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Serol Teber 

1938, İstanbul, Tıp Fakültesini İstanbul Üniversitesi'nde 
okudu. Aynı Fakültede Nöro-psikiyatri ihtisası yaptı .  
Uzunca bir  süredir Almanya'da çeşitli kliniklerde psikiyatr 
olarak çalışmaktadır. Bu arada, Davranışlarımızın Kökeni 
(1975) 1998 sekizinci baskı, İşçi Göçii Davranış Bozukluk
ları (1980), 1985 Almanca ve Türkçe yeni baskı Frank
furt/ Almanya, Doğanın İnsaniaşması (I 983) 1985 Üçüncü 
baskı, Picasso (1985), Politik Psikoloji Notları (1990), Top
lama Kampı Sendromu (1993), işkence Sonrası Yaşam 
(1993), Göçmenlik Yaşantısı ve Kişilik Değişimi (1993) Al
manya, Metankoli (1997) gibi kİtapiaşmış çalışmaları, çeşit
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İKİNCİ BASKIY A ÖNSÖZ 

Geçtiğimiz yıl çeşitli etkinlikler ve söyleşilerle Picasso'nun 
25. ölüm yılı anıldı. Sonuç: Picasso, ölümünden 25 yıl sonra 
da, 20. yüzyılın bir miti, bir dehası ve efsaneleşmiş kişiliği ol
ma niteliklerini sürdürüyor. Salt yapıtlarıyla değil, yaşamöy
küsüyle, arkadaşlıkları, anekdotları, aşkları, çocuksu uçarılı k
ları, politik yan tu tuşları, Komünist Partisi'ne üye olması, -ve 
belki bundan da önemlisi-, yaşam boyu bu parti üyeliğini ko
rumasıyla da tam bir efsane .. . Bugün bile üzerine en çok ki
tap yazılan, araştırma yapılan iki kişiden biri Sigmund Freud 
ise öteki Picasso'dur. . .  Resimleri, Van Gogh'dan sonra, en 
pahalı ressam Picasso. Bugün yeni düşünce denilen şeyi yüz
yılın başında Einstein, Freud, Maler, Schönberg, Kafka 
vb.'larıyla birlikte ilk başlatanlardan biri hiç kuşkusuz gene 
Picasso ... Ayrıca, salt yapıtları değil onun çeşitli sanatkarlar
ca çekilen fotoğrafları bile günümüzde de büyüleyici etkisini 
sürdürmektedir. 

Arkadaşlıkları, kadınlarla ilişkileri, entelektüel kapasite
si, politik tavrı, hızlı çalışma yeteneği, çok çeşitli alanlarda ve 
her "döneminde" hep olağanüstü yapıtlar üretebilmesi ve 
yaratıcı enerjisiyle tam bir deha örneği . . .  Onun yaşamöykü
sü, kırsal kesim kökenli ufak tefek bir İspanyol göçmeninin 
Paris'te yüzyılın aydın sanatkarı olarak dünyanın en popüler 
insanlarından biri olma serüvenidir. 

Picasso, mitoloji, gelenek ile modernizmi birbirleri için
de birleştiren örnek sanatkarlardan biri, belki birincisi. Öz
cesi, resim sanatının ötesinde, yüzyılın düşünce-kültür dün
yasının değişmesine büyük katkılar yapmış insanların başın
da gelenlerden. Picasso, Freud'un öğretisinin verilerini tual 
üzerinde anlatırcasına, insaniann içgüdülerini, bilinçdışı se-
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vecen, erotik, sadırgan, çirkin duygularını aynı anda, kimi 
kez tek bir çizgi üzerinde sergileyebilecek düzeyde entelek
tüel bir kişilik 

Yanlış yere diişmekten korkmadığı için sıklıkla sıçradı
ğım, insanları kışkırlmak için siirekli ve devrimci nitelikli 
sıçramalar yaptığım, resim yapmamn kendisini özgiirleştir
diğini söyleyen Picasso'nun resimlerine bakan insanların da 
bir süre sonra düşünce dünyası değişmekte, dünyayı algıla
ma kapasitesi çoğalmaktadır. Salt A vignmı'lu Kadmlar ya 
da Guernica ile değil bunların çok ötelerine uzanan politik 
entelektüel tavır almasıyla da 20. yüzyılın düşünce ve sanat 
dünyasında çok özel bir yeri olan insan. 

Salt bu bağlam içinden bakıldığı zaman bile kolayca gö
rülür ki sanatı, günlük yaşamı ve politikayı olağandışı bir 
beceriyle yapıtlarında birleştiren Picasso'yu biraz yakından 
tanımadan 20. yüzyılı anlamak oldukça zor. 

Bu alçakgönüllü çalışmada Picasso'nun politik yanının 
ağırlıklı olarak vurgulandığını biliyorum. Daha baştan 
amacım en ileri toplumsal-politik hareketler içinde bile en
telektüel düşmanlığının çok yoğunlaştığı 1 980 yıllarının 
tozlu dumanlı ortamında, Picasso örneğinde bir insanın 
hem sanatkar-entelektüel özgün ve özgür kimliğini koruya
bileceği ve hem de politik etkinliklerde bulunabileceğini 
anımsatmaktı. Bu bağlamda 1985 yılında basılan kitap -hiç 
olmazsa söylemek istediklerim yönünden- çoktan amacına 
ulaşmıştı. Yeni baskı için çok kısıtlı zamana karşın, elim
den geldiğince gereken yeni bilgileri eklerneye çalıştım. 
Ayrıca, bizim resim sanat ortamımızda pek gelenekselleş
miş bir tavrı vurgulayabilmek ve belki de aşılmasına biraz 
olsun katkıda bulunabilmek amacıyla Picasso'nun yaşamı 
boyu yaptığı pek çok kendi resimlerinin bir bölümünü yer 
yer kitabın aralarına serpiştirerek onun zaman zaman biz
zat kendisini nasıl gördüğünü, kendi kendisiyle nasıl hesap
Iaştığını amınsatmaya çalıştım. 

Serol Teber, Mart 1 999, Beylerbeyi 
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GİRİŞ 

Bilgilenme sürecinin en temel ve genel düğüm noktalarını 
oluşturan kategoriler gibi, kültürel evrimin sıçrama, deği
şim ve dönüşüm aşarnalarına tanıklık eden, onları etkileyip 
hızlandıran ve yapıtlarında yansıtan Dante, Leonarda, Ga
lileo, Newton, Darwin, Freud, Einstein vb. kimi evrensel 
düşünürlerin yaşamlarını, çalışmalarını, etkilerini yeterli öl
çülerde tartışmadan insanlık tarihini özüıniemek kolay de
ğildir. . .  

