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ÖZ 

Gördüğümüz her şey bir dokuya sahiptir. Her cismin yüzeyinde, yalnız o 

cinsi belirleyen, farklı dokular vardır. Bunlar mikroskobik ölçülerden, gözle fark 

~ edilir olanlara kadar çok çeşitl i biçimlerde dizilmiş, birimlerden oluşmaktad ır. 

Kendi vücudumuzun anatomik yapı~ı düşünüldüğünde; beynimizi 

düşündüğümüzde yine bir çok hücre ve dokulardan oluşan yapı söz konusu olur. 

Doku e leman ı, insanlar resim yapmaya başladığından beri vardı ve 

ilerledikçe kendisini daha çok vurgulad ı. ilk önceleri resim belli kurallara uyularak 

yapılırken, doku sadece vizüel olarak yer alıyordu. 

Doğa yapıs ını n önemli bir eleman ı olan doku, sanat yapıtının da kuvvetli bir 

e leman ıdır. Bütün eserler ister bina, ister heykel, ister resim olsun dokudan 

yoksun değ ildir. 

Doku resim düzlemi üzerindeki pictural etki ler elde etmek için kullanılan bir 

unsur olmas ına rağmen , kendisi ne denli gerçekse, oluşturduğu etkiler de o denli 

gerçektir. Bir rengi parmaklarımızı sürmekle hissedemeyiz ama dokuyu resim 

düzlemi üzerinde parmaklar yardımıyla alg ıl ayabil iriz . 

Doğal dokunun, malzemenin direkt kullanılmasıyla, resimdeki bazı kurallar 

yıkıld ı. Sanatç ıl a r daha özgün çalıştılar. Dokuyu vurgulamak için, çevreden 

topladıkla rı malzemenin resmini yapmak yerine gerçeğini koydular. Fakat resimde 

boya malzemesi hala yerini korumaktad ır. Sanatçı hissedilmesi gereken dokuyu, 

fırça vuruşlarıyl a boyaya şekil vererek anlatmaya çalış ır . 

Neden doku? Çünkü, doku görsel ani atımda yapı taşıdır. Bizi tekilden 

çağu l a götüren, kalabalığın tek sesten koroya varışın verdiği heyecan nedir? 

Tıpkı müzik ve ş iirdek i ölçüye benzer bir ritim duygusu olmalı bu. Davula 

vurulan tek vuruş yankılanmaz , sönüverir. Heyecan vermesi için tıpk ı yürek 

vuruşu gibi yinelenmeli, nakarat halini alma l ı, dokuya dönüşmelidir . Belki de bir 

coşkuya dönüşüm amaç! 

San ırım, görsel aniatımda dokunun temel bir unsur olması; bir renk kadar, 

biçim kadar, çizg i ve leke kadar vazgeçi lmez olmas ındaki güç ve gizem burada 

yat ıyor. 

Çevramizi bu denli saran dokunun sanatta yer almaması mümkün değ ildir. 



ABSTRACT 

Everything we observe has a texture on it. There are special textures on 

every object, which are special for each. They apper on smail as tiny materials, as 

to see from a microspic, as big as to clishinquish with eyes; in a series of 
1 

different sezers; and units. As you thin k of human body, b ra in for example, ·has a 

construction, formed by different cells and tı ssues. 

Texture had been in the life of human, who they began painting the fırst 

pictures; and improved by the time. At the begining, painting were done according 

to the instinct rules. And the texture appeared visually on ly. 

Texture, being the important member of nature is also a strong and 

impressive membre of Art. Every building, every scu lpture, every painting has a 

texture on it. 

As texture is a pictural effect on the painting surface, however, both the 

painting itself and the affects it resembles are real. We can't feel the sense of a 

painting by touching, but this is not true for texture. 

With the direct use of materials and natural texture on the painting, same 

rules were demolished. Artists had studied originally. To emphasize the texture, 

instead of painting the materials we collect from the envinonment; they put the 

rea l one in the painting. But, painting materials are stili used. The artist shapes 

the painting with the brush blows; for the sense of texture. 

Why texture? Because it is the key stone of vi siul attraction. \/Vhat is the 

excitement of being plural from singular and the crowd to the choir? 

This must be a sense of rhytm !ike in music and poem. A single beat on the 

drum doesn't vibrate. For a sense of excitement we need a repetition , a texture a 

rhytm !ike heart. The aim is perhaps a feeling of enthusism. 

1 think, the visual description, texture is as valid as colour, from line. Which 

means it the basic features of a painting. lt is the mystery and strength in it. 

lt is impossible to abandan from texture due it is so much fond in the nature 

and environment. 
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V 

ÖN SÖZ 

Gördüğümüz dokunduğumuz her nesnenin bir dokusu vardır . Doğa l dokular 

dokunma duyumuz ile a l g ıl an ı r. Yapay dokular da estetik kaygılar ve 

kurgulanmalar sonucu belli birim e leman ları sistematikleşmes i şeklinde 

gözlemlenir. 

Dokunun her yerde o lması , bir parçamız olması, gerek birim eleman ların 

doğasa l yapısında, gerekse belli düzenlerle bir araya gelmelerindeki etkiler bizi 

dokuya yaklaştırmaktadır. 

Amacım, doku konusunda hem bilgi vermek, hem de dokunun resim 

sanat ı na yansımasın ı n nasıl olduğunu göstermektir. Bu tezi yazmamda yardımcı 

olan danışman ım, Yrd.Doc.Halim ÇELiKER' e , gerekli desteği ve sabrı 

esirgemeyen diğer hoca larıma teşekkürü bir borç bilirim. 

Neslihan GEÇER 



\ll 

iÇiNDEKiLER 

Sayfa 
ÖZ ................... ....... .... .. ... ... ......... ..... ..... .... .... ... .... ......... ... .. .. .. ...... ............. ... ... .. . ii 
ABSTRACT. ....... .. ..... ..... ....... ...... .... .... ...... ....... ...... .......... .... .... ....... ....... .. ...... .. . iii 
DEGERLENDiRME KURULU VE ENSTiTÜ ONAYI. ......... .... .............. ..... .... .... iv 
ÖNSÖZ ... .. .. ..... ... .............. .. ..... .. ................. .. ......... ..... ... .... .... ......... .... .......... ..... v 
ÖZGEÇMi Ş .. ..... ....... ... ....... .. ......... ... .. .. ... ... ~ .... ..... ........ ... .... ... .... .... ... .. .... .... ...... vi 
iÇiNDEKiLER ..... ... ............ ...... ... ........................... .. .......... ...... ............ .... ... ...... vii 
ŞEKiLLER LiSTESi. ..... ... .... ................... ............. .. ...... ..... ....... ..... .... .. _ .. ......... .. viii 

· BiRiNCi BÖLÜM 
G i R i Ş .. ...... ... ............. ..... .... .... .. ...... .. ... ... ... ..... ....... .... ... .......... ... ... ........ .......... .. .. 1 

1 GENEL OLARAK DOKU .... ... ......... ............. ..... ... ............... .......... ... .- ........ .... ...... 2 
1.1 DOKU NEDiR? .... .......... ...... .......... .. ................. .. .... ........ .... ... ...... .... ........... . 2 
1.2 ÇEVREMiZDE DOKU VE DOKU DÜZENi .. ... ... .. ........................................ 2 
1.3 DOKU ÇEŞiTLERi : .. ..... ..... ... ..... .. ....... .... ... .... ............... .. ...... ...................... 4 

1.3.1 Doğa l Doku lar: .. .. ....... .. ....... .... .... .. ...... ................ .... .. .. ............ ....... .... ... 4 
1.1.2 Güncel (Değişken) Doku: ... ...... .. .... .... .................. .. .................... .... ..... . 6 
1.1.3 Yapay (Görsel yada Vizüel) Doku: ....... .. ....... ........ ..... ........................... 6 
1 . 1 . 4 Optik Doku : ....... ... .. .. .... .... ........... ... ..... ... .... .. .. .. .... ....... ............... ... ..... .. 7 

iKiNCi BÖLÜM 
2 GÖRSEL ANLATIMDA DOKU ........ .. ....... .... ................ .... ..... .. ....... ...... .. .. .......... 9 

2.1 DOKUNUN GÖRSEL ANLATlMDAKi ETKiLERi ...... .. .. ............................... 9 
2.2 i ŞLEVSEL SANATTA DOKU : .................................... .. ........................ 11 
2.3 RESiMDE DOKU : .. .. .. ...................... ... ... ...... .............................. ............... 17 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
3 DOKUNUN RESiM ÇALIŞMALARIMA YANSIMASI ........................................ 38 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
4 KONUYLA iLGiLi ÖRNEKLER, SANATÇlLAR ARASI iLiŞKiLER ... .. ..... .... ... .48 

SONUÇ .. , ..... .... ..... .. ... .. .... ......... ... .. ......... .. ... ........................ .. ....... ....... ........ 1 00 
KA YNAKÇA .. ... .... .. .. .... ...... ........... ................................... .... ...... .. ......... ...... .. 1 02 



vııı 

ŞEKiLLER LiSTESi 

Şekil1 "Merdivenli figür'' tuva! üzerine yağlı boya (80x100 cm.), 1994 .... ......... 39 
Şekil2 "Kompozisyon" tuva! üzerine yağlı boya (70x110 cm.), 1997 ..... .... ..... ... 39 
Şekil 3 "Çeli şki 1." tuva! üzerine yaı~lı boya (100x120 cm.), 1995 ................... .40 
Şekil 4 "Çelişki ll." tuva! üzerine yağlı boya ('1 00x130 cm.), 1995 .. ........... .. .... .. .40 
Şekil5 "i simsiz" tuva! üzerine yağl ı boya (100x1 30 tm.) , 1996 .......... .... ...... .. : .. 41 
Şekil 6 "isimsiz" tuva! üzerine yağlı boya (80x100 cm.), 1995 ...... .. ..... .. ............ .41 
Şekil 7 "isimsiz" tuva! üzerine yağl ı boya (1 00x120 cm.), 1995 ..... .... .. ... .. ....... .42 
Şekil 8 "Ront" tuva! üzerine yağlı boya (80x100 cm.), 1995 ............ ......... ... .. .. ... .42 
Şekil 9 Kolaj Kağıt üzerine yağlıboy (140x200cm.), 1995 ... ... ... ...... .. ... ... .. .. ..... .43 
Şekil10 "isimsiz" kolaj (50x50 cm.), 1994 ..... ..... ... .. ..... .. .... .......... ........... ........ ... .43 
Şeki l11 "Kompozisyon" tuva! üzerine yağlıboya, (100x1 20 cm.), 1996 .. .... .... ... .44 
Şekil12 "Dokumacılar'', tuva! üzerine yağlıboya, (62x77 cm. ), 1995 ........... ... .. . .44 
Şekil 13 "Adım" tuva! üzerine yağlı boya, (38x45 cm.), 1995 .......... ... ................ . .45 
Şekil14 "Devinim" tuva! üzerine yağlıboya , (100x100 cm.), 1995 ..... ............. ... .45 
Şeki115 "isimsiz" tuva! üzerine yağlıboya , (67x82 cm.), 1997 .. ......... ... .. .... ..... ... 46 
Şekil16 "Düzenleme" Linol baskı, 1996 .... .. ..................... .... ....... ..................... . .46 
Şekil17 "Düzenleme" Litografi (Taş baskı), 1996 ...... .. ... ...... ... ...... ...... .. .. ...... .. .. .47 
Şekil 18 Alçı rölyef ça lı şmas ı , 1994 (50x50 cm.) ........ ..... ....... ..... ........ ............... .47 
Şekil 19 Doğal doku örneği (ağaç kabuğu) ..... ..... .. ... .. ... ..... ... .... ................. ...... .48 
Şekil 20 Doğal doku örneği (kereste kesiti) .. ...... .... .. ..... .... .. ....... .. ........ ..... ...... . .48 
Şeki l 21 Doğal doku örneği (kurumuş toprak) ..... ..... .............. ....... ..... ... ... ....... .. .49 
Şekil 22 Doğal doku örneği (bulutlar) ................. .. ............... ..... .......................... 49 
Şekil 23 Doğal doku örneğ i (yaprak ayrın tı sı) ..... ... .. .. .. ............................ ." .. : ...... 50 
Şekil 24 Doğal doku örneğ i (şelale ayrınt ı s ı) .......... ... .... ..... .... ....... ..... .... ........... 50 
Şekil 25 Yapay doku örneği (örülmüş has ı r) ... .... ... ... .... .... ......... ................... ..... . 51 
Şeki l 26 Yapay doku örneği ( örülmüş baca ve kiremitler) .... .. .... .. .. .. .... ... .. .. ..... .. 51 
Şeki l 27 Yapay doku örneği (buruşturulmuş kumaş) ........................................... 52 
Şekil 28 Yapay doku örneğ i (kırıştırılmış muşamba) .... ... ... ...... .. .. ...... .... .. ... ........ 52 
Şekil 29 Doku tasarım lı cam .............................. ....... .. .............................. ........ ... 53 
Şekil 30 Doku tasarım lı ev ............................ ..... ..... ..... .... .... ........ .. .......... .. ......... 53 
Şekil 31 Çizim yoluyla oluşturulan yapay d ok örnekleri ...................................... 54 
Şekil 32 Doku kompozisyonları. ...... ... ......... .. ... ............ ..... ...... ... .......... ... ... .. .. ..... 55 
Şekil 33 Eş üçgen le optik .......... .... .... .. ................ .. .. .. ...... ....... .............. ...... .... ... .. 56 
Şekil 34 Değişen üçgenleri e optik ... ..... ... ............ .... ........ .. .... ........ .... ....... ....... .. .. 56 
Şekil 35 Kalınlaşan, ineeleşen çizgilerle optik ... .. ..... ............. ......... ........... ...... ... 57 
Şekil 36 BÜyüyen, küçülen noktalarla optik .. .. ... ... .... ................ .. ................... .. .... 57 
Şekil 37 Birim e leman ı n konum aç ı s ından değişimi ile optik .. ... ........... ........ .... .. . 58 
Şekil 38 Giderek kesişi me uğrayan biçim le optik ... ... ...... ...... ..... .. .... ...... .... ....... .. 58 
Şeki l 39 Aynı dokunun değişik konumlarda, üst üste bindirilmesiyle elde edi len 

optik etkiler ...... ... .. .......................... .. ..... ......... .. .. ... .. ... .... .. ....... ... ...... .. .. . 59 
Şekil 40 Optik doku ..... ........ ..... .. ... ... ... .......................... ........ .. ................ .. .... ... ... 59 
Ş eki 1 41 Hundert \f-Jasser' ı n bina tasarı m ı ....... ..... .. .... ....... .... .. ... .. ........ .. .. .... .... .. 60 
Şekil 42 Bir salonun duvarı ............................................ .. ........... .... .......... .. .... . 61 



Şekil43 

Şekil44 

Şekil45 

Şekil46 

Şekil 47 
Şekil48 

Şekil49 

Şekil 50 
Şekil 5 1 

Şekil 52 

Şek il 53 
Şekil 54 
Şekil 55 
Şekil 56 
Şekil 57 
Şekil 58 
Şekil 59 
Şekil 60 

Şekil 61 
Şekil 62 

Şekil 63 
Şekil 64 

Şekil 65 

Şekil66 

Şekil 67 
Şekil 68 

Şekil 69 
Şekil70 

Şe kil 71 
Şekil 72 
Şeki l 73 
Şekil 74 
Şekil 75 
şekil 76 
Şekil 77 
Şekil 78 
Şe kil 79 
Şekil 80 
Şekil 81 
Şekil 82 

Şekil 83 
Şekil 84 
Şeki! 85 

IX 

Taş duvar ... ...... ... ... ..... .. ...... ......... .. .. .... ... ..... .... ... ........ .... .... ........... .. ..... 61 
Adolph Dı oda ............ ............. ..... .. .... ... ... .... ... ...... .............. ..... ........ ...... 62 
Alberto Giacometti: Orman, 1950 Boya lı Bronz, (58x64x60 cm.), Saint 
Paul, Fransa ........ .... ........... .... ... ..... .. ... .. ................. .... .... ... ...... .... ..... .. .. . 62 
Mozaik (datay) Reinhold P. Marxhausen . ... .. ... ..... .. .. ....... ...... .... ..... ...... 63 
Seramik tasarımlar ... ..... ... .... .. .. .. ...... ... ... ...... .... .... ... ... ...... ........ ... .. .... .... 64 
Batik örnekleri. ..... .......... .. ... ..... .... ........ .. ..... .. ... ... ..... ..... .... ...... .......... .... 65 
Dokuma pano . ........ .......... ...... ......... .. .... ... .... .. .... .. .... ............. ..... ........ ... 66 

