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ÖNSÖZ 

 

Bu çalışmayla; resim sanatında ışık, figür ve mekân öğelerin tarihsel 

süreçleri, önemi ve geçmişten günümüze resim sanatındaki yeri irdelenmiştir. Sözü 

edilen kavramlara tarihsel süreç içerisindeki yaklaşım biçimleri gözlemlenmiş ve 

dönüşümü araştırılmıştır. Bu araştırmalar sonucu resim sanatında, “ışık, figür ve 

mekân ilişkisi” çoğu zaman kurgusal bir anlayışla oluşturulurken çağın değişimine 

paralel gözleme dayalı kompozisyonların da yapıldığı görülmüştür.  

 

             Tez kapsamında kuramsal araştırmalar dikkate alınarak oluşturulan 

uygulamalarda temel problem olarak belirlenen ışık, figür ve mekân kavramları ele 

alınmış ve bu doğrultuda gerçekçi bir tavır izlenerek bir dizi uygulama yapılmıştır  
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ÖZET 

ÇAKAR, Salih.  Işık, Figür ve Mekân İlişkisi Bağlamında Bir Dizi Resim Önerisi, 

Yüksek Lisans Tezi, Malatya, 2014. 

 

“Işık, Figür ve Mekân ilişkisi Bağlamında Bir Dizi Resim Önerisi” başlıklı bu 

tez, problem olarak belirlenen kavramlar doğrultusunda hem kuramsal hem de bir 

dizi uygulamayı içermektedir. Tez kapsamında problem olarak ele alınan 

kavramların tarihsel süreçleri, önemi ve geçmişten günümüze resim sanatındaki yeri 

ele alınmıştır.  Sözü edilen kavramlara tarihsel süreç içerisindeki yaklaşım biçimleri 

gözlemlenmiş ve dönüşümü araştırılmıştır.  Bu araştırmalar sonucunda elde edilen 

verilerde, toplumsal dönüşümlere paralel olarak sanatçının algısının da dönüşüme 

uğradığı görülmüştür. Bu bağlamda çalışma kapsamında ele alınan kavramların 

algılanması ve sunum biçimlerinin de değiştiği gözlenmiştir. Resim sanatı tarihi 

dikkate alındığında, “ışık, figür ve mekân ilişkisi” çoğu zaman kurgusal bir anlayışla 

oluşturulurken çoğu zaman da çağın değişimine paralel, gözleme dayalı 

kompozisyonların oluşturulduğu görülmüştür.  

 Tez kapsamında kuramsal araştırmalar dikkate alınarak oluşturulan 

uygulamalarda, temel problem olarak belirlenen ışık, figür ve mekân kavramları ele 

alınmış ve bu doğrultuda bir dizi uygulama yapılmıştır. Uygulamaların bütünlüğü 

düşünülerek ışık ve figürün kullanılması iç mekânla sınırlı tutulmuştur.  

Bu araştırma sonucunda amaçlanan ve ortaya konan uygulamaların kapsamı, 

içeriği ile sınırlı tutulmuştur ve plastik bir dil oluşturma kaygısı önemsenmiştir. Bu 

amaçla uygulamalar, içeriği taşıyabilecek plastik ilişkilerle desteklenmeye 

çalışılmıştır. Dil bütünlüğünü sağlayabilecek özgün bir dil arayışı, uygulamaların 

başlıca hedefi olurken, özgünlüğü ve taklit olmanın ötesi hedeflenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Işık, Figür, Mekân. 
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ABSTRACT 

ÇAKAR, Salih. “Light, Figure and Space Relationship within A Series of Fine Art 

Suggestions”, The Post Graduate Degree Thesis, Malatya, 2014. 

“Light, Figure and Space Relationship within A Series of Fine Art 

Suggestions” within this headed Thesis, there are a serial of Practical and Theoritical 

Applications in link to their specified problems. The problems of this Thesis’s 

contextual sides have been handled carefully within its historical periods, its 

importance and its place relation to the Art History. The historical periods and their 

concepts have been observed and their conversion also been researched in their most 

approachable ways. In this consequences of datas and information we could 

understand the social transformation could change the Artists own perception as 

well. In this relation, the enclosed concepts and presentation of it have been 

percieved unsimiliarly as it has diffirentated from its own original sources.When we 

look at the Art History, the  “Light, Figure and Space Relationship” has been created 

in fictional sense mostly alongside of  its periodical changes with their parallelled 

compositions. 

Within the concept of this thesis, in the direction of the contextualised 

research’s applications, the main problem been specified as the “Light, Figure and 

Space” notions and its been examined with some of its utilisations. While examining 

these utilisations, without disturbing its wholeness, the “Light and Figurative 

Applications” been delimitised within the “Space” notion.  

At the end of this research, the purposed and centered applications have been 

delimitised again within the concept; and the language has been kept as in the Plastic 

and Fine Art purpose. This purpose has been supported by the plastic applications 

and its own contextual relationships. İt has been aimed to carry on using a unique 

language and applying  this in an original and beyond forged and an uncontrived 

style. 

Key Words: Light, Figure, Space 
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GİRİŞ 

 

 Tarihsel süreç içerisinde, resim sanatının oluşumu, toplumlarda oluşan 

devrimler, savaşalar, yapılan yenilikler ve buluşlar ile ilintilidir. Bu bağlamda resmi 

var eden ışık, figür ve mekân gibi plastik öğelerin de oluşum süreçleri söz 

konusudur. Bu öğeler, tek tek ele alındığında figür, en eski plastik öğe olmuş, 

düşüncelerin ve yapıların simgesi olarak şekillendiği görülmüştür. Akabinde 

keşfedilen perspektif ile resimde mekân kavramının oluştuğu görülmüştür. Figür ve 

mekân ilişkisinin sağlanması için ışıktan yararlanıldığı ve bu bağlamda ışığın resim 

sanatına dahil olduğu görülmüştür. Işık, figür ve mekân öğelerinin birbirleriyle 

ilişkilendirilerek bir arada görünümü, resim sanatında yeni bir anlayışın başlangıcı 

olarak görülmektedir. Oluşan bu durum, resim sanatına zengin olanaklar kazandırmış 

ve sanatçıların ilgi odağı olmuştur. Bu yaklaşımla kurgusal ve gerçek konular ele 

alınmış ve resmedilmiştir. Duygusal, dini temalar, mimari yapılar, doğa vs. 

Günümüze doğru sanatçılar resimlerinde, sözü edilen bu öğeleri, kişisel üsluplarına 

göre ele almışlardır. Bazen bu öğeler bilinçli olarak yok sayılmış bazen de 

vazgeçilmez olmuştur. 

 

 Klasik ton resminde, bu öğelerin, plastik açıdan zenginlik oluşturduğu,  geniş 

olanaklar sağladığı, düşüncesi ile resimler oluşturulmuş ve bu çalışmanın da konusu 

olmuştur.  

 

 Klasik ton resminde, ışık, figür ve mekân ilişkisinin vazgeçilmez olması 

uygulama çalışmalarında belirleyici olmuş ve bu çalışmanın da başlığı olmuştur.
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BÖLÜM I 

 

1.   RESİM SANATININ TARİHSEL OLUŞUM SÜRECİ 

 

1.1. İlkel Sanat 

 

“Buzul çağı insanlarınca mağara duvarına çizilen ya da kazınan resimler, insan 
becerisinin en eski izlerindendir. Gerçeğe çok benzeyen hayvan resimleri, 
arkeologlar tarafından bulunduğunda, arkeologlar bunların buzul çağı insanları 
tarafından yapıldığına inanmamışlardır (Resim 1 ve 2). Zamanla, bu bölgelerde 
kemikler ve taştan yapılmış kaba araçlar bulunmuştur. Bizon, mamut ve ren 
geyiği resimlerini, onları avlayan, bu yüzden de onları çok iyi tanıyan 
kimselerin, onları resmettiğini veya silüetlerini duvara kazıdığını, kesin bir 
şekilde ortaya koymuştur” (Gombrich, 2004: 40). 

 

 

 

 

Resim 1.Mağara Resmi, “Bizon” , M.Ö. 15.000. 

  Resim sanatı, ilk uygarlıklardan günümüze kadar süregelmiş ve bu süreçler 

içerisinde sürekli değişmiştir. Bu değişimin kaynağı resmin kendisini oluşturan 

plastik öğelerdir. Dönem dönem bu plastik öğeler resim sanatında birer sorun haline 

gelmiştir.  Bu sorunlardan ilki, çizgi olmuştur.  Mağara duvarlarına çizilmiş resimler 

incelenecek olursa bu resimlerden bir obje veya nesnenin, çizgilerle anlatılmak 

istenmesi yoluna başvurulduğu görülmektedir. Plastik bir öğe olarak çizgi, ilk defa 

bu şekilde karşımıza çıkmaktadır. 
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Resim 2. Mağara Resmi,  “At”, M.Ö. 15,000. 

 

Dönemin sosyolojik yapısı göz önünde bulundurulduğunda aslında çizginin 

sadece plastik bir öğe olmadığı, aynı zamanda gücün ve inanç şeklinin de bir simgesi 

haline geldiği görülmektedir. Örneğin, yapılan mağara resimlerinde, resmedilmek 

istenen bir hayvan figürünün gerçeğe ne kadar benzetildiği önem arz etmiştir. Bunun 

sebebine bakıldığında da, resmedilmek istenen hayvan figürü, aslına ne kadar 

benzetilirse o hayvanın gücüne de o ölçüde sahip olunacağı inanışı önem arz 

etmektedir.  Bu benzetme kaygısından dolayı ortaya çok iyi bir gözlem algısı 

çıkmıştır. Gözlemlerin sonucu olarak da çizginin evrimi başlamıştır.  

 

“Mağara resimleri, çoğunlukla birbirlerinin üzerine düzensiz bir şekilde 
boyanmış ya da kazınmıştır. Bulguların daha iyi bir açıklaması da, bu örneklerin,  
resim yapmanın insana güç verdiğine ilişkin evrensel inanışın en eski örnekleri 
olmalıdır” ( Gombrich, 2004:  42). 
 

 Mağara resimlerinin plastik analizi yapıldığında konu olarak büyü, inanç ve 

doğa ile ilgili ilişkilerin yansıtıldığı görülmektedir. Bu oluşumda estetik kaygı, 

sanatsal yaklaşım dikkate alınmamıştır. Doğa sembolik olarak resmedilmiştir. 

Bundan dolayı çizgi dışında, resmin plastik öğelerinden bahsetmek olanaksızdır. 

 Mağara duvarlarına çizilen resimler, bitki köklerinden elde edilen boyalarla 

oluşturulmuştur. Mağara resimleri resim sanatının ilk natüralist örneklerini de teşkil 

etmektedirler.        
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1.2. Mısır Sanatı 

   

 Eski Mısır toplumunda resim sanatı ebedi, sürekli ve kutsal olanı ifade 

etmek için kullanılmıştır.  Mısır resim sanatı örneklerinin, büyük tapınaklar ve mezar 

anıtları içinde yer almasının nedeni de budur. Bu çevrede en önemli uğraşlardan 

birini tanrıların ve öte dünya sorunlarının oluşturması, ressamların gerçekçi üslup 

eğilimlerinde bile bu kavramlarla uğraşmasına yol açmıştır. Eski Mısırlılar, duvar 

süslemesine çok düşkün bir topluluk olmuştur. Tapınaklarda ve mezar odalarında boş 

bırakılmış bir duvar yüzeyine neredeyse rastlanmıyordu. Duvarlar,  ya basık rölyef 

şeklinde ve üzerleri boyanmış kabartmalarla ya bir çeşit resim dili olan hiyeroglif 

yazılarla ya da doğrudan resimlerle şekillendiriliyordu.  Konu olarak, cenaze 

törenleri ve diğer dini gelenekler işlenmiştir. Bunların dışında hükümdara hediye 

sunuşlar, tarlalarda çalışan insanlar gibi değişik ve güncel konulara yer verilmiştir.  

Boya olarak, topraktan elde edilen doğal renkler; fırça olarak da ucundan püsküller 

çıkana kadar çiğnenen kamışlar kullanılmıştır.  

Mısır resim sanatı, doğa gözlemi ve Mısır güzellik ideali birleşimi bir 

anlayıştır. Mısır resminde özellikle hayvan figürleri, doğa gözlemi sonucu 

resmedilmiştir. Buna karşın insan figürleri daha semboliktir.  

 

"Hiçbir şey bu resimlerde rastgele yapılmış izlenimini taşımıyor. Her şey nerede 
yapılmışsa,  orada yapılması gerekirmiş diyoruz. Bir kalem alıp bu "ilkel" Mısır 
resimlerinden birini kopya etmeye çalışmakta yarar var” (Gombrıch, 2004: 64). 

 

 Mezar duvarlarına resmedilen figürlerde, frontal duruş söz konusudur. 

Frontal duruş tekniğine göre figürlerde yüz,  profilden; gözler önden; vücut da 

omuzlar, kalçaya kadar cepheden, iki omuz da görünecek şekilde; bacaklarsa 

profilden çizilmiştir. Aynı zamanda böylesine ilkel bir yöntemin olması 

kompozisyonda çelişki oluştursa da kompozisyon bakımından çok dengeli ve planlı 

bir durum söz konusudur. Mısır resimlerinde, perspektif kullanılmamıştır. Düzlem 

resmidir ve mekân duygusu yoktur. 
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1.3. Roma ve Bizans Sanatı 

            Roma sanatı, yaklaşık M.Ö. 100. yıldan M.S.300.yıla,  hatta Geç Antik 

Dönem sayılırsa M.S. 500’e dek devam eden; İtalya’dan başlayarak tüm Akdeniz’e 

yayılan sanattır. Roma sanatı, Yunan sanatının bir devamı, taklitçisi ya da yozlaşması 

biçiminde değerlendirilmiştir. 

 

“Asterius; yapma resmini İsa'nın" diyor ve neden yapılmaması gerektiğini 
de şu sözlerle açıklıyor: Çünkü insan olmakla onun bizler için katlandığı 
bunca aşağılanma yeter. Maddeden arınmış olan sözü düşün ve onu kendi 
içinde sakla” ( Estın-Laporte, 2002: 48-49).  

 

 Erken Hıristiyan ve Bizans sanatında, 4.yüzyılda Hristiyanlığın, Bizans 

İmparatoru Konstantin tarafından resmi din olarak kabul edilmesi sonucunda, Yunan 

mitolojisine karşı çıkılmış, yeniden şekillendirilecek olan tapınaklar Yunan tapınak 

anlayışından farklı olarak (Yunan tapınaklarında Tanrı yerini tutan, tapınılan 

heykellerin bulunması) inşa edilmiştir. Daha çok mimari alanda gelişmiştir. 

Hıristiyanlığın etkisiyle sanat yasaklanmıştır. 

 

Roma sanatı 

           Roma resim sanatının en tipik örnekleri Pompei Antik Kenti’ nde bulunan 

mozaik resimleridir. Bu resimlerde eksik olan tek şey geleneksel perspektiftir. Onun 

dışında natüralist bir resimde olması gereken her türlü unsur yer alır. Mozaik 

resimler, sağlam bir biçim ve üst düzey bir gerçeklik anlayışı ile duvarlara 

resmedilmiştir. Konu olarak günlük yaşamdan alınmış sahneler, peyzajlar ve 

natürmortlar yer alır. Duvar resimlerinde gerçeklik duygusu ve doğaya yakınlık 

hiçbir dönemde olmadığı kadar belirgindir. Bilimsel perspektif yoktur; ama 

sanatçılar,  nesnelerin gözden uzaklaştıkça küçüldüğünü fark etmiş, yaptıkları 

mozaik resimlerinde de bunu hissettirmişlerdir. 
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 Bizans sanatı  

Hıristiyanlık çağında,  Bizans resim sanatı ayrı bir yere sahiptir. Bizans resim 

sanatının biçimlendirilmesinde her ne kadar Antik Yunan sanat anlayışına karşı 

çıkılmış olsa da Bizans resimlerinde Helenistik etkiler görülmektedir.  

 

“Bizanslılar, geleneğe uyulması bakımından Eski Mısırlılar gibi 
hoşgörüsüz oldular, bu durum iki sonuç doğurdu. Bizans kilisesi kutsal 
imgeler yapan ressamdan eski örneklere sıkı sıkıya bağlı kalmayı 
istemekle kumaşın kıvrımlanması, yüzler ve jestlerle ilgili örneklerde 
Yunan sanatının geliştirdiği ilke ve becerilerin korunmasına yardımcı 
olmuş oldu” (Gombrich, 2011: 138). 

 
Bizans resim sanatında özellikle fresk, mozaiklerdeki örneklerde görünen 

biçimler üç boyutludur.  İnsan oranları gerçeğe daha yakın ve büyük yüzeylerde yer 

alır.  

Sonuç olarak;  ilkel sanat, Mısır sanatı, Roma ve Bizans sanatlarının tarihsel 

süreçlerindeki gelişimi incelendiğinde dönemlerdeki resim, inanç ve sosyolojik 

yapının görsel aktarımı için bir araç olarak kullanılmıştır. Bu süreçlerde çizgi dışında 

ışık, gölge ve mekân gibi plastik öğelerden bahsetmek olanaksız görünmektedir. Bu 

dönemlerin çizgi dışında genel olarak ilgilendikleri bir diğer plastik öğe ise biçimdir. 

Resim sanatında biçimin plastik bir öğe olarak yer almasının temeli de bu 

dönemlerde atılmıştır. 
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BÖLÜM II 

2.  RÖNESANS’TAN EMPRESYONİZME RESİM SANATI 

    

2.1. Rönesans Resim Sanatı (Venedik ve Floransa Okulu) 

“1300’ lü yıllardan itibaren, oluşan yenilikler ve dönüşümler, geriye dönüp 
bakan Vasari’nin gözünde bir “rinaskite”, yani yeniden doğuş gibi görünür. Bu 
sözcükten türetilen, 15. ve 16. yüzyılın sanatsal üslubunu tanımlayan 
Röneisance, Türkçe okunuşuyla Rönesans, Fransızca anlamıyla “yeniden doğuş” 
terimi ise ilk kez 19. yüzyılda kullanılmıştır” (Krause, 2005: 8). 

 

              Rönesans dönemi, ilk kez kuramların doğuşu olmuştur. Avrupa'da Antik 

Yunan ve Roma medeniyetine ait unsurlar ön planda tutularak sanat, edebiyat ve 

bilim alanında gelişmeler kaydedilmiştir. Ortaçağın skolâstik düşünce sisteminin 

katılığı, özellikle sanatçılarda büyük tepki yaratmıştır. Bu dönemde insanlarda, 

kilisenin ve din adamlarının dinsel baskılarından uzak bir dünya özlemi oluşmaya 

başlamıştır. Rönesans ile birlikte dinin, sanat üzerindeki etkisi azalmış ve sanatçılar 

artık eserlere imzalarını atmaya, dini konular dışında yapıtlar vermeye, tabiata ait 

motifleri işlemeye yönelmişlerdir.  

Yün tacirleri ve Avrupa’nın zengin kesiminin var olması, entelektüel ve 

estetik talepleri arttırmıştır. Resim sanatındaki gelişmelerin ortaya çıkışında sanat 

okullarının varlığı da önemli rol oynamıştır.  

  Ortaçağın sonlarında Rönesans’ın devrim niteliğindeki anlayışları her alanda 

kendini göstermiştir. Resim sanatına bakıldığında, iki boyutlu düzlem üzerine 

yansıtılan biçimler artık bir düzen içerisinde kendini göstermiştir. Rönesans’tan önce 

sadece figür ön plandayken, Rönesans ile birlikte figür ve mekân olgusu bir arada ele 

alınmıştır.  

“Floransa okulu sanat tarihine Eski Yunan'ı hatırlatan insancıl değerleri 
getirmiştir. Floransa okulu resim tekniğinde iki büyük yenilik yapmıştır: 
Perspektif ve Natürel renklendirme. Floransa okulu resme üçüncü boyutu 
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sokarak, resim sanatını, o zamana kadar tuttuğu yoldan ayırdı. Göz aldatması 
prensibine dayanan oyunla, iki boyut üzerine üç boyutlu dünyayı sığdırdı. Bunu 
yaparken sadece perspektiften yararlanmadı. Renkleri açıklı koyulu sürerek 
boyut elde etmesini bildi. Bu şekilde rölyef (kabartma) etkisi elde etmek için 
başvurulması gerekli söz konusu iki yol bulunmuş oldu. Böylece Floransa 
Okulu, Ortaçağın düşünsel ve soyutlayıcı düşünüşünden kendini kurtarmış ve 
gerçeğe yaklaşmıştır ” (Web. 1). 

 

Sanat okullarının resim sanatına kazandırdığı en önemli gelişme, zenginleşen 

konular ve yeni keşfedilen plastik unsurlardır (Renk, perspektif vs.). Bu buluşlar 

sayesinde dini tasvirlerin yanında tabiata ait motifler tüm canlılığıyla tuvallere 

taşınmıştır. Zenginleşen konular yanında, resim sanatçıları, iç dünyalarını ve kendi 

düşlerini özgür bir şekilde resmetmeyi Rönesans döneminde başarmışlardır.  

          Rönesans’ta konu yine insandır. İnsan yapısı, doğa gözlemlerine göre 

biçimlendirilmiştir. Anatomi, doğru bir gözleme göre resmedilmiştir. Resimde insan, 

bir mekân içinde gösterilip, tek figürle veya üçlü figürle dikkat çekmektedir. 

