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ÖZET 

KARAKAŞ, Fatih. Figür ve Mekan Bağlamında Bir Dizi Resim Önerisi, 

Yüksek Lisans Tezi, MALATYA, 2019 

Bir yüksek lisansın neticesi olan bu tezde, ele alınan konuların bir kısmı, bizlere 

rehberlik eden sanat tarihinin gelişim sürecini örnekleriyle anlatır. Kalan kısmı ise 

çocuk yaştan beri ‘’resim’’ diye bildiklerimiz, görüntülerinden beslendiğimiz ve zaman 

içinde eğitimin katkısı ile gelişen, belki geçmişin bir devamı da diyebileceğimiz sanat 

algısının tezahürünü ifade etmeye çalışır. Tezin ana muhtevasını oluşturan on resmin 

varlık nedeni, iddiası olmayan, günlük yaşamın içinden canlı veya cansız herhangi bir 

figürü ve objeyi tespit edilmiş ve kararlaştırılmış kadrajla, duyguların sevkettiği renk ve 

biçimlerle yorumlama çabasıdır. Kitap okuyan genç bir kadına, Bir annenin dikiş 

makinası başındaki görüntüsüne, yine genç bir kadının anıtsal duruşuyla anlamlı 

bakışlarının cazibesine, tuvalinin başında renklerle hislerini ifade için çırpınan sanatçıya      

rast gelindiğinde bu anları ölümsüzleştirmenin tek yolunun sanata dönüştürmek olduğu 

fikrine kapılırsınız. 

Doğanın, araştıran ve görmeyi becerebilen için vereceği görsel armağanlar boldur. 

Sanatın her dalı için değişmez kaidedir bu. Bazen bir şehrin yağmurlu silüeti şiir 

yazdırır şaire, basit bir tuğlanın dokulu kırık görüntüsü ressamı etkisi altına alır ve 

boyaya fırçaya dokunmasını sağlar. Bazen de İstanbul’un Tarlabaşı semtinin insan ve 

mahalle dokusu film yaptırır bir yönetmene. Bu istidatlı içsel tepki, doğayı sanata 

çeviren güdünün kendisidir. Tezin temel konusunu teşkil eden ve öneri başlığı ile 

sunulan resimler de, söz konusu bu etkileşimler çerçevesinde var olmuşlardır. Resimler, 

gündelik yaşamın bir anından ibarettir. Bazıları oldukça sessizdir. Sükunet baş tacı 

edilmiştir. Figürler kendi yalnızlıklarıyla başbaşadır. Sadece yaptıkları işlerine 

odaklanmışlardır. Seslenilse duymayacak gibidirler. Resimler karanlık değil, olması 

gereken aydınlığa sahiptirler. Nesnelerin veya objelerin abartılmasından kaçınılmıştır. 

Figürü hırpalamayacak miktardadırlar. Renkler izleyiciyi yormaz.  Her sürülmüş renk 

birbirinin akrabasıdır. Kopuş söz konusu değildir. Bu sebepten, resmin bütünlüğünü 

sarsacak farklı bir renk görülmez. Bazı planlarda renk nesne görevi görür. Aslında ne 

olduğu belli değildir, ama bulunduğu yerde çok şeyi ifade eder. 
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ABSTRACT 

KARAKAŞ, Fatih. A series of painting proposals in the context of figure and 

space, Master's thesis, MALATYA 2019 

In this thesis, which is the result of a master's degree, some of the topics covered, 

describe the development process of art history that guides us with examples. The rest 

of them, try to express the manifestation of the perception of art, which we know as 

“painting” since our childhood, which we used its images and which develops with the 

contribution of education over time, and which we may call a continuation of the past. 

The reason for the existence of this ten paintings that constitute the main content of the 

thesis is the effort to interpret every living and inanimate figure and object from the 

inside of daily life with chosen and determined frame with the colors and forms that 

convey emotions. When you come across a someone reading a book, your mother's 

image on the sewing machine, the charm of a young woman’s meaningful gaze and her 

stance and the painters fluttering in front of their canvas to express their feelings with 

colors; as you get the idea that the only way to immortalize these moments is to 

transform them in to art. 

        Nature is such a thing. Her visual gifts are generous for people who know how to 

see it. This is the constant base for every branch of art. Sometimes the rainy day of a 

city view makes a poet write a poem. A textured and fractured image of a simple brick 

impresses a painter and makes him start painting. Sometimes the people of the district 

of Tarlabasi in Istanbul and the aura of the neighborhood make a film maker shoot a 

movie. This is a motivation that turns nature into art.  The paintings, which constitute 

the main subject of the thesis and presented under the title of given, existed within the 

framework of these interactions. Submitted paintings in this thesis are a moment of 

everyday life. Some are very quiet. The figures are in their own form. They're just 

focused on what they do. They seem like they will never hear us. The pictures are not in 

the dark, but in the light they should be. Exaggeration of materials or objects is avoided. 

They are in an amount that does not bother the figure. Colors don't tire the audience. 

Each application of color is in relation to each other. There is no disharmony. For this 

reason, there is no unusual color to spoil the integrity of the paintings. In some case, 



 

 vii 

colors acts as an object. Actually, it might be not obvious but it can add more in to 

where it is located. 

Key words: Figure, Space, Color, Silence, Daily life, Nature 
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GİRİŞ 

Sanatta figür sarsılmayacak önemli bir öğedir. Çünkü sanatı yapan ve yaşayan 

figürün kendisidir. Ona verdiği şekil-biçim veya renk, algısının yontusudur. 

Sanat, metafizik temelli inançlarla başlamış ve anlattıklarıyla gelişmiştir. Bu anlatılarda 

önemli öğe yine insandır. Öyle ki, birçok din ve inanç türünde Tanrı, insan formunda 

tahayyül edilmiştir. Zamanla insana ait her kültür ve kültlerde bu imgeler ve türevleri, 

farklı biçimlerde algıya göre form sahibi olmuştur. 

İnsan, aklıyla var olan ve onunla yaşadığı alana hükmeden bir varlıktır. Devletleri 

oluşturan ırksal yapı, dil birliği ve en önemlisi kültür beraberliğidir. Zamanla insanların 

nüfusu artmış, birlik ve bütünlüğü sağlayan etkenler etrafında buluşarak milletleri 

oluşturmuşlardır. Dolayısıyla her toplumun yaşanmışlıkları sonucu öznel bir kültür 

meydana gelmiştir. Bu öznel kültür o toplulukların kimliğini teşkil eder. Kaçınılmaz 

olan şu ki, kültürler arası etkileşim dikey bir zihin dünyası yarattığı için, en iyisine sahip 

olma veya en iyisini inşa etme amacını kültüre dönüştürmüştür. 

Bu bakış açısıyla içinde bulunulan sanat olgusu, talibi olunan malzeme ve düşünce 

biçimiyle, geçmişte yaşamış ustaların bıraktığı eserlerden ve fikirlerden, 21. asrın 

yansıttıklarından gerek görsel gerekse bilgi bağlamında beslenilerek, resimlerin bir 

kısmında, hikayeleştirmeden kaçınılarak, insan yaşamının gündelik bir anında rast 

gelinebilecek bir performansın sanata dönüştürülebileceği inancıyla eylem içine 

girilmiştir. Tabii bu eylemlerin ve sonuçlarının sanat olup olmayacağını zaman 

gösterecek. 

İç mekan ve figür, resim sanatında çokça işlenen bir türdür. Mekan önemlidir, 

çünkü onu biz inşa eder ve içinde barınırız. Mekan sırların koruyucusudur, kasası 

gibidir. Orada yaşar orada soluklanırız. Mekanla istediğimiz gibi oynarız, dağıtırız ve 

toparlarız; bazen en estetik biçimde süsleriz. Mekan bu sebepten, sahibinin 

kıymetlisidir.  

Tez çalışmamda bana bu konuyu öneren ve tezin oluşumuna katkı sağlayan 

kıymetli hocam Dr. Öğr.  Üyesi Adnan Yalım’a teşekkürlerimi sunuyorum. Yaşamımın 
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yegane  değeri olan sanatımın olgunlaşmasında gıyabi hocalarım olarak gördüğüm 

Rembrandt Van Rijn, Diego Velazquez, Frans Hals, Thomas Lawrence, Henry Reaburn, 

Richard Parkes Bonington, John Singer Sargent, Anders Leonard Zorn, Nicolai Fechin 

ve Joaquin Sorolla’yı saygı ile anıyorum.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

MAĞARA DÖNEMİNDEN GÜNÜMÜZE UZANAN SANATIN GELİŞİM 

SÜRECİ 

1.1.  Mağara Dönemi İle Gotik Çağ Arası  Sanat 

İnsan, tarifi henüz tam anlamıyla yapılamamış karmaşık bir varlıktır. Doğasında 

şiddet ve sevgi mefhumları barındırır. Sevgi özelliğinin dışavurumlarından biri de sanat 

yapma özelliğidir.  

Eski çağ insanlarının mağaralara çizdikleri-boyadıkları resimleri bugünün sanat 

algısıyla  ‘’muhteşem!’’ diyerek takdir ederiz. Mağara resimlerini çizenler belki başka 

amaçlarla resmettiler, fakat günümüzün sanat algısı, on binlerce yıllık bu resimleri 

ustalık eserleri olarak görür. Duvarlara çizilmiş bu resimlerin malzemesi, aşı boyası ve 

odun kömürüdür. İlkel çağın insanlarının çizmiş ve boyamış oldukları bu mağara 

resimlerine ilk kez 1876’da, İspanya’da arkeolog Marcelino Sanz de Sautuola’ın 

Altamira Mağarası’ını keşfiyle rastlıyoruz (Grzymkowski, 2015: 245). Mağarada 

bulunan resimler at, bizon, geyik gibi av ve avcılıkta, besin ve kullanım kaynağı olarak 

bildiğimiz hayvan türleriydi.  

 

Resim 1.1: Altamira Mağarası, İspanya 
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Dünya genelinde bulunan mağara resimlerinin konularının hemen hepsi av ve 

avcılıkta kullanılan iri hayvan çizimleridir. Fransa’da keşfedilen Lascaux mağarasında 

da benzer resimler söz konusudur. İlkel insanın niçin hayvan figüründe ısrar ettiği 

belirsizdir. Yaygın görüş, avlanan hayvan, avlayan kişi tarafından resmedildiğinde o 

hayvanın gücünün çizen kişiye geçtiği yönündedir. Zayıf olan bir diğer görüş ise, insan 

resmi çizmenin ruhani yönden olumsuz etkiler gösterebileceği yönündedir. Bu kanaatler 

tartışıla dursun,  bilinen bir şey var ki o da, mağara resimleri çağdaş bakış açımızla   

değerlendirildiğinde, haz verici ve sağlam bir ustalıkla resmedilmiş kaliteli desenlerdir. 

 “Mağara resimlerinin büyük çoğunluğunun odağında eski insanların gündelik hayatta 

karşılaşıp avladığı büyükbaş hayvanlar vardır. Bu hayvanlar, bulundukları bölgeye bağlı olarak 

kürklü mamut gibi otçullar ve diğer büyük hayvanlardan, Afrika ve Asya’da yaşayan aslan ve 

kaplan gibi yırtıcılara kadar uzanmaktadır. Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan mağara 

resimlerinde el izleri bir hayli yaygın olsa da gerçek insan tasvirleri oldukça az ve birbirinden 

uzaktır. Bu tasvirler ise nadiren hayvan tasvirleri gibi ayrıntılı çizilmiştir. İnsan tasvirlerinin 

neden bu kadar az olduğu tam olarak bilinmiyor. Bazılarına göre atalarımız insanın resimsel 

temsillerini yasaklayan tabulara sıkı sıkıya bağlı kalmış olabilirler. Aynı şekilde bitki ve 

manzara resimlerine de pek rastlamıyoruz. Öte yandan mağara resimleri sadece gündelik 

yaşamda karşılaşılan hayvanlar ve figürleri konu almaz. Pek çok resimde ilkel takvim olarak 

kullanılmış olabilecek geometrik şekiller ve noktalar bulunmaktadır.” (Grzymkowski, 2015:  

247/248) 

Mağara resmi günümüzde de uygulamalı haliyle varlığını sürdürmektedir. 

Malezya’da bulunan Negrito adlı kabile bu geleneği öz kültürü bağlamında devam 

ettirmektedir. Bu resimler arasında otomobil çizimleri de vardır. 

Uygarlıklarının ve kültürlerin zaman içinde gelişmesi, beraberinde bilimi de 

yaşamın parçası haline getirmiştir. Arkeoloji bu bilim dallarından sadece biridir. 

Altamira Mağarası’ndaki resimler 19.000/15.000 yıl öncesine tarihlendirilirken 

(Görenek Beyaz, 2017), az sayıdaki insan topluluklarının yaşam biçimlerinin tamamen 

avcılık kültürüne bağlı olduğu bilinmektedir. İlginçtir ki avcı-toplayıcı olarak 

adlandırılan ve günümüzden yaklaşık 14.000 yıl önce yaşayan bir kısım topluluklar, 

bugün adını Göbeklitepe olarak bildiğimiz bölgede gizemlerle dolu yapılar inşa 

etmişlerdir. Uzun araştırmalar sonucu bu yapıların, tamamen dinsel amaçlı olarak inşa 

edildikleri ortaya çıkmıştır.                                                                                                                               
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Resim 1. 2: Akbaba figürü, Göbeklitepe, Şanlıurfa 

Yapılarda bulunan stilize edilmiş ama türlerini rahatlıkla anlayabileceğimiz 

hayvan motifleri o dönem insanlarının düşünme seviyeleri, yetenekleri ve kültürleri 

hakkında bizlere fikir verir. Bu insanlar, yontuyu yaparken estetik kaygılar olmaksızın 

gerçeğe en yakın şekilleri ortaya çıkarmışlardır (muze.gov.tr, web) 

Zamanla insan nüfusu artmaya, kabile halinde yaşayan küçük topluluklar yerleşik 

hayata ve sonraki zaman dilimlerinde ırksal ve kültür birlikteliğiyle devletleşmelere 

dönüştü. Doğal olarak, bu kültürler içinde yaşam biçiminin yaratısı diyebileceğimiz 

sanatsal beğeni dürtüsü belirginleşmeye başladı. Mısır Sanatı, Yunan Sanatı, İyon 

anlayışı, bugün kalıntılarına ulaştığımız Sümer Sanatı, özellikle milattan sonra yoğun 

olarak ortaya çıkan farklı medeniyetlerin zengin mimari ve sanat seviyesini gösteren 

buluntular, dünyanın birçok saygın müzelerinde bulunmakta ve o medeniyetlerin 

bulundukları seviyeye şahitlik etmektedir. Mısır piramitlerinin varlığı bir amaca hizmet 

ediyordu. Tamamen metafizik eğilim üzerinden kurgulanmış görkemli anıtlardı. Devasa 

mimarisiyle çöl ortasında göğe ulaşmaya çalışan görüntüsü karşısında etkilenmememiz 

mümkün değildir. Bu piramitleri inşa eden mimar ve mühendisler sanat yapma 

dürtüsüyle hareket etmemiş olsalar da, var olan estetik kaygı, ortaya çıkan yapıyı sanat 

eserine dönüştürmüştür. 
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Resim 1. 3: Mısır “Ölüler kitabı”ndan Horus tasviri 

Farklı boyutlarda yapılmış Firavunlar ve soylulara ait bu piramitlerin, içinde 

bulunan mezar odalarının duvarlarındaki yazıtlar ve yazıtları stilize resimlerle ifade 

eden anlatılar, ayrıca, bu kültüre ait birçok değerli buluntu, Mısır Sanatı’nın ulaştığı 

yüksek kültürel seviyeyi gösterir. 

Mısır Sanatı kadar etki göstermiş bir diğer medeniyette, Antik Yunan ve Roma 

sanatıydı. Bugün Yunanistan’ın başkenti Atina’ya çok uzak olmayan bir bölgede 

bulunan Acropolis’teki Parthenon harabeleri, Yunan sanatının büyük simgelerinden 

biridir. Aynı medeniyete ait benzer simge şehirler ve yapılar, bugün harabe olarak 

Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde mevcudiyetini korumaktadır. Akraba uygarlıklar olan 

Miken ve İyon sanatı da, önemli estetik özellikler taşırlar. 

 

Resim 1.4: Antik Yunan vazosu, Akhilleus ve Aias’ın dama oyunu                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Mezopotamya’dan Mısır’a ve kuzey Afrika’ya, oradan Anadolu ve nihayet 

Avrupa içlerine kadar uzanan Roma ve Bizans kalıntıları, varlığını hala sürdürmektedir. 

Mısır ve Helenistik dönemin mirasını kendi özgün anlayışıyla harmanlayan Roma 
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sanatı, basit bir vazoda bile mahir kültürünü yansıtabilen bir medeniyet kurmuştur. 

Emperyal siyaset gütmesine karşın, fethettiği topraklarda kültürel ve mimari bağlamda 

kalıcı izler bırakmıştır. Üç kıtada bu izlerin kalıntılarını görebilmekteyiz. 

Antik Yunan ve Roma uygarlığı, altın çağını yaşarken, doğu ve Asya toprakları da  

büyük medeniyetlere şahitlik etmiştir. Hint ve Çin medeniyeti, kendilerine özgü büyük 

bir kültürün çocuklarıydılar. Günümüzde Çin’de yapılan arkeolojik kazılarda ortaya 

çıkan buluntular, antik Mısır veya antik Yunan’ı aratmayacak ölçüde nitelikli 

kalıntılardır. Hint uygarlığının efsane ve mitlere dayalı mistik kültürü, mimari yapılar ve 

heykelcilikte de kendini gösterir. Oldukça kıvrımlı ve bol motifli görünüme sahip Hint 

mimarisi, çevre kültürlere de yansımıştır. 

Dünyanın birçok müzesinde, antik çağ ve sonrası medeniyetlerin kültürel 

özelliklerini gösteren kalıntıları görebiliriz. Biraz genişletmek gerekirse, mağara dönemi 

topluluklarından kalan ufak tefek buluntular ile duvar resimleri, günümüzden 4.400 yıl 

önce Mısır’lı bir çocuğun eğlenmesi için yapılmış gemi maketleri, Asurlulara ait aslan 

motifli freski andıran sur duvarları (Neues Müzesi, Berlin), Akhilleus ve Aias’ın dama 

oynadığını gösteren Yunan vazoları, Vezüv’ün yok ettiği Pompei’nin temizlenmiş 

kalıntılarındaki freskler, ve daha nice uygarlıkların kültürel kalıntılarına rastlayabiliriz. 

 

Resim 1. 5: “Villa of the Mysteries”, fresk, Pompei, İtalya 

Roma kültüründeki resim sanatında en güzel örnekler Pompei antik kentindedir. 

Buradaki freskler konu içeriğiyle natüralist eğilimdedirler. Bu fresklerde güçlü bir doğa                                                                                                                                           

gözlemi ile sağlam figür algısı söz konusudur. Günlük yaşamı betimleyen konularla 

beraber, natürmort ve manzara resimleri de konu olarak işlenmiştir. Ayrıca resimlerdeki 

mekan kurgusu, perspektifin bilimsel olarak değil duyumsamalarla yapıldığını gösterir. 
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Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesinden sonra doğu tarafını temsil eden 

Bizans,  Anadolu’da hüküm süren bir imparatorluktu. Bizans eski Roma gibi değildi. 

Roma sanatındaki zerafet Bizans sanatında kabalaşma eğilimindedir. Roma 

medeniyetine Hristiyanlığın girmesi, imparatorluk otoritesinde ve halkta değişimlere 

sebep olmuştur. Bu tesir sanat ve mimarinin de farklılaşmasına zemin hazırlamıştır. 

Meryem ve İsa figürlerini betimleyen fresk ve ikonlar Bizans döneminde artmış, her 

Hristiyanın vaz geçilmez ibadet nesnesi olmuştur. Beyaz elbise giymiş İsa freskinde 

Bizans Sanatını temsil eden, İsa’nın yaşamından kesitleri gösteren güzel bir konu 

görmekteyiz. Bizans sanatında tasvir geleneği 700’lü yıllarda “ikon kırıcılık” adıyla 

zora girse de bu durum yüz yıl kadar etkisini sürdürmüştür (Grzymkowski, 2015:  230). 

Uzun süren mantık tartışmaları sonucunda tasvir geleneği bilindik şekilde gelişimini 

sürdürmüştür. Gombrich bu konuda : 

“Demek ki Bizans sanatı, belirli bir katılığa rağmen, doğaya, sonraki dönemlerin Batı 

sanatından daha yakın kalmıştır. Öte yandan geleneğin sürdürülmesi konusunda var olan baskı 

ve İsa ile Meryem’in imgeleştirilmesinde izin verilmiş olan sınırlı yöntemlere bağlı kalma 

zorunluluğu, Bizanslı sanatçıların kişisel yeteneklerini geliştirmelerini zorlaştırdı. Ancak bu 

tutuculuk ilk başlarda yoktu; zamanla gelişerek ortaya çıkmıştır; dolayısıyla o dönem 

sanatçılarının hiçbir özgürlük alanı olmadığını düşünmek yanlış olur. Gerçekte, erken Hristiyan 

sanatının basit resimlerini, Bizans kiliselerinin içine egemen olan büyük ve yüce imgelere 

geliştirenler onlardır.” (Gombrich, 2009: 138)  

Sonuç olarak diyebiliriz ki, günümüz resim sanatının temeli, Hristiyanlığın resim 

sanatıyla yüzyıllarca olan birlikteliğiyle atılmıştır. Aynı durum heykel sanatı için de 

geçerlidir. 
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Resim 1. 6: İsa’nın yaşamından kesit, detay, fresk, 14.yy. Kariye Müzesi, İstanbul 

1.2. Gotik Dönemden Rönesans’a: İnsanlığın Yenilenme Çağı 

Rönesans genel olarak, Gotik Çağ kültürünün skolastik kırılmalarının bir 

neticesidir. 12.yy ile 15.yy arası zaman dilimini içeren Gotik dönem, sanat bağlamında 

asıl özelliğini resimden çok heykel ve mimaride göstermişti. Alman temelli Roman 

üslubunun devamı olan Gotik düşünce,  kuzey Fransa’da ortaya çıkmış ve etkisini kısa 

zamanda tüm Avrupa’da göstermiştir. Bu anlayışla ortaya çıkan mimari eserlerin en 

büyük özelliği, Tanrı’ya en yakın olma arzusudur. Bu durumu, oldukça görkemli 

görünüme sahip katedrallerde görebiliriz. Göklere (Tanrıya) ulaşma isteği, Hrıstiyan 

Avrupasında en yüksek kiliseye sahip olma yarışına da kapı aralamıştır. O döneme ait 

göksel katedrallerin yüksek tavanlı olmalarının bir nedeni de budur. 

