balcabil.melc, bunu lelcenin, çizginin rengin 

plastik ifadelerinden yararlanarak dile getirmek istiyorum. 

1980'lerin ortalarına doğru, resmindeki renk ve leke sorununu, 

boyutlarını biraz daha büyüdüğü resim yüzeyinin daha coşkulu ve 
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hareketli figür, ilişkilerini açık, koyu ve gri dengesi içinde ele almaya 

başlar(l56l (Resim 54). 

Resim 54: Ne Yar, Ne Ser, Habib Aydo~du 

Sözgelimi ben Icendi resimlerüne baktığımda ilci, üç yıl 

öncesine kadar renge biraz fazla sarıldığımı hissediyorum. 

Şimdi ki resimlerimde lekenin yanında yer yer belli belirsiz 

sadece desen tadında kalabilen fıgürlerede yöneldim. Giderek 

renkte lekede biraz daha tutumlu davranarak, çizgi 

ritminden yararlanmaya çalış tım( l57 l. 

(156) Kaya Özsezgin, Age., s. 49. 

0 571 Artists, "Habib Aydogdu İle Söyleşi'", 1987, s. 20. 
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Habib Aydoğdu, son resimlerinde tek renkli bir değer üzerine boya 

hamurunu ince ve katmanlı dokunun gekirdiği spontan lekelerden 

yararlanarak kontrast, ilişkileri değerlendiren bir anlayış gösterir(l58). 

Serbest bir palet beğenisi, lekecilikten anlatımını bulan görsel bir 

dinamizm, resimden resime değişiklik gösteren esnek bir soyutçuluk, 

boya lekesinin işlek bir fantazi eşliğinde kazınmasından oluşan bir 

resimsel organizma, Aydoğdu'nun belirleyici özelliklerindendir(l~9). 

Habib Aydoğdu'nun bugüne kadar öze bağlı ama değişirnci bir çizgiyi 

denemekte olduğu söylenebiJir060}. 

2.2.32. Fikri Cantürk 

Fikri Cantürk'ün resimlerinin ilk esinlerneleri realist olmasına karşın 

son dönem eserlerinin, renk-leke üzerine kurulu olduğunu görürüz. 

Sanatçının figür-doğa, insan iç mekan-dış mekan gibi somut kavramlar 

üzerine kurulu olan resmi, ilk bakışta bu tinselci görüşlere karşıt bir 

eğilimi gündeme getiriyor gibidir( 16 1l. Orada herşey, gözün algıladığı 

biçim dünyasının nesnel çizgileriyle ve lekesel kaygılarla sınırlandınlmış 

olarak yer alır. Nesnel-estetik kaygılar ve fantaziler yüklü olan figürler, 

su bardağının içine özenle yerleştirilmiş bir gül fidanı ya da kumaş 

kıvrımı belli bir ritm duygusunun duyarlılığı içinde insan ilişkisi 

referanslardır. Bu lekesel kaygıyla yerleşen ritm doğanın kendinde 

( 1 fl8) ArLI s ls. Age., s. 49. 

( 159) Kaya Özsezgin, "Büyüklü gün Ölçütleri Konusunda", M. Sanat, Sayı: 255, Ocak 

1991, s. 52. 
(16°) Arda Sanat Galerisi Sergi Broşürü, 10 Mart-l 1 Nisan 1992. 

(161) Kaya Özsezgin, Türkiye Emlak Bankası Fikri Cantürk Sergisi, 1993, s. 2. 
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bulunan doğanın kendisiyle açıklanabilecek bir gözlem ve yansıtma 

bilincinin tasarlanan resim için geçerliğinj koruduğu anlamına gelir. 