Piramidal kompozisyon, tablo resimlerinin biçimlendirilmesinde önemli bir düzen 

görüşü olmuştur. Günlük yaşamdan konular, dini konuları ikinci plana 

itmiştir. Kapalı kompozisyon dediğimiz, bütün figürlerin tablo içerisinde yer aldığı 

resim düzeni, dikkatle uygulanmıştır. Resimlerde, tek bir noktadan gelen ışık değil, 

tablonun her tarafını aydınlatan üniversal ışık önem kazanmıştır. Bu nedenle ışık-

gölge, vücutlar ile mekânı bütünleştirmemiştir. Işık-gölge, resim sanatının olgun 

klasik devresinde yavaş yavaş ortaya çıkacaktır. Vücut ve mekân, renk perspektifi ile 

değil, çizgi perspektifine göre hacimleştirilmiştir.  

Genel olarak, Rönesans resim sanatının kompozisyon anlayışı içerisinde ışık, 

figür ve mekân gibi plastik öğeler, bir arada görülmeye başlanmıştır. Rönesans 

resminde ışık, figür ve mekân ilişkisi dönemin üslubunu oluşturan üniversal ışığın 

etkin olması nedeniyle, figürün mekânla olan bütünlüğü, figürün figürle olan uyumu 

kopukluk göstermektedir. Işık, figür ve mekân ilişkisi tam anlamıyla oturtulmamıştır. 

 

2.2.  Barok Resim Sanatı 

 

“Sanat tarihinde Avrupa’daki Rönesans ve Maniyerist dönemi izleyen ve 1580-
1750 yılları arasında oluşan bir Barok anlayışından söz edilir. Barok sözcüğü 
Portekizcede “barocco” ya da İspanyolca “barucca” dan gelmiştir. Esas anlamı 
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“düzgün olmayan inci” dir. Bu sözcük önceleri Rönesans ve Maniyerist 
dönemden sonra beliren Barok üsluptaki eserleri aşağılama amacı ile 
kullanılmıştır. Ancak XIX. yy’ da, bu anlamda kullanılmamaya başlandı. 
Baroğun bu anlamı, sınırlı bir zamanı kapsar ve biz buna XVII ve XVIII. yy. 
"Avrupa baroğu” diyoruz” (Turanî, 1999: 442). 
 

 
Barok anlayış, bir üslup aşaması olarak, Rönesans resim sanatında, figürlerin 

klasik duruşuna karşın, duyguları da işin içine katarak gerçeğe biraz daha 

yaklaşmıştır. Figürler telaşlıdır, yüzlerinden bütün hisleri okunur, bütünden çok 

detaylara odaklanma söz konusudur. Işık ile gölge kontrast halindedir, kompozisyon 

çok yönlü duruma gelmiştir.  

Rönesans resim üslubunda, üniversal ışığın etkin olmasından dolayı 

kompozisyon içerisinde kullanılan figür ve mekân öğelerinin birbiriyle olan 

ilişkilerinde bir kopukluk göze çarpmaktaydı. Barok resim anlayışına gelindiğinde 

ise; belli bir noktadan gelen ışık ile bu problemin ortadan kaldırıldığı görülmektedir. 

Böylelikle Barok dönemi resimlerinde ışık, figür ve mekân ilişkisi bir bütün olarak 

görülür. Barok resimlerindeki ışık, hem figür ve mekân ilişkisinin sağlanmasında 

hem de Barok üslubunun karakterini oluşturmada etkili olmuştur. Rönesans 

sonrasında ortaya çıkan Barok anlayış, kendinden önceki dönemlerde oluşturulmuş 

kompozisyon kurulumlarını ele alıp, yeni bir kompozisyon anlayışı ortaya 

koymuştur. Bu yeni kompozisyon anlayışı, tek noktadan gelen ışık ile resmin 

içerisinde yer alan tüm öğelerin birbiriyle olan ilişkisini güçlendirmiştir.  

            Hikâye etme düşüncesi ile kompozisyonlar düzenlenmiştir. Duygusal- 

dramatik sahneler, resimde ön plana çıkmıştır. Çizgisel ifadenin yanında, Barok 

resmi, boyanın, resmedilen nesnenin maddesini yansıtmasını amaç edinir; nesnenin 

gerçek rengini arar ve boyanın madde güzelliğini keşfeder. Figürler, adeta tiyatro 

sahnesindeymiş gibi duruşlar takınırlar.  Barok’ un son dönemi, Rokoko ile sahte 

hareketli bir figür topluluğu, süslü saray, ev ve kır atmosferi içinde kompoze edilir.  

Barok sanatsal ifade demektir. İfadeyi sağlayan ise ışık ve gölgedir. Barok resminde 

renk, ışıklı alanlarda kendini gösterir. 
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2.3. Empresyonizm Resim Sanatı 

 

“19. yüzyılda Avrupa sanatında meydana gelen önemli gelişmeyi temsil eden 
İzlenimcilik akımı, eski sanat anlayışından tam anlamıyla ayrılan yepyeni bir 
akım olarak Modern resmin en önemli safhasını temsil etmektedir. 19.yy’ın 
çeşitli akımları az çok geleneksel anlayıştan izler taşır veya onlar geçmişle 
ilişkilerini sürdürürken, İzlenimciler bu bağları tamamen kopartmışlardır” 
(Beksaç, 2000: 92). 

 

  Empresyonizm öncesi resim sanatında resmedilen biçimler idealize edilmiş 

biçimlerdi. Empresyonizm ile birlikte gerçek mekânlar resmedilmiş ve bu gerçek 

mekânların içinde var olan bütün biçimler anlık gerçeklikleriyle resmedilmiştir. 

 

19.yüzyılın sonlarına doğru etkisini tam olarak gösteren bu akım, gerçekçi 

anlayışın resimdeki son noktası olarak değerlendirilebilir. İzlenimcilik anlamına 

gelen Empresyonizm’de, sanatçılar dış dünyaya ait olan ışığı, renkleri, tepkileri, 

hüzünleri işlemekte ve yakalanan anlık konuları resmetmektedirler. Bu akım, ışık ile 

resim yapma, şeklinde tanımlanmaktadır. İzledikleri temel kaynak güneştir. 

Resimlerinde ışıklar sarı, turuncu, kırmızı; gölgeler de mavi, mor ve yeşil renkle 

boyanmıştır. Konu, ışık yansımaları arasında kaybolmuştur. Empresyonist resim 

doğada başlar, doğada biter ve anın resmidir. Empresyonizm ile sanatçılar karanlık 

atölyelerinden çıkıp güneş aydınlığında resim yapmaya başlamıştır.  
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BÖLÜM III 

 

3. RESİM SANTINDA RÖNESANS’TAN GÜNÜMÜZE KADAR IŞIK, FİGÜR 

VE MEKÂN ÖĞELERİNİN TARİHSEL SÜRECİ 

 

3.1. Kavram Olarak Işık 

 

 Herhangi bir kaynaktan gelen, evren içinde bütün boşlukları dolduran, doğa 

içindeki her şeye boyut kazandıran ve en önemlisi insanların evreni algılamasını 

sağlayan, ışık olgusudur. Doğal ve yapay olmak üzere iki çeşit ışık vardır. 

Doğal Güneş Işığı: Maddenin fiziksel yapısındaki atomik etkileşim sonucu meydana 

gelen, ışıyan bir enerji türüdür.  

Yapay Işık: Elektrik ve ateş kaynağından oluşan aydınlatma biçimidir. Yapay ışığın, 

doğa üzerindeki etkisi değişkendir. Doğanın gerçek rengini vermez.    

 

3.1.1. Rönesans Resim Sanatında Işık 

   

İlk çağlardan başlayarak Rönesans’ın ortalarına doğru süregelen resim sanatı, 

plastik anlamdaki tarihsel sürecinde Gioto’dan sonra Leonardo’nun sufumato 

tekniğini resim sanatına kazandırmasıyla resim sanatındaki gerçeklik, doğal 

gerçekliğine biraz daha yaklaşmıştır. Rönesans’ tan önce resim sanatında ele alınan 

simgesel ışık,  Leonardo ile resmin içerisinde plastik bir öğe olarak yer bulmuştur. 

Bunun yanında karanlık ve aydınlık bölgelerin resimde kompozisyonu etkileyen 

biçim haline gelmesi de önemli bir adımdır. Leonardo’nun resimlerinde ışığın, insan 

anatomisinin abartılı bir biçimde görünmesi için yardımcı plastik eleman olarak 
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kullanıldığı görülmektedir. “Da Vinci’nin “Kayalıklar Madonnası” tablosundaki ışık, 

arkadan, derinlerden, bilinmeyen bir kaynaktan doğmaktadır” (Gombrich, 2002: 195-

196). Işığın resimdeki işlevi, vurgudur. Konunun anlaşılır olması için ışıktan 

yararlanmıştır. Işığın bu işlevi daha sonra Barok döneme kaynaklık edecektir.  

 

Işığın plastik bir öğe olarak kullanımı, Leonardo ile başlayıp dönemin diğer 

ressamlarıyla devam etmiştir. Fakat Rönesans boyunca resim sanatında kullanılan 

ışık, gerçek ışık değil, idealize edilmiş ışıktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3. Leonardo da Vinci, “Kayalıklar Madonnası”, 189,5x120 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 

1503-506 

 

“Bu ışık bizim doğada gördüğümüz ışık değildir. Bu reel bir ışık değil 
fakat idealize edilmiş bir ışıktır. Ön plandaki figürleri aydınlatan, derinlerden 
gelen bu ışık, resmin temel bir değeridir. Işık burada figürleri bir “relief” etkisi 
vermekle kalmayıp; arkadan öne doğru uzayan figürlerin ve kayaların içinde 
bulunduğu mağaranın boşluğunu oluşturduğunu görürüz. Işık, burada resmi 
kurgulayan temel eleman olmakla beraber, tek basına bir amaç değildir. Sağlam 
bir kompozisyon kurmada, plastik değerleri ifade etmede, yalnızca bir araçtır” 
(Tunalı, 2003: 49). 
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Resim 4. Tintoretto, “Aziz Marcus’un Cesedinin Bulunuşu”, 400x400 cm, Tuval Üzerine 

Yağlıboya, 1562–66. 

 

“Geç XVI. yüzyılın en büyüklerinden olan Tintoretto (1518 -1594) 
nesneleri yeni bir ışıkla görmek, geçmişin öykü ve söylencelerini imgeleştirmek 
için yeni yollar denemek istiyordu. “Aziz Marcus’un Cesedinin Bulunuşu” adlı 
yapıtında. Keskin ışık-gölge çatışkısı, ilk düzlemlerle, arka düzlemlerin 
çatışması, hareket ve davranışlardaki uyum eksikliği, kuskusuzki çağdaşlarını 
şaşkınlığa uğratmıştır” (Gombrich, 2004: 284). 

 

      Rönesans’tan Barok’a geçiş sürecini hızlandıran başka bir ressam da 

Tinteretto’dur. (Resim 4) Resmin karakterini ışık ve gölge belirlemektedir. Sanatçı 

da alışagelmiş kompozisyon anlayışı biraz daha bozulmuştur. Rönesans’taki dengeli 

kompozisyon, yerini dağınık kompozisyona bırakmıştır. Tinteretto, Barok resmine 

zemin hazırlama bağlamında, önemli bir yere sahiptir. 

 

 

3.1.2. Barok Resim Sanatında Işık 

 

Barok resim sanatında ışığın önem kazanması, kompozisyonun hareketli bir 
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sürece girmesi, kompozisyonda dengenin önemsizleşmesi, bu dönemin ortaya 

çıkmasında etkili olmuştur. 

 

“Barok devrin çeşitli sanatçılarının resimlerinde görülen farklılıklar o kadar 
büyüktür ki çoğu eleştirmen bu çalışmaları ortak olarak tek bir ad verip 
nitelendirmeye henüz hazırlıklı değildir. Buna rağmen, belli baslı bir eserin 
yapılmasında, az ya da çok, gölge ve ışığın kullanılmış olması Barok devrin 
resim sanatını birleştirici bir öğe olarak mutlaka görülmektedir” (Conti, 1997: 
38-39). 

    

Barok üslubunun hareketli olması, daha önceki değişmez katı kompozisyon 

anlayışını yok edip, yerine hareketli kompozisyon anlayışını resim sanatına 

kazandırmıştır. Işık şiddetinin güçlü olması, güçlü kontrastların oluşmasını 

sağlamıştır. Kompozisyonda dengenin bozulması beraberinde dinamik 

kompozisyonu sağlamış olup barok üslubunun belirgin özelliği olan, açık 

kompozisyonu resim sanatına kazandırmıştır. Bu bağlamda Rönesans resmindeki 

hayat, resmin çerçevesiyle sınırlı iken, Barok’ta resim, artık çerçevenin dışında da 

süreğen duruma gelmiştir. 

 

“Michelangelo’da Caravvaggio’nun (1573 – 1610) ışığı oynatış ve 
duygularımızı etkileyiş yöntemi değişiktir. Caravaggio’da, o güne değin gelmiş 
klasik örneklerin beğenisi yoktu, ne de ülküsel güzelliğe saygı. Işık-gölgeyi 
kullanış yöntemi amacına katkıda bulunması için kullanmıştır. Caravaggio’nun 
ışığı, vücuda zarafet ve yumuşaklık vermez; serttir ve derin gölgeler yarattığı 
karşıtlıkta neredeyse göz alır ve tüm sahneyi çağdaşlarından pek azının 
değerlendirebildiği, ama sonraki sanatçıları kesinlikle etkileyen uzlaşmasız bir 
içtenlikle belirginleştirir” (Gombrich, 2004: 304 – 306). 
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Resim 5. Michelangelo Merisi da Caravaggio, “Aziz Mata”, 10 '7 1/2 X 11' 2 cm, Tuval Üzerine 

Yağlıboya, 1599. 

 

     Barok akımının öncüsü Caravaggio’dur. Resim sanatı tarihinde çok önemli 

bir yere sahiptir. Barok resim üslubunda, ele alınan ışık elemanı, Caravaggio’nun 

resimleriyle dikkat çekmektedir. Caravaggio, resimleriyle hem kendi dönemindeki 

ressamları, hem de sonraki dönem ressamlarını etkisi altında bırakmıştır. Resimde 

kullandığı ışığı, kendine has yorumlayan sanatçı, ışığı kullanma biçimiyle resim 

sanatına alternatif üsluplar kazandırmıştır. Siyah resimlerin mimarisini oluşturan 

sanatçı, aynı zamanda Barok resim sanatında ışığın dramaya hizmet edecek bir 

biçimde, araç olarak kullanımını yaygınlaştırmıştır. Barok resim sanatında ele alınan 

ışık elemanı, tek noktadan gelen yapay ışıktır.  

 Barok resim üslubunun bilinen bir diğer ressamı da Hollandalı ressam 

Rembrandt’dur (1606-1669). Bu iki isim, barok resim üslubunun en önemli 

ressamlarıdır. Tek noktadan gelen ışığı (lokal ışık), gerçeğe yakın ve doğaya sadık 

bir şekilde kullanmıştır. Aralarında rengi kullanma biçimi farklılık gösterse de ışık, 

dramaya hizmet edecek şekilde araç olarak kullanılmıştır. Caravaggio’nun 

başlangıçta resimde ışığı sert kullanması ve biçimlerin gölge hatlarının çok keskin 

olması, daha sonra yumuşamaya başlamıştır. 
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“Işık, kimi tablolarında, neredeyse göz kamaştırır. Ne var ki Rembrant, 
bu ışık ve gölge etkilerini, hiçbir zaman kendine amaç bir şey olarak 
kullanmamıştır. Amacı hep sahnenin dramatikliğini bu yolla vurgulamak 
olmuştur”  (Gombrich, 2004: 333). 

 

 

 

Resim 6. Rembrandt, “Kırmızı Giysili Yaslı Adam”, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1652–54. 

 

Barok dönemi resim sanatçıları içerisinde Rembrandt’dan sonra bilinen isim 

Rubens’tir. Rubens’in resimlerinde ışık daha yumuşaktır ve sanatçı, çok figürlü 

resimleriyle bilinmektedir. Kalabalık figürleri yan yana getirmiş ve atmosfer 

bütünlüğünü ışık ile sağlamıştır. Vurgulamak istediği anı güçlendirmek için de, ışığı 

araç olarak kullanmıştır. 

 

 
“Rubens’in portreleri yasayan canlı varlıklardır . Onlarda yaşamın 

neşesi, etkin diriliği, canlılığı duyumsanır. (Resim 7)’de hiçbir kompozisyon 
oyunu yok, ne de şahane giysiler veya ışın demetleri. Yalnızca bir kız çocuğu 
yüzü. Ama o yüz diri bir et gibi soluyor, bir yürek örneği atıyor sanki. Önceki 
yüzyılların portreleri sanat yapıtı olarak ne denli büyük olurlarsa olsunlar, bu 
yapıtla karsılaştırılınca çok uzak ve gerçek dışı görünürler. Rubens’in bu neşeli 
canlılık etkisin nasıl ulaştığının gizini çalışmak boşunadır. Ama bu başarıda, 
dudakların ıslaklığını, yüzün eğrileri ve saçların dalgasını veren korkusuz ve 
zarif ışık değintilerinin payı yadsınamaz” (Gombrich, 2004: 312). 
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Resim 7. Peter Paul Rubens, “Bir Kızın Portresi”, 52 x 43,3 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1618. 

 

3.1.3. Rokoko Resim Sanatında Işık 

 

“18.yy’ın başında Paris’te başlayıp tüm Avrupa’ya yayılan bir bezeme 
üslubu olan rokoko olasılıkla Fransızcada çakıl taşı anlamına gelen Roca ile 
Barocco sözcüklerinin birleştirilmesiyle oluşmuştur. Rokoko temelde bir iç 
mimarlık ve mobilya stili olmakla birlikte güzel sanatlarda daha etkin olarak 
kendini göstermiştir” (Eczacıbaşı, 1997: 1567). 

 

     Barok resim üslubunda var olan ağır sosyal yapılar, törensel sahneler ve dini 

konular, Rokoko’nun abartılı burjuva odaklı sahte güzelliğine odaklanmış anlayışı ile 

son bulmuştur. Rokoko resim üslubunda, resim sanatı, burjuva kesimine hizmet 

edecek duruma gelmiştir. Bu sahte güzelliği resmeden ressamlar, şatafatı, abartıyı 

sağlamak için ışığı araç olarak kullanmışlardır.  
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Resim 8. Diego Velasgues, “Papa X. İnnocentius’un Portresi”, 140x120 cm, Tuval Üzerine 

Yağlıboya, 1650. 

 

Velasgues’ nin resimleri, Rokoko üslubunu tam anlamıyla bize sunmaktadır. 

Eserlerinde ışık, daha önceki dönemlere göre daha parlaktır. Soylu burjuva 

kesimlerinin resimlerini yaptığı için kıyafeti, soyluların içinde bulundukları ortamı 

ve yaşam tarzlarını ışık yoluyla vurgulamıştır. Velasgues’ nin kullandığı ışık şatafata 

ve abartıya hizmet edecek şekilde araç olarak kullanılmıştır. Soylular, ışık sayesinde 

resimlerde daha da soylu durumda gösterilmeye çalışılmıştır.  

   

3.1.4. Neo-Klasizm Resim Sanatında Işık 

 

Resim sanatında her dönem, yeni bir dönem doğurmuştur. Rokoko’ nun 

abartılı üslup anlayışına karşı, Eski Yunan ve Roma felsefesini savunan Neo-klasik 

yaklaşım, Rokoko’ dan hemen sonra ortaya çıkmıştır. 

“Neo-klasik sanatçılar akla ve dünyanın akıl yoluyla kavramasına 
mutlak öncelik tanıyan aydınlama ruhuna uyum sağladılar ve daha akılcı daha 
berrak eserler hayal etmeye başladılar ve esin kaynağı olarak bir kez daha antik 
çağa yöneldiler. Yeni akımın klasik ideallerden faiz olması ona “Neo-klasizm” 
ismini kazandırdı”(Krausse, 2005: 51). 
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 Neo-klasik anlayışa göre sanatçı, doğaya bakmalı, ona sadık olmalıdır. Ancak 

doğada her şey düzenli olmayabilir ve bunu da sanatçı düzeltmelidir. (Resim 9) 

Burada olduğu gibi ışık sadece kılıçlar üzerinde yoğun bir şekilde resmedilmiştir. 

Aynı zamanda resmin sağ alt köşesinde oturan iki kadının üzerinde, dramatik bir anı 

vurgulamak için de araç olarak kullanılmıştır. 

 

 
Resim 9. Jacques David, “Horace Kardeşlerinin Yemini”, 330x425 cm, Tuval Üzerine 

Yağlıboya, 1784. 

 

    Barok’un hareketli, duygusal kompozisyon anlayışı, Rönesans’ın akılcı, katı, 

değişmez kompozisyon anlayışına son vermişti. Neo-klasik dönemin klasik üslubuna 

da, Romantik dönemde bireyin doğrudan kendisine yönelme eğilimi karşı çıkmıştır. 

 

3.1.5. Romantizm Resim Sanatında Işık 

 

“Yaklaşık yüz yıl boyunca başta İngiltere Almanya ve Fransa olmak 
üzere tüm Avrupa’yı etkileyen bu akımın temel özellikleri sayılan akıl dışıcılık, 
duygusallık, heyecan, içgüdü, öznelcilik, imgelem, sezgi, ifade özgürlüğü, 
bilinçaltı, bireyselcilik, yaratıcı deha, yalnızlık, doğaüstü, doğa sevgisi, doğayla 
özdeşlik, ulusçuluk, yurt severlik, geçmişe özellikle orta çağa, geleceğe ya da 
ütopyaya kaçış sözü edilen gelişmelere bağlı olarak önem kazanmıştır” 
(Eczacıbaşı, 1997: 1574-1575). 
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       Romantizmle beraber daha önce çizilmiş manzara resmi, yeni bir anlam 

kazanmış, bir deniz manzarasına, güzel bir doğa görüntüsüne, yeni bir pencereden 

bakılmaya çalışılmıştır. Bunun yanında sosyal içerikli konular da önem kazanmış, 

toplumun sosyal yapısını içine alan her şey, romantik resme konu olmuştur. Bu 

dönemdeki toplumun sosyal yapısını başarılı bir şekilde yansıtan İspanyol ressam 

Francisco Goya (1746-1828), Romantik dönem resmini doruk noktasına taşıyan 

ressamdır. Daha çok, toplumda yaşanan savaşları ve zorlukları resmetmiştir. 

