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ÖZET 

Yüzeyin çizgisel düzenlemesi resının oluşumundaki ilk düşünceler 

arasında yer alır. Bu düşünce eserin oluşum sürecinde de devam eder. 

Düzenlemenin sağlamlığı sorunun çözümünde önemli rol oynar. 

Sanatçının resimleriyle ilgili diğer önemli düşüncelerinden biri de renktir. 

Sonsuz renkler, sonsuz çeşitlilikler, resmin her aşamasında bir akıl etkinliğidir. 

Resmin oluşum sürecinde, sürekli emek tüketilen ve sonuca ulaşınada temel 

oluşturan bu iki sorun, eserin çözümlenmesinde genellikle, birlikte 

düşünülmemektedir. 

Dikey, yatay, diyagonal ve sarmal yönler, figüratif veya non-figüratif tüm 

resimlerde yer alır. Ancak, figüratif resimlerdeki çizgisel düzenleme, figür, 

nesne ya da ışık-gölge bağlamındadır. Non-figüratif yapıtlarda ise bağımsız 

çizgi ve biçim, kompozisyon yüzeyinde görülür biçimde oluşur. Renkte, sözü 

edilen özgür biçimlerin içinde varlığını sürdürür. Bu nedenle, araştırmada soyut 

resim sanatı ele alınmış, çalışmalar bu doğrultuda sürdürülmüştür. 

Araştırma konusu soyut resim sanatı temeline dayanmaktadır. Öncelikle 

onun dayandığı felsefi temeli, bilgi -nesne' sini belirlemek gerekir. B u 

düşünceyle konunun birinci bölümünde soyut resmin felsefesi ele alınmıştır. 

Yüzeyin çizgisel düzenlemesi ve renk sorununa ise ilerleyen bölümlerde, 

örneklerle değinilmiştir. Konunun gerçek anlamını kaybetmemesi için, 

araştıımada örnek alınmış eserlerin çizgisel analizi verilmiştir. 
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Soyut resim sanatı, evrene bakışında ve yaklaşımında ortak niteliklere 

sahip birbirinden ayrı akımlardan oluşur. Soyut sanatın ancak bu akımlarda 

kendini gerçekleştirdiğini ve soyut sanat deyiminin, tüm bu sanat anlayışlarını 

kuşatan bir genel kavram olduğunu söyleyebiliriz. 

Soyut resim sanatına bir başlangıç niteliğinde olan, soyut resime ışık tutan 

Kübizm akımına da değinmek gereksinimi duyulmuştur ve bu gereksinirole 

araştırmanın dördüncü bölümünde, konuya yer verilmiştir. Soyut resim sanatı 

içine giren sanat anlayışlarından Non-Figüratif ve bu başlık altında neo

plastizm ve süprematizm akımlan ve önemli temsilcileri ele alınmıştır. 

Beşinci bölümde ise, Türk soyut resmine önemli katkıları olan sanatçıların 

eserleri incelenmiştir. Bu sanatçıların araştırmadaki dizilişi alfabetik sıra ile 

yapılmıştır. Son olarak da kendi çalışmalarımdan bir örnek verilmiş ve analizi 

sunulmuştur. 
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ABSTRACT 

To put in order the lines of the Surface is the main idea in forming a 

drawing. This idea is also lasting at development period of this work. The 

reinforce of this arrangement has a strict rule and relationship while one is 

solving this matter. 

The other ideas of the Artists drawing are also about the colors; endless 

colors, endless varieties are the results of a mind's activity. In forming the 

drawings are two mainproblems, this are to work hard and to finish this 

drawing, both of this problems must be at a same level. 

There are in every drawings horizontal, vertical, helical directions 

figurative and non-figurative objects. Merely, the figurative drawings are 

limited with a figure, a think or with a shadow-light line working. On the 

other hand, the non-figurative drawings are independent with their free 

composition. Also, color is independent with a free composition. For this 

reason, this investigation's subject is abstract drawing art. 

The subject of this investigation is based on the abstract drawing art's 

philosophical basis and on the basis of knowledge. For this reason the first 

part of this investigation's subject is the philosophical basis of an abstract 

drawing. The second part is about the color and about to put in order the 

lines of the surface. The analysis of the art' s lines are m ade in this 

investigation to don't loose the main point of view of this subject. 
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There are different movements in the abstract drawing art, especially 

there are some difference on the point of view and on the way of drawing. 

An abstract drawing art can be made only with this different movements, it 

contains also a general concept of all kind of movements. 

Perhaps, Cubism has started the abstract drawing art, so it was a 

necessity to write about Cubism, on the fourth seetion was Cubism 

mentioned. An abstract art contains non-figurative, suprematism and 

stilizatian movements, those and the representatives of the movements were 

also mentioned. On the fifth section, the important Turkish artists of abstract 

drawing were mentioned with their works. The names of this artists are in an 

alphabetical order. Finally, there is an analysis and an example of my work. 
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GİRİŞ 

Yirminci yüzyılın başlarında nesnellikten ilgisini koparan resim, yaratma 

özgürlüğüne kavuşur ve evrene açılır. Hazır olarak sunulmuş biçimlerden 

hareket etmez, yeni biçimler oluşturur, biçim verir. Bu sanat artık, görünebilir 

olan şeyi iletmez aksine görünür kılar. Bu görünür kılınan şey ise nesnelerin 

soyut düşünsel varlığıdır. Bu soyut düşünsel varlığa sezgi-bilgi ile ulaşılabilir. 

Bilgi ise, süje-obje ilgisine dayanır. Karşısındaki objeye, bilme ve eyleme ereği 

ile yönelen birey, onu belirli bakış açısıyla kavrar ve yorumlar. Dünyayı 

kavrayışın temelinde, insanın nesnelerle kurduğu bilgi-sezgi ilgisi bulunur. 

Estetik obje-sanat yapıtı-bunun gibi bir varlık yorumudur. Soyut sanatın varlık 

kavrayışı, obje yorumu nedir? ilkin bu sorunun yanıtı verilmelidir. Dolayısı ile 

soyut resmin felsefesine, estetik varlığına değinilrnelidir. 

Soyut sanatı belirleyen temel kategori, geometridir ve belirli bir düzen 

sergiler. Resim öncelikle belirli bir düzen içinde biraraya getirilmiş biçim, doku 

ve renklerle kaplı yüzeydir. Geometrik yasallılık yani bu ağır basan nitelik 

temel çizgi olarak, özellikle Kübizm'de, non-figüratif resimde dolayısıyla neo

plastizm ve süprematizm'de belirginlik kazanır. 

Soyut resim sanatının temel kategorisinin, geometri ve belirli bir düzen 

içinde biraraya getirilmiş renklerle kaplı yüzey olduğunu belirtmiştik. O 

durumda, yüzeyin çizgisel organizasyonu ile düzenlemedeki biçim, doku ve 
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renkler arasındaki ilişki nedir? Bu ilişkinin araştırılmasında öncelikle soyut 

resim sanatının varlık kavrayışı, yorumu ele alınmalıdır. Bunun gibi bir sorun 

bizi ilkin soyut resmin felsefesine götürecektir. 
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BÖLÜM I 

SOYUT RESMiN FELSEFESi 

1. SOYUT RESiMDE KAVRAMA VE YORUMLAMA 

Her bilgi, bir özne-nesne ilgisine dayanır. Bilginin özne-nesne ilgisi 

içinde ortaya çıkması, öznenin nesneyi belirli bir perspektif altında kavraması 

onu yorumlaması demektir. Her bilgi, her yargı bir nesne yorumunu, bir varlık 

yorumunu anlatır. 

Estetik nesne -sanat yapıtı- dediğimiz şeyde bunun gibi bir varlık 

yorumudur. 1 

Örneğin, ressam belirli bir nesne karşısında bulunuyor, bu nesne ağaç 

olsun. Sanatçı dediğimiz özne ile ağaç dediğimiz nesne belirli bir ilgi içinde 

karşı karşıyadır. Özne, nesneyi tuvale aktarmaya çalışır. Ama ressamın ağacı 

tuvale geçirmesi için daha önce o nesnenin özne tarafından algılanması, onun 

kavranması gerekir. Bir nesnenin görülmesi, kavranması ise, o nesnenin belirli 

bir yönde yorumlanması anlamına gelir. Özne nesneyi tuvale aktarırken, 

yorumladığı ağacı tuvale geçirecektir. Tuvalde gördüğümüz ağaç, sanatçının 

yorumladığı ağaçtır. Bu yorumlama öznel bir yorumlama olduğu için, sürekli 

İsmail TUNALI, Felsefenin lşığında Modern Resim. Remzi Kitabevi Yayınları, 

İstanbul, 1983, s. l3. 
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tuval üzerindeki nesneyı tanıyamayız. Örneğin Mondrian, nesnelerin 

formlarının çözülerek temel öğeler olan yatay ve dikey çizgilere dönüştüğünü 

bir ağaç nesnesi üzerinde göstermiştir. (Resim 1, 2, 3). 2 

2 

·-.;,., 
' :. 

~-~--:-.- 4~. 

~L~· · 
.. { .. ' ,(.t .... 

Resim 1: "Bir Ağacın Soyutlanması" a 

f~~.·"~ 
Resim 2: "Bir Ağacın Soyutlanması"b 

4,_,. 
""·~· . ... 

Cahid KINA Y, Sanat Tarihi. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. 1993. s.27. 
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Resim 3: "Bir Ağacın Soyutlanması" c. 

Sanatçı öznesi ile bu öznenin yöneldiği nesne arasındaki ilgi, nesnenin 

özne tarafından kavranmasına dayanır. Ağacın sanatçı tarafından görülmesi, 

onun, aslında bir bilgi -nesnesi olarak kavrandığını gösterir. Yani sanatçı bilgi 

nesnesini tuvale geçirir. Ama tuvalde biçimlenmiş (soyutlanmış) olan bilgi 

nesnesi, artık bir bilgi nesnesi olmaktan çıkar ve bir estetik nesne durumuna 

gelir. 

İnsanın nesneleri kavraması soyut bir kavrayış olduğu gibi varlığı bilmesi 

de "soyut"tur. Soyutluk, insanın yalnız bilme ve düşünme dünyasını değil, 

bununla birlikte insanın yaratma dünyasını da belirler. İnsan soyut bir 

dünyada soyut değerler düzeni içinde yaşar. Ancak, tüm bu soyut evren, 

soyut değer düzenleri ile insanı aşan, insanın dışında ve bu anlamda aşkın 

(transcendent), nesnel bir varlık dünyasını oluşturur. 

Ancak, bunun gibi bir varlık kavrayışının temelinde, bilen bir özne olarak 

insanın nesnelerle kurduğu, bilgi ilgisi bulunur. Daha önce de belirtildiği gibi, 

insanın nesneleri kavrayışı, nesne yorumu vardır. Çünkü, bu nesne yorumu, 
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onun tüm bilme, düşünme ve yaratma etkinliğinin temelini oluşturur. Soyut 

sanatı anlamak, bu anlamda, onun temelinde bulunan ve nesne - varlık 

kavrayışını, nesne yorumunu bilmek demektir.3 

Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Birliği (Association Internationale des 

Critigues d' Art -A.I.C.S.-) kurulduktan sonra soyut sanat daha yakından 

incelenmiştir. İçeriği bakımından soyut resim: 

1 .Soyutlama (Abstraction) 

2.Figürsüz (Abstrait, non-figuratif) 

olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Birincisi, dış gerçekçe görülen herhangi bir 

nesneden hareketle onu soyut biçimler durumuna getiren sanattır. 

İkincisi ise figürsüz, yani dış gerçekten herhangi birşey olmadığı gibi, onu 

hiç bir biçimde amınsatmayan sanattır. Piet Mondrian' da olduğu gibi ister 

geometri düzeniyle kurulmuş olsun, iste n Kandinsky' de olduğu gibi 

matematiksel tanımı olmayan geometrik biçimlerden uzak bulunsun, gerçek 

figürsüz resim, insan belleğinde tamamıyla soyut olarak tasarlanılan, öyle 

oluşan resimdir.4 

Çağdaş sanat kurarncısı Mareel Brian' a göre, 'soyut' deyiminin 

gösterdiği güçlük öncelikle 'soyut' ile 'soyutlayıcı' deyimlerinin birbirine 

karıştırılmasından ileri gelir. Çünkü 'soyut sanat' ve 'soyutlayıcı sanat' ayrı 

şeylerdir. "Bundan dolayı" diyor Mareel Brian, "biz, eğer 'soyut sanat'tan 

söz açıyorsak, o anda burada 'salt soyut sanat'mı, yoksa, psikolojik ya da 

resim düzeni nedeni ile nesne biçimlerini stilize ya da şematize eden 

'soyutlayıcı sanat'ını söz konusudur, birbirinden ayrılmalıdır." Buradan 

anlaşıldığı gibi, salt soyut sanat, kendine özgü, doğa dışı bir salt biçimler 

dünyasıdır. Buna karşılık soyutlayıcı sanat ise, doğa biçimlerinden hareket 

ederek, nesneleri sadece salt biçimlere geri götürerek, doğa ile bir içerik ilgisi 

içinde olmasa bile, biçim ilgisi içinde bulunan bir sanattır.5 

3 

4 

s 

TUNALI, s.l31. 

Zahir GÜVEMLİ. Sanat Tarihi. Varlık Yayınları, İstanbul 1982. s.l70. 

TUNALI, s.132. 
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Sözgelişi kübizm doğa ile buna benzer bir biçim ilgisi içinde 

bulunmaktadır. 

Picasso' nun "sanatta devrim, salt yeni bir dünya tasarımı dır." sözünden 

hareketle, bu tasarım, deneysel-duyusal gerçekliğin dışında, salt biçimsel bir 

dünya tasarımıdır. Bu dünya tasarımı, biçimin dışında başka bir varlığa 

dayanmaz. O, olduğu gibi olan şeydir ve böyle olduğu gibi olan şey olarak da 

salt biçimdir. 

Ancak, bu salt biçime ulaşma yolu değişik olabilir. Doğadan, doğa 

biçimlerinden hareket ederek bu biçimsel varlığa gidilebileceği gibi ("ağaç" 

örneğinde olduğu gibi), salt düşünceden hareket ederek kurgusal yoldan da 

ona ulaşılabilir. Her iki durumda da 'soyutluk' söz konusudur. 

2. SOYUT RESiMDE GERÇEKLİK VE ÖZ 

Ondokuzuncu yüzyılın sonunda sembolizm ile birlikte şöyle bir istek 

ortaya çıkıyor: "nesneler değil, nesnelerin anlamları resmedilebilir." Bu istek, 

doğaya bakış tarzında çok önemli bir değişmenin oluştuğunu gösterir. 

Nesne, duyusal olarak kavrarran gerçekliktir, deneysel varlıktır. Buna 

karşılık nesnenin anlamı, deneysel bir gerçeklik, duyularıınızia kavradığımız bir 

varlık olmayıp, bizim bir ben, bir bilinç varlığı olarak nesneye yüklediğimiz 

düşünsel-varlıktır. Bundan dolayı, nesne bir duyusal gerçekliktir, nesnenin 

anlamı ise soyut-düşünsel bir varlıktır. Nesneyi değil de nesnenin anlamına 

yönelen sanat bu soyut-düşünsel varlık, duyusal gerçekliğe karşıt bir varlıktır. 

Paul Klee'nin söylediği gibi: "Sanat artık, görünebilir olan şeyi tekrarlamaz, 

aksine görünür kılar." Bu 'görünür kılınacak'şey ise, duyulada kavrarran 

nesneler değil, onların anlamıdır, nesnelerin soyut-düşünsel varlığıdır. 

Sanat, içinde yaşadığımız çağa natüralizm' den soyu ta kayan bir anlayış 

içinde girer. Bu geçiş döneminde aracılık işlevini de Cezanne üstlenir. Bu 
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işievin nasıl yapıldığını bilmek, bir anlamda tüm yeni sanatın niteliğini ve onun 

evren tablosunu belirlemek anlamına gelir. 

Sanat, doğa değildir; doğanın, biçim veren tinle işlenmesidir. Sanat, renkli 

biçimlerin düzenli yapısının yardımı ile göze görünen dünyayı insan tininde 

gerçeklik kazanan bir dünya durumuna getirir. Sanat, dış dünyanın, renkli 

biçimler örneğinde yeniden yaratılmasıdır.6 

Michael Seuphor non-figüratif sanatı şu şekilde tanımlamıştır; 

gerçeklikten tam uzaklaşmış, gerçekliği hiç bir biçimde anımsatmayan eser 

soyut eserdir. 

Her resimde doğanın kopyasını bulamayız. Ressam kişiliği ve iç dünyası 

ile beraber yaşayarak oluşturduğu resmine, doğayı olduğu gibi koymaz, kendi 

iç dünyasını tablosuna yansıtır.7 

Doğanın, nesnelerin küplere, silindir ve konilere uygun olarak ele 

alınması, onun, görünen bir dünya, duyusal bir dünya olmaktan çıkarılıp, 

düşünülen bir doğa durumuna getirilmesini anlatır. Düşünülen bir doğa, artık 

duyusal olarak kavranan bir doğa değildir, o, doğanın anlamıdır. Bu anlam, 

düşüncede somutlaşır. Bunun gibi bir anlam varlığı olarak doğan sanat da, 

duyusal doğanın karşıtı bir varlık olur. Çünkü, soyut-kurgusal olarak kavranan 

bir doğa değil, düşünsel olarak 'kurulan' bir 'kurgusal-soyut' dünya 

olacaktu. 

Cezanne, soyut-kurgusal bir dünyayı düşünürken doğayı deforme 

etmeyi değil, aksine onu, kurduğu bu düşünsel-soyut dünyayı, 'doğaya 

koşut' olarak temellendirmek istiyor. Cezanne'a göre; "Sanat doğaya koşut 

olan bir armoni"dir. Bu armoni, öncelikle renkli biçimler organizmasıdır. Bu 

resim organizması, aslında renkli biçimlerin oluşturduğu bir yapıdır ve bu yapı, 

bugüne kadar doğada 'nesne' dediğimiz şeyin bir karşılığıdır. (Resim 4, 5). 

6 

7 

TUNALI, s.l36-138. 

Aydın ERKEK, Sanat ve Sanatçılar Dergisi, Ocak 1966. Sayı: ı 4, s. ı 4. 
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Resim 5: Paul Cezanne, "Yıkanan Kadınlar", 1905 

Mondrian'ın söylediği gibi: "Ancak, gerçek soyutlamaya ya da yeni 

'biçim verme'ye dayalı resim, tümüyle özgürleşir ve gerçek, yeni bir biçim 

verme olur." 

Anadolu Üniversitesi 
Merkez Kütüphane 
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Soyut sanat anlayışı, ortak bir niteliği de sürekli sürdürür. Bu ortak 

nitelik, resmin resim olarak yalnız biçim öğelerini kullanma olgusudur.8 

Soyut sanat dış dünyanın varlığına, birebir tasarım düzeyinde başvurmadan, 

çizgi, renk, düzlem ve oylumu ele almıştır. Soyut sanat bir teknik olmanın da 

ötesinde, tekniğin sorgulanmasıdır.9 Soyut resim, kendini salt resme özgü bir 

biçim verme aracı ile anlatmaya çalışır. Resim, 'sanat yapma yolunda' biçim 

verici bir eylem olur. Bunun gibi bir biçim verme, kendine özgü, düşünsel

soyut bir yasalılığı anlatır. Yine Mondrian'a göre; "Derin ve geniş anlamında, 

biçim verme yalnız 'bir yapıtın yasal birlikli' bir nesne olarak biçimlendirdiği 

şeydir, bundan daha aşırı bir şey değildir." Bu yasal yapıya dayanan sanat 

yapıtı bununla birlikte salt resim öğelerinden oluşmuş bir düzendir. 

Nesneleri bize veren duyusal niteliklerin dışında, evrende duyulada 

kavranamayan, duyu-üstü bir özler dünyası vardır. İnsan, duyu gerçekliğini, 

duyularda bize verilen görünüşleri 'paranteze alarak', duyusal görünüşleri 

ortadan kaldırarak bu öz'lere (essentia) ulaşabilir. Bu özleri kavrama yolu, 

Cezanne'da nesneleri salt geometrik biçimler, silindirler, koniler ve küpler 

olarak kavramadır. Dolayısıyla, salt geometrik biçimler duyusal doğanın ve 

nesnelerin özlerini oluştururlar. Nesnelerin, geometrileştirilmesi ile, yeni bir 

doğa, nesnelerin özünü oluşturan bu özler evreni elde edilir. 10 

Kandinsky akşamın alaca karanlığında atölyesine girdiğinde bir 

tablosunu duvara ters dayalı görür. Karanlıktan ve tablonun ters durumundan 

konusu seçilemeyen eser salt biçimler ve lekeler durumunda belirmektedir. 

Tablonun renk ve biçim güzelliğini bozmayan, belki de artıran bu durum 

karşısında Kandinsky, güzel biçim ve renklerin konuya, gerçekliğe bağlı 

olmadıkları kanısına vanr. 11 Kandinsky; "Artık kesin olarak şunu biliyorum: 

nesne, resimierime zararlı olmaktadır." Nesnenin, nesnel biçimin resme zararlı 

8 

9 

ı o 
ı ı 

TUNALI, s.l38. 

Enis BATUR, Sanat Dünyamız Dergisi, Güz 1991, Sayı:45 , s. ı 1. 

TUNALI, s. 143. 

N urullah B ERK. Resim Bilgisi. Varlık Yayınları. İstanbul, 1982. s. 153. 
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olması düşüncesi, diyebiliriz ki, soyut sanat için bir genel kural değeri taşır. Bu, 

Kandinsky'ye göre yalnız günümüz sanatı için değil, gelecek sanatlar için de 

geçerlidir. "İnsan" diyor Kandinsky, "çevresinden vazgeçemez, ama, o, 

nesneden nasıl kurtulacağını da bilmez. Bu, benim dile getirmek istediğim 

sorundur. Çünkü, günümüz resminin ve yarının resminin de ana sorunu 

budur." 

Yine Kandinsky, Monet'nin 'Saman Yığını' (Resim 6) adlı resminden 

aldığı izlenimleri şöyle anlatır: "Resmi yapılan şeyin saman yığını olduğunu 

katalogdan öğrendim. Ne olduğunu anlayamamış ve bundan tedirginlik 

duymuştum. Ama şaşkınlık içinde resmin, beni sarmakla kalmayıp, bir daha 

silinemeyecek biçimde belleğimde yer ettiğini ve tüm ayrıntılarıyla birden bire 

her an gözümün önünde dirildiğini gördüm. Paletin, o ana kadar bana gizli 

kalmış olan gücünü anlamıştım. Resimden ayrılmaz bir öğe olduğuna inanılan 

konunun artık önemi kalmamıştı benim için." 12 

Kandinsky'nin, (soyut sanatın da) "nesneden kaçmak" sorunu nereden 

doğmaktadır? Soyut sanatın nesneden kaçmak istemesi gerçeklikten kaçması 

anlamına mı gelir? Gerçekliği yalnız bir duyusal gerçeklik olarak anlarsak, bu 

doğrudur. Kandinsky'nin dile getirmek istediği, sanatın nesnesinin 'duyu 

yoluyla kavranan gerçeklik' olmadığı, aksine sanatın nesnesinin duyulada 

kavranamayan tinsel varlık, tinsellik olduğu düşünücesidir. Ancak, bu tinsellik 

anlamındaki soyutluğu, nesnelerle (doğal-nesnel) karşılaştırma olanaklarından 

soyutlama olarak anlamamalıdır, aksine soyutlama bütün bu olanakların, 

(nesne ilgilerinden) bağımsız olarak, sanatsal ilgilerin çözümüne dayanır. 

Betimlenen şey, örneğin bir kadın gibi, bir yumurta gibi, bir küp gibi görünür. 

Sanatsal salt ilgiler: ışığın, rengin gölge ve ışığa, rengin renge, uzunun kısaya, 

genişin dara, belirlinin belirsize, solun sağa, yukarıı::ıın aşağıya, arkanın öne, 

dairenin kareye ve üçgene ilgisidir. 

12 N azan-Mazhar İPŞİROGLU, Sanatta Devrim. Remzi Ki tabevi Yayınları, İstanbul. 1991, 

s.48. 
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Resim 6: Claude Monet, "Saman Yığını" 1891 .._ 

Resmin konusu, belirli bir nesneye ilişkin içerikler, deneysel duyusal 

nesneler değil de, nesneler arasındaki ilgilerdir. Bu ilgiler nesnel bir değeri 

değil, tinsel bir değeri gösterir. Çünkü, nesneler arasında bu tür ilgiler ancak 

tinsel-sanatsal yönden kurulabilir. Sanatın nesnesinin, nesneler dünyasından 

tinsel-sanatsal bir dünyaya geçişi, bununla birlikte yeni bir biçim dünyasını 

kavrama anlamına gelir. Bu biçim dünyası, şu ana kadar sanatta karşılaştığımiz 

biçim anlayışından bütünüyle ayrı bir anlayışa dayanır. Bu yeni biçim anlayışı, 

'artık biçim veren düşünmede görünebilir olanın (deneysel-nesnel olanın) 

geçerliğine karşın duyulan kuşku nedeniyle, duyulada kavranan nesnelere 

dayanamayacaktır, aksine biçimi bir başka yerde, dış dünyanın dışında bir 

başka yerde arayacaktır. Bunun için, ilkin yapılması gereken şey yapılacaktır: 

"Sanat anlatımdır. Bizim sanatçayaptığımız gerçeklik-deneyimizin anlatımıdır. 

Biçim verici sanat, biçim verici araçlarla biçim verici anlatımdır. Anlatımı ancak 
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biçim verme olarak anlayabiliriz. Anlatmak biçim vermek demektir. Biçim 

vermekle sanat, deney nesnesinin doğal görünüşünü ortadan kaldırır. Bu 

görünüş ne kadar çok ortadan kaldırılırsa, estetik deneme o derece güçlü olur. 

Soyut sanat deneysel gerçekliği değil, deneysel gerçekliğin üstünde 

bulunan düşünsel-soyut bir varlığı almıştır . Soyut resim, aradığı duyu-üstü uzay 

- zaman dışı, salt varlığı salt düşünsel biçimlerde, geometrik biçimler dünyasında 

elde eder. 

Sanat yapıtı , empresyonist sanatta olduğu gibi bilgi-nesnesine dayanır. 

Sanatçı , resmettiği bir nesneyi bilgi-nesnesi olarak nasıl kavrıyorsa öyle 

resmeder. Sözgelişi, empresyonist sanatçı evrene baktığında gördüğü nesneleri 

duyum-karmaşaları olarak kavradığı ve aslında bunun gibi gördüğü , böyle bir 

bilgi nesnesi olarak kavradığı için, estetik-nesneyi de bir duyumlar karmaşası 

olarak resmeder. Sanatçının resmettiği nesne, aslında evrene bakarken 

kavradığı bilgi-nesnesidir. Aynı şey soyut sanat içinde geçerlidir. Soyut sanatçı 

da, evrene, nesneler dünyasına baktığında, nesneleri özsel yapıları içinde 

gördüğü, yani nesneleri soyut-geometrik bir bilgi nesnesi olarak kavradığı için, 

tuval üzerinde onları soyut-geometrik biçimler olarak resmeder. Soyut sanatçı 

da, bu bilgi nesnesini resmeder. 

Resim 7: W.Kandinsky, "Kırmızı Oval'' 1920 
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3. SOYUT RESİMDE EREK 

Soyut sanatta erek, duyusal gerçeklikten kaçarak soyuta, varlığın özüne, 

yönelmekle somutluk kazanmak, duyusallıktan kaçıp salta ulaşmaktır. Bu, salt 

varlığın özünde, varlığın derinliğinde somutlaşır. Görünebilir olan gerçekliğin 

karşıtı olan bir dünya ve ancak insan yapıtlarında yavaş yavaş yaratılabilen bir 

dünya, insanın anlatım dünyası' dır. Bu anlatım dünyası, duyulur gerçekliği 

aşan, ona varlıkça karşı olan bir dünyadır. Sanatın asıl varlık alanı, duyusal 

gerçekliğe karşıt olan anlatım dünyasıdır ve buna da ancak biçim yoluyla 

ulaşılabilir. Her yeni sanat yeni bir biçim vermek olduğundan, aynı şey soyut 

sanat anlayışı içinde geçerli olacaktır. Empresyonizm için nesnelerin 

maddeselliği söz konusu değildi, ama ne var ki, tüm varlık ve nesneler 

konturdan, çizgiden ve biçimden yoksun renk yüzeyleri olarak kavranıyordu. 