Benzer bir çıkarsamayla, Picasso'yu, onun sanatsal gü
cü •. ü, çalışma ve araştırmalarını bilmeden, 20. yy yaşamını, 
zarr. ·ınımızı kavramak "olanaksızdır" diyemesek de, pek 
zordur, yetersizdir. . .  

Ancak, bugün Picasso i le  ilgili olarak birbirlerinden 
çok farklı şeyler söylenmekte, yazılmakta ve gezegenimiz
de tek bir Picasso yaşamış olmasına karşın, pek çok Picas
so'lar tanımlanmaktadır. . .  

Fakat, "zamanımızı kavramak" gibi savlı b ir  konuda, 
hangi Picasso'nun yol gösterici olduğunu söylemek yine de 
kolay olmamaktadır .. . 

Bizim kanımızca, bunların hepsidir . . .  
Karışıklık, Picasso'dan değil, ona bakanların konumla

rından gelmekte, diğer görünümleri hiç dikkate almadan, 
salt kendi dar açılı konumlarından görüneni başat görüş 
olarak öne sürrnelerinden kaynaklanmaktadır.. 

Gezegenimizde, yüzyılımız, öncekileriyle oranlanma
yacak ölçüde büyük bir hızla yaşanmakta; bu devinim, eko
nomiyi, tekniği, felsefeyi, töre ve kültürü, kısaca yaşamın 
tüm alanlarını kasıp kavurmaktadır. .. 
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En eskilerde milyonlarca, çok eskilerde binlerce, ya
kın zamanlara doğru yüzlerce yıl gerektiren değişimler, 
yüzyılımızda, hele bunun ikinci yarısında, yıllara, aylara, 
günlere sığabi lecek durumlara gelmiş; niceliksel deği
şimierin "çok hızlı lığı", ni tel sıçramaları peşi peşine ge
tirmiş ve bu koşullarda, bir anlamda, yüzyılın ömrü uza
mıştır . . .  

Yüzyılın başında, gökyüzü çoktandır çağdaş sanatın bu
lutlarıyla örtülmeye başlamış, ancak Picasso'nun Paris'e 
gelmesiyle bu hava daha da şimşeklenmiş ve sonunda, Ma
lagalı bir resim öğretmeninin oğlu olan bu İspanyol deli
kanlısının dokunması ve birkaç fırça darbesiyle, yeni bir ni
teliğe dönüşmecesine, patlamıştır. .. 

Picasso, her şeyden önce, doğanın safdil görüntüsünü 
aktarmayı yadsıyıp, kendi gördüklerini yansıtmaya, doğa
nın geometrisini, insan psikolojisinin temelleri üzerine 
oturtmaya başlamıştır. . .  

Picasso, uzun süren yaşamı boyunca, ressam, yontucu, 
grafikçi, seramikçi, giysi ve sahne düzenleyicisi, dokumacı, 
ozan, tiyatro yazarı, karikatürist ve politik savaşçı oimuş . . .  
Ama hepsinden önce ve hepsiyle birlikte, aydın insan, hem 
de en soylu cinsinden insan olmaya çalışmıştır. . .  

Picasso için, kimileri, modern klasikçi; bir başkası, in
sanların resimleri önünde şaşkınca bakındığı bir saçmalık 
ustası. .. ; bir diğeri, öznelciliğe ödün ;verebilmek için, "soy
lu sanatçı" demişlerdir. .. Bir  başka grup, kimi ürünlerini 
yerip kimilerini övebilmek için, onun yapıtlarını, araştır
malarını ,  "politik olanlar ve olmayanlar" diye ayırmaya 
ya da tüm sanatsal gücünü, güncel politika ile ilgili günlük 
gazetelerde çizdikleriyle, politik afiş çalışmalarıyla sınır
Iandırmaya çalışmışlar; hatta kimileri, "sanatı devrimci
Ieştirme" uğruna, "sanatın işlevinin salt propaganda ve 
faydacılık" olduğu savından devinerek, Picasso'yu yoz bir 
burjuva ardılı ya da tümüyle insanlık düşmanı ilan etmiş
lerdir. . .  
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Gerçekte, Picasso'nun kişiliği ve sanatı, yaşadığı çağın, 
gezegenimizin toplumsal sorunlarını, düşünce ve gelişmele
rini büyük bir beceriyle yansıtmıştır . . .  

Picasso, çalışmalarında nesnel yaşamın gerçekliğini, ev
rimini, içindeki çelişkileriyle birlikte göstermiştir. Picasso, 
yan tutmuş, Komünist Parti üyesi olmuştur. .. Ancak, sana
tın özgün niteliğini diğer çalışma biçimleriyle özdeşleştirme 
yanılgısına düşmemiş, politika ile sanat arasında tekyönlü 
bir ilişkiye girişmemiş, buna karşın, politikanın sanatı bes
lernesi savını benimsemiştir. . .  

Picasso, politikanın oluşumuna sanatın yardımcı ola
mayacağını, ancak var olan bir hareketin gerçekleşmesine 
katkıda bulunabileceğini göstermiştir... Bu nedenledir ki, 
çok küçük yaşlarından beri güvercin resimleri yapmış ol
masına karşın. onun beyaz güvercinlerinin dünya barış ha
reketinin sembolü olması, çok sonralara, bu çalışmaların 
toplumsal yaşam içinde gelişip ulaştığı ve politik hareketin 
evrimiyle buluştuğu dönemlere rastgelmiştir.. . Ancak, bu 
aşamadan sonra Picasso, güvercinlerini artık eskisinden 
çok farklı biçimlerde algılamış ve barış savaşçılarının bay
rağını çizmiştir. .. 

Picasso, sanatını hiçbir zaman, salt bir propaganda ara
cı olarak görmemiş, çıkarcı ve faydacı kültür anlayışlarının 
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yaygınlaştığı, bunlara karşı direnen aydınlara ve sanatkar
lara sert eleştirilerin, hatta saldırıların yapıldığı dönemler
de bile, kolaycı-vulger toplumbilim sapmalarına büyük bir 
yüreklilikle karşı çıkmış, direnmiştir. . .  Picasso, sanatını hiç
bir zaman İspanyol köylüsünün, hatta çağının ortalaması
nın anlama yeteneğine bağlı kılmamış, niteliğe büyük önem 
vermiş, kolaycılığa karşı çıkmış, tekdüzeliğe, mekanik öz
deşleştirmelere görkemli ürünleriyle yanıt vermiştir. .. Pi
casso, "saf sanat., anlayışını şiddetle eleştirmiş, o( benim 
resimlerim, diişnıana karşı saldırı ve savunma silalııdır . . . " 
demiş; ancak, İkinci Dünya Savaşı'nı ve ardından gelen 
nükleer tehlikeyi gördükten sonra, sözlerini, şimdi anlı
yorum ki, diişmana karşı, salt sanatınıla değil, tiim varlığını
la savaşmak zorunlu olmuştur. . .  biçiminde düzeltmiştir. 