. 1 

Zeki Faik lzer, Abstre halı: H a lı (96x1 62 cm.), 1982 .... .. ... ........... ..... .... 66 
Lascaux mağaras ı duvarındaki hayvan resimleri . ......... .. .. ..... ........... .. .. 67 
Ekmek ve Ba lı kçıların Çoğalmas ı Mucizesi, S. Apoilinare Nuova 
bazi likasından mozaik .... .. ......... .. .... .... ........ ... ... .. .. ... ..... .. ....... ... .... ........ 67 
Hugo Van Der Goes, "Meryemin Ölümü", sunak masas ı tablosu ..... .... . 68 
Paul Signag, Paris lle de la C it e, 1912 .... .. .. .. ..... .. .. ...... ..... ... ...... ..... ..... 69 
Camille Pissarro, "Penceredeki Genç Kadın", 1884 .... ..... ............. .. .. .... 69 
George Seurat: Courbevoie' daki köprü. 1886 ..... .. .. ... .......................... 70 
Van Gogh' un Kır Manzaras ı. ..... ....... .... ...... ... ..... .. ..... ... .. ... .. .... ...... ....... 71 
Van Gogh, "Servili Peyzaj", 1889 ............... ..... .. ..... ..... ..... ........... .... ...... 71 
Pablo Picasso: "Bambu Sandalye li Naturmort", 1912 ....... .... ...... .. ... .... . 72 
Pablo Picasso:"Şişe , bardak ve keman", 1912-13 ...... ...... .. ... ...... ..... .... 72 
Pied Mondrian: Kırmız ı, sarı ve mavi düzenleme . ............ .... ..... .... ... .. .. . 73 
Paul Klee: Siyah, hala yerinde, 1940 (kağ ıt üzerinde verniklenmemiş 

suluboya.) ...... .... .... ... .... ... ......... ........ .... ..... ... ...... ... .. ...... ........ .. ....... ... ... 74 
iç tasarımda baskı. ...... ... .... .......... ........... ....... .... ... .. ... .. .... ..... ...... .. .. ..... . 75 
Gustav Klimt: Öpüş , 1907 .. .. .. .... .. ..... ..... ... ...... ... .. ..... .. .... .... .. .... ........ .. .. 75 
Gustav Klimt: Pattern for the Stoclet Frieze, araund 1905-06 .. .. .... .. .... . 76 
Pierre Bonnard:".Banyodaki çıplak", 1932 ........ ........ .. ...... .. ... ... ... .... ...... 77 
Max Erne st: Bina ... .... ......... ...... ........ ..................... .. ....... ... .... .... .. .. ..... ... 77 
C. Carra: Manifesta Zione lnterventista, 1914 .. .... .. .... .. .... ....... ............. 78 
Kurt Schwitters: Merzbild 25 A, 1920 ...... .... ..... .. .. ... .... .. ... ... ... ... ... ..... ... . 78 
Kurt Schwitters: Black ınburgh, 1946 ........ .. .. .. ....... .. .. .... ......... ... .. .. .. .... . 79 
Kurt Schwitters: Mixture, 1937 .... ....... .. ......... ....... .. .. .. ..... ............ .......... . 79 
Texture Col!age ... ... .. .. ... .. ..... ... ............ .. ................ .......... ... .. ...... .. ..... ... . 80 
Jean Mi ro ....... ........ .. ......... ..... ........... .... .. .... .. ....... .. ...... ... .......... ........... . 81 
Jean Pol lock, no:1. 1948 tuva! üzerine yağl ı boya , (172x223 cm.) .. ... .. 82 
Jean Fautrier, "Teted otoge" no:3 .... ...... ...... .... ....... ... ........ ... ...... ....... ... 83 
Mark Tobey: Uzay Gü!ü, 1959 .......... ... ....... .. .... ....... ... ........ ............. ...... 83 
Jean Dubuffet: Ağ dokulan, Bi tki se l Yazın/ Araziler, 1959 (Litografi ) ... 84 
Jean Dubuffet ... .... .... .. .. .... ........... .. .. .... ... .. .... .. ... .... .......... .... ... ..... .... .. .. .. 84 
Robert Raushenberg: Kombine res im, 1955 (80x1 90 cm.) .. ...... ....... .... 85 
Roy Lichtenstein, 1964 ........... ........ ...... .. ........ ...... .... ... .... ........ ........ ..... . 86 
Ka li mera Kreta, 1983 (300x300 cm.) ....... ... ................... ........... .... ... .... .. 87 
Robert Kushner, Segele dahin, 1983 Sai l away, Verschiedene 
Stoffsorten und Acryl, ..... ... ........ ... ........... ... ... .... .. .. .......... ..... ...... ...... ..... 87 
H undert Wasser, 1961, Tokyo .......... .. ..... ... .... ....... ... ... ...... ....... .. .... .. .... 88 
H undert VVasser: Dokuma. 1948 .... ...... ........... .. .... .... ..... ... .... .............. 88 
Victor Vasarely: Zett - Kek, 1966 (140x1 40 cm. ) ..... ...... .. .... ..... ... .. ... ... . 89 



Şeki l 86 

Şeki l 87 
Şeki l 88 
Şeki l 89 

Şeki l 90 
Şeki l 91 
Şeki l 92 
Şekil 93 
Şel<.il 94 

Victor Vasarely: Zebra, 1965 ....... ....... .... ............. .. ... .... ....... ............ ...... 89 
Victor Vasarely: Metsh. 1964, Guaj ( 40x40 cm.) ..... .... .... ..... ........ .. ....... 90 
Bridget Ri lley, Kinetik Resim ... ..... ....... .... ... ... ...... ... ....... ..... ...... ........... .. 90 
Antani Tapies: Peinture ................................. ....... ... ....... ....... .... ... .. .. .. ... 91 
Anton i Tapies: Toprak boya lı kabartma . ... ............ .. ..... ..... .......... .. ... .. ... 91 
Dennis Oppenhein: Yönlendirilmiş Buğday-Ekimi, 1969 ... ....... ..... ...... .. 92 
Sami Yetik: Peyzaj . Tuva! üzerine yağlıboya , 1939 (34x46 cm.) ........... 93 
Bedri Rahmi Eyüpoğlu: Çıplak. Tuva! üzerine yağlıboya (80x60 cm.) .. 93 
• 1 

lbrahim Balaban: Meyva toplayanlar. Tuva! üzerine yağlıboya 
(81x122 cm) ..... ... .... ........ ..... ........... ...... ..... ... ....... ... ... ........ ...... .... ..... ... . 94 

Şekii 95 Fahnünnisa Zeid, "Mololit" ..................... .. ... .... ......... ........ .. ... ........ ........ 94 
Şekil 96 Erol Akyavaş : Kompozi syon. Tuva! üzerine akrilik, (102x1 27 cm.) .. .. .. 95 
Şekil 97 Devrim Erbil : Kompozisyon . .......... .... .. ... .. ....... ...... ..... ................. .......... 95 
Şekil 98 Mehmet Güleryüz: Nü'lü kompozisyon ...... ..... .. .. .... .. ... ... ....................... 96 
Şekil 99 Ömer Uluç: Kompozisyon. Tuva! üzerine akrilik, 1981 (1 00x160 cm) ... 96 
C'ol ·ı 100 F"' '+ Crl ;·.C' ~ ~ 1 989 OQ Q7 y~Kiı c; rll L'-'gu. y amarog anı, , -~ ................................ ....... .. ..... ........ . ,..., 
Şeki l 101 Burhan Uygur: Bitlis' in şarkıl arı, 1989 ............ ............ .. .... .. ................. 97 
Şekil102 Devabil Kara: .. ................ ... .. ... ..... ....... ..... ........ ......... ....... .. .... .......... .. ... 98 
Şekil 103 Ali Candaş: Gel barışalım . ............ .................... .... ......... .. .... .... ............ 98 
Şekil1 04 ismail Türemen: Serin Bir Ter i şareti, 1992 (53x60 cm.) .................. .. .. 99 
Şeki11 05 Özdemir Altan: Gerçek, 1973 (H a lı) ....... ... .................... .. ....... .. ...... ... .. . 99 
Şeki l1 06 Özonay Omur: Kilim ... .. .. ..... ... .. ........ .. .......... ... .... .. ... ........ ... ......... ...... .. 99 



BiRiNCi BÖLÜM 

GiRiŞ 

Yapılan araştırmada , doğadaki her oluşumun bir dış yüzey yapısına sahip 

olduğu gözlenmiştir . Bu dokular, a l gı sayesinde sanatç ıl ara ilham kaynağı 

olmuştur. Görülen, a lgılanan her şeyin bir d<!:>kusu vardır. Her yığında bir doku 

oluşturur. 

Kum yığınları, çakıl taşlar ı, kayalar, sürülmüş tarlalar, tarladaki başaklar, 

stoklanmış yığın l arla ürün, dalgalı su, suda sazlar, ormanlar, çöller kısacası 

doğanın bir dokusu vardır. 

Bölük bölük askerler, tribünler dolusu taraftarlar, mitinglerdeki insan 

yığınları, toplu ibadetler, yani çeşitli amaçlarla bir araya gelmiş yığınla insanlar 

bile bir doku oluşturmaktadır. 

Sonra insanoğlunun elinden çıkan dokular da vardır. Çeşitli dokumaların, 

diziimiş boncukl arın , bir sayfa yazılmış el yaz ı s ının, duvar ustasının ördüğü 

duvarın, sanatçın ın tuvalindeki resmin bir dokusu vardır. 

Mı s ır sanatındaki dokular, islam sanatının geometrik yüzey süslemeleri, 

bizi hep ayn ı araştırmac ı esrarın büyüsüne götürüyor. Cezanne' nin resimlerinde 

fırça dokunuşlarıyla parçalanan tuva!; Van Gogh' ta boyanın kalmliğı ve 

darbelerin s i stem liliği gözlemleniyor. Kooning' de özgür fırça darbelerinin 

oluşturduğu doku söz konusudur. Sistematik davranış Mondrian' da doruğa 

varmış. Diğer yandan Klee' de, Kandisky' deki bilinçli ritim, Hartung' da Tobey' de 

b ilin çaltını n kendi l iğinden li ğ ine bırakıyor . Pallock'ta ise rastlantısallık sın ı rlarına 

dayanm ı ş. Vaserely Op-art akımı içinde salt bir eleman olarak kullanmış. Klimmt' 

de daha farklı bir anlatimla, dokusal motiflerle bezenmiş . Antani Tapies, boyayı 

d i ğer malzemelerle (kum gibi) karıştırarak el le dakunulur farklılıklar elde etm iş. 

Sanatsal kurgu l a rı oluşturan temel elemanlardan biri olan doku, sanat 

akımları içinde sürekli kullanılmı ş. Değişik uygulamalarla yorumlanmış. Zaten bu 

yorum; malzemelerin doğası gereği , hem yapısal hem de görsel dokusundan 

meydana gelmektedir. 
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1 GENEL OLARAK DOKU 
1 

1.1 DOKU NEDiR? 

Doku dı ş yapı (yada tekstür) olarak kelimeyi ka rş ıl a r. Gözümüzün gördüğü 

her şey, özel bir dış yüzey yapı sına sahiptir. Bütün cisimlerin bir dokusu vard ı r. 

Her yüzeyin, her nesnenin dokusu değ i ş i ktir. Dokunarak veya görerek bu 

değ i ş ikli ğ i a l g ıları z. 

Doku benzer birimlerin yan yana, sistemli veya serbest bir biçimde bir 

araya gelerek dış yüzeyi oluşturmasıdır. 

1.2 ÇEVREM iZDE DOKU VE DOKU DÜZENi 

Doku çevremizdeki nesneleri kı smen farklı kı lan, onların nite liğ ini belirleyen 

unsurlardan birisidir. Çevremiz görsel zenginliğe doku farklılıkl arı aracılı ğ ıyl a 

kavuşur. 

Sanat e l emanları içinde aynı anda iki duyu mekanizmas ını harekete 

geçiren ya l nı z , dokudur. Hem göze, hem de dokunma duyumuza hitap eder. Bu 

açıdan dı ş yapı s ı belirli bir yüzey, hem grafik, hem plastik yönden etkileyicidir. 

Bunun yanında bir anda objenin tüm yapı s ı üzerine bir fikir verir. Çeş itli 

hayvanların deri leri , ağaçl a r ı n yaprakl arı, gövdeleri, araba tekerlekleri, duvarlar, 

taş l a r, bulutlar kı sacas ı gözümüzün gördüğü her şeyi örnek olarak gösterebiliriz. 

Doğa her şeyde olduğu gibi, doku konusunda da · en büyük gözlem 

kaynağ ımızdır. 

Doğa çok kere bünyesini zengin bir doku örtüsü altında g iz lemiş görünür. 

ilk bakı şta insana, doğanın üstünde esas bünyesinden bambaşka b ir kabuk, 

bambaşka kanunlari a örülmlış bir doku düzeni var gibi geli r ama kanun l a rı 

ara şt ı rı lırsa , bu doku düzeninin tamamen bünyesinden hareket eden ve esas 
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bünyenin ifadesinden başka bir şey olmayan, bir örgü olduğu görülür. Doku esas 

bünyenin bir parças ı, onun bir fı şkırmas ıdır . 

Doğa içli -dı şlıdır. Çağ l ardan beri bir hamur gibi yoğrulmaktadır. Canlı 

cans ı z , hareketl i-hareketsiz, bütün va rlıkl arın meydana getirdi ğ i doku düzeni, 

doğanın gerçek düzeninin bir ifadesidir. 

Jeolojik yap ı s ına göre yer yer kaya lık, 'yer yer toprak olan arazid~ , yalnız 

toprak kümelerinde yeti şen bitki topluluklarının meydana getirdiğ i seyrek bir doku 

bize arazi yapı s ı hakkında bir fikir verir. Aynı şekilde volkanik bir kütleyi, kurak bir 

ta rl ayı, gevşek ve nemli bir toprağ ı, hep dokuları a rac ılı ğ ıyl a hissederiz. 

Yapıla rına göre doğada , çeş itli dokular bize fı şkırma , kura klık, hareket, 

mono onluk, kı s ırlık, bereket ifade ederler. 

Doğanın doku düzeninden ilham alan sanatç ı yeni değerler peşindedir. 

insan elinin doğaya dokunuşu, büyük duyarlılı ğ ı gerektiren bir i ştir. i nsanın 

doğaya vereceğ i çeşitli doku değerleri doğanın esas bünyesine uygun o lduğu 

zaman gerçek bir değer kazanır . Doğada gerçek yapıyı ve çevreyi yok sayan 

dokular insanı bu gerçeklikten uzakl aştırır. 

Doğada gerçek doku daima bir fonksiyonun ifadesidir. insan yap ı s ı 

objelerde de ancak böyle olduğunda doku değer kazanmaktad ır. Bir çok deniz 

hayvanla rı, baz ı ba lıkl a r, kirpiler, ı s ırgan otl a rı, dakunulduğu zaman rahats ı z edici 

dokuları sayesinde kendilerini korumaktadırla r. B unların ya nı s ı ra baz ı 

yarat ı kl a rda yine aynı tür örtücü ifadeyi veren fakat gerçek olmayan (taklit), 

görsel likle (vizüel) ayn ı fonksiyonu görürler. Kaya ba lıkl a rında , bazı çöl 

hayvan l a rında , kelebeklerde ve bukalemunlarda kendilerini çevreye uydurarak, 

gizlendikleri ve böylece düşmanlarından korundukl a rı görü lür. Bu korunma şeklini 

insanoğlu da çoğu kere taklit etmiş , kamuflajlar o l u şturmuş l ardır. Dokuyu 

kullanarak öne ç ı karmak yada gizlemek mümkündür. 

Organik doku, yaşama ve büyüme gibi iki büyük fonksiyondan doğmuştur . 

Doku e l emanı doğanı n bir çok sorunları için çözüm yolu olmuştur . En ufak 

hücreden baş layarak organik dokuları ve fonksiyonlarını incelemek mümkündür. 

Ayn ı cins, aynı i ş i gören, hücrelerin bir araya gelmesiyle dokular meydana 

gelmektedi r. Bu b i rl eşmede bir bütünlük vardı r . Tek yoktur, doku va rd ır. Buğday 



tarlaları, çimenler, dalgalar, karınca l ar, arılar ve insan toplulukları hep ayn ı cinsin 

bir araya gelmesine birer örnektir. Evren' de Dünya' mız bile tek değildir. Büyük 

bir boşluk içinde diğer gezegenlerle birlikte bir dokuyu meydana getirirler. 

Prehistorik devirlerde ilkel insan, durgun suya düşen taşların meydana 

getirdiği dokulardan etkilenerek mağarasının duvarlarını süslemişti. (Prehistorre 

Greve Drawing) 

Her zaman olduğu gibi çağımızda da en ileri düzenleri gene doğa 

sağ l amaktadır. Rastladığımız canlı-cansız, her türlü objeye durup, sanki ilk kez 

görüyormuşuz gibi bakarsak pek çok yenilik keşfederiz. 

Bir insan beyninin kesitinde bi le çeşitli fonksiyonlara hizmet için en 

rasyonel kanunlarla örülmüş zeng in doku düzenleri vard ır. Fakat bu örgü 

kanunlarında hala büyük gerçekler gizlidir. 

1.3 DOKU ÇEŞiTLERi: 

1.3.1 Doğal Dokular: 

Doğada dokular çoğunlukla doğal (gerçek) dokulardır. " Can lı ve cansız 

objelerin kendi doğal koşu ll a rı içinde oluşan dış yapılarına doğal dokular denir. 

Çeşitli bitkilerin yaprak, çiçek, gövde yapıları ve hayvan ların dış görünüşündeki 

yüzey oluşum ları doğal dokulardır. 1 " Karanlıkta parmaklarımızı bir taş parçası, bir 

cam yüzeyi veya yünlü bir dokumanın üzerinde gezdirdiğimizde birbirinden farklı 

etki lerle uyarılır ı z . Bütün yüzeyler dokunu lduğunda , dokunsa! duygulanmalar 

meydana getirirler. O halde yüzeylerin farklı bir takım dokunsa! değerleri, objenin 

yüzey kalitesine bağlı olarak değişmektedir. Bu değerler en iyi olarak dokunma 

duyusuyla a lgıl anır . Dokunma duyumuza hitap eden dokulara da doğal dokular 

denir. · 

Doğal dokulardaki ortak özellikleri şu şekilde s ıra layab iliriz : 

-Dokunsa! yapı, benzer birimlerin, birbirini tamamlayan birim e l emanların 

sistemli bir biçimde meydana gelmesinden olu şur. 

Abdullah Demir, '·Temel Plastil~ Sanatlar Eğitimi"· (Eskişehir: Anadolu Ünv. AÖF. Yay. No:270, 
1993), sa~fa 68 
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-Dokunsa! yap ı yı oluşturan birim e leman l arın şekl i, yan yana gelişleri 

i ş l ev l erine göre farklılık gösterir. iç yapılarıyla ilintili bir uyum vardır. (iç ve dış 

yasalarıyla var olan). 