Bu renk yüzeyleri, nesnelerin, varlığın görünebilir olan yüzeyleridir. Bunu 

Paul Klee'nin anlatımı ile söylersek: "Daha önceleri, dünyada görülen, 

görülmek istenen ya da görülmesi gereken nesneler bitimlenirdi. Şimdi ise 

görünebilir şeylerin, göreliliği açıklanır ve burada görülebilir olan şeylerin 

dünya bütünlüğü ile ilgisinde yalnız soyut bir örnek olduğu inancı anlatılır. 

Nesneler genişletilmiş bir anlamda dünün tutarlı deneyi ile çoğu görünebilir bir 

çelişki içinde bulunurlar." 

Soyut resim sanatının aradığı nesne, empresyonistlerin düşündüğü gibi, 

'görülebilir olan' nesneler değil de, aksine, bir anlamda 'düşünsel' olan 

nesnelerdir. Ama, nesnelerin düşünsel olarak kavranabilmesi için, ilkin 

'görünebilir' olan nesnelerin ortadan kaldınlması gerekir. Empresyonist sanatçı 

resim sanatının, bir 'görme' sanatı olduğunu savunur. Oysa, soyut sanat ile 

beraber, bir görme sanatı olan resim sanatı aniden bir 'düşünme-sanatı' olur ve 

ondokuzuncu yüzyılın üçüncü çeyreğinden beri sanata egemen olan 'doğayı 

görme'ye dayalı tutarlılık, yerini doğayı düşünme tutarlılığına bırakır. Bu yeni 
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tutarlılık, evrene yeni bir biçim verme, kurallarını ve yöntemini içerir. Piet 

Mondrian'a göre: "Biçim verme, yüzeysel görünüşlerden soyutlayarak yalnız 

içsel olanı anlatmakla, resimde yeni bir gerçeklik bulur." Bu yeni gerçekliği, 

sınırları çizilmiş biçim-betimlemesinin yerini alan renk ve renk-olmayışın, dik

açılı yüzey li kompozisyonlarıyla kurar. 

Cezanne "Doğa yüzeyselde değildir, aksine derinliktedir. Renkler, bu 

derinliğin yüzeydeki anlatımıdır. Renkler, dünyanın derinliklerinden yüzeye 

doğru çıkarlar. "Cezanne'a göre", diyor Mondrian, "resim gitgide doğanın 

dış görünümünden kurtulur... Fütürizm, Kübizm ve Pürizm başka bir biçim 

vermeye ulaşırlar. Ne türden olursa olsun, nesne biçimini kullanana, biçim

verme, salt-ilgileri anlatamayacaktır. Bu nedenden, yeni biçim-verme, her bir 

nesne biçiminden kendini kurtarmıştır. Nesne biçimlerinin egemenliğinden bu 

biçimde kendini kurtaran insan, evrenin yüzeysel görünüşlerinden çıkıp, 

varlıkta derinliğe uzanmak isteyecektir. Bu, içinde bulunduğumuz yirminci 

yüzyılın, çağdaş modernizmin özünde bulunan bir istemdir. 

Çağcılların resmetmek istediği şey, sanatta "tinsel-olan"dır. Nesnelerin 

"iç yüzü" dür. Nesnelerin iç yüzü, varlığın, evrenin derinliğidir, bu anlamda da 

salt ve değişmez olan şey, varlığın özüdür. Ama, bu öz, varlığın yüzeyinde 

değil, aksine varlığın derinliğinde bulunur ve varlığın iç yüzünü oluşturur. 

Çağdaş soyut sanat yapıtiarına baktığımızda, bunlar karşısında o güne 

kadarki sanat anlayışları içine giren yapıtlar karşısında bulunmadığımız bir 

dtJrumla karşılaşırız. Alışılagelmiş yapıtlarda, bunlar doğanın ne derece özgürce 

bir yorumu bile olsalar, doğadan bir nitelik bulunur. Bu, en özgürce ve öznel 

bir doğa yorumu olan empresyonizm için de geçerlidir. Empresyonizm doğayı 

renk ve ışık duyuıniarına geri götürürken, doğanın tek yönlü bir yorumunu 

yapmaktadır. 
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Bunun gibi özgürce bir yorum, tüm öznelliğine karşın, yine doğanın bir 

yorumudur. Oysa, soyut sanatta doğa ve nesneler, parantez içine alınmakta ve 

doğanın gerekliğinin dışında, kendine özgü, salt bir varlık düşünülmektedir. 

Çağdaş sanat yapıtlarının karşısındaki deneyimiz bu yapıtların uçurum derinliği 

içinde salt olanı karşımıza çıkarır. Bu derinlik ve bu salt-olan şu ana kadar 

hiçbir sanatta karşılaşmadığımız bir yeni duruma bizi götürür. Bu yapıtlar, 

kuşkusuz birer yapıt olarak bize bir biçim gösterirler. Ama, bu biçim içinde 

karşılaştığımız şey, varlığın ne olduğudur, varlığın özüdür. "Sanatın ereği, sanat 

araçlarıyla (başka bir şeyle değil) gerçek öz-temeline biçim vermelidir." Bunu 

söyleyen soyut sanatın kurucusu ve kuramcısı, Teo Van Doesburg'a göre, 

sanat varlığın derinliğini, varlığın özünü kavramak ve buna biçim vermektedir. 

Derinlik, bizi sanat yapıtının götürdüğü özdür, varlığın özüdür. Buna uygun 

olarak da, temel-varlık, derinlik duyusal değil, doğa ötesi bir dünyadır. Yaratıcı 

gücün götürdüğü derinlik, salt tinsel alanları aşar ve tinsel-doğa ötesi bir 

dünyada kendiliğinden kavranır. 

Doğa ötesi tinsel dünya, sanatın somut olarak ortaya koyduğu sanat 

yapıtında biçimsel olarak gün ışığına çıkar. Bu anlamda, sanat yapıtının biçimsel 

yapısında, tinsel dünya somutlaşır. Sanat yapıtının varlığı, onun derinliği 

göstermesine dayanır. Derinlik, sanat yapıtının kaynağıdır. 

Soyut sanat, doğa ötesi eğilimle yola çıktığından , sanatın genel özü 

ancak soyut sanatta gün ışığına çıkabilir. Bu durumda, sanatın ereği, tümel

evrensel olana, salta, temel-varlığa ulaşmak, ona biçim vermektir. Soyut 

sanatın, tüm sanatın ereğini varlığında gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü 

ancak soyut sanatta doğa ötesi gerçeklik biçim elde edebilir, biçimsellik 

kazanabilir. 
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4. SOYUT RESİMDE BİÇİM 

Çağdaş sanat temel-varlığa ve derinliğe ulaşmak ister. Özellikle soyut 

sanatta bu, sanatın ana ereğini oluşturur. Sanat, bu derinliğe, temel varlığa 

biçim-verme ile ulaşabilir. 

Klasik ya da geleneksel sanat, belirli bir nesneden hareket etmez. B u 

nesne, doğa varlığı ya da yine doğa varlığını oluşturan bireysel nesnelerdir. 

Doğa, onu oluşturan tek tek var olanlardır, anlaşılır bir biçimi olan tek tek 

parçası, şu gökyüzü, bütün bunlar belirli bir biçimi, doğal biçim içindeki 

anlaşılır bir varlığı anlatırlar. 

Klasik ya da alışılmış sanat, doğaya ve bu doğal varlıklara yaklaştığında, 

onları doğal biçimleri ile ele almak, doğal biçimleri gün ışığına çıkarmak ya da 

yorumlamak amacını güder. Doğa biçimine yaklaşım ne kadar güçlü ise, sanatın 

ortaya kayacağı biçim verme de o derece güçlü olacaktır. Bu, yalnız natüralist 

eğilimli anlayışların değil, tüm sanatların biçim anlayışının temelinde bulunan bir 

ilkedir. O kadar ki, örneğin alışılagelmiş sanata büyük bir tepkiyle doğan 

empresyonizm için de geçerlidir. Çünkü empresyonizm için de çıkış noktası, 

doğadır. Ne var ki, buradaki doğa, nesnel nitelikleriyle değil, öznel 

nitelikleriyle ele alınır ve yorumlanır. Başka türlü söylersek, "olduğu gibi 

olan" bir doğa değil, "gördüğümüz gibi" olan bir doğadır. Geleneksel, alışılmış 

sanatın biçim vermesi, ister nesnel isterse öznel bir doğa olsun, var olan, nesnel 

bir doğaya biçim vermektir. 

Buna karşılık, soyut sanatta artık sanat için ne buna benzer bir doğa 

vardır ne de buna benzer bir doğaya biçim verme söz konusudur. Soyut 

sanatın aradığı şey, duyusal-doğanın arkasında, değişmeyen, salt bir temel 

varlık düşünmek, bunu aramak ve buna biçim vermektir. Ne bu temel varlık 

deneysel, duyusal doğada somut olarak vardır, ne de bu biçim vermenin 

doğaya hareket edilecek örnekleri vardır. 

Ana d lu Üniversite-; 
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Bu temel varlığa ulaşacak olan sanat, bununla birlikte onu kendi biçim 

verme eylemi içinde somutlaştıracaktır. Başka türlü dendikte, bu temel varlık, 

değişmez olan varlık, ancak, bu biçim verme içinde somut bir gerçeklik elde 

edecektir. Salt, temel varlık, değişmez, değişmez-olan-varlık, ancak, sanatın ona 

vereceği biçim içinde görünüşe çıkar. Koropozisyonda değişmez olan şey 

(tinsel olan), çizgi ve renksiz renkli yüzeylerde kendini anlatır. 

Soyut sanata kadar alışılagelen biçim anlayışı, nesnelerin biçimlerine 

dayanıyordu. Soyut resim sanatı, nesnelerin dünyasını dış dünyanın görünebilir 

olan şeylerinin biçimini az ya da çok bırakmak durumundadır. Nesne, artık 

önemli değildir, üstelik, sanat için artık yoktur. 

Önemli olan, evrenin, varlığın sahip olduğu, duyusal olarak 

kavranamayan biçim ilkesini, varlığın dayandığı tümel yasayı, olması gerekeni 

kavramaktır. 

Bu yasa, varlığın en temel gerçeğidir. Bu temel gerçek, bir yandan varlığı 

diğer yandan da sanatı belirleyen bir temel ilke olarak anlaşılmalıdır. Bunun 

gibi bir ilkenin ışığında kavranan evren, artık, alışılmış bir evren olmaktan çıkar. 

Özdeşleyim aracıyla algı nesnesinin içinde bulunduğu durumu kavramak 

yerine, soyutlama aracıyla sanatçı, nesnelerin tüm rastlantısal özelliklerinden 

ayırarak genel evrensel ilgileri ve değerleri (denge, durum, ölçü, sayı vs. 

bireysel bir durumun özelliği ile gizlenen ve örtülen değerleri) ortaya koyar. 

Bu değerler, doğada bizim için hazır olarak var olmadığından, olması 

gerektiği gibi sanatın doğa ile ilgisi de değişecektir. Burada artık taklit biter, 

şimdi estetik biçimi bir başka gerçekliğe aktarma başlar. Çünkü, soyut sanatın 

aradığı bu evrensel gerçeklik, içinde yaşadığımız duyusal gerçeklik olmadığı 

gibi, evrensel gerçekliğin varoluş biçimi de, duyusal gerçekliği oluşturan 

nesnelerin var oluş biçiminden değişik olacaktır. Evrensel gerçeklik nasıl 

duyusal gerçeklik için bir temel varlık ise, aynı biçimde evrensel gerçekliğin 
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varoluş biçimleri için bir ilk örnek olacaktır. Bu ilk örnekler, varlığın ilk 

biçimleridir. Bu ilk biçimler, geometrik biçimlerdir. 

Soyut sanatta dile gelen bu bilinç, yeni anlatım biçimleri kullanır, bunlar 

yukarıda da belirttiğimiz gibi, geometrik biçimlerdir. Ancak, bu biçimler, 

bireyselliğe dayalı tümel-evrensel olanı dile getirirler. Başka türlü dendikte, 

tümel-evrensel olan ancak bireysel olanda somut olarak ortaya çıkar. Sanat 

yapıtının çevrelediği bu birlik, kuşkusuz ki doğa ve doğal biçimlerle hiçbir 

benzerliği içermeyecektir. 

Soyut sanatın geometrik biçimler kullanması, bir amaç değil, bir araçtır. 

Çünkü, soyutluk bir yöntem değil, aksine, saltı, temel varlığı, derinliği ve 

düşünme ve biçimlendirmedir. Bu anlamda, soyutlukta yeni bir varlık, yeni bir 

gerçeklik söz konusudur. 

Gerçeklik deyince, çoğu duyularııruzın bize bildirdiği deneysel gerçeklik 

anlaşılır. Söz gelişi duyulanınızia kavradığımız tüm nesneler dünyası bunun gibi 

bir gerçeklik dünyasıdır. Soyutlama ise, deneysel gerçekliği, bir düşünce 

nesnesi durumuna getirmektir. Bu anlamda soyut olan şey bir düşünsel varlık 

anlamına gelir. Söz gelişi, şu an karşımızdaki bahçede gördüğüm, görme 

duyusu ile kavradığım bir ağaç, yani ağaç gerçeği vardır. Bu gördüğüm ve 

belirli bir uzay içinde deneysel olarak kavradığım bu ağaç, gerçek bir ağaçtır. 

O, deneysel bir gerçekliği gösterir. Bir de benim usumda, tüm bu tek tek 

gerçek ağaçların dışında düşündüğüm ağaç kavramı vardır. İşte, bu düşünsel 

bir varlık olarak düşündüğüm ağaç, soyut ağaç varlığını anlatır. Ağaç 

düşüncesi deneysel olarak kavradığımız tek tek ağaçlara oranla asıl gerçek 

varlıktır. 

P.Mondrian şöyle diyor: "Değişen doğal biçimlerin arkasında değişmez 

salt gerçeklik (realite) bulunur. O durumda, doğal biçimler salt değişmez 

ilgilere geri götürülmelidir." 
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Bunun gibi salt bir gerçeklik, deneysel gerçekliği aşan, onun dışında 

bulunan, aşkın (transcendent) bir gerçektir. Nasıl bir deneysel gerçeklik varsa, 

bir aşkın daha ötesi gerçeklik de vardır. İşte, soyut sanatın ulaşmayı amaçladığı 

gerçeklik, deneysel-gerçekliğe paralel, deneysel-gerçekliğin dışında olan bu 

özler ( essentia' lar )dir. 

Soyut sanatta, soyut gerçeklik, sanat yapıtının varlığı ile, onun gerçekliği 

ile özdeşleşir. Bu yeni gerçeklik, resimde, renk ve renksizliğin oluşturduğu bir 

kompozisyon' dur. Kompozisyon gerçeklik olur. Sanat yapıtının bütünü, doğa 

olarak yalnız dışsal görünüşü oluşturan doğanın tamamlanmasıdır. Soyut 

sanatta gerçekliğin oluşturulması, kendi içinde salt bir renk-biçim bütünü 

olarak uyumlu niteliklerin gerçekliklerin, çağcıl doğa bilimlerinin verilerine 

uyan gerçeklikleri söz konusudur. 

Bugün, figüratif resim oluşturmayan sanatçının bir somut-gerçeklik 

olarak anladığı biçime dayanma olgusu, şunu gösteriyor ki, doğa örneklerini 

artık soyutlayıcı bir yöntemle salt biçimsel bir alana götürmesi söz konusu 

değildir. Aksine, soyut olarak düşünülen ve yaşanılan bir şeyi biçim içinde 

somutlaştırmak ve kavranabilir duruma getirmek söz konusudur. Soyut olarak 

düşünülen şey, çizgi, renk, vs. gibi sanat elemanlarıyla somutlaştırılmaktadır. 

5. SOYUT RESİMDE ARMONİ 

Armoni, iki ya da daha çok sayıda elemanın birlikli bir bütün 

oluşturmasıdır. Bu geniş tanıma göre, her sanat, bir anlamda uyuma, arınoniye 

dayanır. Çünkü, her sanat yapıtı bir kompozisyon olduğundan, 

kompozisyonun özünde uyum bulunur. 

Soyut sanatta da sanat yapıtı oluşturmak söz konusu olduğundan, onun 

özünde de içine aldığı elemanların bir armonik birliği bulunmalıdır. Mondrian 
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şöyle diyor: "Bizim gerçekten gördüğümüz ve işittiğimiz şey, evrenın 

doğrudan doğruya bir dışlaması dır. Oysa bizim, kendimizin dışında biçim ya da 

ton olarak seçtiğimiz şey, yalnız güç kaybetmiş ve gizlenmiş olarak görülen 

şeydir. 

Figüratif bir anlatımı ortaya koymayı denediğimizde, biz evrensel algımızı 

anlatırız ve bununla da bizim evrensel özümüz birey olarak, yani biri bir 

başkası ile denge içindedir." İnsan, birey olarak burada evrene katılır, evrenle 

bir bütünlüğe ulaşır. İnsanın katılmadığı kendine ayrılanı almadığı bir evren 

anlamını yitirir. 

Sanatçının evrene yönelmesi, evrene birey olarak katılması anlamında 

anlaşılmalıdır. Tüm bilgi değerleri, başta gerçek olmak üzere, tüm estetik 

değerler, başta güzellik değeri olmak üzere, bu evrene katılma olanı içinde 

ortaya çıkarlar. Mondrian'ın diliyle söylersek: "Gerçeğe yönelen düşünce salt 

bellek alanında kalır ve bu bir sanat değildir. Bu karşılık yaratıcı düşünce biçim 

vericidir. Sanat, tümelliği içindeki insanın plastik anlatımıdır." 

Soyut sanatın aradığı bütünlük (integration), bireyin duyusal olarak doğa 

biçimlerine katkıda bulunması anlamında anlaşılmamalıdır. Aksine doğa 

biçimleri bu evrenselliğe ulaşınada bir engel olarak anlaşılır. B u doğa biçimi, 

evrensel tümel olanın doğrudan anlatımını engeller, çünkü onda özne ve nesne 

plastik bir eşdeğeriilik içinde bulunmaz. Birinin ve diğerinin biçim verici 

anlatımı biJbirine karışırlar. Doğa ve doğa biçimleri sanat için yansıtılacak bir 

nesne alanı değildir. Biçim verici sanatın ulaşmak istediği, kendi estetik 

gerçeklik yaşantısına ya da nesnelerin temel varlığının yaratıcı yaşantısına biçim 

vermedir. 

Figüratif sanatın gelişmesi, yalnızca biçim araçlarının 

değerlendirilmesinden ya da saflaştırılmasından oluşur. Kollar, bacaklar, ağaçlar 

ve görünüşler kesin olarak resim araçları değildir. Resim araçları; renkler, 

biçimler, çizgiler ve yüzeylerdir. 
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Sanatın aradığı ve yaklaşmak istediği gerçeklik, nesnelerin oluşturduğu 

doğa gerçekliği değildir. Ama, sanat araçlarıyla sanatçının kendisinin yarattığı, 

üstelik kurduğu bir gerçekliktir. Ancak, bu gerçekliğe ulaşmak için izlenecek 

bir yol vardır: Doğa biçimlerinin bozulması ve giderek ortadan kaldırılması. 

Armoni, daha Antik Çağdan beri gerek felsefede gerekse sanatta önemle 

üzerinde durulmuş bir kavramdır. Evren bu armoni kavramı ile açıklanmak 

istendiği gibi, sanat yapıtları da yine estetik değer ölçütünü armoni 

kavramında bulur. Bu bakımdan, armoni, yalnız çağdaş soyut sanat için değil, 

tüm geçmişteki sanat anlayışları için de sanatı anlama ve belirlemede 

başvurulan önemli bir sanat elemanıdır. Ne var ki, geleneksel sanatın anladığı, 

armoni ile çağdaş soyut sanatın anladığı armoni birbirinden oldukça ayrıdır. 

Mondrian' a göre: "Eski armoni doğa arınonisi ni gösterir. Ama, onda 

doğa ve tinin dengesi dile gelmez. Yeni insan için, yalnız, doğa ve tinin 

dengesi söz konusudur. Yeni armoni, çift karakterlidir, tinsel ve doğal 

arınoninin bir ikilemidir. O, iç ve dış armoni olarak kendini anlatır. Çünkü, 

yalnız dışsal olan, doğal armoni ile kendini anlatabilir, içsel olan ise asla bu 

anlatımı bulamaz. Yeni armoni, asla doğa olarak kendini anlatamaz. O, sanatın 

armonisidir." Mondiran'ın bu sözlerinde ilkin arınoninin varlık alanı 

belirlenrnek istenir. Bu varlık alanı, doğa değil, sanatın varlık alanıdır. Doğada 

armoni dendiğinde de, burada doğa elemanlarının oluşturduğu bir düzen 

anlaşılır. Soyut sanat, gerçeğin doğaya uygun biçimde yansıtılmasını 

amaçlamayan bir sanat olduğundan ve bu anlamda tüm doğa ve doğa 

elemanlan sanat dışı bırakıldığından, buna uygun olarak armoni kavramı da 

doğadan soyutlanarak ve varlığını doğa varlığının dışında bulan bir kavram 

olarak temellendirilir. 

Soyut resimdeki arınoninin kendini gösterdiği bu doğa dışı varlık alanı 

sanat dünyasıdır. Sanatın arınonisi doğa arınanisinden o kadar ayrıdır ki, yeni 
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biçim verınede armoni ssözcüğünün yerine daha çok 'dengeli-ilgi ' sözcüğünü 

kullanmak daha uygun olacaktır. Ama bununla birlikte 'denge' sözci.iğüne 

"simetri' anlamını da yüklemek de yanlış olur. Dengeli ilgiler kontrastlarla, eski 

anlamda hiç de armonik olmayan eşitleyici karşıtlada biçimsel yönden 

kendilerini anlatırlar. 

Mondrian ' ın bu sözlerinden de anlaşıldığı gibi, buna benzer bir arınon i, 

salt sanata özgüdür ve yalnız sanat araçlarıyla elde edilen bir armonidir. Bunu 

Cezanne'ın diliyle söylersek: "Sanat, doğaya paralel olan bir armonidir." 

Sanat yapıtında bulduğumuz armoni, asla doğadaki arınoninin sanata bir 

yansıması değildir. Aksine, sanattaki armoni, doğa ile ilgisi olmayan, ona 

paralel olan ve yasasını kendinde bulan bir armonidir. Bu yasa, sanat yapıtının 

biçim verme dediğimiz eylemine dayanır. Çünkü soyut sanat için sanat yapıtı 

yaratmak, düşünsel olana düşünsel olarak biçim vermek demektir. Biz, sanatın 

en derin özüne yalnız biçim verme ile ulaşabiliriz. 

Mondrian, Theo Van Doesburg'a göre, "Sanatçının amacı, biçim veren 

bir armoni yaratmak, güzellik anlamında gerçek ortaya koymaktır. Sanatçı, 

düşüncesine dalaylı betimlemelerle biçim vermez: Simgeler, doğadan parçalar 

ve günlük yaşam görünümleri vs. Aksine, o, düşüncelerine salt bunun için var 

olan sanat araçlarıyla biçim verir. Sanat yapıtı, kendine özgü, sanatçı diri (biçim 

kazanmış) bir organizmadır. Bu organizmada her şey birbiri ile örtüşür." Karşıt 

elemanların örtüşmesi anlamına gelen bu biçim verme, sanat yapıtının özünü 

oluşturur. Bu öz, arınanidir ve bunun gibi bir armoni olarak da güzelliktir. 

Soyut sanatın bu biçim- dengesi, Kandinsky'ye göre, akıl ile sezginin 

dengesidir ve Kandinsky, bu dengede tüm yaratmanın evrensel yasasını bulur. 

"Genellikle kafa (bilinç elemanı) ile kalp (bilinçsiz eleman, sezgi) arasındaki 

amaç edinilen denge, yaratmanın bir yasasıdır. İster içsel-dışsal elemanlnn, ister 

bireysel-tümel elemanların, isterse akılsal-sezgisel elemanların bir birliği olsun, 

sanat yapıtının özü tüm bu karşıt elemanların dengesi ve armonisidir. Ama, bu 
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birlik, bu denge ve armoni salt biçimseldir, salt yapısaldır. Sanat, bu yapısallığı, 

bu biçimselliği dile getirir. 

Doesburg'a göre: "Sanatçının görevi, estetik düşünce denen biçim 

verme düşüncesinin, bütün tonlarına biçim vermektir. Sanat yapıtının özü, bu 

tonları görülebi lir, işitilebilir ve dokunabilir kılmaktır." Bu tonlar ve ton ilgileri, 

Doesburg' a göre, "Figüratif sanatları buna benzer bir sanat olarak oluşturan 

temel ilkeler ve yasalardır. Estetik ya da biçim verici görmede yaratma yasaları 

görünüşe çıkar; örneğin figüratif sanatlarda ölçü, renk, uzay, vs. gibi denge 

ilgileri, bu ilgilere biz, estetik tonlar adını veriyoruz. Her sanat yapıtında onlar, 

eğer bu yapıt figüre dayanan bir yapı olup da ayrı bir yapıt değilse, az ya da 

çok temel bir yer alırlar." Bu temel, yapısal tonlar ilgisi bir sanat yapıtını yalnız 

bir sanat yapıtı değil, bununla birlikte güzel bir sanat yapıtı oluşturur. 

Bundan dolayı, figüratif bir sanat yapıtı, bu temel elemanların yapısal bir 

dengesine dayanır. Bu denkleşme ve denge, sanat yapıtının dayandığı 

armonidir. Ama, Doesburg'a göre, armoni yalnız sanatta kendini göstermez, o, 

tüm evrende bir temel yasa olarak bulunur. Bu noktada Doesburg'un 

Mondrian' dan ayrıldığını görüyoruz. Çünkü, Mondrian' a göre, sanat 

yapıtındaki armonı, Cezanne' ın dili ile söylersek, "doğaya paralel bir 

armonidir." 

Doesburg için armoni, bir evrensel (kosmik) armonidir. Eğer biz yetkin 

armoniyi, salt dengeyi evrende kavrayabilirsek, evrende her şeyin armoni, 

denge yasalan doğrultusunda düzenlendiğini görürüz. Sanatçının ödevi, gizli 

armoniyi, evrensel dengeyi nesnelerde izlemek ve onlara biçim vermek, onların 

yasallığını göstermektir. Ama, ister Mondrian'ın söylediği gibi, armoni yalnız 

sanatsal-estetik olsun, isterse bu denge, bu armoni evrensel olsun, burada 

önemli olan, sanat yapıtının biçimsel-yapısal bir dengeye dayanmasıdır. Çünkü 

elemanlar arasındaki ilgilerin dengesi tine özgü bir armoni ve birliği anlatır. O 
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durumda, sanat yapıtındaki denge, birlik ve armoni, tinsel bir armonidir, tİnin

aklın temellendirdiği bir armonidir. 

Sanat yapıtı, bunun gibi bir armoni olarak biçimsel düzeni gösterir. Bu 

biçimsel anlamda sanat yapıtı bir mimariye, geometriye dayalı bir yapıya 

sahiptir. Sanat yapıtında ön planda gelen bu düzen ve mimaridir. Resmin bu 

geometrik mimarisinde insanın varlığı ve onun anlatımı, salt arınoninin ve onun 

biçim düzeninin arkasında kalır. Buna benzer bir tavır içinde, artık insanın, 

insan duyu ve imgelerinin yeri olmayacaktır. Üstelik bu tavır için, biçim 

dünyasının dışında bir nesne dünyası bile olmayacaktır. Cezaone ve kübistlerin 

yorumlarınca, doğanın arkasında bulunan geometri, yapısal güzelliğin temel bir 

parçası olarak yaşanır. 

Ölçü ve sayıya dayalı ince bir armoni, nesne-biçim ve resim-biçim' i, 

kuşatıcı bir yasalılığı ile belirli bir birliğe götürmesini bilir. Bu geometri ile resim, 

özgün bir mimarlık olarak kurulur. Bundan nesnelere ilişkin bir nitelik 

çıkarılacak olursa, geriye yalnız bir geometrik düzen kalır. Bu biçimde, resim, 

anlatım karakterini kaybeder ve yapısal bir karakter elde eder. İşte bu yapı ve 

bu yapıya bağlı arınani de resim, içeriğini ve özgün güzelliğini bulur. 

Soyut güzellik, geometrik-yapısal bir güzelliktir. Elemanların denge ve 

dengeleşmesine ve buradan doğan annoniye dayalı bir güzelliktir. Bu ölçütler, 

akla uygun olarak kesin açıklıktır ve sayıdır ve belirli ölçüdür. 