Gotik dönemin en önemli eserlerinin başında, yapımına 1163’te başlanan ve 

1250’de bitirilen Notre-Dame Katedrali gelir. Yeni mimari öğelerin kullanıldığı bu 

yapı, yeni kavramlar ve yeni bakış açılarının ortaya çıkmasına aracı olmuştur (uçan 

payandalar, sivri kemerler ve pencere aralarına yerleştirilen vitray geleneği vs. 

Gombrich,2009: 186).  

Döneme ait kilise ve katedraller, önceki yüzyıllarda yapılanlara oranla daha 

görkemli, daha süslü, ayrıca okuma yazma bilmeyen halk için iyi bir ‘’anlatıcı’’ niteliği 

taşıyan,  insan boyunu aşan heykeller (katedral cephelerindeki Hz İsa, Hz. Meryem, 

melekler, peygamberler, havariler ve azizler), iç mekanda mistik etkiyi arttırmak için 

incil konularını ele almış devasa boyutta figürlü renkli vitraylar, bu dönemin belirgin 

öğeleridir. 
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Resim 1. 7: İncil konulu bir görsel anlatım, vitray, Notre Dame, Paris 

Gotik dönemin son yılları erken Rönesans olarak adlandırılır. Rönesans Fransızca 

bir terimdir ve “ yeniden doğuş” anlamına gelir (Gombrich, 2009: 223). 1400/1580 arası 

dönemi kapsayan bu terim, 19. yüzyılda sanat tarihçileri tarafından kullanılmaya 

başlanmıştır. Esasen, bilimde ve sanatta yükselişin başladığı, insanlık kavramının 

sorgulandığı, ve yine insanlığın sonraki beş yüz yıllık hızlı gelişimine gebe kaldığı 

devrimsel bir çağdır. Binli yılların başında, siyasi ve dini etkiler sebep gösterilerek 

ortaya çıkan haçlı seferleri, geri dönüşlerde doğu kültürlerine ait ilmi araştırmaları 

batıya taşımıştır. Avrupa’da ilgi ile karşılanan doğuya ait bilim ve benzeri kültür 

etkileri, tabii olarak zaman içinde Rönesans’ın zeminini oluşturdu. Sanatta Rönesans’ın 

esas ideali ise, antik Yunan ve Roma değerlerinin yeniden o günün koşulları içinde 

yorumlanıp canlandırılmasıydı. 

Sanatta Rönesans, İtalya’nın gözde şehir devleti Floransa’da doğmuştur. 

Avrupa’da,  feodal yapıya eklemlenmiş olan Floransa, Medici Ailesi’nin yönetim 

şekliyle özgür, zengin ve skolastik yapıdan bir nebze uzak bir kentti. Doğal olarak böyle 

bir ortamda bilimin, sanatın, ticaretin, kısaca her alanda istikrarın varlığı kaçınılmazdı. 
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Rönesans çağı, aynı zamanda resim sanatına ilişkin, yeni kavramların ve 

malzemelerin ortaya çıktığı bir dönemdir. Perspektifin fark edilmesi, yağlı boyanın Van 

Eyck kardeşler tarafından bildiğimiz kıvama getirilmesi, “sfumato” denilen görüntüde 

çığır açıcı tekniğin Da Vinci tarafından icadı ve türlü malzemelerin ortaya çıkışı bu 

döneme rastlar. Tabii tüm bu icat veya buluşlar, resim ve heykel sanatında devinimleri 

beraberinde getirmiştir. Örneğin, özellikle dini resimlerde, başrol oynayan figür, üçgen 

biçimli kompozisyonlarla odak noktadadır ve bu kompozisyon yapısı genel kural haline 

gelmiştir. Gerek heykelde gerekse resimde önde giden öğe insan unsurudur. Bu 

sebepten bu çağın sanatçılarının hemen hepsi eserlerinde merkeze insanı almışlardır. 

Kurgu ve kompozisyonlar bu kurallara göre hazırlanmıştır. Rönesans sanatını din yükü 

nedeniyle çoğunlukla Hristiyanlık şekillendirmiştir. Bazılarınca sanat, din için yaşar. Bu 

durum önceki kuşakların tabii bir devamıdır. Fakat yukarıda da değindiğimiz gibi, 

sanatın, bilimin ve insan odaklı fikirlerin gelişmesi, söz konusu baskıcı kuralların 

değişimini de beraberinde getirmiştir. Örneğin; resim sanatı dinin dışına çıkmaya 

çalışır. Kişisel soylu portreleri resmedilmeye başlanır. 

Erken Rönesans’ın önemli isimlerinden biri Giotto’dur (1266/1337). Giotto’nun 

üslubu, o dönemlere kadar gelmiş, ikonik-sembolik resim anlayışının kırılma noktasını 

teşkil etmiştir. Giotto, sanat anlayışını tabiatla şekillendirmiş, daha gerçekçi bakış 

açısını benimsemiştir. Giotto ile resim sanatı tarihinde, ilk kez kompozisyon kaygısı, 

figürlerde doğal mimikler, resimsel espaslar-derinlik hissi, figürlere rol verilmesi 

belirgin hale gelmiş, ortaya çıkan eserler o dönem için göz alıcı bir gerçekliğe 

kavuşmuştur.  

“...Giotto’nun, özellikle 1300’lü yılların başında yaptığı fresklerle birlikte, resmin 

elemanlarının birbirleri ile olan ilişkilerinin söz konusu olduğu yeni bir dönem başlamıştır. 

Sanatçının kompozisyon kaygısı, espas ilişkileri, derinlik etkileri, psikolojik anlatım, jest ve 

mimiklerde gösterilen duyarlılık, resimsel mekan arayışları ve açık-koyu renk ilişkileri ile 

oluşan hacim etkileri gibi buluşları, sembolik anlatımın önüne geçen görünümleri gerçeğe 

yaklaşmasını sağlamıştır. Giotto genel bir tavır olarak ortaya koyduğu mekan arayışları, 

figürlerdeki hacimsellik, kişilik kazandırdığı portreler ve psikolojik ifadeyle elde ettiği doğalcı 

anlatımla ilerici bir tavır sergilemiştir. Giotto’nun geleneksel olandan uzaklaşan bu yenilikçi 

tavrı ve ilerici görüşü, çağının ilerisinde duran modern yaklaşımını da açıklamaktadır” 

yorumunu yapar. (Varlık Şentürk, 2016: 29) 
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Resim 1. 8: Giotto, ‘’The entombment of Mary’’, Fresk 1310 

Masaccio (1401/1428), Giotto’nun resim sanatına getirdiği yeni buluşlara en 

önemli öğeyi, yani perspektifi eklemiştir. Giotto’nun fonlarında derinlik ve eleman 

kaygısı varken, Masaccio, fresklerinde mimari öğeler kullanarak zenginleştirmekle 

kalmamış aynı zamanda resmin genel görüntüsüne üç boyut etkisi kazandırmıştır. 

Önceki kuşakların mekan ve derinlik sorunları Masaccio’nun yeni buluşları ile çözüme 

kavuşmuştur.  

 

Resim 1. 9: Masaccio ‘’Tribute money’’ fresk, 1427,  Brancacci şapeli, Floransa 

Yukarıda kısmen değindiğimiz gibi, sanat tarihçileri Rönesans’ı iki başlık altında 

inceler: Erken Rönesans ve Yüksek Rönesans. Bu dönemin sanatçıları arasında 

Donatello, Lorenzo Ghiberti, Filippo Lippi ve Verrocchio sayılabilir (Grzymkowski, 

2015: 187).  
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1386 Floransa doğumlu olan Donatello, mesleğinde becerikli, aynı zamanda 

kusursuzluğu şiar edinmiş bir heykeltraştı. Eski Roma ve Yunan yapıtları onun ilham 

kaynağıydı. Mermeri, hem heykelde hem de mimaride ustaca kullanmış ve üstün 

nitelikte yapıtlar inşa etmiştir (Vasari, 2018: 148/161). 

“Uzun sözün kısası, Donatello öyle yüksekleri hedeflemiş ve o kadar çok iş başarmıştı 

ki çalışmaları, sağduyusu ve bilgisiyle modern zamanlarda heykel ve nitelikli tasarım sanatına 

ışık tutan ilk insanlardan biri olduğu söylenebilir. Onun döneminde sütunlar, lahitler ve zafer 

takları dışındaki Antikçağ yapıtlarının henüz keşfedilip topraktan çıkarılmadığı göz önüne 

alınacak olursa Donatello çok daha fazla övgüyü hak eder.“ (Vasari, 2018: 158) 

Ön Rönesans’ın sonraki nesilleri arasında gerek mimaride gerekse resim sanatında 

sonraki yüzyıllara ışık tutacak büyük sanatçılar ortaya çıkmıştır. Giotto sonrası nesiller 

içinde en önemlileri Sienna okulu’ndan Duccio ekolünün takipçisi olan Simon Martini 

(1284-1344), Pietro Lorenzetti (1280-1348), heykeltraş ve aynı zamanda başarılı bir 

mimar olan Filippo Brunelleschi (1377-1446), Donatello (1386-1466), Uccello 

(13971475), Mantegna (1431-1506), Jan Van Eyck (1390-1441) ve bu kuşağın zirve 

isimleri Sandro Botticelli (1445-1510), Leonardo Da Vinci (1452-1519), Michelangelo 

Buonarroti (1475-1564) ve Raphael Sansio’dur (1483-1520) (Vasari,2018) 

Yukarıda isimlerini saydığımız yüksek Rönesans’ın bu büyük sanatçıları, 

günümüz resim anlayışının gerek teknik anlamda gerekse tanımlar bağlamında mihenk 

taşı olmuşlardır. Bu isimlerle beraber sanata yeni anlayışlar girmiştir. Antik Yunan-

Roma medeniyetini ölçüt kabul eden Rönesans, ideal güzelliği yansıtmayı amaç 

edinmiştir. İncil’den alınmış hikayelerin resmedilmesiyle beraber mitolojik konular da 

bu dönem anlayışında geniş yer tutmuştur. Gotik dönemde var olan katı ve henüz tam 

olarak gelişmemiş perspektif, giderek bilimsel bağlamda yeni başlıklara sahip olmuştur. 

Mesela, resimlerde hava perspektifinin kullanımı güçlü mekan oluşumuna katkı 

sağlamıştır. Da Vinci’nin sfumatosu ise devrimsel nitelikte bir buluştur. Tüm bunlarla 

beraber bu dönem sanatçıları en üst düzeyde ve son derece yaratıcı eserlerin ortaya 

çıkmasını sağlamışlardır. Bu eserlerden en ünlüsü Da Vinci’nin “Mona Lisa” adlı 

resmidir. Yaklaşık 500 yıldır üzerinde hala spekülasyonların yapıldığı eser, bugün 

Louvre Müzesi’nde teşhir edilmektedir. Da Vinci, sadece ressam değil, tıpla ilgilenmiş, 

mucit tarafı olan çok yönlü bir kişiliktir. 
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Bu dönem sanatçılarından bir diğeri ise heykeltıraş ve ressam Michelangelo’dur. 

Mimarlık vasfıyla beraber duygusallığının ölçütü diyebileceğimiz şairliği de vardır. 

Sanatçı her şeyden önce bir heykeltıraştır. Ressamlık vasfını pek istememiştir. Sistine 

Şapeli’nin tavan resimlerini yapma görevini aldığında resim yapmadaki büyük mahareti 

ortaya çıkmıştır. Kendisi, Da Vinci, Raphael gibi sanatçılarla aynı kuşak ustalardan 

biridir. 

 

Resim 1.10: Michelangelo, “Sistine Şapel’i “, Fresk, 1508-1512, Vatikan 

Çok genç yaşta ölen Raphael Sanzio’da bu çağa büyük eserler vermiştir. Da Vinci 

ve Michelangelo’ya göre yaşça genç olan Raphael, sempatik ve iş bitirici yaklaşımıyla 

bilinir. Bugün bilinen en ünlü eseri Vatikan’da bulunan Apostol Sarayı duvarına fresk 

tekniğiyle resmettiği “Athena okulu” adlı eseridir. Bu eser, başta Aristo olmak üzere 

birçok bilim dalının temsilcilerini sembolize eder (the artist.me, web). 

 

Resim 1.11: Raphael, “Athena okulu”, Fresk, 1509-1510, Vatikan 
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Yüksek Rönesans’a ve tüm zamanlara damga vuracak bir eser de Sandro 

Boticelli’den gelmiştir: bu eser “Venüs’ün doğuşu”dur. Medici ailesinin bir üyesinin 

verdiği siparişle yapılan büyük ebatlı resim, o dönem halk arasında çok sevilen Yunan-

Roma mitolojilerinin esintisidir. Resim, Venüs adlı güzel bir kadının deniz kabuğu 

içinde sembolize edilerek doğuşunu betimler. Venüs denizden çıkmıştır ve etrafında 

rüzgar tanrıları tarafından kıyıya itilmektedir. Venüs’ün etrafında uçuşan güller ise kutlu 

doğumun bir ifadesidir  (Gombrich, 2009: 264). 

 

Resim 1. 12: Boticelli, “Venüs’ün doğuşu”, Tempera, 172x278 cm, Uffizi, Floransa 

Yüksek Rönesans’ın büyük sanatçılarının şaheser düzeydeki kalıcı eserleri, yeni 

gelen nesli derinden etkilemiştir. Gelişen teknik ve kısıtlayan kuralların yavaş yavaş 

erimesi resim sanatını daha kolay elde edilecek duruma sokmuştu. 

Da Vinci kuşağı sonrası genç sanatçı nesli içinde en yeteneklilerden biri 

Tiziano’dur. Gençlik dönemi Da Vinci’nin yaşlılığına rastlayan Tiziano, genç yaşta ölen 

ressam Giorgione’nin yakın dostu ve çalışma arkadaşıydı. Sanatıyla ilişkili olarak ondan 

çok şey öğrenmişti. Tiziano yetenekli bir sanatçıydı ve bu yeteneği onu saray 

ressamlığına kadar yükseltmişti. İspanya kralı 2. Felipe’nin ondan çok sayıda resim 

aldığı bilinir. Bugün Prado’da bulunan birçok Tiziano resmi, 2. Felipe’nin satın aldığı 

resimlerdir (Vasari, 2018: 373/390). 
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Tiziano’nun bilinen en ünlü eserlerinin başında “Urbino Venüs’ü” olarak bilinen, 

beyaz örtülü bir divana uzanmış, çıplak olarak poz vermiş genç ve güzel bir kadının 

resmi vardır. Kadın, Rönesans’ın ön gördüğü idalize kadın formunun dışında 

resmedilmiştir. Hafif etli bir bedeni vardır ve izleyiciyle göz teması içindedir.  Resimde 

dönemin algısına tabii olarak sembolik öğeler kullanılmıştır. Genç kadının ayaklarının 

hemen arkasında uyuyan yavru köpek sadakati temsil eder. Arkada ayakta bulunan figür 

hizmetçidir, yanında ise çıplak figürün çeyiz sandığı olduğu düşünülen obje vardır 

(Kara, 2018). 

Tiziano, üslubuyla Barok sanatçılarının çoğunu etkilemiştir. Rönesans’ın pürüzsüz 

sürüş tarzının dışına çıkmış, “frotaj” olarak adlandırılan, kurumuş boya üzerine dokulu 

iz bırakacak şekilde sürme tekniğinin öncülüğünü yapmıştır. 

 

Resim 1. 13: Tiziano, “Urbino Venüsü”, T.ü.y.b. 119x165 cm, 1538, Uffizi Galerisi 

1.3. Barok’tan Rokoko’ya Resim Sanatının Süreci 

Rönesans’ın katı ve mekanikleşmiş kurallarına zaman içinde bir tepki olarak 

ortaya çıkan Maniyerist düşüncenin tezahürü olan Barok anlayış, ortaçağın sosyal 

yapısına şekil veren skolastik düşüncenin içinde İtalya’da ortaya çıktı. Bu dönem sanatı, 

Karolenj’ler sonrası hakimiyeti artan, devletlerin ve halkların şekillenmesine yön veren, 

krallara hükmeden kilisenin etkisinden kurtulamamıştır. 

Yağlı boyanın keşfinden sonra (yaklaşık 1430 sonrası)  teknik anlamda 

malzemenin zenginleşmesi, beraberinde yeni anlayışlarla beraber görsel bakış açısının 

da gelişimine olanak sağlamıştır. Fakat bu gelişmeler, Gotik etkiden tamamen 

sıyrılamamakla beraber, kendi içinde değişimi uzun zaman alacak kurallar meydana 
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getirmiştir. Elbette her dönem, belirli bir zaman diliminden sonra yerini ilerlemeci, yeni 

oluşumlara bırakır. Mesela Rönesans sanatındaki kuralcı ve baskın anlayış, ancak iki 

nesil sonra, Maniyerist dönemde gevşemeye başlamış, Barok anlayışla kırılabilmiştir. 

Tarihçi Jacop Burckhardt, 1870’lerde kaleme aldığı Rönesans temalı bir kitabında, 

Rönesans anlayışını sıkı sıkıya savunur ve Barok dönemin Rönesans döneminin 

bozulmuş ve soysuzlaşmış bir çağ olduğunu belirtir (Read, 2014: 60).  Esasen Barok 

resim türü ve geliştirilen düşünce dünyası bir devrimi temsil eder. Bu dönem, kilisenin 

yüzyıllarca baskılarla oluşturduğu tortuların aşındırıldığı dönemdir. Rönesans’ın 

idealize tanımı kaybolmuş, yerine ‘’doğal güzellik’’ betimlemesi gelmiştir. Kişisel 

portreler, grup portreleri, natürmortlar ve “janr” adı verilen günlük yaşamı temsil eden 

resim türleri bu dönemde çığır açmış ve Avrupa’nın her yerine yayılmıştır. Barokta, 

resim ve heykel sanatının genel görünümüne dinamizm gelmiştir. İfadecilik önem 

kazanmış, resim üzerinde daha duygusal tavırlar görünür olmuştur. Perspektif tek 

kaçma noktalı anlayıştan kurtulmuş, Rönesans anlayışının üçgen formlu kompozisyon 

kuralı yıkılmış, resim alanı yeni dengelerle buluşmuş, nesneler akıcı hale gelmiş, 

figürler daha doğal görünüme bürünmüştür. Bu doğalcılığı en yetkin şekilde kullanan 

ustaların başında Caravaggio (1573/1610) gelir. Caravaggio’nun modelleri özenle 

seçilmiş insanlardan oluşmuyordu ve ideal güzelliklere sahip değillerdi. Roma 

kilisesinin siparişini verdiği, incil konulu resimlerde kullandığı modellerin çoğu, 

çevresinde bulunan oldukça düşük gelirli, öldükten sonra hatırlanmayacak türden 

insanlardı. Boyamış olduğu birçok aziz portrelerinde söz konusu bu insanların 

bedenlerini görürüz (Schama, Caravaggio). 

 

Resim 1.14: Caravaggio, ‘ ‘ St. Jerome writing’’  T.ü.y.b. 1606, Roma 
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Barok çağ denildiğinde akla gelen ilk isimler; Rubens başta olmak üzere, 

Rembrandt Van Rijn, Van Dyck, Vermeer, Frans Hals, Caravaggio ve Velazquez’dir. 

Bu büyük sanatçılar, her biri kendine has düşünce yapılarıyla olağanüstü eserler 

vermişler, resim sanatının plastik öğelerinin en yetkin uygulayıcısı olmuşlar ve 

kendilerinden sonraki nesillere örnek düzeyde yüzlerce eser bırakmışlardır.  

Bu ustaların en yetkinlerinden biri, günümüzde bazı sanat tarihçileri tarafından 

‘’Painter of painters’’ olarak adlandırılan Velazquez’dir (1599/1660). Sanatçı, İspanya 

Sevilla doğumludur. Yeteneği çocuk yaşta fark edilmiş, on yaşındayken Yaşlı Frencisco 

Herrera’nın atölyesinde eğitim almaya başlamıştır. Gençlik döneminde Rubens’le 

tanışmış, onun önerisiyle Roma’daki resim sanatı ustalarını büyük hayranlıkla 

incelemiş, üslubunda değişimlere sebep olabilecek yeni fikirlere sahip olmuştur. Henüz 

yirmili yaşlarda Caravaggio’nun tenebrist (dramatize edilmiş keskin ışık gölge 

kontrastı) tekniğinden etkilenmiş, ve bu ışıklandırma yöntemiyle çok sayıda eser ortaya 

koymuştur. Velazquez, 1623’te resim sanatına oldukça meraklı İspanya kralı IV. 

Felipe’in saray ressamı olmuştur. Felipe, prenslik döneminde sanat eğitimi almıştı. Çok 

geçmeden Velazquez, Felipe’nin en fazla beraber zaman geçirdiği gözde sanatçısı 

olmuştur. Esasen, Velazquez’i Velazquez yapan üslup değişimi bu dönemlere rastlar. 

Sanatçı, Kral Felipe’nin gençlik döneminden yaşlılığına kadar farklı pozlarla devasa 

boyutlarda portrelerini yapmıştır. Aynı zamanda kraliçenin ve çocuklarının da hatırı 

sayılır miktarda portrelerini yapmıştır. Kral ailesinin portreleri bir bütün olarak ele 

alınırsa muazzam bir yaşam belgeseline şahit oluruz. Bu portrelerin içinde en bilineni 

‘’Las Meninas’’ (nedimeler) adlı tablodur.  