Goya’nın resimleri, daha önceki dönemlerden farklı olarak yaşamın güzelliğini değil 

sıradan ezilmişliği, haksızlığı, zaman zaman şiddeti, trajediyi ve korkuyu ele almıştır. 

Goya’nın resimlerini plastik açıdan incelediğimizde, bu resimleri iki döneme 

ayırarark analiz etmek yerinde olur. İlk dönem resimlerinde renkler daha parlak ve 

canlı, ışık daha şiddetlidir; daha sonra ışık, yumuşama sürecine girmiştir. Bu 

durumun temel sebebi tercih ettiği konular olmuştur. Savaş ve korku gibi sahneleri 

işlediğinden dramayı güçlendirmek için ışık zayıf kullanılmıştır. 

 

 
Resim 10.  Francisco de Goya,  “Dev”,  29.2x21 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1818. 
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(Resim 10) Burada görüldüğü gibi Goya’nın kompozisyon anlayışında güçlü 

bir ışık ve gölge kontrastı göze çarpmaktadır. Sanatçı resimde kullandığı figürün 

anatomik yapısını güçlendirmek için ışıktan ziyadesiyle faydalanmıştır. Aynı 

zamanda ışığın etkisiyle yüzünün bir bölümünün gölgede kalması resme dramatik bir 

hava katmıştır.  Goya da ışığı, dramaya hizmet edecek şekilde araç olarak 

kullanmıştır. Goya, ilk resimlerinde izleyiciye duygusal bir izlenim sunarken son 

dönemde ise daha çok akılcı bir etki sunmuştur. Işığın resimde araç olarak 

kullanılması Rönesans’tan empresyonizme kadar devam edecektir. Aynı zamanda bir 

dönem duygusal, bir sonraki dönem akılcı olarak birbirine tepki olarak var 

olmuşlardır. 

 

3.1.6. Barbizon Ekolü ve Realizm Sanatında Işık 

 

“Paris’te romantiklerle klasiklerin çekişmelerinin, halk ayaklanmalarının 
neden olduğu kargaşadan uzak kalmak isteyen bir sanatçı grubu,1830 
dolaylarında Fontainbleau ormanı yakınlarındaki Barbizon köyüne yerleşerek 
Barbizon Ekolü adıyla anılan peyzaj sanatçıları grubunu oluşturmuştur. Günün 
çeşitli saatlerinde tatlı gölge-ışık görüntüleri sergileyen köşelerdeki ağaçlar, sık 
yapraklarıyla yayılan ulu çınarlar birer ağaç portresi gibi anlamlandırılır. 
Barbizon Ekolü sanatçıları doğa ile yakın ilişki ve gerçeği izleme ve ifade 
bakımlarından romantizm ve empresyonizm arasında bir geçiş aşamasını temsil 
eder” (Kınay, 1993: 165-166). 

 

     Realizm akımının bilinen isimleri Francis Millet (1814–1875) ve G.Courbet 

(1819 – 1877) dir. Realizm, gerçekçilik anlamına gelmektedir. İsminden de 

anlaşıldığı gibi gerçekler üzerinde durulmuştur. Gerçeklikten kastedilen şey resimde 

görünen gerçeklik değil, toplumda var olan olguların aynası anlamını taşıyan 

gerçekliktir.  
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Resim 11. François Millet, “Basak Toplayan Kadınlar”,  33x44 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 

1857. 

 

     Sanatçının gerçeğe yönelmesi, plastik öğelerin de resimde gerçek 

görünüşleriyle var olmalarını sağlamıştır. Realizmde ışık, doğal gün ışığıdır. 

Realizme konu olan kurgular- sahneler yakalanan anda mevcuttur. Örneğin, “Başak 

Toplayan Kadınlar” tablosu günün sıcak saatlerinde, iş ve işçi kavramına hizmet 

edecek şekilde resmedilmiştir. Realizmde böyle bir sürece girilmesi, daha sonra 

Empresyonizme kaynaklık edecek veya Realizmin devamının Empresyonizm 

olmasını sağlayacaktır. “Gerçeklik ve Empresyonizmin sınırlarının kesin olarak 

belirlenemeyeceğini bu iki akım arasında tarihsel ya da kavramsal bir ayrım 

yapmanın da olanaksız olduğu görülmektedir” (Hauser, 1984: 263-265). 

 

Rönesans’tan Empresyonizme kadar, ışığın resim sanatındaki tarihsel süreci 

incelendiğinde ışık, hep bir problem olarak sorgulanmış ve araç olarak kullanılmıştır. 

Işığın araç olarak kullanılıp dönemler içinde sürekli değişmesi, resim sanatına büyük 

katkılar sağlamıştır. Sonuç olarak resimde ışık elemanı, Empresyonizmde başlı 

başına resmin önemli bir plastik öğesi haline gelmiştir. 
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3.1.7. Empresyonizm Resim Sanatında Işık 

 

“Empresyonistler, eşyanın ışık altındaki ve atmosfer içindeki 
görüntüsünü ele alındıklarından dış görünüşleri değerlendirmek durumunda 
idiler. Bu yönden bakılırsa, objenin gerçeği yada gerçek formu ile hiç 
ilgilenmemişlerdir.  Ve formu yanlış gösteren ışık gölge gibi nesne biçimi ile 
ilgisi olmayan şeyleri resimlerine aktardılar” (Turani, 1999: 514). 

 

 

Empresyonizm, 19.yüzyılda karanlık mekânlarda pencereden gelen ışıkla ya 

da hayali, idealize edilmiş ışık ile resim yapan ressamların, kendilerinden önceki 

dönemlerin yaklaşımlarına karşı çıkıp, karanlık atölyelerin dışına çıkarak doğa ile 

bire bir yüzleşerek resim yapmayı savunan sanat hareketidir. Empresyonizm, aynı 

zamanda doğada gün ışığının belli saatlerde doğa üzerinde oluşturduğu etkinin 

peşinde olan sanatsal bir yaklaşımdır. Bilinen sanatçısı Monet’ dir. Empresyonizm, 

resim sanatının gelişimi sürecinde devrim niteliğindedir. 

 

“Doğadaki renkler ışık değişimlerine bağlı olarak, sürekli değişimler 
ortaya koyarlar. Bu sorun 19. yüzyılda izlenimci ressamların bu değişmeyi sıkıca 
gözlemleyen deneylerine yol açmıştır. Denebilir ki doğal renk hiçbir zaman 
kesinlikle uygulanamaz.” (Tansuğ, 1973: 16) 

 

Görsel olarak doğanın sürekli değişmesinin nedeni dünyayı aydınlatan ışıktır.  

Dünyayı aydınlatan bu ışığın nesneler üzerindeki renklerin değişimlerine neden 

olması ile beraber insanların anlık duygularının da etkilendiği gerçeği ortaya 

çıkmıştır. Işığın doğa üzerindeki bu işlevi 19. yüzyıl ressamlarının resim 

yapmalarında belirleyici olmuştur. 

“İmprassionizme gelinceye kadar bütün resim okulları, ışığı, bir araç 
değer olarak anlamıştı: bu, yalnız Renaissance sanatı için böyle olmamıştır; 
Barok, Klasisizm, Romantizm sanatları içinde ışık, böyleydi. Rembrant’ın 
portrelerine, El Greco’nun yapıtlarına, Frans Hals’ın, Delacroix’nın resimlerine 
bakalım, ışık bunlarda hep figürlerin plastik değerlerini ortaya çıkarmada, 
tablonun Konstruktion’unda kullanılan bir araçtır. Oysa İmpressionizmle 
beraber, ışık, bir araç değer olmaktan kurtulur ve başlı başına bir ‘değer’ olarak 
anlaşılır” (Tunalı, 2003: 49). 
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 Bu yeni üslup, bu döneme kadar alışılagelmiş resim sanatındaki plastik öğelerin 

yeniden ele alınmasını doğurmuştur. Rönesans’tan Empresyonizme kadar çok farklı 

üslupsal değişimler ortaya çıkmamıştır.  Empresyonizmle beraber resim sanatında 

tamamen farklı bir teknik ve yaklaşımla yeni bir üslup oluşturulmuştur. 

Empresyonist akımının oluşturduğu bu yeni yaklaşım resim sanatı tarihinde üslupsal 

anlamda bir kırılma noktası olmuştur.  

 

    “Empresyonistlerin kullandığı güneşin yedi rengidir. Bu yedi renk ile resim 

yapma, yeni bir olaydır” ( Turani, 1999: 514). Empresyonist sanat üslubu ışık üzerine 

kuruludur. Işık, herkesin bildiği evrensel gün ışığıdır. Empresyonist resimlerde doğa 

ve gün ışığının odak noktası olması ışık ve mekanın bir bütünlük içerisinde ele 

alınmasını sağlamıştır. Işığın, o an doğa üzerinde oluşturduğu zengin renk tayfları ve 

bu renk tayflarının insan üzerinde bıraktığı psikolojiyi önemsemişlerdir. Doğa 

üzerinde ışığın belirleyici olması üzerine, daha önceki dönemlerde alışılmış 

üslupların ötesinde, her şey yeniden ele alınmıştır. Karanlık, gri ve kahverengi 

gölgelerin yerine renkli gölgeler gelmiştir. Çizgilerin yerini büyük geniş renk lekeleri 

almıştır. İnce tabakalı renk anlayışının yerini kalın boya tabakaları almıştır. Bunun 

yanında Empresyonist sanatçıların günün belli saatlerinde, ışığın değişen hallerini 

sorgulaması, fırça vuruşlarının daha hızlı olması ve refleksi tavırların ortaya 

çıkmasını da beraberinde getirmiştir. Sanatçıların, günün belli hallerini resmetmeleri 

ve o anların vurgulanması, zaman olgusunun izleyici açısından psikolojik etkisini 

ortaya koymuştur 
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Resim 12. Claude Monet, “Nilüferler”, 200,5 × 201 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1916. 

“Su Üzerinde Yüzen Nilüferler” (Resim 12) tablosunda hem boyutlar 
anormal şekilde büyüdü, hem de biçimler ışık banyosunda eriyip kaybolmaya 
yüz tuttular. Ussal bir çıkış noktası olan bu akım bu deneylerle Işık ötesine, fizik 
ötesine yöneliyor gibiydi” (Gombrıch, 2004: 411). 

 

 

     Empresyonist sanat akımının sanatsal üslubu, gözleme dayanır. 

Empresyonist resimde her şey gerçektir. Işığın oluşturduğu etki ve bu etkinin peşinde 

koşan Empresyonist ressamlar; kompozisyona önem vermemişlerdir. Genellikle 

kompozisyonları dağınıktır, doğa olduğu gibi yansıtılmıştır. Bu dağınıklık daha sonra 

Post Empresyonizmin tepkisine yol açacaktır. 

        

3.1.8. Post Empresyonizm Resim Sanatında Işık 

  

   George Seurat (1859 – 1891) sanatta, gerekli olmayan ayrıntıların tümünden 

kaçınmaya büyük özen gösterip, sonsuza dek geçerli kalabilmenin ancak bu koşullara 

bağlı olduğu tezini savunmuştur. Seurat, çıkış noktası olarak Empresyonistlerin 

yöntemlerinden faydalanarak, resimlerinde ele aldığı biçimleri mozaik mantığı ile 

uygulamıştır.  
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Resim 13. Georges Seurat,  “La Grande Jatte”, 205x305 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1884. 

 

  “Empresyonistlerin iddialarında başarılı olmaları, onların izlenimlerini 
kompoze etmelerinden anlaşılıyordu. Renksiz güneş ışığının, saf ışık renklerinin 
yan yana konulması ile oluşacağı görüşü Georges Seurat (1859–1891) tarafından 
resme uygulandı ve resim gözlemi sağlam bir konstrüksiyon kurulmak istendi. 
Renklerin saf olarak nokta nokta yan yana getirilmesi yüzünden “Pointillisme” 
denildi. Bu şekilde Empresyonizm bilimsel esasa oturtulmak isteniyordu. 
Dolaysıyla biçimler izlenimden uzaklaştırılıyor ve daha sağlam bir 
konstrüksiyona varmayı amaç edinen renk düzeni de empresyonizmin yerini 
alıyordu” (Turanî, 1999: 517). 

 

 

Seurat’ın biçimsel yaklaşımı, Empresyonizme son verir ve ressamların 

doğadan ayrılıp atölyelerine geri dönmelerine sebep olmuştur. Yine aynı kuşaktan 

olan bir diğer sanatçıda Paul Cezanne’dır (1839–1906). 

 

“Fransız ressamı Paul Cezanne, renklerin doğa içindeki özelliklerini 
incelemiş ve bunu nesnelere yalnız yuvarlaklık ve sağlamlık vermekte değil, 
derinlik izlenimleri yaratmakta da kullanmıştır. Cezanne’ın bu çabası, nesneleri 
küre, silindir, küp, piramit vb. gibi temel geometrik öğelere indirgeyerek çağdaş 
resmin temellerinden birini hazırlayışına paraleldir” (Tansuğ, 1973: 13-19). 
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Resim 14. Paul Cézanne, ”Sainte-Victoire Dagı”, 65 x 81 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1885. 

 

 Genel olarak Post Empresyonist ressamlar, resmin plastik öğelerini bir bütün 

olarak değerlendirip, resmin ancak bu değerlerle var olabileceğinin bilincinde 

olmuşlardır. Farklılıkların oluşması, bu plastik öğelerin kullanış şeklinde 

ayrışmışlardır. Aynı zamanda bu farklılık ilerleme kaydetme içindedir. 

 

 “Empresyonizme bir başka tepki, batı uygarlığına karsı temelden 
hoşnutsuzluk duyan Guaguin’in resimleriydi (1848–1903). Gauguin, resimden 
gerçekte olmayan, zihinseli, hayaliyi bir anda uygulamayı istiyordu. Yüzeyleri 
yer yer parlak renklerle donatıyor, kalın çizgiler çekerek ilkel, saf yürekli bir 
nitelik elde etmeye çalışıyordu” (Tansuğ, 1995: 237). 

 

 
Resim 15. Paul Gauguin, “Nevermore, O Taiti ”, 50 x 116 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1897. 
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Doğayı sorgulayıp doğaya yeni bir pencereden bakılması düşüncesini 

yaymaya ve daha sonra modern sanatın doğmasına zemin hazırlayan aynı kuşak 

sanatçıları erken empresyonizmde Monet ve daha sonra Post Empresyonizmde 

Seruat, Cezanne, Gouguin ve Van Gogh resim sanatına sorgulama düşüncesini 

getirmişlerdir. Post Empresyonizmde ışık öğesi, Empresyonizmdeki ışık anlayışından 

ayrılır. Doğal gün ışığı yerini resim düzlemindeki renkli yüzeylere bırakır. 

 

 3.1.9. 20.yy Resim Sanatında Işık 

 

            20. yüzyıl resim sanatında ışık olgusu, empresyonistlerin ışık ile resim 

yapması, ardından biçimi savunan Post Empresyonist akımının çabalarıyla modern 

sanatın oluşumuna zemin hazırlamıştır. Cezanne’nın doğayı geometrik biçimle ifade 

etmesi daha sonra Fovizm, Ekspresyonizm ve Kübizim felsefelerinin oluşmasına 

hizmet etmiştir. Fovizmin doğayı dekoratif bir şekilde resme taşıması, 

Ekspresyonizmin biçimi parçalaması ve kübizmin doğayı geometrik bir şekilde 

çözümlemesi sanatta yeni bir dönemi başlatmıştır. Bunun yanı sıra 19. yüzyılda 

fotoğraf makinesinin icadı ve ardından gelen teknolojik gelişmeler sanat bakımından 

çok çeşitli sonuçlar ortaya koymuştur. Bu nedenle modern sanat akımlarında bir 

üsluptan bahsetmek mümkün olmayacaktır. 20. yüzyılda biçimi parçalama anlayışı, 

izlenimciliğin önemini yitirmesi söz konusu olmuştur. Kendinden önceki resim 

anlayışını taklit olarak nitelendirip kavramsal yaklaşımı savunan Picasso’nun 

kavramsal yaklaşımı savunması soyut sanatın başlamasına neden olmuştur. 

Picasso’nun biçimi bozması ve biçimin de gerçek dünyaya ait olmaması daha önceki 

dönemlerde var olan geleneksel ton resmini duraksatmıştır. Kübik resimde ışığın 

yerini renk ve biçim almıştır. Kübik dönemin bu anlayışı, daha sonra Rayonizm 

(ışıncılık) akımının tepkisine yol açmıştır.  

 

Kübizme karşı olarak ışığın madde üzerinde titrek bir yapıya sahip olduğunu 

ve ışığın maddeye hareket kattığını savunarak ışığın titrek hallerinin biçimler 

üzerindeki titreşimini resmetmişlerdir. Aynı zamanda ışığın titreşimini soyut bir 

biçimde tuvale yansıtmışlardır. Modern dönemde plastik sanatlarda ışık elemanına 
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önem veren ve ışığın resim sanatında önemli bir yere sahip olduğunu savunan 20. yy 

sanat akımlarından biri de Rayonizm (ışıncılık) sanat akımıdır. 

 

3.1.10.  Rayonizm (Işıncılık) Resim Sanatında Işık 

 

            İtalya’da başlayıp İtalya’daki bütün sanat merkezlerini etkisi altında 

bırakmıştır. Rayonistler 1912’de “Sıpanın Kuyruğu” adlı guruplarıyla sergi açtılar. 

Işıncılık; Kübizmin, gelecekçiliğin ve Fovizmin bileşeni olarak nitelendirilmiştir. 

 

              “Resim, çeşitli nesnelerden yansıyan ve yayılan ısınların (ışık çizgilerinin) bir 

birini keserek mekânsal biçimler oluşturmadır” (Eczacıbaşı, 2001: 822).  

 

Modern sanatta ışık elemanı, artık başlı başına bir sorun haline gelmiştir. 

Işıncılık yaklaşımıyla daha önceki dönemlerde resim sanatında kullanılan ışıktan 

ziyade ışık yeni bir değer olmuştur. Geleneksel tuval resminin yanında gerçek 

mekânların değerlenmesi ve gerçek mekanın kendisinde oluşturulan kurgu ve 

düzenlemelerde ışığın etkileri aranmış ve sorgulanmıştır. 

 

 

 
 Resim 16. Laszlo Moholy, “Nagy”, 113x134 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1924. 
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“Moholy’nin yapıtlarının en büyük özelliğinin ışık tutkusu olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu özellik onun aslında çok değişik türdeki yapıtlarına bir 

bütünlük kazandırır. Moholy, fotoğraf kâğıdına, araya negatif yerine bu kâğıdın 

üstüne çeşitli nesneler koyup ışığa tutarak elde edilen ve fotogram denilen 

baskında ilk uygulamacılardan biridir” (Lynton, 2009: 117-118). 

         

              20. yüzyılda hızla gelişen teknoloji, toplumun her alanında çeşitlilik 

oluşturmuştur. Bu durum sanatta da kendini göstermiştir. 20. yüzyıl sanatlarında 

kullanılan ışık, teknoloji ürünüdür. 20. yüzyılda ilerleyen süreçlerde geleneksel tuval 

resminin yanında, gerçek dünyaya ait mekanlar da tuval işlevi görmüştür. Bu 

bağlamda mekânlarda düzenlemeler, enstalâsyonlar mekânla beraber değerlendirilip 

tasarımın bir parçası olarak ele alınmıştır. 

 

               Genel olarak plastik sanatlarda; ışık elemanının, 20. yüzyıldan günümüze 

kadar farklı disiplinlerde ele alınması söz konusudur. Gerçek mekânlarda düzenleme 

bağlamında ışık yansımaları bir estetik olgu olarak sorgulanmıştır. Çeşitli 

disiplinlerin var olduğu günümüzde, tuval resminde de ışık elemanının da hala 

sorgulanması söz konusudur.  Işığı,  problem olarak gören ve sorgulayan Rayonizmin 

(ışıncılık)  yanı sıra, foto gerçekçilik üslubunun da, ışık yönünde sorgulama içinde 

olması söz konusudur. Geleneksel tuval resminin yanında, farklı disiplinlerin (video 

art, kavramsal sanat vs.) tuval resminin gittikçe etkisini kaybetmesine neden 

olmuştur. Foto gerçekçiler, bu durum karşısında yeniden tuval resmini savunup, ışık 

elemanını resimlerinde tekrardan ele almıştır 

 

3.1.11.  Foto Gerçekçilik Resim Sanatında Işık 

 

“1960’ların sonlarından itibaren klasik resim sanatçıları olan boyayla fırçayı, 
yenidünyalarını sorgulamak için kullanmışlardır. Gerçi onlarda “resme bakıp 
resim” yapıyorlardı ama bunu yapış biçimleri için daha büyük bir mesafe 
gerektiriyordu... Motiflerinin fotoğraflarını bir projeksiyon makinesi yardımıyla 
tuvale kopyalıyorlardı. Yeni nesnelci (New Objectivity) ressamlar gibi Foto 
gerçekçilerde yüzeysel görüntüyü birebir yansıtmak yoluyla sorgulamak ve 
eleştirmek istediler”  (Krausse, 2005: 115).        
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              1960’ larda ortaya çıkan sanat akımlarından biri de foto gerçekçiliktir. Foto 

gerçekçiler, realizmi yeni bir biçim anlayışıyla ele almışlardır. Fotoğraf makinesini 

araç olarak kullanıp son derece gerçekçi resimler yapmışlardır. Resimlerde var olan 

biçimler gerçektirler. 