Estetik düzen, bu akıla uygun elemanlarla oluşur. Bunun gibi bir düzene 

dayanan sanat yapıtı, artık kişisel tonları olan bir yapıt olmayacaktır. Bu sanat 

yapıtı, evrensel olacaktır. Çünkü, logos ve geometri, sayı ve ölçü evrensel 

düşün elemanlarıdır. 

Sanat yapıtı yaratmak, matematik yasalara göre olacaktır. Bunun gibi bir 

sanat, matematik-tinsel bir sanattır. Ama, onun temelinde bulunan güzellikde, 

yine matematik-tinsel bir güzellik olacaktır. Bu güzellik, biçimlere dayanan bir 

güzelliktir. Platon Philedos konuşmasında bu güzelliği şöyle temellendirir: 
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"Formlann güzelliği deyince, ben, burada büyük bir yığının bununla 

düşündüğü şeyi anlamak istemiyorum, örneğin diri varlıkların veya resimlerin 

formlarının güzelliğini; aksine, formların güzelliği deyince, düz ya da çember 

biçiminde olan ve buna uygun olarak da perge!, cetvel ve açı ölçer ile çizildiği 

biçimde düzeyleri ve küpleri demek istiyorum." 

Platon'un bu sözlerinden yüzyıllar ve yüzyıllar sonra bir gün soyut sanat 

adına Mondrian, Doesburg aynı sözleri biraz değişik biçimde 

tekrarlamışlardır. 13 

ı 3 TUN ALI. s.!63- 1 81. 
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KOMPOZİSYONUN DÜZENLENMESiNDE 

ÇİZGİSEL SORUNLAR 

1. YÜZEYİN DÜZENLENMESi 

27 

Dinamik ve durağan her resim belirli bir "düzen" sergiler. Resmin 

öncelikle "belirli bir düzen içinde biraraya getirilmiş renklerle kaplı bir yüzey" 

olduğu bir çok durumda geçerlidir. Bitmiş her yapıt renk düzenlemesi 

aracılığıyla belirlenmiş bir yüzey sunar. 

Sözkonusu olan, yapıtın değişik kısımlarıru biraraya getirip düzenlemekse, 

yüzeyin biçim ve boyutunun gereçlerle ve ressamın yararlanma biçimiyle bağlı 

olduğunu ve bunun düzenlemenin temelini oluşturduğunu söyleyebiliriz. 

Batıda, geçmiş çağiara ilişkin uygulamalar yoluyla, yirminci yüzyılın kimi 

bilinçli "kopuşları" ortaya çıkmadan, sanat yapıtı bize sık sık her parçası bir 

bütüne, bütünün de parçalarına bağımlı olduğu bir organizma olarak 

görünüyordu; en dinamik süreç sırasında bile, uygulandığı yüzeyin boyutuna 

bağlı olan sonuç anlatımı, kendine özgü bir dengenin sonucu olarak 

görünebilir, oysa çağdaş sanatın, özellikle büyük yüzeyler söz konusu 

olduğunda, seyircinin yer değitirmesine bağlı olan, biçimsel organizasyonun 

devinim etkisini vurguladığına ilgi çekebiliriz. 

Mısırlı'ların ve Partenan'ın İyon tarzı frizinde Yunanlı heykeltraşların bize 

sunduğu gibi kalımsız ritmlerle ve dadik tekrarların kimi etkinliklerinin 
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saygınlığını yeniden kazandırarak bir eşit süre kavramını devreye soktu. Ama 

yine burada, yer değiştirmemiz sırasında algıladığımız değişik biçimleri 

anımsadığımıza işaret edebiliriz: Bu biçimleri sürekli veya karşıt bir art arda 

gelen bağlantının oyununa katılarak, aynı Roma heykellerinde görülebileceği 

gibi veya yine çağdaştaşmanın kompozisyon serilerinde olduğu biçimde 

algılarız. Ama kendimizi, çoğunlukla tek bir bakışla algılanabilir, kesinlikle 

belirlenmiş bir yüzeyin karşısında buluruz. 14 

Bir alanın düzenlenmesi, matiere, valör, tonlar, formların yön çizgileri gibi 

tabioyu kuran çeşitli elemanların kontrastlı bir dengeyle görülen derin bir 

armoni ilkesine dayalıdır. Yalnız ölçülü denge sorunu, asla eşitlik demek 

değildir. Her düşünce, en içten olanı bile, tablonun sınırlı alanı içinde 

gelişmesine gereksinim duyar. Çerçeve içinde, fiziki bir denge gereklidir. 

Resim sanatının özelliği, sınırlı alanda, valör, renk ve biçimlerle bir kuruluş 

anlamı ve düzeni içinde hareket yapmaktır. 

"Bence resim, bir yüzeyin düzenlemesidir" (Henri Guetz). Bu 

düzenleme içine aniağa ilişkin tutarlık ve karar verme gibi esasların yerlerini, 

sezgi dünyasına terkettiği bir alandır. İnsana ilişkin imge, elem, ızdırap, haz gibi 

eğilimlerin kompozisyonunun düşünce düğümlerinde yerleri yoktur. 15 

Yapıcı planlar, tuvalin dik ve yatay çizgilerle kurulan geometrik çatısı 

kompozisyonunun temelidir. Bir tablonun yapım sürecinde, her yönden 

çevirip çalışmak, denge ve armoni anlamının esasını verir. 

Kompozisyonda; geometri, sayı, valör, renk, alan; bu beş temel disiplin bir 

biçim gösterme yeteneği içinde ise, beğeniyi en üst seviyeye çıkarır. 16 

Geometrik biçimler, tablonun genel kuruluşunu, biçimlerin birbirine karşı 

oranlarının uyum ve düzenini sağlar. Her resim bir düzenleme, denklendirme 

sorunu doğurur. 1 7 

14 

ı 5 

ı6 

ı 7 

Jean RUDEL, Resim Tekniği. İletişim Yayınları, İstanbul. 1991 s.89- 105. 

Şeref BİGALI, Resim Sanatı. Şafak Yayınları, Ankara, I 984. s.350. 

BİGALI, s.348. 

BERK, s.77. 
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Resimde en basit Kompozisyon yapma yöntemi, yapıtın değişik yapısal 

bölümlerini, bu bölümlerin, birbirine bağımlı olup, bütünün düzenlenmesi için 

biraraya gelmeleri, bütüne uygun olarak yavaşça kendilerini belirlemeleri veya 

dinamik ilişki gereğince ortaya çıkarmaları ölçüsünde biraraya getirmekten 

başka birşey değildir. 

Kompozisyon biyolojik bir bütün, yaşayan bir organizmadır. Organik 

olarak kompoze etmek, desenin konstrüktif çizgilerini veya konturlarının 

devinimi, devinim merkezi gereğince merkez kaç veya merkezcil yönleri veya 

dinamizmleriyle açıklamak ve güçlendirmekte elbirliği ettiklerini duyurmak 

demektir. 

Soyut resim devriminin, kimi yönden kübist resim ile birleşerek "resim 

düzenin" görünümlerini değiştirdiğine işaret etmelidir. Özellikle Amerikalı bazı 

ressamlar tuval içindeki "gezintilerini" sistemleştirerek, yere koyulmuş 

tuvaller üzerinde uzun fırçalarla damlatma, akıtma yoluyla resim yaparak 

dengeyi, görüş noktasını ve doğal perspektif düzeni bir yana bırakıp bütün 

espası dolduran bu sınırsız kompozisyona ( overall composition) gittiler. 

Resim 8: Jackson Pollock "Bir (detay)" 1950 
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Ancak her Kompozisyon bir renk düzenlenmesine ve arasıra belirli bir 

bütünün kuruluşuna, genelde son ve üstelik alttaki bir yapıya bağlıdır. IS 

Yüzyılımııda salt biçimsel öğelere dönük çalışmalarla karşıtaşsak da resim 

biçimsel öğelerinin hiçbir sanatçının doğrudan amacı olmamıştır. Sanatın 

doğuşunda bunlar hiç düşünülmemiştir. İnsanoğlu, giderek kalıcı olabilen 

yapıtlarını inceleyip değerlendirerek, tümünde var olan ortak biçimsel ögeleri 

belirlemiştir. Çizgi, renk, kompozisyon gibi. Bu ögeler üzerinde daha da 

durarak, bunları, belirli düzenlere ve ilkelere bağlamıştır. Düşüncelerde ve 

anlayışlarda oluşan değişmelere uyarak, sanat anlayışı, ona bağlı olarak 

kompozisyon anlayışı da değişikliklere uğramıştır. Doğal olarak oluşturulan 

düzenler ve ilkeler de bu değişiklikleri izlemiştir. 

Çağlar değiştikçe, ona bağlı olarak sanatında değişmesi doğaldır. 

Sanattaki bu değişme hem özde, hem de biçimde gözlenebilir. B u değişiklik 

doğal olarak kompozisyon anlayışının da değişmesi demektir. Özdeki 

değişiklikler, biçimsel değişiklikleri, dolayısıyla biçimsel bir öge olan 

kompozisyonun değişmesini oluşturur. 1 9 

2. SOYUT RESiMDE YÜZEYİN ÇİZGİSEL DÜZENLENMESi 

Resim sanatının oluşturulmasında çok yönlü işlemlerin yer aldığı 

görülmektedir. Bunlar arasında ilgi toplamamasına karşın, değişik amaçlarla 

yapıldıkları belirlenen geometrik işlemler bulunmaktadır. Üste lik bunlardan 

kiminin yer yer bilinçli olarak yapıldığı bile görülmektedir. 

Geometrik yapım çizgileri, iş bitirildikten sonra kaldırılan inşaat 

iskelelerine benzemektedir. 20 

18 

!9 

20 

RUDEL, s.94. 
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Bütün yüzeyler, kendilerine özgü biçimleri yoluyla, gerçeği, sanatsal, 

kuramsal, kültürel bir birikimin etkisi altıda yöneitici çizgiler oluşturabi lider. 

Kenarlar arasıdaki dik açılı ilişkiler (veya tondo durumunda dairesel), 

diyagonaller, hipotenüslerin oyunları ve nirengi veya çemberierin 

oluşturabilecekleri alanların yüzey üzerinde uyumlu bir biçimde belirlenmiş 

kesim noktalarıdır. 

Bu bütünün tümü, dolaştığı yer öngörülen yüzeyin bütününü kapsayan 

görünümünü alıkoymaya özgü ayrıcalıklı yerleri, yönleri düşündürecek bir 

çevreyi oluşturur. Bütün bu yöneitici düzenlernelerin ,ve aynı biçimde bir 

ilişkiler modülü de oluşturabilen- temeli karedir. Karenin diyagonalinin 

etrafında katlanmasıyla dörtgen kare içine çizilen daire gibi akli olmayan bir 

boyut getirir. Öyleyse bu belirlenmiş bir düzen içinde sınırlayıcı olmayandır. 

Yönler, kuvvet çizgileri, her çeşitten yer, basit bir yüzey önünde 

düşgücümüz aracılığıyla kolayca doğabilir. Tümü ölçürole ilgili görünüme 

bağlıdır, çünkü yapıt sadece boyutlarıyla var olur.2 1 

"Sınırlandırılmış alanlar, karenin diyagonalleri gibi, daha değişik basit 

biçimler oluşturabilen düz çizgilerle bölünebilirler. Bu biçimde elde edilen 

çizgilerin kesişme noktaları, bir kompozisyonun temel noktalarını verir." 

(P.Scrusier ABC de la peinture). 

İnsan aniağının eseri olan geometri, çizgiye yaşayan bir sertlik, gerginlik 

ve karakter kazandırmıştır. Sert, düz, gergin yayların böldüğü bir alan da, 

olgun ve kesin bir durum gösterir, kesin sınırı belirler.22 

İleri kompozisyon örnekleri, İtalyan Rönesansı 'nın ilk yıllarında görülür. 

Bizans etkisinden yavaş yavaş kurtulmaya başlayan İtalyan ressamları, çağın 

matematik ve geometri alanlarındaki araştırmalarına paralel olarak, bu bilimleri 

resim alanında uygulamaya ve tablolarını inceden ineeye hesaplanmış 

geometrik örgüler içine almaya başladılar. Sonunda, tablonun konusu ne 

olursa olsun, konudan önce ressamı saran tasa, işleyeceği elemanların 

geometrik yapısı oldu. Yapı kelimesini kullanmamız, klasik tabloların geometrik 

2 ı 

22 

RUDEL, s.l 04. 
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kuruluşunun bir mimarlık yapıtma benzediğini gözönünde tutabilmemizdendir. 

Geometrik örgülü kompozisyonlar, andördüncü ve onbeşinci yüzyıllarda 

görülmeye başladılar. Hemen hepsi, din konuları üsüne işlenmiş olan bu 

tablolarda "primidal kompozisyon" denilen özellikle karşılaştılar. Piramid, yani 

değişik açılı üçgenler düzeni en çok karşılaşılan tarzdır. Figürlerde, ya tek 

gruplar, ya da kalabalık kümeler durumunda, üçgenli örgüler düzenine baş 

vurulmuştur. Çoğunlukla bu üçgenleriniki yanında dikeyler, altlarında yatay, 

üstlerinde de eğriler, yuvarlaklar bulunur. (Resim 9) 

Resim 9: Sandra Botticelli, "İlkbahar Kompozisyonu" 

Şekil I: "İlkbahar Kompozisyonu"nun analizi 
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Geometrik örgülerde rol alan belirli eleman yalnız düz çizgiler, üçgenler, 

pirarnidier değildir. Eğrilerin, yuvarlakların etki payı da büyüktür. (Resim 10) 

Resim 10: Pablo Picasso "Ayna" 1932 

Şekil 2: "Ayna"nın analizi 
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Matematik ölçüler ve geometrik düzen, ressama en sağlam dayanaktır. 

Geometrik bir düzen oluşturma kaygısı doğadan bir uzaklaşmadır. Geometrik 

devinim ve ritm, sanatçının istediği etkiyi yaratabilir. Doğaca sanat 

üsluplarında bile sürekli gizlenmiş bir geometrik düzen örgüsü sezilir. Bu, 

mimari kuruluştan kazanılmış bir yetenek gibidir. 

Resim düzenlerinde genellikle yatay ve dikey çizgilerin oluşturduğu 

yüzey şernaları geçerlidir. Ama eğri ve çapraz (diyagonal) yönler de belirli 

eğilim ve anlatım yöntemlerini gösterirler.23 

Yatay-dikey ya da birbirine dik ya da dike çok yakın gelen doğrultular, 

figüratif olsun olmasın tüm resimlerde yer almaktadır. Ancak, figüratif 

resimlerdeki doğrultular ve diklikler, figür, nesne ve mimari nedenleriyle ya da 

ışık-gölge ve özgür lekelerle belirtilmesine karşın, soyut yapıtlarda bağımsız 

çizgi, yüzey ve açık-koyu kontrastlarla kompozisyon yüzeyinde görülür 

biçimde oluşturulmaktadır. (Resim 11-12) 

Resim ll: Cenk Sezer, "Sevgi" 85xl60 cm. (Diptik) 1990 

23 Sezer TANSUG, Resim Kılavuzu. Milliyet Yayınları, Ankara. 1973, s.l7. 
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Resim 12: Cenk Sezer, "Kompozisyon" 60xll0 cm (Diptik) 1990 

Şekil 4: "Kompozisyon"un analizi 
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Alt kuruluşta yer alıp, bitmiş resim yüzeyinde gösterilmek istenmeyenlere, 

son görünti.ide görünür durumda biçimlendirilenlere kadar, sürekli geometrik 

resimsel bir işlem ve düzene gereksinme duyulduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu 

noktada, geometrik biçimli motiflerle bunların kompozisyonunu oluşturmanın 

akli bir işlem olduğu düşünülebilmektedir. Çünkü, geometrinin tutarlı ve 

bilinçli bir işlem olduğu açıktır. 

Bu nedenle, uygulanan geometrik işlemlerin ancak önceden 

düşünülerek bilinçle yapılacağı akla gelmektedir. Bu da, sanatsal yaratmanın, 

kesinlikle bilinmeyen bir sonucun ortaya çıkarılması ile ilgili olduğu görüşüne 

karşıt olmaktadır. Oysa, sanat yapıtının bilinmeyenle ilgili olduğuna hem 

düşünür ve yazarlar, hem güvenilir önemli ressamlar özellikle değinmişlerdir. 

Üste lik sanatçının yapıtını kendinden geçereesine yaptığına ilişkin açıklamalar 

çoğunluktadır. Çünkü, model karşısında gözlerini ilgi ile açan bir öznenin 

resimsel bir sonuca varmadığını gösteren ilginç kanıtlarda vardır. Bu nedenle, 

buraya kadar gözlemlenerek ortaya konan geometrik işlemlerin, sanatçılar 

tarafından gerçekten bilinçsiz olarak yapılıp yapılmadığı konusunda bir açıklığa 

varmanın gereksinimi ortadadır. 

Resmin, önceden bilinmeyen, çok yönlü işlemlerden oluştuğu bir çok 

sanatçı tarafından kabul edilmiştir. Bilinçli geometrik biçimlernelere 

dayandınlan resim, geometrik bilgilerin ışığında yapılan sonu belirli sonuçlara 

ulaşmaktadır. Bu durumda, resmin geometrik bir alt kuruluşa sahip olduğunu 

bilerek, istenen bir kuruluşu edinilen hazır bilgiler gereğince önceden 

belirleme, çalışmayı sanatsal bir sonuca götürmektedir. Ancak bir çeşit resimsel 

savaşla resim yüzeyinde ulaşılabilen karakteristik bir motife ve alt yapı 

kuruluşuna, kuramsal, peşin bir düşünce ile ulaşılamamaktadır.24 

24 TURANİ. s.65. 
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Resim 13: Hans Hartung "Resim 54- ı 6" 

Şekil 5: "Resim 54- ı 6"nın analizi 
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Resim 13 'de lekeler doğal görüntü biçimlerinden tamamen bağımsız 

olarak bir kompozisyon için yeterli olmaktadır; demek ki, lekeler, hiç bir nesne 

ve figür biçimiernesine alet olmamıştır. Resimdeki ara tonlu fon lekesi ortasında, 

insanda adeta uzay boşluğu izlerrimi uyandıran daha koyu tonda bir bölüm 

yer almıştır. Bu, kenarları ışıklı, orta bölümü karanlık olan derinlik etkili fon 

lekesi üstünde, içgüdüsel bir atılırula gerçekleştirilmiş , çizgisel, soyut yazılı 

motif yer almıştır. Çizgisel motifin, üstünde yer aldığı fon, eşit siyah-beyaz 

değerlere sahip değildir. Örneğin, resmin sağ ve sol altı daha açıktır. Demek ki, 

derin boşluk etkisi yapan fon lekeleri, değişik açık-koyu değerlerle 

oluşturulmuştur. Ayıca ortadaki yazısal motifte, yukarıdan aşağı uzanan koyu, 

S. kıvnmlı,derinlik etkili fona oturmuş, resimde ağırlığı olan bir ögedir. 

Ortadaki yazısal motifin çizgileri ise, genel olarak yukarıdan aşağı, sağdan 

sola ve soldan sağa olmak üzere bir defada gerçekleştirilmişler ve bu biçimde 

bir yöndekiler diğer yöndekileri keserek, resim yüzeyinde bir denge 

oluşturmuşlardır. Motifin koyu çizgileri, önce resmin merkezindeki koyu fon 

lekesi üstünde başlatılmışlar, sonra karanlık orta kısımda yapısal, dinamik 

çizgiler, durumuna getirilmişlerdir. Motifin kimi çizgileri de, tekrar resmi 

çevreleyen açık fon lekesi içine uzanmış ve atılım güçlerini yitirerek 

durmuşlardır. Bu yazısal motif çizgilerinin fona bağlanması için, sanatçının 

değişik koyu değerlere başvurduğu görülmektedir. 

Ortadaki yazısal motifi taşıyabilmesi için kompozisyonun fonunda, 

geometrik biçimli lekeye başvurulmuştur. Sonunda, kompozisyonel denge 

sorununun, sanatçıyı, üst motif altında yer alan geometrik bölüme ve bunun 

bağlantılarına sürüklediği gözlemlenebilmektedir. 

--- --- - --------------------------
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Resim 14: Wassily Kandinsky "Eğri İçinde Sivrilikler" 1927 

Şekil 6: "Eğri İçinde Sivrilikler"in analizi 

L ____ _ 
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Resim 14' de kimi figüratif ögeleri ile geometrik biçimli, soyut, düz 

yüzeyler, optik görüntülü derinlik ayrımları bir yana bırakılarak kompoze 

edilmiştir. Paralel perspektifli bir resim anlayışı ile, alt ve üst kısımlar arasında bir 

derinlik ayrımı gözetilmemiştir. İki boyutlu, siluet çizimli, simgesel evler, 

yuvarlak yüzeyler, üst üste getirilmiş saydam görüntülü yelkeniilere benzeyen 

üçgenler ve kimi kesin doğrular, bir yarım çember biçiminde, iç içe, üst üste 

sıralanarak düzenlenrnişlerdir. 

Ayrıca, bu yarım çember ıçıne de, yıne aynı ögelerden birkaçı 

yerleştirilmiştir. Bu resimde, bilimsel perspektif yapımlı görüntülere yer 

verilmekten kaçınıldığı gözlemlenrnektedir. Üst üste gelen kimi ögeler saydam 

olarak resmedildiklerinden, birbirlerinin biçimlerini lekesel açıklık ve 

koyuluklarını yansıtabilmektedir. Demek ki, resimdeki sorun, biçim yönünden 

kesinliğe ve geometrik düz yüzeyler durumundaki lekesel düzene 

dayanmaktadır. 

Bu çizgisel kesinlik ve düz yüzeyler durumundaki lekesel düzenleme 

nedeniyle, renk sorununun biçim yönünden etkin olmadığı anlaşılmaktadır. 

Daha doğrusu, renkler ancak resmin gerektirdiği siyah-beyaz değerlere boyun 

eğerek koropozisyonda yer alabilmektedir. Çünkü ilgilenilirse, 

kompozisyondaki tüm ögelerin, biçim yönünden kesin sınırlı ve açık-koyu 

değerleri nedeniyle birbirlerinden aynidıkları sezilir. 

Bu nedenle, yapıttaki tüm ögeler, kesinlikle görülebilmekte ve resim 

yüzeyinin sınırları içinde belirgin olarak yer alabilmektedir. Bu özellik, Resim 

13"de de gözlemlenebilmektedir. Ancak resim arkasında görülen fon Resim 

14'de daha da katı bir düz yüzey etkisi içinde çözümlenmiştir. 

Resim 14'deki fonda, boşluk izlenimi bırakan kesin sınırlı lekelere daha az 

yer verildiği görülür. Oysa, Resim 13 'deki fo nda, çok değerli açık-koyu 

lekelerin terkedilmediği gözlemlenir. 

Resim 15'deki kompozisyon geometrisi, geometrik ama resimsel ögelerle 

bilikte, adeta içiçe, yanyana yer almıştır. Sonunda, kompozisyon geometrisi ile, 

geometrik, soyut resim ögeleri, birlikte resmi oluşturmuşlardır. 
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Resim 15: Victor Vasarely, "Eridan", 1935. 

Şekil 7: "Eridan"ın analizi 

-----------
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Yapıt geometrik ögeli dekoratif süslemelerde görülen bir yüzey 

düzenlemesine benzemektedir. Ancak, resmin sol üst bölümünde kenarları içe 

dönük eğrilerden yapılmış bir biçim; sağda ise, dışbükey bir yükseltiyi yansıtan 

çember oluşturulmuştur. Bu durumdan da resimde kabartma bir biçimiernenin 

amaçladığı anlaşılabilmektedir. 

Demek ki, bu resim bir süslemeyi değil, tam anlamı ile buluşlara dayanan, 

soyut resimsel, yani plastik bir biçimlerneyi yansıtmaktadır. Resimde, biri açık 

ve biri koyu olarak iki değerde boyanmış bir takım kare, eşkenar dörtgen ve 

çember biçimleri, geometrik bir kompozisyon düzenlemesi içinde yer alarak 

birbirlerine bağlanmıştır. 

Sağdaki kesin çizimli, büyükçe bir kareden dışbükey bir yükseklik 

etkisini ileten çembere ve giderek eşkenar dörtgen ile kareye varış, geometrik 

biçimlemeli ilginç plastik bir anlatımdır. 

Kareden eşkenar dörtgene değin bir takım geometrik ögeler, yavaş yavaş 

değiştirilerek, birbirini karşıt yönlerden gelip kesen doğru ve eğri paralelleri 

üzerine yerleştirilmişlerdir. Ancak bu biçim değiştirme ve yerleştirme ile, 

resimde değişik modle etkisi yaratılmıştır. B u nedenle, biri açık, biri koyu iki 

karşı değerle yapılan bir çeşit modle işleminin resme girdiği kabul edilir. 

Geometrik kompozisyon düzenlemesi birbirini giderek dik olarak kesen 

doğru ve yüzeylerden de oluşmaktadır. Soyut geometrik resimlerde, kesin 

diklikler özellikle ilgi toplamaktadır. 

Resim 16, bir ağaç nesnesinden hareket edilerek ulaşılmış soyut çizimli bir 

yapıttır. Bu resimde kimi eğri, doğru ya da çember parçaları yer almasına karşın, 

çizgiler genel olarak yatay-dikey yönlüdür. Yukandan aşağı ve soldan sağa 

çizilmiş olan çizgilerin, özellikle resme egemen olması istendiği anlaşılır. 

Yapıtta kimi açık-koyu lekelere de yer verilmiştir. Yalnız, resmin alt 

kenarına paralel, koyu bir leke şeridi, aşağı yukarı kompozisyon yüzeyinin 

yarısına egemen görülmektedir. Ancak, bu leke şeridi üzerinde de, koyu 
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değerli çizgilere özellikle önem verildiğ i ve bu biçimde genel yönlerin 

belirtilmek istendiği anlaşılabilir. 

Resimde, figüratif bir hava sezilmesine ve üstelik yapı ta ilişkin adın somut 

olmasına karşın, kompozisyontın yapısal kuruluşu, tamamen geometrik bir 

düzene dayatılmıştır. 

Resim 16: Piet Mondrian "Çiçeklenen Ağaçlar" 1912 
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Şekil 8: "Çiçeklenen Ağaçlar"ın analizi. 
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Çizgilerin tüm kompozisyon yüzeyine dağılması ve kesin diklikterin 

oluşması nedeniyle, adeta figür bağımlılığına karşı uyanıp kendini kabul 

ettirmeye çalışan gizli bir gücün ortaya çıkmak istediği düşünülebilir. Figüratif 

ögelerden hareket edilmesine karşın genellikle yatay ve dikey doğrultulu bir 

çizgiler düzeninin tüm yapıt yüzeyini kaplaması ve resmin üst görüntüsüne bir 

kompozisyon geometrisi olarak çıkması, sonunda tüm engelleri kaldıran bir 

yasanın var olduğunu gösterir gibidir. 

Resim 16 incelenince, sanatçı için yalnız geometrik çizimli kompozisyon 

dokusuna birinci planda yer verilmek istendiği anlaşılır. Yapıtta bütün 

çizgilerin birbirleriyle olan bağlantısının sağlandığı ve tümünün geometrik bir 

gerginlik içinde çizdikleri görülmektedir. Bu biçimde, doğasal görsel izlenime 

dayanan notların tamamen ortadan kaldırıldığı, çizgilerin de nesne ve figür 

konturu olmaktan kurtarıldıkları gözlemlenir. 

Resimde yer alan lekelerde, çizgiler gibi, görsel nesne ve figür 

biçimlemesindeki işlevinden uzaklaştınlmıştır. Çizgiler, incelik ve kalınlıklarıyla 

leke üzerinde, güçsüz de olsa bir derinlik izlenimi yaratmaktadır. Bu nedenle 

belirtilen alt lekeye az da olsa bir kontrast işlevi verildiği, asıl karşıtlığın ise 

siyah çizgilere bırakıldığı anlaşılabilir. 

Bu soyut çizgisel anlatım, bir bakıma Resim 14'de görülen figüratif 

bçimlemeden çizgilerin, lekelerin ve üstelik kimi ara renklerin kurtarılmaları 

anlamına gelmektedir. Ancak, özellikle geometrik çizgilerin bağımsızlaştınldığı 

açık olarak gözlenmektedir. Bu durum karşısında çizgiler, nesne ve figür 

biçimlernesinden kurtulduktan sonra, onların resim kompozisyonundaki yalın 

görüntüleri, yatay-dikey yönde düzenlenmekte ve yapıtın üst yüzeyinde yer 

almaktadır. 