Resim sanatının bu ünlü resmi bize, önceki kuşak ressamlardan Van Eyck’ın 

‘’Arnolfini’nin evlenmesi’’ adlı eserini çağrıştırır. Velazquez’in böyle bir eser 

çıkarmasının arka planında, Van Eyck’ın söz konusu resminin etkisini var sayabiliriz, 

çünkü o dönem ‘’Arnolfini’nin evlenmesi’’ adlı resim Felipe’nin koleksiyonundaydı   

(Hodge,  2017: 79). 

‘’Las Meninas’’ adlı bu resmin yapılış tarihi 1657’ye tarihlendirilir. Resmin tam 

ortasında yer alan sarışın küçük kız çocuğu Kral Felipe ve eşi Mariana’nın beş 

yaşındaki kızları Margarita’dır. Sol tarafta elinde paleti ve hemen önünde büyük  
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Resim 1.15: Velazquez, ‘’Las meninas’’ 318x276 cm, T.ü.y.b. 1656,  Prado Müzesi 

boyutlu tuvali ile Velazquez’i görürüz. Margarita’nın sağındaki figür, nedimelerden 

Dona Isabel’dir ve izleyiciye doğru bakar. Soldaki nedime ise Margarita’ya altın tepside 

su ikram eden Dona Maria’dır ve ikramı yaparken hafifçe diz çökmüştür. Figürlerin 

arkasında duvarda asılı olan aynada, yaşlılık dönemiyle Kral Felipe ve eşi Mariana’yı 

görürüz. Kapı eşiğinde ayakta bizlere bakan erkek figürü Don Jose Nieto’dur. Nedime 

Dona Isabel’in arkasında rahibe kılıklı bir kadın ve muhafız vardır. Kadın nedimelerin 

bakıcısı Marcela de Ulluo’dur. Ayağıyla köpeği hafifçe dürten figür Nicolas 

Pertusato’dur. Hemen önünde bizlere bakan cüce kadın figürü ise Maribarbola’dır. 

Resimdeki figürlerin kimliklerinin bariz olarak bilinmesi resmin şöhretine ayrı bir katkı 

sağlamıştır (Hodge, 2017: 78/79). 

Velazquez’in başyapıtı olan bu eser, resim sanatı tarihinin en çok analiz edilen ve 

hakkında en çok yazı yazılan eserlerinden biridir. İlginç bir şey daha; Resimde 

otoportresini yapmış olan Velazquez’in sol göğüs bölgesinde bulunan haç sembolünü, 

resim yapıldıktan çok sonra Kral Felipe’nin eklediği yazılır.  

“…Bu resimde Velazquez’in kendisini de büyük bir tuvalde çalışırken görüyoruz. Daha 

dikkatli bakarsak neyin resmini yaptığını da keşfedebiliriz.Atölyenin arka tarafındaki ayna, 

portreleri için poz veren kral ve kraliçenin figürlerini yansıtıyor.Bu yüzden biz de onların 
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gördüğü şeyi, yani atölyeyi ziyarete gelen bir grup insanı görebiliyoruz. Kral ve kraliçenin 

küçük kızları Infanta Margarita, iki nedime arasında duruyor. Nedimelerden biri ona içecek bir 

şey sunarken, diğeri kral çiftine doğru saygıyla eğiliyor.“ (Gombrich, 2009: 408) 

Barok sanatın figür-mekan bağlamında önemli sanatçılarından biri de Hollandalı 

Johannes Vermeer’dir. Vermeer, genç sayılabilecek yaşta ölmüş, geriye çok az sayıda 

eser bırakmıştır. Bu eserlerin günümüzdeki sayı miktarı 40 civarı olarak bilinir. Az 

sayıdaki bu eserlerin birçoğu şaheser vasıftadırlar. Özellikle bazı resimleri zamanla 

ikonlaşmıştır. “İnci küpeli kız”, “Süt döken kadın”, “Resim alegorisi”, “Mektup” adlı 

eserler bunların başında gelir (Leblebitozu, web). 

 

Resim 1.16: Vermeer, “Resim alegorisi”, T.ü.y.b. 120x100 cm, 1667 civarı, Viyana 

Vermeer’in başyapıtlarından biri olan “Resim alegorisi”, günümüze gelinceye 

kadar maceralı bir süreç geçirmiştir. Vermeer, hayatı boyunca bu resmi satmamıştır. 

Aylarca süren bir çalışmanın ürünü olan bu eseri, daha çok atölyesinde referans amaçlı 

kullanmıştır. 

Resimde, arkadan gördüğümüz, biçimli ahşap tabureye oturmuş, şövalesindeki 

tuvale odaklanmış, modelini gözlemleyerek portresini boyamaya başlamış ressamı 
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görürüz. Ressam, döneminin şık kıyafeti içindedir. Diğer figür ise, elinde sembolik 

anlamlar taşıyan objeleriyle, başında defne yaprağından tacı olan genç bir kadındır. 

Modelin mitolojik bir karaktere büründüğü rolünden anlaşılmaktadır. Elindeki kitap 

bilgeliğin simgesidir. Model, önünde masa üzerindeki beyaz maska bakmaktadır.  

Fırçanın yumuşak darbeleriyle ortaya çıkmış olan sima, Da Vinci’nin kadın portrelerini 

anımsatır. Sol tarafta Vermeer’in birçok resminden aşina olduğumuz dekor etkisini 

arttıran motifli perde vardır. Ve yine bazı resimlerinden aşina olduğumuz bir diğer öğe, 

karşı duvarda asılı olan haritadır. Işık son derece doğal görünümlüdür. Adeta atölyenin 

fotoğrafı çekilmiştir. Işık resmin her tarafını gezmektedir. Gerçekçi görünümü 

sağlayacak kontrast ise ustaca halledilmiştir. Zemindeki karo diziliminden perspektifin 

iyi düşünüldüğü aşikardır. Vermeer birçok resminde olduğu gibi, bu resminde de doğru 

perspektifi yakalayabilmek için resmin uygun noktasında bir delik açar ve o merkezden 

ip yardımıyla gerekli çizimleri yapardı (Schama, Vermeer). 

Yunan-Roma uygarlığında, bilinen idealize edilmiş figür anlayışı, çağların 

biçimlendirdiği kültür esnemelerine göre değişiklik göstermiştir. Rönesans, Yunan-

Roma ideasına bağlılığını sunarken, Barok tam tersini yapmıştır. Mesela, Yunan 

anlayışında var olan idealize edilmiş güzel kadın formu, uzun, zarif, boy sekiz baş 

ölçütünde, ince belli bir biçimdedir. Rönesans bu formu ideal biçim olarak uygulamış, 

Barok anlayış ise bu formu,  daha etli ve şişman kadın biçiminde yansıtmıştır. Bunu, 

Rembrandt’ın “Bat-Şeva süslenirken” 1642, “Susana ve yaşlılar” 1647, “Yataktaki 

kadın” 1647 ve “Danae” 1643 gibi resimlerinde görebiliriz (Ormiston, 2013). 

Benzer yaklaşım, Barok resim sanatının kült ismi Rubens’te de görülmektedir. 

Rubens’in konulu resimlerinde kullandığı modelleri genelde yakın çevresidir. Birçok 

resminde kadın imgesi olarak eşi Susanna Fourment ve sonradan ikinci eşi olacak 

Helene Fourment’i kullanmıştır. Mitoloji konulu eserlerinin birçoğunda kadınlar,  

olduklarından daha yağlı ve şişman olarak resmedilmişlerdir (Scribner III, Rubens). 
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Resim1.17: Rembrandt, “Danae”, T.ü.y.b. 185x203 cm, Ermitaj Müzesi, Rusya 

“Rubens klasik güzelliğin “ideal” biçimlerini kullanmıyordu. Bu biçimler ona çok uzak 

ve soyut geliyordu. Onun resmettiği erkekler ve kadınlar, onun görüp hoşlandığı insanlar gibi 

yaşayan varlıklardı. Sanatçının yaşadığı dönemde Flandre bölgesinde ince bedenli olmak moda 

değildi. Rubens’in bu yüzden çizdiği “şişman kadın”ları bazıları eleştirmiştir. Bu eleştirinin 

sanatsal hiçbir dayanağı yoktur ve bu yüzden de fazla ciddiye alınmaması gerekir. Ama madem 

ki bu eleştiri sanatçıya bir çok kez yöneltilmiştir, öyleyse şunu anımsatmakta yarar var: 

Rubens’in sadece hünerli bir sanatçı olarak kalmamasını sağlayan şey, eserlerindeki canlı ve 

neredeyse taşkın hayattan duyduğu zevktir.” (Gombrich, 2009: 403) 

 

Resim 1.18: Rubens, “Helena Fourment in a Fur Robe”, T.ü.y.b. 176x83 cm, Viyana 
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1700’lerden sonra Barok düşünce biçimi büyük değişimlere tabii olur. Özellikle 

Fransa’da, mimari alandaki mevcut durum daha süslemeci bir yapıya bürünür. Kralların 

sarayları, düklerin gösterişli konutları gerek cephe gerekse iç dekoruyla daha süslü ve 

zerafet içeren biçime sahip olur. Bu yapıların iç duvarları, metrelerce boyutlarda duvar 

resimleri ile süslenir. Birçok resimde konular fantastiktir. Nitekim Tiepolo’nun büyük 

boyutlu freskleri bu duvar resimlerinin en ihtişamlı örneklerini sunar (Gombrich, 2009). 

Rokoko çağının resim bağlamında en ünlü sanatçıları Antoine Watteau ve 

François Boucher’dir. Watteau çok genç yaşta ölür. Ama arkasında Fransız elitlerinin 

lüks yaşam ve zerafetini temsil eden çok sayıda eser bırakır. Boucher, resimle beraber 

duvar halıları ve porselenler tasarlar. Yaşadığı dönemin en ünlü sanatçılarından biri 

olur. “ Odalık” adlı yüzüstü uzanmış yarı çıplak genç kadın resmi, en çok bilinen 

eserlerinden biridir. Resim, başlı başına erotizmi çağrıştırır. Boucher, aynı resmin 

benzer versiyonlarınıda yapmıştır. Sanatçının, erotizm çağrışımlı başka resimleri de 

mevcuttur (İstanbul sanatevi, web). 

Bu resimde kadın erotik imge olarak ele alınmıştır. Barok dönemin algısıyla 

model olarak seçilmiş dolgun vücutlu genç kadın, yüzüstü uzanmış, başı sola doğru 

dönmüş, izleyicinin kestiremediği bir şeye bakmaktadır. Renkli kumaşların içinde beyaz 

teniyle resmedilmiş bu genç kadın, Rokoko resim sanatının tipik bir temsilidir. 

 

Resim 1.19: Boucher, “Odalık”, T.ü.y.b. 53x64 cm, 1749, Louvre Müzesi 
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1.4. Romantizm 

Romantizm, yaşandığı zaman diliminde devrim tabanlı bir manifestonun sahibidir. 

Kendinden önceki yüz yıllık süreçte meydana gelen toplumsal çalkalanmaların ve 

sanatın her dalında var olan ve küçükten başlayan sorgulamalar ile başkaldırıların bir 

sonucudur. Esasen 1789’daki Fransız Devrimi ve sonrasında gelişen sanayi devrimleri 

ve pek tabii sanat alanındaki devinimler, 1800 sonrası romantizm dalgasını oluşturacak 

zeminlerdir. J.J. Rousseau, Kant, Hegel, Goethe ve Victor Hugo gibi usta kalem ve 

düşünürlerin, bu akımın oluşumunda yadsınamayacak ölçüde katkıları olmuştur. 

Romantizmde, serpiştirilmiş bir natüralist yaklaşım vardır. İnsanın doğaya 

hükmetmesine karşıdırlar. Bu sebeple Victor Hugo,  tabiatta var olan her şeyin sanatta 

da var olması gerektiğini savunmuştur. 

Resim sanatında David’le başlayan neoklasik anlayış, başta Ingres olmak üzere 

katı bir akademik örgütlenme getirdi. David okulunu benimseyen birçok sanatçı eski 

Yunan ve Rönesans idealizmini tekrar diriltmek için sayısız eser ürettiler. Bu eserler, 

hemen hemen toplumun her kesiminde beğeninin ölçüsü sayıldı. Akademik hakimiyet 

ile Romantik sanat eğilimi, resim sanatı tarihinin en karşılıklı mücadele dönemidir.  

Özellikle renkçi anlayışı benimsemiş olan Delacroix ve Ingres arasındaki anlayış farkı 

adeta savaşa dönüşmüştür. Sonuç olarak, bu savaşı renk kazanmıştır. Neoklasizmin katı 

ve kuralcı görüşüne karşı romantikler, sanatın her alanında özgür bireyselci ruhu 

savunmuşlardır. Şüphesiz bu ruh, sonraki 150 yıl içinde sanat tarihine geçecek pek çok 

anlayışın temelini oluşturur.   

          “…Bu akımın başlıca özellikleri sayılan akıldışıcılık, duygusallık, heyecan, içgüdü, 

öznelcilik, imgelem, sezgi, ifade özgürlüğü, bilinçaltı, bireyselcilik, yaratıcı deha, yalnızlık, doğa 

sevgisi, ulusçuluk, yurtseverlik, geçmişe özellikle de ortaçağlara, geleceğe ya da ütopyaya kaçış 

gibi kavramların tümü şu ya da bu biçimde yukarıda sözü edilen gelişmelere bağlı olarak 

(Aydınlanma dönemi) önem kazanmıştır ” (İnankur, 1997: 28) 

Romantik resim anlayışında sanatçılar, eserlerinde romantize edilmiş manzara 

resimleriyle beraber, insan ruhuna hitap edecek dokunaklı konuları resmetmişlerdir. 

Gerek portreler gerek sembolize edilmiş figür ve farklı imgeler veya figürlü iç mekan 

resimleri yaygın konulardır. Bununla beraber, doğayı yani açık havada çalışmayı ihmal 

etmemişlerdir. William Turner, Camille Corot, John Constable, Thomas Girtin, 
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Theodore Gericault, John Crome, Richard Parkes Bonington gibi sanatçılar açık havada 

çalışma geleneğinin öncüleridir. 

 

Resim 1. 20: R.P.Bonington ‘’ A fishmarket near Boulogne’’ T.ü.y.b. 82x122 cm, 1824, Londra 

Romantik resim sanatının dönüm noktası Goya’dır. Goya, klasik öğretinin 

devamcısı olmakla beraber modern resim kavramının ilk uygulayıcılarından biridir. 

Hayatını sürdürdüğü İspanya’daki çalkantılı dönem, özel hayatındaki sorunlar ve sağlık 

problemleri, psikolojik devinimler yaşamasında etken olmuştur. Doğal olarak 

hayatındaki bu çalkantılar, sanatına yansımıştır. Fantastik diyebileceğimiz oldukça 

öznel dışavurumla resmettiği konuları, yağlı boya malzemeyle beraber baskı tekniğiyle 

de kağıda aktarmıştır (Germaner, 1997: 30). 

Goya’nın en ünlü resimlerinden biri “Maya” adını verdiği iki versiyon halinde 

boyadığı resimlerdir. Bu versiyonlardan birinde, Maya figürü giyinik, diğerinde ise 

çıplak olarak resmedilmiştir. Goya’nın eserlerine genel olarak baktığımızda, gelenekten 

beslendiği anlayabiliriz. Yaptığı resimlerin bazıları Tiziano, Velazquez ve Rembrandt’ı 

anımsatır.  Maya resminde, Tiziano’nun Danae ile Velazquez’in Aynadaki Venüs adlı 

eserlerinin izlerini görebiliriz. Her iki resimde Goya, aynı modeli kullanmıştır. Modelin 

verdiği poz duruş olarak aynıdır. Işık kullanımı ‘’chiaroscuro’’ tekniği ile uygulanmış, 
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sadece model üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Mekan ve model dışındaki objeler, küçük 

esnetmeler dışında aynıdır. Giyinik Maya’da oryantalist etkiler görürüz. İspanya’nın 

400 yıldan fazla Endülüs Devleti egemenliğinde yaşadığını düşünürsek, İspanyol halkı 

kültürüne ne ölçüde sirayet ettiğini tahmin etmemiz zor olmaz.  

 

Resim 1.21: Üstteki resim: ‘’Çıplak Maya’’ T.ü.y.b. 97x190 cm, 1790-1800, Prado 

Resim 1.22: Alttaki resim: ‘’Giyinik Maya’’ T.ü.y.b. 95x190 cm, 1802-1805, Prado 

Giyinik Maya, beyaz parlak bir saten elbise içindedir. Belinde kırık pembe renkli 

bir kuşak vardır. Ellerini başının arkasında birleştirmiş dinlenme ile poz verme arasında 

bir duruş sergilemiştir. Model izleyiciye bakmaktadır. Yüzünde davetkar bir tebessüm 

görürüz. Adeta bir utanmazlık çehresi sezeriz. Resimdeki kompozisyon dengelidir. 

Resim alanı ikiye bölünmüş gibidir. Model ve diğer objelerin yerleştiriliş biçimi ile 

üçgen algısı oluşturan diagoneller söz konusudur. Bu panaromik alanda, boşluk ile figür 

ve elemanları ayrı ayrı düşünürsek,  resim sağ üst köşeden sol alt köşeye doğru keskin 
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şekilde ikiye ayrılır. Pek tabii bu kompozisyon, resmi uzaktan izlediğimizde etkili 

bütünsel bir görüntü sunar. 

Figürün kimliğine ilişkin sanat tarihçileri arasında farklı görüşler vardır. Bazıları 

modelin, Goya’nın genç eşi olduğunu iddia ederken bir kısım sanat tarihçisi de, modelin 

o dönemin İspanya başbakanı olan Manuel de Godoy’un metresi olduğunu iddia eder. 

Son yıllardaki genel kanı Godoy’un metresi olduğu yönündedir. 

Sonuç olarak, Goya’nın bu ünlü resmiyle ilgili küçük bir bilgi vermekte fayda var. 

İspanya ziyaretinde Maya adlı resminden etkilenen Edouard Manet’e, benzer bir resme 

imza atmıştır. Goya, sanattaki duruşu ve yapıtlarıyla, gelecek nesillere ilham kaynağı 

olmuştur (Leblebi tozu, web). 

 

Resim 1.23: Manet ‘’İspanyol kostümü içinde dinlenen genç kadın’’ T.ü.y.b. 1862, Yale Üniversitesi koleksiyonu 

1.5. Realizm 

Resim sanatı bağlamında Realizm, 1840/1890 yılları arasında doğduğu yer olan 

Fransa’da geniş kitlelerce kabul görmüş, görsel ve fikri çapı geniş bir manifestodur. 



 

 28 

Öncülüğünü Gustave Courbet, Jean François Millet ve Honore Daumier’in yaptığı bu 

düşüncenin temel görüşü, görünen dokunulan ve hissedilen gerçeklikle bağ kurmaktır. 

Özellikle toplumsal ve sosyolojik olaylar bu görüşün temel konusunu teşkil eder. Bir 

diğer ifadeyle Realizm, dış dünyadan nesnel-fikir bağlamında beslenir ve topluma sanat 

aracılığıyla gerçeği sunmaya çalışır. Adını andığımız üç ismin eserlerini 

incelediğimizde, önceki kuşak ustalardan oldukça farklı yaklaşımlar içinde olduklarını 

anlayabiliriz. Gustave Courbet’in  ‘’Taş kırıcılar’’ adlı eseri,  içeriği itibariyle oldukça 

dokunaklı bir görünüme sahiptir (İnankur, 1997: 56). 

 

Resim 1.24: Courbet ‘’Taş kırıcılar’’ T.ü.y.b. 165x257 cm 1849, 2.Dünya savaşında yokolmuştur 

Çünkü resimdeki dramatik görüntü gerçek yaşamdan alınmış pasajdır. Bu resimde 

biri genç diğeri ise yaşlı olmak üzere iki figür vardır. Courbet her iki figürün yüzünü 

izleyiciye göstermez. Figürler duruşları itibariyle idealize edilmekten uzaktırlar. Sanatçı 

her iki modeli olduğu gibi resmetmiştir. 

“...Ancak sanatçı bu iki işçiyi de rastgele seçmemiş olmalıdır çünkü yaşları arasındaki 

karşıtlık özellikle dikkat çeker. Böyle ağır bir iş için biri çok genç, diğeriyse çok yaşlıdır. 

Sahne kırılmış taşlardan gerideki ekmek, kaşık ve çorba kabına dek tüm ayrıntıları açıkça 

yansıtan berrak bir ışık verilmiştir...’’ açıklamasını yapar  (19.yy Avrupa’sında resim ve heykel 

sanatı, sf. 56). Felsefeci P.J.Prudhon ise bir makalesinde, Courbet’in bu resmini kapitalizme 

karşı meydan okuyan bir yapıt olarak gördüğünü yazar.”  (İnankur, 1997: 57) 

Bir diğer temsilci ise Jean François Millet’ir. Yaptığı resimlerin birçoğu toplumsal 

gerekçiliği yansıtmakla beraber romantik içerik taşır. En ünlü yapıtı 1857 tarihli “Başak 

toplayanlar” adlı resmidir. 
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Resim 1.25: Millet ‘’ Başak toplayanlar/The gleanners’’ T.ü.y.b. 83x110 cm 1857, Paris 

Monokrom gibi görünen eser, aslında oldukça renkli bir resimdir. Resimdeki 

figürler tarlada çalışan üç kadındır. Sakindirler ve sadece işlerini yapmaktadırlar. 

Yüzlerini görmeyiz ama halleri adeta çalışkanlıklarını ifade eder. 

“...Burada ne dramatik bir olay betimleniyor ne de güldürücü bir öykü. Sadece, hasat 

sırasında tarlada çalışan üç kişi görülüyor. Bu insanlar ne çok güzel, ne de çok zarif. Bu 

resimde idealleştirilmiş bir kır manzarası yok. Köylü kadınlar ağır ve yavaştan çalışıyorlar. 