-Dokunma duyumuzla algılayabileceğimiz özellikleri vardır. örneğin; 

pürüzler, kayganlıklar, düzlükler, yumuşaklık lar, sertl ikler, girinti ve çıkıntılar, 

sivrilikler, kütlükler vs .... 

-Doğal dokular zamana ve doğa koşullarına göre değişim gösterebilirler. 

(Güncel -aktüel doku) 

Nesnelere dokunu lduğunda, doğal dokular iki karşıt grupta a l gı lan ırlar. 

1 )Sert - pürüzlü doku lar. 

2)Düz- yumuşak dokular.2 

Doğal dokular, organik ve inorganik olarak da ikiye ayrı l ı rlar. Canlıların iç 

yapılarına bağlı hücre dokuları organik (bileşimi canl ılığa , dirimliliğe bağlı olan) 

dokuları oluşturu r . inorganik dokularsa, "cans ı z" dediğimiz fiziksel-kimyasal 

yapılaşmalarla oluşurlar. 

Organik dokunun temel inde "yaşam-büyüme-korunma" işl evl eri vardır. 

Organik dokular yaşam ı n çözümleridir. Doğa düzeninin, bütünün parçaları ve 

görünüşleridir 

inorganik dokular, atomun paketlenmesiyle "denetim" işlevine bağlı olarak 

oluşurlar . Benzer-aynı atomların oluşturduğu "düzen" bütünlüğüdür. 

Bu durumda dokunun "işleve" bağlanan e leman l arın belli tür sistem 

içerecek şeki l de kolani ve birleşme şekl i dir. Doku temelinde "i şlevin" bir 

ifade l en i şid i r . Doku denetimin, korunmanın, hareketin görünüşüdür. 

Bir anda o l uşup , bir süre devam eden ve sonra kaybolan dinamik doku, 

doğal doku kapsamındadır. Örneğ i n ; suya attığım ı z bir taş parçasının, su 

yüzeyinde o an oluşturduğu dal~ıalanma gibi veya hortumdan fışkırtılan su 

damlacı kl arın ın oluşturduğu etki dinamik dokudur. 

2 
Fanık Atal:!yer. ··Temel Sanat Öğeleri" ' (Birinci bas ım . Es!Q , ehir: Amıdolu Güzel San::ular 

f akültesi yayınl arı , 199-l-). sa~fa 195. 
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Hareketin "hızı-yönü-gücü ve kalitesi" dokunun görünümünü belirler. 

Örneğin, fotoğraf sanatı ve tekniği, hız ve hareket dünyasının bir çok gizli 

kanunlarını tespit edebiliyor. Bu karelerle keşfedilen fotoğraflar, bilim ve sanatı 

çok daha ötelere, yepyeni mekaniara götürebileceği muhakkaktır. Sanatçın ın, 

çağdaş teknolojiyi de bu teknikle kullanarak çal ı şması, bilinmeyen dünyaları teker 

teker önümüze sermesidir. Önümüze serileri yepyeni bu dünya, dinami~ doku . 

dünyasıdır. Dinamik doku sadece bir hareketin izleri olarak kalrl!ayıp, aynı 

zamanda o hareketin (fotoğraf, res im, heykel vb.) hızını, doğrultusunu, kalitesini 

karakterize eden bir faktör olmaktadır. Çeşitli hızlardan meydana gelen bir birleşik 

hareket düzeninde ise, önemli bazı bağıntılar görebilmek mümkündür. 

1.3.2 Güncel (Değişken) Doku : 

Doğal dokular zaman ve doğa koşulları içinde bazı değişikliklere uğrarlar. 

Objelerin ana yapıları zarar görmese de dıştaki görünümleri başka laşıma uğrar. 

i şte bu değişime güncel-aktüel doku denir. En belirgin örnek, deri dokumuzun, 

yaşianma nedeniyle değişmesidir. Çevremizdeki hayvanların, bitkilerin doğa 

koşulları ve zamanın etkileriyle değişmesi, doğanın mevsimlere göre değişmesi, 

bir kayanın deniz dalga larıyla aşınmas ı buna örnektir. 

Yapay dokularda da birimlerin değişkenlik göstermesine güncel veya 

değişken doku ad ı verilir. Bu değişkenlik olay ı, farklı güçlerle (elektrik, beden, 

rüzgar vb. gibi) gerçekleşebilir. hafif bir rüzgarla ekin tarlasındaki başakların 

sallanmas ı , bir bardağa boşaltılan sodan ın veya gazozun, bardak içindeki 

baloncukları, fakl ı mekanlardaki dokunun örnekleridir. 

1.3.3 Yapay (Görsel yada Vizüel) Doku: 

Doğal dokulardaki belli temel kurallardan kaynaklanan ve tasarım 

kayg ı sıyla yapılan görsel yüzey çalışmaları yapay dokulardır. Yapay dokularda 

dokuyu meydana getiren birim biçimleri ve sistemleri matematiksel düzen ve 

tasarım amacı beli rler. 

Ha lı , kilim gibi nesnelerin renkleri nerede baş layıp, nerede bittiği elimizle 

a l gı lanmaz . Gözümüzle a lgıları z . işte gözlımüz l e a lgılad ığımı z dokulara yapay 
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(görsel yada vizüel) doku denir. "Gözün dokuya ilişkin duyumları, deri 

duyumlarıyla çoğu kez özdeş ir. Göze seslenen ve a l gı yoluyla kavranan sanat 

malzemeleriyle üretilen dokulara görsel veya vizüel dokular denir. Gerçek dokular 

gibi etki yaparlar. Doğal doku duyumlarına "eşdeğer" a l gı üretirler. Etki sonuçları, 

estetik hazlanmalardır. 3" 

Doğal doku l a rın birirf! e lemanlarından 'olan nokta-çizgi kullanılarak , renk 

ve lekesellik içinde herhangi bir yüzey üzerinde "resimsel" olarak ifade edi lmesiyle 

yapay dokular yaratılmış olur. Ayrıca yapay doku oluşturmada kağıt, kumaş, cam, 

lastik, sünger, fırça gibi araçlar kullan ılır . Örneğin süngerin, üzerine boya 

sürülerek, çeş itli yönlerde düzenli yada serbestçe dokundurulmasıyla doku elde 

edi lir. Kısaca insan ın doğal malzemeyi bilgi ve birikimiyle, teknik yardımıyla 

yaratıcı gücünü kullanarak, yeniden oluşturduğu dokular yapay dokulardır. 

Yapay doku oluşturulurken birim elemanlar çok yönlü çeşitlikler ve 

kullanım amaçl a rı doğurur. Örneğin bir kumaş yada örgünün dokuma tekniğini 

düşünelim. Yapay olarak ad land ırabilmemiz için, ancak dokuma ve örme 

tekniğinin olanaklarıyla, estetik kaygılarla yaratılmış olan dokumalar ve örgüler 

olmalıdır. Yani estetik kayg ı güdülmelidir. 

1.3.4 Optik Doku : 

Optik doku da yüzeyin devinim kazanmasıyla oluşur. Burada da dokudaki 

temel prensipler geçerlidir. Fakat optik dokuyu oluşturan birim biçimler belli bir 

matematik düzen içinde kurgulanır. Yan yana gelişleri, birimlerin sıra l an ı ş l arı ve 

birimler arasındaki fark l ıl ı klar bell i bir sistem içindedir. 

Dokusal optik yap ıyı o luşturan birimlerin, büyümesi küçülmesi, giderek 

değişikliğe uğraması, bell i merkezlerde toplanmas ı, dağılması ve giderek 

döndürülmesi ile yüzeye optik hareket kazandıni ır. 

3 Fanık Atalayer, "Temel Sanat Öğeleri"' (Birinci basım. Eskişehir:Anadolu Güzel Sanadar 

Fak-ültesi yayınları . 1994), sayfa 195. 
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Benzer elemanlar belli sistemlerle yan yana gelerek dokusa l yap ıyı 

o luştururken, göz yüzey üzerinde gezinir, belli bir yerde takılmaz. Matematik 

sistemlerle de değ i şime uğ ratıl an birim biçimlerden oluşan dokusal yap ı da 

gözümüz yan yana gelen birimler arasındaki farkı sezemediğinden farklılı ğ ı 

buluncaya dek gezer, optikleşme gözleni r. Yani, yüzeyi oluşturan birimler 

aras ındaki fark, gözün uyum sağlayamayacağ ı kadar değ işiklik göstermesi, uyurn 

sağ l ayabilmek için de biçimler arasında gezinmesi optik devinimi sağ l ar. 

Bir başka değ işl e , optik hareketin sağlanmasında o dokuyu olu şturacak 

birim e lemanların çok yalın olmas ı ve gözü üzerinde a lı koyacak başka biçimleri 

çağ rı ştırmamas ı gereklidir. 

Eş iki optik dokunun çeş itl i konumlarda birbirinin üzerine bindirilmesiyle 

yeni optik etkiler elde edilebilir. Ayrıca resimlerde görüldüğü gibi birbiri üzerinde 

çeş itli yönlerde hareket ettirilen dokular, hareket süresince devamlı yeni optik 

oluşumlar gösterirler. 
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iKiNCi BÖLÜM 

2 GÖRSEL ANLATIMDA DOKU 

... 1. • • 

2.1 DOKUNUN GORSEL ANLATlMDAKI ETKILERI 

Dokunun göz yoluyla, zihinde bırakt ı ğı etki ·objelerin görsel dokusudur. lşığı 

yansıtma veya yutma durumuna göre değ i şik ifadeleri vardır. I ş ık konuya girince, 

görsel doku yanı s ıra renk ve değerde beraber yürüyecektir. Örneğ i n: Değişik 

dakulu (ıslak , kuru, pürüzlü veya düzgün cila lı) dört ayrı yüzeye ayn ı şiddet ve 

değerde bir renk sürülürse her yüzeydeki etkisi başka o lmaktad ır. 

"Objelerin algılanı ş ı elle yoklayarak veya ışık tesiriyle göz yoluyla olur. El le 

dokunarak a l g ılan ı şta duyu organ larımızından deri rol oynar ve o nesnenin 

dokunsa!, tabii dokusu söz konusu olur. Kaba doku, yumuşak doku, sert doku gibi, 

nesnelerin doğada bulundukları haliyle veya sonradan elle yada mekanik olarak 

verilen her türlüsü yani tabiileşmiş bünyesine işlenmiş dokunsa! dokusudur.4
" 

Doku farklılaşma l arı (ister dokunsa!, ister görsel olsun) yakınlık-uzaklık 

a l g ıl anması nda önemli rol oynar; burada dokunun ·yanı sıra değer ve renkte 

beraber olunca şöyl e bir ayrım yap ı labilir : 

Kaba, parlak ve koyuluk, yak ı nlık hissi verir. 

Yumuşak, mat ve açıklık ise uzaklık hissi verir. 

Dokuların genelde bir işi evle nesneleştiğine değinm i ş tik . ( Bi tki ve 

hayvan l arın deri doku larıyla korunmayı sağ lama l a rı, deniz kabukla rın ı n, tonlarca 

ağ ı rlığ a karşı koymaları gibi.) 

Hem duyu organlarımızdan dokunma duyumuza hem göze bağ l ı olarak 

doku lar: 

a) Sertlik (pürüzlülük) 

b) Yumuşaklık (kaygan lık), olarak iki türde a l g ılan ı r l ar . 

Latif~ GLirT "" Temel T asan m·· (Bi rinci basım . İstanbul Tekni'· : Xn, nu.lba :ı: Gü.rı.:: ·~ ~suyu. l 9'J0), 

sa:-·fa 33 
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"Doku özellikle yapay(vizüel) doku, direkt göze hitap ettiği için, insan 

a l g ı s ına bağ lı olarak bio ve psiko yapılarda farklı etki ler yaratırlar . 5" 

Sert dokular : Hareketlilik, mücadele etkisi yaratırlar. Ruhsal yapıyı 

güdümlerler . 

Yumuşak dokular : Dinlendirici etki ler yaratıp, rahatlık, huzur, dinginlik, 

sessizlik etki si yar'atırlar. 

Dokusal ifade z ıt l ıkla rı şu şekilde s ıra lanab ilir : 

Durgunluk-hareket, sessizlik-gürültü, huzur-huzursuzluk, duygusuzluk

heyecan, rehavet-kasvet. ... 

Dokusunu a lg ılad ı ğ ımız cisimlere karş ı rahatlıkla yaklaşırız. Fakat, 

dokusunu a l g ı l ayamadığ ımız cis imlere, eşyaya karşı çekimser oluruz. Cam 

bardakta içilerı bir içecek örnek olarak verilebilir. 

Doku içte gizlenen, ana bünyeyi açıkl ayan dış örgüdür. Strüktür ise, 

örtünün, içteki mekanın, hacmin iç örgü yapısı, örgütlenmiş iç dokusudur. Görsel 

doku l arın renkli, ilginç biçimli albeni li görünüş l eri, duygu ve coşku uyandırır. 

"Dokunun, daima insana heyecan veren, vizüel özelli ğ i vardır . Özell ikle zıt 

dokuların birlikteliği, anlama, i ş i eve bağ l ı olarak, kendini yaşayan ve kendini 

yaşatan bir etki kaynağ ıdır . 6 " 

Nas ıl leke kavramında bir s iyah-beyazın yalnız başına oluşturacağı görsel 

izlenim, görsel etki nas ı l kesinlik veriyorsa sert doku!u cis imlerde dinamik etkiler 

verebilir. insan ı uyanık tutar, azim ve iradesin i destekler, heyecan verebilir. 

Dokuların sertliğinin, renginin ve parlaklığının o luşturduğu etkilerdeki ortak 

yönler dikkate alındığında şu sonuç ortaya çıkmaktad ır . 

5 
Fanık Atalayer, "Temel Sanat Öğeleri" (Birinci basım. Eskişehir:Anadolu Güzel Sanatlar 

Fakültesi yayınları, 1994), sayfa 196-197 

6 
Famk Atalay-er. "Temel Sana t Öğeleri"' (Birinci bas ı m. Eskişehir : Anadolu Güzel Sanatlar 

Fakültesi yayınları . 199-+), sa)·fa 196-197. 
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"Sert dokulu, s ı cak renkli parlak yüzeyli cisimler olduklarından daha 

yakında , yumuşak dokulu, soğuk renkli mat yüzeyli cisimler olduklarından daha 

uzakta etki parlar. 7" 

2.2 iŞLEVSEL SANATTA DOKU : 

i ş l evse l sanat dediğimizde ilk akla gelenler mimari, iç dekorasyon, mobilya 

tasarımı, grafik, seramik, tekstil tasarımı gibi endüstriyel tasarımla rdır. Birinci 

bölümde dokunun görsel bir ifade elemanı olduğu , çeşit l er i ve fonks iyon l arı 

açıklanmaya çalışıldı. Doku objelerin yüzey niteli ğini verir. El sanatlarında bugün 

doku en beli rg in öğed ir ve bütünün bir parças ı d ır . Desinatörler, mimarlar, 

ressamlar, iç mimarlar, heykeltı raş l ar, endüstriyel tasarımda dokuyu yeniden 

hayata kavuşturmuşlard ı r . Çevremizden ed indiğimiz bilgilerin bir çoğu 

gördüklerimizden olduğu kadar, dokundukl arımızdandır. Heykelde dokuyu daha 

çok dokunma içgüdüsü ve görsel algımızla hissederiz .Örneğ in, mermerin 

pürüzsüz yarı şeffaflığı , ahşabın pürüzlü damarları, bronzun parlaklığı veya yeşil 

küflü erimiş metal in kurallara uymayan damlas ı, her biri ay ırt edici bir doku 

kalitesidir. Heykel sergilerinde hoş landığ ım ı z , dokunmak i sted iğimiz eserlerin bize 

verdiği hazd ır. Keyifl i bir duygudur. Süsleme sanatlarında , çömlek (desti) 

tasarımında , tekstil tasarımında, grafik an latım larda dokunsa! oluşum prensipleri 

yaratım ve ifade kolaylıkları getirir. 

Mimaride Doku : Her cismin bir dokusu o lduğunu bil iyoruz. Burada daha çok 

malzemenin dokusu ön plandadır. Elle dokunarak hissett i ğimiz pürüzlülük, 

kayganlık, yumuşak! ık, sert lik .. .. gibi . 

" Malzemenin dokusu o malzerneye göz kapa lı yken bile el sürüldüğünde 

hissedilen pürüzlülük duygusudur.8
" 

i. H ulusi Güngör. "'Temel Tasar' ' (İ.kin ci basım. İstanbul: Afa yayı.nlan , Ekim 1 983), sa; fa 28. 

i. Hulusi Güngör, ' ·Temel Tasar .. (Tkinci basım. istanbul: Afa yayınları, Ekim 1983). sayfn 26 
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"iki boyutlu plastik değerlerden (çizgi-biçim-ton-renk) üçüncü boyutta 

(form_a) geçerken, bir ara e l emanı olarak doku kavramıyla karş ıl aş ıyoruz_ 9" 

Doku çevremizi zengin bir şekilde sarıp , doğa ve insan yap ı s ı olan tüm 

yüzey ve oluşumlarda formları kuvvetle karakterize etmektedir_ Mimari 

ya pılaşmada doğa l dokuyu oluşturan malzemenin dokusu söz konusudur ama 

vizüellik (görsellik) de düşünülür. Örneğin şekil 41 deki Hundert Wasser' ın bina 

yüzeyine oluşturduğu görsel etki; iki binanın kıyas l aya bileceğ imiz ölçüde tasarım 

kayg ı l a rı düşünü l erek yapıldı ğ ı nı göstermektedir_ Hiçbir şey tasarianmayan 

binada; yalın geometrik sert çizgi ve dokular, boyanın getirdi ğ i yumuşamayla 

daha estetik bir boyut kazanm ı ştır. Burada dı ş yüzeyin dekoratif amaçla süs lend i ğ i 

akla gelse bile her pencere bir eleman olarak düşünülürse , bina yüzeyinin 

dokusal bir etkiye sahip olduğunu algılanabil i r. 