Resim 14' de yatay doğrulara karşılık, figüratif ögelerin kimi dikey 

çizgilerini, seyredenin gözü, yukarıdan aşağıya doğru birbirlerine 

bağlayabilmektedir. 



45 

Resim ı5'de de paralellerin esnek yönlerine karşın, bu yatay-dikey 

düzenlemeyi bulmak güç olmamaktadır. Bu durum Resim ı 7'de de 

değişmiyor. Çünkü, bu yapıtta da geometrik çizimli kompozisyon ögeleri, 

yatay-dikey yönde birbirlerine bağlanmaktadır. Ayrıca, yapıttaki tüm ögeler, 

Resim ı 6' daki gibi doğa biçimlerinden çıkarılmamıştır; aksine, tamamen 

geometrik çizimli dik açılı yüzeylerden kompoze edilmiştir. 

Bu yüzeyler de, birbirlerinden kesin çizgiler ve kentrast değerlerle 

ayrılmıştır. Bu nedenle, aynı Resim 15'de olduğu gibi burada da renk değil, 

geometrik çizgisellik ve kentrastlar önem kazanmıştır. 

Resim ı 6' da, koropozisyona egemen olan yatay ve dikey çizgiler ve 

yüzeyler, birbirlerine bağlanarak yapıtın kenarlarına kadar uzatılmışlardır. 

Ancak bu çizgiler, Resim 15'deki gibi cetvelle çizilmemelerine karşın, 

geometrik kesinliktedir. Resim ı5 ve ı 7' de de tüm biçimler geometrik 

çizimlidir. 

Resim 17: Theo Van Doesburg "Kompozisyon: Kağıt Oynayanlar" 1916-17. 

• 
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Resim 18: Piet Mondrian "Gri Çizgili Elmas" 1918 Diagonal çapı 120 cm. 

Kompozisyon yüzeyi, Resim 18' de de yatay-dikey çizgi çatısı ile 

örülmüştür. Bu çizgi dokusu resmin her tarafına dağıtılmıştır. Bu doku düzeni, 

bununla birlikte resimdeki dengenin de ana koşulu olmuştur. 

Gözlemler çoğaltıldıkça, yatay-dikey düzenin diklikler ilkesi olarak 

genelleştirilmesi daha doğru olmaktadır. Çünkü diyagonal bağlantıların 

bulunduğu resimlerde de yatay ve dikey doğrultular görülmektedir. Yatay ve 

dikey ya da birbirine dik ya da dike çok yakın gelen doğrultular, tüm 

resimlerde yer almaktadır. Ancak, geometrik soyut yapıtlarda bağımsız çizgi, 

yüzey ve açık-koyu kontrastıada kompozisyon yüzeyinde görülür biçimde 

oluşturulmaktadır.25 

25 TURANİ, s.58-65. 
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BÖLÜM3 

SOYUTRES~ERENKSORUNU 

1. RENGiN FiziKi VERİLERİ 

Renk algısı, soyut kavramsal değerinin dışında, ait olduğu yüzeyin sınırlan 

içinde, diğer çevresel yüzeylerin renkleri ile birlikte, ışık frekanslan olarak renk 

türü, tonu ve parıltısı ile algılanır. Böylece renkle, ışığa, ışığı yansıtan yüzeyin 

geometrik yapısına ve diğer çevresel form ve yüzey lerdeki renklere göre etki 

değeri oluşturur. 

Işık yoksa renk var olamaz. Beyaz denilen ışık enerjisi, birçok renkli ışığın 

girişiminden oluşur. Işıkta insan gözünü etkileyen dalga boyları 380 nın. 

(nanometre) ile 760 nın. arasında değişir. Bu dalga boyları, insan gözü için 

"duyum eşiği"dir. Alt eşik 380 nın., üst eşik ise 760 nın.' dir. Duyum eşiğinde 

yakalanan her dalga uzunluğu ait olduğu rengin bir tonunu belirler. Göze 

çarpan parlaklık (ışıklılık) az veya çok yoğun, güçsüz veya güçlü olabilir. Bu 

durumda onun değerinin (ışıklılık değerinin) açık veya koyu olduğu söylenir. 

Tonlarda renklerini koruyarak az veya çok yoğunlukta olabilirler. İki değer 

arasında yoğunluk değişikliği olduğunda orada "kontrast" bulunuyor 

demektir. 
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Işıklılık derecesinin değişirliğine uygun olarak açık renkler, koyu bir fon 

üzerinde daha açık gözükürler. Bu bir ışık yayılması olayıdır. Bir renk büyük 

bir alana yayıldığı ve seçilmiş renk verici maddelerce kesinlenen optik bir gücü 

karşıladığı ölçüde göze çarpar (Gauguin'in tümden gelimleri). 

Temel ilkelerden kimileri bunlardır. Ancak resim alanında sürekli doğru 

uygulamaların yapılmadığını bilmek gerekir. Renk vericiler çok defa tayfın 

renklerine benzemekten uzaktırlar. Chevreul'ün tamamlayıcı renkleri saf bir 

beyaz vermez. Kimi renkler saydamlık kazanırken parlaklıklarından kaybeder. 

Ekleyelim ki bir dereceye kadar yetersiz bir açıdan kavradığımız sehpa resmi 

renkleri ile komşu renk yerine grinin yaratılmasına değin giden bir kromatik 

deformasyona erişir. 

Yirminci yüzyıl özellikle belirli sayıda ilişkiler ve uzlaşmalar üzerine 

kurulmuş bir uyum ilkesi belirlemeyi öngören bir renk uyumu ilkesi üzerinde 

çok diretti. Bu ilkeye o kadar süratli ulaşıldı ki kimi alanlarda renk ve fizik 

analizleri üzerine kurulmuş nesnel ilişkiler beklentisi kullanılan renklerin renk 

vericilerinin fiziksel gerçeğine karşıt olabildi. 

Buna, kontrast oyunlarını, orta ton uyumu araştırmasını, tamamlayıcı 

renkleri, ilişkileri bulup belirlemek için renk çemberieri modası eklendi. Bu 

değişik yorumlara götürdü ve bilimsel bir düşünce açısından geçerli olan ve 

bunun sonucunda ortaya çıkan kuramsal öğretiyi ressamlar daha büyük bir 

saflık ve yetkin bir yoğunluk adına sorguladılar. Renk çemberinin ilkel 

biçiminin değişikliğe uğratılması ve görüntüye değin bir analizden hareketle 

saflıklarıyla tanınan tonların değişirliklerine yönelen ilgi buradan ileri gelir. 

Bir tablonun öncelikle rengin iki durumundan oluştuğunu anımsamak 

gerekir, ya egemen olan genel renkli bir hava ya da uyumlu bir biçimde 

düzenlenmiş belirli bir sayıda lekelerdir. 

Karşılıklı olarak birbirlerini dışlamaktan uzak olan bu anlayışlar, bugüne 

kadar, özellikle batı resminin gelişimini çok geniş bir biçimde etkiledi. (Ancak 
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bu anlayışlar, kromatik ilişkilerle ilgili daha bilimsel bir araştırma ile az veya çok 

irdelendi. Bu araştırma ressamın düzenleme anlayışını bir daha gözden 

geçirebileceği nesnel temeller kurmaya eğilim gösterir.) 

Bu anlayışlar, az veya çok iyi bir biçimde, bir "değer biçme" kelime 

hazinesinden hareketle baş vurduğu, renk doygunluğunu onun saflık 

derecesi, "değer"in onun ışık niceliği "ton"un onun yoğunluğunu 

gözlemlenen nüans ile ilişkili olarak belirttiği bir çeşit "yasa" oluştururlar. 

Ama her tanım sadece karşılaştırma yoluyla gerçekten geçerli olabileceği için, 

resim sanatı temelde, çok kişisel olan, ilke olarak renklendiricilerin 

uygulanmalarından kaynaklanan bir ilişkiler düzenidir.26 

2. SOYUT RESiMDE RENGİN ÇÖZÜMLENMESi 

Resimde modle işlemi yapılmayınca yani bir rengin açık koyu değerler 

dizisi bir biçimierne için uygun olmayınca, kompozisyon yüzeyi yan yana 

karşıt renklerden oluşmakta, üstelik giderek ara renklerin işlevi de ortadan 

kalkmaktadır. Çünkü ara renklerin işlevi ışık-gölge resminde geçiş sorununun 

çözümü için özellikle önem kazanmıştır (Renkli kontraslar, açık-koyu değerli 

kontrastıann kullanılışından doğmaktadır). Oysa, geometrik kompozisyon çatısı 

çizgisel olarak kurulunca, renklerin yerleştirilecekleri yerin, bu geometrik 

biçimlerin içi olacağı açıktır. 

Renkler, geometrik biçimlere bağlıdırlar ve egemen olarak resimde 

istedikleri yerlerde bulunamazlar. Bu nedenle geometrik soyut resimlerde, 

geometrik biçim içierinin renklere aynlacakları açıktır. Geometrik biçimierne ile 

renklerin bulunacakları yerler, kesin olarak belirlenmektedir. Buna bağlı 

olarak, geometrik çizimli resim kompozisyonununda renk, özgür bir öge 

olarak yer almamaktadır. 

26 RUDEL, s.94-96. 
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Renk, resmin çizgisel ya da lekesel düzenine bağımlıdır. Renk, çizgi ve 

leke sınırları içinde yer alınca, göz onları birlikte görme olanağına 

kavuşmaktadır. Kompozisyon kuruluşunda çizgi egemen olduğunda renkler 

konturlar içinde yer almaktadır. Renk sürekli biçime gereksinim duymaktadır. 

Geometrik soyut resimlerde renk, yüzeyin çizgisel organizasyonunca 

belirlenen "üçgenden daireye, daireden üçgene" (~ p 0), biçimlerin içinde 

kesin yer alacağından biçim ve renk ilişkisi üzerinde durmamız gerekecektir. 

3. BİÇİl\1-RENK iLişKisi 

Henry vandeVelde şöyle diyordu: "Bugün her ressam belirli karşıtlık ve 

karşılıklı tamamlayıcılık yasalarınca bir fırça darbesinin ötekini etkilediğini 

bilmelidir, renkleri özgürce ve aklına estiği gibi kullanamayacağını bilmelidir." 

Renk ya da çizgi olmadan resim yapmak olası değildir, ama nesne'leri 

olmayan bir resim, geçkin bir süredir yapılıyor. 

Renk, tini dolaysızca etkilerneye yarayan bir araçtır. Renk bir tuştur, göz 

ise çekiçtir. Tin bir çok telleri olan bir piyanodur. 

Sanatçı şu ya da bu tuşa basarak insan tinini amacına uygun biçimde 

titreşime geçiren eldir. Renk uyumu, insan tinine amaca uygun biçimde 

dokunma ilkesi üzerine kuruludur. Bu durum, resmin elindeki araçları kullanıp 

gelişerek ereceği soyut anlamda sanat olma ve salt resimsel 'besteye' 

(kompozisyona) ulaşma noktasına giden yolun başlangıcıdır. 

Bu kompozisyon için resmin elinde iki araç vardır; renk ve biçim. Bir 

yüzeyin salt soyut sınırlanışı olarak bağımsızca varolabilen sadece biçimdir. 

Renk değildir. Renk sınırsıca yayılıp gidemez. Sınırsız bir kırmızı yı insan ancak 

düşünebilir ya da belleksel olarak görebilir. Kırmızı kelimesini duyduğumuzda, 
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bu kırmızının tasarımımızda sınırları yoktur. Sınırlar, gerekiyorsa, özel bir 

çabayla ayrıca düşünülmeyi gerektirir. Salt geometrik formlar oluşturmak 

(6 p O) . Maddi olarak görülmeyip soyut olarak tasarlanan kırmızı, bir 

yandan, kesin olan ve olmayan, salt içsel, imge uyandırır. Kırmızı, bağımsız 

olarak algılandığında, sıcağa ya da soğuya doğru çok belirli herhangi bir geçiş 

de göstermez. Bunun da ayrıca düşünülmesi gerekir. 

Bu kırmızı -resim sanatında olduğu gibi- maddi biçimde verilmek 

durumundaysa; sonsuz çeşitlilikteki kırmızılar dizisi içinden seçilmiş bir belirli 

tonu olması, yani öznel denebilecek bir yoldan nitelenmiş olması gerekir ve 

yüzey üzerinde sınırlanmış, kesinlikle ortada olan, asla kaçınılamayacak 

nitelikteki diğer renklerden ayrılmış olması gerekir ki bunun gibi bir sınırlama 

ve sorumluluk sonucu olarak öznel nitelenişi değişir, somut bir kılıfa sokulur. 

Renkle biçim arasındaki bu kaçınılmaz ilişki bizi biçimin renk üzerinde 

yaptığı etkileri incelemeye çağırır. Kendi başına biçim, bütünüyle soyut da olsa 

geometrik bir biçime de benzese, kendi içsel etkisini taşır, bu biçimle özdeş 

olan niteliklere sahip, belleksel bir varlıktır. Bir üçgen (sivri, yatık, eşkenar 

olduğunu belirten nitelemeler olmadan) sadece kendine özgü belleksel bir 

varlıktır. Sözü edilen üçgen başka biçimlerle bağlantıya girince ince ayrımlar 

kazanır, ama temelde değişmeden kalır. Daire, kare ve bütün diğer olası 

biçimler de aynı bunun gibidir (bu arada yön de, örneğin üçgenin hangi yöne 

baktığı da anlamlı bir rol oynar). (Resim 19) 
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Resim 19: Wassily Kandinsky "Hırçın-Uysal Pembe" 1924 

Burada biçimle renk arasındaki etkileşim açık seçik gün ışığına çıkıyor. 

Sarıyla doldurulmuş bir üçgen, mavili bir daire, yeşilli bir kare, yine yeşilli bir 

üçgen, sarılı bir daire mavili bir kare vb. Bütün bunlar bütünüyle değişiktir ve 

değişik etki yapan varlıklardır. (Resim 20) 
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Resim 20: Cenk Sezer, "Büyük Sarı Daire" 70x60 cm. 1994 

Şekil 9: "Büyük Sarı Daire"nin analizi 
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Bu arada kimi renklerin, kimi biçimler yardımıyla değerlerinin 

vurgulandığı, başka biçimler ile de körleştiği kolayca görülür. En azından, sivri 

renklerin bu niteliği sivri biçimler içinde daha güçlü bir ses verir (örneğin sarı 

renk üçgen içinde). Derinliğe eğilimli renklerin bu etkisi yuvarlak biçimlerle 

güçlenir (örneğin mavi renk daire içinde). Yalnız, rengin biçime uymamasının 

"uyumsuz" birşey olarak değerlendirilmesi gerekli değildir, aksine, yeni bir 

olanak, dolayısıyla yine bir çeşit uyum olarak görülebilir. Renklerin ve 

biçimlerin sayısı sonsuz olduğundan birleşimleri de, bununla birlikte etkileri de 

sonsuzdur. 

Ne olursa olsun,dar anlamıyla biçim bir yüzeyin sınırlanarak ötekinden 

ayrılmasından başka birşey değilir. Dışsal olarak biçim tanımı budur. Ama dışsal 

olan her şeyde -kendini ara sıra güçlü veya güçsüz gösteren- bir de içselliği 

vardır (Bir biçim gelişi güzel bir etki yapıyor ve "hiçbir şey söylemiyor" ise 

bunu gerçekte olduu gibi almak gerekmez. Bütün biçimler, ya da 

yeryüzündeki her şey, bir şey söyler. Ama bu söyleyiş çoğunlukla, özellikle 

söylenen şeyin kendisi gelişi güzel bir şeyse, daha doğrusu, doğru yerde 

söylenmemişse, bize ulaşmaz). 

Biçim, içselliğin dışa vurumudur. Bu da biçimin içsel tanımıdır. Piyano 

örneğine dönelim; renk yerine biçimi koyarsak sanatçı şu ya da bu tuşa (biçim) 

basarak insan tirrini amaca uygun biçimde titreşime geçiren el olur. 

Biçimlerin uyumu ancak, insan tinine amaca uygun biçimde dakunulması 

ilkesi üzerine kuruludur. Bu biçimin sözü edilen iki yönü, bununla birlikte iki 

amacıdır. Bu nedenle de dışsal sınırlanışı ancak, biçimin içselliğini en anlamlı 

yoldan görünür kıldığında yeterince anlam kazanır. 

Biçimin dışsal yönü, yani sınırları -ki biçim bu durumda sınırlara araç olma 

işini üstlenmektedir- çok ayrı olabilir. Ama biçim, taşıyabileceği bütün 

aynınlara karşın, iki dışsalsının asla aşamayacaktır; yani, biçim ya sınır olarak, bu 

sınırlama sayesinde maddi bir nesneyi yüzeyden ayrıma, yani bu maddi 
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nesneyi yüzey üzerine çizme, amacına hizmet etmektedir; ya da biçim soyut 

kalmaktadır, yani gerçek bir nesneyi değil, bütünüyle soyut bir varlığı 

belirtmektedir. 

Bunun gibi, kendi dirimini yaşayan, kendi etkilerini, itkilerini gösteren 

salt soyut varlık kare, daire, üçgen, paralel kenar, yamuk ve gittikçe 

karmaşıklaşan ve matematiksel tanımı olmayan diğer biçimlerdir. Bu iki sınır 

arasında sonsuz sayıdaki biçimler yer alır ve bu biçimlerin içinde her iki öge de 

vardır: ya maddi öğe ağır basar, ya soyut öge. 

Salt resimsel kompozisyon biçim bakımından iki ödevle karşı karşıyadır. 

Birincisi bütün resmin kompozisyonudur. İkincisi ise, çeşitli konumlarda karşı 

karşıya gelen ve bütüne boyun eğen tek-tek biçimlerin kompozisyonudur. 

(Bütün, daha küçük ve kendi içlerinde bütünlük oluşturan 

kompozisyonlardan oluşabilir, üstelik bunlar birbirlerine karşı kontrast 

durumda bulunabilir ama sonuçta çelişkileri yoluyla da olsa- bütüne hizmet 

ederler). 

Sonunda bir çok nesne (gerçek ya da soyut nesneler) tek bir büyük 

biçimin egemeliğine bağımlanır ve bu biçime uyacak, bu biçimi oluşturacak 

biçimde işlenirler. Burada tek biçimin kişisel tınısı düşük kalabilir, onun ödevi 

ilkin, bütüne hizmet etmektir; öncelikle de, bu biçimin ögesi olarak ele 

alınmalıdır. Bu durumda amaç olarak en baştaki, bütün resmin kompozisyonu 

izlenmektedir. Buna güçlü bir örnek: Cezanne'ın "Yıkanan Kadınlar"ıdır. 

(Resim 5) 

Buna benzer, geometrik bir biçim (üçgen) içine yerleştirme eski, ama 

yakın geçmişte -içsel bir anlamı, tini kalmayan, katı akademik formüllere 

dönüşerek yozlaştığı için- bırakılan bir ilkedir. 

Cezanne bu ilkeyi kullanarak ona yeni bir tin verdi ve bu arada salt 

resimsel yönünü belirledi. Bu önemli örnekte üçgen biçimi grubu uyum içine 

sokmak için kullanılmış bir araç değil, haykıra haykıra ilan edilen bir sanatsal 
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amaçtır. Geometrik biçim burada resimsel kompozisyon un aracı da olmaktadır. 

Ağırlık, soyut öge, salt sanatsal yönelişe verilmiştir. 

Sonunda sanatta yavaş yavaş, yarı belirli, salt maddeci çabaların ardına 

gizlenen soyut öge ön plana yaklaşır. Soyut olanın bunun gibi büyümesi ve 

sonunda ağır basması doğaldır. Çünkü organik biçim geri itildiği ölçüde soyut 

olan kendiliğinden o kadar öne çıkacaktır. 

Biçimde soyut olan ne kadar özgürce ortadaysa, o kadar saf bir etki 

verir. Figüratif ögenin az ya da çok gereksiz olduğu bir koropozisyonda bu 

figüratiflik de az ya da çok bırakılıp yerine salt soyut ya da bütünüyle soyuta 

dönüştürülmüş biçimler konulabilir. Bu dönüştürme, ya da bu salt soyut 

biçimin koropozisyona alınması durumunda tek yargıç, yönlendirici, ölçüp 

biçici duygu olmalıdır. 

Tek tek biçimlere eğildiğimizde şunu belirtmeliyiz: Aynı biçim aynı 

koşullar altında hep aynı etkiyi verir. Ne var ki koşullar hep değişiktir; bundan 

da iki sonuç çıkar: Birincisi, bir biçimin amaç edinilen etkisi, başka biçimlerle 

biraraya getirildiğinde değişir; ikincisi, biçimin yönü kaydırılırsa (Bu hareket 

denen şeydir; örneğin bir üçgen, ucu yukarıya çevrilirse, yüzey üstün değeğri 

duran üçgenden daha sakin, durağan, sağlam bir etki yapar) bu etki 

tutulabildiği ölçüde, aynı çevre içinde de değişir. 

Bu sonuçlardan da bir üçüncüsü, kendiliğinden çıkar. Salt birşey yoktur. 

Biçim kompozisyonu ise, bu bağlılığa dayanarak, iki şeye gereksinim duyar; 

biçimlerin biraraya getirilişindeki değişkenliğe ve tek tek her biçimin en küçük 

ayrıntıya kadar ulaşan değişkenliğine. Her biçim küçücük bir bulut kadar 

duyarlıdır. Parçalardan her birinin azıcık da olsa yerinden oynatılması bütünü 

özünden değiştirir. Hem, bu değişim o kadar köklü olur ki, aynı etkiyi değişik 

biçimlerle sağlamak belki de, aynı biçimin tekrarıyla yeniden anlatmaktan daha 

kolay olur. 
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Sanatçı anlatımı için her biçimi kullanabilir. Sanatçı "tanınmış" ya da 

"tanınamış" biçime karşı kör, zamanın öğretilerine ve isteklerine karşı sağır 

olmalıdır. 

Sanatta her şey, özellikle de başlangıçta, duygu işidir. Sanatta doğruya 

yalnızca duygu yoluyla ulaşılabilir. Bu yolun başı içinse özellikle geçerlidir. 

Her ne kadar genel yapı salt kurarn yoluyla elde edilebilirse de, yaratının 

gerçek tini (ve dolayısıyla bununla birlikte asıl özü) olan bu artı -varlık asla 

kuramla yaratılamaz ve duygu tarafından yaratının dokusuna aniden 

katılmamışsa asla aramakla bulunamaz. Sanat duygu üzerinde etkili 

olduğundan ancak duygu yoluyla tesirli olabilir. 

Orantılar ne kadar güvenilir, ağırlıklar ne kadar dengede de olsa, kafa 

hesabıyla, tümdengelim yoluyla ortaya asla doğru dürüst bir sonuç çıkmaz. 

Gerçekten işe yarayacak türden orantılar hesapla elde edilemez, dengeler ise 

hazır bulunup alınamaz. 

Leonarda da Vinci renkle ilgili yeni bir düzen, araç kurar. Bu biçimde 

mekanik bir uyum sağlama olanağı doğacaktır. Öğrencilerinden biri bu aracı 

kullanmakta çok güçlük çeker, sonunda başarısızlıktan yılarak ressam 

arkadaşına bu düzeni ustanın kendisinin nasıl kullandığım sorar. Arkadaşı, 

"U s ta hiç kullanmaz onları", yanıtını verir. Orantılar ve dengeler sanatçının 

dışında değil, içindedir. 

Kandinsky, Bauhaus eğitiminde yer almış, sanat öğretmenlerinden 

birisidir. Bilgi ve birikimi bakımından, renk karşıtlıkları konusundaki 

yaklaşımiarına değinmek yararlı olacaktır. Kandinsky'ye göre; rengin, her 

insan üzerindeki etkili olması kaçınılmazdır. 

İlgimizi önce, soyutlanmış renk üzerinde yoğunlaştıralım, kendimizi tek 

başına duran rengin etkisine bırakalım. Bu arada olabildiğince yalın bir şema 

söz konusu olacaktır. Bütün sorun olabildiğince yalın bir biçime sokulup 

sığdırılacaktır. Bu arada anında göze çarpan iki büyük konu şunlardır: 

------ -----------------------------
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Renk tonunun sıcaklığı ve soğukluğu ile 

Açıklığı ya da koyuluğu. 
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Bu durumda her rengin dört ana etkisi ortaya çıkar: Renk ya sıcaktır 

(ayrıca açık ya da koyudur), ya da soğuktur (ayrıca açık ya da koyudur). 

Rengin sıcaklığı ya da soğukluğu, genelde bakıldığında, sarıya ya da 

maviye eğilim demektir (Kandinsky'ye göre). Bu bir anlamda, aynı yüzey 

üzerinde gerçekleşen bir değişikliktir. Renk temel etkisini korur, ama bu temel 

etki daha maddi ya da maddi olmayan bir nitelik alır. Yatay bir devinim söz 

konusudur ve sıcak unsur bu yatay yüzey üzerinde seyirciye doğru ilerler, 

ona erişmeye çalışır, soğuk ise seyirciden uzaklaşır. 

Başka bir rengin bu yatay devinimini sağlayan renklerin kendileri de 

aynı devinirole tanımlanırlar, ama onları içsel etkileri yönünden birbirlerinden 

güçlü bir biçimde ayıran bir devinimleri vardır. Bu bakımdan içsel değerin 

içindeki ilk büyük karşıtlığı oluştururlar. Demek ki rengin soğuğa ya da sıcağa 

eğilimi akla gelmeyecek büyüklükte bir içsel önem ve anlam taşır. 

İkinci büyük karşıtlık beyazla siyah, yani dört ana etkinin diğer çiftini 

doğuran renkler arasındaki ayrımdır. Bu ayrım rengin açığa ya da koyuya 

eğilimidir. Bu sonuncu çift de seyirciye doğru ve seyirciden öteye aynı 

devinimi gösterir, ama dinamik biçimde değil statik, donmuş olarak. 



Birinci lar;rt çifti: I ve Il (ruhsal etki olarak içsel karakter) 

I sı cal 

san 

soful 
- I. karşıtlık 

mavı 

2/zanhl: . 
1. yatay hareket 

scyirciye dogru seyirciden öteye 
(bedensel) ~ · ((( >~>~~---~• (zihinsel) 

sarı mavi 

2. merkezden-kaçan ve merkeze-koşan hareket 

o 
Şekil lO: Sıcak-Soğuk Karşıt Çifti (Kandinsky'e göre) 

II açıl 

beyaz 
2/ıanket: 

1. direncin hareketi 
Sonsuz direnç .....----
ve buna ragmen 
olanak (dogum) 

koyu 
. = II. karş ı tlık 

siyah 

Mutlak dirençsizlik 
ve 

olanaksızlık (ölüm) 

2. merkezden-kaçan ve merkezc-koşan hareket, 
sarıyla mavide oldugu gibi, ama donmuş biçimde 

Şekil ll: Açık-Koyu karşıt çifti 
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Sarıyla mavinin birinci büyük karşıtlığa katkıda bulunan ikinci devinimi 

merkezden-kaçan ve merkeze-koşan devinimleridir. Aynı büyüklükte iki daire 

çizHip birini sarıyla, diğerini maviyle doldurursak daha ilgimizi kısa bir süre bu 

daireler üstünde toplar toplamaz sarının ışın yaydığım, merkezden bir devinim 

alarak neredeyse gözle görülür biçimde insana yaklaştığını görürüz. Oysa mavi 

merkezde toplanan bir devinim geliştirir ve insandan uzaklaşır. Bu etki açıkla 

koyu ayırımı eklendiğinde daha büyür. Sarının etkisi açıldıkça, mavinin etkisi 

koyuldukça güçlenir. 
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Bu gerçeğin önemi şu konu görüldüğünde daha da büyüyecektir: sarı 

açığa (beyaza) aşırı bir biçimde yaklaşan bir renktir ki, çok koyu bir sarı asla 

olmaz. Demek ki sarı ile beyaz arasında fiziksel anlamda derin bir akrabalık 

vardır; aynı biçimde maviyle siyah arasında da; çünkü mavi siyaha yaklaşan bir 

koyuluk gösterir. Bu fiziksel benzerlik dışında bir başka benzerlik vardır ki, bu 

içsel değer olarak iki çifti (sarıyla beyaz bir yanda, maviyle siyah diğer yanda) 

birbirinden güçlü bir biçimde ayırarak her bir çiftİn eşierini birbirine çok 

yaklaştırır. 