Biz, Picasso'nun çeşitli alanlardaki çalışmalarını,  dü
şüncelerini, çelişkilerini, doğru ya da yanlışlıklarını, İs
panyol güneşinin sarı sıcaklığı ve göğünün mavi beyazlığı 
içinde ve hiçbirini başat kılmaya çalışmadan, toplumsal 
kültürel gelişmelerin tarihsel bütünlüğü içinde görüyo
ruz . . .  

Picasso, sanatın, yeryüzü ölçeğinde bu denli yaygınlaş
masına ve yaşamın, çalışmanın, üretimin ayrılmaz bir par
çası olduğunun kanıtianmasına en çok emeği geçenler ara
sında yer almaktadır. .. 

Picasso bugün, ölümünün 25. yılında da gezegenimizin 
hemen her köşe ve bucağında, az ya da çok, güçlü ya da 
güçsüz, ama kesinlikle kararlı ve inançlı insanların gönülle
rinde va salt barış güvercinleri ya da Guernica 'sıyla değil, 
tüm sanat gücüyle yaşamakta ... Salt, o bizim, hızından öm
rü uzayan yirminci yüzyılımızın değil, aynı zamanda, ileri 
tarihsel çağiara aktarabileceğimiz büyük kültürel birikimle
rımızın az rastgelinen parçalarından birini oluşturmakta
dır . . .  

Picasso'nun, en yakın dostları, sanat eleştirmenleri, 
hatta vergi memurları bile, onun ne kadar ürün verdiğini ve 
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çalışmalarının kesin bir dökümünü söyleyememişlerdir. 
Ölümünden sonra, Fransa Hükümeti, bıraktığı kahtın kesin 
bir saptamasım yapamadıkları için çok genel bir değerlen
dirme ve ödemenin para yerine Picasso'nun çalışmalarıyla 
yapılması koşuluyla, 240 milyon Franc intikal vergisi ön
görmüştür... 

Çok genel bir çıkarsamayla, Picasso, en az 15.000 bü
yük yağlıboya resim, on binlerce seramik, yon tu, desen, do
kuma, kitap, gazete, dergi, afiş vb. çalışması yapmıştır. . .  

Sanat tarihçilerinin varsayımiarına göre, 1984 yılına 
değin Picasso'nun yaşamı, çalışmaları, kübizm ya da mo
dern sanata olan katkılarını konu alan ve hemen tüm dün
ya dillerini kapsayan 10.000 dolaylarında yaym yapılmış
tır. . . 

Bizlerin, bu geniş kapsamlı alanda, Picasso'nun ilettiği 
büyük mesajı algılayıp, bunu, yoğun teknik zorlukları da 
göğüsleyerek ürettiği küçük çaplı bir uğraşı içinde yansıt
maya çalışması, pek çok eksikliği, hatta olası yanlışlıkları 
kaçınılmaz kılmaktadır . . .  Ancak, daha az kusurluların üre
tebilme güvencesi, gelecek eleştirilerin nicelik ve niteliğin
de düğümlenmektedir. . . 
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BİR AÇLlK GREYİNİN 
BEŞiNCİ GÜNÜNDE 

Kardeşlerim, 
Ölmeye niyetim yok. 
Öldürülürsem, 
biliyorum, 

yine de yaşamaya devam edeceğim 
yanı başınızda. 

Aragon'un mısrağında olacağım 
-gelecek güzel günleri anlatan her 

mısrağında
ve beyaz güvercininde Picasso'nun 
ve Robeson'un türkülerinde ... 

Nazım Hikmet 1950 
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İSPANYA İÇ SA V AŞI ve GUERNİCA 

Antik Yunan ve Roma söylencelerinde, İspanya'nın kuze
yindeki Biskay Körfezi'nde, demir bir dağın denize nasıl 
gömüldüğünün öyküsü binlerce yıldan beri anlatılagelmiş
tir. 

Ancak, bu Demir Dağ'ın öyküsü, salt düş gücüne da
yanmamış, gerçekten de, Kuzey İspanya, Bask bölgesinde
ki dünyanın belki de en zengin demir madeni kaynakları, 
çok eskilerden beri, çeşitli toplumlarca tanınmış ve eldeki 
olanaklar ölçüsünde işletilmeye çalışılmış. Sanayi devri
minden sonra İngiltere, Fransa, Belçika gibi ülkeler, gerek
sinim duydukları ucuz demir, bakır, çinko, civa, gümüş, 
Wolfram vb. madenieri bu bölgelerden üretme amacıyla, 
İspanya'ya büyük sermaye yatınmları yapmaya başlamış
lardır. .. 

İspanya, geçen yüzyılın sonlannda da, tarımsal üreti
min yazgı belirleyici nitelikte olduğu ve henüz sanayi dev
rimi atılımını gerçekleştirememiş modernleşme sürecine gi
rememiş bir Batı Avrupa ülkesi olma konumunu sürdür
müştür. 

Katolik kilisenin, 1789 Fransa Devrimi'nden duyduğu 
büyük korku, Engizisyon yargıçlarınca da önlenememiş, 
1808 yılında, General Murat başkanlığında bir Fransız or
dusu İspanya'ya girmiş. Joseph Bonapart'm 6 Mayıs 1808 
tarihinde İspanya kralı atanmasına karşın, Goya'nın ünlü 
3 Mayıs Kırımı gibi yapıtiarına konu olup dünya sanat ta
rihine de geçen büyük halk ayaklanmaları ve 1808-1814 
yılları boyunca süren bağımsızlık savaşları başlamıştır. 
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İspanya emekçilerinin sağladıkları önemli kazanımlar 
uzantısında, 1854 yılında, Katalanya'da ilk kez, 24.000 üye
li İspanya Sendikalar Birliği "Union de Calase" kurulmuş: 
1 868-1874 yılları arasında, örgütlü sanayi işçileri sayısı 
200.000 dolayiarına ulaşmıştır. Artan dış ve iç kökenli so
runlar uzantısında, hızlı toplumsal ekonomik huzursuzluk
lar ve sınıfsal ayrışım sürecine girilmiş; çeşitli askersel dar
belerden sonra, Kraliçe Il. İzebella, 186S yılında tahttan in
dirilmiş ve İspanya'da cumhuriyet ilan edilmiştir. .. 