Hepsi kendini işine vermiş.Millet, bu kadınların güçlü vücutlarını ve kararlı davranışlarını 

vurgulamak için elinden geleni yapmıştır. Onları, arka plandaki güneşli parlak düzlükle 

kontrast yapan basit dış çizgilerle belirgin bir şekilde biçimlendirmiştir. Böylece bu üç köylü 

kadını, akademi öğretisine uyan resimlerdeki kahramanlardan daha doğal ve inandırıcı bir 

saygınlığa bürünmüşlerdir.” Yorumunu yapar.”  (Gombrich, 2009: 508/511) 

Realizm’in bir diğer temsilcisi ise Honore Daumier’dir. Daumier’i diğerlerinden 

ayıran en belirgin özellik, bulunduğu toplumdaki sıkıntıları mizahi üslupla 

hicvetmesidir. Bu hicvin hedef kitlesi genellikle Paris’in elit kesimidir. 
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Resim 1.26: Daumier, ‘’ Le passe, Le present, L’avenir’’ Litografi, 1834 

Daumier, karikatür sanatını çok iyi kullanır. O dönem Fransa’sının sosyolojisinde 

var olan kast sisteminden nefret ettiği aşikardır. Daumier, halka oldukça yakındır, 

halkçıdır. Mizah yoluyla yaptığı hicivleri, yağlı boya ve kalem gibi malzemeleri 

kullanmakla beraber biblo biçimli heykel sanatıyla da yansıtmıştır.  
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Resim 1.27: Daumier, Laurent Cunin’in büstü, 1832-35, Paris 
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1.6. Empresyonizm 

Empresyonizm, günümüzde etkisi hala devam eden ve birçok sanat anlayışının 

oluşumunda önemli varlık göstermiş devrimsel bir anlayıştır. Öne sürdüğü fikir ve 

eylem tarzı sonraki kuşakların yeni sanat kuramları geliştirmesine önayak olmuştur. 

Varlığını hissettirdiği zaman diliminde pekte hoş karşılanmayan empresyonist sanat 

anlayışı, dönemin prestijli Paris Salonu’nda hiçbir zaman yer bulamadı. Bunun nedeni, 

Paris sergi salonlarının kurul üyelerinin klasik üsluptan yana tavır almalarıydı. Empresif 

resim tarzı bu döneme ait resim algısının çok ötesinde yer almaktaydı ve bu katı tutum 

karşısında zorlanması doğaldı. Özellikle Monet’in resimlerinde kullandığı salaş fırça 

sürüşü, dönemin eleştirmen ve gazetecileri tarafından ciddi tepkiler almıştı. Emresyonist 

kuşağın malzemeyi kullanma biçimi ve ele aldıkları resimsel konular, o güne dek 

alışılagelmiş klasik sürüş şekli ve konu içeriğiyle taban tabana zıttı. Klasik üslubun 

revaçta olduğu bu yapıda, bu yeni ekol bir süre yalnızlaştırıldı. İlk sergilerini 1874 

yılında dönemin ünlü fotoğrafçısı Nadar’ın atölyesinde açtılar. Akıma adını verecek 

olan Monet’in ünlü tablosu “ Impression sunrise” adlı gün batımı resmi bu sergide teşhir 

edildi (Şenyapılı, 2011). 

 

Resim 1.28: Claude Monet, ‘’ Impression sunrise’’ , T.ü.y.b. 48x63 cm, 1873 
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Sergiyi gezen sanat eleştirmeni Louis Leroy, yazarı olduğu Le Charivar adlı 

gazetede bir yazı kaleme aldı. Bu yazıda alay etmek için kullandığı Impression terimi 

daha sonra Monet ve arkadaşları tarafından benimsendi ve yeni anlayışın adı oldu. 

Empresyonist resim sanatının doğada ilgilendiği ilk iki unsur ışık ve renktir. 

Konunun önemi yoktur, tamamlayıcı renk kuramı üzerinden doğa izlendiği için, ortaya 

çıkan eser makbul düzeydedir. Konuların bir kısmı da günlük yaşama dair anlık 

görüntülerdir. Monet’in Rouen Katedrali’ni sekiz (belki daha fazla) farklı şekilde 

resmetmesi duruma iyi bir örnektir. Bu resimlerde aynı açı ve kadrajdan ele alınan 

katedral cephesi dört iklimle beraber farklı ışık geçişkenliğiyle,  deneysel ve coşkun bir 

yaklaşım oluşturur. Yine aynı ressamın “Saman yığınları” adını verdiği bir dizi resim de 

aynı yaklaşıma diğer bir örnektir. 

 

Resim 1.29: Claude Monet ‘’ Rouen’’ serisi,  T.ü.y.b. 1892-94 

Empresyonist sanatçıların paletinde siyah renge yer yoktur. Buna karşılık 

paletlerde oldukça zengin renk sayısı mevcuttur. Yağlı boyanın gelişen sanayi ile metal 

tüplere girmesi, farklı renklerin buluşunu da sağlamıştır. Bu renkçi yaklaşımı Pisarro, 

Monet, Sisley, Renoir ve Manet’e görebiliriz. Manet, yaşamı boyunca her ne kadar 

siyah rengi tek etmemişse de paletindeki zenginlik onu renkçi bir ressam yapmıştır.  

Yeri gelmişken; Manet, kendisini hiç bir zaman Empresyonist olarak adlandırmamıştır. 

Ve hiçbir Empresyonist sergiye eser vermemiştir. Gençliğinde Resim sanatına olan 
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düşkünlüğü onu Paris’teki ünlü klasik ressam Thomas Couture’ün atölyesinde eğitim 

almaya yönlendirmiştir. Ne var ki Manet’deki ruhsal taşkınlık hocasının fikirleriyle 

çelişmiştir. Sonraki zamanlarda sanatını etkileyecek iki ressamı tanıması üslubunda 

devrimlere sebep olmuştur. Bu ressamlardan ilki İspanyol Velazquez, diğeri ise yine 

İspanyol olan Goya’dır. Bu iki büyük sanatçının eserlerini yakından incelemek için 

İspanya seyahatine çıkmıştır. Aylarca Prado Müzesi’nde bu iki ressamın yapıtlarından 

kopyalar yapmıştır. Nitekim bu kopyaların neticesi Manet’in, sonraki resim yaşamında 

ve anlayışında derin izler bırakacaktır. 

 

Resim 1.30: Manet, “Olympia”, T.ü.y.b. 130x190 cm, 1863, Orsay Müzesi, Paris 

Manet, hayatı boyunca üst düzey resim sergilerinin ev sahipliğini yaptığı Paris 

Salonu’na kabul edilmeyi amaç edinmiştir. Gençlik çağından itibaren birçok resim 

yollamasına rağmen çoğu, salon jürisi tarafından kabul edilmemiştir. Manet, asla klasik 

üslubu benimsemedi. O, kat kat çalışmak yerine, resmini boyadığı nesnenin rengini 

yakalayıp serbestçe sürdü. Bu boya, ince veya sulandırılmış olabiliyordu. Ve boyamış 

olduğu bu renkler üzerinden ince birkaç detay yapıyordu. Bu da resmi bitmiş gibi 

gösteriyordu (Alla prima). Bu teknik, Manet’in etrafında toplanan ve geleceğin 

empresyonistleri olacak kuşağı etkilemiştir (Grzymkowski, 2015: 272/274). 
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Bu ekol sanatçılarının eserlerinde konu olarak benimsediği kent ve köy yaşamı, 

Empresyonizm’den etkilenen birçok Avrupa’lı ressam için yol gösterici olmuştur. 

İsveç’li Anders Zorn,  Danimarka’lı Peder Severin Kroyer, İngiliz Henry Herbert 

L.Thangue bunlardan birkaçıdır. Akımın temel özelliklerinden biri de sanatçıların 

hemen hepsini, kapalı ortam atölyeden açık havada (air plein) resim yapmaya 

yönlendirmesidir. Açık havada çalışma her ne kadar romantik sanatçılarla başlamışsa da 

gelenekselleşmemiştir. Barbizon ekolü bir dönem bunu devam ettirmiş fakat bir süre 

sonra bazı ressamlar atölyesine çekilmişlerdir.  

Empresyonist sanatçılar açık hava konularının yanında iç mekan ve figür temalı 

resimlere de önem vermişlerdir. Degas, Manet, Gustav Caillebotte ile genç yaşta ölen 

Frederic Bazille ilk akla gelenlerdir. Mekansal kurgular geleneksel görünümü 

çağrıştırsa da bazen fotoğraf kullanımı, resmin kompozisyonunda figür ve objeleri 

resmin genel görünümünde sıra dışı gösterebiliyor. 

 

Resim 1.31: Gustav Caillebotte, ‘’Interior a woman reading’’ T.ü.y.b. 1880 
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Bir sis görüntüsü, bir dağın yağmur sonrası koyulaşan ve kızaran toprak yamacı, 

sabah güneşi ışığının nehir suyuna düşen göz alıcı ışıltısı, veya Paris’in en işlek 

caddelerinden Montmartre Bulvarı’nın insan kalabalığından oluşan mavimsi dokusu, 

empresyonist bir bakış için resmedilmesi gereken ilham verici görüntülerdir. 

Değindiğimiz bu bakış açısı,  günümüzde iyice perçinleşmiş bir yaklaşım olarak 

varlığını devam ettirmektedir. 

Empresyonist resim sanatında kadın imgesi farklı boyutlar kazanmıştır. Geçmişte 

kadın, Avrupai dogmaların kurbanıydı. 19.yüzyılda bu olgu tamamen yıkıldı. Degas’ın 

resimlerinde kullandığı bazı kadın figürleri Paris genelevlerinin kadınlarıdır. Benzer 

yöntemi Lautrec daha çok benimsedi. Genelevde yaşamakla kalmadı, vaktinin çoğunu 

yapacağı resimlere konu etmek için o dönemin eğlence merkezi Moulin Rouge’da 

eskizler çizerek geçirdi. Lautrec’in birçok resminde genelev kadınlarının gündelik 

yaşamının yansımalarıyla beraber, eğlence dünyasının kadınları da yer 

bulmuştur.(Toulouse-Lautrec/Edward Lucie-Smith/1992/Phaidon) Kadını resimlerde 

başlı başına konu yapan birçok ressam vardır. Manet’in “Olympia”sı, Renoir’in kır 

ortamında hatırı sayılır sayıda resmettiği güneş ışığıyla banyo yapan çıplakları, 

Degas’ın konu olarak genelev kadınları ile beraber en çok resmettiği balerinler serisi 

gibi eserler, kadın imgesinin resim sanatında genişçe yer bulduğunun göstergeleridir. 

1.7. Empresyonizm’den Günümüze Resim Sanatı 

1870’lerde Empresyonizm ile hızlanan sanattaki devinimler, 1900’lerin başında 

artarak devam etti. Resim, heykel, müzik ve edebiyatta bilimle harmanlanan ve gelişen 

irade, farklı fikirlerin ortaya çıkmasına olanak sağladı. Bilim ve teknolojinin dikey bir 

ruhla hareket kabiliyeti şüphesiz sanat ve fikirleri olgunlaştırmada pay sahibidir. 

 Empresyonist sanatçılar yaşadıkları zorluklara rağmen resim sanatını daha renkli 

hale getirmişler, 20.yüzyılda olacaklardan habersiz, sanatsal devrimlerin tohumlarını 

ekmişlerdir. Gençlik çağlarında Empresyonist fikirle resim yapan bazı ressamlar, bir 

dönem sonra rengi ve nesneyi daha kuramsal ve daha duygusal açıdan ele alarak 

avangart bir yola girmişlerdir. Bu sanatçıların ilkleri Cezanne, Van Gogh ve Paul 

Gauguin’dir. Daha sonra etkisi yaygınlık kazanan bu yeni resim anlayışına, sanat 

tarihçileri Neoempresyonizm adını vermişlerdir. Yine aynı zaman diliminde Pointilizm 
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denilen, renk kuramı ihmal edilmemek kaydıyla, oldukça renkli, tamamlayıcı renklerin 

yan yana gelmesiyle, nokta tuşlarla biçimi elde etme türünde yeni bir resim anlayışı 

ortaya çıktı. Bu türün sanatçılarının başında ise Georges Seurat ile Paul Signac vardır. 

Bu iki tür sanat anlayışı, günümüzde de farklı düşünce yöntemleriyle etkisini 

sürdürmektedir. 

1900’lü yılların başında, özellikle genç nesil Avrupalı sanatçılar, yeni 

kavrayışlarla yeni ataklar içine girdiler. Bunların başında akla ilk gelenler, Cezanne’dan 

aldıkları ilhamla yeni bir resim türü ortaya koyan Picasso ve arkadaşı Georges 

Braque’dır. 1907’lerde Paris’te başlattıkları ve adına Kübizm dedikleri hareketle, 

modern resim türünü daha nesnel ve görünür hale getirmişlerdir (Ayaydın, 2016: 

150/164). 

Braque’ın 1908’de yaptığı bir manzara resmini gören Fransız sanat eleştirmeni 

Louis Vauxcelles, resmin ‘’ küplerden oluşan geometrik tuhaflıklar’’ından söz etmiştir. 

’’Estaque’daki evler’’ adlı söz konusu resim Cezanne’ın aynı yerle ilgili kendi 

resimlerinden öğeler barındırıyordu, ama Braque’ın bir manzarayı yapıtaşlarına ayırıp yeniden 

yorumlayarak yan yana duran şekillerin bir karışımı olarak göstermesiyle dikkat 

çekiyordu.Esasen bu üslup genellikle bir nesneyi parçalarına ayırır ve o parçaları bir soyutlama 

olarak yeniden birleştirerek resmeder.’’ (Grzymkowski, 2015: 105) 

 

                  Resim 1.32:  Georges Braque, ‘’ Estaque’daki evler ‘’ T.ü.y.b. 1908 
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Kübizm manifestosu sonrası, 1909’da İtalyan yazar Filippo Tommaso Marinetti 

Fütürizm adında bir görüşle ortaya çıkar ve kısa zamanda birçok sanatçı, bu görüşe 

ortak olur. Hız, gençlik, şiddet, teknoloji ve gelecek temelli bir manifesto ile eserler 

üretmeye başlarlar. Bu sanatçılardan ilk akla gelenler, Umberto Boccioni ve Giacomo 

Balla’dır. 

 

Resim 1.33: Boccioni ‘’Unique Forms of Continuity in Space’’ 1913, bronz, Tate Gallery Londra 

1870’lerden itibaren resim sanatında biçemin ve paletin zenginleşmesiyle doğaya 

bakış değişmiş, kuramsal değerler önem kazanmıştır. Bu doğrultuda Henri Matisse ve 

arkadaşları, Fovizm (vahşiler) adıyla anılacak olan yeni bir avangard tür ilan ettiler 

(1905/1910). Resimlerinde uyguladıkları kalın ve kaba gibi görünen formları, tüpten 

çıktığı gibi canlı renklerle boyadılar. Tamamlayıcı renklerin yan yana gelmesiyle çarpıcı 

biçimler ve değerler elde ettiler. Bu tavırla, Henri Matisse başta olmak üzere, Maurice 

Vlaminck ve Andre Derain gibi sanatçılar, yakın gelecekte Rus asıllı sanatçı 

Kandinsky’le ortaya çıkacak soyut sanatın da temelini atmış oldular. 

Resim sanatına dair devinimler yüzyılın başında durmak bilmedi. İnsan, var 

olduğu günden beri gördüğü-görebileceği en hızlı değişimin arefesindeydi. Dünya 

savaşlarının konseptini oluşturan emperyal düşüncelere rağmen, yıkılan 

imparatorluklarla esen özgürlük ve demokrasi (!) bilinci sonrası ve her türlü düşünce 

biçimi toplumların günlük yaşamında alenileşmeye başladı. 1916 yılında İsviçre’de 

Hugo Ball adlı Alman asıllı şair ve yazar, zamanı tersten okumayı yeğledi. Edebiyatta 
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ve sanatın diğer fraksiyonlarında kuralsızlık başlıca ilke oldu. Estetik kavramı bir 

anlamda hor görüldü. Temelde savaş karşıtlığı öngörülmüştü, bu sebepten dolayı siyasi 

içerikli göndermeler yapıtlarda yer aldı. Dada akımını benimseyen sanatçılara göre, 

malzemenin her türlüsü sanata dönüştürülebilirdi. Esasen 60’lı yılların sanat eğilimine 

ilham verecek her türlü davranış ve malzeme bilinci dada sanatçılarıyla başlamış 

oluyordu. Kurt Schwitters, Marcel Duchamp, Hugo Ball, Tristan Tzara ve Max Ernst 

gibi sanatçılar bu hareketin öncüleridir (Ayaydın, 2016: 256/257). 

 

Resim 1.34: Kurt Schwitters, ‘’ Opened by customs ‘’ Kolaj, 1937, Tate Gallery, Londra 

1924’de bir sanata dair bir düşünce biçimi daha kendini gösterdi. Yazar ve şair 

olan Andre Breton, gerçeküstücülüğün tanımını yaparak, kitleleri fazlasıyla şaşırtan ve 

etki altına alan bir düşüncenin manifestosunu yayınladı. İnsanın belki de rüyasında 

görebileceği fantastik görünüler ve hayaller, bu akımın temel görüşü oldu. Sürrealizmin 

üyeleri içinde en yeteneklisi ve en gözde olanı İspanyol Salvador Dali’ydi. Çöl 

ortamında zaman kavramının yitikleşmesi, kurumuş bir ağaç dalında erimiş duvar 

saatinin çamaşır gibi asılı duran şaşırtıcı görüntüsü, şaha kalkmış beyaz bir atın arka 

ayaklarının zürafa ayağına benzer şekilde uzatılması, bir çok nesnenin veya eşyanın 

yerleştirme usulüyle bir çehreyi meydana getirmesi...Tüm bunlar gerçekliğin dışında 

büyük bir tasavvurla nesnelerin veya objelerin esnetilmesiyle oluşturulmuş metafizik 

görüntülerdi. 
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Sürrealizm adı verilen bu düşünce ve eylem biçiminin etkisi, günümüzde görüntü 

kapsamlı her alanda varlığını sürdürmektedir. Bu alanın başında doğal olarak resimle 

beraber sinema gelmektedir. Özellikle 2000’li yıllardan sonra sinemada fantastik 

eğilimli senaryolar büyük ilgi çekmektedir. İnsanların metafizik eğilimi, sürrealizm 

düşüncesini her daim kalıcı kılacaktır. Bu akımın önde giden sanatçıları arasında 

Salvador Dali, Andre Breton, Rene Magritte, Max Ernst gibi ustalar vardır. 

 

Resim 1.35: Rene Magritte, ‘’ The man in the Bowler hat’’ T.ü.y.b. 1964 

20.yüzyılın başındaki akımlar seremonisi bir yenisini daha ortaya çıkardı. 

1930’ların başında Almanya’da yeni bir sanat tavrı baş gösterdi. Bu hareket veya 

düşünce, o dönem Almanya’sında gelinen siyasi ve ekonomik buhrana tepkiydi. Saf 

duyguların karşı atağı ile ortaya, yepyeni bir biçimsel ve renksel dünya doğdu. Bu 

dünyanın nesnel gerçeklikle bağı pek yoktu. Sanatçı, malzemeyi dilediği gibi 

kullanıyor, doğadan bağımsız olmanın getirdiği özgürlükle öznel biçim ve objeler 

oluşturuyordu. Sanatçılar, Dada sanatçılarında da olduğu gibi malzemeyi, algıları ve 

duyguları nasıl ve neyi istiyorsa o tavırla eserlerini ürettiler. Teşhire ilk çıktığı 

dönemlerde özellikle halk tarafından büyük tepki ile karşılandılar, anlaşılmaz ve saçma 

olarak algılandılar. Bu durum vaktiyle Empresyonist sanatçıların da başına gelen bir 

haldi. Öyle ki, 1933’te Naziler Almanya’da iktidar olduğu zaman, bu akımın sanatçıları 
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ciddi anlamda sıkıntılara maruz kaldılar. Zira Alman Nazileri, modern sanat 

kavramlarına karşıydılar. 

Aslında ekspresif tavır Rönesans’la başlamış bir durumdu. Sadece adının 

konulması için yüzyılların geçmesi gerekecekti. Rubens’te, Rembrandt’a, El Greco’da, 

Van Dyck’ta, Corot’a, Delacroix’da, Empresyonist sanatçılarda ve daha birçoğunda bu 

akımın emarelerini bariz şekilde görebiliriz. Saydığımız isimlerin ve benzerlerinin 

resimsel tavrı, kendilerine özgü dışavurum ile kendini gösterir. 

Akımın temeli şüphesiz Van Gogh ve Edvard Munch’tur. Van Gogh’un eserleri, 

ritmik ve yoğun duygusallıkla forma kavuşmuştur. Munch’un tavrı ise Van Gogh ile 

benzerlik gösterir. Munch, resimde planları oluşturmak için ilginç tekniklere 

başvurmuştur. Mesela, gerek figürlerde gerekse figürü destekleyici herhangi bir 

elemanda, boya kıvamını klasik üslupta kullanmayı tercih etmemiş, aksine, boyayı 

incelterek akıtma yoluna girmiştir. Ve oldukça inceltilmiş boya üzerine, gerektiğinde 

müdahaleler yapmıştır. Dışavurumcu sanatçılar ise biçimin mekanik doğruluğunu veya 

doğayı taklidi reddedip renkçi bir davranışla ortaya çıkardıkları biçimleri, resmin 

nesnesi veya objesi olarak gördüler. Renk ve obje deformasyonu kalıcı bir tavra 

dönüştü. Boya, zaman zaman oldukça kalın ve doygun olarak sürüldü. Sürüş biçimleri 

ise uzun veya kısa tuşlar halindeydi. Fırçalar genelde kalın olarak tercih edildi. Zaman 

zaman oluşturulacak plana göre fırça dışında fırça görevi yapacak hırdavat 

malzemelerde kullanıldı.  