Sarıyı soğutmaya çalışırsak, ortada yeşile bakan bir ton çıkar ve hemen iki 

devirriminden de (yatay ve merkezden-kaçan) bir şeyler kaybeder. Mavi, 

bütünüyle karşıt bir devinim olarak, sarıyı durdurur ve sonunda, kattığımız 

mavi iyice artınca, birbirine karşıt iki devinim birbirlerini karşılıklı olarak yok 

ederler: Kesin durağanlık ve dinginlik oluşur. Yeşil oluşur. Aynısı, siyah 

katılarak koyulaştınlan beyaz için de geçerlidir. 

Beyaz kalıcılığından gittikçe kaybeder ve sonunda gri ortaya çıkar ki 

manevi değer olarak yeşile çok yakın bir renktir. Ne var ki yeşilin içinde 

maviyle sarı felce uğramış güçler olarak durmaktadır, yine etkin duruma 

gelebilirler. Yeşilin içinde, gride hiç olmayan, diri bir olanak vardır. Bu gride 

yoktur, çünkü gri, durağan direnç ile direnç gösteremeyen durağanlıktan 

oluşmaktadır. 

Ye şili yaratan iki renk de etkin olduğundan ve içlerinde bir devinim 

bulunduğundan, daha yalnız kuramsal olarak bile, bu devinimterin karakterine 

bakarak renklerin belleksel etkimesini belirleyebiliriz. Gerçekten de, sarının ilk 

devinimi, (sarının yoğunluğu artırılarak) rahatsız edici derecelere 

yükseltilebilecek olan, insana doğru yöneliş ve ikinci devinimi, sınırın 

üzerinden atlayış, gücü çevreye dağıtış, bununla birlikte, bilinç dışı olarak 

nesnenin üstüne saldıran ve amaçsızca her yana taşan her bir maddi gücün 

nitelikleridir. 
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Diğer yandan sarı, doğrudan bakıldığında (herhangi bir geometrik biçim 

olarak) insanı rahatsız eder, dürter ve heyecanlandırır. Sarı çok derine 

çekilemez. Maviyle soğuklaştırıldığında, hastalıklı bir ton verir. İnsanın tin 

durumuyla karşılaştırılacak olursa, çılgılığın renkle diriltilmesi gibi bir etki 

yapabilir ama melankolinin değil, bir öfke krizinin, gözü dönmüşlüğü n anlatımı 

gibidir. 

Derinleşme gücüne, kuramsal olarak mavinin fiziksel devinimlerinde 

karşılaşırız. Bu insandan uzaklaşan ve kendi merkezine doğru devinimdir. 

Mavinin derinleşmeye eğilimi o kadar büyüktür ki özellikle koyu tonları 

daha yoğundur ve daha tipik biçimde içsel bir etki yapar. Mavi koyulaştıkça 

insanı o ölçüde sonsuzluğa çağırır ki, içinde saf olana ve sonunda, duyu üstü 

olana duyulan özlemi uyandırır. Mavi, çok derine inen bir biçimde, dinginlik 

ögesini geliştirir. Siyaha gömüldükçe insani olmayan ve yas etkisiyle yüklenir. 

Gerçek, sonu olmayan ve olamayacak durumlara sonsuz bir derinleşme olur. 

Açık tonlara gittikçe, ki mavi açılmaya pek gelmez, daha kayıtsız bir karakter 

edinir, insana uzak ve kayıtsız bir tutum takınır. Ne kadar açılırsa, derinlik 

etkisi o kadar azalır, ta ki susan dinginliğe dönüşene, yani beyaz olana 

kadar. 

Sarı kolayca şiddet gösterir, büyük derinleşmelere dalamaz. Mavi çok az 

şiddet gösterir, büyük şiddetiere yükselemez. Her yönden birbirine tam karşıt 

(Kandinsky'ye göre) bu iki rengin dengesi yeşil renkle kurulur. Yatay 

devinimler karşılıklı olarak birbirini yok eder. 

Bununla birlikte merkezden kaçan ve merkeze koşan devinimlerde 

birbirini yok eder. Dinginlik kurulur. Kuramsal yönden kolayca ulaşılabilecek, 

tutarlı bir sonuç budur. Salt yeşil bütün renklerin içinde en dinginidir. Hiç bir . 
tarafa doğru devinim göstermez ve ne sevinç, ne yas , ne tutku yan etkisi 

içerir, hiçbir şey istemez, hiçbir tarafa çağırmaz. Devinimin bu sürekli 
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yoğunluğu tin üzerinde iyileştirİcİ bir etki yapan bir niteliktir ama bir dinlenme 

süresi geçtikten sonra kolayca bıkkınlık etkisi olabilir. 

Sanyla yapılmış resim nasıl ki hep belleksel bir sıcaklık yayar, ya da mavi 

bir resim naslı serinletici gelirse (yani etkin olarak yapılan ekiler söz konusu) 

yeşil sadece bıkkınlık etkisi yapar (edilgen etki). Edilgenlik salt yeşilin en 

belirleyici özelliğidir. 

III krrmrzr 
I hareket 

Kendi içinde hareket 

ye;il = III. karşıtlık 
zihinsel olarak ortadan 
kaldırılmış I. karşıtlık 

kırmızı 

= Gücü! hareketlilik 
= Hareketsizlik 

Merkezden-kaçan ve merkeze-koşan hareketler hiç yoktur. 
Işıksal olarak karıştırıldıklarında =gri 
mekanik olarak beyaz ve siyah katıldığında = gri 

Şekil 12: Kırmızı-yeşil karşıt çifti 

Salt yeşil, dengesi bozulursa, yükselerek sarıya dönüşür; bu arada dirilir, 

gençleşir, neşelenir. Yine, sarının katılmasıyla etkin bir güç işin içine girmiş 

olmaktadır. Diğer yandan yeşil-mavinin ağırlık kazanmasıyla derine indikçe 

çok değişik bir etkiye bürünür: ciddileşir, düşüneeli denebilecek bir durum alır. 

Bu durumda da etkin bir öge katılmaktadır, ama bu öge yeşilin sarıyla 

ısınmasından ayrı bir karakter taşımaktadır. Açığa ya da koyuya gittikçe 

başlangıçtaki kayıtsızlık ve dinginlik karakterini korur. Açıldıkça kayıtsızlık, 

koyuldukça dinginlik etkisi güçlenir. çünkü bu değişmeler beyaz ya da 

siyahın katılmasıyla olmaktadır. 

. , . 
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Renk-dışı bir şey olarak görülen beyaz yakından bakıldığında, bütün 

renklerin maddi nitelikler olarak kaybolduğu bir dünyanın simgesi gibidir. Bu 

dünya bizim o kadar yükseğimizdedir ki, oradan gelen bir ses duyamayız. 

Oradan büyük bir susuş gelir. Sonsuza kadar uzanan, soğuk bir duvar olarak 

gözükür. Bu yüzden de beyaz, tinimiz üzerinde büyük bir susuş etkisi yapar. 

Bu ölü olmayan, olanaklarla dolu bir susuştur. Başlangıçtan doğumdan önce 

varolan bir hiçliktir. 

Siyah, olanak tanımayan bir hiçliktir. Geleceği ve ümidi olmayan sonsuz 

bir susuş gibidir. Ölü gibi durağandır, olup bitenlere duyguyla katılmaz 

üzerinden her şeyin akıp gitmesinden etkilenmez. Siyah dışsal olarak en 

durağandır, bunun için üerinde bütün diğer renkler, daha güçlü ve kesin etki 

verır. 

Beyaz üzerinde bu böyle değildir, beyaz üzerinde hemen hemen bütün 

renkler etki bakımından bulanıklaşır, kimisi bütünüyle akıp kaybolur, güçsüz 

bir etki bırakır. Örneğin Vermillon kırmızısı beyaz üzerinde donuk ve kirli bir 

etki verir, siyah üzerindeyse çarpıcı, şaşırtıcı bir güç kazanır. Açık sarı beyaz 

üzerinde güçsüz, akıp dağılmış gibi görünür, siyah üzerindeyse o kadar güçlü 

bir etki yapar ki, yerden kurtulur, havada yüzüyarmuş gibi durur, göze çarpar. 

Bu iki değerin arasındaki, mekanik karışım yoluyla kurulan denge griyi 

oluşturur. Gri durağandır. Ama bu durağanlık yeşilin dinginliğinden değişik bir 

karakterdedir. Yeşil iki etkin renk arasında, onların ürünü olarak yer alırken gri 

ıssız ve durağanlıktır. Bu gri ne kadar koyulaşırsa ıssızlık o kadar ağılık kazanır, 

boğucu etkisi kendisini gösterir. Gri açıldıkça da bir çeşit hava, gizliden gizli ye 

ümit içeren bir soluk alma olanağı girer. 

Kırmızı, düşünüldüğü üzere, sınır tanımayan, tipik sıcak renktir, içsel 

olarak çok diri, devinimli bir etki yapar. Bununla birlikte, kırmızıda, varlığını her 

yöne dağıtan sarının uçarılığı yoktur, bütün enerjisine ve yoğunluğuna karşın, 

neredeyse amacını biliyor denebilecek büyük bir gücü olduğunu duyurur. Ne 



64 

var ki kırmızı gerçekte büyük değişmelere, taşkınlıklara, aynınlara sabır 

gösterebilir. Kırmızı maddi biçimleri yönünden çok zengin ve değişik bir 

renktir. Açık sıcak kırmızı, vermillon kırmızısı, İngiliz kırmızısı, soğuk kırmızı, en 

açıktan en koyuya kadar her ton. Bu renkte temel konu oldukça koruyup 

tipik bir sıcaklık ya da soğukluk taşıma olanağı bulunur (her rengin sıcağı ve 

soğuğu vardır, ama hiçbirinde bu karşıtlık kırmızıda olduğu kadar büyük 

değildir). Açık, sıcak kırmızı orta-sanyla belirli bir benzerlik gösterir (pigmentleri 

bakımından da oldukça sarı içerir) ve güç, enerji, atılım, kararlılık, sevinç 

(haykıran) gibi duygular uyandırır. Kırmızı, vermillon gibi ortak ton olarak, 

keskin duygunun kalıcılığını kazanır. Sürekli aynı ölçüde yanan bir tutku 

gibidir, kolayca gürültüye getirilemeyecek, kendi içinde güven bulmuş bir 

güçtür ama maviyle söndüri.ilmeye gelir. Bu kırmızı kesinlikle soğukluk 

kaldırmaz, soğuk katılırsa etkisinden ve anlamından kaybeder, "kir" deyip 

kaçındığımız ve değer vermediğimiz bir ton ortaya çıkarır. 

Ancak, maddi biçimde, maddi tasarım olarak maddi varlık olarak kirinde, 

her başka varlık gibi, kendi iç etkisi vardır. Sarıyla karıştınldıklarında, açık sıcak 

kırmızı ve vermillon kırmızısı benzer karakterdedir ama insana doğru 

yönelmeleri çok daha azdır. Bu sıcak kırmızı (kendi başına alındığında) genelde 

maddi ve çok etkin karakterlidir ve derinleşme eğilimi göstermez, aynı san 

gibidir. Yalnızca, daha yüksek bir çevreye girince derinleşen bir etki kazanır. 

Siyahla koyultulması tehlikelidir, çünkü ölü siyah koru söndürür ve en aza 

indirir. Ama sonunda, o küt, sert, pek devinim yeteneği olmayan kahverengi 

ortaya çıkar. 

Bu rengin içinde kırmızı ancak duyulur-duyulmaz bir etki yapar. Yine de, 

bu dıştan sessizliğin içinden yüksek sesli, kaba-kuvvet dolu bir içsel etki 

kaynaklanır. Kahverenginin gerektiği biçimde kullanılmasından tanıma sığmaz 

bir içsel güzellik doğar. Aslında soğuk olan her renk gibi soğuk kırmızı da çok 
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derinleştirilebilir. O anda karakteri de oldukça değişir, derinden kızarına etkisi 

büyür, etkin ögesi ise yavaş yavaş tümden kaybolur. Ama diğer yandan bu 

etkin öge -örneğin koyu yeşilde olduğu gibi- bütünüyle yok değildir, kendi 

içine geri çekilmiş ama pusuda yatan ve içinin derinliklerinde bir yetenek 

gözleyen bir şey gibi yeni, enerjik bir parlamanın beklentisini sezdirir. 

Bu nokta da bu tür kırmızıyla mavinin derinleşmesi arasındaki ayrım belli 

olur. Kırmızı da bu durumda bile bedensel bir yan sezilebilir. Soğuk kırmızı açık 

renkliyse daha çok bedensellik kazanır ama bu arı bir bedenselliktir, ilk 

gençliğin arı sevinci gibidir, taze, genç, tamamen saf bir kız görünümündedir. 

Sıcak kırmızı kendisine akraba olan sarı katılarak yükseltilirse, turuncu 

ortaya çıkar bu katılışımla kırmızının kendi · içindeki devirrimi ış ın yayma, 

çevreye akıp dağılma deviniminin başlangıcında olma yoluna sokulmuş olur. 

Turuncu da büyük bir rol oynayan kırmızı ise, bu renkte ağır başlılık 

çağrışımlarının korunmasını sağlar. Turuncu kendi güçlerinden emin bir insana 

benzer ve bunun için özellikle sağlıklı bir etki yapar. Kırmızının insanın 

yakınına doğru çekilmesiyle nasıl turuncu oluşuyorsa, mavi katılarak geriye 

çekilmesiyle de mor oluşur. Mor insandan uzağa kaçma eğilimindedir. Ama 

temeldeki kırmızının soğuk olması gerekir, çünkü kırmızının sıcağı mavinin 

soğuğuyla karıştınlamaz ki belleksel alanda da bu böyledir. 

O durumda mor, fiziksel ve tinsel anlamda, soğutulmuş bir kırmızıdır. Bu 

nedenle hastalıklı, sönmüş bir tarafı, kederli bir yanı vardır. Kırmızının sarı ya da 

maviyle birleştirilmesinden oluşan son iki rengin dengeleri az kararlıdır. 

Renkler karıştınlırken dengeyi kaybetmeye eğilim gösterdikleri gözlenir. 

İnsan bir ip canbazı gibi sakınımlı davranmak ve sürekli olarak her iki 

tarafı dengelemek duygusunu sezer. Turuncu nerede başlar, sarı ya da kırmızı 

nerede biter? Morun kesin biçimde kırmızıdan ya da maviden ayrıldığı sınır 

neresidir? Son olarak ele alınan iki renk (turuncu, mor) yalın, ilkel renk 
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tonlarındaki dördüncü ve son karşıtlıktır, birbirine karşı üçüncü karşıtlığın 

renkleri (kımuzı, yeşil) gibi, yanı tamamlayıcı renkler olarak konum alırlar. 

IV turuncu mor = IV. karşıtlık 
I. karşıtlıktan şöyle ortaya çıkar: 
1. sarının kırmızı içinde etkin 
öğe olmasıyla · = turuncu 

2. mavinin kırmızı içinde edilgin 
öğe olmasıyla = mor 

merkezden-kaçma 
yönünde 

kendi içinde 
hareket 

merkeze-koşma 

yönünde 

Şekil13: Turuncu-mor karşıt çifti (Kandinsky'e göre) 

Şimdi, altı renk, büyükbir çember gibi karşımızda duruyor, çifter çifter üç 

büyük karşıtlık oluşturuyorlar. Sağda ve solda iki büyük susuş olanağı yer 

alıyor; ölümün ve doğumun su suşu (Şekil 14) 

(ı:\ 

V 
(ı:\ 
V 

Karşıtlıkların iki kutup arasında halka biçiminde gösterilişi 
= yalın renklerin doğumla ölüm arasındaki hayatı. 

Şekil14: Kandinsky'ye göre karşıt renk çiftleri (Roma rakamları karşıt çiftleri 

göstermektedir) 
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Bir rengın kullanımının, biçimlerin etkisi olarak renkle birlikte 

kullanılmasının gerekliliğinden ve öneminden şu sonuçlar çıkar: resim sanatına 

giden yolun nerede olduğu ve bu yolun genel ilke olarak nasıl izleneceği. Bu 

yol iki alan arasında bulunmaktadır. Sağda rengin "geometrik" biçim içinde, 

btitünüyle soyut, bütünüyle özgürleşmiş kullanımı, solda rengin gerçek, dışsal 

biçimlerin boyunduruğu altında felç olmuş, "bedensel" biçimde kullanılışı. 

Hem, bununla birlikte sağdaki sınıra kadar yürüyüp onu aşmak da, soldaki 

sınıra kadar gidip ötesine geçmek de olasıdır. 

Bu sınırların ötesinde, sağ tarafta, salt soyutlama (yani geometrik biçimin 

yaptığından da büyük soyutlama) ve solda salt gerçekçilik (yani en katı 

maddenin sınırsız imgesi) bulunur.27 

Kandinsky'nin renk karşıtlıkları üzerine yaklaşımları, kuramsal açıdan, 

Paul Klee'nin yaklaşımları ile karşılaştınldığında ayrımlar görülmektedir. Bu 

durumda Klee'nin görüşlerine de kısaca değinmek gereksinimi duyulmaktadır . 

Klee'ye göre; renk birincil bir niteliktir. ikincil olarak onda yoğunluk niteliği 

vardır. Daha sonra da, renkte, sınırları, çevre çizgisi ve genişliği olduğu için -ki 

üçü de ölçülebilir- ölçü vardır. 

Renklerin karşılıklı bağıntılarını, her şeyden iyi anlatan, çemberdir. (Şekil 

15) 

27 Wassily KANDINSKY, Sanatta Zihinsellik Üstüne. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul. 

ı 993, s.S0-92. 
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Mor Kırrruzı 

Yeşil Sarı 

Şekil lS: Klee'nin renk çemberi 

Çemberde uzunlamasına altıya bölünen üç çap vardır. Bu temel renksel 

bağıntıların yerleşmesidir. Burada özellikle, tümleyici renklerin en önemli 

çiftlerinden kırmızı-yeşil, sarı-mor ve mavi-turuncunun oluşturduğu üç çapsal 

bağıntı söz konusudur. Çemberdeki ikincil (ara) renkler, bunları oluşturan 

birincil (ana) renklerin arasına yerleşirler. Yeşil, sarı ile mavi nin; mor, kırmızı ile 

mavinin; turuncu, sarı ile kırmızının arasında yer alırlar. 

Tümleyici çiftler, renklerin yarıçap doğrultusunda eriyip grileşmesiyle 

ortadan kalkar. Bu, üç çapın kesişme ve iki eşit parçaya bölünme noktasında, 

çemberin gri merkezinde görüldüğü gibi, üç çift için geçerlidir. 

Altı rengi biraraya getiren, kümelendiren, bunları üç çift olarak niteleyen 

üç çap vardır. Bu nedenle, bir yandan çember üzerinde bir devinim, öte 

yandan, renklerin çapsal aşamaları söz konusu olur. Bu çapsal devinimler 

kırmızıdan yeşile, sarıdan mora ve maviden turuncuya gidip gelirler. Ayrıca üç 

çap, tek bir noktada, renksel çemberin merkezinde kesişirler. Bu nokta gridir. 

Düzenliliğin tam karşıtı olan kaos, gerçek anlamıyla kaos değildir bu, 

evrensel düzen kavramına ve bunun üzerine değgin ''sınırlı" bir kavramdır. 
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Gerçek kaos, bir terazinin gözüne yerleştirilemez, sonsuzluğa kadar tartışılmaz 

ve sınırsız olarak kalır. Özellikle terazinin merkezine karşılık olur. Bu, 

kavranabilir olmayanın simgesi olan nokta, gerçek bir nokta değil, ancak 

matematiksel bir noktadır. Bu varlık -yokluk ya da yokluk- varlık, 

çelişkisizliğin kuramsal olmayan kavramıdır. Onu görünür duruma getirmek 

için gri kavramına, yaşayanla ölen arasındaki kaçınılmaz gri noktaya 

başvurmak gerekir. Bu nokta gridir, ne beyaz ne de siyahtır ya da beyaz 

olduğu oranda siyahtır. Gridir, çünkü, ne yukarıda, ne de aşağıdadır ya da 

yukarıda olduğu denli aşağıdadır. Gridir, çünkü ne sıcak ne soğuktur. Çünkü 

boyutsal olmayan, noktadır, boyutların kesiştiği yerde bulunan, kavşakta yer 

alan noktadır. 28 

4. BiÇiM VE RENGiN DOKUYLA İLİŞKİSİ 

Nesne ve varlıkların dış yapı özellikleri ve bunların nesnel etkileri dokuyu 

(tekstürü) oluşturur. Her malzeme (organik-inorganik) bütünü örgütleyen iç 

yapı maddesi, kendini dış yüzeylerle, doku ile görünür kılar. Doku mekanı, 

hacmi, formu, yüzeyleri örgütleyen malzemenin, iç yapı maddesinin, dış 

görünüşüdür. Doku, içi sınırlayan dış yüzey örgüsüdür. 

Doku; yüzey, renk, ton gibi iki boyut etkisi yapan (yalnız olduklarında) 

öğeleri, üçüncü boyuta götüren bir unsurdur. 

İnsanın doğal olan gereci, bilgi, emek ve teknikle işleyerek, yeniden 

örgütleyerek oluşturduğu dokular, plastik anlatımlarda yer almaktadır. (Resim 

8,20,58,60,61) 

Göze seslenen dokular, insan algısına bağlı olarak bio ve psiko yapılarda 

değişik etkiler yaratır. Genel olarak, sert dokular; tinsel yapıyı güdüler, devinim 

28 Paul KLEE, Çağdaş Sanat Kuramı. Dost Kitapevi Yayınları. Ankara. s.20-47. 
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ve karşı koyma etkisi yaratır. Yumuşak dokular ise; rahatlık, dirlik, sessizlik, 

dinlendiricilik etkileri yaratır. Bu iki karşıt doku, kimi soyut resimlerde de 

etkinlikle rol alırlar. Bunların düzeni, tasarın bütünlüğüne güçlü bir biçimde 

etki eder. 

Tüm boyutların algısında, maddenin plastik değerleri de işlev yapar. 

Gerecin görsel değerleri, görsel algıda, mekanın kavramlmasında büyük rol 

alırlar. Uzunluk (ölçü, form geometrisi gibi değerlerde), uzaklık etkisi ve 

derinlik algısı; dokusal değerlerine uygun olarak çok değişir. Ögelerin metrik 

uzunlukları ile, doku olarak yarattıkları uzunluk algısı birbirinden değişiktir. 

Yapay dokuların renk görünüşleri, duygu ve coşkulara yönelik etki 

titreşimleri üretir. Dokunun, sürekli insana heyecan veren, yapay özelliği 

vardır. Özellikle "kontrast dokuların" birlikteliği, anlama, işieve bağlı olarak, 

"kendini yaşayan" ve "kendini yaşatan" bir etki kaynağıdır. (Resim 61) 

Doku anlatımları ve etkileri, ışıkla güçlenir veya dinginleşir. Aynı doku 

ışıkta ve gölgede çok değişik etkiler yayar.29 

Her varlığın ve organik yaşamın gelişme gereksinimi olan ışık, sanatta da, 

plastik güzellikterin yaratılmasında ön plandadır. Sanatta ışık biçim ile, biçim 

ışıkla anlamlıdır. Oylumların, alanların, aralıkların, bir düzen içinde gelişmeleri, 

ışığın da anlatım değeri olur. Oylumlar üzerine çarpan ışık, gölgeler ve 

yansımalar yaratır. Işığın ortaya koyduğu güzellikler, sınırsız doku izienimlerini 

tanıtabilir. Bir alan üzerindeki küçük oylumların, derin veya sığ girinti ve 

çıkıntıların üzerinde gezinen ışık, çok değişik doku etkileri tanıtır.30 

Yüzey üzerinde yer yer geometrik biçimli alanların sert, köşeli, yumuşak, 

eğri oluşu dokuların tesirlerini etkiler. Yumuşak dokulu bir biçimin, dış çizgileri 

kırık- sert çizgilere sahipse, bir kontrast oluşur. Renk de doku etkilerinin 

29 

30 

Faruk AT ALA YER, Temel Sanat Ögeleri. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 

Yayınları, Eskişehir, 1994, s.l94- 197. 

BİGALI , s.3 14. 
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güçlenmesinde veya güçsüzleşmesinde rol alır. Sıcak renkler dokuları 

güçlendirir, sertleştirir. Soğuk renkler, yumuşak doku etkisi yaratır. 

Dokular, görsel algı yolu ile, uzaklık yakınlık etkisi de yaratırlar. Renk de 

parlaklık durumunu, perspektif etkilerini artırır. Sert geometri li biçimler dokuyu 

güçlendirir. Sıcak renkli, kroması yüksek biçimler göze daha yakın görünür. 

Soğuk renkli, yumuşak doku lu cisimler, göze daha uzak görünürler. 3 ı 

31 AT ALA YER, s. ı 98. 

--- --- --------------------------
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BÖLÜM4 

KÜBİK VE SOYUTRESİM ANALİZLERİ 

l.KÜBİZM 

Cezanne'a göre, nesneleri sağlam bir yapıya oturtmak gerekir ve 

nesneler arasında amaç edinilen ilgileri diri tutacak bir dayanağa gerek vardır. 

Gelenekle gelen eski değerleri parçalamak için biçimler parçalanmalıdır. 

Sonunda, Kübizm' de "görüntü" dünyası parçalanır ve gerçeğin, bir 

renklendirilmesi olarak anlaşılması ortadan kalkar. Nesneler, duyusal 

görünüşlerinden kurtarılınca, geriye yalnız biçim kalır. 

Bu durumda, biçime ulaşma yolu, biçimi görünüşten çözümlemektir. 

Nesnelerin analizi ile biçim serbest kalır. Bu analitik yöntem, bu yeni anlatım 

resmini tüm ön-biçimsel, niteliklerden kurtarır. Cezanne'ın düşünceleri ile 

ödeşme içinde, Picasso ve Brague'da biçimsel yöntem olgunlaşır. Bu 

bakımdan, Ceanne'ın resim anlayışını Kübizm'in başına koyabiliriz. Resim 

sanatında oluşan bu değişme süreci içinde temel ilke nesnelerin biçimsel 

analizi dir. 

Kübizm, resmi asıl varlık alanına götürmeyi, nesnelerin doğru, ama soyut 

renkli örtüsünü bulmak olarak anlar. Bu, hiç kuşkusuz , çizginin ve maddi 
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nesnelere ilişkin olmayan bir yüzeyin plastik ve renkli bir organizasyonunun 

geometri içine sokulmasıdır. Nesnelerin öznel niteliklerinden kurtarılması, bu 

anlamda soyutlanması, resim sanatı için tutulacak en doğru yol olarak 

belirlenir. 

Soyut resim, bu durumda evreni soyut-geometrik bir varlık, değişmeyen, 

salt bir varlık olarak kavrayacaktır. Resim sanatı bunu yaparken asıl görev 

alanını da bulmuş olur. Bu alan salt-resim alanıdır. 

Kübizm için, evrenin alışılmış, nesnel düzeninin deformasyonu kaçınılmaz, 

gerekli bir ilke olarak doğar. Nesne parçalayıcı bir çözümleme içine girer ve bu 

çözümleme, nesnelerin en iç ve en gizli sırrını ortaya çıkaracağını öne sürer. 

Nesnelerin, varlığın iç dünyasını, ama, yine nesnel yasal olan bir düzeni 

yaratmak, Kübizmi bir yandan geometriye, diğer yandan da doğa ötesine 

götürür. Bu bakımdan, kübizmi salt bir biçim sanatı, salt bir geometri olarak 

görmek yanlış olur. 

Kübizmin ilk koşulu nesnelerin düzenidir; ama, natüralist olarak 

kavranan nesneler değil de, soyut biçimlerin düzenidir. Kübizm, uzayı çizgi, 

uzay elemanları, dikdörtgen eşitliklerinin ve denge ilgilerinin bir sentezi olarak 

anlar. Soyut biçimlerin oluşturduğu bu düzenin dışında, artık, bir başka varlık 

düzeni yoktur. 

Varlık yalnızca salt biçimlerdir (.1 p 0). Söz gelişi, Juan Gris'in tininde 

şişenin biçimi, şişenin kendisinden daha önce vardır ve nesnelerin düşüncesini 

arkasında bırakarak, nesnelerin maddesi ortadan kaybolur. Resim, artık doğayı 

bir taklit sanatı, gerçek-duygusal düzeni yansıtan bir sanat olmaktan çıkar ve 

soyut biçimlerin oluşturduğu bir 'konstrüksiyon' olur. Bu konstrüksiyon, 

doğa düzenine paralel, tutar-matematik bir düzeni gösterir. 