Ancak kökeninde yanılsamacı estetiğin izlerini taşıyan her resim gibi, 

Fikri Cantürk'ün bu lekeci yer yer nesnelci tutumunda gerçekte görüntü 

ressamlığının dar kalıplarıyla açıklanamayacak gizemsel bir ifade 

boyutunu, kendi içinde saklamaktadır. Bu ifade figürlerin ve nesnelerin 

zaman ve n1ekanla bağımlı konumsal ilişkilerini aşan, imgelemin 

sınırsız bir yeti ile başarahileceği gerçeklik ve gerçek-dışılık ayrımını 

belli bir eksen üzerinde yanyana getirir. Renk içinde leke katmanlarının 

bulutsu imgelere dönüştüğü resimlerde, çıplak figürlerle bu imgeler, 

gözümüzün önünde biçimlenen bir oluşuma cinsellikle - doğallık 

arasındaki geçişimli anlamlan düşündürür. Fikri Cantürk'ün resmini 

izleyen kişinin, resmi karşısında edilgen kalınamamasından 

yanadır062). Onu lekesel düzlemde, imge dünyasında gezdirmekten 

hoşlanır. izleyicinin bu resme ilişkin anlamlar üretmesi için leke 

araştırmalanyla biçimsel sınırlar içinde, onu özendirir. Burada lekenin 

özünde anlamın değişken yorumlara konu olabileceği sürece, resimsel 

içeriğe uygun düşeceği, daha doğrusu resmin izleyiciye iletmekle 

yükümlü olduğu mesajın tekil bir anlam sınırı içine alınamayacağı 

gerçeğine parmak basılmalıdır. Buradaki anlam; resimden izleyiciye, 

izleyiciden resme doğru, sürekli gidip-gelen, biriyle öteki arasındaki 

bağıntlyı geliştirmeyi amaçlayan somut bir anlatımdır. 

Sanatçının yeni sayılan son dönem resimlerinde leke kaygısının ön 

planda olduğu açıktır. Kimi düzenlemeler leke-biçim birlikteliği ve kimi 

yapıtlannda serbest bir içgüdüsel anlatım ve rasiantısal etkiler vardır. 

(162) "Sanatçıyla Görüşme", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ekim 1994, 

Eskişehir . 
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Sanatçının bu dönem yapıtlarında renk-leke kaygısı egemen bir karakter 

oluşturduğu insalcıl ve barışçı mesajların bazı nesnel oluşumlu 

yapıtlarında figür çevresinde odaklanan olguyu daha da derinleştirdiği 

görülebiliyor. Fikri Cantürk'ün resimleri, sanatın "haz" iletirken, 

düşündürücü bir işievle de donanımlı olması gerektiğini belgeyelen 

yönüyle, kendi döneminin ilginç ve özgün bir örneğini oluşturmaktadır. 

Sanatçının anlatımlarında lekelerin arasındaki ayırımların şiddetli 

olması, açık ve etkileyici biçimde algılanmasına ve bu lekelerin farklı 

çağnşımlar ve duyuşlar algılatılmasına neden olmakta, bizdeki nesnel 

zenginliği uyarmaktadır. Kimi zaman tablonun bütününü saran koyu 

lekeler, tüm öteki nesneleri, değişik karakter ve yapıda olmalarına 

rağmen, koşullandınyar ve bir bütünlük içine sokuyor(163}. 

Sanatçının bazen açık-koyu arasındaki çatışkılan sayısız değerde 

değiştirme olanağı (leke olarak algılanan değerlerin), valörlerin 

değişmesiyle izleyicide uyanacak çeşitli çağnşımlar sayesinde o çeşide eş 

duyusal algılar yaratır. Tam siyah ile tam beyaz arasındaki kesin çatışkı 

belirginliği ve açıklığı gösterir. Çatışıklı değerler izleyicide bazen 

biçimsel bazen lekesel özellikte açıklık, kesinlik, sağlamlik, nesnellik, 

teklik gibi bağıntı kurabilen başka nitelikleri de çağrıştırabilirler . 

Düzenlemelerinde kimi etkiler içinde griye çalan valör dolu değerler 

arasındaki uyum azalmış olduğundan izleyicide daha farklı anlamlar 

yaratır. Bu tür lekeler romantik ve yumuşak duygular uyandırır. Bu 

etkileri son çalışmalannda lekeler içinde bütünleştiğini ve etkisini 

verdiğini izleriz. 

(163) Fikri Cantürk, Plastik Sanatlarda Temel Sorunlar, A.Ü.E.F. Yayınları. İstanbul 

1993, s. 43. 
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Sanatçının "Kuşkulu Çağrışımlar" (Resim 55) ve "Yanılgılar, 

Yanılsamalar" {Resim 56) kompozisyonlarında bu özellikleri yaşarız. 

İçgüdünün akışında rasiantısal lekeler ve bu lekeler içinde belli belirsiz 

figürler bir leke-biçim özelliği oluşturur. İlk izlernde san ve mavi lekeleri 

görürüz. Kütle halinde leke etkisi veren bu etkiler, aralarından 

bütünleşmiş gri tonlada bir oluşum içindedir. 