İspanya'da cumhuriyetin i lan edilmesini izleyen görece 
barışçıl ortamda, güçlü bir yabancı sermaye akımı ülkeyi 
denetim altına almaya ve tüm maden üretiminin % 90'dan 
fazlasını dış pazarlara çıkarmaya başlamıştır . . .  

Bu dönem içinde yatırım yapan yerli ve yabancı serma
ye yağaltımı artmış; bu hızlı sanayileşmeyle birlikte ve bu
nun zorunlu karşıtı olarak, İspanya'nın, özellikle Katalon
ya-Barcelona, Madrid ve Bask-Bilbao bölgelerinde hızlı bir 
proleterleşme süreci başlamıştır . . .  

Bu hızlı toplumsal ve ekonomik gelişmeler uzantısında, 
1870 yılında, Barcelona'da Bakunin yanlılarının kazanımıy
la sonuçlanan, I .  Enternasyonal'in, I. Ulusal İspanya Kong
resi toplanmış. 1879 yılında, İspanya Sosyalist Partisi'nin 
kurulmasından sonra, maden işçileri arasında büyük dire
niş hareketleri daha da yoğunlaşmıştır . . .  

Yaşam koşulları gerçekten Dante'nin Cehennemi 'ni 
anımsatan maden ve sanayi işçilerinin başlangıçtaki dire
nişleri, çok kez yenilgi ve geri çekilmelerle sonuçlanmış, 
ancak sendikal ve politik örgütlenmelerin güçlenmesinden 
ve sınıf bilincinin yaygınlaşmasından sonra gelişen olayla
rın çizdiği ivmenin yönü değişmiştir. .. 

Bu yeni ekonomik toplumsal koşullar uzantısında Bask 
bölgesinde ilk büyük direniş, 1 3  Mayıs 1890 tarihinde, İngi
liz Orconea şirketince çalıştırılaıı Vızeaya madenierindeki 
Concha 3. maden ocağı işçilerinden 55 tanesinin haksız ye
re işlerine son verilmesiyle başlamış ve büyük dayanışma 
grevleri sonucu işçilerin kazanımlarıyla sonuçlanmış. Bunu 
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izleyen ilk altı yıl (1890-96) içinde, 4 kez genel ve ı7 kez 
bölgesel grev girişimleri ve sayısız direnişler olmuş. Toplu
ca kullanan l Mayıs ve Paris Komünü'nün yıldönümü (18  
Mart) gösterilerine yüzbinlerce maden ve sanayi işçisi katıl
mıştır. . .  

Yüzyılın başında, nüfusu 24 milyon dolaylarında olan 
lspanya'da, en az 8 milyon insanın büyük yoksulluk, hatta 
açlık içinde olduğu saptanmıştır. 

Toplam nüfusun ancak 4-5 milyonu, sahip oldukları kü
ı.:ük topraklar üzerinde, yarı aç yarı tok yaşayabilecek üre
tim olanakları bulabilmişler; toplumsal ve ekonomik du
rumları çok bozuk olan 2-3 milyon sanayi ve maden işçisi
nin yanında, konumları diğerlerinden hiç de iyi olmayan ı 
milyon kadar insan da yaşamlarını küçük işletmelerde, el 
sanatlarında üretmeye çalışmıştır. Bunların dışında, 1 mil
yon kadar İspanyol, ticareıle uğraşmıştır. .. 

Bu dönem içinde, İspanya nüfusunun ancak ı milyon 
kadarının toplumsal ekonomik durumunun iyi, hatta çok 
iyi olduğu saptanmıştır. Bunlardan, 550 bin kadarını az sa
yıdaki büyük toprak ailesinin üyeleri oluşturmuş. Yüzyılın 
başında, tüm İspanya'da, ekilebilen verimli toprakların ya
rısından fazlası, bu birkaç büyük toprak ailesinin elinde 
toplanmıştır. .. 

Hemen tüm toplumsal-ekonomik erki ele geçiren bu 
büyük toprak ailelerine en güçlü destek; tüm ülke gelirinin 
üçte birini elinde toplayan ve 80.000 din adamından oluşan 
Inı örgütlenmeyi denetleyen Katalik kilisesi ile, çoğunluğu 
varsıl ailelerin çocuklarından kaynaklanan 15.000 dolayla
rındaki mevcuduyla ordu yüksek yöneticilerinden, subay
lardan gelmiştir. Toplam nüfusun yarıdan fazlasının okuma 
yazma bilmediği İspanya'da, ordu, yüzyıllardan beri hemen 
her türlü yeniliğin karşısına çıkmış ve 1814 yılından sonra
ki zaman dilimi içinde, 14 kez başarı ile sonuçlanan 434 dar
be girişiminde bulunmuştur. . .  
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İspanya işçi sınıfı hareketleri Ekim ı 9ı 7 Devrimi'nden 
sonra yeni bir devinim kazanmış. Daha 13-20 Ağustos ı9ı 7 
tarihlerinde başlayan politik içerikli grevierin boyutları ge
nişlemiş, yöneticileri tutuklanmış ve içlerinden kimileri, 
ömür boyu hapis cezalarına mahkum edilmişler. Bunun he
men ardından, 25 Kasım ı 9ı 7 tarihinde "tutuklu/ara özgiir
liik " belgisi altında başlayan yeni direniş hareketleri sonu
cu, 23 Mart 19ı8'de genel af sağlanmış, tutuklular özgür
lüklerine kavuşmuşlar. Tarım işçileri ve yoksul köylüler, 
geniş çaplı toprak reformları için, ı9ı8 Ekim ayında doruk 
noktasına ulaşan direniş hareketlerine başlamışlar; 24 Mart 
ı9ı9'da, Katalanya'da sürdürülen genel grevler sonucun
da, işçiler, ücret zammı ve 8 saatlik işgücü kazanımları elde 
etmişlerdir. . .  

ı874 yılında, Monarşinin yeniden örgütlenmesine ve 
ı902-ı93ı tarihleri arasında Alfons XII'nin İspanya kralı 
olmasına, militarİst bir diktatörlük oluşmasına karşın, geli
şen yığınsal halk hareketleri sonucunda diktatör Prino de 
Riveras, 28 Ocak ı930 tarihinde geri çekilmek ve ı2 Nisan 
ı93 ı  tarihinde genel seçimlere gitmek zorunda kalmıştır. 
Yapılan seçimleri liberaller ve sosyalistlerin kazanmasın
dan sonra, kral ve ailesi, ı4 Nisan ı93ı tarihinde bir kez da
ha İspanya'yı terk etmiştir. . .  