Büyük-küçük, açık-koyu, organik-geometrik, yumuşaklık- sertlik, yatay

dikey gibi resimsel elemanlar gözlemlenebilmektedir. Renk ve motif öğesinin 

de görse lli ğ i kuvvetl endirdiğ i söyleyebilir. Mimar, ister i n şaatında olsun, isterse 

resim sanatında olsun, çok çeş it li malzemenin farkl ı dokularını ve çevrenin 

dokusunu da göz önüne alarak, hoşa giden, huzur verici düzenler kuracak olan 

kişidir_ Bu bak ı mdan mimaride de doku önemli bir unsurdur. Bir de fonksiyon ve 

i ş l ev söz konusu tabii _ Malzemenin dokusu , uçak ve otomobil örneklerinde bir hı z , 

bir sürtünme fonksiyonu ifade etti ğ i gibi, aynı zamanda çağdaş teknoloji ve 

tasarımı ifade etmektedir_ Bunun gibi , çeş i t l i form larda doku karakteri, her devrin 

malzeme ve teknik o l anakl a rını , hatta sosyal tutum l arın ı ifade eden bir öğe 

o l age lm i ştir _ 

Türlü doku çeşit i eme l e ri ile ritim ler meydana getirmek, isten ilen şe kli 

verebilmek mümkündür_ Doku çeş i t leme l erinin, kontrast, armoni ve uyartı c ı etki leri 

va rd ı r_ Bütün ustal ı k , yap ı lacak şeyin iyi bil inmesi, bunu verecek olan dokula rın 

malzeme, çevre, fonksiyon ilgileri ile, kontrast ve armoni o l anakların ın doz l arının 

ıy ı seçilerek uygulanmas ı d ı r _ Bir eserde daima dominant hakim unsur belirtilmeli, 

<J Önder Tüzcet '·form ,-e Doku (Texture)" (Birinci basım. İstanbul : İTÜ. Mimarlık Fak. Yaymlan, 
1967)_ sayfa 8. 
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kararsızlık olmamalıdır . Buna karş ı n yeknesak-monoton-tek tiplerden sakınarak, 

çeşit li doku ların birbirlerini değerlendirmesine fırsat verilmelidir. Zıtlık doğada 

olduğu gibi uyumlu bir şekilde ku l lan ılmal ı d ır . Doku da bu aç ı dan değerli d ir . 

Mekanı s ınırlayan malzeme, kendi gerçek ifadesine doku ile kavuşur. O 

halde malzemenin görsel karakteri, onun dokusudur. Malzeme; ayn ı elemanter 

parçacıkların oluşturduğu hammaddedir. Doğal yada tasarımsal bir bütünün 

dokusu, onun hammaddesi, malzemesidir. Hammadde olmadan dokudan 

bahsedemeyiz. Mimari yapıdaki taş, tuğ l a , ahşap vs. dış görünüşüy l e yada 

görselliğiyle, taşıyıcı sistem düzenidir, temel dokusudur. 

Dokuyla derinlik etkisi verilebilmektedir. Sert dokular daha önde, yumuşak 

dokularsa daha uzakta hissedi l d i ğ inden yapılardaki espas etkilerinde bu 

gözlemlenmektedir. Mimaride kullan ı l an her bir malzemenin dokusu, rengi ve belli 

bir parlaklık derecesi bulunduğuna göre malzemenin bi linçli kullanılması 

gereklidir. Bir binan ı n başka bir binaya göre daha yakında görünmesi 

i stend iğ inde, binada kullanılacak cephe kaplama malzemelerinin seçimi sert, 

s ıcak renkli, parlak yüzeyli nesneler o lma lıdır. Doku l ar ı n ruhsal etki leri de 

olduğundan içinde yada önünde psikolojik etkilerden herhangi birinin duyulması 

gereken mekanlarda istenen malzemeyi kullanmayı da doku yar9ımıyla bulabiliriz. 

Bir an ıtta sert dakulu malzemeleri kullanmak veya yapı malzemelerini sert dakulu 

halde i ş l emek, buna karş ılık bir mabette, dinlenme köşesinde, eğ lence yerinde 

yumuşak dakulu yüzeylere yer vermek gerekir. 

Görsel Aniatımda Dokunun Olanakla rı : Doğa ve doğal doku oluşum ları , 

bunlardaki oluşum yasa l a rı bize oldukça doyurucu bir zenginlik sağ l ar. Çok 

değişik birim biçimler, yan yana gelişleri ve farkl ı lıkl a rı sın ırs ı z sistemler 

tasarımcıya kendi an l atım istekleri doğrultusunda bir çıkış sağ layab ili r. 

Doku yüzeyseldir. Görsel an i atımda noktayla, çizg iyle, değişik 

malzemelerle yapay dokular elde ederiz. Doku plastik değerlerden bir renk kadar, 

benek ve biçim kadar bir değere sahiptir. Doku bazen gizli olarak a l gı l anabilir. 

Leke kavramında bu özel liği , çok kere taşıdığını gözlenir. Lekede geniş yüzeyler, 

aç ı k-koyu zıt l ığ ı ve sadelik bu kavram ı gizleyebilmektedi r. Resimde kullanilan 
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biçimin, objenin dokusu, rengi belli bir parl aklık derecesi bulunduğundan , leke 

tasarı s ında bu kavram ların yer yer fırça tuşu ve yer yer açık-koyu-g ri o l ay ı na eş , 

yumuşak ve sert dokusundan, renk olarak da s ı cak-soğuk dengesinden 

yararlanmak mümkündür. Açık lekeler s ı cak renkli dokularla, koyu lekeler ise; 

soğuk renkli dokularla verilir. 

Orta tonlarda yumuşak doku ve sert doku, açık-koyu lekeyle 

desteklend iğ inde görsel etki güçlenir. Sonuçta doku hep vard ır. Bazen gizli, bazen 

açıkt ır . Gerek malzemenin kendi dokusu, gerek sanatçının yarattı ğ ı doku sürekli 

gözlenir. Yeniliklerle o l uşan doku katmanla rı , f ı rça darbeleri, malzemenin, tuvalin 

dokusu hep olmaktadı r . 

"1950'1i yı l larda sanatç ılar yöresel motiflerden ve kaligrafiden yola ç ı karak 

çizgisel ve lekesel kaygılar içinde farklı araştırma larda bulunmuş lar, yenilenme 

sorun l arına çözümler aramı ş lard ı r10". Bu çözümler içinde lekesel etkiler 

tasar l anmı ştır ve bazen de soyut renk lekeleri olarak eserler üretilmiştir . 

"Türkiye' de as ı l a nlamıyla soyut-non figüratif (tachicme (lekesel)-salt 

soyut) res im ve obje üretimi çerçevesinde; pentürün (yağ lı boya tablo), bu yolla 

zorlanarak, lekeci ve dokusal sonuçlara ulaştı ğ ını söyleyebili riz11
" . Boya kalınlı ğ ı 

bizde tekst_ür al (dokusal) eleman olarak a lg ılanır . Kompresör kullanarak 

püskürtme tekniğ ine dayanan hiperrealistik (1 960'1arın sonuyla 1970'1i y ılların 

baş l arında ortaya çıkan ak ı m) eğ iliml er görülür. Bu da yine pentür dinamizmini 

destekleyen etkilerdir. 

Ferruh Başağa ' n ın "Kompozisyon" ya pıt ı ince l end i ğinde renkçi olmaktan 

öte leke etkisini göstermektedir. Bu eserde, sanatçının bu düzenlemesinden leke 

espas ı veren zengin bir boya dokusu kullanıldı ğ ını gözlemlenmektedir. 

Tabakalar halinde kahverengi lekeleri, renkçi kayg ı yı benimsemeden, serpi ştirm i ş , 

biçimsel kayg ıdan ve motiften uzak bir izlernde rastl a nt ı sa l içgüdülerle 

kompozisyonunu oluşturmuştur . Kimi yerde tamponlamayla da boya lekelerini 

meydana getird i ğini görmekteyiz. Yani her ne kadar lekeci görünse de, dokuyu 

a l g ıl ayıp dokusal leke olarak izlenebilen bir resimdir. 

! :) 

l l 

Ercüment · aını ık, " '\"en i İnsan D rgisi, Zek i Faik iZE R" ( Sayı dört. 196-J. j . sa:'f2 23 

Ziyaettin Görgün '·Soyut Resim.,_ (Birinci basım. İstanbul: Remz i k:itabevi . 199 1), sa:-fa 2-J. . 
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Çeşitli malzemelerin olanakları ile rölyef karakterli ve dekoratif amaçlı doku 

tasarımları yap ıl abilir . 

Dokusal oluşum ve prensipleri i ş i eve dönük tasarımlarda büyük ölçüde yer 

a lı r . Baskı tekniklerinde de kullanılır. 

Dokusal Yüzeylerde Motif Desen Biçimiemeleri : Duygu ve düşünceleri bir 

biçim le belirtme dürtüsünü ilk çağ l ardan beri gör!Jlekteyiz. Bu bir gelenektir. 

Yüzey süsleme biçimleri , insan yaşantısının her yönünde görülür. insan 

derisini boyarnakla i şe başlamıştır. Vücuduna ve mağara duvarlarına yaptığı 

biçim ve renkleri daha sonra bir takım yüzeylere aktarmıştır. 

Önceleri büyü, sihir ve inanç gibi şeyl erle bütünleştirdikleri biçimler, 

zamanla, kendi anl atım dillerini ge li ştire rek sanat yönünde gelişm i ştir. Çizgiler ve 

biçimler yardımıyla ara l arında "dil" olgusunu yaratmışlarıdır. Çizginin oluşturduğu 

dil kesin an latıma ulaşarak, herkesin ayn ı şey i an lad ı ğ ı, i şaret ve yasaları 

doğurmuştur. D i ğer yandan çizg inin, inanç ve renk öğel er i ile oluşturduğu dans, 

sembol ve resim gibi insan mant ı ğından çok, duygu larına yönelik motifler her 

zaman farklı yorumlar ve an l atım biçimlerine açık olarak ge lişmektedirler. Böylece 

insan çeşitli duyu ve düşüncelerin i , çizgi ve çizginin fark lı öğe lerle bi leşimi ve 

bun l arın özel anlatım biçimleri ile belirtmekte, oluşturduğu yapılarıyla geleceğe 

aktarmaktadır. 

Dokusal yüzeylerde kullanılmış olan; iki boyutlu motif, desen, biçim 

kavram ları oldukça zengindir. Tasarımcı, yaşayan doğadak i dokusal oluşum lardan 

yararlanarak yeni an latım o la nakla rı bulur. Birim eleman sistemleriyle 

matematiksel düzenler kurularak yüzeye optik hareket kazandırılabilir. Değişik 

malzemelerin şekillendirme o lanakları ile dekoratif amaçlı doku tasarımları 

yapılabilir. Dolu-boş, alçak-yüksek, ters-düz, simetri-asimetri , kaydırma-çevirme, 

birleşim , büyüme-küçülme, grup lama, renklerin değişime uğraması ile yapılan 

kurgular hep dokusal üretme yollarıd ı r. 

insanlar, belli bir uyga r l ık aşamasına kadar, yalın biçimlerden 

kaçınmış larıdır . Üç boyutlu biçimleri, iki boyutlu yüzey üzerine inançları 

doğrultusunda hep yüzey boyutuna sad ık kalarak çizip, renklendirmişlerdir. Bilim 
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öncesi , kutsallık pek çok şeye yakıştırıldı. ilkel insanlar, yanıtını bu l amad ı ğı veya 

anlam veremedikleri , doğal, fiziksel, ruhsal olayları an latamad ı ğı karışık ve nazik 

konuları kutsal laştırıveriyorl ardı. Yaptıkları bir çok şey Tanrı ad ınaydı. 

Kutsa ll aşt ırılı ş bilinmeyen yada ka rı şık çözü lmesi zor konudan, zarar görmeden 

faydalanmak için kutsal nesneleri anımsatan , sembolik çizg i, desen, motif ve 

re.nkler günlük yaşamda kullandıkları, huzur buldukları şekill erd i . Ölüm, 

sonsuzluk, tekrar dirilme, bereket, bolluk, üreme, çiftl eşme, zevk, temizlenme, 

Tanrı, şeytan , ruh, cin, peri, melek, iftira, kötülük, nazar, uğur, fal, umut gibi 

konularda hangi çağda olursa olsun, insanlar bilim, sanat ve inanç kavramları 

yanında hep ilgi duymuş l ard ır. Bunları sembolik olarak biçim lendirm i ş l erdir. Bugün 

değişmiş görünse de, yüzey süslemelerinde bu anlamlarda hala pek çok biçim 

vardır. Geleneksel motif, desen biçimlerinin özünü kavrayıp, ana kaynaklara 

inmeye ça lı şmak, bu sanatlara yeni yaklaşım boyutları getirecektir. 

"Nokta, çizgi ve motif biçimlerinin, dokusal yüzeylerde kullanılması: Belli 

ölçü (format), dizem, rit im, kompozisyon gibi sanatsal düzeniemelerin este• ik 

an lay ı şta olmas ı ve bu biçimlerin gelenekselleşmiş sembolik anlam l a rı yanında, 

dokumaya özgü malz~me, örgü, s ı klık ve renk öğe l eriyle bütünleşmesi, dokusal 

yüzey değerlerini sanat düzeyinde zenginleştirirler. 12" 

Motif gelişt i rme ve değişikliğin nasıl olabileceği gerek şekill er l e , gerekse 

renkteki valörleriyle yada kamplimanter renklerin dengeli z ıtlığı ile oluşab ilir. 

Dokular belli bir merkezden çıkarak d ı şarıdan içeriye ve içeriden dışarıya 

hareket eder. Renklerin transparan lığıyl a ön, arka, net, f!uğ etkileri oluşur. Üst 

üste bindirilen boya katma nl ar ı yine doku unsuru olur. Baskı yoluyla değişik, 

heyecan verici etkiler elde ed ilir. 

12 "Sa nat Çen ·esi Dergisi" , sayfa 3 9 
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2 .3 RF~.iMDE DOKU 
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, \--"\ .. ),(;.\--- \!oku yüzyıllar boyunca ya lnı z görünüşü itibariyle görsel(vizüel) 
\~ \ --\------\____.\, 

• , .. ..\"·)./\).- )<..-'\\.,/.\, Klasik çağ lardaki ressamların yaptıkla rı resimlerde hiçbir boya 
\ ~ ' ..... \ \/• \ 
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);---\ \____.\:-" \__..\---\-\ ..-t"-~ \ \ , değer fonksiyonl a rı yoktu. 
\ -\_......,., .\/' -~ ~.....-\ ~ 

\:;,·~/y-( \ -~'fPY\ ... \ --r ~"'__.ı 1okusunu çok zaman aslına uygun boyamak için 

~~·~~~~\/\4'rlerde doku manas ı henüz şuura çıkmam ıştı."· 
~::~~0\~· '<adar ressam ların tablolarında özellikle üzerinde 

o~~/ ~(Ye-~; )c ~~~ \ ·ı ntü yap ı s ının düz, pürüzsüz ve parlak ka lmas ı d ı r . 
. ~~ )ç\/\. v-- \ ~n \ \ 1 

\-----'-:-----\....-\---- , )(·(~\\- ~\ -,~ ,... ..-- '={önesans sanatçıları , tahta üzerine yapt ıkl arı 
-<\ \... \ \ .. v;)~ , /., \..--.; ,~____- , · ... x· 1 " 

/(_\.-~A,~~~.; --"\~?~ ... \(\ .. ------~--> · • ·1ürlerin elbiselerindeki i ş l eme l e ri, kumaş lar ı n 
' - ~\J~...-\ 1 \/S?{....- /' \ v:- _...... ,.)-
~} ____.)ç\ w~ \ \ ....</ • "+'• _i-);< ve ı ş ı ğ ın daha gösteri ş li o lmas ı için rölyefi 

" \ y \ \ \~ / )(. ~ __./\ _ .. \- .. --\ ~/ \ / . ~}- ,., 

· ....-: \____..-\_... \ \ · ~ " . tesirler elde etmek istediler. Fakat bu rö lyefli 
-\ \ .> • ~+)r 

\__.....-~ - 'ç. ... ::._ 

ça lı ş . x ,~- , ı ın bilince i ş l enmesinden çok, dini yönden daha 
~+~. , 

i nandı , .. uyandı rabilmes i içindi . Böylece klasik dönem sanatçıla rı kumaş 

kıvrımL .. ıı ve üzerindeki işl emeleri yaparak doku eks ikliğini gidermeye 

ça lı şmı ştır. Onlar için içerik daha önemlidir. Bu yüzden resimlerini yaparken 

konuya önem veri li r, estetik yönü pek önemli değildir . 

"Doku oyun l arının belli teknik ve malzemenin verdiği imkanla, serbestçe ve 

as ıl manas ıyl a yer aldığı sanat kolu; ya lnızca mozaik sanatıdır. Küçük küp 

şeklindeki renkli taş lar, tuğla örgüsü gibi, forml a rın ritmine uygun dizilerek desenin 

örgüsüne bilinçsizce arandı. Mozaik sanatı bütün orta zamanı içine alarak, doku 

özelliği zevki, ya lnı zca mozaik sanatı içinde ka ldı. Bu sanatın unutulmas ı ile 

birlikte, doku özelliği de ortadan ka lktı. Bu i ş in usta l a rı kullandıkları taş l arın, 

13 
ŞerefBigal ı, '·Resim Sanatı .. (Birinci basını. Ankara: Şafak Matbaası, 198-+), sayfa 316 
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renklerinin çeş it ve farklarında , göze ait tesirleri artırmak ve zengin l eştirmek için, 

taşların parlak yüzeyleri yanında, mat yüzeyleri de kullanarak,rengin optik açıdan 

değiş i k tonlarını elde etmeyi de öğrend il er. Gözde uzak tesir yapan parlak renk 

ton l a rı denilebilir ki doku, orta zamanda mozaik sanat ı ile bilinçlendi. Ama doku 

zevki bu sanatın s ınırl a rı dışına çıkamad ı. Ancak son 75 yıl içinde kendi 

avant~jlarını plastik sanatlar içinde yaşatabildL 14
" 

Mozaik protohistoria zamanından itibaren görülmeye başlanmıştır. 