Resim 55: Kuşkulu Ç&Wışımlar, Fikri Cantürk, 1992 

Yapılların ön tarafında bulunan renk, lekeleri algılamada duyular 

bağlamında nesnel zenginlik çağnşımına neden verecek bir etkidedir. 

Çiçekleri, I av oluşumu, kaya parçası gibi. .. zengin bir betimleme 

çağnşır. Aynı anda çok şeyler algılatılması lekenin gücünü simgeler. Bu 

etkiyi renk lekelerinin geniş yayılırncı oluşumu sağlar. Nesne 
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algılanmasında biçimsel sınırlılıklar açık değerde işlenir Güvercinler bu 

duyuşu izler. Sanatçının bu yapıtlannda lekenin etkisi egemendir. Bizde 

her türlü çağnşıma neden verecek nitelikte olan yapıtları, bazen erotik 

olarak düşünülecek figürlerle iç içedir. Sanatçının · eserlerindeki çıplak 

kadın figürleri, plastik bir değer ve plastik bir biçim olarak işlenmiş olup 

erotik etki ve düşünüşü vermekten uzak bir yapıya ve anlatıma sahiptir. 

Burada güvercinleri ayrı bir boyutla vermiş ve leke anlatımını 

etkilememiştir. Bazen çıplak figürler bazende güvercinler biçimselliğin 

anahtarı olmuştur. Bu biçimler leke kaygısıyla beraber sunulmuş ve 

etkiyi güçlendirmiştir. Sanatçının düzenlemeleri bu tür devinimlerle 

oluşumludur. Tüm yapıtlannda bu devinimleri görürüz. 

Resim 56: Yanılgılar ve Yanılsamalar, Fikri Cantürk, 1992 
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2.2.33. Mustafa Toprak 

Boya etkisinin fırça darbeleriyle renk-leke biçim birlikteliğinde 

resimlerini inşa eden ve dönemimizin sanatçıları içinde lekeci 

tutumuyla tanınan Mustafa Toprak'ı görüyoruz. Sanatçı yaşamın bir 

parçası olan resimlerini istasyon, istasyonda trenler, tren raylannda 

çalışan işçiler gibi konuları ana Lemalar olarak ele alır. İlk yapıtları 

insan yüklü olmasına karşın son yapıtları renk lekelerinin kurgusuyla 

dile getirmiş lekesel kaygılar yüklü olarak görülür. Biçimler ve 

betimlemeler leke anlatımında bir araç olmuş renk hamuruyla 

yüklüdür. Figürler çoğu zaman iç içe, kenetlenmiş ve sevgi birlikteliğini 

anlatır gibidir. Biçimler renk lekeleriyle plastik anlatırnın bir dili olmuş, 

kompozisyonunun kurgusu bu dil üzerine stilize ve yorumlada lekeci 

tarzda lirik soyutlamanın izlerini almıştır. 

Sanatçının düzenlemelerinde renk lekeleri siyah-beyaz-gri zıtlıkları 

içinde aynı değerde çok sayıda renk lekeleri olarak ele alınmış bu renk 

düzenlemeleri üç temel ilkeyi aşmamıştır. Leke kaygısında aynı ton?a 

sınırsız renkler kullanılabilir endişesini taşır. 

Mustafa Toprak'ın resimlerinde leke yüklü kaygılarda, açık-koyu tonlar 

bazen iki kontrast zıtlığa bürünmüş ve duyular algısında zengin 

betimlemeler, nesneler anırusatacak etkilerde içerir. Son yapıtlannda 

biçimlerden sıyrılma endişesiyle leke kavramını başh-başına bir değer 

olarak ele alır. Çoğu zaman eserlerinde açık-koyu lekelerin gri lekelerle 

dengelenir. Bazen koyu ve açık lekelerin şiddetli oluşu, anlatımı, 

bulunduğu mekandan seyircinin duyular tininde, başka mekana 

sürüklemekte, farklı çağrışımlar oluşmasına neden olup görsel biçimlere 
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özel anlamlar vermektedir. Dengeli lekeler izleyiciye açıklık, keskinlik, 

sağlamlık, zengin nesnellik ve bağıntı kurabilen başka niteliklerde 

çağrıştırır. 

Figür etkileri gerek biçim ve gerek leke kaygısında fonla çoğu zaman 

bütünleşmiş renk-leke-biçim olarak eşkişilik (benzerlik) sağlar. 