Fakat, seçimlerden sonra kurulan koalisyon hükümet
leri uzun ömürlü olmamış; ve Ekim ı933 tarihinde sosya
listler yönetimden tümüyle ayrılmışlardır. Bu süreç içinde, 
İspanya'daki hemen tüm tutucu-sağcı güçler, Gil Roble yö
netiminde, sonradan faşist örgütlenmelere dönüşecek olan 
Hıristiyan Demokrat Partisi CEDA'yı kurmuşlardır. 

Bu dönemde, tüm İspanya'yı kapsayan huzursuzluklar 
artmış; örneğin, salt Ocak-Mart ı933 tarihleri arasında, 
yoksul köylüler, ırgat olarak çalıştırıldıkları toprakları, en 
az 3 ll kez işgal etmişlerdir. .. 

Yine bu zaman dilimi içinde gittikçe güçlenen İspanya 
Katolik Partisi, parlamento içinde ve dışında, kitle iletişim 
araçlarında, yasal yönetimi devirmek için her türlü yasa dı-
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şı yönteme ve bu arada giderek yoğunlaşan terör eylemle
rine başlamışlardır . . .  

Bu tarihlerde, İspanya'da resmi olarak görevli bulu
nan ünlü ozanımız, Yahya Kemal, "iiç defa kırmızı En 
diiliis akşamlarında"  "raksın ", "zil, ş al ve gii/"ün etkisiy
le, kendinden geçip "Oley . . . " diye bağırırken, başka bir 
çağdaş yazar, Thomas Mann, "Dünyanın çok biiyük bir 
böliimiiniin aptallığından ve gözlerine kum kaçmışçasına 
f?erçek/eri görmek isterneyiş/erinden kaynaklanan bir 
güçle, İspanya 'da bugün, dünya tarihinin en ııtanmaz ve 
rez if çıkar çr.11,-nıalarından biri sürmektedir . . .  " diye yaz
mıştır. 

Almany::ı'da, Hitler yönetiminin, 1933 yılında başa geç
mesi İspanya'yı çok yönlü etkilemiş; İngiltere, Fransa ve 
Alman tekelci irapitalizmi, burada öldüresiye bir çıkar sa
vaşına girmiş. Eski devrik diktatörün oğlu Jose Antonio 
Primo de Rivera yönetiminde, İspanya Faşist Partisi "Fa
langa Espanola" kurulmuş; katalik kilisesi, gerici "Accion 
Populer" birliğini oluşturmuştur. 

Ancak, bu dönem, İspanyol militarizminin temelini, Al
manya ya da ıtalya örneklerinde olduğu gibi, tekelci kapita
lizm değil, daha çok, feodal kökenli büyük toprak sahipleri, 
kilise sermayesi ve monarşi artıkları belirlemiştir. 

İspanyol sağcı güçleri arasındaki bu gelişmelerden son
ra, 19 Kasım 1933'te kurulan sağ koalisyon hükümeti süre
since yeni bir "karanlık dönem" başlamış. 

Bu yeni olumsuz gelişmelere, işçiler ve köylüler; yaygın 
direnişler, ayaklanmalar ve 4 Ekim 1934'te doruk noktası
na ulaşan genel grev hareketleri ile yanıt vermişler. Halkın 
üzerine saldıran General Franco, 5 .000 işçiyi öldürüp, 
40.000 kişiyi tutuklayarak bu toplumsal kabarmayı engelle
meye çalışmıştır . . .  

Bu ekonomik toplumsal koşullar altında, tüm İspanya 
ilericileri, demokratik güçleri örnek bir davranışla, "Barış, 
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Özgiirliik ve Yaşanı Koşullarının Diizeltilmesi " belgisi al
tında toplanan Halk Cephesi'ni kurmuşlardır. . .  

16 Şubat 1 936 seçimleri, İspanya tarihinin yazgısını be
lirleyici hir nitelikte, Cumhuriyetçi Halk Cephesi'nin bü
yük zaferiyle sonuçlanmıştır. Bu seçimlerde, Cumhuriyetçi
ler, meclisteki 473 üyelikten 268'ini kazanmışlar; sağ kanat 
partileri, 1933 Yılı seçimlerine oranla 147 sandalye yitirmiş
lerdir... 

Seçimleri izleyen 1936 yılında Madrid'deki 1 Mayıs 
güsterilcrini600.000'den çok insan büyük törenlerle kutla
mıştır. 

Seçimlerin kazanılmasından sonra, Cumhuriyetçi Halk 
Cephesi Hükümeti, "tutuklu işçilerin hemen serbest bırakıl
malarını", "İspanya çapında geniş kapsamlı bir toprak re
formu ve tarını devriminin gerçekleştirilmesini", "sağlık ve 
eğitim reformlarının yapılmasını", "devlet aygıtının kilise ve 
faşist yanlılarından temizlenmesi" gibi en ivedi girişimleri 
gündeme getirmiştir. .. 

Cumhuriyet Halk Cephesi Hükümeti'nin bu köklü re
form girişimlerine karşın, Alman Nazi ajanları ile büyük 
toprak sahipleri, kilise yetkilileri ve militarİst güçler, seçim
lerden hemen iki gün sonra yaptıkları gizli bir toplantıda, 
ivedi bir askeri ayaklanma kararı almışlar, bu amaçla Nas
yonal Cepheyi oluşturmuşlar ve hemen yaygın terör saldı
rılarını başlatmışlardır. . .  

Diğer yandan, İspanya Katolik Partisi yöneticileri, 
karşı devrimci askeri ayaklanmanın başlamasından bir ay 
kadar önce, yasal Halk Cephesi Hükümeti'ni parlamento 
içinde de zor duruma d üşürmek için, 16  Haziran 1936 ta
rihinde, meclis başkanlığına verdiği bir yazılı önergede, 
"ispanya 'nın içinde bulunduğu bozuk diizene ilişkin bir 
açıklama yapılmasını istemiş ve demokrasinin katiedilme
sine daha fazla tanıklık edenıeyeceklerini" söylemişler
dir. . .  

Ayrıca yine aynı süreç içinde, çeşitli yeraltı örgütleri, 
büyük tutarlardaki sermaye, altın, döviz vb. değerli madde-
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leri İspanya dışına kaçırmaya, ekonomiyi alabildiğine çık
ınaza sokmaya başlamışlardır. .. 