Mezopotamya' da bir Uruk tap ınağında, başları renkli kıl çivilerin yarı gömülmüş 

sütunlarda meydana getirdiği beyaz siyah ve kırmızı geometrik desenler ilk 

mozaikleri temsi l ederler. Duvar mozaiği Bizans' ta bir satıh üzerine an l atacakl a rı 

konuyu, parlak renklerle yaptıkları şekill er, yüzeyde kabartma görüntüsünü 

vermekteydi. Moza i ği n kimi kaynaklara göre Hellenistik çağda gel i ştiğ i iddia edi lir. 

Ancak bu tekniğin daha önce Mezopotamya ve Mı s ır' da kullanıldığı tespit ediliyor. 

Bu nedenle Batılıl arın, bir çok buluşları kendi kültürlerinin kökü addettikleri 

antikiteye bağlanmaları, duygusal bir tarafgirlik olmaktadı r. Bu bakımdan bu 

idd ia l arı bir tarafa bırakmanın gerçeğ i bulmak için gerekli o lduğu an laş ılı r . Ancak 

Hellenistik çağ ın yapı zeminlerinde yer alan mozaiğin duvarlara aktarıl ı şı i.S. 

birinci yüzyılda görülmektedir. Antakya ve Herculancum' da av sahneleri, 

güvercinler, Neptun ve Amptirite gibi konular, mozaik tekniğinde i ş lenm i ştir . 

Bu geleneksel sanat, usta çırak mirasına uygun olarak soyut bir etki 

yaratmı ştır . Bu soyut dünyanın tasviri için mozaik seçilmi şt i r. Küp biçimi taş l ardan 

oluşan bu resimler, parça parça renklerden meydana geldiklerinden, çizimde 

s ınırlı bir detay tespiti gerekiyordu. Ancak bütün bu sın ırlılığa rağmen, her rengin 

kesin sın ırı, unsur tespitinde kolaylıkla temin ediliyordu. Bu bakımdan Bizans 

mozaik resimlerinde belirgin bir açıklık ve renk kompozisyonu tespit edebiliyoruz. 

Bunun yanında bütün desen katılı ğ ına rağmen, neo-empresyonistlerin 

renk tuşlarına benzeyen renkle taş parçalarının etki si , bu katı deseni tablonun 

her tarafına dağıtan bir renk kompozisyonu haline getirebi liyordu. Gayet kültürlü 

bir renk an lay ı ş ı, ancak Barak kültüründe görülüyor. 

ı~ ŞcrefBigalı, ·'Resim Sanatı .. (Birinci basım. Ankara: Şafak Matbaa sı. 198-J.), sa) fa 3 17 
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Resim sanatında fiziki doku ilk olarak empresyonizm ile baş l a r. Fakat 

Kübizm' le birlikte bilinçlenir. Empresyonist ressamlar doğa karş ı s ı nda , doğanın 

geçici durumların ı , te l aş lı, heyecanlı fırça vuruş l a rı ile yakalamaya ça lı ş ırken, 

büyük fırça darbelerinin ve ka lın boya tabaka l arının , tuval üzerine b ıraktı ğ ı 

izlerden meydana gelen doku etki lerinin; ayrıca bir güzellik konusu o l abileceğ i 

üzerinde durmad ıla r . Empresyonizm, resmin a lı ş ıl agelmiş konula rını bir yana 

atarak, ressamın zihninde oluşan anl ı k izlenimleri yansıtmas ı yl a sanatta bir 

devrim özelliği taşır. Renklerin ve ışığın objelerin yüzeylerindeki ı ş ık-gö lge 

oyunlarını, ressam ı n kendi geçici izlerini aktaran empresyonistler, konularında 

objeleri olduğu gibi resmetmek yerine, doğa karş ı s ında hissettikleri heyecanı 

aniatma i steğ iyl e yaklaştılar. Ressaml arın atölyelerin i bırakıp d ı şarıya çıkarak 

günün değ i ş ik saatlerine uygun olarak, hı zlı ça lı şma teknikleri geli ştirme lerini 

gerektirdi. Empresyonist ressamlar, resmin plastik unsurla rı olan siyah 

çizg ileri ve koyu renkli gölgeleri terk ederek, bu plastik unsurlara yeni 

boyutlar kazand ırdıl ar . Usta bir ressam ı n elindeki fırça i ş l ek bir yaz ı gibi kendi 

güze lliğ ini ge liş i güzel olarak elde eder. Bilerek yada bilmeyerek o sun, 

eınpresyonist ressamlar fiziki dokuyu resme kazandırdılar . 

Empresyonizm sanat akım ı içinde yer alan baz ı sanatçıla r resimlerindeki 

nesneleri, figürleri küçük küçük fırça vuruş l arı ile, renkli mozaik tekniğ inde o lduğu 

gibi yan yana getirerek dakulu bir görünüm elde ettiler. Örnek olarak şekil 54, 55, 

56 gösterilebilir. 

"Seurat ve Signac' taki sirüktürün de tıpkı mozaikte o lduğu gibidir. 15
" 

Empresyon ist ressam l arın bir özel li ğ i de doku e l emanlarını resimlerinde 

hem doğa l olarak hem de vizüel olarak ikisini birl ikte kullanabilmelidir. Bu akımın 

ressam l a rı koyu renk tabakalardan s ıyrı lı p , saf berrak renkleri bir araya getirerek 

ve yüzeyde kalın boya tabakası oluşturacak şekilde ı ş ıkla dokuyu 

kaynaştırm ı ş l ard ı r. Bir mekanda yan yana getirilen renkle, hareketi -devinimi 

anlatmaya ça lı şm ı ş l ard ı r. 

15 Önder Tüzcet. "Form ve Dolm (Texture)"' (Birinci basım. İstanbul: İTÜ . Ivlimarlık yay., 1967). 
sayfa 42 
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Empresyonist ressamlar aşırı bir duyarlılık, dizg inlenemeyen, kontrol 

edilemeyen bir dinamizm ile res imlerini meydana getirirler. Sanatç ı çağ ının 

psikolojik, moral, politik ve dinsel sorunlarını hiç bir estetik ve teknik kurallara 

bağ lı kalmaks ı z ın, boyalarla, sert kalın çizgilerle oluşturduğu dokularla ifade etme 

çabasındadır. 

Resim ?anatında göz aldatmasına "illüzyon" ve objektiviteye ka rş ı yeni bir 

plastik dil arayan Kübistler, Empresyonizm' in bir anlık dünya izlenirninden 

Cezanne' nin devamlı dünyas ına eğildile r. Resimlerinden perspektif ve ı ş ı ğ ı atan 

Kübistler kapalı bir mesafe içinde daha devamlı, daha sağ lam bir düzen arama 

çabas ında idiler. Kübistler' in en büyük öze lli ğ i, iki boyutlu kompozisyonla 

volümleri mekanda tasvir etme sanatı d ır. Biçimleri geometrik parçaetkiara 

ayıra rak, eşyanın ve figürlerin, çeş i tli açı l a rdan görünümlerini betimleyerek resim 

düzeyinde görsel (vizüel) dokuyu oluşturmanın yanında , resim sanatına 

dördüncü boyutu, yani zaman boyutunu da getirdiler. Kübist akımı n öncüsü 

Cezanne doğanın değ i şmeyen değerlerini araştırmı şt ır . Doğayı küreler, kon iler ve 

silindirl erle inşa ederek, ifade etme yolunu tutmuştur. Bütün bunların sonucunda 

yeni resimde, sürekli bir arayı ş içinde olan sanatç ılar, resim sanat ının yeniden 

gerçekle karş ılanmasını sağ ladıla r, Bu karş ılanmanın sonunda "Kolaj" ad ı verilen, 

her türlü maddenin kullanılmas ıyl a yeni bir resim tekniğ i ge li ştird i ler. "Kolaj: Dada' 

c ıl a rca yaratılmı ş bir resim tekniğ i. Elde mevcut her tür bas ılı, çizili ya da fotografik 

malzemenin bir yüzey üzerine yeni bir kompozisyon oluşturacak düzende 

yapı ştırılmas ıyl a elde edilir. 

"Kübizm' in Analitik devrinde Braque ilkin şablonla alfabenin büyük 

harflerini resmin baz ı düz satıhl arında gözü doldurmak ve oyalamak amac ı ile 

boyadı. Daha sonrala rı resmin bazı yerlerde mermer taklitleri gösterdi . Boyanın 

a ras ına kum serperek duvarların pürtüklerini belirtmek istedi, tarakla tahta 

kaplamalar ya ptı. Bu yeni teknik oyunlar Braque' a ve onunla beraber bu 

deneyiere katıl an Picasso' ya başka fikirler de verdi. Malzemeyi resimde taklit 

edeceklerine doğrudan doğruya kendisini resimde kullanmak. Bunun için de 
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gazete ve duvar kağıtları , kumaş , karton vb. keserek doğrudan tuvaline 

yapıştırarak resim yapmaya başladılar. 16" 

a) Tarih Sürecinde Doku : 

Dokunun sanatta kullanımı eski çağ l ardan beri süregelmektedir. Asur 
1 

kabartmalarında, Mı s ır resimlerinde nesnelerin betimlenmesirıe ait dokusal 

yaklaşımlar görülür. Mı s ırlı sanatç ıl arın kuş , bitki gibi motiflerde uyguladıkları 

doku sayesinde, bugün bu kuşların bitkilerin, balıkların türü saptanabi lmektedir. 

Rönesans' da italyan sanatındaki gelişimi içerisinde doku fazlaca 

önemsenmedi. italyan sanatının yalı nlığı, an ıtsa llı ğı birazda dokuyu, ayrıntı l arı 

göz ard ı etmelerinden kaynaklanmaktadır. Gotik ge leneğe sahip Kuzeyin Alman 

sanatçıl arı ise, nesnelerin dokularını ve doku farklılıkların ı büyük bir titizlik ve 

sabırl a uygulayıp , bu farklılıklardan doğan bir gerçeklik yanılsaması elde etmeyi 

başarmışlardı. "Kumaş, saç, tahta, cam, metal gibi farklı karakterdeki nesnelere 

uygulanan bu dokular ve ayrıntı lar aracı lı ğıy l a gerçekte varolduklarından daha 

gerçek görünürler. 17
" 

Barak sanatçıla r dokuyu ayrıntılar ile tek tek birimlere dayandırmayıp, fırça 

tuşları ile algısa l olarak bize hissettirirler. Barak sanat ının Frans Hals, Rembrant 

gibi sanatçıl arın ın baz ı yapıtlarında, fırça tuşları izleri farklı bir doku karakteri 

olarak karşımıza çıkıyor. Empresyonizm' de ise nesnelerin kendi dokusundan çok 

yan yana gelmiş noktacıkların , çizgilerin o l uşturduğu bir doku olgusu görünür. 

Artık resmin dokusu imgelerden bağımsız, pictural bir eleman olarak yapıtlarda 

yer almaya başlar. 

b) XX. Yüzyıl Sanatında Doku : 

XX. yüzyılın bazı yapıtlarında ise, bazen teknikten, farkl ı malzemelerden ve 

sanatçının üslubundan kaynaklanan, anlatım istekleri doğrultusunda diğer 

pictural e leman ların yanında dokusal anlatıma da yer verdikleri görülür. Ancak 

dokunun sa lt bir eleman olarak "Qp-Art" akımı içinde, optik sanatçı lar tarafından 

kullan ıldı ğ ını görüyoruz. örneğin; Victor Vaserely, yapıtlarını birimsel sisteme 

16 Ercü; ıeilt K:ı!mık. '·T: biatta n· Sanatt<l Doku YC Tc:·tun'· (Birinci basım. İstanbul: İTÜ 
Mimarlık Fak. Yay. , 196-f), sayfa 52 
1

' Özdemir Altan "Mel~an Bilgisi Ders Notları··. 1989-1990 
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dayand ırmaktadır. Birim e lemanlarını matematiksel bir ölçüyle giderek 

büyütmekte, küçültmekte optik bir titreşim elde etmektedir. Matematiksel bir 

sisteme dayanarak, gözü rahats ı z eden titreş im l er elde edilerek yap ıl an 

düzenlemelere optik doku diyoruz. 

Daha önce de çok kereler değ inildiğ i gibi, mimarlık ve heykel tıraş lı ğ ı n 

kulla nıldığ ı güne~ ! malzemeler (materyaller) elle dokunduğumuzda da 

a l g ıl aya bileceğimiz şekillerdir . Bunu boyayla tuvalde pürüzlü, üç boyutlu boyama 

yüzeyi veren kalın bir boyayla elde etmeyi denediler. Daha sonra resmin 

yüzeyindeki değ işiklik sanatçıya her zaman haz ır bir başka tercih o lmuştur. 

(Kolaj lar) 

Şekil 57 de, Van Gogh' un kır manza ra larının g i rdap lı ve kı şkırtan 

örnekierini ge li ştirmek için kalın fırça darbelerinin ne kadar ka lın kulland ı ğ ı n ı 

gösteriyor. Boya darbelerinin yükselen kenarl a rı ve s ı rt l a rı, izieyenin gözüne 

aşikard ır . Bir ı spatula veya geni ş fırça l a rl a uygulanan boya darbelerinin görsel 

hareketi çok soyut, ekspresyonist resimlerin önemli bir görünüşüdür. Buradaki 

pentürün, verdiğ i haz ve dokunabilirlik, dokuyu bize yaklaştırır . 

i şte Kooning' in resimlerinde de b.unu a l g ılıyoruz. Daha çok spantane 

(kura l s ı z) vuruşlar nedeniyle, çok daha dinamiktir. 

Kooning' le karş ılaştırdı ğ ımızda ; Van Gogh' un dakunulur yüzeyi hemen 

hemen kontrol edilmiş ve kura llı görülür. 

Doku ile desen a rasında yada motif aras ında , kesin bir çizgi zor olur. Biz 

desen denince "kareli", "çizgili" , " canlı noktalı" ve "çiçekli" motifler benzeri baskı 

kumaş aras ında bağ kura rı z . 

Bunun yan ı nda Klimt' in desenleri kesinlikle doku olarak ad land ırıl abilir. 

"Doğanın sürekli gözlenmesine dayanan bezemeci bir biçimlerneye 

g iri şerek, çok ki ş i se l amaçlı bir sembolizm yorumu söz konusudur.
18

" 

1 ~ Jean Cassou, '"Sembolizm Sanat Ans:· Çevirenler: Özdemir İnce, İlhan Uzmanbaş (Birinci basım. 
İst<ıııbul: Remzi kitabe\·i AŞ .. 1987). sayfa 9-l- -95 



Şekil 64 de Klimt' in "Öpüş" adlı eserine baktı ğ ımızda , Mı s ır uygarlı ğ ı ve 

Bizans mozaiklerinden esin l endiğ ini görürüz. Birçok bezerne ve motifler karş ıtlık 

ve uyum içinde yan yana dokuları oluşturur. Derinlik söz konusu değ ildir. iki 

boyutlu bir yüzey resmidir. Sadece boya katmanlarının üst üste gelmelerinden 

oluşan bir espasdan söz edebiliriz. Boya taze li ğ i; yer yer tuvalin dokusuna 

inebilecek kadar ince boya, yer yer doygunluk' hissi veriyor. 

Boş ve dolu a l anların sayesinde gözümüz rahatlıyor . Geni ş boş alan 

gibi gözüken yer o etkiyi vermek için küçük dakulu ve açık kahve rengiyle 

sağ lıyor. Bezerne guruplaşma larındaki renk ve dokular dengeli. Asimetrik bir 

kompozisyon içinde yer alan figürlerin el, yüz ve aya kla rı ten hissiyle yumuşak bir 

doku hissi yaratıyor. 

Geometriklilik ve organiklik, doku ve bezemelerde gerekti ğ i gibi kullan ılmı ş . 

Dinamik bir görsel etki seziyoruz. Gerek terminolojik zenginlik, gerekse resmin iç 

dünyas ı o kıp ırtıyı faz las ıyla veriyor. Duygusa llık ve romantik süslemeci üsluba 

s ı ğ ınarak, bütün yapaylıkl a rı unutturup, doğa llı ğa yöneliyor. insanın canlılı ğ ını, 

yaşamın dirimse ll iğini vurguluyor. Düş gücümüzü harekete geçiriyor. Figürlerin 

çiçekler ve bezerneler içinde zaten bir kı p ırtı içinde o lduğu hissediliyor. Baharı n 

gelmesiyle uyanan doğa içinde insanın duygularında uyanmas ı gibi, doğa-insan 

uyumu nesnelerdeki canlılı ğ ı oldukça etkili bir biçimde sergil iyor. Yatay açık yeş il, 

mavi ve sarıl a rdan oluşan bir doku ve yönü dikkatimizi çekiyor. Diyagonal bir g id i ş 

var. Bunu, durduran iki figürün dikey hareketle kesmesi kompozisyondaki 

dengenin sağ l am l ığını gösterir. Sezernelerdeki doku ve plastik zenginlik fazla 

hacim ve valörlerden söz edemiyoruz. Büyüyüp küçülen dokular, I Ş ik ş iddetinin 

artmas ı, azalmas ı gözün hareketini arttırıyor, ritimler ya ratıyo r. Ten kull anmas ı 

z ıt l ık yaratı c ı bir öğe oluyor. 