Sanat, ön-planda parçalanmış olan bir dünyada, onda egemen olan 

yaratışın izlerini arar ve bu izleri de, aynı sürede saltın iç düzenini anlatan yalın 
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nesne biçimlerinde bulur. Bu yalın nesne biçimlerinin ne olduğunu soracak 

olursak, o anda karşımıza geometrik biçimler çıkar. O durumda, kübizm, 

dünyanın özünü geometrik figürlerde bulur ve biçimi de matematik özü içinde 

çözümler. Kübist resim salt bir geometrik-konstrüksiyon değildir. Gerçi o bir 

konstrüksiyondur ama, o bununla birlikte doğa ötesi içeriği olan bir 

konstrüksiyondur. 

Kübizm, doğal biçimlerden ya da salt düşünsel biçimlerden hareket 

ederek bu konstrüksiyona varır. Analitik kübizmin çıkış noktası doğadır. Ama, 

büti.inselliği içindeki doğa değil de, salt bir elemanlar varlığı olan doğadır. 

Resim salt bir biçim olduğundan resmin özü salt soyut varlık olacaktır. Doğa 

ile ilgisini koparmış, salt bir biçim konstrüksiyonu olarak anlaşılan kübizm, artık 

sentetik kübizm olur. Konstrüktif elemanlar doğa elemanları değil, aksine 

düşünsel soyut elemanlar, geometrik elemanlardır. Bu açıdan bakılınca, analitik 

kübizm ile sentetik kübizm bir ilke karşıtlığı içinde bulunurlar. Birinin çıkış 

noktası doğa ve doğa biçimleridir. Bu durumda, diğerinin çıkış noktası 

düşünce dünyası ve geometridir. 

1.1. Pablo Picasso 

Avignon'lu Kızlar, sanat tarihinin bir eşiyle bile karşılaşmadığı tam bir 

kopma, köklü bir yenilenme diyebileceğimiz kübist devrimi başlatmıştır. Yön 

değişikliği, o derece tamdır ki, bütün yenilikler, vücutların çizilişi, 

kompozisyon, tablo alanı, bununla birlikte formülleştirilmiştir. 

- -- ---------------
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Resim 21: Picasso "Avignon'lu Kızlar" 1907 

\ 

Şekil16: "A vignon' lu Kızlar" ın analizi 
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Hazırlık çalışmaları ve eskizler, yüzlerdeki ve figürlerdeki başkalaşım 

evrenini izlernemize yardım ederler. Başlar, insanlığın ilk görünüşlerini 

anımsatırlar; geometrik bir ovallikte Afrika maskları, boş göz çukurları ve 

profilde cepheden görünen gözler. Vücutlar kesin planlar durumunda 

parçalanmıştır. Eğriler yerini, bir kristalin keskin çizgilerine benzer doğrulara 

bırakmaktadır. Biçimler, bireysellikten ve geçicilikten kurtarılmıştır. 

Kompozisyon basitleştirilmiş büyük çizgiler üzerine kurulmuştur; bunlar artık 

kontur değillerdir, içinde figürlerin, kumaşların aynı niteliğine bürünür gibi 

göründüğü, parçalara bölünmüş bir tek prizmanın sınır çizgileridir. 

İnsan vücutları, tablo, alanında kaynaşmıştır; fon ise, kişilerle aynı 

yapıdadır. Bir tek bütünün parçalarıdırlar. Tablonun birliği , katı cisimlerin ve 

onları çevreleyen şeyin karşılıklı etkisinden doğmaktadır ki, onları çevreleyen 

bu şeyde bir boşluk değil, vücutlar kadar diri bir gerçektir. 

Artık, varlıkların ve tablo alanının bir tek ritme uyacağı güçler alanı 

yoktur. Bir denge varsa o da tablonun kendi dengesidir. Yüzler üzerindeki 

birkaç tarama çizgi ya da pembe veya kiremit rengi pigmentlerdeki birkaç 

nüans planların birbirine bakarak ileri kaymasını göstermeye yetmektedir. 

Kapalı bir kompozisyonla figürler arasında ilişki kurulmuştur. Volüroler 

sert açılarla kesişen renk planları durumundadır. Pembe, mavi ve kırmızı renkler 

bir tür lokal renkler olarak kullanılrnıştır.32 

1.2. Georges Braque 

Braque'ın metal gravüründe figür sadece karmaşık motiflerin 

oluşturduğu koyu-açık lekeler arasındaki derece ayrımlarından doğmuştur. 

32 KINA Y, s.233. 

--- - --- --------------------------
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Resim 22: Georges Braque, "Tann Ailesi" (ofort) 1934. 

Sanatçı, birbirini kesen ya da birbirine paralel çizgilerin değişik 

dokusundan hem koyu çizgilerle parçalanmış aydınlık alanlar, hem de açık 

renk noktalada doldurulmuş koyu lekeler yaratarak çeşitli bölümler 

oluşturmaktadır. Kimi bölümlerde çizgilerle aralar öyle bölünmüştür ki koyu 

ve açık kontrastı belirgin değildir ve en koyu ile en açık arasındaki alan, 

gözümüze gri görünür. 

Eserde en koyu ile en açık arasında kalan kısımlar bile bu iki tonun 

derecelerine uygun olarak sıralanmış gibidir. 

-----------------
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Resim 23: "Tanrı Ailesi'nden detaylar 

Sanatçı, koyu ve açığın değişik tonlarını düzenlemekle sürekli bir değişim 

sağlamıştır. Braque'ın metal gravür baskısında koyu ve açığın, bu derece 

değişik tonlarda oluşu, en koyu ve en açık lekeler arasındaki kontrastı 

yumuşatrnıştır. 

Paul Klee'nin metal gravüründe koyu-açık değerleri güçlükle seçiyoruz. 

Sanatçının eserinde enlemesine çizgiler, eşit olmayan aralıklar oluşturur. 

- - -·- ---·--=-----===------- . 

Resim 24: Paul Klee, "Yaşlı Adam Düşünüyor" ( ofort) I 929 
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Valörü ancak sezdirerek eserin özünü anlatırnda önemli bir rol oynar. Eşit 

olmayan aralıktaki bu çizgiler koyu-açık lekeler oluşturarak ilgimizi doğrudan 

figürün duygusal algılam alanlarına, ellere, gözlere ve kulağa çeker. Koyu ve 

açık arasındaki ince ayrımlar figürün bizimki gibi maddi bir mekanda var 

olduğunu görmemize yardım eder. Çizgi örgüsü figürün etrafında ince bir 

hava tabakası yaratır ve gözümüzün devinimini yavaşlattığından o mekana 

girmeyi de güçlendirir. Klee' nin yarattığı hava tabakası, durağanlık etkisi 

uyandınr. 33 

2. SOYUT RESiMDE AKIMLAR VE SANA TÇILAR 

Soyut sanat, kendine özgü, geniş kapsamlı bir dünya bir felsefe ve bir 

bilim görüşüne dayanır. Düşün alanında varlığı öze indirgemek isteyen soyut 

anlayış, bilirnde çağdaş pozitif doğa bilimlerinin evreni matematik olarak 

çözümlernek isteyen soyut-matematik evren tablosunda gün ışığına çıkar. Tüm 

bu nitelikleriyle soyut sanat, geniş kapsamlı bir evren-görünüşünü ortaya 

koyar. Soyut sanat evrene bakışında ve yaklaşımında ortak özelliklere sahip 

birbirinden değişik akımlardan oluşur. Non-figüratif ve Süprematizm gibi. 

Soyut sanat ancak bu akımlarda kendini gerçekleştirir ve soyut sanat deyimi, 

tüm bu sanat anlayışlarını kuşatan genel bir kavramdır. 34 

Yirminci yüzyıl soyut sanat akımları, gerçekten yani maddeden ve onun 

biçiminden ayrılmayan, soyut bir takım formlar ve niteliklerle uğraşan 

akımlardır. Bu sanat türlerinde akıl kadar sezgide büyük bir rol oynar. 

Sanatçının, oran ve bağlantılada ilgili olarak kendi iç uyum duygusunun ve 

sezgisinin, kütle, kontur ve renk gibi somut, maddesel öğelerle anlatımı dışında 

33 

34 

Bates LOWRY, Sanatı Görmek. İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul, I 972. s.45. 

TUNALI, s. I 83. 

- - - ----------------
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hiçbir dış amaca yönelme yoktur. Saf, bir anlamda hiç işlevsel olmayan soyut 

resim, saf ve salt biçimlerle uğraşır.35 

2.1. Non-Figüratif Resim ve Wassily Kandinsky 

Wassily Kandinsky'nin çalışmalarıyla ana yönünü alan soyut sanat, yeni 

bir sanat ilkesinden yola çıkar. Bu ilke, sanatı, artık doğanın ve nesnelerin bir 

anlatımı olarak görmüyordu. Sanat, doğanın bir taklidi değil, aksine, sanatçının 

renk ve biçimlerle oluşturduğu, doğa ve nesnelerle ilgili olmayan, kendine 

özgü bir varlık olarak anlaşılıyordu. Bu anlamda, sanat giderek doğa ile ilgisini 

azaltalarak ilkin doğanın bir deformasyonu (analitik kübizm), daha sonra da 

sentetik kübizmde salt kurgusal (speculatif-konstruktif) bir sanat olur. Bu 

kurgusal nitelik içinde, sanat yapıtı, kendine özgü, yalnızca biçim ve 

renklerden oluşan, bu elemanların dışında başka hiçbir nesneyi aniatmayan bir 

varlık olarak oluşur. 

Sadece işaret edilen elemanların bir kompozisyonu olarak, bu elemanların 

oluşturduğu yapısal düzen olan sanat yapıtı, doğa nesnesi ile ilgisi olmayan, 

figür-dışı (non-figüratif) bir düzen olarak anlaşılır. Non-figüratif sözcüğü de, 

figürsüz olmayı anlatır; yoksa, nesnesiz olmayı değil. Figür deyince de, doğa 

ya da nesneler varlığı anlaşılmalıdır. Onun nesnesi, söz gelişi, Malewitsch ya da 

Mo ndiran'da olduğu gibi, renk ve çizgilerin matematik düzenidir. Her iki 

anlamdaki düzenin dışında, onların bir başka nesnesi olmadığı gibi, bu 

35 İnci SAN, Sanat ve Eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını. 

No: ı 5 ı, Ankara. ı 985, s.62 . 

- ------------
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nesnelerin bizi kendilerine götüreceği bir deneysel doğa da yoktur. Bir 

bakıma, onların varlığı kendi başına bir varlık, estetik-sanatsal bir varlıktır. 

Sanatın geometrileştirilmesi, geometrik bir yapıya kavuşturulması, sanatın 

yaşam ilgilerinden kopması anlamına gelir. yaşam ilgileri deyince de, ilkin insan 

ile dış dünya arasındaki deneysel-duyusal ilgiler anlaşılmalıdır. Bundan dolayı, 

geometrik sanat, yeni ilgiler, düşünsel ilgiler düzeyinde varlık koşullarını bulur, 

salt soyut bir sanat olarak kendine özgü varlığını elde eder. Buna benzer bir 

varlık olarak da o, duyumlarıdan tümüyle kaçan, duyusal ilgiler ve duyumlar 

yerine düşünce süreçlerini soyut kompozisyon elemanları olarak kullanan 

hesap-sanatı olur. Hesap-sanatının yanında getirdiği estetik de, yine ilkelerini 

matematikte bulan bir estetiktir. Bunun gibi estetik temele dayanan geometrik 

sanat, sanat yapıtını soyut düşünsel bir konstrüksiyon olarak anlar. 

Non-figüratif sanatın önde gelen isimlerinden Wassily Kandinsky'nin 

1920 yılından sonra kullandığı geometrik biçimler çoğu kez karmaşıktırlar, 

bölmelere ayrılmışlardır, enerjilerle doludur ki, bu enerjiler, aşırı derecede 

gergindirler. (Resim 29) 
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Resim 25: Wassily Kandinsky, "Küçük Kırmızı Dünya" 1925 

Şekil 17: "Küçük Kırmızı Dünya"nın analizi 
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Çok çeşitli ve yapma bir görünüş anlatan renklere bürünen bu geometrik 

biçimler, -ki bu renkler, ara sıra biçimler "kaba" bir süs görünüşü verirler

hiçbir şeyin atamadığı, sınırsız görünen bir mekan içinde dalgalanırlar.36 

Kandinsky, 1912 yılında, "Sanatta Ruhsal Yanla İlgili" adlı eserını 

yayımiadı ve bu eserde resmin dış nesnelere gereksinimi olmadığını, resimsel, 

görsel heyecanların soyut bir çizgi ve renk diline aktarılabileceğini ileri sürdü. 

Ona göre bu çalışma müzik yapma gibidir. Bu düşünce non-figüratif ve biçim 

dışı (informal) eğilimiere bir başlangıç da oluşturur.37 

36 

37 

Resim 26:Wassily Kandinsky, "Sarı, Kırmızı, Mavi" 1925 

Şekil 18: "Sarı, Kırmızı, Mavi"nin analizi 

Joseph-Em ile MULLER, Modern Sanat. Remzi Ki tabevi Yayınları, İstanbul. 1993. s. I 76. 

Sezer T AN~UG, Resim Sanatının Tarihi. Remzi Ki tahev i Yayınları , İ stanbul. I 992. 

s.2-+7. 
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Kandinsky'nin düşüncesinde soyut sanat, sanatçının iç dünyasını dile 

getirir. Ama onun iç-dünya dediği, Romantikterin duyusal dünyaları değildir. 

Aksine o, korku, neşe, hüzün vb. duyguları, özensiz duygular olarak niteler. 

Bu duygulardan içsel gerekiilikle annan, bunları aşan yüksek düzeydeki 

gerçekiere açılır ve özürlüğe kavuşur. Özgürlük, renk ve biçim gibi dış 

etkenierin uyandırdığı tinsel titreşimleri duyabilmektir. 

Soyut sanatın, başlangıçta sanıldığı gibi, iç yaşantıları dile getirmekten ayrı 

bir anlamı olmasaydı, bu sanat anlatırncılık geleneği içinde yeni bir deneme 

olarak kalırdı. 

Kandinsky' de bunu görüyoruz. Ardında bir düşünce olmadan, öznel 

yaşantıları anlatmadan ileri gidemeyecektir. Toplum çağında aşırı bir biçimde 

içe dönük bir sanatın uzun ömürlü olması beklenemez. Gerçekten 

Kandinsky'de de bunun gibi olur. 

Rusya' da bulunduğu yıllarda Rus Konstrüktivİstlerinin etkisiyle 

soyutlamadaki dışarıvurumculuğunda yavaş yavaş durulma görülür. 

Resimlerindeki renk ve çizgi pa~lamalarının yerini bir planimekrik biçim düzeni 

anlayışı almaya başlar. Renk lekeleri de geometri biçimleriyle örtüşür. Ona 

göre biçim sadece, amaca ulaşmak, tinsel titreşimleri olanca çok sesliliği içinde 

duyabilmek için bir araçtır.38 

38 iPŞiROGLU, s.52. 
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Resim 27: Wassily Kandinsky, "Sky Blue" 1940 

Resim 28: Joan Miro, "Painting" 1933 
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Kandinsky'nin "Sky Blue" adlı resminde bir nesneden diğerine 

ilerleyen devinim duygusunun olmadığını görürüz. Bu nesnelerin bir tanesi 

bile diğeriyle ilgili görülmediği gibi, burada, onları gördüğümüz tarzdaki 

düzenieniş de hiçbirinin ne olduğunu belirtmemektedir. Biçim, renk ve 

boyutlardaki değişmeler arasında Kandinsky'nin asıl yarattığı, her biri 

diğerinden ayrı çizilmiş birbirine benzer nesnelerin bir düzenlenmesinden 

oluşur. Yerlerinde sabitlenmiş olan her nesne, göz doktorlarının kontrol 

levhasındaki harfler gibi birbirinden ayrı ve belirgin olarak görülmektedir. 

Nesnelere, şimdi veya gelecekte devinim kazanacakları düşüncesi 

konulmuştur. Yine de bu çeşitli nesneler, fonun, parlak yüzeyinde aşırı bir 

biçimde dışarıdadır ki, tümü, kendiliğinden bir devinirole titreşim durumunda 

görülmektedir. Yüzeyle nesne arasındaki bir gerilim nedeniyle, bakışımız 

birbirinden diğerine atladıkça her nesne, nabız gibi atar görünür. Işıkları 

içinden yanıp sönen bir cam alete baktığımızda nasıl kendince bir yaşamı 

varmış gibi görünüyorsa, buradaki düzenieniş de bütünüyle aynı biçimde 

dirilmiş gibidir.39 

Kandinsky'e göre biçim ve renk öğeleri konuşmayı sağlayan plastik 

sembollerdir. Başka türlü dendikte resimdeki renk ve biçimler sanatçının iç 

dünyasını simgeleyen sembollerdir, onların biçimlenmiş durumudur. Öyleyse, 

Kandinsky için renk, renk oluşu gereği bir anlatım öğesidir ve özellikle işin 

psikolojik duygusal yanı ağır basmaktadır. 

Soyut resme başladığı yıllarda, hem renklerinde hem de biçimlerinde 

anlatırncı yan ağır basar. Bu resimleri son derece duygusaldır. Kandinsky, 

aradan uzun süre geçtikçe kuramsal çalışmalarına ağırlık verir. Nokta, çizgi, 

yüzey gibi biçimsel ögeleri incelemeye koyulur. Onların devinim kazanmaları, 

ritmik ögeleri ve denge hesapları üzerinde durur. Aynı şeyleri renkler üzerinde 

de araştırır. Belki de bu araştırmaların sonucu olarak resimlerinde duygusallığın 

yerine kuru kuramsal ilişkiler alır. Renkler ve biçimler son derece arınmış ve 

süzülmüştür. Ancak bu beyinsel yorumlar herşeye karşın, çok önem verdiği iç 

yapının etkisizce biçimlenmesini sınırlamıştır. 

39 LOWRY, s.2l4. 

- -----------------
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Resim 29: Wassily Kandinsky, "Emprovizasyon 26" 1912 

Şekil 19: Emprovizasyon 26"nın analizi 
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Resiin 30: Wassily Kandinsky "Kompozisyon X" 1939 

Şekil 20: "Kompozisyon X"in analizi 
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Bu açıklamalardan Kandinsky için renk ve renk ilişkilerinin ne olduğunu, 

buna paralel olarak, bir anlamda soyut sanatçıların da bu konudaki tasalarını 

kısmen de olsa anlamış oluyoruz. Biçim ve renklerde söz konusu olan, 

renklerin seçimi, yerleşmesi ve ilişkilerinde temel ölçü iç duyguların doyum 

sağlamasıdır. Somut ve doğasal görünümlerden kesinlikle kaçınılmıştır. Durum 

bu olunca perspektif tasanın olmayışı doğal sayılmalıdır.40 

2.1.1. Neo-Plastizm 

Resim sanatı kuşkusuz, yalnız bir biçim sanatı değildir. Biçimin yanında 

rengin de önemli bir yeri vardır. Mondrian'ın renk karşısındaki tutumuna 

değinecek olursak, 1916'ya kadar Mondrian rengi renk ölçülerine geri 

götürüyordu ama, konstrüktif bir eleman olmasına değil. Ancak, Van der 

Leckl'le karşılaştıktan sonra Seurat'yı ve divisionizm'in salt renk üzerine 

öğretilerini anımsar. Bu divisionizm'in erişmeyi amaçladığı temel biçim verme 

için temel renklerin -kırmızı, mavi, san- yeni yapı taşlan oluşturabileceklerini 

öğrenir. Renk, resmin organizmasında plan olarak doğar. Planın çevresi, rengi 

"renkli biçim" yapar. Temel görünüşü içinde biçim ise, dikey ve yatay temel 

karşıtlığına dayanır. Arınoniye sahip resmin biçimsel yapısının temel yapı taşı, 

salt yatay ve dikey, yüzey içindeki renkli dikdörtgenlerdir. O durumda renk 

de, bir yapı elemanı olarak resmin varlık düzenine katılır. Başka türlü dendikte, 

renk ank duyusal niteliğini yitirerek, bir biçim elemanı olarak kompozisyonun 

yapısına uyar. Bunun için, renk, bir geometrik biçim olmanın dışında başka bir 

işlevi üstlenmez. Bu durumda, sanat yapıtı, doğaya karşıt bir başka düzeni, 

geometrik düzeni anlatır. Bu geometrik düzen ya da geometrik yapı, temelde 

40 Veysel GÜNA Y, Resim. Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu Yayınları. Ankara, 1977. s. ı ı 3. 
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bir mimari yapıdır. Bu yapıda herşey tutarlı ilgiler içinde bulunur ve bu 

anlamda da, her ilgi bir orantı demektir. Bunun için, bir orantı varlığı olan resim, 

hem mimari yapıya, hem de müzik yapıtma bener. Çünkü, her resim yapıtı, 

dikey çizgilerin, temel renklerin ve onların karşıtlıkları olan yatay çizgilerin, 

renksiz renklerin biçim kazanmış, denklenmiş yapısıdır, bu anlamda da bu 

elemanların bir armonisidir. Mondrian ve Doesburg'un konstri.iktivizminde, 

resim de buna benzer bir arınoniye katılır. 

Resim 31: Piet Mondrian "Beyaz, Kırmızı ve Mavili Kompozisyon" 1936 

Şekil 21: "Beyaz, Kırmızı ve Mavili Kompozisyon"un analizi 

- - -- - - -----------
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Resim 32: Theo Van Doesburg "Karşıt Kompozisyon V" 1924 

Şekil 22: "Karşıt Kompozisyon V"nin analizi 
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Mondrian'ın ünlü yapıtı "Boogy-Woogy" bir kanıt değeri taşır. 

Konstrüktivizm, resimde dikey ve yatay biçimlerin bir kompozisyonu olarak 

özellikle caz müziğine paraleldir. Çünkü, caz müziğinde de nesnel ve soyut 

anlatımların aritmetik bir yasalılığı sözkonusudur. Görüldüğü gibi, konstruktif 

sanat, denklenmiş -kosmik- arınoniye ulaşınada mimari ve caz müziği ile belirli 

bir paralellik içinde bulunur. Resmin sınırlarını aşar ve diğer sanat türleri ile de 

antolajik bir ilgi içinde bulunan tümel bir sanat sistemine ulaşır. Bu niteliği ile 

de geometrik sanat, gerçek anlamda çağdaş bir sanat olur.41 

Resim 33: Piet Mondrian, "Victory Booqie-Wooqie" 

2.1.1.1. Piet Mondrian 

Duygu taşkınlıklarına, kontrol edilmesi olanaksız heyecaniara düşman 

olan, salt varlığın durgunluğuna ulaşmak için, bireysel heyecanları aşmak 

isteyen, bundan başka, eşyanın görünüşlerinin gerisinde gördüğü salt ve 

4 ı TUNALI, s.203 . 

-------------
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değişmez gerçeği, ancak çizgilerin ve renklerin ilişkilerinin anlatabileceğini 

düşünen Mondrian, sertliğe kadar giden bir seçikliğe ve kesin, değişmez bir 

anlatım tarzına taraftardır. Bunun için, ı 92 ı' de artık, ancak dik açı ile birbirini 

kesen çizgileri ve siyah, gri ve beyaz gibi üç temel değeri kullanmaya 

başlar.42 

Olgunluk dönemi yapıtlarında, beyaz kareler üstüne siyah çizgiler 

kullanır. Ama, güzel ve doyurucu etkiler yaratmak için, sürekli simetri dışı 

dengeyle kare alanlarda katışıksız asal renkleri kullanmıştır.43 

Kandinsky'den dört yıl sonra ilk soyut resim denemelerine başlayan Piet 

Mondrian soyut sanatı artık öznel yaşantıların anlatım aracı olarak değil, 

evrensel bir biçim dili olarak görür. ı 9 ı 9' da yayınlanmaya başlanan "De 

S tijl" adlı dergide çıkan "Resim Sanatında Yeni Biçimlendirmeler" adlı 

yazısında: "Günün uygar insanının yaşamı giderek doğadan uzaklaşıyor ve 

soyut yaşama dönüşüyor" diyor. Mondrian'a göre, sanat da gelişmeye adım 

uyduracak ve natüralist sanat yerini soyut sanata bırakacaktır. Soyut sanat 

bireysel değil, evrensel olacaktır. 

Bireysel özellikler gösteren doğa biçimlerini ve renklerini 

tekrarlamayacak, onlardan soyutlanmış olan evrensel bir biçim-dili 

yaratacaktır. Soyutlama sözünden Mondrian, bilincin eleme gücünü anlar ve 

bu gücü yerine göre "yok etme" ve "yıkma" (destruction) diye tanımlar. 

Yazılarında sık sık geçen evrensel-bireysel, nesnel-öznel, dış-iç, düşünce

madde, erkek-dişi, deyimleri onun dünyayı karşıtlıkların savaşımı olarak 

anladığını gösterir. Bu karşıtlıklardan doğan denge bozuklukları, Mondrian' ın 

sanatının çıkış noktasıdır; bu sanatın ereği ise uyum ve dengeye ulaşmaktır. 

42 MÜLLER, s.\75. 
43 Gordon JOHNSTON. Resim Sanatı. Remzi Kitabevi Yayınları. İstanbul. 1984, s.6:ı . 
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Mondrian' a göre geleneksel sanat bu dengeyi bulamamıştır. Doğada 

karşıtlıklardan biri -doğanın dış yanı, maddesel yanı ağır bastığı için sanatın 

natüralizm yolundan giderek dengeye ulaşması da beklenemezdi. 

Bu nedenle Mondrian, düşüncesinde doğayı yıkarak, yok ederek 

dengeye varabileceğine inanıyordu. Modrian' a göre, kübist sanat 

soyutlayıcıdır ama soyut değildir. Çünkü doğayla ilişkisini koparmamış oyluma 

bağlı kalmıştır. "Bu nedenle" diyor, "Oylumu yıkmak gereksiniminde kaldım. 

Bunu yüzeyi kesen çizgilerin aracılığıyla yapıyordum. Ama yüzeyi yok etmek 

için bunlar yetmedi. Bunun üzerine sadece çizgiler yapmaya başladım ve 

bunları renklendirdim. Artık tek sorun, renk karşıtlıklarıyla çizgileri yok 

etmekte." 

Modrian'ın sanatında ulaşmak istediği denge oynak (kalıplaşmamış) bir 

dengeydi. Simetriden kaçınıyordu. Çünkü simetri yoluyla kurulacak denge, 

ancak eşitliğin dengesi olabilirdi. Eşitlik ise, yaşamda edilginliğe, sanatta da 

monotonluğa yol açacaktı. Bu yüzden Mondrian resimlerinde dengeyi 

ararken, yüzeyi eşit parçalara bölmez. Ama dengenin belirli bir kalıp içinde 

donma tehlikesi bununla önlenmiş olmuyordu. Bunu önleyebilmek için, 

Mondrian resim yüzeyini bölen siyah yatay ve dikeyleri, sağa sola, aşağı 

yukarı aynatarak çeşitli biçim bütünlerneleri elde etmeye çalışır. (Dikey ve 

yataylar temel yönlerdi, düşünce düzeyine aktarılmış olan karşıtlıklardı. 

Dikeyler: evrensel, nesnel, düşünsel ve erkeksi olanı; yataylar, bireysel, öznel, 

maddesel, dişisel olanı dile getiriyordu). (Resim 36) 
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Resim 34: Piet Mondrian "Kırmızı, Sarı ve Mavi Düzenleme" 1920 

Şekil 23: "Kırmızı, Sarı ve Mavi Di.izenleme"nin analizi 
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Mondrian, "Doğada biçim ve renk özelliklerinin öznel duygular 

uyandırarak, salt gerçekliğe gölge düşürdüğünü bulgulayıncaya değin uzun 

süre geçti" diyor. Salt gerçekliğe ulaşabilmek için, doğadaki biçim ve 

renklerden temel yönlere ve renklere (mavi, kırmızı, sarı) gider. ı 9 ı 9' a kadar 

resim yüzeyini küçük dikdörtgeniere bölerek renklendirir. Bu dönemde 

renkler birbirine karıştığı gibi, tonlarda kesinlikle birbirinden ayrılmıyorlardı. 

1919' dan sonra resim yüzeyini dolduran dikdörtgenler büyür ve renkler 

tonlardan arındınlarak parlamaya başlar. 