Tüm bu gelişmeler karşısında, Cumhuriyet Halk Cep
hesi Hükümeti çok yumuşak davranmış, İspanya tarihinin 
yazgısını değiştirebilecek büyük tehlikeler oluşturan bu di
renişleri yeterli derecede önemsemeıniş. Buna karşın ,  ll 
Temmuz 1936 tarihinde bir grup falanjist, Yalancia Union 
Radyo İstasyonu'nu ele geçirmiş ve " . . .  Burası, Vatancia 
Union Radyosu. Falanjist askeri giiçler şu anda Union Rad
yosıı 'nu ele geçirdiler. İspanyol lıalkı cesur ol. Birkaç giine 
kadar devrim olacak. Bıı olanaktan yararlanıp, tii111 İspan
yolları ve özellikle de bizden yana olanları se/anılanz . . . " di
ye yayın yapmaya başlamışlardır. 

Falanjistlerin bu girişimlerine Yalancia işçi örgütleri 
büyük tepki göstermiş. hemen giriştikleri karşı gösteriler
de, falanjistlerin yayınevlerini, toplantı-eğitim kurumlarını 
tahrip etmişler, fakat bölgeye gelen polis ve askeri ekipler, 
işçilerin eylemlerinin yaygınlaşmasını önlemiştir. 

Her şeye karşın,  çok bilinen öykü bir kez daha sahne
lenmiş ve 110.1936'da, büyük toprak sahiplerinin,  kil ise 
nin ,  soyluların, Hitler Almanya'sının,  Mussolini İtalya'sı
n ın ,  Amerika Birleşik Devletleri'n in ve hatta İngiliz ve 
Fransız büyük burjuvasının desteğindeki General Fran
co, kendisine bağlı askeri güçler i le  birlikte, i lk  kez Ka
narya Adaları-Fas Garnizonlarında yasal Cumhuriyet 
Hükümeti'ne karşı isyan etmiş. Hitler ve Mussolini 'nin 
General Franco'ya hemen büyük askeri yardım ve mali 
destek sağlamalarının uzantısında, isyan, görece kısa za
manda belli başlı tüm İspanyol garnizonlarına yayılmış
tır. 

Savaş sonrası gizli belgelerinden saptandığına göre, 
Mussolini daha isyandan 3 gün önce, 15.7.1936'da, 20 kadar 
askeri nakliye uçağının İspanya'ya gidip General Franco'ya 
yardım etmesi için komut vermiştir. .. 

Fakat İspanya'da, hava ve deniz güçlerinin tümü, he
men isyancıların yanlarında yer almamıştır. Bu nedenle de, 
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isyanın bu aşamasında, Halk Cephesi Hükümeti büyük bir 
olanak kaçırmış ve yeteri hızla davranıp, General Fran
co'nun güçlerini daha Fas bölgesinde, Afrika Anakara
sı'nda yalıtlayamamıştır. . . 

Hükümetin, benzeri şaşılası ilgisizliklerine karşın, İşçi 
Sendikaları hemen 2 milyondan fazla üyesine genel grev 
çağrısı yapmışlar, silahlanmışlar ve "Biz tutsak edilmeden 
önce nelıirler denizi kızıla boyayacak kadar çok soylu kan
lar akacaktır" belgisi altında Cumhuriyet İspanya'sını savu
nacaklarını açıklamışlardır. Sanayi ve maden işçileriyle, 
kollektif çalışma koşullarına girmiş köylülerin bulundukla
rı maden-sanayi bölgeleri, büyük kentler, Cumhuriyetçiie
rin başlıca direnç noktalarını oluşturmuştur. .. 

Halk Cephesi Hükümeti'nin görülmemiş ilgisizliği kar
şısında, Bareelona ve Madrid Garnizonları da isyancılara 
katılmış, bölgedeki falanjist örgütler ile birlikte, Cumhuri
yetçilere, aydınlara, işçilere, köylülere karşı silahlı saldırıla
ra başlamışlardır . . .  

Cumhuriyet Hükümeti'nin elinde düzenli bir ordunun 
kalmadığı bu koşullarda, garnizonları basan ve silahiara el 
koyan işçiler; Madrid, San Sebastian, Malaga, Barcelona, 
Bilbao vb. belli başlı kentlerde savunma birlikleri oluştur
muşlar ve İspanya tarihinde ilk kez, ülkenin bir bölümünün 
yönetimi emekçi sınıfların ellerine geçmiş. Avrupa'da ilk 
kez emekçi sınıtları, ülkelerini faşizme karşı silahl ı savun
ma hareketlerine başlamıştır. . .  

Bu koşullarda, Mussolini'nin 150.000, Hitler'in en az 
25.000 dolaylarında asker-subay-uzman ve de çok fazla 
oranlarda mali yardım, ABD'nin gerekli tüm petrol deste
ğini sağladığı Franco güçlerine karşın, İspanya'nın yasal 
hükümetinin peşin ödeme karşılığında istediği silahları İn
giltere ve Fransa, İspanya'nın iç işlerine karışmamak ve 
olası bir uluslararası gerginliğe yol açmamak için geri çevir
mişlerdir. İspanya'ya devlet düzeyinde tek yardım, çok zor 
koşullar altında bulunulmasına karşın, Sovyetler Birli
ği'nden gelmiştir. .. 
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Bir kara güldürü örneği olarak, Franco kuvvetlerine 
dış ülkelerden gelmesi olası bir yardımı yerinde araştır
mak için Fransa ve İngiltere'den gelen kimi gözlemciler, 
limanlardaki Alman, İtalyan, ABD gemilerinin, asker, si
lah, petrol boşaltmaianna bakmaksızın, patlayan bomba
ların ne marka olduklarını inceleme gülünçlüğüne düş
müşlerdir. . .  

Ne var ki, bu koşullar altında bile, Cumhuriyetçi Halk 
Cephesi Hükümeti, geniş kapsamlı toprak, eğitim ve sağlık 
reformlarını yaşama geçirmeye, İspanya'nın hemen her 
bölgesinde onbinlerce köylü, büyük toprak sahiplerinden 
aldıkları topraklar üzerinde kollektif çiftlikler, üretim ko
operatifleri kurmaya, buralarda topluca çalışmaya, üretim
de bulunmaya başlamıştır. 

Eğitim, kilisenin denetiminden kurtarılmış, laikleştiril
miştir. Kimi teröristlerin, kiliseleri yağmalama ve din 
adamlarına saidırma girişimleri de, yine Cumhuriyetçi milis 
güçleri tarafından engellenmiş, mallar ve canlar güvence al
tına alınmıştır. . .  

Toplumsal, ekonomik ve askeri reformların gerçek
leştirilmesinde, Cumhuriyetçilerin ilk düzenli ordu birli
ğini oluşturan ünlü 5.  Milis Alayı 'nın etkisi büyük olmuş
tur. 5. Milis Alayı, her türlü askeri çalışmalarının, olağa
nüstü kahramanlıklarının yanında, toprak, eğitim, sağlık 
reformlarının gerçekleştirilmesini sağlamış, gelişmeleri 
denetlemiş, güvence altına almış, ayrıca, günlük tirajı 
75.000 dolaylarındaki Popu/ar Milita gazetesini yayınla
mıştır... 