Endüstri çağ ının, sanayil eşme sürecinin getird iği, el emeğ inin aza l mas ına 

karş ıdır. Kentleşmeye de karş ı; figürl erin üzerinde katı kuru l uşlu giysi 

simgeleşerek , doğa ve insan öne geçmesini bilmişt i r . Düş gücünü sevmi ş , yaratı c ı 

bir özne lli ğ in sürekli çiçek açması olarak görülen zeng inli ğ iyl e büyülem i ştir . 

işlevse lli ğ i n ise yeni gereçlere karş ı onay layıcı bir bakış açı s ı taş ı mas ına ve 

toplumsal veri leri göz önünde bulundurma isteğ i ne katılıyor. Bu nedenle, bu eser 
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ve diğer eserleri kuşaklar ve toplumlar için hiç bir zaman değişmez olan en kişisel 

düş gücünün dışa vuru l ması ve sanayileşmiş toplumun çağcıl teknik istekleri 

arasınca bir denge kurmaya çalış ıyor. 

"Bonnard 1890'1arda Paris'te "Nabiler" adını veren bir gurubun üyesiydi. Bu 

gurup Bonnad' ı "Japon ~ab i si" olarak tanımlıyordu. 19" 

Japon estamplarında dokuya oldukça yer verilmiş ve önemsenmiş. 

Dolay ı s ıyla Bonnard' da doku aç ı sından zengindi. Ritmik düzenlemeler, Paris' in 

burjuva ev içierinin özelliklerini çağrıştıran yumuşak tonlu beneklerle doluydu. 

Zaman zaman, daha düz daha yumuşak ton!u ve biçimlerin düzenlenişiyle süs 

öğelerine ağırlık veren daha büyük boy resimler de yapılıyordu. 

Kendisi güneye gidince ve sanatın ı güneyin güneşine açınca çıplaklar 

artmaya, fırça darbeleri de daha gevşek bir nitelik almaya başladı. Şekil 66 daki 

resim, bu değişmenin iyi bir örneğidir. Doku yönünden, zengin bir resimdir. 

Tuvali desenli bir duvar kağıdının üstüne iliştirir, sonra da o objeden 

tamamen uzaklaşmış olarak ezberinden o tuva! üzerine değişik konularda iki, üç 

resmi birden yaparmış. "Çok zayıfım, resmin i yaptığım nesnenin önünde kendimi, 

denetiemek bana güç geliyor." Başka bir YE?rde de şöyle diyor; "Objenin ortada 

var olan as ıl işi ilk düşünceyi, yani baştan çıkarılışı yakalamak olan sanatçıyı 

rahatsız eder. Eğer bu baştan çı karma, bu ilk düşünce kaçırılırsa, sadece bir 

motif, bir obje ka l ı r; o da ressamı kendi egemen liği alt ına a lı r. 20" 

'Gizli tutmak' Bonnard' ın yapt ı ğı işi tanımlayan bir deyimdir. Böyle bir dürtü 

de insana mutluluk değil , acı verir. 

Matisse ge l diğimizde ; insana huzur veren bir denge, bir saflık ve dinginlik. 

"Bütün sorun, izleyicinin duyarlılı ğını resimle ilgi kuracak biçimde yönlendirmek, 

ayn ı zamanda da betimlemek i sted iğ i n nesneden başka her şeyi düşünme 

19 Norbert Lynton. "Modern Sanatın Öyküsü" Çevi renler ProfDr. Cevat Çap<ın. Prof. Sadi Öziş 
(Birinci bas ı nı . İstanbul . Rcnızi k.itabeYi yay .. J 98~) . sayfa 20-J. 
:::o Norbert Lynton, '·l\.lodern Sanatın Öyküsü .. Çevirenler Prof Dr. Cevat Çapan, Prof Sadi ÖZiş 
(Birinci basım. istanbul: Remzi k.itabeYi yay .. 1982). sa)fa 205 · 
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özgürlüğünü ona tanımak, onu resme tutsak etmeden ilgisini ayakta tutmaktır. 

Şaşırtma yolunu seçmekten sakın. 2 1 " 

Matisse' in kağıt keserek oluşturduğu duvar süslemeleri, renkli camlar, 

resimler, afi ş ve kitap kapakları onun sade yalınlığının yanında renkli bir kişilik 

sergi l ediğini gösteriyor. Eşs iz bir renk ustasıdır. Renkleri biçimleri yan yana koyuş 
1 

usta lığı mükemmeldir. 

Geleneksel sanatın dışına çıkabilmek için coşku ve duygu yetmiyordu. Bu 

yüzden Fovların sanat ı motif ve renk oyununa dökülüyor. Bu dönemin görgü 

tanığı, ünlü koleksiyoncu Daniei-Henry Kahnweiler, "Batı sanatı bu dönemde 

süslemeci liğe düşme tehlikesiyle yüz yüze gelmi şt i . " Diyor22 

Nesneleri direkt tuvalin içine katarak yada yapıştırmak suretiyle (değişik 

malzemeleri) oluşturan kurgular dokunun kendisini alg ıl at ıyor . 

Örnekler incelendiğinde, öznellikten arınmış, nesnellik düzeyinde herkesin 

kabul edebi l eceği basit geometrik biçimler. 

Kandinsky' nin an laş ılmas ı güç, karmaşık bir kişiliğinin yanında müziksel 

uyumu, hareketi, renklerin tuş tuş yan yana gelişi dokuyu bize daha tinsel bir 

şekilde a l gı l atıyor . "Ruhsal titreşimierin tınısı, görünenin gizemli gücü sanatçının 

içinde saklıdır . n,, 

Sanatçıla r, tuval üzerinde motif baskısı etkisi yaratabilirler. Ressamlar 

aşina olduğumuz motiflerin renklerini yeniden ortaya çıkararak, gerçekte var 

olmayan motifleri görmemizi sağ l ayabilir . Bu "görsel motif' olarak adland ırılır. Bu 

tamamen görseld ir, dakunularak ne hissedilir nede hoşlanıl ı r , sadece gözümüz 

hitap eder. 

Natürmortlardaki etkilerden biri de görsel motiflerin z ıtlığıdır. (açık-koyu 

farkı) Natürmort resim, Flaman sanatında XVII. Yüzyılda son derece popülerdi ve 

sayıs ı z örnekler yaratı l d ı. AntonyVan Dyck' in portreleri gibi sadece o kişilerden 

21 Norbert Lynton, "Modern Sanatın Öyküsü" Çevirenler: ProfDr. Cevat Çapan, Prof Sadi Öziş 
(Birinci basım. İstanbul : Remzi kitabevi yay. , 1982), sayfa 209 

D .H.Kahımeiler. '·D r \Yeg ztım Kubismııs ... Hatjc Stutgart,1958. sayfa 25 
23 E.H.Gombriclı , "Sanatın Öyküsü'' Çeviren: Bedrettin Cömert (Üçüncü basım. İstanbul Remzi 
kitabeYi, 1986). sayfa -l-59 
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dolayı değil, sanatçının maharetini ustalıkla sunmasından do l ayıdır. Saten 

elbisenin o parlak dokusunu, gerçek dantel yakanın zarafetini, gerekse inanılmaz 

muhteşemlikteki yelpazeyi işlemesi örneğin. 

Sürrealist sanatçı Max Ernest " sessizl i ğin gözü" isimli resmindeki ürkütücü 

tarzı yaratırken görsel motifi kullanıyor. Soğuk , durgun havuz kayalarla, 

harabelerle, uzun dal sürm~ş ve çürümüş bitkilerle kuşatılmıştır. Bu motiflerin 

temsil ett iğ i şey ve inandırıcılığı resme esrarengiz ve ürkütücü bir atmosfer katar. 

Şekil 67 de yapı, farklı açıdan ele a l ı nmıştır. Yapının cansız bölümü olan 

duvarlar ürkütücü bir tablo ile boşluğa dönüştürülüyor. Boyal ı tuğla duvar, 

arkasındaki neo klasik bir yapıyı gözler önüne sermek için, kocaman bir fermuar 

ile açı lır. Absürd tasvir muazzam bir biçimde ortaya çıkar . Görsel motif küçük 

çapta natürmort ile s ınırlandırılamaz düşüncesi belirginleşir. 

Kolaj XX. Yüzyılda popüler oldu. Sanatçıy ı zahmet çektirmekten, tekrar 

boyamaktan kurtarır. Şekiller kolayca ve çabucak makasla tekrar biçimlendirilir 

veya değiştirileb i lir. i şte Kurt Schwitters' in şeki l 69, 70, 71 deki eserleri 

incelendiğinde daha görsel dokunmuş ve renklendirilmiş kağıtların, bir yana 

atılm ı ş kırıntıların ı n bir bütünü olduğu görülür. Bazı yerlerde kağıt, daha büyük 

yüzey ilgisini eklemek için, kasten buruşturulmuş ve doku sayesinde ilgi 

çekilmiştir . Schwitters için tuva! üzerine yağlıboya resmin sın ırlı, katı ve modası 

geçmiş olarak görülmeye başlamas ı ilginçtir. 1920' de ilk kez kolaja başladığından 

bir yıl sonra şöyle yazacaktır: "Ben değişik türde gereçleri birbirine uydurduğum 

zaman, yağlıboyada zaten buna adım atmıştım. Renge karşı renk, çizgiye karşı 

çizgi, biçime karşı biçim dışında, buna ek olarak gerece karşı gereci denedim. 

Örneğin , tahtaya karş! çuval gibi ... 24
" 

Amerikalı Anne Ryan genel olarak kumaş kolajlarında ça lı ştı. Onun "Ova!" i 

çeş itli kağıtların parça l arıyla , kontrast dokuma ve örmelerin değişik kumaş 

parçalarının araya serpiştirilmiş o lduğunu gösteriyor. Rengin açık-koyu farkları 

öylesine gizli ki bizim zihnimizi bir noktaya topluyor. 

Evreusd KiUtür Dergisi, Ar<ılık 199-1 , sa:ıfa 6-+ 
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Kaynaklanrnış çelik ve çadır bezlerin eski parçalarıyla ça lı şan Lee 

Bontecou seri dakunulabilir rölyef etkisi meydana getirdi . Açık ovallerin yanı s ıra, 

fermuarların dahil edilmesi dişleri ve görünüşü bakımından tüm kolaja korku verici 

bir görüntü yarattı. 

Resimde soyutlama empresyonistlere dayandırılabilir. Denebilir ki, 

empresyonistlerden beri resim sanatında perspektifle derinlik yada üç boyutluluk 

yaratma düşüncesi bırakılmış ve yeni gerçekler aranmaya başlamış. Bu yeni 

gerçeklerde resmin kendi öz olanakları olan bir dille yari biçim ve renk diliyle ifade 

edil ir. i şte "Baudelaire' den Cezanne' a Van Gogh' tan Seurat' a kadar her 

sanatçın ın aşağ ı yukarı aynı merkez düşünce etrafında birleştiğini biliyoiUz. 

Oniara göre resim yapmak bir konu sorunu değil, renk ve biçim sorunu. 25
" 

olmuş ve yeni atılımlar bu yolla gelişmişt ir. 

Kübistler de konu değil, biçim önceliklidir. Çağdaş düşüneeye görsellik 

kazandırmak bir biçim dili yaratmak istenmiş. Bu dönemde resimler, kabartma 

etkisinden arındırılmaya başlanmış . 

Kübizm; tahlilci ve terkipçi dönem olarak iki devrede gelişme göstermiş. 

Daha önceki dönemlerde koyulan kurallara, son verilmeye başlanmış. Özeiiikle 

tahlilci dönemde kolaj tekniğ i ile resim yapılıyor. Kum, taş, çak ıl, gazete parçaları 

tuva! üzerine yapıştınlarak resimde yeni bir boyut aray ı ş ına giriliyor. 

Böylece yanılsamalı resim derinlik izlen imi vermek amacıy l a kullanılan 

perspektife bağlı olarak mekan-boyut sorunu geleneksel perspektifle birlikte 

yerını, gerçek gereçlerin boyut l arına bırakmıştır. Tuvalin yüzeyi en geri plan 

olarak karş ımıza çıkıyor. Bir tahta parçasını, bir metali boyamaktansa, direkt 

kendisini resme katmayı mantıklı bulmuşlar. Burada oluşan gerek malzemenin 

dokusu yada bütünün dokusu bizi yakından ilgilendiriyor. Hem geride kalan 

tuvalin dokusu hem de üst üste gelen malzemeleiin dokusu çekici kıl an unsur 

olarak ele a lınabilir . Bu açıdan 1-çolaj çalışmaları doku aç ı s ından zengin bir 

kaynakt ı r diyebiliriz. Örnekler de bunu destekler. 

25 Zabit Güwmli , "Başlangıcından Günümüze Sanat"' (Birinci basım. Ankara: İş Bankası yay .. 
1984). sa)fa 179 



Renklendiri l mi ş kağ ı t , dokunmuş kumaş , gazete parça l a rı, atılmı ş otobüs 

bi letleri, mektup zarfl a rı, tahta, düğme , boş makara, tel örgü ve yosun parça l a rı 

Schwitters' in kolaj yaparken ku ll and ı ğı öğe l erdir. 
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"i şe yaramayan hurda eşyanın , ge li ş i güzel bir araya gelen döküntünün, 

çerçöpün Schwitters' in üzerinde ~üyü ley i c i bir etkisi oluyordu. 26
" 

Kübist ressamlar aras ı nda yaygın l aşan yap ı ştırma tekniği daha sonra 1919' 

da Weimar' da Paul Klee, Moholy-Nagy, Walter Gropius, Kandinasky, Oskar 

Schlemmer gibi ressam, mimar ve heyke ltıraş l arın "Bauhaus" ad ı n ı verdikleri 

sanat okulunun çok önemli bir konusu oldu. 

"Bauhaus' un hedefi sanatçıyı içinde yaşadığ ı toplumun sosyal konu l a rı 

üzerinde bilinçlendirmek ve sorumluluk yüklemekti. Sanatç ı kitlelerin sorunlarına 

çözüm getirmesini hedefliyordu. Bauhaus daha hüman bir çevre yaratılmasında 

sanatçıya sorumluluk ve görev yüklemeyi amaçlıyordu . 

Yap ılan strüktür ça l ı şma la rı ile çok iyi doku ve strüktürler elde edildi . Bu 

ça lı şma la r tekstil s ın ı fl a rı için oldukça iyi araşt ı rma lardı. Doğa etütleri ve serbest 

ritmik çizimlerden önce öğrencil e ri n çok iyi desen etü~l e ri yapma l a rı gerekiyordu. 

Bir an l ık ve ritmik hareketleri çizmek öğrencilerdeki görsel a l g ı l amay ı çok iyi 

ge l i şt i ren ça lı şma lardı. 

Bauhausdaki Basic Course' da (temel kursda) materyal ve desen 

çal ı şmaları kısmen teşvik edici bu lundu. Fa rklı daku lu malzemeler bir araya 

getirildi. 

Düz yuvarlak, sert yumuşak , hafif ağır gibi z ı t l ıkl a r sadece görülmemeli, 

aynı zamanda hissedilmeliydi . Öğrencil e re önce bir natürmort ça l ı şmas ı yapt ı r ı lır. 

Beyaz bir tabakta iki tane limonun yan ı nda yeş il kap lı bir kitap. Kurs e lemanla rı 

böyle basit şey l e r i n resmedilmesini hakaret uğ ram ı ş kabul edip, sorgu lar biçimde 

bakarlar. Oysa bir kaç h ı z l ı darbe ile ana hatlar ortaya çıkacak ve formun 

geometrik sorun l a rı hakk ı nda bilgi verilecekti. Tek kelime söylemeden limonu a lıp , 

26 Na:zaıı - Mazhar İpşiroğlu. "Sauatta DcHim .. (İkinc i basım . İstanbul: Remzi kitabevi . 199 .:' ). 
sayfa 81 
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keser. Her üyeye bir dilim verdikten sonra sorar. "Resminde limonun ayn ı sını 

yeniden üretebilir misin?" Sonunda desen özelliklerini resmedeceklerinin farkına 

varırlar . 

Krefeld 'da ki Tekstil Tasarısı Kolejinde desen çalışmaları küçük el dokuma 

tezgahlarının yard ı mıyla gerçekl eştirilir. Pürtüklü dakulu kumaşlar üretilmiş. Daha 

sonraki yıllarda bu kavram üzerinde endüstriyel üretimdeki olasıl ık düşünülerek, 

çalışılmış. Tekstil baskısı için yeni sanatsal ve teknolojik metotlar keşfedilmiş. 

Tekstil tasarımları yapılmış. 

Öğrencilerin algılama yeteneğini derinleştirmek ve kontrol etmek için ağaç, 

ağaç kabuğu, cam, metal, taş vb. gibi nesnelere dokunmaları gerekiyordu. 

Bauhausta, çeşitl i dokuların dokunma hissinden elde edilen değerlendirme 

örnekleri genişti. Öğrenciler parmak uçları ve kapalı gözlerle bu dokuları 

hissetmek zorundaydı lar. Kısa bir süre sonra dokunma duyguları çarpıcı bir 

şekilde gel i şiyordu. Daha sonra onlardan zıt dakulu materyalierin resmini 

yapma ların ı istedim. Ortaya fantastik yap ıl ar çıktı ve tamamen yeniydi. 

Öğrenciler yeniyi meydana getirirken kompozisyonun heyecanlı 

aktivit~siyle etki leniyorl ardı. Her yerde araştırmaya başladı l ar . Bütün çevre 

yeniden keşfedildi. Pürtüklü odun parçaları, odun talaşı, çelik tel, ip topakları, 

cila lanm ı ş tahtalar, koyun yünleri, tüy, kürkler, deriler, cam, kalay yapraklar, 

ızgaralar , dokumanın her çeşidi. ... vb. 