‘’ Ekspresyonizm hareketi bu kelimenin anlamına uygundur; yani hiç olmazsa 

sanatçının duygularını ifade eder, doğal görünüşlerin tuhaflık derecesinde bozulması ve 

abartılması. Expresyonizmin bir kolu olan karikatür seyircilerin daha kolaylıkla anladığı bir 

sanattır.Fakat karikatür resmin veya heykelin bünyesine girince seyirciyi yadırgatır. Bir 

Rouault sergisinde merdivende rastladığım Albay Blimp kızgınlıkla, ‘’ bence iğrenç şey bunlar 

‘’ , dedi. Fakat bu resimler sadece klasik ölçünün baskısı altında kalan insanlara iğrenç 

görünür. Buna karşılık duygularını arada bir açıklamanın iyi olacağına inananlar, bunu yapan 

sanatçıyı olumlu bir şekilde karşılarlar ‘’ (Read, 2014: 105) 

Dışavurumcu sanatçılar arasında Erich Heckel, Amedeo Modigliani, Otto Dix, 

Oskar Kokoschka gibi ressamlar vardır. 
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Resim 1.36: Oskar Kokoschka, ‘’ Thermopylae oder Der Kampf um die Errettung des Abendlandes ‘’ Tuval üzeri 

tempera, 1954 

1.8. Pop Art 

1960’lar, çağdaş sanatların zirve zamanıdır. 20. yüzyılın ilk otuz yılında ortaya 

çıkan birçok akımdan, hem görsel hem de fikir bağlamında beslenmiş olan Avrupa ve 

Amerikalı çok sayıda sanatçı, kavramsal nitelikli birçok düşüncenin ve eylemin 

uygulayıcısı oldu. Pop Art başta olmak üzere, Nouveau Realisme, Happening Art, Eat 

Art, Op Art, Kinetic Art, Minimalizm, Mail Art, Body Art, Fluxus, Performans sanatı 

ve Video sanatı gibi son derece popüler, dinamik bir sanatsal kültür yarattılar. Bunların 

içinde en gözde olanı Pop Art’tı. Pop Art, ilk olarak İngiltere’de ortaya çıktı. Aynı 

zaman diliminde birbirinden bağımsız olarak Amerika’da da kendini gösterdi. 

İngiltere’deki ortaya çıkış 50’lerden itibaren başlar. Eğitimli İngiliz genç sanatçılar, 

kitle iletişim mekanizmalarına ait imgeleri, sanatlarında nasıl ve ne şekilde kullanılacağı 

yönünde fikir sahibi olmuşlardı. Televizyon ve sinemanın yaygın şekilde 

kullanılmasıyla ortaya çıkan reklam veya çizgi film gibi eğlenceli ve popüler kültürler, 

bu fikrin ortaya çıkmasına aracılık etmişlerdir. Pop art kavramı, bu kültür 

sorgulamasının sonucudur. Çünkü düşünülen, savunulan ve üretilen sanatın temel 
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konsepti, kullandıkları malzemenin halkla ilişkili olması ve tüketimin artmasıyla, 

toplumların literatürüne giren yeni kavramlar ve yeni yaşam şekilleridir. Bu konuda 

Semra Germaner:  

‘’1954/55 yıllarında bu grup, halk kültürünün her yönüyle incelendiği bir dizi konferans 

düzenlemiştir. Reklam dünyasının ‘’düşlediği’’ gerçekler, tüketim malları, halk müziği, 

otomobil karoseri, resim sanatının ve iletişim araçlarının kullandığı insan imgesi  ve moda, bu 

konferanslarda ele alınan konulardan bazılarıdır. İşte bu dönemde ‘’Pop’’ terimi kullanılmaya 

başlamış ve bu terim daha sonra bu düşüncelerden doğmuş olan resim akımının tanımı olarak 

kullanılmıştır.” (Germaner, 1997: 10) 

 İngiliz Pop Art’ının önde gidenleri arasında Richard Hamilton, Frank Cordell, 

Tony del Renzio ve Eduardo Paolozzi sayılabilir. 

 

Resim 1.37: Richard Hamilton, ‘’ Lobby’’ , 43x58 cm, Serigrafi ve karışık teknik, 1984, Alan Cristea Gallery, 

Londra 

Amerikan Pop sanatı belki de İngiltere Popu’ndan daha popüler oldu. Andy 

Warhol reklam sektörününden çıkmaydı ve içine girdiği sanatın besleneceği kaynağı 

çok iyi tanıyordu. Warhol’un sanatına ilişkin Semra Germaner :  

‘’ Başlangıçta çizgi film kahramanları çizen sanatçı, konunun güncel kitle kültüründen 

alınmış olmasına karşın, bu erken yapıtlarında kullandığı boya akıtmalarıyla soyut 

dışavurumculuğa bağlanabilecek bir özellik göstermektedir.1961-62’de, resimlerindeki bu yön 

tamamen kaybolan sanatçının, konularını yalnızca gazetelerden seçtiği görülür.Bundan sonra 

Warhol’un Brillo ve Campbell kutuları, Coca Cola şişeleri gibi gündelik yaşamı ve tüketim 

toplumunu yansıtan konulara yöneldiği ve bunları seri röprödüksiyonlar halinde 

gerçekleştirdiği izlenmektedir.İmgenin büyük ve adeta kutsal bir anlatım gücüne sahip olduğu 

bir toplumda Warhol, bu imgenin tablosunu da bir anlamda ‘’yüceltmek’’ istemiştir.Hem 
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uyguladığı teknik hem de çok sayıda görüntünün yan yana kullanılması sanatçının içinden 

çıktığı reklamcılık dünyasına ait bir anlatım, bir tanıtım özelliğidir.” (Germaner, 1997: 15) 

 Roy Lichtenstein ise, o dönemlerde çizgi roman patlamasının olduğu Amerika’da, 

9.sanatı pop sanatı ile harmanlayarak halkın anlamakta zorlanmayacağı, son derece 

anlaşılır ve sempatik bir özgün sanat türü oluşturdu. O dönem dünyasında Amerikan 

kültürünün cazibesi tüm dünyayı kuşatmış durumdaydı. En kaliteli filmlerin dünyası 

olan Hollywood, Walt Disney adlı, vaktiyle zor şartlarda karikatür yaparak geçimini 

sağlayan bir karikatüristin, dünya çocuklarına,  sahibi olduğu ve kendi adını taşıyan 

kurumun ürettiği çizgi filmleri ve kahramanlarını adeta hediyeymiş gibi pazarlaması ve 

bunun toplumlar üzerindeki etkisi ve kısa zamanda kültleşmesi, reklam şirketlerinin, 

fırtına hızıyla gelişen ve kapitalizmin doruğu sayılabilecek bir mecrada yükselişi, kısaca 

Amerika’nın dünya üzerinde her alanda hakim gücüne paralel Amerikan Pop Art’ı, tabii 

olarak daha fazla ses getirmiştir. Tüm bu saydıklarımız sebebiyle ince bir kıyaslama 

yaparsak, Amerikan Popu İngiliz popuna oranla daha az duygusallık gösterir. 

Pop Art’ın Amerikalı temsilcileri arasında Andy Warhol, Roy Lichtenstein, 

Robert Rauschenberg, Tom Wesselmann, Claes Oldenburg gibi sanatçılar vardır. 

 

Resim 1.38: Andy Warhol, ‘’ Campbell’s soup 1 ‘’, Serigrafi, 1968, Revolver Gallery, New York 

Fotoğrafın icadıyla gelen ve kamera sistemlerinin geliştirilmesiyle beraber 

sinemanın icadı, bilinen tüm sanat dallarının halk tabanına sirayet etmesi, demokrasi 

kavramının yönetimlerde yer bulması, sanayinin gelişmesi ve benzeri tüm durumlar,  

dünya uluslarında yaşamın parçası olabilecek değişken bir kültür meydana getirdi 

(moda). Sanayi ile gelişen tüm toplumlarda kitlelere ulaşabilmek için reklam kültürü 
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doğdu. İlişkili olarak, sinemayı, aktörleri ve aktristleri aklımıza getirmediğimiz gün yok 

gibidir. Kadın olgusunun özellikle taşınabilir kültür yapısı içinde rol alması, Sarah 

Bernhardt ve Ellen Terry’lerle hızlanmıştır. 19.yüzyılın son yarısında Avrupa 

tiyatrolarında oyunculuklarıyla isimlerinden bahsettiren bu iki sanatçı, 20. yüzyılda 

sinema tekniğinin gelişmesiyle birçok kadın aktristin idolleri olmuşlardır. Bu durum, 

kadını, sadece resim ve romanda kısıtlı kalmayıp, dünyada tanınacak popüler kültür 

mekanizmasının parçası haline getirmiştir. Warhol’un yaşadığı zaman dilimine 

gelindiğinde kadın, topluma ait her kültürün içinde görünür ve yaşıyor konumdaydı. 

Esasen kadın, 20. yüzyılda her yerdeydi ve Warhol bunu çok iyi kavramıştı. Bu 

kavrayış, serigrafi tekniği ile ürettiği bir çok esere yansımıştır. Bunların içinde en 

bilineni, 50’lere damgasını vurmuş, günümüzde ise sarışınlığı ve güzelliği ile kült hale 

gelmiş Marilyn Monroe’nun portresidir. Warhol, elbette o dönemin ünlülerinden 

birçoğunun portrelerini yine benzer teknikle tuvale aktarmıştır. Sadece kadınları değil, 

erkek figürleri de eserlerinde değerlendirmiştir. Elvis Presley bunlardan sadece biridir. 

Elbette Warhol’un günceli yansıtmasının altında yatan unsur, Pop Art kavramının 

uygulayıcısı olmasındandır. Warhol, portrelerde kullandığı canlı renkler ve farklı stiliyle 

popüler kültürün sanata dönüşmesinin yollarını göstermiştir. 

 

Resim 1.39: Andy Warhol, “Marilyn: one plate”, Kağıt üzeri baskı, 91x91 cm, 1967 
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60’lı yılların sonunda Pop art’la akraba diyebileceğimiz, görsel beslenmede 

yegane malzemeleri fotoğraf olan Hiperrealizm adında yeni bir akım çıkar. Kent kültürü 

kapsamında bulunan her türlü öğeyi konu olarak benimseyen bu görüşün sanatçıları, 

tamamen fotoğrafın sunduğu görüntü ile ilgilenirler. Bu yönleriyle bir nebze Pop Art’ın 

devamcıları sayılırlar. Eserlerinde kullandıkları fotoğrafların çoğu, sanatçıların kendi 

çekimleri değil, başkalarına ait fotoğraflardı. Bunun sebebini Semra Germaner şöyle 

açıklar: 

 “Hiperrealistlerin çoğu kendi çekmedikleri fotoğraftan yararlanırlar. Bunun nedeni her 

tür kişisellik ve duygusallık belirtisinden kaçma isteğidir. Fotoğrafın tamamen nesnel bir 

yaklaşımla ele alınışı, duygusuz fırça sürüşleri ya da aerğraf kullanımıyla – boya püskürtülerek 

– sağlanan parlak ve kontrast renkler, reklam fotoğraflarının ve sinema ekranının etkisiyle 

ortaya çıkmış büyük boyutlar, hiperrealist resimlerin başlıca özelliklerini oluşturmaktadır.” 

(Germaner, 1997: 66) 

Hiperrealist sanatçılar genelde büyük boyutlarda eser üretmeyi tercih etmişlerdir. 

Bunun nedeni, detayları en ince ayrıntısına kadar boyayabilme çabasıdır. Büyük ebatta 

yapılan bir portrenin (mesela 240x180 cm) görsel basında, bir dergide, katalogta veya 

kuşe kağıda küçültülüp basılmış haliyle karşılaştığımızda fotoğraf etkisi daha 

belirgindir. Bazen ayırt etmekte güçlük çekeriz. Yaşadığımız bu zorluk, hiperrealist 

sanatçının amacına ulaştığının bir kanıtıdır. 

Hiperralist yaklaşımlar 60’lı yıllarda etkin olsa da, 2000’li yıllardan sonra 

popülerliğini tekrar kazanmış gibidir. İnternet ortamının dünyayı adeta köye çevirdiği 

günümüzde, görsel bilgi alışverişi ve etkilenmeler bu artışı beslemektedir. Bugün hangi 

sanat fuarına gidersek gidelim, büyük ebatlarda yapılmış bir hiperrealist resimle 

karşılaşmamız olasıdır. Anlaşılan o ki, fotoğraf ile resim sanatı arasında – ne kadar 

makul, bilinmez- bir evliliğin olduğu görülüyor. Bu konuyla ilgili genel 

değerlendirmeyi, fotoğraf ve resim irdelemesini yaptığımız bölümde detaylıca 

görebiliriz. 

Hiperrealizm’in kurucusu olarak, 1931 Londra doğumlu Malcolm Morley 

gösterilir. Morley’in üstün nitelikte renk kavrama kabiliyeti vardı. 1960’lardan itibaren 

reklam afişleri ve kart postalları tuvale geçirmiş, bir süre bu gerçekçi yaklaşımını 

sürdürdükten sonra resimsel üslubunda kendince devrim yapmış, daha abstrakt 
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denilebilecek kavramsal resim türüne yönelmiştir. Bu sanatçının dışında, Richard Estes, 

Robert Bechtell, Robert Cottingham, Don Eddy, David Parrish, ve tıpkı Morley gibi 

hiperrealizmle başlayıp daha sonra tamamıyla soyut ekspresif işlere yönelen Alman 

Gerhard Richter gibi ustalar mevcuttur  (Germaner, 1997). 

 

Resim 1.40: Malcolm Morley, ‘’ SS Amsterdam in front of Rotterdam’’ , T.ü.y.b. 161x212 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 48 

İKİNCİ BÖLÜM 

GÜNÜMÜZ RESİM BAĞLAMINDA FİGÜR MEKAN İNCELEMELERİ VE 

FOTOĞRAFIN PLASTİK DEĞERLERLE YORUMLANMASI 

2.1. Novorealizm 

Novorealizm, 2010 yılında, yaşları 35/50 arası değişen bir grup Amerikalı ressam 

tarafından, geçmişteki ustalarla bağı koparmadan, günümüz algısıyla realist ve naturalist 

resim sanatını yeniden yorumlamak için, Los Angeles’te büyükçe bir salonda, kalabalık 

bir kitle karşısında saatlerce tartışması yapılan ve manifestosu yayınlanan genç bir sanat 

akımıdır. Akımın önderliğini babası da bir ressam olan Rus asıllı Amerikalı sanatçı 

Alexey Steele yapmaktadır. Bu manifestonun konseptinde, 20. yüzyılın dinazorlaşmış, 

küçük bir elitist gruba hapsolmuş seçkin sanatını reddetme görüşü vardır. 

Eleştirmenlerin ve akademisyenlerin ne yazacaklarına veya ne söyleyeceklerine 

aldırmaksızın, sanatın tüm kitlelere ulaşması temel görüştür. Bu görüşün sahibi olan 

sanatçıların yapıtları, natüralist veya daha çok realist görüntüye sahiptir. 

 

Resim 2.1: Jeremy Lipking ‘’Flor de muertos’’ T.ü.y.b. 40x70 inc 2012, Özel koleksiyon 

 Konular günümüze ait figür ve objeler içerir. Eserlerdeki işçilik, Victoria dönemi 

resimlerini akla getirir. Bazı eserlerde Empresyonizm’in etkileri vardır. İzleyicinin 

algısını diri tutmak için resimlerde sıkı bir işçilik göze çarpar. Ortaya çıkarılan eserlerde 

peyzaj, peyzaj-figür birlikteliği veya tamamen figürlerden oluşan konular işlenir. Bu 

genç akımın temsilcileri arasında başta Alexey Steele, Jeremy Lipking, Christopher 
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Pugliese, Michael Klein, Robert Liberace, Scott Burdick, Jacob Collins ve Juliette 

Aristides gibi genç kuşak sanatçılar vardır (Michael Lynn Adams, web). 

2.2. Plastik Sanatlarda Fotoğrafın Değerlendirilmesi 

                                                          ‘’Fotoğrafa bakarken hayalimde leylak rengi doğa yeniden canlanır’’  

                                                                                                            Edouard Vuillard, 22 Ocak 1908 tarihli günlükten                                                                           

Fotoğrafın sanat kapsamına girip gitmediği hala tartışmalı bir konudur. Şipşak 

(efektif terim) çalışma biçimiyle fotoğraf makinası,  doğanın tercih edilmiş kadrajını 

kopyalayıp bizlere gösterebilen hünerin sahibi bir alettir. Bu mucize alet,   hızla gelişen 

teknolojiyle günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Aynı zamanda, sürekli 

elimizde olan akıllı telefonun kaliteli fotoğraf çekme özelliğiyle çek-sil kolaylığı, 

fotoğraf nesnesini ucuzlaştırmış ve hobileştirmiştir. Belki de fotoğraf çekme özelliği 

olan bu tip aletlerin çokluğunun getireceği sonuç buydu. 

Fotoğrafın icadı 1839’lara dayanır. Öncesi zamanlarda çok sayıda optik deneyler 

yapan birçok uzman, bu deneylerin verileriyle yeni düşünceler geliştirmişlerdir. 

Fotoğrafın ortaya çıkışı bu düşüncelerin bir sonucudur. Fotoğrafın ortaya çıkışı, belli bir 

kişiye ait değilse de bu konuda ilk müteşebbislerden biri Thomas Wedgwood’ur 

(1771/1805). Wedgwood, birçok deney yapmasına karşın başarısız olmuştur. Aynı 

dönemlerde William Henry Fox Talbot (1800/1877) adlı optik uzmanı bir mucit bu 

konu üzerinde deneyler yapmaktaydı. Talbot, kalotip yöntemini geliştirerek negatif 

fotoğraf elde etmeyi başarmış ve bu fotoğrafın istenildiği miktarda çoğaltılmasının 

önünü açmıştır.  Teknik olarak fotoğraflar çekilirken, poz saatleri 8 saati aşıyordu. 

Louis Deugerre (1787/1851) adlı bir Fransız mucid ise geliştirdiği yöntemle bekleme 

süresini üç dakikaya düşürmüştür  (Filozof, web). 

Tüm bu uğraşlar fotoğraf ve fotoğraf makinasının icadı için verilirken, bugün 

adına episkop denilen, görüntüyü yüzeye yansıtma aletinin ilk geliştirilmiş proto tipleri,  

sanayileşmiş ve çoğaltılmış versiyonlarıyla birçok ressam ve heykeltraş tarafından 

kullanılıyordu. Aslında bu aletlerin sanatçılarca kullanıldığı ilk dönemler, 15.yüzyılda 

Da Vinci ile 16.yüzyılda Vermeer gibi sanatçıların dönemidir. Çünkü bu sanatçıların 

söz konusu yansıtma aletini kullandıklarını çeşitli kaynaklardan öğreniyoruz   (BBC 

Sanatın Gücü, Tuvaldeki Başyapıt, Simon SCHAMA). Bu tip aletlerin biraz daha 

http://www.filozof.net/
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geliştirilmesi 1700’lü yılların sonuna rastlar. Ingres ve Delacroix gibi ressamlar, sadece 

yansıtma cihazlarıyla değil, aşama aşama geliştirilen fotoğrafla da yakından 

ilgilenmişlerdir. Fotoğrafın ortaya çıkmasından önce sanatçılar, yapacakları eserler için 

onlarca taslak çizerlerdi. Fotoğrafın icadından sonra ise bu aletin sunduğu cazip 

kolaylık, birçok sanatçıyı eskiz yapmaktan bir nebze uzaklaştırmıştır. Zira resmi 

yapılacak görüntünün birçok açıdan çekilmiş sunumuyla getirdiği kolaylık, eskiz 

yapmanın yerine geçmiştir. Resim sanatıyla adeta boy ölçüşen bu yeni buluş, bazı 

sanatçıların işlerini kolaylaştırdığı gibi bazıları için ise karşı çıkılması gereken, 

yeteneğe zarar veren ve plastik sanatı olumsuz yönde etkileyen bir durumdu. Bu 

hususta Martin Gayford, David Hockney’le sohbet havası kıvamında çıkardıkları 

Resmin Tarihi adlı kitapta şunları söyler: 

 “Rönesans’tan beri geçerli olan bir şey: Profesyonel sanatçılar görsel aygıtlar 

kullandıklarını genelde açıklamadılar, ketum davrandılar. 1829 ile 1830 arasında süren uzun 

yazışmalarda Mechanic’s Magazine’de camera lucida (William Wollaston tarafından 

tasarlanmış, perspektifi doğru şekilde kağıda aktarmak için prizmatik işlevle yansıtma işi gören 

alet) hakkında yorumlar yer alır, “çoğu tarafından gizli gizli kullanıldı” iddiasında bulunulur. 

Kamera kullanıldığını gizlemeyenler arasında bir isim Sir Francis Chantrey (1781/1841), 

George döneminin önde gelen Britanyalı heykeltraşı, büst ve yontu uzmanı. Konularını 

çalışmaya başlarken kamerayı kullanmayı alışkanlık edindi.Bunlar kilden modelin temelini 

oluşturuyordu, kendi kontrolünde yapılıyor sonra asistanları mermerde yontuyorlardı. Aslında 

Chantrey yarı-endüstriyel üretim teknikleriyle kamera-temelli portre heykelleri yapıyordu. 

Metotlar birkaç on yıl sonra erken portre fotoğrafçılarının kullanacakları metodlara şaşırtıcı 

biçimde benziyordu, özellikle de modelin hareket etmesini önlemek için kıskaç kullanması. Bir 

tanığa göre,  modelin başını “ hiç hareket etmeden oturması için tahta bir makineyle sabitler 

sonra Camera Lucida ile profilini ve yüzünün tamamını gerçek boyutunda” çizerdi.” (Hockney 

ve Grayford, 2017: 236) 

David Hockney ise aynı kitabın 302. sayfasında şunları söyler:  

          “Fotoğraflar ressamlara pek çok açıdan faydalı olabilir, özellikle de sanatçılar çektiyse, 

çünkü onlar amaçlarına uygun biçimde, bilerek çekerler. Örneğin zor bir pozu tutturmak için. 