Tüm bu olumsuz koşullar altında, 29.7 . 1936 tarihinde 
radyoda, dünyaya dönük bir konuşma yapan Dolores 
İbarruri, " . . . Ispanya halkının savaşı, faşist askeri kastların 
gaddarca saldırısına karşı çıkan bir halkın savaşıdır. Bu, 
barış için yapılan savaşı kışkırtan/ara karşı yapılan bir sa
vaştır. Ispanya 'da demokrasinin yok olmasını engellemek 
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için bize yardım edin. Yoksa böyle bir sonuç, sonunda ka
çınılmaz olarak bir diinya savaşına yol açacaktır . . . " demiş
tir. . .  

İspanya'nın dışında yapılan pek çok uluslararası top
lantılarda, dünyanın hemen her köşesinden aydınlar, yazar
lar, sanatkarlar, sendikalar, partiler, İspanya Cumhuriyet 
Hükümeti'ni desteklediklerini bildirmişlerdir. . .  

Fransa'da Maurice Thorez'in de desteğiyle, pek çok 
gönüllü, İspanya'ya, faşistlere karşı Cumhuriyetçilerio ya
nında dövüşmeye gelmiştir. Bunu diğerleri izlemiş ve orta
lama bir çıkarsamayla, tüm dünyadan, 54 ülkeden, 40.000 
dolaylarında aydın, sanatkar, yazar, işçi, sendikacı vb. İs
panya'ya gelip, özgürlük savaşiarına katılmıştır. 

Ayrıca bunların pek çoğu, gerek savaş süresince ve ge
rekse de savaştan sonra pek çok roman, tiyatro, şiir, anı, 
günlü.k vb. dünya yazın, sanat tarihine geçen yapıtlar ver
miş, filmler çevirmiş, şarkılar bestelemiştir. 

Bunlardan Andre Malraux,  Georges Bernanos, 
François Mauriac, Jacques Maritain, Antoine de Saint
Exupery, Louis Aragon, Paul El uard Fransa'dan; Geor
ge Orwell ,  W.H.  Auden, Stephen Spender, C. Day Le
wis, Herbert Read İngiltere 'clen; Ernest Hemingway, 
John Dos Passos, Theodore Dreiser, Archibald MacLe
ish Amerika Birleşik Devletleri'nden; I lya Ehrenburg, 
Michael Kolzow Sovyetler Birliği 'nden; Pablo Neruda Şi
/i 'den; Cesar Vallejo Peru 'dan; Gustav Regler, Arthur 
Koestler, Thomas Mann, Bertolt Brecht, Ernst Toller 
Alnıanya 'dan; Radolfo Pacciardi, Pietro Neni, Palmira 
Toghatti, Luigi Longo İtalya'dan . . .  İspanya İç Savaşı 
üzerine yapıtlar vermişlerdir. Bunların bir kısmı, bizzat 
savaşlara katılmış, ağır yaralanmışlardır. Örneğin, ünlü 
1984 romanının yazarı, Orwell ,  boğazından ağır bir yara 
almış, belki de bu yaralanması ilerideki akciğer hastalığı
na yol açmış, ancak O,  bu arada, Benim Kata/onyanı ad
lı ünlü savaş romanını yazmıştır. Sonradan Fransız kül
tür bakanı olan Malraux, örgütlediği bir hava gücü ile, 
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hava savaşiarına bizzat katılmış ve sonra da ünlü Unıw 
romanını yazmıştır. E rnst Hemingway, Türkiye'de Çan
lar Kimin İçin Çalıyar adı ile ünlenen, For Wlıonı te Beli 
To/ls adlı romanını ,  Brecht sonradan, Carrar Ana'mn Si
/alı/arı 'nı, Arthur Koestler İspanya Vasiyetnamesi'ni, 
Georges Bernanos Ayın A ltındaki Biiyiik Mezarlık adlı 
çalışmalarını yazmışlardır. Ayrıca, Ernst Busch, Eluard 
gibi azanların şarkı ve şiirleri, bugün de tüm dünya ileri
ci lerinin bellekle rinden silinmeyen, ağızlarından düşme
yen yapıtlardır. . .  

Hindistan'dan Başkan Nehru, ABD'den ünlü zenci şar
kıcı Robeson, daha olayın ilk günlerinde İspanyol Cumhu
riyetçilerinin yanlarında yerlerini almışlardır. . .  

Anti-Faşist Yazarlar Toplantısı'nda Romain Roland, 
Va/enciya, Madrid ve Bareelona 'daki nıeslektaşlarınıa 

içten selanı/arımı iletirinı. Diinya uygarlığı, bugiinlerde, bu 
kentlerde toplanmış bulunuyor. Faşist barbarların uçakla
rı ve bombalarıyin tehdit edilen bir diinyada yaşıyoruz . . .  
İspanya'daki savaşçı kardeşlerimizle tanı bir dayanışma 
içinde olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz. . .  Bu 
kalıraman ulus ve onu oluşturan halk yığınları, her tiirlii 
onura hak kazanmış/ardır. Bu ulusım giicii; halk yığınları 
ve önderleri arasındaki dayanışmadan doğuyor. Bu daya
nışma, Avrupa ve Amerika'daki demokrasiler için bir ör
nek sayı/malıdır. Savaşımla pekişen bu dayanışmanın. 
dünyanın özgiirliiğii ve bağımsızlığmı giivenceye almasmı 
yiirekten dilerim . . .  " demiş. Toplantıya bir yazı gönderen, 
Albert Einstein, "Çağımız koşulları altında, iyi bir gelece
.�e olan tek inancınıızı, f�panyol lıalkının özgiirliik ve onu
nı uğruna verdiği kalıramanca mücadele oluşturuyor" de
miştir . . .  

Tüm bu olumlu gelişmelere karşın ,  faşistler, iç savaşın 
daha ilk günlerinde, Granada 'da, 19 Ağustos 1936'da, bin
lerce yurtsever ile birlikte, Pablo Neruda'nın tanımlama
sıyla, un;r gitar kadar mutlu ve hüzünlü, bir çocuk ka-
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dar saydam ve derin"* büyük İspanyol ozanı Federico 
Garcia Lorca'yı zeytin ağaçlarının dibinde öldürmüşler
dir. . .  