"ltten 'in öğrenci l er i çoğu zaman artık ağaç, metal, cam, taş ve kömür gibi 

çok değişik malzemelerle çalışıyorlardı. Malzemelerin dokusal, yapısal ve organik 

özellikleri incelenir, etüt edi lirken, malzemelerin biçimlendirme çalışmaları 

yapılırken yeni fonksiyonlar için yeni biçimler arand ı. Bir malzemenin detaylı bir 

şeki lde incelenmesiyle, öğrencilerde sezgisel a lgılama ve bilgisel birikimle, görsel 

ifadenin her yönü araştırıldı. Öğrencilere verilen konular, çözüme önerilen 
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problemlerde fazla örnek gösterilmez, kendilerinin sonuçlara gitmesine olarak 

tanınırdı. 27" 

El maharetleri keşfedildi ve yeni desenler bulundu. Bu desenler, olağan 

üstü desenler olarak daha önce böyle olduğunu fark etmed i ği tanımlamasını 

öğretiyordu. Çoğu zaman baktıkları, kullandıkları objelere yeni gözlerle 

bakmışlardı. 

Fotoğrafçı lıkta da yeni likler sayesinde dokular oluşturulabil iyordu . Örnek 

olarak fotomontajlar; yeni motif ve desen üretmede iyi bir yol olarak karşımıza 

çıkıyor. 

Klee çizgi ve çizginin varyasyonları üzerine yaptığı araştırma lar anlatımsal, 

hareketsel, ili şki, denge, dengesizlik, zıtlık fenomenleriyle oldukça iyi görsel 

ifadelere ulaşmıştır. Klee 'nin dersleri doğa etütleri ile başlamış ve resimsel 

an latımiara ulaşmıştır. Klee o derece doğa etütleri ve doğa yasalarıyla uğraşmıştır 

ki, cisimlerde bulunan enerji, denge, yoğunluk gibi değerli görsel olarak ifade 

yollarını denemiş•ir. 

Bütün bu kolaj çal ı şmaları yine de resimde boyanın yerini alamadı. Ressam 

yine resmin a lı şı l a gelmiş olan boya maddesiyle resmini yapmaya devam eder. 

Resimlerde boyan ı n kendi dokusunu kullanır. Yani boya kendi materyal 

görünüşüyle bir şey aniatma yolundadır. Kısacas ı boya malzemesini, kendi boya 

güzelliğini anlatmaktad ı r. "Burada sanatçının boyay ı kendi iç dünyasının 

anlatımına alet etti ğ i de akla gelebilir. Ancak örneğ i n Jean Dubuffer 'de materyal 

kendi e lyafı ve onu işleyen aletin izleriyle görünüşü, sanatçının eserini teknik 

olanaklara fazla bağlandığı düşüncesini bize göstermektedir.28
" 

Avrupa'da savaş bittikten sonra resim dünyasındaki en büyük değ i ş iklik 

Soyut Sanat'ın yer almasıdır. Artık ressamların biçimsel sorunlara karşı gittikçe 

büyüyen ilgileri vardır . Bazı ressamlar resmen mimarı gibi bir kurgusu olduğunu 

ileri sürdüler. Resimdeki biçimler daha aza indirilir ve geometriye dayanan şekiller 

yer alır. 

Yüksel Bi ngöl ··Buuhaus '" · En !üstri ~·eı Gel işmen in Sanat Eğit im i ne Etki !~ rf" Yeni Boy.!! 
Plastik Samı!lar Dergisi. ~·!ayıs 198:\ sa; fa 27 
28 Adnan Turani ··Dünya Sanat Tarihi". (Bi ri nci basını. Ankaia: TTK. Basıınevi. 1983 ). sa:-. fa 483 
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Abstre sanatın iki ucu vardır. Bir ucu Kübizme, Konstrüktivizm ve Bauhaus 

'dan gelen geometrik sanat akıl ve mantığın hakim olduğu görümsel bir matematik 

halinde saf biçimleri veren, kalbi olmaktan çok fikri olan ucudur. 

Diğer ucu da birincisine tamamen zıt olan düşünceden çok içten, genellikle 

yapılan duygusal niteliği olan "Biomorfik Ekspresyonizm" ucudur. insan yapısı ve 

insan üzerindeki çevre etkileri, sanatçıy ı, geometrinin düzeni ile ıç yapı s ının 

coşkun ifadesi arasında gidip gelmeye zorlamaktadır. 

Savaştan sonra Abstre sanatta Pied Mondrian 'ın saf plastiği hakim oldu. 

Bu kavram sanatın dağala olan bütCın bağ ların ı koparmış, kendi ifadesini, gerçeği 

saf biçimlere dökmekte bulmuştur. Heyecan yaratıcı unsurların yardımına ihtiyaç 

duymayan bu sanatta, akıldan çok duyguya hitap eden doku yer almaz, burada 

renk bi le bir armoni unsuru olmaktan çok geometrik biçimlerin belirtilmesi için 

kullanılmış koyu açık parçalardan ibarettir. Fakat daha sonra geometrinin 

aristokrat görünüşü içten gelen ifadenin dinamizmine boyun eğerneye başladı. 

Çok düzgün pergel ve cetvel ile çizi lmi ş kareler, d ikdörtgenleı, yuvarlak 

serbest elle çizilerek yumrulaştı, mekanik olmaktan kurtulup insanca bir anlama 

büründü, biçimlerin üzerinde boyalar pürtüklendi, fiziki doku görünmeye başlandı. 

Resim dünyası geometrinin kuruluğundan kurtulup, yaratma özgürlüğüne doğru 

yol almaya başladı. 

Her sanatçı iki sorunla karşı karşıyaydı. Biri ifadeyi kuvvetlend irecek olan 

tekn i ği bulmak, ikincisi ise içten gelen duygularını, iç yaşantısını bu teknikle ifade 

edebilmekti. 

Lirik soyut sanatçı olan Pollock, duvar ve yer gibi geniş yüzeylerde, bu 

yüzeylerin önünde ve dört yanında her an hareket ederek "action-painting " veya 

Soyut ifadecilik diye adlandırilan yeni bir üslup başlatmıştır. Sanatçı, gen i ş yer 

panolara, dibi delinmiş boya kutularını süzerek, damlatarak (dripping) resim 

yapmışt ı r. 
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Action-painting bi l inçaltı birikimlerin, jest ve hareketlerle anında ifadesini 

amaçlayan bir tür sürrealist-ekspresyonist resim türüdür. Bu ça lı şma türü ve 

eserleri ruhsal bir gerilim, düşünse l bir başkaldırım, savaşa ve yoksulluğa karşı 

tepkinin dramatik ifadesidir. 

"Fransa 'da informel resim yada lirik soyut resim türü Alman kökenli Wols 

ve Hartung, Fransız Jean Fautrier, Henri ~i chaux ve George Mathiiux tarafıdan 

uygulanmıştır. 29" 

Savaş yıllarının s ık ı ntıl ı mahrumiyet dolu günleri sanatçının ruhsal 

depresyonları resimlerinde yankı bulmuştur. Kalın boya lı, bazen de grafik 

özellikler gösteren abstraksiyon taş izm uygulamıştır. 

Jean Fautrier (1 898-1964) stili uygulanan ilk Fransız resim sanatç ı s ı dır . 

Değişik denemeler yapm ı ş, taş ist nitelikteki tuvallerinde kalın boyalarla 

oluşturduğu büyük lekeler, boya odacıkları da bize dokunun etkisini çatlak ve 

pütürlü yüzeyiyle göstermektedir.(Şekil 75) 

"Lirik abstraksiyon" ad ı a ltında George Mathieu. Geniş yüzeyiere, hiç bir 

kurala bağlı kalmaksızın, içten geldiği gibi, (hız öğesiyl e) Pallock siti linde action 

paiting türünün serbest tarzda uygulanış ı dır. 

içten gelen duygunun imza lanmı ş şek li olan resimlerinde; boyanın 

s ı çramas ı , gen i ş fırçalarla sürülmesi, at ılmas ı heyecan veren dokulardır. 

Bir başka tür de "minimal" denilen akımd ı r . Temel sanat (Primary art) 

sayılan bu akım 1960 y ılı do l aylarında Amerika 'da uygulanmaya başlamıştır. Aşırı 

sadelik temel ilke olmasına karşın yine doku her şekilde vardır. Bu anlamda tüm 

süpremalist siti !deki yap ıt l ar da girer. 

Pop-art yada popular art sanatçılarına gelince; teknik olarak asseblagu ve 

collage kullan ı lmı ştır . Sanat nite liği bakımından yeni, Dada say ılır . Mareel 

Duchamp ' ı n ready-made' leri örnek olmuştur. Sinema, müzik, environnement 

(çevre sanat ı) , happining (heppining olay e venement) afiş uygulama a l a nl a rı d ır. 

29 Cahit Kmay '·Sanat Taribi'' (Birinci bas ı m. Ankara: Kül tür Bakanlığı yay .. 1993). sa:l"fa 316 
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Pop-art büyük ölçüde bir tüketim uygarlı ğ ının sanatı olmuştur. informel sanatın 

tümüyle ki ş i se l olmas ına karşın pop sanat ile günlük toplumsal yaşam ı n her türlü 

görüntüsü arasında s ıkı bir yaklaşım sağlamak amaçlanmıştır. 

"Toplum bilimcileri kanıs ınca , pop sanat süprüntü ve döküntüyü üst 

değerler düzeyine yükseltmek, halk kültürünü seçkin kesime soylu olarak tanıtmak 

istemektedir. Bu tümüyle şaşırtıcı, benimsenm'esi o lanaks ı z davranıştır . 30" 

üp-Art Ve Victor Vasarely Formun yalınlaştırılması ve i şaret i erin 

benzerliği genel bir görsel anlaş ı lırlılık sağ l ar. Yani Op-art adından da 

anlaşılacağı gibi optik (görme) olayıyla ilgilidir. Başka bir değişle gözdeki retina 

tabakasının uyan lması, başlıca ve genellikle tek iletişim yoludur. Amaç seyircide 

fizyolojik anlamda görsel tepkiler uyandırabilmektir. Bu uyarıları renk, çizgi , şekil, 

biçim gibi soyut sanat kompozisyon öğe leriy l e yapm ı şt ır . i şte göz yanılsama 

o l ayıy la yakından ilgilenen üp-art' çılar , renkle yada biçimle yüzeyde, titreşim, 

perspektif, modle etkileriyle hareketi sağ l ayarak retinayı uyarmışlar. 

"Op-art sabırla yürütülen ve yoğun deneyierin sonucudur. Aslında o da bir 

tür soyutlamadtr, hatta bir anlamda geometrik soyutlamanın çok sevdiği o katı 

düzenin yeniden canlandırı l masıdır. Baz ı durumda bu görsel etkiler gerçek bir 

hareket duygusu uyandırır. Bazen de gerçek a lgılama ve görsel yanılgıyı birbirine 

karışması ile resimler iç yada dışbükey derinlik etkisi verir. 31
" 

Genell ikle bu sanat dalında, "kare, dikdörtgen, daire, üçgen gibi geometrik 

biçimler resmin temel elemanlarıdır. 

Gestalt teorisinden büyük ölçüde fayda sağlayan bu kurulu ş ve etki leme 

sisteminde, resim yüzeyi, yani fon ile onun üzerindeki şeki lle r ayrı anlam olarak 

düşünü lmüştür. Resim çizgilerle s ınırlanm ı ş olan kareler, dikdörtgenler, üçgenler, 

siyah beyaz yada renkli olarak, . kesin biçimde s ınırianmayan fon önünde 

30 Richard H; milton · ·Jr ım. in des A.rts"'( No 187 .'"Pop Art .. . 1970). sayı:ı 6 1 

31 ·'San at Tarihi Ans: · ı 960 sonrasında saııat. Görsel yay .. Cilt-I V, 1983, sa:--fa 720 



bütünleşerek, tek tek, hep birlikte ve gruplar halinde değer kazanırlar . Fonun 

sın ı rs ı z bütünlüğü, geometrik biçimlerin optik etkilerini kuvvetlendirir. 

Gestalt, psikoloj ide a l g ılama üzerinde durmuştur . Özellikle şekil zemin 

a l gı lamala rı ve a lgı yan ılma l arı üzerinde önemli teoriler ge li şmiştir . "Gestalt 

psikolojis inin temel ilkesi bütün, parçaların toplamından öte bir şeyd i r. 32" 

türncesiyle özetlenebi lir. "Bir araya getirilmiş, a_üzen l enmiş yapı yada biçim" olarak 

dilimize aktarı lın Almanca Gestalt terimi, herhangi bir şeyin bütünsel özelliklerine, 

bu bütünü oluşturan parçaların ayrı ayrı çözümlenmesiyle ulaşılamayacağını 

belirten kavramın en kısa an l atımı olarak psikolojiye yerl eşmiştir. Gesta ltçılar, 

kendilerinden öncekilerin gözden kaçırd ı kl a rı yada ister istemez bilimin çerçevesi 

dışında tuttukları biçim, anlam, değer gibi kavramları ilk kez araştırma a l an larına 

katmışlar. 

Wertheimer 'in 191 2 'de tan ımladığ ı ve Yunan alfabesinin fi (phi) harfi ile 

ad l and ırdığ ı görünür hareket yanılsamas ı Gestalt ilkelerine güçlü bir 

destek sağ lamıştır. Hareketsiz nesneler birbiri ardına hızla gösteri!diğinde , tek 

tek a l gı lanabi lecekken eş iği aşarak hareketliymiş gibi görünür. Algılanan hareket, 

fiziksel uyarılar içinde kendi başına var olmayan ancak uyaranların birbirleriyle 

ilintili özelliklerine bağ lı olarak ortaya çıkan bir deneyimdir. Gözlemcinin sinir 

sistemi ve deneyimleri fiziksel girdiyi parçalar halinde ve edilgen biçimde 

kaydetmez. Tersine, sinir sistemindeki örgütlenme, tıpkı a l g ılamada olduğu gibi 

ayrı şmış parçalar hemen bir bütüne dönüşür. 

"Op-Art 'ın önemli isimlerinden Victor Vasarely 'nin amacı, "çizgiyi, reng ı, 

şekli ve biçimi en yalınına indirgemek ve bu ya lınlı ğ ı yeniden düzenleyerek, optik 

hareketler yaratmak. Vasarely, en ya lına indirged i ğ i renk, çizg i ve biçimle sürekli 

olarak birbirine eklenebilecek, çoğaltılacak yada uzatıl acak üniteler oluşturu lmuş , 

bu ünitelerle zaman ve alan kavram ı nı allak bullak etm i şt ir. 33" 

3~ ·" r\ıH1 Eı·i .... ani ~a GcncJ Kiil tiir ı:\ns: · Gesıalt Psikolojisi . . l\na -,ray .. Cil! IX. sayfJ -+18 
33 Zeynep Oral -~!\filliyet Sanat Deı-gisr· Fransa· da açılan V asarely 1'-,ferkezi Gelecek için öneriler 
çok renkli kentleri sergiliyor. Şubat ı 976. sayh 19 
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Sanatç ı bulmuş o lduğu bu yeni yüzeyde biçim ve rengin bütünlüğüne 

değin ir . "Plastik ünitelerimde iki unsuru birleştirdim. Bunlardan biri biçim, diğeri 

renk. Benim ifade etmek i sted i ğim şey 1 =2, 2=1 'dir. 34
" 

Natüralizme karş ı olan sanatç ı yapt ı ğı resimlerin doğanın bir parçası 

o lduğunu söyler. "Doğa 'da sürekl ilik kavramı vard ır. Doğa sonsuza dek çoğa lır, 

.kendini yeniler, değ işir. Benim plastik ünitelerim, yuvarlaklarım, kare lerim, 

renklerim, yıldızlardan, atomlardan, hücreden, moleküllerden fark l ı deği l dir. Bu 

nedenle doğaya bir manzara resminden çok daha yakın ım ." diyor. Vasarely 'nin 

renge ve biçime kendi öz değerlerini verirken hareketle uya rı c ı görevi görüyor. iki 

boyutlu bir yüzey üzerinde s ınırs ı z ilgi kaynağ ı olan hareketi Op-Art sanatçıla rı 

çizginin, rengin, açık-koyunun ve şeklin değişmesi olarak kullanılmaktadır. 

Vasarely 'nin sezgileriyle hareketi veri l işini, şekil 86 daki Zebra örneğ inde 

görebiliriz. Siyah-beyaz zıtlı ğından ve büyük-küçük şeki l zıtlı ğ ından yararl anılarak 

yap ılmı ş olduğu görülür. Obje-fon ili şki sine dayanarak yapılmış bir eserdir. 

Genelde "Objeyi küçük, fonu büyük" olarak kabul ederiz. Ayrıca; "obje şekilli, fon 

şekil s i zdir . " deriz. 

Obje fona eşit olursa a lg ı çe lişme l e ri doğar . Bu esere baktığımızda zebra l arın obje 

olduğunu görmekteyiz. Çünkü zebraların şekli hafızamızda vard ır . Ayrıca şekli 

belli olan da zebralard ır . Fakat iki zebra aras ına konulan küçük fon öyle ilgi çekici 

şekilde yapılmı ştır ki, bizi değişik bir a lgılamaya zorlamaktad ır. Ressam bu 

çalışması ile obje ve fonu eşitlem işti r. Zihnimizi çelişik düşüneeye zorlamas ı bir 

nevi harekete zorlamas ıdır . 

Vasarely 'nin geometrik olarak yaptığı düzenlemelerde ilgi çeken bir nokta 

da derin lik hacim etkisi ve yine hareketlilik olmuştur. 