Bunu yaparken hem bir şey kazanırlar ama kayıpları da olur. Örneğin hacmi tanımlamaları 

zorlaşabilir. Ben de bazı tablolarımın temeli olarak fotoğraflar kullandım ama bu fotoğraflara 

bakıp çok iyi çizemeyeceğimin her zaman farkındaydım, çünkü hayattaki gibi göremez, 

hissedemezsiniz. Elbette bunun bir kuralı yok. Bir kural koysanız başka bir sanat gelip o kuralı 
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yıkar. Her sanatçı belli bir şeyin peşindedir. Örneğin, Delacroix’nın fotoğraf kullanımı 

Vuillard’ınkinden farklıydı” (Hockney ve Grayford, 2017, 302) 

2.3. Fotoğraf, Amaç Değil Araçtır 

Yukarıda, henüz fotoğraf icat edilmeden önce optik yansıtma yönteminin 

sanatçıların yaklaşımlarına göre yaygın olarak kullanıldığına değinmiştik. Fotoğraf 

görüntüsünün özel bir karton türü ile buluşup nesnel hale gelmesiyle fotoğraftan resim 

yorumlamaları genişlemiştir. O dönemlerde bazılarınca yadırgansa da bu çalışma 

yöntemi, hızını kesmeden günümüze kadar gelmiştir. John Berger: ‘’Fotoğraf 

makinasının bulunması insanın görüşünü değiştirdi. Görünen nesneler başka bir anlama 

gelmeye başladı. Bunlar hemen resimlerde yansıtıldı ‘’ şeklinde yorum yapar (Berger, 

2010: 18). 

Ingres, Delacroix, Courbet, William Etty, Thomas Eakins, Degas, William Merrit 

Chase, Dagnan Bouveret, George Breitner, Anders Zorn, Nicolai Fechin, Alphonse 

Mucha, L.A.Ring, Frederic Remington, Walter Sickert, J.L.Gerome, Osman Hamdi 

Bey, Theodore Robinson gibi Romantizm, Oryantalizm,  Realizm ve Empresyonizm 

kuşağı, fotoğraftan yola çıkarak kendilerine özgü duyarlılıklarıyla eserlerini 

yorumlamışlardır. 

2.4. Konuyla İlgili Örnek Görsellerin Analizleri 

 

Resim 2.2: Degas, “After the bath” Tuval üzeri yağlı boya, 89.5x116.8 cm 1896 Philadelphia Museum of Art 
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Degas’ın After the bath adlı bu eseri, oldukça çarpıcı bir kırmızı ve hassas 

düşünülmüş kompozisyonla resmedilmiştir. Resmin solunda eserin fotoğraf referansını 

görüyoruz. Kendine özgü resimsel kurgu ile modele poz verdirmiştir. Bu fotoğrafın 

resimsel yorumu veya plastik eğilimi, fotoğraf görselinin çok üzerindedir. Burada 

fotoğraf resmin kölesi gibidir, atıl durumdadır. Degas, figürü resim alanı içinde en 

uygun yere koymuş, mekanı temsil eden duvar kenarı ve kapıyı çizgisel olarak, 

kompozisyona hizmet edecek diagonel ifadeyle birkaç koyu fırça çizgisiyle dikey 

şekilde ortaya çıkarmıştır. 

 

Resim 2. 3: Degas, “Dancers in blue”, detay, toz pastel 

Degas’ın fotoğraf üzerinden resim yorumlamalarından biri de yukarıdaki “Dancers 

in blue” adlı resmidir. Degas’ın hayatının son 20/25 yılı göz sağlığı problemleriyle 

geçmiştir. Pastel boyayı uzun yıllar kullanması bu nedenledir.  

Resmin malzemesi renkli karton üzeri toz pasteldir. Degas, özellikle 1890’lı 

yıllardan sonra birçok resmi için eskiz niteliği taşıyacak fotoğraflar kullanmıştır. Bazı 

pastel resimlerinde görülen ters ışık kullanımının nedeni,  Degas’ın fotoğrafın 

negatiflerinden de faydalanmasıdır. 

        



 

 53 

 

Resim 2. 4: Dagnan Bouveret, “Horses at the Watering Trough”, 1884,Tuval üzeri yağlı boya, Musée des beaux-arts 

de Chambéry 

Pascal Dagnan Bouveret (1852/1929), yaşadığı dönemin yetenekli natüralist 

sanatçılarındandır. Eserlerinde doğaya sadakat vardır. Eski ustaları ve çağını iyi 

kavramış, düşünceleriyle sağlam sanatsal bir sentez meydana getirmiştir. Resim 

Bouveret’in çağının teknolojisinden de faydalandığını gösterir. Atın fotoğrafını bizzat 

çekmiş ve bu büyük boyutlu resimde figür olarak yorumlamıştır. 

 

Resim 2. 5: Nicolai Fechin, “N.M. Sapozhnikova’nın portresi”, T.ü.y.b. 1916, The State Museum of Fine Arts of 

Tatarstan 
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Nicolai Fechin (1881/1955), Rus asıllı Amerikalı sanatçıdır. 1920’li yılların 

başında Amerika’ya göçmüştür. New York’ta bir süre bulunduktan sonra, New 

Mexico’ya bağlı Taos beldesine yerleşmiştir (Tuluzakova, 2012). 

Fechin, Rus sanatçı İlya Repin’in atölyesinde öğrenim görmüştür. Sınıfın en 

yetenekli öğrencilerindendir. Yukarıdaki resim gençlik dönemi işlerinden biridir. 

Fechin, canlı modeli üstün bir yetenek ve yorum gücüyle çalışabildiği gibi zaman 

zaman fotoğraftan da faydalanmıştır. Fechin’in sanatındaki belirgin özellik, ister canlı 

model ister fotoğraftan olsun, her iki çalışma yönteminde de üslup aynıdır. Anlaşılan o 

ki Fechin, fotoğrafa canlı model muamelesi yapmayı iyi biliyordu. Aşağıdaki desen, 

Fechin’in fotoğraf etkilerinden sıyrılarak kömür kalemle çizdiği, kendine özgü 

yorumuna güzel bir örnektir. 

 

Resim 2. 6: Nicolai Fechin, Füzen portre 

 

Resim 2. 7: L.A. Ring, “The Spring”, T.ü.y.b. 159x190 cm, Kopenhag, Danimarka 
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Danimarka’lı ressam L.A. Ring (1854/1933), sembolist eğilimli olmakla beraber 

eserlerinde, toplumsal gerçekçiliğe de yer vermiş bir sanatçıdır. Yukarıda gördüğümüz  

“The spring” adlı resmi yaparken fotoğraftan biçimsel olarak faydalanmıştır. 

Fotoğraftaki figürleri taşıyarak bir bahçeye yerleştirmiştir. Tecrübesini çok iyi 

kullanmış ve ortaya iyi bir kompozisyon çıkarmıştır. 

 

Resim 2. 8: Anders Zorn,”På Themsen “ 38.5 x 53 cm, kağıt üzeri suluboya, 1883 

Anders Zorn (1860/1920), İsveç’in empresyonist kuşağı temsilcilerinin en önemli 

sanatçılarındandır. Fotoğrafı sadece suluboya işlerde değil, büyük boyutlu yağlı boya 

resimlerinde de kullanmıştır. 

 

Resim 2. 9: Anders Zorn, “Adolphus Busch’un portresi”, T.ü.y.b. 130x95 cm, 1897, Christie’s 
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Resim 2. 10: George Hendrik Breitner, “Girl in red kimono”, T.ü.y.b. 1893, Özel koleksiyon 

Breitner (1857/1923), Hollanda Rotterdam doğumludur. Doğaya bakış açısı ve 

resimlerindeki empresif yaklaşım onu Hollanda’nın empresyonist temsilcilerinden biri 

yapmıştır. Günlük konuların ressamıdır. Sanatçı aynı zamanda iyi bir fotoğrafçıdır. 

Yukarıda gördüğümüz resim, kırmızı renkli ve çiçek desenli kimonosuyla uyuyan genç 

bir kız çocuğunu anlatır. Hemen yanındaki siyah beyaz fotoğraf ise görsel referansıdır. 

Breitner, aynı fotoğrafı biçimsel değişiklikler yaparak birkaç versiyon halinde 

resmetmiştir. Sanatçı, fotoğrafın aynısını yapmaktan kaçınmış, ayıklanması gereken 

nesneleri kaldırmış, figürü resim alanı içinde uygun büyüklükte yerleştirmiş ve konuya 

en uygun renkleri kullanarak resimsel bir görüntü ortaya çıkarmıştır. Aşağıdaki resim 

yine Breitner’e ait ustaca yorumlanmış, sadeleştirilmiş etkili bir nü resmidir. 
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Resim 2. 11: George Hendrik Breitner, “Reclining nude”, T.ü.y.b. 1887, Central Museum 
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Resim 2. 12: George Hendrik Breitner, “Reclining nude”, T.ü.y.b. 1888 

Sanatçının farklı görsel referansla boyadığı henüz bitmemiş bir başka nü resmi. 

Buradaki yaklaşım, fotoğraf görselinin ne derece farklı algılandığını gösterir. Sanatçı,  

her resminde olduğu gibi burada da fotoğrafı amaç değil araç olarak kullanmıştır. 
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2.5. Resim Sanatının Diğer Görsel Sanatlara Etkisi 

Çağımızda, insan yaşamının ayrılmaz parçası haline gelen dijital teknoloji, görsel 

zenginliği de beraberinde taşımıştır. Bunun en iyi örneği yanımızdan hiç ayırmadığımız 

akıllı telefonlardır. Laptop bilgisayarlar, üstün teknoloji ile adeta evrim geçirmiş plazma 

televizyonlar, dergiler ve artık ömrünü tamamlamak üzere olan basılı yayın organı 

gazeteler vs. Günümüzde görsel sanatların en önemlilerinin başında sinema gelir. 

Sinema kuşkusuz, izleyiciyi etkileyen, hem görsel bir şölen hem de duyusal açıdan 

hafızada yer eden bir sanattır. 

1920’lerden itibaren beyazperde sıfatına bürünen sinema, tiyatro ve romanla 

sentezlenmiştir. Bu sentez, sinema sanatının gelişiminde büyük rol oynamıştır. Tabii 

olarak bu hızlı gelişme, resim sanatından da faydalanmasına zemin hazırlamıştır. 

Dönemin Sovyet yönetmeni Sergey Ayzenştayn’ın yönettiği filmlerin birçok sahnesinde 

resim sanatının görsel katkıları vardır. 1925 yapımı Potemkin Zırhlısı adlı kült film 

buna örnektir. Yine Sovyet yönetmen Andrei Tarkovsky (1932/1986) resim sanatını iyi 

bilen yönetmenlerdendir. Yaptığı birçok filmde oldukça etkili kadrajlar ve 

kompozisyonlara rastlarız  (My Modern Met). 

 

Resim 2. 13: Pieter Bruegel the Elder, ‘’The hunters in the snow’’ (1565), Andrei Tarkovsky, ‘’The Mirror’’ (1975) 

Ünlü Hint yönetmen Tarsem Singh (d.1961) yönetmenliğini yaptığı 2000 yapımı 

‘’ The cell’’ adlı filmde, Norveç’li ressam Odd Nerdrum’un (d.1944) 1988 yılında 

yaptığı “ Dawn ‘’ adlı resminden esinlenerek, benzer figür ve mekanları filminde 

kullanmıştır. 

https://mymodernmet.com/vugar-efendi-film-meets-art-video/
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Resim 2. 14: Üstteki fotoğraf: ‘’ The cell’’ filminden bir sahne, 2000, Alttaki resim: Odd Nerdrum ‘’ Dawn ‘’ T.ü.y.b 

,1988 

1970 doğumlu Amerika’lı yönetmen Paul Thomas Anderson ise, 2007 yılında 

yönetmenliğini üstlendiği ‘’ There will be blood ‘’ adlı filmde, Fransız klasik ressam 

Jean Hippolyte Flandrin’in (1809/1864) ‘’ Jeune homme nu assis au bord de la mer ‘’ 

adlı resminden faydalanmış, filminin bir sahnesinde bunu yansıtmıştır. 

 

Resim 2. 15: Soldaki resim: Jean Hippolyte Flandrin, ‘’ Jeune homme nu assis au bord de la mer ‘’, 98x124 cm, 

T.ü.y.b. 

Sağdaki fotoğraf: Yönetmen Paul Thomas Anderson’un ‘’ There will be blood ‘’ adlı filminden bir sahne, 2007 
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Sonuç olarak, dijital çağı yaşadığımız son 30 yılda teknolojinin evrimi günlük 

yaşamın ve algıların da değişmesine neden olmuştur. Teknolojik buluşların yoğun 

olduğu zaman diliminin şahitleriyiz. Konumuza ilişkin olarak diyebiliriz ki, fotoğrafın 

günümüzde resim sanatıyla beraber kullanılıyor olması, genel olarak doğal bir tavır 

olarak algılanmaktadır. 

2.6. Diğer Örnek Görseller 

 

Resim 2. 16: Üstteki fotoğraf: Richard Tuschman, alttaki resim: Edward Hopper, ‘’ Elevan A.M.’’ T.ü.y.b. 1926 
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Resim 2. 17: Üstteki Fotoğraf: Richard Tuschman, alttaki resim: Edward Hopper, ‘’ Western Motel ‘’ T.ü.y.b 1957 
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Resim 2. 18: Soldaki fotoğraf: Scott Burdick, Sağdaki Resim: Scott Burdick, ‘’ Native textures ‘’, 101x76 cm 

T.ü.y.b. 2018 

 

Resim 2. 19: İllüstratör Harry Anderson, ‘’ Jesus walking with kids ‘’ T.ü.y.b. 1950 civarı 
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Resim 2. 20: Alphonse Mucha, “Star”, 1923 
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2.7. Tez Bağlamında Figür ve Mekan İlişkisini Ele Alan Sanatçılar 

2.7.1. Vilhelm Hammershoi 

Hammershoi,  iç mekan resimlerinde akla ilk gelen sanatçılardandır. 1864 

Danimarka doğumludur. Eğitimini, natüralizmle empresyonizmi sanatında harmanlamış 

Peder Severin Kroyer’dan almıştır. İlginç olan, üslup olarak Kroyer’dan 

etkilenmemesidir. Oldukça gizemli ve sessizliği çağrıştıran konulara önem vermiştir. Bu 

durum, Hammershoi’un kişiliği hakkında tahminler yürütmemizi sağlar. Birçok 

resminde kullandığı figürler oldukça gizemlidir, arkaları dönüktür. Hepsi bir şey yapar, 

ama çoğunda yaptıkları ‘’şeyleri’’ görmeyiz. Pek azının yüzlerini görürüz. Bu tutum, 

sanatçının utangaç ruha sahip olduğunu anlamamızı sağlar. Nitekim aynı dönemde 

hayranı olduğu Whistler ile tanışmak isteyip, bunu bir türlü gerçekleştirememesi 

utangaçlığının emaresidir.  

 

Resim 2. 21: Vilhelm Hammershoi ‘’ Interior with young woman seen from the back’’ T.ü.y.b. 60x50 cm 1904 
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Yukarıdaki resim Hammershoi’in en bilinen resimlerinden biridir. Modelleri 

çoğunlukla eşi Ida ve kız kardeşi Anna’dır. Resimde gördüğümüz figür karısı Ida’dır. 

Arkası dönüktür. Sol eliyle kavramış olduğu dekoratif görünümlü tabak, figüre bir 

nebze hareket sağlamıştır. Hammershoi’in figürleri genelde durgun özellik taşırlar. 

Bulundukları mekan kadar sessizlerdir. Resmin kompozisyonu oldukça başarılıdır. 

Vermeer’in resimlerini çağrıştırır. Sol üstte sadece bir köşesini gördüğümüz duvara asılı 

çerçeveli resmin görünmeyen kısımlarını neredeyse biliyor gibiyizdir. Figürün önünde 

duran sıcak kahverengi renge sahip masa ve üzerindeki geniş hacimli ve desenli seramik 

kap,  resmin figürden sonra önemli objesidir.  

2.7.2. Carl Vilhelm Holsoe 

İç mekan resim türünün en iyi uygulayıcılarından biri de Carl Vilhelm Holsoe’dur. 

Sanatçı, 1863 Danimarka Aarhus doğumludur.  Dönemdaşı Vilhelm Hammershoi gibi o 

da ressam Peder Severin Kroyer’ın atölyesinde yetişmiştir. Fakat sanatını şekillendiren 

esas eğitimi Kopenhag’ta bulunan Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi’nde almıştır. 

1880-90’larda, Danimarka’ya özgü resim sanatının en çok işlenen konusu,  iç 

mekan ve figür içerikli resimlerdir. Avrupa’lı ressamlara nazaran, Danimarkalı 

ressamlar arasında sıkı bir diyalog ve birliktelik mevcuttur. Bu durum, sanatçıların 

üslup ve konu olarak birbirlerinden etkilenmelerini sağlamıştır. Holsoe’de bu 

etkilenmeler ışığında çok sayıda eser üretmiştir. Aşağıdaki resim bu duruma güzel bir 

örnektir. Bu resimde, Hammershoi’nin aksine kullanılan renk sayısı daha fazladır. Fırça 

dinamizmi Kroyer tadındadır. Konu, basit olmakla beraber oldukça dokunaklıdır. Adeta 

acıklı bir film sahnesi gibidir. Anne kucağındaki bebeğin yüzü görünmüyor. Annenin 

bebeği kavrayış şekli ve portresinin anıtsal duruşu çocuğa olan şefkatin bir göstergesi 

olarak yansıtılıyor. Resmin aksesuarı sayılabilecek duvardaki resimler ve süs amaçlı 

porselenler, ailenin varlık düzeyi hakkında fikir edinmemize yardımcı oluyor.  Bu 

dokunaklı resme baktığımızda, Vermeer’in resimlerini hatırlarız.  Vermeer’in az 

sayıdaki hemen her resminde dokunaklı dramatik bir zaman durgunluğu vardır. Carl 

Holsoe eserlerinde bu mütevazi duruluğu yakalamış gibidir (İstanbul Sanat Evi, web). 
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Resim 2. 22: Carl Holsoe, ‘’ Mother and child at the table’’ T.ü.y.b. 29x26 inch, Danimarka 

2.7.3. John Singer Sargent  

Sargent, İtalya Floransa’da doğdu. Babası Amerika kökenli bir doktor, Annesi ise 

suluboya resim tekniğinde yetenekli bir ev kadınıdır. Sargent’ın istidatı küçük yaşlarda 

farkedilmiştir. Bir süre Floransa’da güzel sanatlar eğitimi aldıktan sonra 1874’te 

Paris’in ünlü eğitimcilerinden portre ressamı Emile Carolus Duran atölyesine girmiştir. 

Daha sonra sanat eğitimini Ecole des Beuax-Arts’ta tamamlamıştır. 

Sargent adeta bir virtüöz olarak doğmuştur. 14 yaşında çizmiş olduğu üstün 

kabiliyeti gösteren kurşunkalem ve kömür kalem çizimlerinin yanında suluboya 

resimleri de barındıran eskiz defteri, Boston’daki Museum Fine Arts müzesindedir.  

Sargent’in kıvrak bileğe sahip tekniği empresyonist kıvamdadır. Buna karşın eski 

kuşak ressamları takip etmeyi hiçbir zaman ihmal etmemiştir. Olgunluk döneminde bile 

klasik ustalardan kopyalar yapmıştır. Eğitmeni Carolus Duran’ın önerisiyle Velazquez’i 
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daha yakından tanımak için Madrid’e gider ve ünlü Prado Müzesi’nde hatırı sayılır 

miktarda kopyalar yapar (Sargent, Carter Ratcliff, Abbeville press, 2001). Benzer 

incelemeleri Amsterdam’da fırçasından etkilendiği bir diğer ressam olan Frans Hals için 

de uygular. Bu ustaların Sargent’ta bıraktığı etkiler izlenimci dürtüyle sentezlenince 

ortaya son derece çarpıcı bir üslup çıkar. Sargent, portre ressamı olarak bilinir, fakat 

portre ustalığıyla beraber peyzaj-figür ikilisini de çarpıcı bir üslupla başarmış bir 

sanatçıdır. 

 

Resim 2.23: John Singer Sargent ‘’ An artist his in studio’’ T.ü.y.b. 1905 

1900 sonrası Sargent’in yoğun seyahatler dönemidir. Avrupa’nın hemen her yerini 

gençliğinden itibaren gezmiş ve bu seyahatleri yüzlerce resim yaparak 

değerlendirmiştir. Bir otel odasını atölyeye çeviren ressam dostu Ambrogio Raffele’nin 

belgesel tadındaki bu resmini Kuzey İtalya’ya yaptığı bir seyahatte resmetmiştir. 

Kompozisyon son derece dengelidir. Resmin sol tarafında bulunan figürün içeri doğru 

profilden yönlendirilmesi ve hemen önündeki yataktan sarkan beyaz önlüğün yayılarak 

beyaz etkisi ile figürü dengelemesi Sargent’in ustalığını gösteren bir unsurdur. Resim 

alanı dar bir kadrajı almış olsa da resimde bulunan figür ve diğer öğeler alanda herhangi 

bir sıkışmaya sebep olmaz (ADPRO, web). 

1900’den ölüm tarihi olan 1925’e kadar yağlı boya kullanımından daha fazla açık 

havada suluboya resimlere yönelmiştir. Sargent’ın kıvrak ve etkili fırça kullanma 

biçimi, doğaya bakış açısı, resimsel tarzı günümüzde de izleyici üzerinde etki 

https://www.architecturaldigest.com/story/john-singer-sargent-portraits-interior-decor
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bırakmaya devam etmektedir. Sargent’in resim tarzı, günümüz Amerikalı, Avrupalı ve 

son yıllarda resim sanatında büyük ilerleme kaydeden Çin uyruklu sanatçılar tarafından 

üslup örneği olarak takip edilmektedir. İnternetin dünyamızı küçülttüğü günümüzde bu 

gibi etkileşimlere geniş yelpazede rastlayabiliyoruz.  

2.7.4. Anders Leonard Zorn  

Zorn, 1860 İsveç Mora doğumludur. Babası bir şarap tüccarıydı. Babasının 

ailesini terketmesiyle Zorn, annesi ve büyükannesi tarafından büyütüldü. Resim 

sanatına olan yeteneği anlaşıldığında ailesi tarafından eğitim alması için Stockholm’de 

bulunan Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi’ne yerleştirildi. Akademi sonrası 1885’te 

birçok resminde model olarak kullandığı eşi Emma ile evlendi. 

