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Resimde Mekan denince iki boyutlu yüzeyde üçüncü boyutu yaratma süre

ci akla gelir. Bu üçüncü boyut derinlik yanılsamasında nesnelerin ön arka

ilişkisini belirler ve espası oluşturur, Mekan bu açıdan iki yönlü bir hareke

te dönüşür, Resmin içine ve dışına doğru oluşarı bu hareket, nesnelerin ve

biçimlerin birbirini itip çekmesi ile yanılsamaya dönüşür. Ancak, insanın

nesnelerle ve kavramlarla olan ilişkisi ilkel insandan günümüze sürekli de

ğişime uğrayarak geldiği içindir ki resimde mekan kavramı da sürekli yeni

anlatım biçimleri ve göstergeleri ile ifade edilmiştir. Kuşkusuz ki resim yap

ma becerisi ve bu becerinin insanlık tarafından keşfedilişi. ateşin ve teker

leğin bulunmasından bugünkü bilimsel gelişmelere kadar etkili olmuştur.

Kendi varlığını biçimsel bir ifade ile yaratan insanlık, çizginin gücünü tüm

yaşamsal alanların bugüne kadar ki inşasında kullanmıştır. Üzerinde yaşa

nan toprakların, havanın, denizlerin ve sonsuz çeşitliliğin içerisinde, kendi

ni güçlü hissedeceği bir ritüel yaratan insanoğlu, geçmişten günümüze ka

darki süreçte ölümsüz ve paha biçilemeyen eserler yaratmıştır. O nedenle

dir ki resim sanatı, dünyayı anlamaya çalışan ve kendini dünyada güçlü his

setme çabasında olan mağara insanından, öteki dünya kavramını yaratan

uygarlıklara,ve günümüze kadar mekan kavramının sorgulandığıörnekler
le doludur.

Sanat tarihine bakıldığında, doğudan batıya, güneyden kuzeye var olmuş ve

bugün izlerini bize bırakmış olan uygarlıklarınortak noktasının, yaradılış ve

ölümle ilgili olduğunu görürüz. Resimler ve mekanlar öteki dünyadaki

ölümsüzlük kavramını, geride kalan biz ölümlü insanlara gösteren



A/brecht Dürer,
'Yatan Nü'yil çuenRessam'
1521(Sanat veYanılsama)

b ir m iras gib idir.

Uygarlıkların yarattığı mekanla r \ 'C bu mc

kanlardaki gizli anlamları gösteren resimler,

her iki d ünyanın da gıkünü e linde tutan

devlet adarnlarnun ve din adamlarının o to ri

tesini g österen bctimlcrnclcrle doludur. Mı

sır'da " e Ortaça ğ'da yapıl rıuş resiml erde kral

ve din adamla rı nın güç savaş l a rı. yani öteki

dünyanın anahtarkırma kimin sahip olacağı

ya da olduğu betimlcnm i ştir.

"Orta ça ğın din i konulan bc tirule me an t ayısı 

nın arkasında yalan, sonsuz bitmek bilme-

RogerVanlJerWeyden yen zamarı anlayışı. insanlara sonsuz za manlardak i cennet cehennem he-
(The tss t JudgemenO,1450

ıimlemclcr i ile ve rilmeye çahşılnu şu r. Tanrıya ulaşma k için yo l göste rici

olan resimlerin içinde gizlenmiş olan sonsuz zamanlar hu dünyadaki kötü

şa nsa ikinci bir yaşam fırsatı veya sonsuz bir yaşam fırsatı vermeyi vaa t et

miştir .

Rönesans'la birlikte bu dünyaya d önen resim sanatı , öte ki dünyanın yani in

sandan ı.ınnya. tanrıdan insana olan dairesel hareketini ufuk (,,'izgisi ile hir

liktc düz yaıay hir çizgiye dönuşturmü ştür. İ l eride ufuktan doğaca k veya

hatacak güneşin ış ı klan nın dağla rı. çiçe kle ri. insanları ve mekanları aydın

larması. hu dünyanın zamanının ifade edilmesini sağlamıştır. Biçimlerin me

kan ve ışık altındaki g örünümleri ış ığın zama nsal bir unsur olarak kullanıl

masına ned en olmuştu r" (Coşku n. 2004 . s,9.1).