"Bu nedenle,biri açık, biri koyu iki zıt değerle yapılabilen bir çeşit modle i ş l eminin 

resme girdiği kabul edilebilir. 35
" 

Burada siyah-beyaz z ıtlı ğından ve geometrik desenlerden faydalan ıl arak 

perspektif ve satıhta kabartma modle etkisi yaratı lıyo r . Orta çağdan beri kullanıla 

tv-b reel Jo ray ' · Vasercı: ·· Switzerl:mcl 1979. sa~ fa 116 
.>5 Adnan Turani, '·Resimde Geometri İşlemleri Sonmlan .. (Aııı\ara : İş Bankası Kültür yay .. 
No:lS4, 1978). sa)fa 61 
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gelen perspektif bu çağda da retinayı uyararak a l g ılamada ilgi çeki cili ğ i 

sağ 1 aya bi 1 iyor. 

1965-70 yılla rı a ras ında bir çok yeni sanat hareket ve eğ iliml erini bir anda 

top l ayı p birleştirmek fikri doğmuş , böylece daha geni ş a l a nlı, fakat oldukça da 

karmaşık bir sanat oluşturulmuştur . Conceptuel_ (konseptüel) ve . paravisuel 

(paravizüel) denilen bu sanat bir sitil ve bir akım değ il, yeni bir dünya görüşü, yeni 

bir sanat anlamlandırılmas ıdır . Bu görüş ve anlam!andırma , kendine yeten bir 

sanat eseri gibi, çeş itli şekill erde açı ğa vurulmakta, yans ıyı ş biçim ve türleri ne 

göre sanat o l ayı sayıl abilmektedir. Minimal art, envi ronnement, happening, 

(önceden tasa rlanmamı ş , anlık dürtülerle yönlendirilen ve bir toplulukça 

gerçekleştirilen sanatsa l eylem) art pauvre, !and art, (yer, alan sanatı) body art 

(vücut, gövde sanatı) olarak adlandırılan ve çoğu jest biçiminde oluşan bu sanat 

hareketleri Conceptuel (konseptüel) sanatın görüntüleridir. Canseptuel sanat 

objelerden, resim, heykel gibi imajlardan s ıyrılmı ştır . 

Sanat bir fikirdir, kavramdır, an!ay ı ş tir , jesttir. Minimal sanatta öğe ler en 

aza ind irilmiştir . Fakir sanat (Part pauvre, poor art) ise; tel, ki reç, a l çı, keçe, lasti k, 

tahta ve ip parça la rı, kum - yağ gibi ilkel , değers iz malzemelerle denemeler 

yapan sanatl ardır. Bu sanatlarda form endişes i yoktur, forma karş ı davra nı şt ı r. 

Sanat eserinin sürekli l i ğ i söz konusu değ ildir, gelip geçici denemelerdir. 

Consceptuel niteliktedirler. ispanyol sanatçı Antani Tapies (1 923) ilkel ve adi 

malzeme kullanarak fakir sanat örnekleri veren sanatç ıl arın ilklerindendir. 

Tapiesin soyut sanatın en gerçeği sayıl a n, şekil 89 daki resim (peinture) 

adlı eserinde, bir duvar pa rças ı görünüşünde olan tuvalin yüzü ka lın, birbirine 

eklenmiş alçı ve kum parçalarıyla ka planmı ştır. Kırmız ı ve yeş illerden o luşan 

resimde kapanan yerler ve düzlükler itibari yle dokuludur. Elle dakunulur fa rklılıkl ar 

elde etmek için diğe r materyallerle karı ş ık boya kullanılmı ştır . 

Tapies 'in 1965 yapımı olan şekil 90 da görülen, "Toprak boya lı kabartma" 

eseri sanat tarihinde geleneksel resmi tümüyle kapatıp, nas ıl ge li şeceği 

kestirilemeyen yeni bir devir açan ya pıt sayı lma ktadır . 
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Land art (lend art) maddeye dönüş, doğaya dönüş denemelerinde; 

sanatsa l formlar yerine doğa l formlar, doğada formlar geçerli o lmuştur. Ayak 

bas ılmamı ş arazide, kar üzerinde ayak izleri, gövde baskıl a rı b ırakmak, !and art 

gösterileri sayılmı ştır . 

Toprak sanat ı , Arte Povera, o lanaks ı z sanat gibi isimlerle 'de a nıl an 

Eksantrik Eylem adl ı sanat anlayı ş ı ötekilerden farklı d ır. Yap ıl anl ar geçicidir; 

eserin satılabilmes i mümkün değ i ldir; yapılan i şi n masrafı satı şa ç ıkarılan 

fotoğ rafla rl a karş ıla nır. Yeni sürü l müş bir tarl anın oluşturduğu görüntü de 

dokudur. Yeryüzü dokusu, toprak dokusu gibi doğayla özdeştir . 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3 DOKUNUN RES iM ÇALI Ş MALARIMA YA NS IM AS I 

Doğadaki dokusal oluşumlar, yeni yaratım o lanak larına ulaşmada etken 

olmaktadır . Her şeyin bir dokusunun olmas ı, dokunun görsel an i atımda temel bir 

unsur ol masının etkisiyle kullan ı ş biçimlemelerim oldu. Ritim olu şturmasıyla, 

karmaşasıyla verdiği coşkuy l a res imlerim ortaya ç ı ktı. 

Amaç; karmaşa , doluluk, beyinleri hararete geçirmek, sorgu latmaktı. 

Yüzeyin her ta rafı na yay ı l an hareketlenen bir başkaldırı. 

Kağıt keserek, boyayarak, yapıştırarak, akıtarak farklı doku ara şt ı rmalarım 

oldu. Kumaşın kendi dokusundan yarar l and ım . Çeşit li malzemelerin o l anaklarıyla 

dokular olu ştu. Tuvalin asiar i anmı ş dokusu ve üst üste bindirilen boya 

katmanlarını ayn ı yüzeyde kullanmanın hazzına vardım. Yer yer doyurucu, yer yer 

doymam ı ş lık nefes almaya, dengeye, harekete, kıpırtıya, d i rimliliğe yol açıyor. 

Dokusal o lu şumlarla , oldukça zengin ça l ışma olanakla rı ya rat ıl ı y or. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4 KONUYLA iLGiLi ÖRNEKLER, SANATÇ lLAR ARASI iLiŞKiLER 

Doğal doku örneği (ağaç l<abuğu) 

Şekil 20 Doğal doku örneği (kereste 1-:esiti) 
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Şekil 21 Doğal doku örneği (kurumuş toprak) 

Şekil 22 Doğal doku örneği (bulutlar) 
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Şckii2J Doğal doku örneği (~·ap rak a) rıntısı) 

Şekil H Doğ~ıl doku örneği (şelale a~ rıntısı) 
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Şekil 25 Yapa~· doku örneği (örülmüş hasır) 

Şekil 26 Yapa~ doku örneği ( örülmüş baca 'e kiremitler) 
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Şckil27 Yapay doku örneği (buruşturulmuş kumaş) 

Şekil 28 Yapa~· dolw örneği (kırıştırılmış muşamha) 
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Şekil 29 Doku tasarımlı cam. 

ŞekiiJO Doku tasarımh c,·. 



s .ı 

Şekil 31 Çizim yoluyla olıı~turuLın yapay tloku örnekleri. 
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Şcl<il 32 
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Şekil 39 AJnı dokunun deği~ik l.:onumlarıla, üst üste bindirilmesiyle elde edilen optil..: etkiler. 

Şekil -ıo Optik do!..:u. 
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Hundcrt \Va~st.·r · ın hina tasanıııı . 
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Şekil -H Bir salonun duYan. 

Şekil -U Taş dın·ar. 
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Şcl<il H Adolph Dıoda 

.-\lbcrto Giaconıctti: Orman. 1950 Boyalı Bronz, (58xo-h:60 cm.) , Saint-Paul. Fraıı~a. 
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i'tlozail• (datay) Rcinhold P. i\lanhau~cıı . 
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Ş d.. !1 n Ser· · ı .ım ı , t'ısa '· rımlar. 



Şekil -48 Bati!< ürııck lc ri. 
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Şcliil .t9 Dokuma pano .. 

Şcl<il 50 Zeki Fail< İzer, Abstre halı: Halı (96xt62 cm.), 1982 



ilkel insan l arın mağara duvarlarına yaptıkl a rı resimlerdeki doku; 

Şekil 51 

Şckil 52 

mozail< 

Lascaux mağarası duYarımiaid ha:yyan resimleri. 

Ekmek \·c Balıkçıların Çoğalması .\'lucizcsi, S. Apoilinare Nuo'a bıuilikasınllan 
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Şcl< i l 53 Hugo Van D~r Cocs. "McrJ~nıin Ölümü", sunak masas ı tahlosu. 

Klasik sanatç ıl a r kumaş kıvr ı ml ar ını ve üzerindeki moti fleri işl eye rek 

bi linçs izce doku etki si elde ettil er. 
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Şekil 5-J Paul Signag, Paris Ilc de la Citc, 1912 

Şekil :;:; Canıille Pissarro , '"Pcnccrc<lcJ.;i Genç Kadın", 1S8-J 



Şekil 56 
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George Seurat: Courhcvoie' LlaJ,j kiiprü. ISS6 
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.•. ~ 

Saf renklerin küçük düzenli fırça vuruş l arı ile moza iği andıran bir şekilde 

boyar. Renkler yoğunluk ve parlaklıklarını yitirmeksizin kaynaşır l ar. Kenar çizgileri 

ortadan kalkmı ş ve biçimleri çok renkli noktalardan o luşan yüzeyde parçalıyor. 
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Şcl<il57 Van Gogh' un Kır Manzarası. 

Şekil 58 V:ın Gogh, "Sen ili Pcyzaf', lSS9 



Şcki159 
Pahlo Picasso: "Bambu Sandalycli Naturmort", 1912 
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Şcldl60 
Pablo Picasso: "Şi şe, hardak YC 1.-cman'\ 1912- IJ 
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Şekil 6 ı Picd Mondrian : Kırmızı, sarı ve mavi düzenleme. 

Saf geometriye dayanan, duygudan çok zekaya hitap eden bu resimde, 

heyecan verici unsurlar yoktur. Bundan dolayı, gerçek dokudan çok vizüel dokuya 

yer verilmiştir. 
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Paul Klcc: Si) ;ılı , hala )eriııde. I'HO (1-:ağıt üzcı·indc wrııililcnmcnıi~ suluhoya.) 
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Şekil 63 iç tasarıında baskı. 

Şekil 6-l Gustav Klinıt: Öpii ş . 1907 
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Şckil65 Gusta,· Klimt: Pat1crn for the Stoclet Friezc. around 1905-06 
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Şekil 66 Picrrc Bonnard:"BanJodaki çıplal•", 1932 

Şekil67 Max Erncst: Bina 



Şckil68 C. Carra: Manifcsta Zionc lntcrvcntista, 1914 

Yaz ıl a rı kullanarak doku etk isi yaratmı ştır . 

Şekil69 Kurt Schwittcrs: Mcrzhild 2:" A, 1920 
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Şd<il 70 Kurt Schwitt<·rs: Black ınburgh, 19-Ui 

Şekil 71 Kurt Schwitters: l\tixturc,1937 
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Tü1urc Collagc. 
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Şekil 73 Jean Miro: 
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Şekil 7-t Jean Pollocl-.. no: 1. l9-tR tuva! üzerine yağlıho)a, ( 1 72x22J cm.) 
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Şd.;il 75 Jean Fauırirr, "T(·tcd otogc" no:3 

Şckil76 Mark Tobc~- : Uzay Gülii , 1959 
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J ean Duhuflet : Ağ dokuları , Bitk isel \'ann/ Arazi ler, 1959 (Litografi) 

Şekil 78 Jean Dubuffet 
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Şekil 79 Ro h eri Raushcnbcrg: Komhinr resim. I 955 (80\ 190 c nı . ) 



Şekil HO Ro~ LirhH·ıısteiıı. ı %-t 

Tramların o l uşturduğu doku görülmektedir. 



Şekil S2 

X7 

J(alimt·ra Kreta. IYXJ (300\300 rııı.) 

R olıtr1 Kıı~hrırr.Segdr ıLı hirı. lYRJ Sait a" ay. \'eı·sdıieıkrıe Stoffsorterı und Acr.\1. 

(22h523.2 un.) l\t·" Yıırk . 1'\oll~ Solonıoıı Gallery. 



Htmderi \Vasser. 19(>1. 

Hurıdrrt \\ a~~cr : Dokuma. l<J..ıs 



._ . ·1 1%(• (1 -Hhl-tO rm.) . ı ·· Zett - n~ '' \ ' ·ar{' \. Virtor as . 

Şekil S<ı Z ·hr·ı ı w.:; \ ' asardY : c( ' • \'ictor · · 
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\'il'tor Va~<ırcl~: !\1ctsh. 1%4. Gua.i (·HI.\-lO mı.) 
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Şekil SS Bridgcı Rillcy, h:iııetik Resim. 
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Şekil X9 Anloni Tapics: Pt'intun.· 

$ckil90 Antoni Tapics: Toprak bo~· alı l•abartnıa. 
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Ocnııi~ Oppcnhcin: Yiirıleııdirilıııi~ Buğua~ - [l.:iıııi, 1%') 

92 

. ~ -

-· .·-



; , 

Şekil n Sami V etik: P<:yzaj. TU\ al üz~erirıe ~ ağ,lılıoya, 1939 (3-h.-IG mı.) 

Bedri Rahmi Eyüpoğlu: Çıplak . Tuntl üztrirıe ~ağlıbo~a (81h(ı0 rm.) 



Şekil 9~ ihı·ahinı Balahan: 1\le~'" topla~ anlar. Tu\'at iizniııe ~ağ.lıhoya (81:\122 cm) 

Fahnüıınisa Zcitl, "1\lololit"' 
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Erol Akyava~: Konıpozis~on. Tu,·al üzerine akrilik, (10hl 27 cııı . ) 

Şek i ı 'J7 Dt' ri m E rh il: Konıpcızi s~ on. 
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Şekil ')S Mehmet Giilcr~iiz: Nii'lü lwnıpozis~oıı. 
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Şekil')') Öma Lluç : Koınpozis~on. Tll\al iizcrinc alirilik, 19SI. (IOfh:l(ıt) cm) 



':17 

Şddl 1(1(} f<.'rit Edgti: Şamaroi!,lanı, 19S9-90 

1 1 

Ş<.'kil101 Burhan l iygur: Bitli~' in şarkıları , 19S9 
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Şddl 102 Dt·' ahil Ka ra: 

Ş e kil 103 Al i Caııda~ : Gel harı~alını . 
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Şekil 1 o-ı isrııail Tiircınen : Serin Bir Tt·r i~arTti, 1~'>2 (S3 :\ (ı0 rm.) 

Öf,<kmir Altan : Ger~· rk, 1973 (Balı) Şek i l 106 Ö/.On a~· Omur: Ki lim 
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SONUÇ 

Yüzyılımızın salt biçimsel öğelere dönük çalışmaları incelendiğinde 

biçimsel öğelerinin hiçbirisi sanatçının doğrudan amacı olmam ı ştır . Sanatç ı 

zamanla kalıcı olabilen yapıt l arı değerlendirerek tümünde bulunan ortak öğeleri 

saptamıştır (leke, çizgi, renk, doku gibi). Bu değerler üzerinde daha da durarak 

bunları belli sistem ve ilkelere bağlamıştır. Bu değerler toplumsal değişiklikleri 

izlemiş ve sanatsal yapılanmalarda ele alınmıştır . 

Sanatsal kurguların temelini oluşturan bu değerler her sanat akımı 

tarafından farklı bir betimleme ile ele alınır. Doku kavramının bu kurgularda sürekli 

ele alınmasına, kullanılmasına karşın, her akımda farklı bir kaygıyla incelendiği 

izlenir. Daha çok çağımız sanatında doku, olanaklarının nasıl ve ne çeşit 

kullanılelığına ve de başka olanakların nasıl elde edilebi leceğine bir sorun olarak 

bakmak gerekir. 

Günümüz Türk resim sanatç ıl a rında doku-renk karşıtlıklarını esas ald ıkl arı 

resimlerinde heyecan verici kompoz i syonlarına ulaşma amacında oldukları 

görülür. Günümüzde doku ça l ışma l arı her alanda kullanılmaktadır. Eskiden 

yüzeyler boya ve türlü i ş l emlerle önceden tasarlanmış görüntülere soku lmak 

istenirken, bugün malzeme, ıç yapısı ve kendi olanakları bakımından 

değerlendirilmektedir. Özellikle dizayn konusu olan objelerde dokunun üzerinde 

durulmakla, düz yüzeylerde bulunmayan yeni bir boyut, çekici bir unsur 

kazanılmış olur. 

Her dönem koşu ll arının değişmesi, her alanda her şeyde olduğu gibi, 

sanatsal üretimde de, yeni gereksinimiere koşut ve paralel olarak yeni yolların 

açı lmas ına olanak tanır. 

Sanatçı yaşadığı Dünyanı n ürünüdür. Çevresiyle etki-tepki içinde olmayan 

sanatçı düşünülemez. Toplumsallaşmasının gittikçe karmaşık ilişkiler bütününe 

dönüşmesi, toplumsal yapıdaki bu karmaşacia temel öğe olarak "egemen ve 

bağımlı kitle ilişkisinin" belirginleşmesi, beraberinde şunu da getiriyor. Toplumcu 
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bakış aç ı s ıyla sanatçı, bu koşullar altında kendini sorumlu duyan, gelişirnci ve 

özgürlükçü bir kimlikle sorguluyor. 

işte dokunun değişmesi, insanın değ i şmesi. Yaşam tümüyle ritmik ve 

karmaşası değ i şim lerle yaşamın sürekl iliğ i (doğum-ölüm) kaçınılmaz. Gelişmeye 

yönelik değişme o lacaktır. Yoğunluğuna yaşamak, yaşamışlık olsun diye deği l. 
1 

Sanatçıyla ge lişen , değişen ürünlere MERHABA 
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