               

 Empresyonizmden sonra ortaya çıkan sanat akımları, doğa gözlemciliğinden 

kopup yeni tavırlar oluşturmuşlardı. Foto gerçekçilikle, tekrardan doğayı 

gözlemleyerek tuvale taşıma kaygısı ortaya çıkmıştır.   

 

 

 
Resim 17. Pihilp Pierslstein, “İki Model”, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1966. 

  
 Günümüz resim sanatında tek bir üsluptan bahsetmek olanaksız 

görülmektedir. Sanatçılar, bireysel özgünlük anlayışı ile üretimlerini 

sürdürmektedirler. Bunu yaparken bazı sanatçılar klasik resim anlayışı geleneğinden 

kopmayıp aynı zamanda özgün bir tavır ile resimlerini ele almışlardır. Günümüzde 

tercihini klasik yaklaşım bağlamında kullanan sanatçı; Pihilp Pierslstein’ dir. Işık 

düzenlemeleriyle ilginç kadrajlı kompozisyonlar oluşturan sanatçı, kurguladığı 

kurgular üzerinde ışık etkileriyle farklı görünümler oluşturmayı amaçlamıştır. 

Kullandığı nü modellerin belli bölgelerini ele alıp, ışık etkisiyle mekânda ortaya 

çıkan gölge biçimlerini, plastik anlamda ele almıştır. Aynı zamanda kullandığı yapay 

ışık ile farklı plastik değerler oluşturmuştur.  
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3.2. Kavram Olarak Figür 

 

Figür,“Resimde canlı ve cansız varlıklar için kullanılan terim, dünyadaki resim 

gelişmeleri içinde eski taş çağından tanımlanmaları en belirgin eğilimlerdendir” 

(Eroğlu, 2003:153). 

Dar Anlamda İnsan Figürü: Tüm canlılar içerisinde yaşanmışlık duygusunu yoğun 

bir şekilde uyandıran ve biçiminin hiçbir bölgesinde simetri olmayan biçimdir.   

 

3.2.1.  Rönesans Resim Sanatında Figür 

       Ortaçağ sonlarında ortaya çıkan Rönesans hareketi, toplumun her alanında 

olduğu gibi sanatta da kendini göstermiştir. Resim sanatı, Rönesans ile önemli 

gelişmeler kaydetmiştir. Ressamlar, resim sanatında keşifler yapmışlardır. Daha önce 

resim sanatında var olan biçimler, yeniden ele alınmıştır. 

 

 
Resim 18. Paolo Ucello, “San Romano Savaşı”, 182x319 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1455. 

Paolo Ucello nun yerlere saçılmış figürü, çeşitli zırh ve ve silahları doğru 

perspektif kısaltımda gösterilmek için çok uğraştığı açıkça belli. Onun en fazla 

gurur duyduğu şey düşmüş, yerde yatan, perspektif kısaltımla gösterilmesi çok 

güç olması gereken savaşçı figürüdür. Daha önce böyle bir figür çizilmemişti ve 

diğer figürlerle kıyaslandığında biraz fazla küçük görünmesine rağmen, nasıl bir 

heyecan yaratığını tahmin edebiliriz”(Gombrıch, 2009: 255). 
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         Figür, resim sanatında insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. Mağara 

resimlerinden başlayarak Rönesans dönemine kadar farklı anlayışlarla, resimlerde 

göze çarpmaktadır. Aynı zamanda resim sanatının ilk plastik öğelerindendir. 

Rönesans resim sanatı, ortaçağ resimlerinde ele alınan dini konulara bağlı kalmadan, 

o dönemde yitirilen Yunan sanat anlayışını tekrardan canlandırmıştır. Yunan 

sanatının Afrodit-Venüs gibi aşk ve cinselliği içeren konuları, Rönesans’ ta tekrardan 

ilham kaynağı olmuştur. Fakat Rönesans sanat anlayışı, tam anlamıyla dinin 

etkisinden kurtulmadığı için resme konu olan çıplak kadın bedeninin resmedilmesi 

dini merciler tarafından sorun olarak görülmekteydi.  Bu sorun Rönesans 

dönemindeki sanatçıların kadın figürü yerine resimlerinde daha çok erkek figürünü 

kullanmalarına neden olmuş ve bu durum ele aldıkları kadın figürü anatomisinin, 

erkek anatomisine benzemesinin nedeni olarak da görülmüştür. Lolerenzo Dı Credı’ 

nin “Venüs” resmi, ( Resim 19) konuyu daha iyi anlama bağlamında iyi bir örnek 

olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 19. Lolerenzo Dı Credı, “Venüs”, 151x69 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1493. 
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“Genel olarak resimlerde piramidal bir kompozisyon tekniği benimsenen 
Rönesans Resim Sanatında tek ve üçlü figür grupları dikkati çekmektedir. 
Leonardo'nun "Kayalıklar Madonnası "[Resim20] isimli çalışmasında dört kişi, 
geometrik, piramit biçimi bir kompozisyona göre dizilmişlerdir ve konumlarıyla 
bir haç çizerler. Ama alan içinde çok daha belirgindirler. Işıklar içerisindeki her 
öğe kendi görsel ve uzamsal dinamiğine sahiptir. Meryem'in yüzü birçok 
köşegenin kesişme noktasında durur. Ama kompozisyonun bütününün 
merkezinde yirmi incili broş yer almaktadır” ( Vezzosı, 2002: 57). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Resim 20. Leonardo da Vinci, “Kayalıklar Madonnası”, 189,5x120 cm, Tuval Üzerine 

Yağlıboya, 1503-506. 

            Rönesans resimlerinde figürler, resmi sınırlayan çerçeve içerisinde sınırlı 

olup kendi içinde de ayrık bir şekilde yerleştirilmişlerdir. Rönesans ressamları,  

figürlerde üç boyutluluğu güçlendirmek adına, figürü çevreleyen kontör çizgilerini 

kullanmışlardır. Rönesans resim anlayışında ressamlar, figürün üç boyutluluğunu 

desteklemek için insan anatomisinde abartılara başvurmuşlardır.  

 Rönesans’ın figürü ele alış biçimi, kapalı kompozisyon içerisinde piramidal 

bir yapı oluşturacak şekilde yerleştirilmiştir. Figürlerde abartılı kaslar ve yüzlerinde 

hafif bir tebessüm söz konusudur. Rönesans üslubuyla çizilen her nesne idealize 

edilmiştir. 
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Resim 21. Francesco  Parmigianino, “Uzun Boyunlu Madonna”, 216 × 132 cm, Tuval Üzerine 

Yağlıboya, 1534, 

 

 Resim 21’de “Meryem’i zarif ve kibar gösterme arzusunda olan ressam 

Meryem’e bir kuğu gibi uzun boyun yapmış, insan vücudunun oranlarını garip bir 

biçimde bükmüş ve uzatmış[…] ” ( Gombrich, 2009: 367). Rönesans resmindeki 

figür, güzellik kavramı anlatma kaygısıyla idealize edilmiştir. Rönesans’ın son 

dönemi, anatomi bilgisinin üst seviyeye ulaşma noktasıdır. Michelangello’ nun 

abartılı anatomi anlayışı ve bu anatomiyi belirginleştirmeye hizmet edecek, 

çağdaşlarından faklı olarak kullandığı ışık, daha sonra gelecek Barok üslubuna 

kaynaklık edecektir. Rönesans’ın tutkulu insan bedenindeki anatomi anlayışı, 

Rönesans dönemi resim üslubunu oluşturmuştur. İnsan bedeninin tamamını 

resmetmişlerdir. Resim sanatı tarihinde klasik desen geleneğinin temelini, Rönesans 

ressamları atmıştır ve bu, resim sanatına hala kaynaklık etmektedir. 
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3.2.2. Barok Resim Sanatında Figür 

 “17. yüzyıl sanatında açık kompozisyonun oluşması, Rönesans’ın kapalı 

kompozisyon içerisine sıkıştırılmış figür anlayışı neden olmuştur” ( Wölfflin, 1995: 

149).  

 Barok resim anlayışı, Rönesans’ın dinin etkisinden kurtulamamış sanat 

anlayışından ziyade, Helenistik dönemin hareketli figürlerinden ve Rönesans’ın son 

dönem sanatçısı Michelangello’ nun figürlerindeki abartılı betimlerinden 

etkilenmiştir. Barok resim sanatının bu etkilerden yola çıkarak kendine has bir üslup 

oluşturma yolundaki serüvenine öncülük eden ressam Cravaggio’ dur. Barok 

üslubunun hareketli bir kompozisyon düzenine sahip olmasında etkili olan bir diğer 

neden de Cravaggio’ nun hareketli, aykırı ve korku dolu hayat macerasıdır. 

 Rönesans’ ın sakin ve durgun figürlerin yerine; Barok’ un hareketli, 

heyecanlı, tedirgin ve güçlü ifadelere sahip figürlerini almıştır. Bu üslupta önemli bir 

plastik öğe olan ışık elemanı, kompozisyon içerisinde yer alan biçimlerin ifade 

güçlerini arttırmak için kullanılmıştır. Barok resim anlayışında ışık, resme aynı 

zamanda dramatik bir hava katmıştır. Resimde konu edilen figürler, hareketli bir 

anlarında tuvale yansıtılmışlardır. Bu figürlerin hareketleri her an yeni bir olayla 

karşı karşıya kalacaklarmış hissi uyandırır. Barok resmi, güçlü bir ışığın etkisinde ele 

alındığı için keskin koyuluklarda, oluşumu kaçınılmaz bir durum oluşturmuştur. Bu 

koyuluklardan dolayı resimde yer alan figürler ve objeler yer yer görülemezler.  

            Caravaggio’ nun bu resminde ( Resim 22) yapay ışığı neden kullandığını, 

kompozisyonda hareketi nasıl sağladığını ve dramayı nasıl elde ettiğini anlamak 

mümkündür. 



37 

 

 

 

 

Resim 22. Caravaggio, “Cellâd ın Başı David”,  125x101 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1606-

1607. 

          Barok resim sanatında önemli bir yere sahip olan bir diğer ressam da  Flaman 

Rembrandt’ dır. (1606-1668). Kendine özgü bir tarzla figürü ele almıştır. Rembrandt, 

resimlerinde kullandığı figürlerin portrelerini kalın boya tabakalarıyla resmetmiştir. 

Aynı zamanda portrelerin ifade gücünü arttırmak için yapay ışığa da başvurmuştur. 

Bu yaklaşımın, daha sonra da ressamlar için ilham kaynağı olduğu görülür. Resim 

sanatında insan portresinin ve ifadesinin, yeniden önem kazanmasına katkı 

sağlamıştır. Rembrandt’ ın  “Oto Portre” ( Resim 23) eseri, konunun bütünlüğünü 

sağlama açısından örnek verilebilir.  

 

“Büyük ustaların yaptığı ve bir kimsenin karakterini ve rolünü özetlemede 
unutulmayacak başarılar elde etmiş başka portrelerde gördük. Ama bunların en 
başarılılarında bile, figürler daha çok bir roman kahramanını ya da sahnedeki bir 
tiyatro oyuncusunu anımsatırlar. İnandırıcıdırlar, etkileyicidirler, fakat insan 
denen karmaşık varlığın yalnızca bir yönünü yansıta bildiklerini hissederiz. 
MonaLisa bile hep böyle gülümsemiş olamaz. Oysa Rembrandt’ın üstün 
portrelerinde gerçek insanlarla yüz yüze gibiyizdir” (Gombrich, 1999: 423). 
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Resim 23. Rembrandt, “ Oto Portre”, 86 x 70,5 cm, Tuval Üzerine yağlıboya, 1669. 

 

3.2.3. Rokoko Resim Sanatında Figür 

 

           “17. yüzyılın ilk yarısında, Barok stilini hemen izleyen stile Rokoko adı 

verilir. Rokoko genel anlamda, ince dekoratif bir stildir” (Kınay, 1993: 120). Rokoko 

resim üslubunun, baroktan farklı yanı, konu farklılığıdır. Barok’ un devamı gibi 

görünen Rokoko üslubu, soylu sınıfına hizmet eden sipariş üzerine kurulu bir 

akımdır. Rokoko döneminde yaşayan soylu sınıfın saray yaşantısı, sahte güzelliği 

daha da abartılarak, şatafatlı bir şekilde resmedilmiştir. Rokoko üslubunda ele alınan 

insan figürleri, saraylarda yaşayan soylu sınıf kavramını anlatmak için daha ince, 

zarif ve aşırı süslü; daha da soyluluk katarcasına abartılıp yorumlanmıştır. Rokoko’ 

nun bu yaklaşımı, Rönesans anlayışını savunan ve tekrardan resim sanatının 

Klasizme dönüşünü isteyen Neo-Klasizm ile son bulmuştur. 
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3.2.4. Neo-klasizm Resim Sanatında Figür 

 

          Neo-klasikçiler, resimlerinde doğaya sadık kalıp doğayı kendi dönem güzellik 

anlayışına göre şekillendirmişlerdir. Bu bakımdan neo-klasikçi üslupta ideal güzellik 

söz konusudur. Kompozisyon bakımından figür anlayışı ve figürü ele alışları, 

Rönesans ile aynıdır ve kompozisyon kurulumu da Barok üslupta olduğu gibidir. 

Rönesans ve barok karışımı bir üsluba sahip olup konu olarak elle alınan figür 

sağlam bir anatomik yapıya sahiptir. Neo-klasizmde manevi konular işlendiği için 

kullanılan figürler, asil bir duruş sergiler şekilde resmedilmiştir. Figürler yalın ve 

heykelsidir.  

 
Resim 24. Jacques David,  “Horace kardeşlerinin yemini”,  330x425 cm, Tuval Üzerine 

Yağlıboya, 1784. 

 

"Büyük Fransız, İhtilalı’nın eşiğinde eserler vermeye başlayan Fransız Jacques 
Louis David (1748–1825) Resimde en geniş ölçüde açıklık elde edebilmek için 
desene büyük önem veriliyor, renk, boya ikinci plana düşüyor ve ancak tuvali 
konusunu anlatan deseni daha belirgin bir hale getirmek için kullanılıyordu. 
Sanatçının “Horace kardeşlerinin yemini” [Resim 24] tablosu bu stilinin en 
anlamlı yapıtıdır. (Kınay, 1993: 139-140) 
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3.2.5.  Romantizm Resim Sanatında Figür 

 

            Neo-klasizmin klasik mantıksal anlayışı, romantizmin duygusal dramatik 

düşüncesiyle son bulmuştur. Bu akımla birlikte, figürün arkasındaki manzara, 

yeniden başlı başına bir değer kazanmıştır. Aynı zamanda figür resminden de 

vazgeçilmemiştir. Romantizm döneminde resmedilen figür güçlü bir ifadeye sahiptir. 

Bu bağlamda resmedilen figür, abartılı ve yer yer deforme olmuştur. Aynı zamanda 

romantik dönemde yaşanılan siyasi ya da sosyal çatışmaların sonucu ortaya çıkan 

olumsuz durumlar da, resmedilen figürün plastikliğinde etkili olmuştur. Romantik 

resim, daha çok toplumun alt kesimine hitap etmiştir. Romantizmin sanat anlayışını 

en iyi anlatan sanatçı da Goya’ dır.   

 
Resim 25. Francisco de Goya, “Dev”, 29.2x21 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1818. 

 

[Resim 25] “Goya’nın en saplantısal düşlerinden birinin resmidir. Dünyanın 
ucuna oturmuş bir dev figürü. Ev ve şatoların birer noktaya dönüştüğü ön 
plandaki küçük mü küçük manzaraya bakarak, bu devin boyutlarını ölçebiliriz. 
Gerçek yaşamdan çizilmiş gibi, açık seçik dış hatlarıyla verilmiş bu korkunç 
hayalet üzerine, hayal gücümüzle bazı yorumlar yapabiliriz. Canavar ay ışığı ile 
aydınlanmış manzarada korkunç bir karabasan gibi oturmuş. Acaba Goya, 
savaşın sıkıntıları ve insanların çılgınlığı altında ezilen ülkesinin yazgısını mı 
düşünüyor? Ya da bir şiirde olduğu gibi, sadece bir hayal mi oluşturuyor?” ( 
Gobrich, 2011: 488). 
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3.2.6.  Realizm Resim Sanatında Figür 

 
 

 Romantik dönem ressamlarının duygusal konulara yönelişleri ve 

resimlerinde hayal gücü ürünü figürleri savunmaları, realizmin gözleme dayalı figür 

anlayışı ile son bulmuştur. Realizm akımının sanatsal anlayışına göre sanatçı, 

gerçeklere sadık kalınmalı, toplumda var olan olgulara ayna tutulmalı ve toplum 

gerçekleri tarafsız bir şekilde yansıtılmalıdır.  

 Realizm ile birlikte resim sanatında gözlem eylemi önem kazanmış olup 

oluşturulan resimlerdeki figürler, gözlem sonucu oluşturulan figürlerdir. Realist 

dönem resimlerindeki insan figürü toplum içinde hangi konuma sahipse resim içinde 

de aynı konuma sahiptir. Realizmle beraber insan duyularında gözlemin önem 

kazanması doğanın da önem kazanmasına etken olmuştur. Böylelikle resim sanatında 

sağlam figür anlayışı ve aynı zamanda figürün içinde olduğu atmosfer ile birlikte 

resmedilmesi, önemli gelişmelerin olmasını sağlamıştır. Realist resimde figür gerçek 

hayatta olduğu gibidir ve hiçbir abartı söz konusu değildir. Daha önceki dönemlerde 

var olan idealize etme anlayışı, tamamen yok olmuştur.  

 
Resim 26. François Millet, “Basak Toplayan Kadınlar”, 33x44 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 

1857. 
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“Millet’in ünlü tablosu “Başak toplayan kadınlar” ı gösteriyor burada ne 
dramatik bir olay betimleniyor nede güldürücü bir öykü. Sadece hasat sırasında 
tarlada çalışan üç kişi görülüyor. Bu insanlar ne çok güzel nede 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” (Gombrich, 
2011: 508). 
 

 Realist dönemi en iyi anlatan ressam Millet’ dir. Köylüleri konu alan, onları 

aşağılayan ve bilgisiz gösteren resimlere karşın Millet’ nin bu eseri, onların yaptığı 

işi yüceltmekte, onların ne kadar kötü şartlar altında çalıştığını göstermektedir. 

Figürlerinin heykele benzeyen duruşu ve yürek burkucu sahneleriyle 19. yüzyılın en 

önemli resimlerden biridir. 

 Nihayetinde Realizm’in sonlarına doğru doğa gözlemi önemli bir konuma 

gelmiştir. Realist ressamlarla bir dönem beraber çalışan bir diğer ressam da Monet’ 

dir (1840–1926). Monet’ in resimde yeni sorgulamalara girişmesi realizmi başka bir 

boyuta taşıyacaktır.  

 

3.2.7. Empresyonizm Resim Sanatında Figür 

 

        Empresyonizm akımında ressamların atölyelerin dışına çıkıp doğa 

karşısında doğayı bire bir gözlem yoluyla resmetmesi, ressamları daha önceki 

geleneksel ton resminden uzaklaştırmıştır. Empresyonist üslupta ışığın belirleyici 

olması, resimde çizgi elemanını yok etmiştir. Onun yerine renkçi bir anlayış 

getirmiştir. Bu anlayış empresyonist akımda ele alınan figürü silik göstermiştir. Aynı 

zamanda bu akımın odak noktası ışık ve ışığın oluşturduğu etkiler olduğu için figür 

elemanı önemsenmemiştir. Örnek olarak (Resim 27)’de figür, doğa içerisinde bir 

bütün olarak düşünülüp, güneş ışınlarının oluşturduğu etki ile silik ve belirsiz bir 

şekilde kendini göstermiştir. Empresyonist yaklaşımın bir devamı olan Post 

Empresyonist yaklaşımın oluşması, Empresyonist düşünceyi başka bir noktaya 

taşıyacaktır. 
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Resim 27. Claude Monet, “Gün Doğumu”, 48x63 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1872.   

 
 
Empresyonist resimlerde ne çizgi, ne kompozisyon, ne insanın hayran olmasını 
gerektiren bir özellik, nede neyin dönüşülebileceğini belirten bir ipucu vardı. 
Belki sabırla ve resimlere verilen adların yardımı ile bunlardan bazılarının 
manzara resimleri olduğu sonucuna varabilirdi, ama suları ve yaprakları 
belirtmek için kullanılması anlaşılabilecek olan kaba ve uyumsuz fırça darbeleri, 
insanlar ve yapılar gibi katı nesneleri yansıtmak için de kullanılınca, ortaya bir 
sorun çıkıyordu. İnsan biçimini inandırıcı bir yöntemle rahat bir anlatımla dile 
getirmek bilindiği gibi sanatın en güç anlarından biriydi; oysa bu sanatçıların 
böyle bir amacı yokmuş gibi davrandıkları görülüyor; ne inandırıcı bir mekan 
yaratıyorlar, ne de böyle bir mekanı sanata yaraşır bir olayı yansıtmak için 
kullanıyorlardı  (Lynton, 1982: 15). 

 
   

3.2.8.  Post Empresyonizm Resim Sanatında Figür 

 

Empresyonist ressamlarının oluşturdukları dağınık kompozisyon anlayışı ve 

bu kompozisyon içerisine yerleştirdikleri belirsiz, silik biçimlere karşın Post 

Empresyonizmin planlı kompozisyon anlayışı, belirli, düzenli biçim anlayışı ile 

Empresyonizmi başka bir noktaya taşımıştır. 