Sanatçıda sadelik ve keskinlik herzaman izlenir. Keskinliğin ana teması 

olan koyu ve açık lekelerin bu denli dikkatli ve dengeli düzenlenmesi, 

arada gri değerlerin dolaşması etkili bir ritm oluşturur. Seyirci bu 

anlatırula lekedeki; etki ve gücü belirgin biçimde hisseder. 

Resim 57: Drezin ı, Mustafa Toprak 

Sanatçının tasarlanmış yapıtlanndan (Resim 57,58) incelendiği zaman, 

lekesel kaygılar taşıdığı algılanır. Düzenleme figür ağırlıklı olmasına 

karşın son dönem leke yüklü yapıtıanna bir geçiştir. Görsel algılamada 

ön mekanda oturan hareket halinde ve ayakta duran figürler vardır. 

Figürlerin hareket oluşumları, duyularda hüzün ve durağanlık doğurur. 
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Koyu leke içinde devinim gösteren ritimler, hareketler kimi yerde fonla 

bütünleşmiş kimi yerde de belli belirsiz çizgilerle sınırlanmış açık-koyu 

etkileşiminde derinlik etkisi vermiştir. 

Resim 58: Drezin Il, Mustafa Toprak 

Gökyüzü gri işlenmesine rağmen bu uygulamada görsel iletişimde açık 

leke etkisi verir. Biçimlerdeki ahenk ve denge, mekan kavramını 

oluşturan raylar ortasına yatay bir çizgiyle sağlanmış, geometri devinim 

etkisi uyandırmıştır. Sanatçı mavi-kahverengilerle sıcak-soğuk 

etkileşimi uyandırmakta, açık-koyu etkisi ön planda tutularak .renkten 

çok leke kaygısını çağnştırmaktadır. 

Mustafa Toprak'ın resimleri aynı konunun devinimleri içinde bu 

özelliğini verse de son yapıtlarında renk lekeleri biçimsel sınırlılıktan 

uzak lekeci bir kaygıyla işlenmiş olduğu görülür. Sanatçı sürekli 

araştıran, inceleyen bir tutumla leke etkisini verınede figürlerin ve 

biçimin bir çıkış noktası olarak aldığını görürüz. Bu tür kaygı ve 
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araştırmaları dönemimizin çoğu sanatçısında izleriz. Bu dönem 

sanatçıların kullandığı biçimlerin birçeşit boya lekeleriyle ifade edilen 

bazen doğasal bir biçimi anımsatan bazende seyircinin görsel 

düşünüşünün getirdiği değişik motifler çağrıştıran anlamlarla yüklü 

olduğunu varsayanz064l. 

(164) "Mustafa Toprak'la Görüşme", Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir, 

1994. 



180 

Üçüncü Bölüm 

3. LEKESEL ANlAYlŞTA TÜRK RESMİNDEN ÖRNEKLER 
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Resbn 59: Oya Kınıklı, 1992 
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Resim 60: Yamaç, İsmail Namık, 1890-1935 

Resim 61: Soyut Kompozisyon, Hasan Kavruk 
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Resim 62: Kayaş'ta Gecekondular, Lütfü Günay (1924- ... ) 

Resim 63: Beyaz Papatyalar, Cihangir Vefa Öztürk (1934- ... ) 
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Resim 64: Akçakoca'dan Görüntü, Miinip Özmen 

Resim 65: Peyzaj, Ziya Keseroğlu (1906-1976) 
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Resim 66: Yeşilli Peyzaj, Ziya Kesero~u (1906-1976) 



Resim 67: Zeybekler, Necdet Kalay (1932-... ) 
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Resim 68: Soyut Kompozisyon, Sabri Berkel 

Resim 69: Lirlk Soyutlama, Hasan Kavruk 
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Resim 70: Bodrwndaki Ağaç, Turan Erol 

Resim 71: Liman Dalı, Ziya Keseroğlu (1906-1975) 
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Resim 72: Üniversite, Adnan Turani 1979 

Resim 73: Büyük Yazı, Adnan Turani 
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Resim 74: Kompozisyon, Erdal Alantar 
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Resim 75: Ağaç, Turan Erol 

Resim 76: Korupark, Bedri Rahmi Eyüboğlu 
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Resim 77: Lirlk-Non-Figüratlf, Zeki Faik İzer 