Zorn, fırça ustalığı ile dönemini etkilemiş bir ressamdır. Geniş fırça kullanarak ve 

az sayıda kullandığı renklerden oldukça zengin bir renk yelpazesi oluşturabilen bir 

yeteneğe sahipti. Zorn’un az sayıdaki renkle zengin tonlar elde etmesi günümüzde ‘’ 

Zorn paleti’’ olarak adlandırılır. Söz konusu bu renkler, Titan beyazı, ivory black, 

cadmium red ve yellow ochre’dur. 

 

Resim 2.24: Dört rengin farklı miktarlarda karıştırılmasıyla elde edilen Zorn paleti 

Zorn’da tıpkı Sargent gibi daha çok portre ressamı olarak bilinir. Ama renkçi 

empresyonist algısı, açık havada manzara ile beraber çok sayıda nü resimler yapmaya 

da yönlendirmiştir. Resimlerindeki konular genellikle yaşadığı çevrenin görüntü ve 

figürleridir. Zorn bir anlamda, yaşadığı yöreyi ve insanlarını eserlerinde 

belgeselleştirmiştir. Mora bölgesinin geleneksel kıyafetli kadın ve erkeklerini 

resimlerinde çokça konu etmiştir. Yağlı boya tekniğin yanında Zorn, gravür, suluboya 
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ve heykelciliğiyle de bilinir. Özellikle gençlik döneminde büyük boyutlu peyzaj-figür 

ikilisini içeren konulu suluboya resimler yapmıştır. Sonraki dönemlerde, bir çok portre 

ve janr resimlerini gravür tekniğiyle kağıda dökmüştür (Tarih notları, web). 

 

Resim 2. 25:Anders Zorn ‘’Ernest Renan’’ gravür, 1892, Zorn Museum 

 

Resim 2. 26: Anders Zorn ‘’Emma Zorn’’ T.ü.y.b. 1894 Zorn Museum 
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Eşi Emma Zorn’u boyadığı bu resim, genel görüntüsüyle izleyiciyi etkiler. Sıradan 

bir günün sıradan bir eylemiyle karşı karşıyayızdır. Böylesi sıradan bir eylemi sanata 

dönüştüren Zorn’un üstün algısı ve kabiliyetidir. Görüntünün kadrajı biraz daha geriden 

alınsa, veya biraz daha zoom yapılsaydı resimde hissettiğimiz genel görüntünün dengesi 

sarsılacaktı. Kırmızı elbisenin parlak ve canlı rengi kahverengi fonla kaynaşmış, figürün 

önünde durduğu büyük boyutlu tuvalin varlığı ve açık rengi ve yine figürün önündeki 

resim dosyasının açık mavimsi griliği, resimdeki genel açık-koyu bağlamının ustaca 

düşünüldüğünü gösteren unsurlardır. 

Zorn oldukça kozmopolit bir sanatçıdır. Seyahati seven bir kişiliğe sahiptir. Bu 

durum mesleği açısından ona büyük avantajlar sağlamıştır. Yaşamının bir kısmını 

Amerika ve Avrupa’da geçirmiştir. Anders Zorn, kendine özgü resim üslubu ile hala 

gündemdedir. 

2.7.5. Joaquin Sorolla y Bastida  

Sorolla (Soroya diye okunur), İspanyol empresyonizminin önemli 

sanatçılarındandır. Valencia İspanya doğumludur. Anders Zorn gibi oldukça kozmopolit 

bir kişiliğe sahiptir. Avrupa’nın birçok kentinde bulunmuş, sergilere katılmıştır. En 

önemli sergisini 1909 yılında Amerika’da New York’ta bulunan The Hispanic Society 

of America adlı yerde açmıştır. Bu sergide toplam 356 resmi sergilenmiş ve büyük ses 

getirmiştir (Joaquin Sorolla Y Bastida, web). 

 

Resim 2. 27: Sorolla ‘’ After the bath’’ T.ü.y.b. 1902 

http://www.joaquin-sorolla-y-bastida.org/
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Sorolla, günümüzün söylemiyle Empresyonist kuşağın üç prensinden biridir, 

bunlar: İlki John Singer Sargent, diğeri Anders Zorn ve son olarak Sorolla’dır. 

Sorolla’nın fırça sürüşü serbest eğilimlidir. Doğal olarak algısı, Velazquez ve Goya gibi 

ustaları incelemeye ve onların yaptığı eserlerden kopya yapmaya yöneltmiştir. Bunun 

sonucu olarak kendine has özel bir fırça sürüşü ortaya çıkmıştır. 1890’lı yıllardan sonra 

eserlerindeki renk miktarı zenginleşmiştir. Avrupa’daki birçok ressam ile sıkı dostluk ve 

diyaloglar kurmuş bu ressamların yapıtlarından görsel ve içerik olarak etkilenmiştir. 

Eserlerinde üst sınıf varlıklı ailelerin portreleriyle beraber sosyal konulara da yer 

vermiştir. Sorolla’nın ününün pekişmesini sağlayan esas konular, deniz kıyısı, balıkçılar 

ve köylü figürler barındıran devasa boyutlardaki resimleridir. 

Resimlerdeki fırça darbeleri oldukça rahat ve kontrollü sürüşe sahiptir. Duruma 

göre sapı yarım metreyi geçen uzun fırçalar kullanır. Aynı nesne üzerinde kontrollü 

serbest sürüşle beraber ince detaylar isteyen planları da incelikle işler. Bu şekildeki 

resim görüntüsüne bravura tekniği adı verilir (Schmid, 2013). Son dönem 

resimlerindeki renkler daha çok zenginleşmiştir. Güneş ışığını çok iyi gözlemlemiş ve 

resimlerine ustalıkla yansıtmıştır. Sorolla, Zorn ve Sargent gibi günümüzde popüler 

ressamlar listesindedir. 

2.7.6. Edward Hopper 

Edward Hopper, 1882 Amerika New York doğumludur. Sanat eğitimini yine 

doğduğu kent olan New York’ta aldı. Gençlik döneminde bir süre Avrupa’da bulundu. 

Hopper, dünyada eserleri en çok bilinen ressamlardan biridir. Kendine özgü yaşam tarzı 

resimlerine yansır. Kırklı yaşlara kadar reklam sahasında grafikerlik ve illüstratörlük 

yaptı.  Fakat bu meslekten hiç bir zaman haz almadı. Resim alanındaki şöhreti kırklı 

yaşlardan sonra gelir. Hopper’ın ünlü olmasını sağlayan resim ‘’Night Hawks’’ (Gece 

şahinleri) adlı eseridir. Resmin izleyiciye dokunan tarafları vardır. İzlemekten asla 

bıkılmayacak özgün bir görünüme sahiptir. Gece geç saatlere kadar açık olan mekanda 

bir kadın ve üç erkek figür vardır. Restoranın içini dışarıdan izleriz. İzlediğimiz nokta 

resmin genel görüntüsünü ve figürlerdeki soğukkanlılığın esrarını arttırır. Hopper 

burada izleyiciyi resimdeki figürleri takipçi gibi konumlandırır. Gece karanlığının 

etkisiyle ortaya çıkmış loş dramatik ışık resimdeki esrarı pekiştiren unsurdur. 
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Resim 2. 28: Edward Hopper, ‘’Night Hawks’’ T.ü.y.b. 84x152 cm, 1942, Chicago 

Hopper’in resimlerinde, seyirciyi yalnızlık duygusuna iten ve sessizliğe sabitleyen 

tarifsiz bir çekicilik vardır. Eserlerinin hemen hepsi tılsımlı gibidir. Zaman durmuştur, 

hatta yitiktir. Resimlerindeki figür veya figürler ile diğer öğeler, hareketten ve 

zamandan adeta muaftırlar. İzleyici üzerinde minimal duygu etkisi bırakırlar. Hopper’ın 

fırça sürüşü oldukça sıradandır fakat resimlerdeki çarpıcı renk vurguları uzun 

araştırmaların ve eskizlerin sonucudur. Amerikan tipi günlük yaşam, resimlerinin 

başlıca konusudur (Kranzfelder, 1998). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TÜRK RESİM SANATINDA FİGÜR VE İÇ MEKAN 

3.1. Türk Resim Sanatının Kısa Tarihçesi 

Batılı düzeyde resim anlayışı, Türk resim sanatına 1800’lü yıllardan sonra sirayet 

etmiştir. Önceki zaman dilimlerine Türk resmi başlığı ile bakarsak, göreceğimiz tek 

unsur iki boyutlu çizim görünümüyle minyatür sanatı olacaktır. İslam dininde yüzlerce 

yıl yanlış anlaşılan tasvir yasağı (İslam’da sanat sanatta İslam, Prof. Dr. Nusret Çam), 

Müslüman medeniyetleri sanat bağlamında farklı mecralar yaratmasına olanak 

sağlamıştır. Arap harflerinin stilize edilerek “hat” adıyla sanatsallaştırılması, insan 

figürü çizme ihtiyacının minyatür resmiyle tatmin edilmesi ve tüm bunların üst düzey 

bağlamda kültür haline gelmesi İran, Hindistan, Kuzey Afrika’daki İslam devletleri ve 

nihayetinde Selçuklu ve Osmanlı kültüründe kendini göstermiştir. Osmanlı 

minyatürlerinde, av sahneleri, saray efradının günlük yaşamlarından sahneler, savaşlar, 

ve benzer konuları içeren minyatürler görürüz. Bu minyatürler ve anlatılarına 

“Hünername” ve “Süleymanname”yi örnek gösterebiliriz. Figürler çok ince bir fırça ile 

çizilip renklendirilmekte ve realist bir yaklaşımdan kaçınılmaktadır. Mekanlar, ince bir 

işçilikle göz alıcı şekilde resmedilmekte ve bu mekanlar perspektif bilgisiyle değil göz 

duyumsamalarıyla aktarılmaktadır (And, 2014). 

 

Resim 3. 1: Nakkaş Osman, Süleymanname, 16.yy. ilk yarısı 
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1800’lü yıllardan itibaren Osmanlı’nın batılılaşmada gösterdiği hız, siyasi 

argüman ve işlevleriyle birlikte kültür devrimlerine de sahne olmuştur. Birçok askeri 

okulda sanatın farklı dallarıyla beraber, batılı yaklaşımla resim dersleri verilmeye 

başlanmıştır (Hikmet Onat, Kıymet Giray, Yapı kredi yayınları, 1998). Bu yaklaşımın 

yansıması olarak Şeker Ahmed Paşa, Süleyman Seyyid, Diyarbakırlı Tahsin, Osman 

Hamdi Bey, Hasan Rıza, Halil Paşa, Hoca Ali Rıza gibi ressamlarımız etkin şekilde 

kendilerini göstermişlerdir. Bu isimlerin bazıları söz konusu askeri okullardan 

mezundurlar. Saydığımız bu isimler içinde Türk resim sanatının mihenk taşlarından 

ilklerinden diyebileceğimiz Osman Hamdi Bey, imparatorluk içinde ilk resim 

akademisine öncülük eden şahsiyettir. Paris’te aldığı eğitimin katkısıyla resim sanatıyla 

beraber arkeolojiyle de ilgilenmiş, çok önceden kurulmuş olan İstanbul Arkeoloji 

Müzesi müdürlüğüne getirilmiş ve müze yeni ve hızlı bir döneme girmiştir.  (İstanbul 

Arkeoloji Müzesi, web). 

Elbette Osman Hamdi Bey, arkeolog yönünden ziyade ressamlığı ile bilinir ve 

tanınır. Paris’te Jean Leon Gerome atölyesinde resim dersleri almış, yurda döndüğünde 

hocası gibi Oryantalist resim yapma eğilimi göstermiş ve bu yönde eserler üretmiştir. 

Resimlerinde kullandığı figürler yakın çevresiyle beraber bizzat kendisinin modellik 

yaptığı siyah beyaz fotoğraflardır. Bu fotoğrafları kareleme yöntemiyle tuvale 

aktarmakta, öz renk kapsamında nesnelerin ince astarları üzerinden kalın boyamaya 

geçmektedir (AD Dergisi, Ahmet Kamil Gören, 1997). O günlere ait yaşamdan alınmış 

kesitlerle beraber, cami avluları, türbe ziyaretleri gibi görünümler Osman Hamdi’nin en 

çok ilgi duyduğu konulardır.  

“Şehzade türbesinde derviş” adlı 1908 tarihli resimdeki model, Osman Hamdi 

Bey’in kendisidir. Resimde şehzade sandukaları önünde dua eden bir figür vardır. Türbe 

duvarları mavi renkli ve desenli çinilerle kaplanmıştır. Ayrıca kapı üzerinde –içeriden- 

büyükçe bir hat levhası mekanı zenginleştirmektedir. Benzer levhalar mavi çinili 

duvarda da mevcuttur. Yerde serili olarak gördüğümüz hayvan postu halı görevi 

görmektedir. Türbenin oyma ahşap kapısı son derece zarif desenlere sahiptir. Genel 

olarak Osman Hamdi Bey’in, hocası Gerome gibi, bu tip planları resmetmekten derin 

haz aldığını anlayabiliriz.  

 

https://istanbularkeoloji.muzeler.gov.tr/TR-205208/tarihce.html


 

 76 

 

Resim 3. 2: Osman Hamdi Bey, “Şehzade türbesinde derviş”, T.ü.y.b. 124x93 cm 

Osman Hamdi Bey sonrası kuşak içinde, grup özelliğiyle bilinen ve dikkat çeken 

bir ressamlar topluluğu vardır. Bunlara “Çallı kuşağı” adı verilmiştir. Adını İbrahim 

Çallı’nın soyadından alan bu ressamlar grubu içinde; İbrahim Çallı, Hikmet Onat, 

Feyhaman Duran, Sami Yetik, Namık İsmail, Nazmi Ziya, Avni Lifij ve Ali Sami Boyar 

gibi empresyonist algılarla eserler veren sanatçılar vardır. Bu sanatçıların çoğu, 1914’te 

1.Dünya Savaşı’nın başlamasıyla, Paris’teki eğitimlerini yarıda bırakarak yurda 

döndüklerinde başıboş bırakılmamışlar, kendisi de bir ressam olan Halife 

Abdülmecid’in önderliğinde “Şişli atölyesi” adıyla bilinen yerde, milli mücadele konulu 

eserler üretmişlerdir. Savaş sonrası kimisi devlet kurumlarında mesleki eğitim vermiş, 

kimisi ise şahsi atölyelerinde sanatlarını icra etmişlerdir. Bu sanatçıların hemen hepsi, 

eğitim aldıkları Paris ortamında, Empresyonizm ve akabinde gelişen farklı akımları 

bizzat müşahade etmişler ve bunları benimseyerek uygulayıcısı olmuşlardır. Söz konusu 
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kuşağın tamamı renkçi bir yaklaşıma sahiptir. Bu kuşak, figür ve natürmort içerikli 

temalarla beraber peyzaj ağırlıklı eserler üretmişlerdir (Gören, 1999). 

 

Resim 3. 3: Halife Abdülmecid ve Çallı Kuşağı ressamları Şişli Atölyesi’nde, 1917 

3.2. Çallı Kuşağı ve Sonrası Türk Resim Sanatında Figür ve Mekan 

Çözümlemeleri 

 

Resim 3.4: İbrahim Çallı, “Yeşil elbiseli kadın”, T.ü.y.b. 1932 

İbrahim Çallı’nın 1932’de yaptığı resimdeki figür, Osmanlı paşası olan Mısır 

hidivi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın torunu Prenses Vicdan Halim Moralı’dır. Prensesi, 
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konumuna münhasır giysi ve dekor içinde resmetmiştir. Esasen resim bir portredir, fakat 

figürün bulunduğu mekanda bulunan objeler sembolik anlam taşırlar. 

“Prenses kendi köşkündedir ve Edirnekâri bir sedirin üzerinde oturmakta, sedirin 

solunda aynı tekniği sergileyen sehpanın üzerinde, mavi Beykoz işi mavi opalin vazonun 

içinde pembe güller görülmektedir. Duvarda solda, üzerine porselen bir tabak konmuş 

Edirnekâri kavukluk, sağda yaldızlı çerçeve içinde sülüs hatlı “Ve mâ tevfîki illâ billâ” (Ancak 

O’nun yardımıyla olur) yazısı yer alır. Sarı ipek şalvar, sim işlemeli yeşil üç etek giymiş olan 

prensesin elmas küpeleri ve sarı çiçek oyalı hotozu dikkat çekmektedir.” (Turkish postal 

history, web) 

 

Resim 3. 5: Hikmet Onat, “Oturan kadın”, T.ü.y.b. 113,5 x 63, 5 cm, 1928, Sabancı Müzesi 

Çallı Kuşağı ressamlarından bir diğeri Hikmet Onat’tır. Sanat eğitimini Paris’te 

Cormon Atölyesinde almıştır (Giray, 1995).  

Onat, Türk resminde daha çok belgesel niteliği taşıyan, eserlerinin neredeyse 

tamamına yakını konu içeriğiyle İstanbul olan peyzaj resmetmiştir. Figür içerikli 

resimleriyle beraber natürmort konulu işlere de el atmıştır. 
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Resimdeki figür, cumhuriyet sonrası Türk kadınını sembolize eder. Modelin kim 

olduğu belirlenememiştir. Genç bir kadındır. Dönemine göre sade ve şık giyimlidir. 

Motifli koltuğun kenarına oturmuş, sol ayağı dizden kırılarak yukarı doğru hafifçe 

çekilmiş, diğer ayak ise daha serbestçe yere basmaktadır. Mekan, duvar kağıdı ile daha 

renkli hale gelmiştir. Duvar kağıdının yarı soyutlanmış iri çiçekli ve renkli motifleri 

dengeli bir şekilde resmi nesnel kalabalık formuna sokmuştur (Resim biterken, web). 

 

Resim 3. 6: Avni Arbaş, “Meyhane”, T.ü.y.b. 1943 

Avni Arbaş’a ait “Meyhane” adlı resim, akıcı fırça kullanımı ve birbirini 

tamamlayan etkili orta rengiyle sosyal gerçekliği çağrıştıran güzel bir eserdir. 

Resimdeki figür, şapka inkılabının yansıması olan kasketiyle, yelek ve ceketi, ayağında 

o dönemlerin vazgeçilmez ayakkabı türü olan cizlavet’iyle Anadolu insanıdır. Görme 

hissiyle yapılmış sakal ve bıyığının, birbirine karıştığı rahatlıkla anlaşılabiliyor. Figürün 

genel görünümü, o dönem savaştan yeni çıkmış yokluk Türkiye’sinin yansıması gibidir. 

Yerde oturmuş, önünde küçük bir sehpa ve üzerinde tabak, sağında ise meyhaneyi 
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temsil eden, sanatçı tarafından sembol niyetiyle normalden fazla büyütülerek yapılmış 

içki şişesi vardır. Arkasında ise açık rengiyle, dikey şekilde aşağı doğru inen perde 

görürüz. Resim bu üslupla Gauguin’i anımsatır (Leblebitozu, web). 

 

Resim 3. 7: Refik Epikman, “Bar”, T.ü.y.b. 1928 

Refik Epikman, 1918’de resim öğrenimi için o dönemdeki adıyla Sanayi-i Nefise 

Mektebi’ne girer. Birkaç yıl sonra eğitimini pekiştirmek amacıyla Paris’e gider. Paris 

dönüşü, Cumhuriyet’in ilanı sonrasında yeni adıyla Güzel Sanatlar Akademisi’nde 

eğitmenlik yapmaya başlar. Sanatçının “Bar” adını verdiği kalabalık figürlü bu resim,   

modern anlayışla resmedilmiş, Paris yıllarında ortaya çıkan birçok akımın etkisinin 

hissedildiği hafif kübist bir eserdir. Resimde sağ tarafta piyano çalan piyanist ve 

etrafında dans eden çiftler vardır. Resim oldukça renkli olmakla beraber yalın sürülmüş 

fırça izleri taşır. Sol tarafta yarısını gördüğümüz dans eden kırmızı elbiseli kadının, 

resmin dışına çıkan görünmeyen tarafını gözümüzde canlandırabiliyoruz. Benzer 

kompozisyonları Degas’ın birçok resminde de fark edebiliriz. Epikman’ın bu resmine 
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genel olarak baktığımızda, büyük bir resmin kesiti gibi bir algıya kapılırız. Bunun 

sebebi, resmin sağ ve sol kenarındaki figürlerin bütün görünmemeleridir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TEZ KAPSAMINDA OLUŞTURULAN RESİMLERİN OLUŞUM SÜRECİ 

 Figür ve mekan ilişkisi bağlamında oluşturulan resimlerde, kadın, ana unsurdur.  

Kadının ev içindeki yaşamından alınan kesitlerde doğal, abartısız gündelik yaşamdan 

seçilmiş kareler betimlenmiştir. Kadın ve mekan arasındaki organik bağ temel alınarak; 

kadının eviyle kurduğu sıcak ilişki, dingin mutluluğu, huzuru yansıtılmaya çalışılmıştır. 

Resimlerin oluşum sürecinde, figürlerin eylemi, konumu, ışığın durumu, 

mekandaki obje ve eşyaların yerleri, genel görünümdeki renkleri, oranları ve 

kompozisyon çözümlemelerinden sonra oluşturulan kurgu, farklı açılardan farklı ışık 

ayarlarında fotoğrafları çekilerek kaynak nitelikli görüntü nesnelleştirilmiştir. Sonraki 

aşamada amaca en uygun fotoğraftan yola çıkılarak eskizler çizilmiş, beraberinde küçük 

ebatlı renkli taslaklarla beraber tuval aşamasına geçilmiştir. Resimler yapılırken 

fotoğrafik etki amaçlanmamıştır. Tam aksine, natüralist-realist geleneğin 

donanımlarıyla yola çıkılarak resimsel bir dil oluşturulmaya çalışılmıştır. Resimlerde 

fotoğrafın “mekanik katı” gerçekliğini aşmak, fotoğrafı sadece bir veri olarak kullanıp 

onu resimsel alana taşımak esas amaç olmuştur. 
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4.1. Resimler ve Çözümlemeleri 

 

Resim 4. 1: Resim 4. 2’nin referans fotoğrafı 

 

Resim 4. 2: “Nostalji 1”, T.ü.y.b. 50x60 cm, 2018 

Resim 4.2, adından da anlaşılacağı gibi “nostaljik” diye ifade edebileceğimiz bir 

görünümü anlatır. Resimde, nostalji kavramını pekiştiren unsur, bir çoğumuzun 

yakından bildiği Alman marka dikiş makinasıdır. 20. yüzyılın hemen hemen tüm nesli, 

bu makinayı gördüğünde anılarını harekete geçireceğini bilir. Resim, bu duygularla 

yapılmış bir iştir. 