Bu aşamada büyük bir değişiklik de siyah beyaz karışımından elde edilen 

gri dikdörtgenlerin resimde ağır basmaya başlaması olur. Bu renksiz bölmelerin 

arasında parlayan temel renkler, vitraylarda görüldüğü gibi içten ışıldar. Resim 

yüzeyini bölen siyah çizgilerin renklendirilerek ortadan kalkması, Mondiran'ın 

son yıllarına doğrudur. "Victory Boogie-Woogie"de Mondrian'ın sanatı, 

doğalışıktan arınmış, içten ışıldayan mistik bir ışık ressamlığına dönüşür.44 

"Gri Çizgili Elmas" (Resim 18) se, gri çizgilerden oluşan düzenli bir 

kafes görünümündedir ve bu çizgilerden kimileri kalınlaştırılarak 

belirginleştirilmiştir. Resmin elmas biçimi daha büyük bir kafesin yalnız bir 

parçasını görüyormuşuz izlenimini verir. Resmin asıldığı duvarla bir arada 

düşündüğümüz bu ızgaranın düzenliliği ve dengesi, resmin temel özelliğini ve 

görsel etkisini sağlar. Önem ve kendini duyurma bakımından, resmin ikinci 

özelliği de kalın çizgilerin düzensiz kurgusudur. Bu düzensizlik ilk bakışta 

varmış gibi görünen bir dengeyi bozarak, resme belirli bir dinamizm kazandırır. 

44 İPŞİROGLU, s.56. 

-------------
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Burada uzay derinlik olarak değil, resmin düzleminin bir uzantısı gibi, 

yanlamasına algılanır. (Resim 18)45 

"Broadway Boogy-Woogy" isimli tablo, Mondrian'ın mimari bir denge 

arayışıyla düzenlediği sanatsal görünüşün, son aşamasını oluşturan resimlerden 

biridir. 

Tabloya adını veren "Boogy-Woogy" ya da "Boogie-Woogie" 

insanları devinim ve uyum içinde kendilerinden geçiren ve bir tür sarhoşluğa 

ulaştıran zenci danslarından birinin adıdır. Mondrian burada dans eden insan 

bedenlerini bütünüyle ortadan kaldırır, dans olgusunu görünüş ve benzetme 

yoluyla anlatmaktan tamamen uzaklaşır. Boogie-Woogie dansını n, görünüşler 

arkasındaki yalın ritmini bize sunar. Müziğin ve devinimin insan bedenleri 

aracılığıyla dışa vurolmasını değil, buna benzer bir aracılığa gerek kalmaksızın 

yalın ritmini, müziğini ve devinimini verir. Kendimizi, noktalara benzerilecek 

renk dikdörtgenleriyle özgürce oluşturulmuş geometrik bir düzen karşısında 

buluruz. 

Mondrian, doğa resmine karşıt bir düzeni, geometrik-soyut bir biçimi ve 

bu biçime dayalı bir sanat anlayışını öne sürmektedir. Bu geometrik yapı, 

temeline indirildiğinde, mimari bir yapıdır. Yani, bir konstrüksiyondur. 

45 Norbert LYNTON, Modern Sanatın Öyküsü. Remzi Kitabevi Yayınları. İstanbul. 1982. 

s.76-77. 
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Resim 35: Piet Mondrian "Broadway Boogy-Woogy" 1941-42 
-

Şekil 24: "Broadway Boogy-Woogy"nin analizi 
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Resim, burada, kendisini oluşturan bütün elemanların ölçülü, dengeli bir 

uyumu durumunda belirir. Bu elemanlar, dikey ve yatay çizgiler, temel renkler 

ve çizgilerin doksan derecelik kesişmesiyle ortaya çıkan dörtgenlerdir. 

Resimde, bu elemanların ötesinde, başka araçlara ya da anlatım biçimlerine 

gerek duyulmamaktadır. 

"Broadway Boogie-Woogie", boyutları yönünden kare bir tuval 

üzerine çalışılmıştır (127x127 cm). Başka resimleri de genellikle kare boyutları 

içinde tasarlanmış olmasına karşın, Mondrian'ın bu tablosu da yanlamasına 

genişlernek istiyor gibi görünür. Ayrıca resimdeki devinim sağda ve solda 

yoğunlaşarak,tablonun orta yerini bir ölçüde boş bırakır. 

Mondrian'ın ilk resimlerinde mekan sürekli arka plandadır. Formları 

belirmeye başlayınca, dikey ve yatay çizgiler dörtgenleri oluşturdular. Ancak 

bunlar dağınık formlar durumunda görünüyorlardı ve renkleri de daha kirli idi. 

Mondrian; "Resimde birliğin yetersizliğini sezdiğinden , dörtgenleri 

birleştirdim. Mekan beyaz, siyah ya da gri; form kırmızı, mavi ya da sarı oldu. 

Dörtgenterin birleşmesi, daha önceki dönemin dikey ve yatay çizgilerden 

oluşan bütün kompozisyona yayılması ile aynı önemi taşır. Gerçekte 

dörtgenler, kendi özellikleri içinde asıl erek değildirler. Aksine, onlar mekanda 

uzayıp giden sınırlı çizgilerin tutarlı bir sonucudur. Bu dörtgenler, dikey ve 

yatay çizgilerin birbirini kesmeleriyle kendiliğinden ortaya çıkarlar. Diğer 

formlar olmaksızın, dörtgenler özel bir eleman olarak görünmezler" diyor.46 

Kandinsky, biçim ve renkleri insanın iç yapısına bağlarken, Mondrian, 

bunun insan dramından uzak, kişiye özel olmayan ve evrensel bir nitelikte 

olmasını istemektedir. Renklerinde ve biçimlerinde kesinlikle kişiselliği kabul 

46 Zahit BÜYÜKİŞLEYEN- Kaya ÖZSEZGİN, Sanat Eserlerini İnceleme. Anadolu 

Ün i versitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. Eskişehir, ı 993. s. ı 3 ı- ı 33. 

---- ----------
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etmez. Mondrian' a göre resimde her şey kişiliklerin üstünde genel ve evrensel 

olmalıdır. Bu nedenle resimlerinde tüm insanların olabilecek biçimler ve renkler 

kullanmıştır. Kareler, dikdörtgenler, geometrik çizgiler gibi. Renkleri de aynı 

tasalar gereği genellikle kullandığı saf sarılar, kırmızılar, mavilerle siyah ve 

beyazdır. Renklerinde kendine özel bir şeylerin, duygularının ya da dış 

gözlemlerinin sonucu, doğadan alınan hiçbir etkinin söz konusu olmaması için 

uğraşmış tır. 

Nasıl bir kare bir biçim, kişisel bir duruma karşılık, ya da bir kişiliğin ürünü 

olmak yerine, bütün insanların malı olan evrensel bir biçimse, bir kırmızı da 

onun gibidir. Bu renk ve biçimler ne kişiden kişiye değişirler ne de ülkeden 

ülkeye. Aynı matematiktekullanılan rakamlar gibi. 

Resmin yüzeyinde biçimlerin ve renklerin yer alışında tek ölçü dengedir. 

Renklerin birbirlerini en iyi biçimde dengeteyerek resmin yüzeyinde yer 

alabilmeleri için Mondrian, renklerin fiziksel etki güçlerini de ölçmek istemiştir. 

Renk etki alanının hesaplanmasında iyi değerlendirebilmek durumundadır. 

Renkler arasında istenilen uyum ve dengenin sağlanabilmesi için 

renklerin yer aldığı kareler, dikdörtgenler rengine bağlı olarak büyümüşler, 

küçülmüşler ya da bölünerek değişik yerlere yerleştirilmişlerdiL Söz konusu 

uyum ve dengenin sağlam olabilmesi için siyah, beyaz ve çeşitli grilerden 

yararlanmıştır. Bu değerlerin hiçbirinin tek başına renk özelliği yoktur. Ancak 

iki renk yan yana geldiğinde, onların etkinliği vardır. Ayrıca resmin bütününün 

dengeli olmasında işlev almışlardır. Geometrik biçimlerin kenarlarına çekilen 

siyah çizgiler; gri, siyah ve beyaz yüzeylerin verdiği etki gibi, resim yüzeyinin 

genel örgüsünü ve bölünmesini de ayarlamaktadırlar.47 

47 GÜNAY,s.J16-117. 

- - - - - - - - - - - ------ -
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2.1.1.2. Nicolas De Stael 

Resimde renk üzerine özellikle eğilen soyut resim sanatçılarından biri de 

Nicolas de Stael' dir. Stael özgür ve soyut biçimlerle çalışmalarını oluştururken 

doğa formlarına dönmüş ve onlardan çıkış yapmaya başlamıştır. Doğadan aldığı 

biçimleri kendine özel bir tutumla arılaştırmış ve soyut görünümlere 

yaklaştırmıştır. 

Aniaşmış ve soyut görünümlere yaklaşmış biçimlerle resimlerinin 

örgüsünü kurarken bu biçimler arasındaki ilişkilerde renklerin payına büyük 

ağırlık vermiştir. Resimlerinde ışığı renk olarak değerlendirirken parçalar 

arasındaki ilişkilerde ya da parçaların kendi içinde açık koyu değerleri de 

kullanmıştır. Resim yüzeyinin diriliğinde, oradaki biçimlerin devinim ve mekan 

kazanmasında, bu açık koyu ışık değerlerinin payı büyüktür. Işık ayrımları ile 

dirilen parçalar, durgun resim yüzeyinde içten kıpırdar gibidir. Sonunda 

biçimler arasında mekan ve devinim sokulmaktadır. Stael, bu duyguyu, 

yüzeysel bir anlatımla, alıştığımız modle ya da modülasyona başvurmadan 

uyandırmıştır. 
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Resim 36: Nicolas de Stael "Deniz Kenarındaki Şekil" 1952 

Şekil 25: "Deniz Kenanndaki Şekir'in analizi 
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Resmin yüzeyindeki nesneleri anlatan biçimlerin kenarlarından sızan ışık 

değerleri, yüzey ilişkileri ve mekan düşüncesine karşılık verdiği kadar, Stael'in 

duygusal tasalarını da göstermektedir. Bunları elde edebilmek için boyayı kalın 

sürmüştür. Üst üste çekilen boyaların hem kalınlığından hem de alttaki rengin 

yer yer görünümünden doğan renk ve ışık değerlerini kullanmıştır.48 

2.1.1.3. Mark Rothko 

ı 94 7- ı 950 yılları arasında Mark Ro thko, ayrı bir renkten oluşan fon 

üzerinde, birbiri üzerine binen iki ya da üç renkli dikdörtgenin düzeni 

tamamladığı karakteristik resim tarzını geliştirir. Bu renklerin hiç biri duru ve 

kesin değildir. Önümüzdeki yumuşak renk örtüsünü delerek çıkan ya da onun 

belirsiz kenarlarından sızan başka renkler görülür; tabandaki renklerde 

neredeyse görülemeyecek kadar değişmeye yatkındır. Biçimler arasındaki 

ölçülerin ilişkilerindeki incelik renkler arasındaki ağırlık ve ton ilişkileri, en iyi 

Rothko tablolarının bilinç altı yardımıyla algılanmasına yol açmaktadır. 

Sonunda soyut kompozisyon, yaşayan bir varlık olur.49 

48 

49 
GÜNAY, s.l28. 

LYNTON, s.245. 
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Resim 37: Mark Rothko "No.8" 1952 

Şekil 26: "No.8"in analizi 
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Geometrik biçimlerle resimlerini düzenleyen Rothko'da psikolojinin 

ağırlığı sezilir. Rothko, resimlerini çok daha az sayıda renk ve biçim çeşidi 

üzerine kurmaktadır. Son resimlerinde iki renk ve biçim yeterli gelmiştir. 

Rothko, kullandığı renk ve biçimlerin ilişkileri ile resim yüzeyini diriltmiştir. 

Resimlerinin dili bu iki öğenin ilişkilerinden doğmaktadır. Biçim ve renkleri, 

kesinlikle doğadan alınan somut bir konunun betimlenmesine dayanmaz. 

Renk başlı başına bir konu ve biçimsel öğedir. Perspektif kaygılarıyla 

karşılaşılmaz. Bunun yerine değişik renk ve biçimlerin ilişkilerinden doğan 

plan, mekan ve boşluk ilgileri bulunur. Rothko'da geometrik kesin sınırlar 

yoktur. Fırça izleri geometrik biçimleri yumuşatır ve birbirine bağlar. Sınırları 

çok kesin olmayan renk ve biçimlerin çevresini çoğunlukla değişik değerlerde 

ışıklı bir bölge dolanır. Bu bölgenin ortaya koyduğu ayrımlar diğer renk ve 

biçimlerin arasında bir boşluğun, bir atmosferin doğmasını sağlar. 50 

2.1.1.4 . .loseph Albers 

Albers'in kullandığı biçimler son derece kesin ve geometriktir. Geometrik 

biçimler kendi içinde devinim yapan kapalı bir biçimde düzenlenmişlerdir. 

Resmin ağırlığı bu geometrik biçimlerin ve onların yüzeyini kaplayan renklerin 

ilişkileri üzerine oturmaktadır. Renk ve biçim ilişkilerinde kesinlikle doğasal bir 

tat ve alıştığımız klasik perspektif yoktur. Buna karşılık, yanyana ya da iç içe 

yerleşmiş biçimlerle onları örten renklerin yan yana olduklarında oluşturdukları 

bir çeşit boşluk duygusu sezinlenmektedir. Bu duygu, organik form ve 

renklerin psikolojik etkilerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle Albers 

renklerin fiziksel ve psikolojik özellikleri ile yanyana gelişlerinde 

uyandırdıkları duygu üzerine yoğunlanmıştır. Resimlerin temelini de bu tasalar 

oluşturmaktadır. 

so GÜNAY, s.l30. 
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Resim 38: Josef Albers "Kare'ye Saygı: Sarı'dan Başlayarak" 1964 

Şekil27: "Kare'ye Saygı: Sarı 'dan Başlayarak"ın analizi 

'------------ ----
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Buradan, Albers'in rengi, bir nesneyi betimlemekte yardımcı öge olmak 

yerine, temel bir biçimsel öge olarak değerlendirdiğini kolayca söyleyebiliriz. 

Renk ilişkilerinde, renk psikolojisinden çok yararlanan ve duygusal dengeye 

ağırlık veren Albers'in boyadığı yüzeyler son derece düzgün ve nettir. 

Sonunda, uygulama anında, kişisel heyecanlarının fırça vuruşları , renk ve açık 

koyu oyunları ile renge ve biçime etki etmesine izin vermemiştir. Kullandığı 

karenin geometrik anlayışa uygun olarak tam ve düzgün, bir sarı ya da yeşil 

rengin saf renk olarak ortaya çıkmasına özen göstermiştir. Düzenlemeleri son 

derece durgun ve resmin yüzeyinin sınırları içinde biten bir olaymış gibi ise de 

kullandığı biçim ve renklerin ilişkilerinden doğan, bir anlamda, insan psikolojisi 

i le değerlendirilen yapay bir devinim ve dinamizm taşırlar. sı 

2.1.2. Süprematizm 

Kasamir Malewitsch, resmi bir mimari yapı gibi görmektedir. Bu, bir 

anlamda bir resim tarzıdır. Resmi yabancı elemanlardan arındırmak anlamında, 

buna belki "pürizm" denebilir. Buna uygun olarak, resmin dışında bulunan 

herşey resim yüzeyinin dışında kalmalıdır. Bunun gibi bir anlayış, resmi, yalnız 

resim olduğu bir ' sıfır noktası'na götürmek ister. Bu noktada ortaya çıkan 

resim, ne basit geometrik eleman olarak düşünülür ve bu da yüzey üzerinde 

bir dikdörtgen olarak biçim kazanır. 

51 GÜNAY, s.l32. 
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Resim 39: Kasimir Malewitsch "Beyaz Üzerine Siyah Kare" 1913 

Geometri neden sanata giriyor? Burada bu soruyu iletebileceğimiz en 

kestirme karşılık, nesneler dünyası sanat için değerini yitirdiği için tarzında 

olacaktır. İçeriksizliğin kristalleşmesi, nesneler dünyasının değerini yitirdiği 

yerde ortaya çıkar. Resimde ve plastikte bunun gibi bir kristalleşme kübizm ile 

başlamıştır. Kübizmde nesnenin gereksizliği giderek artan bir ölçüde kendini 

sezdirir. Nesnenin yerini resimde simetri alır ve bu simetri anlayışı şimdiye 

kadarki pratik simetri anlayışını ortadan kaldırır. Malewitsch şöyle diyor: 

"Süprematizm ne kübizmden ne fütürizm'den doğmuştur. Çünkü, içerisizlik, 

hiçliktir ve hiçlik, başka bir şeyden oluşamaz." Bunun gibi bir amaca yönelen 

yol, doğadan ve nesnelerden, görünüşlerden ve deneysel gerçeklikten 

uzaklaşacak ve bu anlayışa sahip olan sanatçı, duyusal nesneler dünyasının 

dışında, onun üstünde (suprema) olan bir dünyaya yönelecektir. Bu 'suprema' 



109 

dünyası, salt bir düzlem üzerindeki dikdörtgenin dünyasıdır. Bu, dünya, sürekli 

çaba ve deneyleme isteyen bir varlığa götürür. Bu nedenle, Malewitsch'in 

söylediği gibi, o, "daha çok salt içeriksizliğin deneylenmesidir." Sanatçının 

ödevi, bu içeriksizliğe deneylemelerle ulaşınaya çalışmaktır. Bunun için, bu 

ereği ile yeni sanat, diğer sanatlada karşılaştırıldığında, onun ne kadar özgün 

olduğu görülür. Bu sanat ortak bir nesneler dünyasını kabul etmez ve sanat 

için geometriye dayalı 'suprema' dünyasına ulaşmayı amaçlar. Sanat için 

nesneyi anlatım aracı olarak kullanmaz. O, insanı, nesneler ile ilgili şeyler 

düşünmekten kurtarmanın yolunu gösterir. Bu durumda, sanat, 'içeriksiz' 

olacaktır. Sanat, belirli bir nesneyi, belirli bir olayı anlatmayacaktır. Onun, 

içerikçe ne doğa ne de nesneler dünyası ile bir ilgisi olmayacaktır. Buna 

benzer bir ilgi yönünden, sanat içeriksiz olacaktır. Ama bu, genelde sanatın 

içeriksiz olduğu anlamına gelmez. Suprematist sanat, "sanatın içeriği sanatın 

kendisidir." ilkesini savunur.a Bunun için sanatta biz herhangi bir şeyin 

düşüncesini bulmuyoruz, aksine sanat düşüncesini, onun sanat olma içeriğini 

buluyoruz. Sanatın özüne ilişkin düşünce içeriksizliktir. Bu ise, sürekli olarak 

özerkliğe, nesnelerin uygulamalı organızasyonunun tüm görünüşlerinden 

özgür olmaya doğru gelişir. 

Uygulamalı gerçekliğin dünyasında bulunan gerçekler, ilgili ve sürekli 

olmayan gerçeklerdir. Bilimsel gerçeklerin sürekli olarak değişmesi, bu 

gerçekEkierin ne kadar ilgili olduğunu gösterir. Buna karşılık, suprematik 

dünya, salt birlik ve salt hiçlik olarak tam bir gerçekliği anlatır. Bu gerçeklik, 

insansal gerçekliktir. Suprematizm, salt bir soyutçuluktur, her türlü uygulamalı 

gerçeklikten kaçmaktır. İçeriksizlik sınırına ulaşınca, süre, uzay, yakın ve uzak 

gibi nesnelerle ilgilitüm ilgiler ortadan kaybolur. 
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Malewitsch' in beyaz bir düzlem üzerindeki siyah kare' sinde suprematik 

bir gerçekliğin varolduğu kanıtlanır. Bu resim, geometrik-soyut bir varlığı 

anlatır. Bu soyut varlık, doğaya karşı evrendeki dengeyi sağlayan bir salttır. 

Beyaz düzlem üzerinde bir kare alışılmış, geleneksel resim anlayışı yönünden 

hiç kuşkusuz bir 'resim' değildir, ama, ontolojik (varlık-bilim) açısından 

doğanın insansal-tinsel bir karşılığıdır. Bugüne kadar doğa düzeyinden 

hareket eden doğal biçimlerin bir yorumu olan sanat, artık, doğanın karşıtı olan, 

bir varlığa yönelerek nesneler dünyasının üzerinde (suprema) yeni bir 

gerçeklik yaratır. Bu, bununla birlikte resim için 'sıfır-noktası' dır. Ama, bu sıfır 

noktası, tümüyle yeni bir soyut resim anlayışını ortaya koyar. Anlatırncı ve 

betimleyici soyut ekspresyonizm kaybolur, konstrüktif olan egemenlik 

kazanır, temel ve salt biçimleriyle (~ p O) resim, salt bir armoni olarak ortaya 

çıkar. Düzlem üzerinde kare, yalnız içeriksizliğin kendiliğinden simgesi 

değildir, o, bununla birlikte salt bir resmin de ilk yapı taşı olarak kendini 

gösterir. 52 

2.1.2.1. Kasimir Malewitsch 

1915'te Petrogad'da "Son Fütürist Resim Sergisi o, Lo" adı altında 

açılan sergisinin baş köşesine büyük bir resim asılınıştı beyaz fon üzerinde bir 

siyah kare ... Sergiyi gezenlerde bu resmin uyandırdığı tepki, şaşkınlıktan çok 

öfke olmuştu . Sanatçı seyirciyle alay mı ediyordu? Bu resim, resim olup 

olmadığı bile tartışılıyordu. Bir şeyin değil, hiçbir şeyin resmiydi bu. Resmi 

52 TUNALI, s.205-2 ll. 

- r . . 
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yapan Kasimir Malewitsch yapıtma "Sıfır-Biçim" adını vermişti (Resim 39). Bu 

adlandırmayla Malewitsch, yeni sanatın geçmişle bütün ilişkilerini koparıp, 

sıfırdan, hiçten başlaması gerektiğini söylemiş oluyordu.53 

Malewitsch daha sonra yaptığı resimlerde kullandığı öğeleri ve renkleri 

artırdı ve ilk resimlerinin durağan kesinliğinden uzaklaşarak, daha akıcı ve 

uzay duygusu daha belirgin bir resim anlayışına yöneldi. Karşıt renkler ve 

değişik boyutla üst üste gelen ögeler, beyaz bir fon üzerinde aydınlık ve 

sınırsız bir uzayda yüzüyarmuş izlenimini verirler. 

Bu resimlerde, Mondrian'ın "Neo-plasticst" yapıtları gibi, başlangıçta 

çerçevesiz olarak sergilenecektiL Mondrian' ın resimleri düz olarak duvara 

tutturu lacak, Malewitsch' inkiler ise geleneksel biçimde asılacaktır. 

Mondrian'ın resimlerindeki uzayla, duvardaki uzayın özdeş olduğunu, 

Malewisch ise başka bir yerdeki sınırsız uzayı, o çevreyle ilgisi olmayan 

kozmik bir uzayı yansıttığını belirtmek istiyordu. Beyaz Üzerine Siyah Kare 

1915 Sergisinde, bir Rus köylüsünün evindeki kutsal köşeye asılan bir ikon 

gibi, salonun bir köşesine eğik olarak asılmıştır.54 

Kasimir Malewitsch' e göre, kendinde bir nesneyi betimleme tasası ile 

sanatın hiçbir ilişkisi yoktur. Resimdeki renkler ve biçimler yalnızca duygular 

üzerine oturmalıdır. Malewitsch, bu görünüşün gereği olarak kendisine 

kadarki sanat üzerine kaygıların hiçbirini kabul etmez. Konu renk ve biçimle 

ilgili eski uğraşılanların tümünün bırakılması gerektiğini belirler. Çünkü 

bunların tümünün özünde nesneleri betimleyici tasalar bulunur. Kandinsky ve 

Mondrian örneğinde olduğu gibi, bu tip tasalarıo sanatçıyı bağladığını ve 

yaratıcılığın önlendiğini savunur. Betimleyici renk ve biçimlerden kaçınca 

53 

54 
iPŞİROGLU, s.59. 

LYNTON, s.80. 
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kendini soyut anlayış içinde bulur. Malewitsch, Mondrian'ın resimlerindeki 

kadar durgun ve dengeli olmasa da geometrik biçimlerle resimlerini 

düzenlemeye koyulur. Resim, renk ve geometrik biçimlerin ilişkileri ile 

dinamizm kazanmıştır. 

Mondrian' dan ayrı olarak kullanılan geometrik biçim çeşidi artmıştır. 

Kare ve dikdörtgeniere daireler üçgenler eklenmiştir. Nesneyi betimleyici 

özellik kabul edilmeyince geometrik biçimlerin alıştığımız mekanlar içinde yer 

almaları söz konusu olamaz. Bütün biçimler düz ve temiz boyanmış resim 

yüzeyi üzerinde ve sonsuz bir boşlukta yer alırlar. Renklerde betimlemekten 

uzak, yalnız duygulara karşılık verirler. Geometrik biçimler üzerinde yer alan 

renklerde, Mondrian'a göre ara renkler ve bir rengin çeşitlerneleri artar. 55 

ss GÜNAY, s.I20. 

'------------ - - - - - -
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Resim 40: Kasimir Malewitsch "Süprematizm" 1915 

Şekil 28: "Süprematizm"in analizi 
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BÖLÜM S 

TÜRK SOYUT RESMiNDEN ÖRNEKLER 

1. HALiL AKDENİZ 

Halil Akdeniz'in çevre sorununu kavramsal bir yönde irdeleyen resim 

soyutlamalan, bir anlam yoğunluğunun savaşını sürdüren çalışmalardır.56 

Halil Akdeniz'in, resim yüzeyinin donuk dokusu üzerinde, eski 

uygarlıkların simgelerine ya da geometrik elemanlara yer verdiği büyük 

boyutlu çalışmaları, çağdaş minimalizme dayalı bir anlayışın ürünleri olarak ilgi 

toplar.57 

Resim 41 birbirini tam dik kesen doğrultular düzeni üzerine kurulmuştur. 

Resmin orta üst kısmındaki iki kare ve onlardan aşağıya sarkan çengelimsi 

çizgiler, kompozisyonun ana devinimini iletmektedir. Orta alt kısımda yer alan 

büyük, açık tondaki kare ise öne çıkmakta, fondan kurtulmaktadır. Mavinin 

ağırlığında kurulu renk düzeni, geometrik biçimlerin egemenliğindedir. 

56 

57 

Sezer TANSU<}. Çağdaş Türk Sanatı. Remzi Kitabevi Yayınları. İstanbul , 1985, s. 

Kaya ÖZSEZGİN, Türk Plastik Sanatçıları. Yapı Kredi Yayınları. İstanbul , 1994, s. 17. 
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Resim 41: Halil Akdeniz "İzmir Körfezi ile İlgili Denemeler" 1982 

--

.. 

V u 

Şekil 29: "İzmir Körfezi ile İlgili Denemeler"in analizi 
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Resim 42: Halil Akdeniz "Anadolu Uygarlıklarından Görsel Notlar" 

Şekil 30: "Anadolu Uygarlıklarından Görsel Notlar"ın analizi 
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Resim 42' de de Resim 41 'deki gibi birbirini tam dik kesen çizgiler 

görülmektedir. Düşey çizgilerin egemenliği resmi aşağı ve yukarı uzuyor gibi 

göstermektedir. Açık-koyu kontraslığının uygulandığı çalışmada, sağ üst 

köşedeki mavi renk, resmin nirenginin noktasını oluşturmaktadır. Y eşi! rehgin 

üstünlüğü, dikey ve yatayların oluşturduğu dinginliği desteklemektedir. 

2. EROL AKYA V AŞ 

Erol Akyavaş sıradan bir geometrik soyutlama anlayışından , geometrik 

ögeleri bir tür mekan oluşturmaya yönelterek, sıyrılabilmiştir. Ama bununla 

kalmayıp, geometrik mekan örgüsünü aşarak daha özgür ve motif 

çeşitiernesine uygun bir mekan boşluğu oluşturur. Çağdaş resim uygulamaları 

yönünden "mekan yüzeyi" deyimi daha doğru olur. Erol Akyavaş'ın resim 

mekanını, gerçek mekan ilişkilerine doğru güçlendirme, yani yüzeyleştirme 

süreci ilginç bir yol izler. Bir bakıma boşluk kavramını motif araştırmaları 

çerçevesinde yoğunlaştırmak yoluyla içerik derinliğini çoğaltıp zenginleştiren 

bir yönteme sahip çıkar. 