 

 “Tam karşılığı "Post Empresyonizm" olan bu akım, Empresyonizmin bir devamı 
ve bir kolu olarak kabul edilmelidir. Şu farkla ki, güneş ışığını inceden inceye 
serbestçe bir teknik ve duygunun rol aldığı bir coşkunlukla canlandıran 
Empresyonistlerin bu tutumuna karşılık, Post-Empresyonizm daha rasyonel, 
daha bilimsel motorlarla uygulamış, renkleri, şaşmaz bir kesinliğe vurarak, yan 
yana gelmiş küçük kareler -dikdörtgenler- halinde tuval üstüne sıralamıştı. Post-
Empresyonist akımının şefi olan Georges Seurat, 1884 yılında yeni bir kalıba 
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dökülmüş Empresyonizmin ilk denemelerini göstermeye başladı. Ressamın 
"Banyo" adlı ilk büyük kompozisyonu 1884 "Müstakil Sanatçılar Sergisi"nde 
sergilendi ve hemen çok geniş yankıların uyanmasına yol açtı” (Web. 2). 

                

 
Resim 28. George Seurat,  “Banyo”, 201x300 cm,  Tuval Üzerine Yağlıboya, 1885. 

 

 Post Empresyonist anlayış, Empresyonist anlayıştan farklı olarak biçime 

önem vermiştir. Ressamlar, resimlerinde biçimleri, farklı bir tavırla resmetmişlerdir. 

Daha düzenli fırça vuruşları ile tonlar yan yana gelecek şekilde uygulanmıştır. 

Resimlerde görünen biçimler, sert kontör çizgilerle resmin atmosferinden ayırt 

edilmeye çalışılmıştır. Bu stilin oluşumunda, Seurat’ ın sanatsal tavrı da etkili 

olmuştur.  Seurat’ ın (Resim 28) Post Empresyonist anlayışı, en iyi anlatan resmidir. 

Bu resimde olduğu gibi figürler, kontör çizgilerle belirtilmeye çalışılmıştır. Tonlar, 

sistematik bir şekilde yan yana konularak uygulanmıştır. Kurguladığı düzenli 

kompozisyon, uyguladığı rasyonel renk anlayışı ve kare şeklindeki renk nüansları, 

kendinden sonraki sanatçıları etkilemiştir.  
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Resim 29. Paul Gauguin,  “Tahitili Kadınlar”, 69x92 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1891. 

 Post Empresyonist dönemde önemli bir yere sahip olan bir diğer ressam da 

Paul Gauguin’ dir. Gauguin, resimlerinde ele aldığı biçimleri kalın sert çizgi ile 

belirtmeye çalışmıştır (Resim 29). Bu çizgi, doğada gördüğümüz çizgi değil, 

soyutlanmış çizgidir. Bu bağlamda Empresyonizm sonrası akımlarda ele alınan figür, 

soyutlamaya uğramıştır. Bu dönem içerisinde yaşanılan toplumsal sorunlar, savaşlar 

vs. biçimin tekrar ele alınmasına neden olmuştur. Daha önceki dönemlerde 

benimsenen geleneksel klasik figür anlayışı, bu dönem içerisinde yaşanılan 

toplumsal sorunları karşılamadığı için insan bedeninin tekrar ele alınıp 

sorgulanmasına neden olmuştur ve sorgulama sonucu ele alınan figür, deformasyona 

uğramıştır. Bu stilin biçim anlayışında yer yer soyutlamaya gidilmesi daha sonra 

oluşacak üsluplara kaynaklık edecektir. 
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Resim 30. Eduard Munch, “Çığlık”, 35x28 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1893. 

 

20. yüzyıl ile beraber gelişmekte olan teknoloji, kendisiyle beraber toplumsal 

sorunları da getirmiştir. Toplumda sınıflar arası farklar artmış, insanlar 

yalnızlaşmaya başlamış ve yalnızlığa sürüklenmişlerdir. 20. yüzyıl sanatçısı, kendine 

yönelip, toplumsal sorunları içselleştirerek dışavurumcu bir tavırla bu sorunları ele 

almıştır. Eduard Munch’ un “Çığlık”  resminde (Resim 30) toplumsal bunalım, 

kişisel kaygı ve yalnızlıkları görmek mümkündür. Bu resimde istenen duygu ve 

düşüncelerin yansıtılması için kullanılan figür tamamen biçimsel deformasyona 

uğratılmıştır. 

 

  3.2.9. 20.yy Resim Sanatında Figür 

 

"İzlenimciler'le Post-İzlenimcilerin ışık ve gölgenin renkle anlatımı sonunda 
yitirdikleri nesne biçimini resme yeniden kazandırmak için Cezanne, Gauguin, 
Van Gogh ve Munch gibi sanatçıların harcadıkları çabayı biliyoruz. Hatta 
Cézanne, nesnelerin yapısal kuruluşlarını dağıtmamak için, renklerin arasına 
siyahı koyduğu gibi, görüntüyü de geometrik biçimler üzerine oturtarak 
sağlamlaştırmayı prensip edinmişti ( Cezanne, 1957: 22). 
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   Cezanne’ nin doğayı yeniden geometrik bir şekilde ele alması, resim sanatında 

biçimin tekrar önem kazanmasını sağlamıştır. Artık 20. yüzyılın sanatlarında biçim 

önemli bir problem haline gelmiştir. Ancak 20. yüzyılın sanatlarında ele alınan biçim 

gerçek dünyaya ait değil, sanatçıya özgü tasarlanmış biçimlerdir. 

"Özgürlüğe karşın Akademik Eleştiri'nin, yani resmi biçim olarak ele alan 
eleştirinin katı kuralları egemenliğini yine de sürdürmekte ve kuramsal 'bitişlik', 
yani şekil olarak tamamlanmışlık ana ölçüt olmaktadır. Bu eleştiri türünde, 
artistik bir idealden söz edilemez gibi görünmektedir. Bu yaklaşımı daha sonra 
Picasso' da destekleyecek ve 'biçim konudan önemlidir' diyecektir” ( Erinç, 
1995: 65). 

 

 
Resim 31. Pablo Picasso, “Avingnonlu Kızlar”, 243,9x233,7 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1907. 

 

       Picasso, resimlerinde üç boyutlu formları, iki boyutlu düzlemde göstermeye 

çalışır. Farklı bakış açılarından figüre yaklaşır. İnsan figürlerinin profilinden, çeşitli 

nesnelerin önden- arkadan, sağdan- soldan ve yukarı- aşağı görünüşlerini bir arada 

verir. Bunlar kübizmin özellikleridir. “Avignonlu Kadınlar” resminde, çeşitli 

duruşlar içindeki beş çıplak figür, kompozisyonda dengeli bir şekilde dağılmışlar. 

Anatomik özeliklerde çarpıtma ve deforme etme söz konusudur. 

 “Resim sanatında Rönesans’tan beri geçerli olan gelenekçi imkânların artık 

sonucuna varılıyordu. 1890–1914 arası, tarihte bir benzerine rastlanamayacak sayıda 

özgün resim kuramının ortaya çıktığı bir dönemdi” (Tansuğ, 1995: 240). Picasso, 20. 

yüzyıl sanatında, sanatçının doğayı nasıl nitelemesi gerektiğini gerek sözleriyle, 
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gerek resimleriyle vurgulamıştır. 20. yüzyılda değişen dünyanın, gelişmekte olan 

teknolojinin ve ortaya çıkan teknolojik ürünlerin karşısında duran sanatta da 

değişimler ve çeşitlilikler olmuştur. Fotoğraf makinesinin icadından sonra gelen 

kamera, sanatta büyük çeşitliliğe neden olmuştur. 20. yüzyıl sanat akımlarında 

ilerleyen süreçlerde oluşan sanat akımları içerisinde klasik desen anlayışını, 

resimlerinde ön plana çıkaran sürrealizmdir. Sürrealizmde her ne kadar gerçeküstü 

konular söz konusu olmuşsa da Sürreal konular içerisinde klasik üslupla çizilen insan 

bedeni resmin odağında yer almıştır. 

 

 
Resim 32. Salvador Dali, “Hayali Matador”,  393.8x199.7 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1968-

1970. 

 

     Bir başka insan figürünü savunan sanatsal anlayış da Hiperrealist 

yaklaşımdır. Hiperrealist yaklaşımda, gerçeğe yakın figürler söz konusudur. Fotoğraf 

makinesinden yararlanıp doğayı birebir resmetmişlerdir. Hiperrealistlerde hem konu 

hem de işlenen biçim gerçektir. Ele alınan insan bedeni, tüm çıplaklığıyla 

resmedilmiştir. 20. yüzyıl sanatlarında bir üsluptan bahsetmek mümkün değildir ve 

çeşitlik söz konusudur. Teknolojinin ürünü olan kameranın günümüzde resim 
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alanında bir araç olarak kullanımı, video art ve performans gibi disiplinlerin insan 

bedenini ön plana taşımasına neden olmuştur. 

 

3.3. Kavram Olarak Mekân 

 

Mekân veya yer, çeşitli yaklaşımlarca farklı ele alınmakla beraber geniş bir 

çerçeve ile insanı çevreden belli bir ölçüde ayıran ve içinde eylemlerini sürdürmesine 

elverişli olan boşluk ve sınırları,  gözlemciler tarafından algılanabilen uzay parçası 

olarak tanımlanabilir. 

“Resimde mekân; Özellikle klasik resimde anlatılmak istenenin geçtiği, 

resmin kendi içerisindeki, üç boyut yanılsamasının da kullanıldığı uzay boşluğuna 

verilen isimdir” (Eroğlu, 2003: 238). 

 

3.3.1. Rönesans Resim Sanatında Mekân 

“Giotto geleneğinden sonra Floransa Okulu’nun kurucuları Masolino (1383–
1447) Angelico ve Masacio’dur. “Sacra Conversazione’’[adlı kompozisyon] 
resimlerinde, gerçekleştirdiği yenilikle uyumlu bir kompozisyonun yasalarını 
ortaya koyup yaygınlaştırmıştı’’ (Bazin, 1998: 259-260).  
 

Floransa Okulu’ ndan sonra Rönesans döneminde resim sanatı anlayışında 

gerçeğe yakın doğa resimleri oluşturulmaya başlanmıştır. Dinin etkisinden kurtulan 

ressam, özgür ve engellenmeksizin her türden canlıya ilgi gösterip onu resmetmiştir. 

Rönesans sanatçısı büyük bir iştahla farklı konulara yönelmiştir. Bütün nesnelerin 

yapılarını, bunları her türlü uzamsal konumda tasarlamasını sağlayacak ölçüde 

anlama ve sorgulama çabası içine girmiştir. 

              Rönesans resim üslubunu oluşturan, belirgin kontör çizgilerdir. Kullanılan 

bu kontör çizgiler, mekânın belirlenmesinde de etkili olmuştur. Perspektifin 

keşfedilmesiyle Rönesans ressamlarında mekân olgusunu resmetme tutkusunu 

oluşturmuştur. Böylelikle Rönesans döneminde doğa manzaraları, mimari yapılar ve 

iç mekânların resmedilmesi başlamıştır. Rönesans resminde, Leonardo’ya kadar 

mekân, tam anlamıyla gerçek mekân değildir. Aynı zamanda Rönesans resminde 
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gerçek bir atmosfer yoktur. Nedeni ise Rönesans resmi içerisinde var olan biçimlerin 

ayrıksı bir ton hiyerarşisine uğramasıdır. Rönesans döneminde resim sanatındaki 

mekânın gerçeğe yaklaşımı Leonardo ile başlamıştır. Leonardo’nun yapmış olduğu 

“Kayalıklar Madonnası” resminde mekan olgusunu görmek mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 33. Leonardo da Vinci, “Kayalıklar Madonnası”, 189,5x120 cm, Tuval Üzerine 

Yağlıboya, 1503-506. 

 
[Leonardo] “Kayalıklar Madonnası’’ resminde çizgisel perspektifin özellikle 
Açıkhava ve peyzaj resimlerinde işe yaramadığını anlamış ve uzaktaki 
görüntüyü perspektifle verebilmek için yeni bir buluş geliştirmiştir. Aerial 
perspektif denilen bu yöntemle arkadaki görüntüyü açık tonda tutup, onu koyu 
kayalıklarla perdelemiş, bir büyük delikten bize göstermiştir. […] Kayalı 
göçük ve uzakta kaybolan ulaşılmaz dağlar mekân-zaman sonsuzluğunda 
jeolojik evreni canlandırırlar, kutsal olayın sahnesini oluştururlar ve o sahnede 
hareketler sanki oluşum halindeki insanlık tarihinin bu anını yakalamak ister 
gibidir” (Beykal,  2000: 133). 

 

Rönesans döneminde ressamlar dinsel ve mitolojik konular üzerinde 

yoğunlaşmışlardır. Resimlerine konu olan dış dünyanın, gerçek dünya ile anlatılması, 

gerçeği oluşturmada problem olmuştur. Dış dünyaya ait biçimlerin gerçek dünyaya 

uydurulması, beraberinde problemleri de getirmiştir. Bu nedenle Rönesans sanatçısı 
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plastik anlamda sürekli keşifler yapmıştır. Leonardo’nun dış dünyayı yansıtması ve 

gerçeğe yakınlaşması, Rönesans dönemi ve sanat tarihi bakımından önemli bir yer 

teşkil etmiştir. 

 

3.3.2. Maniyerizm Resim Sanatında Mekân 

 

Sanatçılar, seyredenleri sonsuza çekercesine mekan derinliği kullanmışlardır. 

Bu derinlik nedeniyle seyredenler figürleri havada duruyormuş zannına kapılırlar. Bu 

özellikle resme ince ve zarif bir görünüm kazandırır. 

 
“Maniyerizm, ilginç bir tutum sergileyerek yapıtta tanımlanabilen mekân 
olgusunu ortadan kaldırmak istemiştir. Özellikle resimde mekân konusunda, 
mekânın neresi olduğunu anlayamadığımız şemaları kullanırken, bir anlamda 
daha sonra, Barok ressamın aydınlık-karanlık karşıtlığında, kısmen mekânı bir 
proporsiyonlama aracına çevireceği durumuna da işaret etmiştir” (Web. 3). 

   

   Rönesans ve Barok arasındaki süreç; maniyerizm olarak adlandırılmıştır. Bu 

süreçte Rönesans’a karşı çıkışın ilk adımı atılmış, dağınık kompozisyon anlayışının 

ortaya çıkmasına zemin hazırlanmıştır.  

 

3.3.3. Barok Resim Sanatında Mekân 

 

            Barok resim üslubunu oluşturan açık kompozisyon anlayışı, resimde mekan 

olgusunu gerçek hayata bağlamıştır. Dönem ressamlarının oluşturduğu kompozisyon, 

yaşamın bir devamı şeklinde tasarlanmıştır. Her ne kadar parçalanmış, karanlıkta 

belirsizleşen mekan söz konusu olsa da, ışık etkisiyle ortaya çıkan gölgeler, mekan 

duygusunu izleyiciye sunmuştur. Oluşturulan an resmi, beraberinde, o anın geçtiği 

mekanı da, bütün ayrıntılarıyla resmetmiştir. Barok resim üslubunda, ışığın belirgin 

olması, beraberinde karanlık alanların da resme girmesine neden olmuştur. 

            Ancak Barok dönemi içerisinde, Baroktan biraz daha açık tonlarla resim 

yapıp resimlerinde mekana önem veren, mevcut duruma göre ayrıntıyı ön planda 

tutan Hollandalı ressam Vermeer’ dir. Vermeer, Barok sanatçılarının ifadeci portre 
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ve insan figürü tutkusundan farklı olarak figürün etrafındaki alanlara önem 

vermiştir. Vermeer, bir iç mekân ressamı olarak bilinmektedir. Bilimsel perspektifin 

bütün olanaklarından yararlanan sanatçının oluşturduğu resimlerde mekan, çok 

başarılı bir şekil kazanmaktadır. Aynı zamanda kompozisyonların genelinde, bir 

denge söz konusudur. 

             Hollandalı ünlü ressam Vermeer, eserlerinde gündelik hayatın herhangi bir 

anını yani yaşamın bir kesitini sunar. Ama onun eserlerini değerli kılan gündelik 

yaşamdan kesitler verirken, gerek kişilere gerekse mekana dinamik unsurlar 

yüklemesidir. 

 

“Vermeer resimlerindeki insanlarla izleyicinin arasına mutlaka belli bir mesafe 
koyar. Onun figürleri resmin genellikle tam ortasında yer alırlar ve kenarlara hiç 
değmezler. Böylece seyreden gözle fazla yakın bir temas kurmaktan kaçınmış 
olurlar. Mekân figürlerin etrafını süsleyen, resmi dolduran bir dekordan öte, başlı 
başına bir aktördür; hatta kimi resimlerinde insanlar mekânın süsü, doğal bir 
parçası gibi dururular. Sahne insanın tamamlayıcısı değil, insan sahnenin 
emrindedir”  (Krausse, 2005: 41).  

 

 

 
 

Resim 34. Jean Vermeer, “Gök Bilimci”, 45x50 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1670. 
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           (Resim 34)’de genel olarak izleyiciyle buluşan mekan ve mekanın içine 

yerleştirilmiş her şey, mekan ile bütünlük içindedir. Barok dönemi resimleri 

içerisinde mekânı en iyi ve en kusursuz resmeden ressam Vermeer’ dir. Vermeer’ in 

kusursuz, gerçekçi resimleri dönem içindeki ve dönem sonrasındaki sanatçıları 

etkilemiştir. Barok’ un son döneminde sanatın, burjuvazinin tekeline geçmesi ile 

ressamların kaygılarından ziyade alıcının kaygıları önem kazanmıştır. Bu bağlamda 

resim sanatında yeni bir stil oluşmuştur. Oluşan bu stil, Barok’a tamamen karşı, 

sipariş üzerine yoğunlaşmıştır. Rokoko olarak nitelenen bu stilde konular abartılarak 

işlenmiştir. Bu stil ressamları burjuva sınıfının istekleri doğrultusunda, şatafatlı 

hayatın, olduğundan daha abartılı görüntülerini resmetmiştir. Resimde gerçek 

olgusunun ortadan kalkması Neo- Klasikçilerin tepkisiyle son bulmuştur.  

 
 
 

3.3.4. Neo- Klasik Resim Sanatında Mekân 

 
Neo-Klasikçi üslupta, ideal güzellik söz konusudur. Kompozisyon 

bakımından mekân anlayışı ve figürü ele alışları Rönesans ile aynıdır. Kompozisyon 

kurulumu da Barok üslupta olduğu gibidir. Rönesans ve Barok karışımı bir üsluba 

sahiptir. Konu olarak ele alınan sahneler, sağlam bir kurgulamaya sahiptir. Neo-

Klasizmde manevi konular söz konusudur. Dolaysıyla konuya hizmet edecek 

mekânlar tercih edilmiştir. 

 

“Fransız Devrimi’nin kahramanları yaşayan liderler değil ölü şehitlerdi, Fransız 
Devrimi’nde ve sonrasında çok önemli görevler alan Louis David, Devrimin 
kahramanlarını bu ideal ile ilişkilendirirken onların şehitleşmesi için mekânı son 
derece yalınlaştırarak, olayın zaman-üstü bir boyuta taşınmasını sağlamıştır. 
David, bir 13 Temmuz 1793’ te banyosunda suikasta kurban giden Jean-Paul 
Marat’nın ölümü. [Resim 35]’de  boş mekana, trajik bir değer yüklenir” ( Sennet,  
2006: 280). 
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Resim 35. Louis David, “Marat’nın Ölümü”, 162x130 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1793. 

 

      

           Neo-Klasik dönemde, maneviyat ve kahramanlık gibi olgular önemsenmiştir. 

Maneviyat ve kahramanlık kavramlarının ön plana çıkması için abartılara 

başvurulmuştur. Bu dönem içerisinde abartıdan kaçınan ve daha natürel bir yaklaşım 

gösteren sanatçı Louis David’ tir. David’ in “Marat’ nın Ölümü” resminde ne kadar 

idealize edilmiş mekan görünse de, az da olsa mekan, natürel bir yaklaşım ile 

işlenmiştir. Her şey daha doğal bir yapıya sahiptir. Bu yüzden David’ in resimleri, 

Neo-Klasik dönemde farklı bir yere sahiptir  

 

 
          Neo-Klasik dönemin sınırlı konuları idealize etme anlayışı, Romantizmin 

duygusal, tepkisel ve içe dönük konularının önem kazanmasıyla son bulur. Ne kadar 

konu olarak karşı çıkmış olsa da, gerçekçi üsluplarını reddetmemişlerdir. Duygu 

odaklı Romantik resimler, mekanda bu duyguların etkisiyle gerçeklikten belli ölçüde 

uzaklaşır, düşsel bir yapıya bürünür. 
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 3.3.5. Romantizm Resim Sanatında Mekân 

 

  1789 Fransız Devrimi, 1830- 1848 Ayaklanmaları, 1870 Savaşı,  gelişmekte 

olan sanayinin neden olmaya başladığı bunalımlar, bu dönemdeki toplumsal 

olayların en belirginleridir. Romantik sanat, duyguyu temel alır. Sanatçı doğrudan 

kendisine yönelmiştir; güzellik yerine ifade ön planda tutulmuştur. Duyguları, iç 

dünyası ve kendi gücü onun tek kaynağıdır. Bu akımda sanatçının bireysel olarak 

kendini yorumlaması, kişiliğinin duygusal yanını en iyi biçimde anlatabilmesi 

amaçlanmıştır. 