"Ortaça ğ . öbür dünyadaki kurtuluşa, Rönesans ise d ünycvi yetkinliğe ve bu

dünyadaki kurtuluşa önem n ...riyordu , Bun un anlam ı insanın öb ür dünya ni

metlcriudcn vuzgcçmesi ve bu dü nyan ın nim etlerine önem ve rmesi ol uyor

du . Onaçağ dogmalarının yerini Yeniçağ'da bilgi . dünycvı güzellik: kişisel

ba şarı. mal ve mülk alıyordu" (Turarıi, ı 991. s .34·j).

Sonsuz mek an ve zama n a nlayış ı ye rini ge r

çek rnekanlara ve sonu olan bir zaman anla

yışına bırakıyordu. Bunun başanvla vaprla

b ilmesi için ise perspektif ve doğa gözlcnıle

rindcn yararlarulnuşnr. "Ressamların. hayal

dünyası yerine görsel bir evren yaratmava il
gileri a rıma ktaydı. Özellikle Giotto. belirli

bir olayın . zaman ve mek an b ütün l ü ğ ü içinde resmed ilmesin de öncüydü"

(Bulut. 1U03. s.) ·1) . Bu demem resimleri bir salıneyi andmyordu . Ançak her-

~ey sahnenin en önünde betimleniyordu. Lco nardo'nun son akşam yeme

ğindeki figürlerin dizi lişinde oldu ğu gibi meka nlar yatay ve dikcylcrlc oluş-



ıurulmuş kompo zisvonlarla ifade edil meye baş lannnşu r .

Rönesans'tan sonra sa hne di yagonal bir bi çimd e hareketlenmiş . res imler

deki mekanlar ve hikayele r tamamen gercek yaşamın kahramanları ile de

vingen hir biçimde rcsmcdihni şu r . "Rönesans'tan sonra san at, geniş dünya

hayatına acılınca günd el ikten ka çınmuz. hana o nu arar o luyor. Falancanın

avlusu , he rhangi bir sokak. b ir çiftlik. bir çeşme baş ı ya da sadece bir mey

hane köşesi büyük ıabiattan ayrı bir va rlık o larak Jeğil, o nun bir parçası

olara k görünüyor ve ayrıcalık tanınan konuların , Tanrı , kahraman , peygam 

her suretierinin ye rini bunlar almaya başlıyor" (İp~;in >ğlu , Eyühoğ.lu, 1,)72, s. !(X».

Do ğa l olara k burada karşımıza iki rnekanlı: (so 

yu t) ö teki d ün ya , (somut) ge rçe k dünyanın kar 

şuhğmdan doğa n h ir sa na t anlayış ı çı k ıyo r. Anca k

l.arry Shiner mekanı yaratma sürec indeki insanın

becerisini de hesaba kata cak üç tür eser analizi

ya pıyor "Ta n rı' n ın eserle ri, doğanın eserl eri ve

so n olarak doğayı takli t eden rnarifetli ustala rın

eserle ri. Tanrı'nın işi ya ra tmakt ır. ... doğanın işi

[yara ula nlan l fiiliyara dökme ktir. ... ustaların iş i ise doğada oraya buraya ser

pisunl miş olan şeyle ri h ir araya getirmektir. İnsan çıplak n : s ila hsız olarak

doğmaktadır.... doğduğunda ~;oğu şeye sa hip değildi r . insan aklı ancak

sa hip olmadığı bu şeyle ri k- u etmekle parıldıyor" (Shiner. 200'1, s.(4) de

mekted ir. Bu i caı kavramı sa ıuuçıyı or1;ı c;ağ ve sonrasında uzunca bir süre

dekorsayan işleri yapan bir za na.ucive d önüştürsc de ya ratı la n eserlerin ze

kice planlanmasından doğan ya rat ıc ı bir a nlan m karşımıza cıkmaktadır.

Tam da bu nokta da barak d öne m. sanarçıyı bir zanaatçı konu mu ndan kur

tarıp yaratılan eserdeki fırc..'a darbelerinin ol uştu rdu ğu iz ile san:ııc,;ıy ı özgün

b ir kimliğe kavuşturmuşrur. Kuşkusuz sa natemın kimliği. Rönesans'la bir lik

te ilk o larak o rtaya çıkm ışt ı r, an cak Barokıa san.ucı bireyselleşmiştir. Ze n

ginlerin evi , kateelrall er ve kiliseler gihi rne kanl ara s ipa r iş us ülü res im ya