Resim 43: Erol Akyavaş "Kompozisyon" 
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Erol Akyavaş'ın resmi, yüzeyi arama süreci içinde değişik ve doğru bir 

seçimi, yani dinsel motiflere kadar uzanan geleneksel nakış biçimlerinden, yine 

de geometrik yanı ağır basan seçenekleri kapsamaktadır.58 

Şekil 31: "Kompozisyon"un analizi 

Erol Akyavaş, gerek mimari mekan, gerekse temel mimari biçimlere olan 

ilgisini , resim yüzeyine kendine özgü bir tarzda yansıtmakta çok ustadır. Ama 

geometrik duyuşu sağlamlaştıran çizim örgüleri, resimsel değerlerin sıkıca 

belidendiği bir amaç için, seyirciyi mimari olguya yabancılaştıran bir işlev bile 

üstlenmektedir. 

Erol Akyavaş ' ın resimlerine uyguladığı motif simgeler, bazen ürkütücü 

de olsalar, resimsel desen eğiliminin temel belirleyicisi olan geometrik amaçtan 

5 8 
Sezer TANSUG. Türk Resminde Yeni Dönem, Remzi Kitabcvi Yayınl a rı. İstanbul. 
1988. s.76-77. 
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ayrı düşmemektedir. Tek, diptİk ya da triptik yüzey düzenlemelerine egemen 

olan tavır, öncelikle kesin bir geometridir. Dikdörtgen resim yüzeyine karışık 

teknikler uygulanarak, eski nakış-resim ve bezerne örneklerinin çapraz planlar 

durumuna girişi, geometrik düzenlernelerin gereksindiği bir devinim türü 

sağlamaktadır. Bir başka devinim türünün düzene katkısını sağlayanlarsa, 

organik ya da mimari kökenli motif parçalarının özgür yön ilişkileridiL 

Erol Akyavaş'ın resim düzenlemelerinde parça birimlerin oluşturduğu 

bütünlük, motiflerin birer içerik göstergesi olarak ilettiği karmaşık bildiri 

işaretleriyle, uyumu sağlanmış geometrik bir iletişim ağının açık ve kesin 

düzenini oluşturur.59 

3. FERRUH BAŞAGA 

Ferruh Başağa'nın uyumlu bir geometrik düzene, düz ve eğimli çizgilerin 

dengeli kompozisyonuna bağlı çalışmaları doğa kökeniyle bağlarını soyutçu 

bir eğilim çerçevesinde diri tutan bir anlayışın ürünleridir.60 

Resim 44, Resim 41 ve 42'den ayrı olarak, yatayları belirli bir açıdan 

kesen doğrultulara sahiptir. Yüzeyi enlemesine üçe bölen iki yatay çizgi, 

düzenlemedeki dikliklere kontrast oluşturmaktadır. Sol üst köşedeki, resim 

merkezine yönelen eğri, bakışımızı o yönde kaydırmaktadır. 

59 

60 

TANSUG, Çağdaş Türk Sanatı. s.26-+-266 . 

ÖZSEZGİN, s.70. 
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Şekil 32: "Soyut Kompozisyon"un analizi 
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Yatay ve dikeylerin oluşturduğu çoğunlukla üçgen alanlar, sıcak-soğuk 

renklerle doldurulmuştur. Ara renklerinde etkisiyle saydam bir atmosferi ve 

benzer geometrik düzenlemeyi Resim 45'de de görmek olasıdır. Resim 44'den 

değişik olarak, kompozisyondaki büyük eğri, ana devinimi iletmektedir. Sağ 

alttaki mavi rengi de içine alan yamuk, bu eğriyi destekler niteliktedir. Kırmızı 

ve mavinin oluşturduğu karşıtlık, kırmızının egemenliğiyle sıcak bir hava 

oluşturmaktadır. 
-~-

Resim 45: Ferruh Başağa"Kompozisyon" 

Şekil 33: "Kompozisyon"un analizi 
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4. NURULLAH BERK 

Nurullah Berk, Türkiye'de D Grubu ile başlayan yenileşme evresinin 

içinde, bu evrenin içerdiği sorunlara aydın ve düşünür sanatçı kimliğiyle; 

kültür dünyamızda bu sorunların tartışılmasına katılmış, Türk sanatının 

yöneldiği batı dünyası karşısında, kimliksel bir yapıya götürücü çözüm 

olanaklarını sorgulamış ve bu tür bir sorgulamanın kendi sanatına yansıyan 

boyutlarını sürekli olarak gündemde tutmayı başarmıştır. Resimlerini , Doğu

Batı ikilemi içinde bulunan Türk sanatı için bir çözüm modeli olarak alabiliriz. 

N urullah Berk, resim sanatımızda geometrik-figüratif bir anlayışı, geleneksel 

betim sanatlarımızdan hareketle özgün bir temel üzerinde geliştirme çabasının 

örneklerini vermiştir. 6 ı 

61 ÖZSEZGİN, s.77-78. 



Resim 46: N urullah B erk "Yatan Kadın" 1979 

Şekil 34: "Yatan Kadın"ın analizi 

Resim 46 Nurullah Berk'in kübik dönem çalışmalarından biridir. Figür, 

birbirinden ayrı yönlere bakan ama eşit büyüklükteki üç oval içine 

yerleştirilmiştir. Resimin sol üst kısmındaki oval, figürün baş ve göğsünü içine 

almaktadır. Gövde kısmı ise, merkeze yakın, daha yatay durumdaki ovali 
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oluşturmaktadır. Merkezin sağ yönünde bulunan üçüncü ova! ise figi.iri.in 

bacaklarının hareketinden oluşmuştur. Analizde görülen, paralel iki dik çizgi, 

yatay çizgiye karşıt oluşturmaktadır. Kompozisyonun merkezinden geçen dik 

çizgi, diptik etkisi vermektedir. Bu etki fondaki simetriden doğmaktadır. 

Resim 47: Nurullah Berk "Bulutlar" 

Şekil 35: "Bulutlar"ın analizi 
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Resim 47, birbirine aykırı yönde iki simetrik eğrinin oluşturduğu çizgisel 

düzen lemeye sahiptir. Resmi oluşturan, matematiksel tanım ı olmayan 

geometrik biçimler bu iki eğri içinde yer almaktadır. Parçaların dağılımı 

birbirleriyle ilgisi bakımından Resim 27 ile benzerlik göstermektedir. 

Geometrik parçalann boşlukta yüzüyormuş gibi görünmeleri , Resim 

27' deki gibi, fon ile parçalar arasındaki biçim ve renk benzeşmezliğinden 

kaynaklanmaktadır. Her iki resimde çizgisel düzenlenmesinde yatay ve dikey 

yönlerle karşılaşılmaktadır. Eğrilerin oluşturduğu düzen resimlere devinim 

vermektedir. 

5. SABRİ BERKEL 

Sabri Berkel son derece düzenli bir desen üzerine kurduğu soyut 

stilizasyonlarını, renk lekelerinin ilişkilerinden oluşan kesin bir soyutlamaya 

eriştirdi. Temelde doğadan hareket eden bir biçimlendirme tutarlılığını, gereken 

özenle kullanarak salt resim öğelerine dönüştürmenin de tipik bir örneği 

sayılabilir. 62 

Sabri Berkel, dışavurumcu koyu çevre çizgileri çekerken, Bizans ikonları 

ona parlak bir örnek sunar. Soyut işaretleri, başka bir döneminde Arap 

yazısıyla doğrudan doğruya ilişkilidir. Son tablolannda egemen olan 

geometrik soyutlamadır. 

Biçimlerin ri tm düzeni, bazen İstanbul' daki çok sayıdaki cam ı 

kubbelerinin biçimlerindeki oyunu uzaktan yansıtır. 

Renklerin kullanılışı bireysel olup, minyatürlerle Mondrian arası bir yerde 

bulunur. Bu elemanlardan, yani renkler ve biçimlerden başlayarak , Berkel, 

62 TANSUG, Türk Resminde Yeni Dönem. s.71. 
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müziğe benzeyen kompozisyonlarını kurar. İslam sanatındaki gibi bu 

kompozisyonlarda, organik formlar ve salt geometrik biçimler tam bir uyum 

içinde düzenlenmişlerdiL 63 

Resim 48: Sabri Berkel "Soyut Kompozisyon" 1973 

Şekil 36: "Soyut Kompozisyon"un analizi 

63 Atilla YÜCEL, .. Günümüz Türk Mimarlığında Tarih Yorumu·· Boyut Dergisi. S.3/20. 

Şubat 1984, s .S. 
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Sabri Berkel'in iki ya da üç rengin, tonal değerleri üzerine kurulu olan 

kompozisyonları (Resim 48) , Türk resminde salt-soyut anlayışın tipik ve 

benzersiz örnekleri arasında yer alır.64 

Resim 48'deki geometrik biçimlerin içinde yer almış renkler, sıcak-soğuk 

kontrastlığında bir denge oluşturmaktadır. Miktarları bakımından, turuncuların 

krornası azalıruştrr. 

6. CEMAL BİNGÖL 

Resim 49 ve SO ' de sanatçının geometrik soyut tarzdaki çalışmaları 

sunulmaktadır. Yüzeyin çizgisel düzenlenmesi açısından birbirine yakın iki 

resim, yatay-dikey ilkesine dayalıdır. Her iki resimde de yatayları tam dik kesen 

doğrultular olduğu gibi, belirli açıyla gelen çizgilerde analizlerle 

görülmektedir. Geometrik katılıktaki resirnlerde, renklerde bu katılığa uyrnuş, 

konturlar dışına çıkarnarnışlardır. Geometrik soyut resimlerin tümünde görülen 

bu durum, rengi, kontrast oluşturmak bakırnından ikinci plana atmıştır. Ara 

renklerin yokluğu resimlerin atmosferik katılığını desteklemektedir. Resim 

50'de, üst kısırndaki beyaz alan, Resim 42'deki mavi renk gibi nirengi 

o luşturrnaktadır. 

64 ÖZSEZGİN. s.78. 

- - - --- -
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Resim 49: Cemal Bingöl "Kompozisyon" 

Şekil37: "Kompozisyon"un analizi 
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Resim SO: Cemal Bingöl "Kompozisyon" 

Şekil 38: "Kompozisyon"un analizi 
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7. ADNAN ÇOKER 

Adnan Çoker, üslup gelişimi içinde ulaştığı belli birtakım değerlerin, 

geometrik simetri çerçevesi içine sıkışmış olarak da görülebilir. Yerel mimarinin 

kemer ve kubbe biçimlerinden esinlenerek gerçekleşen yeni düzen şeması 

60'lı yılların sonlarında ortaya çıkmıştır. Mistik denilebilecek bir ışıklandıı·ma 

düzeninin mordan beyaza ulaşan renklendirme yöntemi genelde siyah bir fon 

üzerinde simetrik biçim oluşurolarına kazandırılmak istenen müzikal bir ritm 

akışına ulaşır, ancak içerik yönünden vurgulanmak istenen aşkın bir amacın 

gerçekleştiği kuşkuludur. Bu yüzden Adnan Çoker'in resmi, öncü eğilimleri 

destekleyen tüm yakaşım ve davranış yöntemleri alınarak biçimci bir akademik 

kategori düzlemine yerleştirilebilir. 

Adnan Çoker, giderek mimari motif ilişkilerini aza indirgemek yoluyla 

giriştiği düzen çeşitlernelerine "minimal" bir anlamlılığın değerleri de 

yüklenmeye çalışır. Üstelik bu simetrik biçim parçalarının resmin düz 

yüzeyinde iyice yana kayarak tuvalin dik yan kenarına indiği sonuçlara 

ulaşır.65 

65 TANSUG, Türk Resminde Yeni Dönem. s.44. 
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Adnan Çoker, kendi sanatsal gelişimi üzerinde geometrik biçim 

düzenlemeleri ve renk dereceleri elde etmenin sırrını, Anadolu Selçuklularının 

mimari ve geometrik süsleme kaynak verilerinde bulmuştur. Sonuçta yapım, 

kendiliğinden ve belleğin buluşmasını sağlamakla olası olmuştur.66 

8. BURHAN DOGANÇA Y 

Burhan Doğançay'ın kentlerdeki duvarları kaplayan afiş, kazıntı, çizim 

ve benzerlerinden esinlenerek yüzeyci yaklaşımı, yırtılmış kağıt kıvrımları 

ardında saklanıp duran bir derinlik araştırmasıyla da bütünleşir. Burhan 

Doğançay'ın temelde eski hat sanatına dayanan bir yönteme bağlı olduğu da 

vurgulanmıştır. Düz siyah ya da düz beyaz yüzey üzerinde devingen bir 

yazısal düzen oluşturan renk kıvrımları,yüzeyden dışarı taşma eğilimlidir.67 

Burhan Doğançay, özellikle duvar yüzeyleri üzerindeki yırtık afişlerden 

esinlendiği resimlerinde, yüzeyden öne doğru taşıp kıvrılan renkli lekelerin 

gölge derinliklerine doğal bir espas anlamı getirmiştir.68 

Resim 52 ve 53' te salt eğriler çizgisel bir düzenleme sunar. Eğrilerin 

oluşturduğu devinim resim yüzeyinin hemen hemen tümünde görülür. Fonu 

yırtarak çıkan renkli şeritler, kendilerinin oluşturduğu gölgelerde derinlik 

sezgisini güçlendirmektedir. Geometrik soyut resimlerden ayrı olarak, buradaki 

ara renkler pasaj işlevi üslenmektedir. Kırmızıların ve sarıların kıvrılarak 

soğuması, soğuk renklere geçişte yumuşaklık sağlamaktadır. Özellikle sıcak 

renklerde nicelik bakımından azalma, buna karşın kromada yükselme görülür. 

66 

67 

68 

T ANSUG, Çağdaş Türk Sanatı. s.278. 
TANSUG, Türk Resminde Yeni Dönem. s.78 . 

TANSUG, Çağdaş Türk Sanatı. s.266-267. 
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Resim 52: Burhan Doğançay, "Kompozisyon" 

\ ) 

Şekil 40: "Kompozisyon"un analizi 
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Resim 53: Burhan Doğançay "Soyut Kompozisyon" 1989 

Şekil 41: "Soyut Kompozisyon"un analizi 
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9. ABİDİN ELDEROGLU 

Soyut akım yönünde ilgi çekici bir tarz girişimini sunan Abidin Elderoğlu 

eski hat örneklerinin çağcıl bir kurgusu niteliğinde olan kimi yapıtlarında, bu 

alana göndermeler yaparken, kaligrafik yönelişi, tasarımın temel ögesi 

durumuna getiriyordu. Ancak kaligrafik ögeleri kullanmadığı yapıtlarında 

bunu gösteren hiçbir belirti yoktur.69 

Şekil 42: "Soyut Kompozisyon"un analizi 

69 TANSUG, Türk Resminde Yeni Dönem. s .74. 
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Resim sanatının soyutluluğunu sağlamak amacıyla, müzikten seslerin, 

işlevlerince uygulanmasına koşut olarak renk, biçim, açık-koyu ve yarım 

koyuluk gibi plastik ögelerin etkinliklerine dayatılmış bir anlayışı belirten 

Elderoğlu'nun resimlerinde kaligrafik değerler, belirli bir biçim vermeye uygun 

olarak düzenlenir. Çizgi ile renk arasındaki oluşumlar, süreçsel bir etkinlik 

düzeyinde işlenerek geliştirilirJO 

Resim 55: Abidin Elderoğlu "Kompozisyon" 

Şekil 43: "Kompozisyon"un analizi 

70 ÖZSEZGİN, s.135. 
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10. ADEM GENÇ 

Öznel yaşantı sarsıntılarını resim yüzeylerinde sert ve yumuşak ikilemini 

içeren nesne oluşumlarıyla kapsayan Adem Genç'in çalışmaları geometrik 

soyut Türk resminin örneklerindendir. 

Resim 56: Adem Genç "Soyut Kompozisyon" 1987 

Şekil 44: "Soyut Kompozisyon"un analizi 
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"Soyut Kompozisyon" adlı eserinde, buna güzel bir örnektir. Uçları 

resmin kenanndan taşan "U" biçimi, çizgisel düzenlemedeki ana deviniınİ 

vermektedir. Resmin merkezindeki yeşil leke, onun içindeki sarılar ve 

yukarıdaki kırmızı leke, bu biçimi oluşturmakta ve onun kapsamında yer 

almaktadır. Sol üst köşedeki mavi renkten başlayarak, sağ alttaki kırmızı 

lekeden geçen, soldaki beyaz lekenin alt kısmından başlayarak, sağ üstteki 

geçen doğrultu, birbirlerini yaklaşık dik açı ile kesmektedir. 

Koropozisyonda yer alan geometrik biçimlerin içlerindeki renkler 

konturlar dışına taşmamaktadır. Ama kimi yerlerde renklerin yumuşatıldığı 

görülmektedir. Bu değerler pasaj niteliği oluşturmamakta ancak geriye 

giderek boyut kavramını güçlendirmektediL Burada da renkler ister sert ister 

yumuşatılmış olsun, biçim içinde yer almakta ondan ayrılamamaktadır. 

ll. ZAFER GENÇAYDIN 

Zafer Gençaydın, soyut-dışavurumcu anlayışa bağlıdır. Resimlerinde, 

geniş espas ve karşıt leke etkilerini, psikolojik kökenli bildirileri de içeren bir 

anlayış doğrultusunda değerlendirmektedir .7 1 Resim 57' de de renkler bu 

etkiyi vermektedir. 

71 ÖZSEZGİN, s. 160. 
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Resim 57: Zafer Gençaydın "Suskunluk" 

Şekil 45: "Suskunluk"un analizi 

Resmin orta üst kısmındaki sarı renk kompozisyonun nirengi noktasını 

oluşturmaktadır. Bununla birlikte çizgisel düzenlemenin ana devinimini veren 

ters "U" biçiminin üst sınırında yer almaktadır. Soğuk rengin üstün olduğu 

kompozisyonda ara ara sıcak ve sert renkler ritm oluşturmaktadır. 
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12. ADNAN TURANİ 

Bir dizi ve birbirini tamamlayan renk yöntemi üzerinde, aşkınlığın 

olanaklarını araştırmaya yönelik bir çalışma düzenini öngören Adnan 

Turani'nin resimleri, içinde taşıdığı gizli doğa özünü soyutçu analizler 

düzeyinde işleyip zenginleştirir, bir resimden diğerine, görsellik dinamizminin 

boyutlarını araştırır. Boyanın renge dönüşen sınırında gezinmeyi beğenir. 

Resimsel biçimin sonsuz olanaklara açık olduğu gerçeği üzerinde durur.72 

Resim 58: Adnan Turani "Piktografi" 

Şekil 46: "Piktografi"nin analizi 

72 ÖZSEZGİN, s.3l2. 
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Resim 58' de yazısal nitelikteki çizgisel figürler resmin merkezinde bir 

oval oluşturmaktadır. Yüzeyin çizgisel düzenlenişindeki yatay ve dikliklere 

kontras oluşturan eğrilik, figürlerin konumundan dolayı daha da belirginlik 

kazanmaktadır. 

Yazının ilkel biçimini anımsatan çalışmada, aniatılmak istenen kavram 

resimsel öğelerle simgelenmiştir. Figürlerin içinde bulunduğu bi.iyi.ik 

dikdörtgen bir taş levha izlenimi iletmektedir. Resimdeki devinim bu 

dikdörtgen içinde küçük çizgisel kıpırdanmalarla sağlanmaktadır. 

Resim 59'da da, Resim 58'i anımsatan karakterler görülmektedir. Resmin 

geometrik analizinden de anlaşılacağı gibi birbirine karşıt iki eğri, anlatımı 

merkezde toplamaktadır. Mavi ve kırmızının kontrastlığı devinimin diriliğini 

güçlendirmektedir. 

Resim 59: Adnan Turani "Yeşil Üstüne Konuşma" 

Şekil47: "Yeşil Üstüne Konuşma"nın analizi 
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Resim 60: Adnan Turani 

Şekil48: Resmin analizi 

Resim 60, Resim 58 ve 59' a göre daha özgür fırça vuruşlarına sahiptir. 

Bir kaç atılımda oluşmuş izlenimi vermektedir. Resimdeki devinim üçgen çatı 

içinde daha yoğundur. Geniş çizgiler, açık ve koyu değerleriyle bu devinimi 

güçlendirmektediL Resmin merkezindeki üçgenin iki kenarını veren sarı renk 
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ilgimizi kendisine çekmektedir. Sarı ve mavinin oluşturduğu bir karşılıklar 
dengesi sunulmuştur. 

13. RESİMLERİMDEN BİR ÖRNEK 

Resim 61: Cenk Sezer, "Kompozisyon" (Diptik) 1994 

Şekil 49: "Kompozisyon"un analizi 
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"Kompozisyon", geometrik biçimlerin oluşturduğu bir yapıya sahiptir. 

Çizgisel analizinde de görüldüğü gibi, yüzeydeki doğrultular birbirlerini dik 

kesmektedir. Resmin kenarlarından dışarı taşan ve yönleri aynı olan dört eşit 

karenin kesişmesi, kompozisyonun temel kurgusunu oluşturur. Bu geometrik 

biçimler, yüzeyin dışında, boşlukta kendilerini tamamlar. B ideşimlerini ise resim 

yüzeyi içinde gerçekleşir. Bu birleşme sonunda, sağda ve solda ikiz kareler 

oluşur. Karelerin diyagonal durumu, yüzeydeki dinarnizınİ güçlendirir. 

Kurguyu oluşturan dört karenin, resim yüzeyinde yer alan uçlarından ve 

kesişme nokalarından geçtiği düşünülen, birbirine paralel dört yatay çizgi , 

resmin ortasındaki dikeye karşıttır. 

"Kompozisyon"un sağında ve solunda yer alan koyu lekeler, bakışımızı 

resmin merkezinde toplar. Bu noktaya yönelen bakış kırmızı rengin ve beyazın 

yan yanalığı ile etkilenir. Yüzeyin sol yarısındaki kırmızı -mavi ikilisi, sıcak

soğuk ilişkisi içindedir. Alanların aynı olmasına karşın, kırmızı bakışımızı sağa 

yönlendirir. Yüzeyin sağ yarısındaki beyaz-siyah ikilisi ise açık-koyu ilişkisini 

sunar. Aynı kırmızıda olduğu gibi, beyaz da bakışımıza yön verir ve bu güçler 

bizi resmin merkezine yönlendirir. 

"Kompozisyon"da geometrik biçimlerin kesiştikleri alanlarda 

oluşturulmuş yapay doku saydamlık etkisinde rol alır. Biçimler renklerini bu 

ortak alanlarda öleşirler ve bir ara değer oluştururlar. 

"Kompozisyon" daki geometrik biçimler kesin sınırlar belirtir. Bu durum 

ise renklerin bulunacağı yeri bilirler. Renkler, biçimsel sınırlar içinde kalır ve 

etkilerini ancak bu alanlarda gösterirler. 
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SONUÇ 

Araştırmadan ve yapılan analizlerden edinilen bilgiler doğrultusunda şu 

sonuçlara ulaşılabilir; soyut resimlerindeki çizgisel geometri, genellikle yapıtın 

tüm yüzeyini kaplar. Geometrik düzen, birbirini giderek dik kesen doğrultu ve 

alanlardan oluşur. Geometrik soyut resimlerde ise kesin diklikler özellikle ilgiyi 

çeker. Sarmal ve diyagonal bağlantıların bulunduğu resimlerde de, yatay ve 

dikey doğrultular görülür. Soyut yapıtlardaki geometrik doğrultular, figür ya 

da nesneye bağımlı olmadıklanndan -ki figüratif resimlerinde yüzeyin çizgisel 

şeması figür, nesne vb. elemanlara bağımlıdır- kompoisyonun kuruluşunda 

öncelik kazanır. Ayrıca bu geometrik kurgu, denge ve karşıtlık sorunlarının da 

çözüm koşulu olur. 

Soyut resimlerde, rengin karakteri, somut biçimierne için kullanılmayınca, 

yüzey yan yana kontrast renklerden oluşur. Özellikle geometrik soyut 

resimlerde, ara renklerin kullanılmadığı görülür. Çünkü ara renkler, ışık-gölge 

resminde espas ve pasaj sorununun çözümü için önem kazanmıştır. Soyut 

resimlerde geometrik çatı çizgisel olarak kurulunca ve kompozisyonun 

kuruluşunda, matematiksel ve geometriksel tanımı olan veya olmayan biçimler 

olduğunda, renklerin yerleştirileceği yer, bu geometrik biçimlerin içidir. 

Renkler biçimsel sınırlar içinde yer almaktadır. 
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Bu durum karşısında, soyut, özellik geometrik soyut resimlerde renk, 

biçime bağlı, ona yardımcı bir eleman durumundadır. Geometrik çizgisellik 

birinci!, renk ise ikincil kontrast işlevi üstlenir. 



Algı 

Anlak 

Anlama 

Aşkın 

Bilgi 

Dış dünya 

Duyum 

Duyum eşiği 

Duyuüstü 

Eylem 
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SÖZLÜK 

Bir şeye dikkati yönelterek, duyular yoluyla o şeyın 

bilincine varma. 

Kavrayış; anlayış; kavrama ve yargılama yetisi. 

Bir şeyi yalnızca dıştan değil, kendi içinden kavrama bir 

şeyin özünü, bir bağlam bütünü olarak anlamını tanıma. 

Bir düzeyin ötesine yükselen, verilmiş bir sınırı aşan, 

doğayı, gerçekliği aşan. 

Bilme edimi; bilme edimi sonunda ulaşılan şey; bir şeyin bir 

şey olarak kavranması. 

İç algılarla kavranan şeylere karşıt olarak dış algılarla 

kavranan şeylerin tümü. 

Duyu organının uyarılmasıyla, organızmanın (insan) 

duyarlık göstermesi. 

Bir duyurnun oluşabilmesi için, uyarıcının aşması gereken 

sınır. 

Duyularla verilmeyen; algılama yoluyla değil, düşünmeyle 

kavranan; deney dünyasının dışında bulunan. 

İnsanın bir dış nedenle değilde; doğrudan kendisinin 

gerçekleştirdiği davranışları; bir tasarımın, bir düşünüşlin 

gerçekleştirilmesi. 



Eyleme 

Gerçek 

İç Dünya 

Kavram 

Log os 

Nesne 

Öz 

Özdeşleyim 

Özne 

Öznel 

S ezgi 
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Etkin olma; bir şeyi gerçekleştirmek ya da değiştirmek 

üzere bilinçli bir etkinlik. 

Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak, 

var olan. 

Bilincin dışında olan şeylerin karşıtı olarak; bilincin içinde 

olan şeylerin tümü; kişinin iç yaşantılarının oluşturduğu 

bütün. 

Bir nesneyi doğrudan doğruya yeniden tanıtmaya 

yarayacak bir biçimde gözönüne seren şey, duyu organları 

ile algılanmış olan bir şeyin somut ya da düşünsel tasarımı. 

Nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kaplayan ve 

bir ortak ad altında toplayan genel tasarım. 

Bir şeyi anlaşılır kılan mantıksal temel. 

Dış dünyanın bir parçası olarak bilincin karşısında duran 

şey. 

V arlığın aslını kuran şey; temel özellik. 

Kendi duygularını nesnelere aktarma; kendini başka bir 

varlığın içinde duyma. Bu anlamda özdeyişim, estetik 

yaşantının temel öğesidir. 

Kendini karşısında bulduğu nesneyi bilme ve eyleme ereği 

ile yönelen birey, bilen, bilmeye yönelen, ama kendisi bilgi 

nesnesi olmayan varlık. 

Öznede temellendirilen, özneyle belirlenmiş olan, özne için 

geçerli olan. 

Bir bağlantının birden, doğrudan doğruya, aracısız 

bulunması, yakalanması; dolaysız kavrama. 
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Tin 
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Herhangi bir düşünce konusunu göstermeye yarayan 

belirsiz terim; düşünen bilincin konusu olabilen, gerçekte 

var olmayıp da yalnızca düşünülmüş olan her şey. 

Ruhun uslu yani; biçim veren ilke; canlının düşünsel yanı. 

Bütün var olanları içine alan genel kavram. Varlık, gerçek 

(real) varlık, düşüncel (ideal) varlık olarak ikiye ayrılır: 

Gerçek varlık; gerçekliğini nesnelerden, olaylardan, 

kişilerden alan şeydir, uzay zaman içindedir, bireyseldir, 

tektir; düşüncel varlık öz (essentia) olarak gösterilir. Uzay

zaman dışıdır, duyulada algılanamaz elle tutulur gerçekliği 

yoktur. 
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