Resim 78: Yelkenliler, Ercüment Kalmuk 
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Resim 79: Orhan Peker 

Resim 80: İtfaiyeciler, Orhan Peker 
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Resim 81: Litografi, Atilla Atar, 1993 
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SONUÇ 

Yüzyılımızın salt biçimsel ögelere dönük çalışmaları incelendiğinde 

resmin biçimsel ögelerinin hiçbirisi sanatçının doğrudan amacı 

olmamıştır. Sanatçı zamanla kalıcı olabilen yapıUarını değerlendirerek 

hepsinde bulunan ortak ögeleri saptamıştır (leke, çizgi, renk, doku gibi}. 

Bu değerler üzerinde daha da durarak bunları belli sistem ve ilkelere 

bağlamıştır. Bu değerler toplumsal değişiklikleri izlemiş ve sanatsal 

yapılanmalarda ele alınmıştır. 

Sanatsal yapılanmalann temelini teşkil eden bu deger1er her sanat 

akımı tarafından farklı bir bel.inılcmcyle ele alınır. Leke kavramının bu 

yapılanmalarda sürekli ele alındığının ve kullanıldığının görülmesine 

karşın her akımda farklı bir kaygıyla incelendiği izlenir. Daha çok 

çağımız sanatında leke olanaklarının nasıl ve ne çeşitlerde olduğuna ve 
' 

başka olanakların nasıl elde edilebileceğine bir sorun olarak bakmak 

gerekir. 

Leke anlayışının günümüze değiıı anlatımı sonsuz açık-koyu sınırsızlığı 

olarak anlaşılır. Leke ağırlıklı kaygılar ilkkez Türk resim sanatında "D" 

grubu tarafından ele alınır. 1 960'tan sonra genç kuşaklarımızca ele 

alınan anlatımlarda ağırlıklı görülen plastik değerler içinde leke 
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anlatımlan sıkça görülmeye başlar. Bu ilk leke uygulamalannda açık

koyu sınırsızlığı, siyah-beyaz-gri o larak işlenir. Sanatçıların kişilik 

arayışlannda leke; yeni sanatsal oluşumlarda en etkili plastik değer 

olmaya başlar. 1960'1ı yı11ara kadar bi(,~imscl sınırlılıklar içinde ele 

alınan açık koyu sınırsızlığı bu yıllardan sonra biçimden sıyrılmış ve 

etkisini leke içerikli soyut biçimlere bırakmıştır. 

Çağımız resim sanatında leke tanımlannın tek ifade etrafında olmasını 

düşünmek uzun süreç alır. Yapılan incelemeler leke kavramının farklı 

kalıplar içereligini göstermişsc de bu kavramı sadece açık-koyu-gri 

olarak düşünmek mümkündür. Türk resim sanatımızın son 

oluşumlanbu temele dayanmış, bu anlayış üzerine inşa edilmiştir. Leke 

tek başına yetenirliğini renkten, çizgiden, benekten uzak olarak 

yansıtmıştır. 

Günümüz Türk resim sanatçılannda leke-renk karşıtlıklarını esas 

aldıklan resimlerinele buhışların heyecan verici kompozisyonlarına 

ulaşma amacında olduklan görülür. Bu sanatçılar uygulamalarını, 

resimsel ögeleri, leke kavramında toplayan ve öyküye feda etmeyen bir 

anlayışla verdikleri izlenir. 

Leke başka bir ifadeyle herhangi bir bitçim stilize ederek onu 

razlalıklardan arılma, konunun özüne ubşma şeklinde de düşünülür. 

Genel anlamda lekenin farklı tanımlar içerdiği düşünüldüysede bu 

kavramı sadece üç ton üzerine düşünmek yargısı hakimdir. Görsel 

anlatımlarda değer sınırsızlığı leke değildir. Bu anlayış son derece 

arayış-inceleme-yenilenme sürecinde yaşanır. Bu yenilenmeler mutlak 

surette kimi sırf lekeler, kimi de salt soyut (lekeci) uygulamalardır. 
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Sonuç olarak bu kavram gerek biçimsel kaygılarda olsun gerekse salt 

soyut uygulamalarda olsun üç ton üzerine düşünülmelidir. Bu izlernde 

günümüz dünya sanatının ve Türk resim sanatının oluşumlannın leke 

üzerine kurulu olduğu izlenir. 
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