pan ortaça ğ ve Hönesans san.uçrsmm ye rine Barok sa natç ı la r , mekanların

içinde yeni mekanlar yaratm ışla r ve özgünlüklerini eserlerinde g östermiş

lerd ir. Anca k bu resimlerden bazı lan akıp giden insan örnü rü nü gösteren

yani öte ki dünyanın kaçınılmazlığı nı insanın yüzüne vurarı eserler olarak

karşuruza ç ıkmakta dır. Bu d ön e rnde Vanitas ad ı verilen na türmortlarda ya

şam , ö lüm ve yenide n doğu ş fikri a n l . ı ulrnaya ç abş ı l nuşur "Kafurnslan. za

man ı ölccn aletler (masa , duv:ı r. cep ve kum saatler i), ha len yana n ya da

s önm ü ş ama dumanı tüten mumlar. ya l n ızca bir anlığma varoları sabun kö

pükleri . e n gü r ha llerinde ve sol maya başlayan çiçekler . cü rü mek üzere

olan olgun meyveler, nadir bulunarı kabuk lar. m ücevherler. gümüş levha

lar , a l t ın sikkck-r. cuzdanlar. se netle r vb . gibi lüks mallar d ünyevi hazinele

rin boşlu ğunu , beyhudel i ği ni . .." gösteriyordu (Lcppert. 2002 . s.H6>. Dünya-

l eonardo'nun son Alışam

Yemei i Tablosunun KiJpyasl
SanatÇısı 8l1inmiyof. 16yy

(Tashen leonardo. s.54)



daki zengin liklc rin ve herşeyin gelip geçicili ğ im gösteren bu resimler insa

n ı dü şünmeye sevk ediyordu . Böylece d ini lıi r sembol ve tasvir kullanma

dan ö te ki dünya "L' bu dünya arasında bir ili şki kuruluyordu.

Kuşkusuz ki sanat ın de ğişen ya~am koşullan ve

değer ya rgı la rı ndan beslenerek dönüşüme u ğra

ması baroktan sorıra da devam cımişür. Tarih

kavramı ilc birlikte şek il lenen Klasisizm ve Ro

m un rlzm akımla rı . gl'ı,; l11 i şe yapılan kazila rlu yili 

rtlmi ş lik duygus un u ortaya ç ı k a rrmşu r.

Kayb olan değerle r i . ka ybolan antik mck.ınlnrd .ı

araya n Klas isizm sa naı(ıs ı kendi de ğerler i n i a ntik

a nlay ışın . ideal for m ve bicimlcr ivlc ifade etm i ştir.

ı 7HY't1a gerçek lesen Fra nsız devrim i il c ekono

m ik . b ilimsel , politik \T ahlaki dcücrlcr değişime
PhılippeDe ChamMigne" "Vantfas' tsensıu Anlamın GiJrlintiisü) l">

u ğramışur, Devrim. o rta sın ıf halkın . aristokrasi

ve öte ki dünyanın anahtarlarını elinde tutan din

adamlarına karşı g:ü~: ka zarımasma neden ol ınus

tur. "Ahla k ve gürc.:" kut s.ıllı ğı ve erkckcc kalıra

ttumhk. artık aristokratlar tarafından krala değiL.

aksine vatandaşlarca. Fransı z Cumhuriye-t i'ne atfe

dihyordu . Bu yen i kavramla r, an ık bu dü nyadaki

ha yat ın amacı idi; ' "C de vlet . Ta nrı devl et inden da

ha önem li tutuluyordu" (Tura ni. 1Y92. sAlJ41. Kla

s isizrn xa nat çıx ı. ta rih ka vramı ile o rtaya erka n a n

tik mekanları yücelurke n. Romantizm sanatcısı da

() dönemde yaşanan o lumsuz to plumsal olaylan .

değer yargıla rı nın yıkılmasın ı . ge çm i ş özlem in i ve

vi tiril ıuişlik d uygusun u ifade et meye cahşıvordu.

Ülkes inde ki mut luluğu . rahat . g üvenli yaşaıu orta

mını yitiren aydın " C sanarcı l a r yalnızlık ve yurt 
Pieter De Hooch, -Kadın veHIJmetç( 1660 (TheM Boot"s.229) suzluk duygusunu y~ı~amay:ı başlanuşl.ırdır. "Bu

duygu sayısız hicirnler alunda kendini güsıermi ş

n : kaçma. sığınma atılı mları ile ifade edilmişti. Kaçma girişimin i n en yaygın

olan ı gccmlşc- sı ğmmnktı . Ütopyaya "e pcri ı u.ısal la n n.ı. h i liucsi zli ğ e ve fan 

tast ik olana . gizcmli l i ğc ve te kin o lmayana. cocukluğ a ve Doğaya . dü şlcrc

ve çı l g ı n l ığa sı ğ ınma k, ayn ı ya lnızlık du ygu larının dcği~i k hiçiml erde ifade

bul unıs ı. asl ı nda sorumsuz l u ğ.ı. acıda n ve ge rilimden yoks un ola rı as l ı nda

bir yaşama du yulan özlcmdi" ( l lauser. 1Y95. s, ı 57) , İnsanın doğa nı n h.:e ri

sinde yav:ış yavaş yok oluşu . k u-ık bir tah ta parcuxı ruı so n b ir umut la san h