 

               Romantik dönem ressamlarının manzaraya yönelik resimler yapması, resim 

sanatına izlenimci bir yaklaşım kazandırmıştır. Mekân olgusu, karmaşık bir gözlem 

algılamasına dönüşen bir yapılanma gösterir. Manzara resimlerinde kullandıkları 

sonsuz derinlik, mekân hissini güçlendirmiştir. Romantik dönem resimlerde ufuk 

çizgisinin belirtilmesi, mekânı güçlendirmiştir. Bunun yanı sıra, dönem ressamlarının 

biçim olarak kompozisyonun içine yerleştirdikleri ağaç, kaya, vb. gibi öğelerle de 

derinlik kazandırılmış, mekân oluşumu güçlendirilmiştir. Resimlerin genelinde dış 

mekânlar görünür. Romantik dönemde manzara,  figürün arkasında fon görevinin 

dışında, başlı başına konu olmuştur.  Bu manzara resimlerinde oluşan mekânlar, 

genellikle idealize edilmiş; yeşil alanlar, deniz ve kayalıklar aracılığıyla var 

olmuştur. Caspar David Freiderich (1774–1840),  bütününde dağlık alanları, 

ormanları, deniz kıyılarını, ilkbaharı, sonbaharı, güneşin doğuşunu ve batış anını, 

gökkuşağını,  kayalıkları resmetmiştir.  Resimlerinde doğa birinci, figürler ise ikinci 

plandadır. 
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Resim 36. Casper David Freiderich, “Batan Gemi” 96,7x126,9 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 

1823. 

 
                 Genel olarak Rönesans’ tan romantizme kadarki süreçte, resim sanatındaki 

gerçeklik, idealize edilmiş, iç dünyaya ait gerçekliktir. Resim sanatında gerçekliğin, 

dış dünyanın ele alınışı, Realizm ile başlamıştır. Realizm ile beraber sanatçı, doğayı 

gözlemleyerek resimlerinde ele almıştır. 

 

3.3.6. Realizm Resim Sanatında Mekan 

 

 
“Realizm yaşanan zaman ve mekân içinde duyularla algılananların nesnel olarak 
anlatımı plastik sanatlar ve edebiyatta gerçekçilik olarak tanılanır. İdealizm her 
zaman, mekân için evrensel olarak doğru olanı ararken; Gerçekçilik güzelin ve 
doğrunun her an ve her veri için kendine özgü bir belirtisi olduğunu savunur. 
Gerçekçi sanat, nesnelliğe yönelişiyle sanatın kalıp ve kurallar saptayan üslup ve 
anlatımlarına karşı olan bir görüştür” (Web. 4). 

               

 

              Realizm ile beraber insan duyularında gözlemin önem kazanması, doğanın 

da önem kazanmasına neden olmuştur. Böylelikle resim sanatında gerçeklik 

bağlamında mekân anlayışı ve aynı zamanda mekânın içinde var olan atmosfer ile 

birlikte resmedilmesi, önemli gelişmelerin olmasını sağlamıştır. Realist resimlerde 

mekân gerçek hayatta olduğu gibidir, hiçbir abartı söz konusu değildir.              
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               Konularını toplumdan alan realist sanatçı, genellikle tarlada çalışan, iş 

başında olan insanları ve günlük hayatın sıradan yaşamlarını ele almıştır. 

Resimlerinde var olan atmosfer bütünlük içindedir. Resimlerde tercih edilen konular, 

eylemin oluştuğu mekâna ait bir şekilde resmedilmiştir. Her şey, tüm çıplaklığıyla 

gözler önüne serilmiştir. Resimlerde görünen tarla gerçek tarladır, görünen insan 

gerçek insandır. Konu olarak tercih edilen iş- işçi, kompozisyonda genellikle açık 

hava mekânlarının işlenilmesini gerektirmiştir. 

 
 
 

 
 

Resim 37. Gustave Courbet, “Taş Kıranlar”,  5,5x7,10 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1849. 

 

              Realist sanat akımında doğanın önem kazanması realist ressam Courbe’ nin 

sanatsal yaklaşımıyla daha da önem kazanacaktır. Courbet ile bir dönem beraber 

resim yapan Monet’ nin (1840–1926) yeni girişimlerde bulunması Realist yaklaşımı 

başka bir noktaya taşıyacaktır. 

 

3.3.7. Empresyonizm Resim Sanatında Mekân 

 

              Gözlem ile sorgulamanın oluşması, Empresyonist sanatçılarının atölyelerini 

terk edip, doğaya çıkmalarına neden olmuştur. Böylelikle Empresyonist dönemdeki 

resim sanatı, tamamen gözleme dayalı kurulmuştur. Empresyonist sanatçıların ışığın 

etkisiyle ortaya çıkan görüntüleri yakalama çabası, resimde alışılagelen çizgi 

kültürünü yok etmiştir. Empresyonist dönem resimlerinde ışık etkisiyle parçalanmış 
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alanlar söz konusudur. Nesnelere biçimlerini veren ve hacim etkisi kazandıran keskin 

çizgiler terk edilmiştir. Geometrik kurallar üzerine kurulmuş perspektif artık 

kullanılmıyordu ama onun yerine Empresyonist ressamlar, boşluğu ve hacmi 

belirlemek için ön plandan başlayarak gerilerde ufka kadar uzanan dereceli tonlardan 

ve renk çeşitlerinden yararlanmışlardır. 

 

              Empresyonist resimlerde derinlik duygusu renk perspektifi ile sağlanmıştır. 

Bu dönem resimlerde mekân leke ve renklerle ifade edilmiştir. Kesin sınırları 

olmayan mekânlar söz konusudur. Işık etkisiyle parçalanan biçimler gibi mekân da 

parçalanmıştır. Görünen mekân tamamen gerçektir.  

 

              Empresyonist resimde, dağınık kompozisyonun var olması, ışık etkisiyle 

biçimin parçalanması; Post Empresyonistlerin,  kompozisyon bağlamında toparlayıcı 

bir yaklaşım benimsemesiyle birlikte resimde biçim, tekrardan önem kazanmıştır. 

Böylelikle Empresyonistlerin dağınık kompozisyon yaklaşımının yerini, Post 

Empresyonizmin planlı kompozisyon anlayışı almıştır. 

 

3.3.8. Post Empresyonist Resim Sanatında Mekân 

 
 

“1886’da Empresyonizm’den esinlenen yeni bir sanat kuramı ortaya atıldı. “ Post 
Empresyonist” harekete mensup bu sanatçılar grubu, Monet ve arkadaşlarının 
kuramlarını reddetmiyorlardı. Tersine, Empresyonizm’in bıraktığı yerden devam 
etmek istiyorlardı. Bununla birlikte onların resimdeki rastlantısal tutumlarını ve 
salt içgüdüsel sanat anlayışlarını bütünüyle kabul etmiyorlardı. Post-
Empresyonistler, kesin kurallardan ve ilkelerden kurulu akla dayanan bir 
yöntemi savundular. Tam anlamıyla yenilikçi olmalarına rağmen, geleneksel 
olana inanıyorlardı”  (Web. 5). 

 

   Post empresyonist yaklaşımında öne çıkan sanatçı Georges Seurat’ dir. 

Resimlerinde Empresyonizmin renk anlayışından yola çıkarak kendine özgü, daha 

düzenli fırça vuruşuyla, biçimi ele almıştır. Ayrıntıcı bir yaklaşım gösterip doğayı 

bütün ayrıntılarıyla resmetmiştir. Anlık refleksi fırça vuruşları yerine daha dikkatli ve 

kontrollü fırça vuruşlarıyla resim yapmıştır. Seurat’ ın resimlerinde, mekan sınırları, 

çizgi ile belirli bir hal almıştır. 
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 “Seurat’ın resimleri gittikçe mekân yönünden sığlaştı ve çok yüzeyci bir nitelik 
kazandı. Son resimlerden biri olan “Sirk” adlı tablosunda bu çok belirgindi. 
Resimde düzlüğü belirtmek için Seurat elinden geleni yapıyordu. Figürleri modle 
etmiyor ve çizgi perspektifi kullanmıyordu. Seyircinin bu resim karşısında gözü 
aşağı yukarı doğru gezinir. Bu özellik Seurat’a resimsel konstrüksiyonu 
matematiksel bir kesinlikle kurmayı sağlamıştı. Göze en uyumlu gelen ölçüleri 
de kullanıyordu”(Tansuğ,  1995: 236-238). 

 
               

 

 

 

Resim 38. Georges Seruat, “Sirk”, 185x152 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1891. 

 

               Post Empresyonist dönemde, Seruat ile aynı kuşak ressamlardan 

Cazanne’nın doğayı geometrik bir şekilde resmetmesi ve resimde var olan mekan, 

değişime uğramıştır. Cezanne’ nin doğayı geometrik bir şekilde tasarlaması ve 

oluşturulan resmin bir tasarım sonucu olması; realizm ve Empresyonizmde 

resmedilen reel mekan; yerini tasarlanmış, başkalaşmış mekana bırakmıştır. Resimde 

doğanın yeniden ele alınışı, modern sanatın oluşmasına zemin hazırlamıştır. Post 

Empresyonizmde modern sanatın başlamasına katkı sağlayan Cezanne ile aynı 

kuşakta olan Van Gogh ve Guogin gibi sanatçıların da önemli katkıları olmuştur. 

Post Empresyonist dönemde, üslup farklılığı bireyselliği ön plana atmıştır. 

Dolayısıyla 20. yüzyıl sanatlarında üslup farklılığı ve sanatta çok çeşitlilik Post 
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Empresyonizm ile başlamıştır. Post Empresyonizmde, mekan yüzeye yaklaşmıştır ve 

geleneksel mekan parçalanmıştır. 

 

              

3.3.9. 20.yy Resim Sanatında Mekan 

 
 

“20.yy başlarında sanatta köklü bir değişim isteği baş gösterdi. Resim sanatında 
Rönesans tan beri geçerli olan gelenekçi imkânların artık sonucuna 
varılıyordu.1890–1914 arası, tarihte bir benzerine rastlanamayacak sayıda özgün 
resim kuramının ortaya çıktığı bir dönemdi” (Tansuğ, 1995: 240). 
 

 

           Bireyselliğin ön plana çıkması sonucu 20. yüzyıl toplumlarında da özgür 

düşünme, bireysel farklılıkların oluşması her alanda kendini göstermiştir. Bu 

bağlamda resim sanatında da sadece bir üsluptan bahsetmek mümkün değildir. 20. 

yüzyılın başlangıç döneminde, sanatçıların doğayı çözümleme bağlamında buluştuğu 

ortak noktalar söz konusudur. 

 

          Sanatsal yaklaşım olarak 20. yüzyılın ilk döneminde fovizm, ekspresyonizm ve 

ardından kübizm gelmiştir. Bu sanatsal yaklaşımlarının ortak özellikleri doğayı 

mantığa dayalı çözümlemeleridir. 

 

3.3.10. Fovizm Resim Sanatında Mekân 

 

 

        Fovist ressamlar, Post Empresyonist ressamları örnek almışlardır. En bilinen 

sanatçısı Matisse’ dir. Sanatçı, 20. yüzyılın resim sanatları için ayrı bir öneme 

sahiptir. Sanatçı dekoratif unsurları çeşitli biçimlerle ele almıştır. Fovist resminde 

dekoratif bir yaklaşım söz konusudur. Sanatçı,  dekoratif unsurları kompozisyon 

içerisinde parçalayarak özgün bir biçim dili oluşturmuştur. Buna paralel olarak 
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resimlerinde dekoratif öğelerin birbiri üzerine gelmesi ile oluşan kompozisyonlar 

göze çarpmaktadır. Matisse ile beraber fovizm’de mekan yüzeye çekilmiştir. 

 
       
 

3.3.11.  Ekspresyonizm Resim Sanatında Mekân 

 
 

Ekspresyonist resimlerin oluşumunda toplumsal çatışmalar ve teknolojinin 

getirdiği bunalımlar etkili olmuştur. Resim sanatının toplumsal kaygılara yöneldiği 

bu dönemde, sanatçılarda ifadeciliğin ön plana çıkmasında etkin rol oynamıştır.  

 

Ekspresyonizme kadar var olan biçim anlayışları, toplumsal kaygıların 

dışavurumunda yetersiz olduğu bilinci yaratmış ve bu nedenle yeni bir biçim 

anlayışının oluşumuna zemin hazırlamıştır. Ekspresyonist resim sanatında, mekanın 

varlığı ideoloji üzerine kuruludur. Resimlerde ifadenin önem kazanmasıyla soyut 

mekanlar oluşturulmuştur. Sanatçılar resimlerinde kalın boya tabakalarını ve bunun 

yanında hazır malzemeyi kullanarak tuval yüzeyinde plastik etkiler oluşturmaya 

çalışmışlardır. Geleneksel resim anlayışında var olan derinlik kaygısı bu anlayış ile 

birlikte ortadan kalkmıştır. Bu dönemdeki resimler, şekil olarak ilkel sanatı 

çağrıştırmaktadır. İlkel sanattan farkı bilinçtir. Resimlerde görülen biçimler, resim 

yüzeyinde yan yana, üst üste herhangi bir derinlik kaygısı gütmeden yerleştirilmiştir.  

 

3.3.12. Kübizm Resim Sanatında Mekân 

 

 Biçim,  Fovizm ve ardından Ekspresyonizm ile önemini yitirirken Kübizm 

ile önem kazanmıştır. Kübik resimlerde sanatçı biçimle beraber bir ifade etme 

arayışına da girmiştir. Biçim, ifadeyi aktarmada bir araç görevi görmüştür. Bu 

yüzden kübist ressamların resimlerinde, gerçeklikten uzak, ifade etmek istediği 

düşünceye hizmet eden tasarlanmış mekânlar görülür. 
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“Picasso ve Braque strüktüel (yapısal) değerleri olan, düz çizgilerin ve düz 
yüzeylerin imkânlarına dayanan bir üslubu geliştiriyorlardı. Rönesans’tan beri 
Avrupa resminin hacim ve mekân anlayışı merkezi perspektife açık koyu 
tonlarının farklılıklarına bağlıydı. Kübist sanatçılar bu sorunu, belli bir nesneyi 
çeşitli açılardan görüp göstererek çözümlemiş oluyorlardı. bu bakımdan kübist 
resim kasıtlı bir çarpıtma değil, bir nesnenin parçalarını yeniden kuran bir 
konstrüksiyon (inşa) sanatıydı” ( Tansuğ,  1995: 244). 
 

            

 3.3.13. Pop Art Resim Sanatında Mekan 

 

Gelişmekte olan teknoloji,  keşfedilen fotoğraf makinesi, ardından kameranın 

icadı,  plastik sanatlarda alternatif yaklaşımların oluşumunda etkili olmuştur. Bu 

alternatifler üzerine çeşitli sanat anlayışları içerisinde, Pop Art önemli bir yere 

sahiptir.  

 

“Genel olarak pop art, toplumsal kaynaklara, psikolojik ve psikanalitik (seksuel) 
temellere dayanan bir sanat türüdür. Endüstrileşerek gelişen toplumlarda orta 
sınıf halkın her türlü haberleşme araçları (mass-media).Hollywood starları ve 
çoğunlukla erotik pozlardaki model kızları (pin-up grils),her çeşit tüketim 
ürünleri ve malzemeleri tasvir edinilebilmektedir. Amerika ölçüsünde ifade 
olunmak gerekirse. Pop art büyük ölçüde bir tüketim uygarlığının sanatı 
olmuştur” (Kınay, 1993: 32). 
 
 
 
 
  

 
 

Resim 39. Richart Haminlton, “İç-Mekân. II”, 121,9 x 162,6 cm, 

            
 
 



 

 

Pop Art resim sanatında ikili mekan

sanatının iki boyutlu yüzeyi; ikincisi ise bu yüzeyde yer alan foto gerçekçi plan 

bölümlerin yaratığı derinlik yansımalarıdır. Bu ba

eklektik ikili bir mekandır. Soyut ve gerçekçi mekan bir

 
 

3.3.14. Yeni Gerçekçilik

 
 
              Yeni gerçekçilik sanat anlayı

resim sanatına realizmi

Fotoğraf makinesini araç olarak kullanıp son derece gerçekçi resimler yapmı

Bu ressamların resimlerinde, var olan biçimler gerçektir

               

 
 

Resim 40. Pihilp Pierslstein, “Eames Taburesi Üzerinde Kadın Modeli”, Tuval Üzerine 

 

              Yeni Gerçekçilik resim sanat anlayı

dünya gözlemlerinin aktar

olarak kullanılması ön plana çıkmı

 

Pop Art resim sanatında ikili mekan oluşturulmuştur. Birincisi, soyut resim 

sanatının iki boyutlu yüzeyi; ikincisi ise bu yüzeyde yer alan foto gerçekçi plan 

ı derinlik yansımalarıdır. Bu bağlamda Pop resminin mekanı 

eklektik ikili bir mekandır. Soyut ve gerçekçi mekan bir aradadır. 

erçekçilik Resim Sanatında Mekân 

Yeni gerçekçilik sanat anlayışı 1960’larda ortaya çıkmıştır. Yeni gerçekçiler 

i yeni bir biçim anlayışıyla günümüz sanatına ta

raf makinesini araç olarak kullanıp son derece gerçekçi resimler yapmı

Bu ressamların resimlerinde, var olan biçimler gerçektir. 

 
Pihilp Pierslstein, “Eames Taburesi Üzerinde Kadın Modeli”, Tuval Üzerine 

Yağlıboya, 1968. 

Yeni Gerçekçilik resim sanat anlayışına genel olarak bakıldığında

dünya gözlemlerinin aktarılması ve resim düzleminin yeniden bir yanılsama

ön plana çıkmıştır. Bu akımdaki sanatçılar biçim yorumu gibi 
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tur. Birincisi, soyut resim 

sanatının iki boyutlu yüzeyi; ikincisi ise bu yüzeyde yer alan foto gerçekçi plan 

lamda Pop resminin mekanı 

eni gerçekçiler 

ıyla günümüz sanatına taşımışlardır. 

raf makinesini araç olarak kullanıp son derece gerçekçi resimler yapmışlardır. 

Pihilp Pierslstein, “Eames Taburesi Üzerinde Kadın Modeli”, Tuval Üzerine 

ğında, resme dış 

ması ve resim düzleminin yeniden bir yanılsama alanı 

Bu akımdaki sanatçılar biçim yorumu gibi 
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kaygılara gerek duymadan var olan mekânları, tüm gerçekliği ile aktarma yoluna 

başvurmuşlardır. Belirlenmiş kompozisyondaki obje, nesne ve figürleri hiçbir şekilde 

değiştirmeden, olduğu gibi aktarmışlardır. 
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BÖLÜM IV 

 

4. RESİM SANATINDA SANAT ANLAYIŞINI IŞIK ÜZERİNE 

TEMELLENDİREN SANATÇILAR 

 

4.1. Michelangelo Merisi da Caravaggio 

 

 

“Doğa taklidi ile oluşacak bir çeşit gerçekçi anlatımın (verimse) temsilcisi olan 
Cavaggio adı ile tanınan Michelan Gelo Merisi (1574–1610), Barok sanatın ilk 
büyük temsilcisidir. Ancak yirmi yıl devam eden sanat yaşamında Avrupa resmi 
önemli bir devrimcisini bulur. 17. yy’ ın bütün ressamları ondan etkilenmiştir” 
(Turanî, 1999: 457). 

 
Caravaggio “Güçlü ışık- gölge kullanımı ve resimsel düzenlemeyi dramatik 

bir açıdan ele alışıyla barok sanatın en önemli sanatçılardan biri olmuştur” 

(Eczacıbaşı, 1997: 325). Eserlerinde tek noktadan gelen güçlü bir yapay ışık 

kullanmıştır. Aydınlıkta kalan bölgeleri büyük bir özenle en ince ayrıntısına kadar 

işlemiştir. Caravaggio’ nun resimlerinde kullandığı ışığı, iki dönem içersinde 

incelemek daha yerinde olacaktır. 

  

Caravaggio’ nun erken dönem ve olgun dönem resimleri, ışığı ele alış biçimi 

bağlamında değişiklik göstermektedir.  Erken dönem resimlerinde ışık çok keskindir, 

dolayısıyla resimlerde gölgeli alanlar keskin bir görünüme sahiptir. Erken dönem 

resimlerinden “Meyve Sepeti Tutan Baküs” te yalınlık söz konusudur. Işık, net bir 

şekilde resmin içini doldurmuştur ve resimde daha keskin hatlar görülmektedir. 

Drama, resimde ele alınan figürün yüz ifadesinde görünür. Bu resimde sepetin 

içindeki meyveleri büyük bir titizlikle işlemiş olması plastik kaygının ağırlıkta 

olduğunu göstermektedir. 
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Resim 41. Caravaggio, “Meyve Sepetini Tutan Baküs”,  70X67 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 

1593. 

          Caravaggio’ nun olgun dönem resimleri ışık bakımından daha yumuşaktır. 

Keskin hatlar yumuşamıştır. “Meryem Ananın Ölümü” tablosu analiz edildiğinde 

ışığın etkisiyle oluşan dramatik atmosferi görmek mümkündür. Dramatizme daha da 

önem vermiştir.  

 

Resim 42. Michelangelo, Merisi da Caravaggio, “Meryem’in Ölümü”,  Tuval Üzerine 

Yağlıboya, 1571-1610. 

 

             Sahnede sol üst köşeden gelen, İsa’nın dediği gibi “Beni izleyenler 

karanlıkta kalmayacaklar” (Yuhanna, 2005:191). Sözünün kanıtıymış gibi bir ışık 
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kullanılmıştır.  Işığın işlevi bu resimde başka bir boyut kazanmıştır. Caravaggio’ nun 

olgun dönemine ait bu resim, ışık bağlamında çok önemli bir yere sahiptir. 

Caravaggio’ nun resimlerinde kullandığı ışık dönemin üslubunun oluşumunda etkili 

olmuştur. Işık, resim içerisinde duygusal bir ifadeyi güçlü kılmıştır. Ölüm olgusunun 

olumsuzluğunu ışık aracılığıyla vermiştir. Caravaggio, ışığı yaşanılan anı tam 

anlamıyla izleyiciye aktarmada araç olarak kullanmıştır. Işığın dramatik ifadeye 

hizmet etmesi anlamında daha sonraki sanatçıları etkilemiştir. 