Konu, günlük yaşamdan alınmış bir anı temsil eder. Figür ve objeler, en uygun 

kompozisyonla resim alanı içinde denge oluşturacak şekilde yerleştirilmeye 
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çalışılmıştır. Koyu ve orta tonlar resim alanı içinde denge oluşturacak şekilde 

yerleştirilmiştir. Dikiş makinasından sonra dikkat çeken diğer nesne, yoğun görünümü 

ve açık rengiyle beyaz kumaştır. Bu yoğunluk resim alanının neredeyse 2/3’ ni kapsar. 

Bol kıvrımların oluşturduğu planlar, kendi içinde nesnel bir görüntü sergiler. Bu yüzden 

hırpalayıcı veya dikkat bozan kirli bir görüntü oluşmaz. İzleyiciye perspektif algısını 

sunan unsur dikiş makinasının çapraz konumudur.  

Arka planda oda içinde bulunan diğer nesneleri görüyoruz. Bunların bazılarının ne 

olduğunu anlamakta güçlük çekebiliriz. Bazen fırça izleri taşıyan uygun sürülmüş renk 

nesnel bir görev görür. Plastik anlamda etkisi olan güçlü bir nesnel görüntü oluşturur. 

Renkler genel olarak nötr görünümdedir.  

Figür işine odaklanmıştır. Arkada sol taraftan ışık gelmektedir. Duvar zemini 

neredeyse soyutlanmıştır ve soldaki kuvvetli ışık görünümü mekanın penceresi algısını 

oluşturur. 
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Resim 4. 3: Resim 4. 4’ün referans fotoğrafı 

 

Resim 4. 4: “Nostalji 2”, T.ü.y.b. 30x40 cm, 2018 

Bir önceki konunun devamı niteliğinde olan resim 4. 4, Rus ekolüne yakın bir 

üslupta ele alınmıştır. Fonda, biçimsel netliği belli olmayan, soyutlanmış ve renkten 
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oluşmuş nesneler görürüz. Bu yaklaşım tarzı Romantizm ile başlamış, Empresyonizm 

ile literatüre yerleşmiştir. Resimde belirlenmiş odak noktalar, figür ve dikiş makinasıdır. 

Bu iki unsur titizlikle işlenmiş kalan objeler-nesneler soyutlanmıştır. Portrenin hemen 

arkasındaki mavi-gri açıklık kontrast etkiyi yükseltmektedir.  Portre ve makinanın net 

görünümü, diğer bölgelerdeki soyut alanların farklı algılanmasını veya ayrı bir 

parçaymış gibi düşünülmesini engellemektedir. Bu izleme şekliyle izleyici, resmi bir 

“bütün” olarak algılar. Figür ve dikiş makinasının açılı konumuyla beraber arkaya doğru 

giden renklerin açıklığı perspektif algısını kuvvetlendirir. Leke bazında en koyu renkler 

resmin özneleri üzerindedir. Bunlar figür ve ana temanın başrol oyuncusu dikiş 

makinasıdır. 

Figür, resmin ilk versiyonundaki kişiyle aynıdır. Her iki resimde de portre, altın 

oran kuralından yola çıkılarak alan içindeki en uygun yere yerleştirilmiştir. Özellikle tek 

figürlü resimlerde ilk dikkat çeken unsur portredir. Figür, bu çalışmada da olduğu gibi 

yaptığı işe odaklanmıştır. Dikiş makinasının cepheden net görünümü ve yakınlığı, 

çalışma sesini adeta duymamızı sağlar. 
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Resim 4. 5: “Palet”, T.ü.y.b. 33x41 cm, 2014 

Resim 4.5, şövalesi ile, tuvali başında resmine odaklanmış bir sanatçıyı gösterir. 

Resmin hakim rengi, mekanın kapalı bir ortam olması dolayısıyla maviye çalan soğuk 

grinin türlerinden oluşmuştur. Arka fonda, resmi yukarıdan eşit olmayan biçimde dikey 

olarak ikiye bölen kontrast tonlu duvarı görürüz. Figür, resim sehpası ile boyamaya 

çalıştığı resim, alan içinde hakim konumdadır. Burada figürün portresi altın oran 

kuralından esinlenmeyle uygun yere yerleştirilmiştir. Figür, her iki elinde fırçalarla 

resmine odaklanmıştır. Gri hakimiyetin içinde resmi renkli kılacak birkaç tavır fark 

edilir; bunlardan ilki, resme adını veren, figürün hemen önündeki palet kutusudur. 

Buradaki renklerle ressamın hangi renk paletine sahip olduğunu anlarız. Diğer renk 

öğeleri ise, figürün resmettiği iki sıcak renge sahip vazo ve ibriktir. Son olarak arkada, 

mekanın gölgesinden çıkan kırık pembe bir kumaştır. 

Ressamın önündeki tuvalin açısı, resimde, önden arkaya doğru giden perspektif 

temelli bir derinlik algısı oluşturur. Figürün arkasındaki objeler,  mekan-eşya hissini 

kuvvetlendiren yarı soyutlanmış nesnelerdir. Figürün duruşu, bedenin açısına bağlı 
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olarak estetik görünümdedir. Elinde tuttuğu fırçayı hafifçe eğilerek tuvalindeki planları 

oluşturmaya çalışmaktadır. 

 

 

Resim 4. 6: Resim 4. 7’nin referans fotoğrafı 

 

Resim 4. 7: “Kitap 2”, T.ü.y.b. 50x70 cm, 2018 

Kitap okuyan figür içerikli konular Barok öncesine kadar uzanır. Caravaggio’nun 

kutsal kitabı okuyan aziz resimleri, Rembrandt’ın kitaplı filozofları veya kitap okuyan 
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annesi, Frans Hals’in Amsterdam asillerinin ellerinde kitaplarıyla poz verdikleri 

portreleri, Rokoko çağında Sir Joshua Reynolds’un, elinde küçücük kitabıyla resmettiği 

Baretti’nin portresi ve Empresyonizm’e kadar gelen süreçte benzer konuların tuvale 

konu olmuş binlercesi resim sanatı tarihinde yer tutmuştur. “Kitap”  adlı birkaç resimlik 

seri, bu yaklaşımlar ışığında resmedilmiştir. Resim 4. 7 bu serilerin ikincisidir.  

Resimde figür, vücudunun tamamı ile neredeyse tuvale hakim durumdadır. 

Sessizce kitap okumaktadır. Genç kadın, kalın bir battaniyeye benzeyen karma desenli 

bir kumaşın üzerinde,  gövde ağırlığını sağ dirseği üzerine yüklemiş, dizlerini kırmış 

durumda uzanmıştır. Figür, resim alanı içinde, portresi, sol üst kenardan giriş yaparak 

kıvrılan gövdesi ile sağ aşağı doğru akan bir duruşa sahiptir. Bu konum, figürün resim 

alanı içinde üçgen biçimli diagonel hatlar çizdiğini gösterir. Vücudun eğimine paralel 

olarak, üzerinde oturduğu kalın kumaş sağ taraftan vücudun dış hatlarını takip eder. 

Ayaklarının hemen önünde ise, yine kumaş üzerinde alandaki boşluğu dolduracak iki 

obje, yani iki adet kırmızı elma görülmektedir. Tüm resim alanı içinde, portre dışında, 

açık-koyu dengesi oluşabilmesi için açık iki ton düşünülmüştür: Bunlardan ilki figürün 

tuttuğu kitap, diğeri ise figürün arkasında, resmin kenarından dışarı çıkan beyaz 

kumaştır. Bu resimde de bazı nesneleri oluşturmak için renk ve sürüş biçimi 

kullanılmıştır. Bu sürüşler yer yer soyutlanmıştır. Resimde az renkle çok sayıda farklı 

renk ve ton oluşturulmaya çalışılmıştır. Kumaşların soldan arkaya doğru gidişi 

resimdeki derinlik algısını oluşturur. 
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Resim 4. 8: “Güzel zamanlar”, T.ü.y.b.  80x110 cm, 2014 

“Güzel zamanlar” adlı bu çalışma (resim 4. 8), geçmişte yaşanmış bir hatıranın 

dışavurumudur. Resmin referansı, keskin bir gözün anlayabileceği gibi eski bir 

fotoğraftır. Fotoğraftaki görünüm aynıyla resmedilmemiştir. Kurşunkalem eskizlerle bir 

çok gereksiz görülen objeler ayıklanmış, kompozisyona hizmet edeceği düşünülen 

elemanlar eklenmiş ve kompozisyonu dengeli hale getirmek için dairesel hatlar 

oluşturacak diagonel temelli yerleştirmeler düşünülmüştür. 

Resimde tuvali başında resmini tamamlamaya çalışan, sportif yaz kıyafetli ressam 

görülmektedir. Arkası dönük, beden huyundan olsa gerek hafif gevrek bir duruşla 

çalışmasına odaklanmıştır. Solda bulunan uzun ağızlı renkli cam vazo, arkasında ahşap 

kalaslardan yapılmış iskelenin, resmin solundan dışarı çıkan yatay kalasların 

oluşturduğu hattın önünü keserek denge meydana getirmektedir. Benzer durum, yerde 

gördüğümüz ve resmin ortasını gösteren boya tüpleri için de geçerlidir. Figürün sağ 

tarafında duvara yaslanmış, ressamın yaptığı resimler ve panolar yer almaktadır. Bu 

objelerin kenarlarının yatay ve dikey görünümü, resimdeki diğer elemanlarla denge 

temelli uyuma sebep olmaktadır. 
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Resmin ışığı, hafif loş etki yaratacak şekilde düşünülmüştür, bu da resimdeki saklı 

mistizmin izleyici tarafından sezilmesine neden olmaktadır. Renkler, birkaç objenin 

dışında genel olarak nötrdür. 

 

Resim 4. 9: : “Anne ve bebeği”, T.ü.y.b. 60x45 cm, 2013 

“Anne ve bebeği” adlı resmin konusu (resim 4. 9) sosyal gerçekçiliğe dokunan bir 

içerik taşır. Figürlerin kentli olmadığı kıyafet ve diğer nesnelerden anlaşılabilmektedir. 

Esasen resimdeki görünüm, birçoğumuzun yabancı olmadığı, belki de içinde yaşadığı 

bir yaşanmışlığı hatırlatır.  

Resimde, bir anne ve birkaç aylık bebeğini görmekteyiz. Hafif bir dram havası 

sezeriz. Bazen geçmişe ait bir anıyı çağrıştırır. Birçok izleyici bu resimden kendi 

geçmişine bağlı olarak farklı tatlar alabilir.  
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Resmin genel rengi maviye çalan, canlı renklerin nötrleşmesiyle uyumlu grilerden 

oluşmuştur. Mekan, loş görünümdedir. Anne olan figür, elinde, içinde su bulunan 

bardaktan çay kaşığı ile bebeğine su vermektedir. Bebek, kahverengi desenli sarı 

rengiyle yoğun kıvrımlarıyla bir battaniyeye sarılıdır. Battaniyenin kırık sarı rengi  

resmin genel soğuk grisine karşılık bir denge oluşturmaktadır. Battaniye üzerindeki 

desenler ise resmin genel görünümünde yoğun obje algısı meydana getirir. Bebeğin 

portresinden aşağı doğru sarkan, battaniyedeki yoğunluğa benzeyen beyaz bir örtü, 

genel görünümdeki orta griyi bölerek açık koyu etkisini kuvvetlendirir. Kompozisyon, 

yine diagonel yaklaşım ile oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu resimdeki kompozisyon,  

izleyicinin gözünü resim alanının dışına çekmeden ortada odaklamaktadır.  

 

Resim 4. 10: “Kitap 3”, T.ü.y.b. 60x50 cm, 2018 
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Resim 4.10, genç bir kadının yatağında, uyumadan önce eline aldığı kitabını 

okurken gösteriyor. Başını, sol eline dirsek üzerinden dayamış, yatağında hafifçe 

kıvrılarak uzanmış, sağ eliyle de okuduğu kitabın sayfalarını kavramıştır. 

Resimde ilk dikkat çeken şey, bize doğru gelen, bol kıvrımıyla yorgandır. Yapay 

ışığın etkisiyle kıvrımlar, oluşturduğu biçimle keskin hatlara sahip planlar 

oluşturmaktadır. Işık sağ taraftan resme girer ve romantik bir etki oluşturur. Benzer ışığı 

Barok resim sanatında “chiaroscuro” yöntemiyle birçok sanatçı uygulamıştır.  

Kompozisyonda, resmi çarpıcı hale getirebilmek için, Figürün başının resmin sağ 

üst tarafından başlayarak, vücudun eğimiyle bacaklarla birleşen yorgan, sağ aşağı doğru 

ilerleyerek resmin sağ kenarından dışarı çıkar. Kumaşlardaki planları oluşturan kıvrım 

yoğunluğu resmin genel görünümünde “kalabalık obje” algısı oluşturur. Kitap, resmin 

tam ortasında yer alır. Renkler birbiriyle uyumlu olarak nötrdür. 

 

Resim 4. 11: “Kitap 1”, T.ü.y.b. 50x40 cm, 2014 
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“Kitap” adlı resim dizisinin ilk resmi olan “Kitap 1” (resim 4.11), yine kendine 

özgü maviye çalan sıcak gri rengiyle, bir oda içinde elinde kitabıyla genç bir kadın 

figürünü temsil eder.  Figür, resim alanı içinde geniş bir alanı kapsar. Basenden portreye 

kadar vücudun  sola doğru eğimini, bacaktan itibaren ayağın resmin sağ taraftan çıkışı 

dengelemektedir. Figür yerde oturmakta, gövdesinin sağ tarafı bir divana yaslanmakta, 

sağ eli dirsekten itibaren divanın üzerinde ve sol eliyle beraber kitabı kavramaktadır.  

Figür, diğer kitap serilerindeki figürler gibi değildir. Vücudun duruş biçiminden her an 

kitabı elinden bırakacakmış gibi bir sezgiye kapılırız. Kitapta bir şeyleri üstünkörü 

gözden geçiriyor gibidir. Arkasında, divan üzerinde bir kadın çantası görürüz. Çanta 

genç kadının misafir olduğunu çağrıştırır. Nitekim üzerindeki giysinin derli toplu olması 

bu ihtimali kuvvetlendirir. 

Kompozisyon, birkaç eskizle en uygun duruma getirilmiştir. Çapraz şekilde soldan 

dışarı çıkacakmış gibi görünen divanın beyaz nevresiminin önünü, yine divanın sıcak 

sarı renkte dikey yan ahşabı kesmektedir. Bu durum, teorik olarak bilsin ya da bilmesin, 

izleyiciyi resmin orta bölgesine odaklar. 

Bu üsluptaki resimlerde, resmi tamamlayan saklı objeler söz konusudur. Bu 

resimdeki söz konusu objeler, kitap ve figürün boynundaki küçük kırmızı kolyedir. Eğer 

üçüncüsü aranırsa, bu da kayış tokasıdır. 
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Resim 4. 12: “Ressamın atölyesi”, T.ü.y.b. 140x100 cm, 2012 

Resim 4.12, önünde büyük bir tuvalde resmini yapmaya çalışan bir kadın ressamı 

gösterir.  Resmini yaptığı figür, bu resmi için kendisine modellik yapan kızıdır. Henüz 

tamamlamadığı resimde, fantastik eğilim göze çarpar. 

Resimde dört unsur göze ön plana çıkar: bunlar, ressamın kendisi, en önde canlı 

renkleriyle palet, ressamın resmettiği büyük ebatlı tuval ve taburedir. Mekan, çalışılan 

ortamın köşesinden ibarettir. Resim alanı içinde ressamın portresi ilk dikkat çeken 
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kısımdır. Çapraz-arkadan görülen portre, saçın yoğun yapısı ve koyu olmasından dolayı 

fonla renk ve ton kontrastı oluşturur. Palet üzerinde gördüğümüz nesneler, boyalarla 

beraber medyum ile fırça temizliği için kullanılan malzemelerdir. Kesilmiş plastik 

meşrubat şişesi, her resim sanatçısının yabancısı olmadığı tanıdık bir eylemdir. 

Resimdeki hakim renk, soğuk mavimsi grilerdir. Resmi renkli hale getirmek için 

ressamın resmini boyadığı figürün giydiği kazak, nötr olmayan bir kırmızıyla 

halledilmiştir. Kazaktaki kırmızının canlılığı ile paletteki canlı renkler, resim alanı 

içinde bulundukları konum itibariyle denge oluşturmaktadır.  

Kompozisyon, izleyicinin gözünü resmin ortasına doğru çeker. Ressamın soldan 

sağa doğru yönelmesinin önünü, resmini yaptığı koyu ahşapların varlığı dengeler. 
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Resim 4. 13: “Anastasia”, T.ü.y.b. 100x60 cm, 2018 

“Anastasia” adlı resmin (resim 4.13) dikey şase alanı, figürü anıtsal göstermek 

için dar ve uzun olarak düşünülmüştür. Resimdeki genç kadın, başka bir yere bakmayı 

düşünmeyen ifadelerle adeta izleyiciyi seyreder. Yumuşak ve rahat görünümlü bir 

oturuş söz konusudur. Saçları kıvırcık ve oldukça uzundur. Saçtaki yoğunluk ve koyu 

etki portrenin öne çıkmasını sağlamıştır. Sağ kol, hafif gerginlikle ayak bileğini 

kavramıştır. Figürün vücudunu saran, sırtı, omuzları ve kolları gösteren ve yeşile çalan 

okr sarısı elbise öne çıkar. Ayağında, elbiseyle uyumlu sandaletleri ile önünde, 

sembolik değere atfen mücevher kutusu vardır. Bu kutu, üzerindeki renkli taşlarıyla 
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detaylıca işlenmiştir. Üzerinde oturduğu minderi çağrıştıran kalın kumaş, dağınık deseni 

ile renkli ve soyut görünüme sahiptir. Figürün sağındaki renkli kumaşlar, yine rengi ve 

dokusu dolayısıyla resmin bütünlüğüne hizmet edecek şekilde düşünülmüştür. Bu 

kumaşın, orta-koyu renkli alanını bölmek ve denge oluşturmak amacıyla, figürün sağına 

ve soluna küçük parçalı beyaz kumaşlar yerleştirilmiştir. Perspektifi ifade edebilecek 

eleman yok gibidir. Sadece figürün duruşundan ve ön-arka ton uyumundan derinlik 

algısı anlaşılabilmektedir. 

Fon, duvarı temsil eder. Dokulu ve renklidir. Resmin tamamı, sağda görülen canlı 

mavi renk hariç neredeyse tek rengin fraksiyonlarından oluşmuştur.  
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SONUÇ 

 

Sanat kavramının insanın yaratılışında var olan “dürtü” olduğunu anlayabilmemiz 

için, uzman olunması gerekmediği herkes tarafından anlaşılabilir. Kişi, anlasın ya da 

anlamasın,   doğayı veya nesneleri kişisel iç dünyasında öznel dürtüsüyle “esnetme” 

istidatına sahipse sanata kapı aralamıştır. Teknolojinin, bilimin veya millet kavramının 

olmadığı sosyolojiye sahip olan mağara dönemi sakinlerinin, mağara duvarlarına hangi 

dürtü ile çizim yaptıklarını, sanat olgusu bağlamında hayranlıkla tahmin edebiliriz. 

Algılamak, görmek ve arkasından harekete geçmek, adı konulsun veya konulmasın 

sanat halkasına girişin ilk adımıdır. Şiir, resim ve müzik bu halkanın ortasında yer alır. 

Tez kapsamında, mağara döneminden günümüze kadar, resim sanatının gelişim 

süreci özet sayılabilecek bilgilerle aktarıldı. Bu süreçler, tezin ana içeriği olan figür ve 

iç mekan bağlamında örnekler ve tarihçeler verilerek analiz edildi. Görünen o ki figür 

ve iç mekan, dünyanın çehresini değiştiren zaman ve teknolojinin getirdikleriyle ve 

sanat geçmişine olan saygıyla, konu bağlamında bitmeyecek bir türdür. Gotik dönemle 

iyice görünür hale gelen figür mekan ilişkisi, sonraki çağlarda gelişmişliğini her 

anlamda sürdürmüş ve bugüne gelmiştir. Tezin ana kısmını oluşturan on resimlik iş, bu 

geleneğin takip edilmesiyle ortaya çıkmıştır. Barok üslubun figür ve mekana 

yaklaşımının en iyi örneklerini Rembrandt, Velazquez, Frans Hals, Vermeer, Rubens 

veya Van Dyck gibi usta sanatçıların miraslarından öğreniyoruz. Bizlerden sonraki 

nesiller de bu geleneklerden beslenerek kendilerine özgü eserlerini var edeceklerdir. 

Bundan şu sonucu da çıkarabiliriz: resim sanatının değişmez malzemesi olan kalem, 

kağıt, fırça ve boyanın kullanımındaki yeri asla sarsılmayacaktır. 

Tez için oluşturulan resimler, çözümlemelerinde de değinildiği gibi, günlük 

yaşamın bir anıdır. Geleneksel bir izlenimin sonucu olan resimler, Romantizm, özellikle 

de Empresyonizmin ışığında oluşturulmuşlardır. Kadın imgesi, resim sanatının 

değişmez konusudur. Tıpkı Anadolu kavramıyla kültleşmiş “Kibele” gibi. Kadın 

imgesinin biricik mekanı evidir. Resimlerde, evi ile özdeşleşmiş yaşlı ve genç 

kadınların anlık görünümleri konu edilmiştir. Konulardan daha çok biçim ve renge 

önem verilmiştir. Bazen romantik göndermeler söz konusu olsa da genel yaklaşım, 

çağın insanını geleneksel bakış açısıyla resim sanatı yoluyla sunabilmektir. 
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