~ i. yaşamı kucaklurken el ler inden kacirrnası. y i t i r ilm işlik d uygusu . romant ik

sa narc ı icin pekiştirici birer unsur olmuştur. Bu durum gerçekte "ar olma -



yan ancak gerçekmiş gibi yaratılan mekanlardaki at

mosferi , i nsanın duygularını yansıtan bir perdeve dö 
nü şıü rmüştü r.

Emprestyonistlcr ise özellikle Alman ve İn gili z roma n

tiklcrin yaramuş olduğ u pcyzajlardaki atm osferlerden

etkilene rek resimlerinde doğanın karşılığını ara maya

cıkmışla rdır. Ancak rexmi n nesnesi cmprcstyonistlerle

birlikte köklü bir değişime u ğ r.unaya başlamış. Röne

sans' ın çizgi perspektifi yerini hava ve renk perspekti

Iinc bırakmışur. "Ku yüzden Cezanne'n in ısrarla üzeri

ne eğildiği sorunlardan biri, nesne ile mekan arasında

çözülmeye yüz t u ta rı il işk iyi yine mümkün duruma ge

tirrnek olmuştu r: Cezannc, bu sorun u çözmeye çalışır

ke n, ö nce geometrik yapı la rı (silind ir vb . ) ne snelere

uygulayıp . oy lumlarn a ilkesine güre renkleri derece

lc ndi rme ye y ö nelmiştir. bu ara da. sıkça perspektif,

ama ender olarak ho~ mekanı d ış larruştır. Bu beli rleme

daha sonraki hir aşamada Kübizm için de geçerlidir:

Kübist ressamlar mekanın temsil edilmesine değil.

perspektife karşı çıkmışla rdır" (Ergüvcn , 2002 , s.77) .

Emp restyo nist sa natçılar doğayı ve doğadaki nesnele

ri za man ve mekan bağlamında ele aldılar.

Exprcsyonizrn d e: ise , sanatçının gcrçc ğl ta rihi süreç

içinde. ad ını ad ım d ış dünya gerçekliğ inden kopup iç

sel bir d ünya gerçekliğine doğru yol al mıştır .

Resmin nesnesi sanatçının içsel dünyası olunca , doğal

olarak nesnelerin renkleri de: sanatçının i çscllcşti rrniş

olduğu rcnklc rc dönüşmü ştür. :-\esneyi kendi renkle

rini n dışında , kendi görmek istedikleri b içim de ho ya

ya n fovlar, bir ağacı yeşil olabileceği gibi sa rı, k ı rmızı,

mavi gibi ana renklerle de boyamışla rdır. Hesmin me

kanı da , bu re nkl erin oluştu rmuş olduğu gerilimin ar

kasından ç ıkan , yal ın lığı göste rmek için yap ılmış gibi

dir. Fovlar bu nokta da modern sa nata Cczanrıc'dcn

sorıra ışık tutan ikinci etken olmuşlardır.

Sanayileşme ile birli kte kültürel . ekonomik ve ahlak i

alan daki değişiklikler sana tı da etkilemi ş n : fütü rist le r

o rtaya ç ıknuşur. Fütü ristler kent le rde ki yaşa nun hızını

yak alamaya çal ışmışla rd ır. "Haya t, insanı için e al ı p sü

rekli ezen ve in sanı yavaş yavaş yok eden dev bir 1113-

[ ugeneoelaCfDlK. 'otelyarıın Olumu' 1884
(Romantızm Sanat AnsikıOpedisi. sJ1)

RobertHubert, 'RomaKalmtllafl '
(RomantizmSanat Ansiklopedisi. s.l S)

Jacques louisDavid, ıtonce Kardeş/erin Yemini'1184
(Avrupa Resminde Ds/up ve Anlam iflşkisi)



JohannZOlf3nf,
PariStreeI'teKi CMrles
Towfıe!e ıi! MIllphanesl;