 

4.2. Rembrandt Harmens Van Rijn 

 

Barok resim sanatında öne çıkan bir diğer ışık ustası da Rembrandt’ dır. 

Rembrandt, resimlerinde göz kamaştırıcı ışığıyla bilinir. Aynı zamanda sanat 

tarihinde portre ustası olarak da anılmaktadır. Rembrandt da Caravaggio’da da 

olduğu gibi resimlerinde dramayı güçlendirmek için ışığı kullanmıştır. Sanatçı, 

resimlerinde insana dair tüm duyguları büyük bir ustalıkla işlemiştir. İfadeci 

yaklaşımı, resim sanatına ait plastik elemanların sorgulanmasında etkili olmuştur. 

“Rembrandt’ın çoğu resimlerinde ilk edinilen izlenim oldukça koyu bir 
kahverengi ve tonlarının hâkimiyetidir. Kullandığı kahverengiler canlı ve parlak 
renklerin daha iyi vurgulanmasını sağlamıştır. Güçlü karşıtlıklarla aydınlık 
alanlar oluşturulmuştur. Bu nedenle Rembrandt’ın bazı tablolarında ışık 
neredeyse göz kamaştıracak kadar parlak görünür. Ne var ki Rembrandt sihirli 
ışık gölge etkilerini hiçbir zaman amaçsızca kullanmamış, sahnenin 
dramatikliğini hep bu yolla vurgulamıştır” (Gombrich,  2004: 419). 
 

Rembrandt’ ın resimlerinde ışık bölgeseldir, vurgunun olduğu yerde göze 

çarpar diğer bölgeler karanlıktır. Aynı zamanda ışık alan alanlar kalın boya 

tabakalarıyla görünür. 
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Resim 43. Rembrandt , “Gece Nöbeti”, 363 x 437 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1642. 

 

           Rembrandt’ ın resimlerinde kendine has kullandığı ışık ve çizgiyle işlediği 

sıradan biçimlere gizemli bir hava katmıştır. Rembrandt’ ın ışığı başlı başına bir 

resimdir.  

“Rembrandt’ın Barok resmin gelişiminde önemli bir yeri vardır. Işık ve gölge 
kullanımında kendisine özgü bir tarzı olan sanatçı koyu ve gölgeli tonlarıyla 
Caravaggio tarafından ortaya konan anlayışın bir devamı ve gelişimini temsil 
eden üslubuyla tanınmaktadır. Işık ve renk ustası olan Rembrandt’ın esasında 
ruhsallığı ön plana çıkartan ve insan psikolojisine ışık tutan bir anlayışın 
ürünüdür. Rembrandt’ın bu yönünü en güzel gösteren, yaptığı portrelerdir. 
“Doktor Tulb’un Anatomi Dersi” bir başyapıt olarak, sanatçının bu yönüne ışık 
tutmaktadır (Beksaç,  2000: 66).   
 

 
Resim 44. Rembrandt, “Dr. Tulp'un Anatomi Dersi”, 162 x 216 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 

17.yy. 
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           Rembrandt’ ın son dönem resimlerinde, vurgu gerçek renklerle değil, ışığın 

oluşturduğu renklerle verilmiştir. Rembrandt’ ın resimleri ışık ile başkalaşmış 

durumların resmidir.  

 

4.3. Jan Vermeer  

 

Vermeer,  resimlerini oluştururken genellikle gün ışığından yararlanmıştır. Bu 

özelliği Barok döneminde Vermeer’ i farklı kılmıştır. Kullandığı ışık kaynağının 

gerçek olması, resim sanatına gerçeklik olgusunun kazınılmasında etkili olmuştur. 

Akabinde ele aldığı ışığı, bilimsel açıdan resmetmiştir. Yani resimlerinde ışığı 

perspektif kanunları doğrultusunda uygulamıştır.  

 “Vermeer çok yönlü faaliyeti olmasına rağmen en gözde konusu gündelik yaşam 
sahnelerinin geçtiği kapalı mekânlardan kaynaklanan Inter…/Interior 
sahneleridir. Dini ve ahlaki mesajları taşımak için gerçekçi yaşam sahneleri araç 
olarak kullanmıştır. Vermeer bir ışık ustasıdır. Özellikle parlak ve parıltılar 
yapan bir ışık bütün sahneleri kaplamaktadır” (Beksaç, 2000: 67). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Resim 45. Jan Vermeer, “Aşçı Kadın”, 45.5x41cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1658. 

 

             Vermeer’ in ‘Aşçı Kadın’ çalışmasında görüldüğü gibi, günlük yaşamın 

sıradan bir anı, pencereden içeriyi dolduran ışıkla kendini gösterir. Mekânda görülen 
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tüm nesneler, titizlikle işlenmiştir. Vermeer’ in resimlerinde daha önce görülen 

Barok üsluplu, çok karanlık siyah alanlar azalmıştır. Hemen hemen resmedilen 

mekân, tüm çıplaklığıyla görülmektedir. 

             İç mekânda, pencereden gelen ışık ve modelin pencere önündeki konumu, 

yüzeydeki ışık dağılımı ve figürün çevresiyle olan ton ilişkisi sanatçıya özgü bir 

tavırdır.  

 

 
Resim 46. Jean Vermeer,  “Yıldız Bilimci”, 53x46.5 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1668-1669. 

 

“Resim 44’de sanatçının 1668 yılında yaptığı “Yıldız Bilimci” tablosunu 
görmekteyiz. Burada Aşçı Kadın resminde uyguladığı yöntemleri kullanmıştır, 
ama farklı olarak burada simgesel anlatım daha fazladır. Yıldız bilimci hafifçe 
doğrulmuş, masanın üzerinde pencereden gelen sükûnet dolu ışıkla aydınlanmış 
küreyle ilgileniyor. Mavi elbisesi simgesel bir anlam taşımakta, bilim 
adamlarının kutsal ve saygın kişiler olduklarını vurgulamaktadır. 
Çalışmalarındaki ince işçiliğini ve gözlemci tavrını bildiğimiz Vermeer’in böyle 
bir çalışma yapması bilimsel gerçeklere verdiği önemi ortaya çıkartmaktadır” 
(Bulut,  2003: 85). 
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4.4. Claude Monet 

 

“İzlenimcilik akımının en önemli temsilcisi olan Monet, Paris’te doğmuştur. 
Akımın isim babasıdır denilebilir. Çünkü 1874’te yaptığı İzlenimler: Gün 
Doğumu adlı çalışmasında belirli bir yeri değil de kendi izlenimini yaptığı için 
bu ad verilmiştir. Bu o dönem için gerçekten devrimci bir davranıştır. Monet’in 
bu görüş mantığıyla yaptığı resimlerinde doğa, yoruma uygun bile varlık 
olmaktan çıkmış, salt duyumların kaynağı olmuştur. Sanatçı çalışmalarında 
ayrıntılar üzerinde durmak yerine, ışık etkilerini incelemiştir. Genel izlenimini 
renk canlılığıyla vermeye çalışmıştır” (Eczacıbaşı,  2001: 1292–1293). 
 

Monet, atölyesinden çıkıp gün ışığının doğa üzerindeki etkilerinden esinlenerek, 

resimler yapmıştır. Sanatçının bu yaklaşımı Empresyonist sanat anlayışının 

oluşumunda etkili olmuştur. Monet’ in resimlerinde ışık olgusu, resimlerin 

oluşumunda belirleyici bir konuma sahiptir. (Resim 45) Burada olduğu gibi kontör 

çizgiler, güneşin şiddetli ışığı ile yok olmuş, renk parçalanmıştır. Neredeyse 

resimdeki her şey ışığın etkisiyle belirsiz bir hale gelmiştir.  

 

 
Resim 47. Claude Monet, “Sis sayesinde Güneş kırma”, 81.5x92.5 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 

1904. 

  
 
“Monet’ in tamamen duyulara dayanan, mümkün olduğu kadar düşünce ve 
hislerden sıyrılan bir sanat meydana getirmeye çalıştığını görüyoruz. Duyuların 
değer kazanması resim sanatını, bir bakıma doğaya daha sadık daha objektif hale 
getiriyor. Monet kendi içinde duyuların derinliklerinden uzaklaşarak sadece 
gözünün algıladığını resmetmiştir” (İbşiroğlu, 1972: 152-153). 
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Monet’ in doğaya çıkıp gözleme dayalı resimler yapması, resim sanatı 

bakımından yeni bir sürecin başlamasında temel olmuştur. Bu oluşumlardan sonra 

resim sanatında izlenimci bir süreç başlamıştır.  
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BÖLÜM V 

 

5. GÜNÜMÜZ SANATINDA IŞIK, FİGÜR VE MEKÂNI KONU OLARAK 

ELE ALIP ÖNE ÇIKARAN SANATÇILAR 

 

 Resin sanatı, Rönesans’ tan 19.yy’ ın sonlarına kadar belirgin üsluplarla 

süregelmiştir. 20. yüzyılın başlarından günümüze doğru belirgin üslupların yerini 

bireysel üsluplar almıştır. Bu bağlamda günümüz resim sanatı, üslup bakımından 

çeşitlilik gösterir. Bu çeşitlilikler içerisinde, resim sanatı tarihindeki üslupların 

etkilerini görmek olasıdır.  

 

 Günümüz resim sanatında klasik resim anlayışını benimseyip tercihini bu 

yönde yapıp öne çıkmış sanatçılar da söz konusudur. Bu ressamlar, eleştirel bir 

yaklaşım ile günlük yaşamın sıradan görüntülerini gerçekçi bir tavır ile tuvale 

taşımışlardır. Bu sanatçılardan bir kaçı örnek verildiğinde,  Jack Beal, James Valerio, 

Stone Roberts, Lucien Freut, Odd Nerdrum, Ahmet Umur Deniz ve Sertap Yeğin bu 

tarzda eser veren sanatçılar arasındadır. 
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 5.1. Jack Beal 

 
 
 

 
 

Resim 48. Jack Beal, “Danae”, 68x68 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1972. 

 
 

 Bu resimde Beal, resmettiği figürleri yatak ölçüsünü ve yorganı 

ışıklandırarak bütünü sağlamıştır. Resimde var olan biçimler, gerçekçi bir tavır 

izlenerek en ince ayrıntısına kadar işlenmiştir. Genel olarak resmin karakterini ışık 

belirlemiştir. Aynı zamanda ışığın etkisi ile oluşan gölgeler, biçim niteliğinde 

kompozisyonda göze çarpmaktadır. Var olan mekan, gerçek nitelikte görülür.  
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5.2. James Valerio 

 
 

 

 
 

Resim 49. James Valerio, “Stüdyo Figürleri”,  Tuval Üzerine Yağlıboya, 1982. 

 
Valerio’ nun “Stütyo Figürleri” adlı tablosunda ışık, çıplak bedenlerin 

üstünde yoğunlaşmıştır. Resimdeki figürler sağlam bir anatomik yapıya sahiptir. 

Sanatçı anatomiye verdiği önemi ışık ile vurgulamıştır. Işığın vurguya hizmet etmesi, 

figürlerin duruşları ve anatomik yapıları gözlemlendiğinde, eski dönem klasik 

resimleri çağrıştırdığı görülür..  

 

“Sanat tarihine 1970' lerin sonlarında giren postmodernizm belli belirsiz, modern 
olan herşeye karşı çıkma anlamında kullanılıyordu. Fakat yine de özünde 
modernizme karşı basit bir tepki geleneksel manzara, tarih resmine geri dönüşle 
ve deneysel yöntemlerin reddedilmesiyle dikkati çekmekteydi. Figür yine moda 
idi. Postmodernist resmin öncüleri James Valerio Klasik antikiteyi, çıplaklığı, 
özellikle erotizmi, tarihselliği, fotogercekciligi kullanması ve en önemli unsuru 
ise Rönesans ve Barok dönemlerin resimlerini hatırlatıcı tekrarlamalara 
yönelmesidir” (Web. 6).  
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 5.3. Stone Roberts 

 

 
Resim 50. Stone Roberts, “Janet”, 60 x 54  cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1984. 

Stone Roberts’in, “Janet” adlı yapıtı, ilk bakışta Barok dönemi sanatçıları 

arasında önemli bir yere sahip olan ressam Jean Vermeer’ i anımsatmaktadır. Sakin 

ve hareketsiz bir şekilde kompozisyonun sağ tarafında duran figür, pencereden 

içeriyi dolduran ışıkla aydınlatılmıştır. Resmin ortasına yerleştirilmiş bir masa ve 

masanın üstünde natürmort şeklinde oluşturulmuş kurgu pencereden gelen ışıkla 

belirginleştirilmiştir. Resmedilen figürün ressama bakması, izleyicide ifadesel bir 

düşünce oluşturmaktadır. Işığın, hafif bir şekilde mekânı görünür kılmasından ötürü 

mekânda yalnızlık duygusu görülür. Genel olarak bir durgunluk söz konusudur. 
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5.4. Lucien Freud   

 

 
Resim 51. Lucien Freud, “Oto Portre”, 1985. 56,2x51,2 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1984. 

 

Freud’ un resimleri plastik açıdan analiz edildiğinde ışık, ele aldığı figürlerin 

hatlarını, ifadelerini ve anatomik yapılarını belirginleştirmiş. Ayrıca zengin boya 

tonlarını, ışığın etkisinden yararlanarak oluşturduğu görülmektedir.  

“Kendisi zaman zaman sıradan nesnelerinde resimlerini yapmakla birlikte asıl 
ününü çıplak figürleriyle elde etmiştir. Çizimdeki başarısı eski ustaları 
aratmayacak niteliktedir, ama resmin havası da yenidir” (Yılmaz, 2006: 348). 

Freud, resim sanatında alışılagelmiş figür anlayışlarını reddedip resimlerinde 

figürü yeni bir yaklaşımla yorumlamıştır. Bu yeni yaklaşım, daha çok gevşek ve 

sarkmış figürlerle kendini göstermektedir. Resmettiği figürlere,  yorgun ve bıkkın bir 
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görüntü vererek karakterlerin melankolik ve olgun dönemlerini yansıtmıştır. 

Sanatçının, resimlerinde ifadeci bir yaklaşım içerisinde olduğunu görülür. 

 

 

5.5. Odd Nerdrum 
 
 

 
Resim 52. Odd Nerdrum, ”kurtuluş”, 43x42cm, Tuval Üzerine Yağlıboya,  1989. 

 

 Figür resminde önemli temeller atan, günümüzde birçok sanatçının takip 
ettiği bir başka sanatçı da Odd Nerdrum’ dur. Siyasi ve politik konuları ele alan 
sanatçı, resimlerinde plastik anlayışını ışık-gölge üzerine temellendirmiştir. 
Kompozisyon kurulumu, renk anlayışı ve figürü ele alış biçimi Barok dönem 
üslubunu çağrıştırmaktadır. Resimlerinde insan bedeninin her ayrıntısını, bütün 
gerçekliği ile yansıtmıştır. 
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5.6. Ahmet Umur Deniz 

 

 

  Resim 53. Ahmet Umur Deniz, “Büyük İnsanlık”, Tuval Üzerine Yağlıboya, 2011. 

 

“Büyük İnsanlık” resimlerinde bir ışık süzmesidir gidiyor. İsterse ters ışık, 
isterse karşıdan gelen olsun insanların yüzlerine ya da hareketlerine sakince 
ulaşıyor. Nazikçe dolaşıyor aralarda. Yoğun bir ışık bu, ancak bütünselliğe hiç 
dokunmuyor. Dokunmadığı gibi mekânın algılanmasını da kuvvetlendiriyor, 
resimlerin anlamını da. İnsanlığın yazgısı mıdır, kötülükler, yalnızlıklar diye 
sordurtmak üzere bazen bir portre ayrıntısında duruyor; bazen bir ayakta ya da 
elde yoğunlaşıyor. İnsanlığın traji komik yazgısını aydınlatıyor velhasıl” (Web. 
7). 

Günümüz resim sanatında ışığın dramatizme hizmet etmesi, Barok dönemi 

resimleriyle benzerlik göstermektedir. Geleneksel desen anlayışıyla eleştirel bir 

yaklaşım sergileyen Türk ressamlarından Ahmet Umur Deniz ve genç kuşak 

ressamlarından Sertap Yeğin’in eserleri geçmişten beslenerek klasik resim üslupları 

ile günümüz Türk sanatında dikkat çekmektedir. 
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5.7. Sertap Yeğin  

 

 

Resim 54. Sertap Yeğin, “İsimsiz”,  120X90 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 2011. 
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BÖLÜM VI 

 

6. TEZ KAPSAMINDA OLUŞTURULAN RESİMLERİN OLUŞUM SÜRECİ 

6.1. Resimlerin Oluşumundaki İçsel Süreç 

Tez kapsamında oluşturulan resimlerin hareket noktası; günümüz taşra 

kentlerinde özellikle şehrin kenar mahallelerinde yaşayan öğrenciler ve onların 

yaşamlarından alınan kesitlerdir. Şehrin banyülerinde, kalabalık şekilde ve zorlu 

yaşam koşullarında ayakta kalmaya çalışan bu insanların, sıradan ve zorlu yaşamları,  

öğrencilik yılarımdaki yaşamımla benzerlik göstermektedir. Bu yaşamı,  atmosferi ve 

gerçekliği yakından tanımam, resimlerimin oluşumunda çıkış noktası olmuştur. 

Genellikle gösterişsiz, mobilyasız iç mekânlar ve bu mekânlarda yaşayan insanların 

yaşamları ilgi odağı olmuştur.  Sözü edilen bu yaşam biçimi gerçekçi bir tavırla 

tuvale aktarılmaya çalışılmıştır. 

 

Konuya yönelik kompozisyonlar hazırlanıp,  ev sakinleri model olarak 

kullanılmış ve daha sonra sarı ışık ile aydınlatılmıştır. Oluşturulan bu atmosfer, 

fotoğraf makinesi ile farklı açılardan defalarca çekilerek en uygun kadraj, bulunmaya 

çalışılmış ve bulunan en uygun kompozisyon tuvale aktarılmıştır. 

 

Fotoğraf ve resmin iki ayrı gerçeklik, iki farklı sanat alanı olduğunu 

unutmadan, fotoğrafı bire bir tuvale aktarma yanılgısına düşmeden, resmin biçim 

diline uygun, olabildiğince yeni bir dil oluşturma düşüncesi ile resimler 

oluşturulmuştur. Fotoğrafın, yalın ve kuru gerçekliğinden kurtulmaya çalışılmıştır. 

Fotoğraf sadece bir araç olarak kullanılmıştır. 

 

Kompozisyonların genelinde, konunun ruhuna uygun, uzun denemelerden 

sonra mekân, figür bağlamında dolu-boş ilişkisi gözetilerek ve özelliklede boşluğun-

doluluğa egemen olduğu resimlerde, asimetrik bir denge aranmıştır. Resimlerde var 

olan mekânlar yapay sarı bir ışık ile aydınlatılmıştır. Sarı ışık dramatik, içe dönük 
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pesimist bir atmosfer yaratmak için önemli bir rol üstlenmiştir. Aynı zamanda sarı 

ışık, resimlerin alt yapısını oluşturmada önemli biçim öğesi olmuştur. 

  

6.2.  Kompozisyon  

    Dengeli, diyagonal, dikey ve yatay kompozisyonların tercih edildiği resim 

yüzeylerinde açık-koyu, boş-dolu vb. resimsel elemanlarla, zıtlıklar sağlanılmıştır. 

Çalışmaların genelinde, kompozisyonu belirleyen en önemli unsur; resmedilen 

mekânların yapısından kaynaklanan diyagonal formlardır. Mekânın sınırlarını 

belirleyen diyagonal, yatay-dikey ve mekânın içinde görünen insan figürünün 

organik-dikey biçimiyle kompozisyonu belirlemiştir. Kompozisyonlar, çalışmaların 

genelinde ışık kaynağına göre kurulmuş, açık-koyu değerlerle bir biriyle tezat 

oluşturan biçimle, genel kompozisyon kurulumunu bozmayacak nüanslar şeklinde 

ritmik bir görünüm kazandırmıştır. Genellikle açık-koyu ton anlayışına dayalı 

resimler oluşturulmaya çalışılmıştır. Kompozisyon içinde var olan biçimler, gerçekçi 

bir şekilde yansıtılmıştır. 

          Açık-koyu dengesi, sanatçı için bir anlatım yoludur. Amaç ikisi arasında 

derinlik verilerek, görsel biçimlere özel anlam kazandırmaktır. Açık-koyu organik, 

diyagonal, boş-dolu ve yatay dikey resimsel elemanlarla yüzeylerde kontrastlık 

aranmıştır. Bununla da resimlerde daha dinamik bir ifade kazandırılması 

amaçlanmıştır. 

          Dengeli bir kompozisyon oluşturulmak için resmin içinde yer alan bütün 

biçimler birbirine bağlı olarak bütünlüğün oluşması amaçlanmıştır. Biçimlerin 

oluşturulmasında, nesnelerin bağlantısı yapay ışık etkisiyle verilmeye çalışılmıştır. 
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6.3. Biçim   

Resimlerde yer alan; mekâna ilişkin düz yüzeyler, duvarda asılı duran 

dekoratif perde, röprüdiksiyon yâda yerde duran dekoratif halı bunun yanı sıra yatak, 

kanepe, sandalye, insan figürü, yorgan gibi organik ve geometrik biçimler resimlerin 

genelinde yer alan unsurlardır ( belli başlı biçimlerdir). Bu farklı karakterdeki 

biçimlerle, resimlerde biçimsel anlamda zenginliğin oluşması hedeflenmiştir. Aynı 

zamanda devinimin oluşması da amaçlanmıştır.  

6.4. Açık-koyu  

Açık-koyu ilişkisi, ifadenin vurgusunda önemli bir sanatsal yöntemdir. Bu 

yüzden Oluşturulan resimlerde, açık koyu ilişkisine fazlasıyla başvurulmuştur. 

Resimlerde, daha çok ton kontrastları oluşturulmaya çalışılmıştır. Açık koyu zıtlığını 

bir rengin farklı tonlarını kullanarak ton değer zıtlığı oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Örneğin; sarı ışıktan kaynaklanan sarı rengin, en koyu ve en açık tonları 

kullanılmıştır. 

Kullanılan insan figürlerinin anatomi ve yüz ifadelerinde açık koyu 

kontrastlığına yoğun bir şekilde başvurulmuştur. Resimlerdeki derinlik duygusu, 

açık-koyu ilişkisi ile oluşturulmuştur. Bunun yarı sıra, koyu alanların, açık alanlara 

karşı biçimsel öğe olarak kullanımı da söz konusudur. 

 

6.5. Boya  

  Çalışmalar genellikle tuval üzerine, yağlı boya tekniği ile oluşturulmuştur. 

Boya, ince tabakalı yalama tekniği ile yumuşak ve yer yer sert geçişlerle 

kullanılmıştır. Genellikle sıcak renklerin hâkimiyeti söz konusudur. Sarı, turuncu, 

kızıl ve kahve renkleri kullanılmıştır. 
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6.6. Renk 

Tez kapsamında oluşturulan resimlerin ana motifini oluşturan,  yapay ışık 

etkisiyle ortaya çıkan renk kontrastlarıdır. Işık etkisiyle ortaya çıkan; sarı, turuncu, 

kırmızı ve kahve renkleri, resimlerin genel armonisini oluşturmuştur. Genellikle açık 

koyu tonlarla kontrastlıklar yaratılarak resim yüzeyinde, derinliğin ve hareketliliğin 

oluşturulması amaçlanmıştır. 

 

6.7. Işık 

Tez kapsamında oluşturulan resimlerde, ışık en belirleyici biçim öğesidir. Bu 

resimlerde kullanılan ışık, doğal gün ışığı değil yapay sarı ışıktır. Kurgulanan figürlü 

kompozisyonlar, sarı ışık ile aydınlatılmış. Mekân, renk ve ton ilişkileri resme 

yansıtılmaya çalışılmıştır. 

 

6.8. Espas 

            Bir iç mekân resmi olarak nitelendirebileceğimiz resimlerde, ilk planda 

algılanan zemin, yatak, figürler öbeği ve figürlerin arkasında yer alan duvar, duvarda 

asılı olan perde ya da kumaş parçası; bu ard arda sıralanma, önde-arkada ilişkisi 

resimlerde bir espasın sağlaması hedeflenmiştir. Ayrıca figürlerin duvara yansıyan 

gölgeleriyle derinlik duygusunun daha da güçlenmesi amaçlamaktadır. Bununla 

birlikte açık-koyu zıtlıkları derinlik duygusunu pekiştirmektedir. 

 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 

6.9. Çalışmaların Çözümlenmesi 

 

 
Resim 55. “İsimsiz”, 120x150 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 2009. 

 

            (Resim 55) yatay bir görünüme sahip olup, yağlıboya tekniği ile 

oluşturulmuştur. Kompozisyondaki kurulum, Yatay düzleme karşı dikey ve yatay 

biçimlerle sağlanmaya çalışılmıştır. Uzun-kısa, küçük-büyük, organik ve inorganik 

görünen biçimlerle de kompozisyonda, zengin bir görünümün oluşması 

amaçlanmıştır. Yatağın yatay yapısı, var olan büyük-küçük biçimlerin renkleriyle 

resmin sol alt köşesinden sağ üst köşesine doğru açık-koyu tonlar ile espas 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra, yakın-uzak duygusu, ayrıntının geriye 

doğru silikleşmesiyle de desteklenilmiştir. Oluşturulan biçimler ışık etkisi ile 

sararmış ve gerçekçi bir tavır izlenerek resmedilmiştir. Boya, ince tabakalar halinde 

uygulanarak ve ışık etkisiyle başkalaşan renklerle oluşturulmuştur. Bu bağlamda, 

resmin genel atmosferinde, sarı, turuncu, gri, kahverengi ve koyu kahverenginin 

hâkimiyeti söz konusudur. Açık ve koyu alanlarda yumuşak ve yer yer sert geçişler 
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oluşturulurken, aynı zamanda açık içinde açık, koyu içinde koyu nüanslar 

yakalamaya çalışılarak, resimdeki renk tonları zenginleştirilmeye çalışılmıştır. 

 

 
Resim 56. “isimsiz”, 130x160 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 2010. 

 

             (Resim 56) yatay dikdörtgen tuval üzerine, yağlı boya tekniği ile yapılmıştır. 

Resimde, diyagonal konumda görünen yatak formuna karşın hareketli dikey insan 

figürüyle biçim kontrastı oluşturulmaya çalışılmıştır.  Sol üst alanda görünen perde 

formunun dikey kenarları, resimde görünen dikey biçimlerle paralel olup ve yatay 

biçimlerle de tezatlık oluşturacak şekilde yerleştirilmeye çalışılmıştır. Perdenin 

üzerinde oluşan insan figürünün gölgesi ile resimde bütünlüğün oluşması 

amaçlanmıştır. Resimde kullanılan örtünün üstündeki küçük motiflerin tekrarlanarak 

işlenmesi, resme ritmik bir havanın oluşmasını amaçlamaktadır. Perdenin üzerinde 

görünen figürün gölgesi ve örtülerin üzerindeki yuvarlak motiflerle biçim farklılığı 

oluşturulmak istenmiştir. Genel olarak dengeli bir kompozisyonun oluşması için, 

paralel yatay, paralel dikey biçimlere karşın hareketli insan figürüne başvurulmuştur. 

Resmin yüzey görüntüsünde, koyu ton üzerine açık ve orta tonlarla plastik etkiler 
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yakalamaya çalışılmıştır. Işığın etkisi ile oluşan, sarı bir atmosfer ve nesnelerin 

başkalaşmış görüntüleri oluşturulmak istenmiştir. Bu bağlamda, sarı, turuncu ve 

kahverenginin oluşturduğu bir armoni söz konusu olup, yüzeyin genelinde ışığın 

hâkimiyeti görülür. Resimde, derinlik duygusunun hissedilmesi için, küçük-büyük 

formlar ve açık-koyu tonlardan yararlanmaya çalışılmıştır. 

 

 
Resim 57. “isimsiz”, 150x130 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 2010. 

 

            (Resim 57) dikey dikdörtgen tuval üzerine yağlı boya tekniği ile yapılmıştır. 

Yüzey görüntüsünde orta ton üzerine koyu ve açık tonlarla plastik etkiler 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Biçimsel olarak merkeze yerleştirilmiş insan figürünün 

hacmi,  koyu, orta ve açık tonlarla güçlendirmeye çalışılmıştır. Dikey konumdaki 

insan figürü, öndeki dikey sandalye formu, duvarın dikey çizgilerine paralel olup 

resmin mekânını oluşturan yatay yapılarla da tezatlık oluşturmuştur. Bu dizilim ile 

biçim kontrastnın oluşması hedeflenmiştir. Resimde görünen geometrik, dikdörtgen 

yatay ve dikey biçimlere karşın, halının üstündeki organik motifler, örtünün üzerinde 
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oluşan kıvrımlar ve insan figürü ile resimde form zıtlığının oluşması hedeflenmiştir. 

Yatay-dikey, büyük-küçük, organik ve diyagonal biçimlerin kurulumu ile 

Kompozisyonda bir denge aranmıştır. Mekânın diyagonal yapısına paralel yatak ve 

halı formu ile derinlik duygusunun oluşması hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra, derinlik 

duygusunu desteklemek için dikey biçimlerin kontrasları ve büyük-küçük, ön-arka 

şeklindeki kurulumlardan yararlanılmıştır. Işığın etkisiyle ortaya çıkan gölgeler ve 

parlak renkler; sarı, kahverengi, kırmızı ve yeşil renklerinin versiyonları, armoninin 

belirlenmesinde etkili olmuştur. 

 
Resim 58. “İsimsiz”, 130x150 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 2010. 

 

            (Resim 58) yatay dikdörtgen tuval üzerine yağlıboya tekniğiyle yapılmıştır. 

Yüzey görüntüsünde, orta ton üzerine, koyu, orta ve açık tonlarla plastik etkiler 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Yatay mekân biçimine karşın resmin farklı noktalarında 

gözüken dikey duvar çizgileri, insan figürleri ve figür gölgeleriyle biçim 

kontrastlığını amaçlamaktadır. Duvarın boşluğuna karşın, halının, giysilerin 

kıvrımları ve yatak örtüsünün üzerindeki motiflerle de dolu boş ilişkisi sağlanmaya 

çalışılmıştır. Duvarda oluşan gölgelerle bütünlük ilişkisinin oluşmasını 
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amaçlamaktadır. Dramatik bir görünüm için sarı ışığın etkisi ile oluşan; sarı ve sarı 

rengin oluşturduğu bir armoni oluşturulmuştur. Sıcak sarıların yanı sıra koyu kahve, 

kırmızı, mavi ve siyah tonları da kullanılmıştır. Mekânın yatay yapısına paralel yatak 

ve halı formuna karşın dikey biçimler ve bu biçimlerin, büyük-küçük, ön-arka 

şeklindeki kurulumlarıyla derinlik duygusu oluşturulmaya çalışılmıştır. Resimde 

öğrenci evinde, yatağında uzanmış hasta ve ziyaretine gelmiş arkadaşları, sararmış 

bir iç mekândaki eylemleri tema olarak ele alınmıştır. 

 

 
Resim 59. “İsimsiz”, 120x160 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 2011. 

 

            Yatay dikdörtgen tuval üzerine, yağlı boya tekniği ile yapılmış bu resimde, 

(Resim 59)  duvarın dikey yapısına karşın, insan figürünün konumuyla yatay-dikey 

kantrastı oluşturulmaya çalışılmıştır. Mekânın yapısına paralel giden bütün formlara 

karşın oluşturulmuş dairesel insan kafası, resimde odak noktanı amaçlamaktadır. Bu 

özeliklerle kompozisyon kurulumu oluşturulmuş ve bunun yanı sıra figürün yüz 

hatları, elleri ve yatak örtüsündeki kıvrımlarla da duvara karşın dolu-boş ilişkisi 

sağlanmaya çalışılmıştır. Sarı bir iç mekânda uzanmış insan figürünün yüz ifadesi, 
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elinde sigarası ve yarı çıplak bedeni, tema olarak ele alınmıştır. Sarı ışığın etkisi ile 

oluşan renkler; Sarı, turuncu ve kahverenginin tonlarıdır. Bu renklerle de bir armoni 

oluşturulmuştur. Figürün ön plandan geriye doğru uzanmış bedeninin konumu ve 

yanı sıra, açık-koyu tonların da ön plandan geriye doğru uygulanışı ile resimde 

derinlik duygusunun oluşması amaçlanmıştır. 

 

 
Resim 60. “İsimsiz”, 130x180 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 2011. 

 

            (Resim 60) yatay dikdörtgen tuval üzerine yağlıboya tekniğiyle yapılmıştır. 

Yüzey görüntüsünde, orta ton üzerine, koyu, orta ve açık tonlarla plastik etkiler 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Resimdeki kompozisyon, diyagonal mekân ve yatak 

biçimine karşın resmin ortasına yerleştirilmiş dikey kadın figürü, sandalye formu ve 

figürün sağ üst tarafında duvara asılı perde ve sol üst alanda görünen dikdörtgenden 

oluşturulmuştur. Duvarın boşluğuna karşın halının, perdenin ve yatak örtüsünün 

üzerindeki motifler ile dolu-boş ilişkisi sorgulanmıştır. Duvarda oluşan gölgeler ise 

resimde bütünlük ilişkisini amaçlamaktadır. Şiddetli sarı ışığın etkisi ile oluşan; sarı 

renk ve tonları resimdeki armoninin belirlenmesinde etkili olmuştur. Sıcak sarıların 

yanı sıra,  koyu kahve, yeşil ve siyah tonlar da kullanılmıştır. Mekânın diyagonal 
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yapısına paralel yatak ve halı formu ile derinlik duygusunun oluşması hedeflenmiştir. 

Bunun yanı sıra, derinlik duygusunu desteklemek için dikey biçimlerin kontrasları ve 

büyük-küçük, ön-arka şeklindeki kurulumlardan yararlanılmıştır. Sonuç olarak bu 

resim ile bir kadının sarı bir mekân içerisinde günlük yaşamdaki bir anının 

görünümü, sunulmaktadır. 

 

 
Resim 61. “isimsiz”, 150x150 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 2012. 

 

            Kare tuval üzerine yağlı boya tekniğiyle yapılmış bu resimde; (Resim 61)  

mekân, yatay bir şekilde oluşturulmuştur. Mekânın bu yapısı ve dikey insan figürleri 

yatay-dikey kontrastını oluşturmaktadır. Duvarın boşluğuna karşın halıdaki motifler, 

yatak örtüsünde oluşan kıvrımlar ve duvardaki insan figürünün gölgesiyle resimde 

dolu-boş ilişkisini amaçlamaktadır. Aynı zamanda, mekân ve biçimlerin bir bütün 

olarak görünmesi için ışık etkisiyle oluşan gölgelerden yararlanmıştır. Genel olarak 
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yatay, dikey ve organik biçimler, kompozisyon kurulumunda belirleyici olmuştur. 

İnsan figürlerinin ön-arka ve küçük-büyük şeklindeki kurulumlarından yola çıkarak 

resimde, derinlik duygusunun oluşması hedeflenmiştir. Aynı zamanda ışığın 

yoğunluğu ile oluşan gölgelerin sol alt köşeden arka plana doğru hareketiyle de 

desteklemeye çalışılmıştır. 

            Bu resimde, tema olarak kilolu bir insanın yaşam içerisindeki sıkışmışlığı ele 

alınmıştır. Kompozisyonda gergin bir görünümün oluşması için aynı figürün farklı üç 

halinden yararlanmaya çalışılmıştır. Sıkışmışlık kavramının anlaşılır olması için, 

figürler, hiç boşluk bırakılmadan üst-üste, yan- yana sıkışmış şeklinde 

yerleştirilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda, konuya yönelik bir armoni 

oluşturulmuştur. Ten rengi, mor, sarı ve yeşil renklerin tonları vs. yumuşak geçişlerle 

hacimlendirilmiştir. 

 

 

 

 
Resim 62. “isimsiz”, 130x150 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 2010. 

 

            (Resim 62) yatay dikdörtgen tuval üzerine, yağlı boya tekniği ile koyu 

üzerine açık, orta ve koyu tonlarla plastik etkiler oluşturulmaya çalışılmış bir 
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resimdir. Kompozisyondaki denge, mekânın dikey biçimlerine karşın, yatay bir 

şekilde yerleştirilmiş hareketli insan figürü ile sağlanmaya çalışılmıştır. 

Kompozisyonda ritmik bir havanın oluşması için duvarda tekrarlanan dikey biçimler 

ve figürün kazağındaki çizgilerden yararlanmıştır. Resimdeki espas, dikey; uzun-

kısa, yatay; uzun-kısa biçimler ve ön plandan arka plana doğru koyu-açık renk tonları 

ile oluşturulmuştur. Renk tonları, resmin alt planından üst plana doğru koyu-açık 

şeklinde uygulanmaya çalışılmıştır. Resmin en alt noktası koyu iken en üst noktası 

açık tonlarla oluşturulmuştur. Açık-koyu değerler sarı ışığın etkisi ile parçalanmıştır. 

Mavi, mavinin tonları, sarı, turuncu ve kahverenginin oluşturduğu bir armoni söz 

konusudur. Boya kullanımı, diğer resimlerle paralel olarak ince tabakalar halinde 

yumuşak, yer yer sert geçişler oluşturacak şekilde uygulanmaya çalışılmıştır. 

Dışarıda ATM kulübesinde, sarı bir iç mekan içerisinde uyuyor konumdaki bir 

insanın görünümü, tema olarak ele alınmıştır.  

 
                         Resim 63. “İsimsiz”, 100x100 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 2010. 

 

            (Resim 63) kare tuval üzerine, yağlı boya tekniği ile yüzey görüntüsünde, 

açık ton üzerinde koyu, koyu ve açık tonlarla plastik etkiler oluşturulmak istenmiş bir 

resimdir. Biçim kontrastının oluşması için resmin merkezine yerleştirilmiş, dikey 
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insan figürü, figüre paralel çaydanlık formu ve ön planda görünen dairesel soba 

formu, arka planda görünen diyagonal mekân biçimlerinden yararlanarak 

oluşturulmuştur. Kompozisyondaki denge, yatay yapıya karşın dikey, dikeylere 

karşın dairesel biçimlerle sağlanmaya çalışılmıştır. Resimde görünen çeşitli büyük-

küçük biçimlerin, yan yana, arka arkaya, üst üste şeklinde kurulması, resimde 

derinlik duygusunu amaçlamaktadır. Aynı zamanda ön plandan arka plana doğru 

açık-koyu renk tonları da derinlik duygusunu destekler nitelikte oluşturulmuştur. 

Boya, ince tabakalar şeklinde yumuşak ve yer yer sert geçişler oluşturacak şekilde 

uygulanmaya çalışılmıştır. Resmin ön planında çok renkli, arka planında ise gri 

tonlar oluşturulmuştur. Işık etkisiyle, figür yüzünün bir bölümü ve çaydanlığın yarısı 

görünmektedir. Görünen bölümlerde, mavi, gri, mor ve kırmızı renklerin tonları 

oluşturularak bir armoni elde edilmeye çalışılmıştır. 

 
Resim 64. “İsimsiz”, 150X200 cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 2012. 

           (Resim 64) yatay dikdörtgen tuval üzerine yağlı boya tekniği ile oluşturulmuş 

ve diğer resimlerden farklı olarak bir dış mekân resmidir. Yüzey görüntüsünde, açık 

üzerine koyu,  koyu içinde açık tonlarla plastik etkiler oluşturulmak istenmiştir. 

Resimdeki biçim kontrastı, yatay mekân yapısı ve hayvan figürüne karşın dikey 

insan figürleriyle sağlanmaya çalışılmıştır. Dikey insan figürleri ağırlıklı olarak 

kullanılmış ve küçük-büyük şeklinde yerleştirilmeye çalışılmıştır. Derinlik duygusu, 
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figürlerin küçük-büyük dağılımları ile elde edilmeye çalışılmıştır. Yani derinlik 

duygusu, biçimlerin boyut farklılıklarıyla oluşturulmak istenmiştir. Aynı zamanda, 

derinlik duygusunu güçlendirme düşüncesiyle boya, ön planda dokulu, arka planda 

ise ince tabakalar şeklinde uygulanmıştır. Işığın etkisiyle ortaya çıkan renkler ve 

gölgeler, açık-koyu tonlarla uygulanmaya çalışılmıştır. Pastel gri renklerin 

hâkimiyeti sağlanmaya çalışılmış ve bu doğrultuda kurban edilen hayvanın kanını 

yansıtan kırmızı rengin ön plana çıkması hedeflenmiştir. Konunun bayram 

olmasından figürlerin, hareketli, ifadeli ve telaşlı anları ele alınmıştır.  
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SONUÇ 

 

 Tarihsel süreç içerisinde (resim sanatında) ışık, figür ve mekân öğeleri 

mağara resimlerinden günümüze doğru,  toplumların sosyolojik yapıları, sanatçıların 

keşifleri ile oluşarak süregelmiştir. Bu öğelerin bir biri ile ilişkilendirilmesi ancak 

süreçler içerisinde oluşmuştur. Bu öğelerin bir bütün olarak oluşturulması hem resim 

sanatına zengin olanaklar sunmuş hem de toplumların estetik ihtiyaçlarını 

karşılamıştır. Resim sanatında oluşan bu zengin resim dili ile toplumların sosyolojik 

yapıları tüm gerçekliğiyle yansıtılmıştır. Dini mekânlar, doğa manzaraları, duygusal 

ve siyasal temaların ışık, figür ve mekân bağlamında oluşturulduğu görülmüştür.  

 Süregelen dönemler içerisinde sözü edilen bu plastik öğeler ilgi odağı olmuş 

ve günümüz sanatçılarıyla da fantastik boyutlara taşınmıştır. 

 Uygulamalarda ışık, figür ve mekân ilişkisine yönelik kurgular oluşturulmuş, 

ışık ile aydınlatılmış ve fotoğraf makinesi ile en uygun kompozisyon yakalanmaya 

çalışılmış, elde edilen en iyi fotoğraf karesi, resmin diline uygun bir şekilde tuvale 

aktarılmıştır. Oluşturulan resimlerde; içerik olarak, şehrin kenar mahallerinde 

yaşayan öğrencilerin sıradan ve zorlu hayatları ele alınmıştır. Konuya bağlı olarak, 

gösterişsiz, mobilyasız iç mekânlar ve bu mekânlarda idame eden insanların 

yaşamları tercih edilmiştir. Bu resimlerde figür, mekân ve figür, nesne ilişkisi bir 

bütün olarak sağlanmaya çalışılmıştır.  

 Yağlı boya tekniği ile gerçekçi bir tavır izleyerek oluşturulan resimlerde, 

konu ve kompozisyon oluşumunu belirleyen öğeler: Işık, figür ve mekân ilişkisi 

olmuştur. Bu ilişkinin güçlenmesi için, açık-koyu, boya, renk, espas gibi öğelerle de 

desteklenmeye çalışılmıştır.   

 Hazırlanan bu metinde ve uygulama çalışmalarında konu olan bu plastik 

öğelerinin önemine vurgu yapılarak resim sanatına katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 
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