(TheM Book, s.5tJOJ
(soId3J

fa ul tennne.
(Sainte Victoria Dagı 1904 '

lmpresstonum, s. 368)
(sa/ da)

Andre Derain.
'londra limanı ' 1906
(The M Book. s.128)

kinaya dönüşmüştür. Bu mak inanın yok ed ilmesi ve insanın çığlığın ın bu

nu yenmesi ancak san alla gerçekleşm i şti r. ... Gö rün e ni veya ne snenin ke n

disini göstermek artık ünemli değildir , görünenin zihinsel b ir süzgcçrcn

geçtikten sonra mekan ve renksel etkilerden uzaklaşıp yalınlaşması ile olu

şa n dışavuruındur. ünemli olan" (Coşkun, 200·i, 5.63).

Kent yaşamı, kent yaşam ındaki ha reket ve hız öy le ö ne m kazanm ı ştı r ki

"Duruk (s tatik) bir nesneyi betimle rnc ktensc . devinim yol uy la çevremizde

ki dünya nın , geemiş ve gelece ğin . resmin içinde. ne snenin varlığının başlı

ca öğesi olarak birleştirilebilmesi önemliydi . Nesnenin d ış g örünüşü . önce

den bilme , du ygular ve a nılarla , tüm öğeleri ayn ı anda bcıimlcnen ka rma

ş ık bir gerçeğe doğ ru geniş l etild i. Onlar devi nim ve birden bire o l uşun ya r

dımıyla gerçe ğin en ayrımlı tabakalarını biraraya getirmeyi başa rdılar . So

kakların ve yaşamın gü cünü . özellikle kentte g örülebilen Iluiras ve korku

yu , ke ntin gü rültüs ünün doğurduğu kaygryı bctirnlcmc vi olanak lı k ıl an ye

ni bir sanat yara tıc ı lığ ı buld ular" (Richard, 1991, s.3')) .

Kübizm'de ise "Mekan ın kend iliğinden

çok , i çeriğinin temsil ed ilmes id ir; çünkü

bu içe rik ncelerıl i g üçlüysc , te msil edilene

ilişkin yaşa ntıda o ö lçüde yoğundur. K ü

hizm in öngördüğü resimsel mekan özü n

de nesnelerin kendisinden hareket e t

mekted ir; yani farklı bakış açılarından gö

rüle n ne snele r ilc elde ed il m iş b ir mekan

tasarım ı s öz konu sudur, bu rada . Resim,

ö nce kendi yasaların ı dikkate a larak,

görünüşlerin mekan değeri ilkesine göre

düzenlenmiş b ir yapıd ı r, kübist sanatç ı

için" (Ergüven , 2002, s.79 ).



Max Beekman.
'Gece' 1918-19

(Art of the20th century), s.19S.
(solda)

PaNo Picasso,
'Kemanfı ()/ü Doga 'I912
tssnsııo ()yk(jsil, s.458)

(sa/ da)

Modcrmzmle birlikte "x..'\. yüzyıla kadar geçen süre çte resim sanatı, sonun

da sonsuzlu ğ u , biçimi yüceltip. anlamı Ye imgeyi reddettiği mut lak kareele

bulmuştur, Modern sanatın b ir ge lecek biçimi ve standanlaşmayı sağlama

aracı olarak görülmesi ayrıca bu dünyanın yalın geometrik biçimlerle

yeniden ıasarlanmasmda sarıata verilen görev. sanatı nesne konumuna

getirmiştir. Doğa n ın zamanından \ T yaşanun içinden çıkıp. belleğiınizdc iz

bırakan biçimler ve bu biçimlerin imgele ri soyut sanata geli ndiğinde artık

bir ka re ve dai re olmuştur" <Coşkun, 200,1 , s.S 'l ).

Bilimsel ve teknolo jik alandak i gelişme l er , sanayileşme ile birli kte büyük

satola rını. katcdrallerini . çifilikle rin i terk eden insanlar, aruk Mondrianın

geometrik düzenlem elerl e oluştu rduğu resiml erde gö stermeye ça lıştığı gtbi

(h,,~ oda bir salon, dikd örtgen ya da karl' hiçimindeki yap ılarda yaşamaya

başlamıştır. 20. yüzyıla kadar ge line n bu nokta da mek an . bir atmosfer

öğesi ike n; modern sanatçının elinde, geleceğin ve modern dü nyanın inşa

edilmesini sağlayan ta sa rı nılara dönüşmüştür,
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