* P a  blo Neruda'nın ( 1 937) bu konudaki konuşı;ııasının tümü için, bkz. 
Aydan Aya, De Yayınevi, Haziran 1984, s. 24-27. 
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Neruda, Madrid 1936'da İspanya'yı şöyle anlatıyor: 

MADRİD 1936 

Madrid, tek ve görkemli, Temmuz bastırmıştı seni 
Yoksul bal ışığı kıvancınla, aydınlık yolun, 
Aydınlıktı düşlerin 

Bir akbaba sürüsü 
Hıçkırığı, bir kurlurmuş 
Cübbeler dalgası 
Çatiattı dizkapakların arasında 
Çamur) u sularını ve çirkef derelerini onların. 
Gözler hala yaralı uykularda 
Eski bir tüfekle ve taşlarla, Madrid 
Yaran hala kanarken sen 
Savundun kendini. Koşuyordun 
Sokaklarda 
Bırakıp kutsanmış kanının izlerini 
Derleyip toparlayarak, seslenip okyanus bir sesle 
Sonsuza dek değişmiş yüzünle 
Kanın olgun ışığıyla 
Madrid, 
Öç alan bir dağ gibi, 
Vınlayan bir 
Bıçaklar yıldızı gibi, sen. 
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Zifiri karanlık kışiara 
İhanetin yobaz yuvalarına 
Harlı kılıcın daldığı zaman 
Yalnızca uzun bir şafak sessizliği vardı, 
Yalnızca bayrakların soluk soluğa adımı, 
Ve bir kan damlası vardı yalnızca gülücüğünde 

Tiirkçesi: Erdoğan Alkan 
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Antonio Machado'nun, Federico Garcia Lorca 'ya adlı 
dizeleri . . .  

GRANADA'DA CİNA YET iŞLENDi 

I .  
Cinayet 

Silahların arasında yürürken görüldü 
uzun bir yoldan aşağı 
buz kesen kırlara doğru 
gün ışırken, yıldızların altında. 
Öldürdüler Federico'yu 
ilk ışık belirince. 
Kanlı çete 
bakarnadı yüzüne. 
Hepsi yumdular gözlerini; 
dua ettiler: Tanrı bile kurtaramaz seni . . .  
Federico düşüp öldü 
-yüzünde kan, kurşun barsaklarında
Orada, Granada'da cinayet işlendi. 
Biliyorsunuz -. . .  acınası Granada ... - onun 
Granada'sı. 
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II 
Şair ve Ölüm 

Ölümle yalnız yürürken görüldü 
korkusuz onun tırpanının önünde. 
-Şimdi bile güneş kuleden kuleye 
vurur örsün üstüne, 
örs örs üstünde ocaklarda. 
Federico konuştu, 
Ölümle neşeli. O kulak verdi. 
"Çünkü dün şiirimde, arkadaşım benim, 
gevrek sesi çınladı avuçlarının, 
şarkıma pırıltısı sen verdin, acılarıma 
gümüş tırpanının keskinliğini, 
etsiz kemiklerinin şarkısını söyleyeceğim, 
gözsüz göz çukurlarının 
rüzgarla savrulan saçlarının, 
pembe dudaklarının, bir zamanlar öpülen . . .  
bugün de tıpkı dün gibi, 
çingene, ölümüm benim, 
böyle arkadaşça, baş başa, sen ve ben, 
can soluğu Granada'nın? . .  benim Granada'm" 

III 
Havada erirken görüldü . . .  

Gelin, arkadaşlar, 
taştan ve düşlerdcn, Elhamra'da, 
bir mezar yontun şair için, 
bir çeşmenin üstünde, suyu ağlayan, 
ve sonsuza dek seslenen: 
Granada'da cinayet \şlendi . . .  onun Granada'sı. 

Türkçesi: Memet Fuaı 
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İspanya'ya gidemeyenler, bulundukları yerlerden, İs
panyalı yurtseverler ve Cumhuriyetçilerle dayanışma için
de olduklarını yansıtan görkemli ürünler vermişlerdir. Ör
neğin Nazım Hikmet, Karanlıkta Kar Yağıyar adlı ünlü di
zelerini bu amaçla yazmıştır. . .  

KARANLlKTA KAR YAGIYOR 

Ne manevradan ses duymak; 
:ı e satırların n escine koymak o "anlaşılınayan şeyi", 
ı e bir kuyumcu merakıyla işlernek kafiyeyi; 
ne güzel laf, ne derin kelam, 
çok şükür 

hepsinin, 
hepsinin üstündeyim bu akşam. 

Bu akşam 
bir sokak şarkıcısıyım hünersiz bir sesim var, 
sana, 
senin işitemeyeceğin bir şarkı söyleyen bir ses. 
Karanlıkta kar yağıyor. 
Sen Madrid kapısındasın .  
Karşında en güzel şeylerimizi: 

ümidi, hasreti, hürriyeti 
ve çocukları öldüren bir ordu. 

Kar yağıyor 
ve belki bu akşam 
ıslak ayakların üşüyordur? 
Kar yağıyar 
ve ben şimdi düşünürken seni 
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şurana bir kurşun saplanabilir, 
ve artık bir daha 

ne kar, ne rüzgar, ne gece . . .  
Kar yağıyor 
ve sen böyle "Non passaran" deyip 

Madrid kapısına dikilmeden önce 
herhalde vardın. 

Kimdin, nerden geldin, ne yapardın? 
Ne bileyim, 

mesela; 
Astorya kömür ocaklarından gelmiş olabilirsin. 
Belki alnında kanlı bir sargı vardır ki, 
Kuzeyde aldığın yarayı saklamaktadır. 
Ve belki varoşlarda son kurşunu atan sendin 
"Yunkers" motorları yakarken Bilbao'yu. 
Veyahut herhangi bir 
Kont Fernando Valaskeros de Kortoba'nın çiftliğinde 

ırgatlık etmişindir. 
Belki "Plasa de Sol''da küçük bir dükkanın vardı, 
renkli İspanyol yemişleri satardın. 
Belki hiçbir hünerin yoktu, belki gayet güzeldi sesin, 
belki felsefe talebesi, belki hukuk fakültesindensin. 
Ve parçalandı üniversite mahallesinde 
bir İtalyan tankının tekerlekleri altında kitapların. 
Belki dinsizdin, 
belki boynunda bir sicim, bir küçük haç? 
Yüzünü hiç görmedim ve görmeyeceğim. 
Belki yüzün hatırlatır 
Sibirya'da Kolçak'ı yenenleri; 
belki yüzünün bir tarafı biraz 
bizim Dumlupınar'da yatana benziyordur 
ve belki bir parça hatırlatıyorsun Robespiyer'i? 
Adımı duymadın ve hiç duymayacaksın; 
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aramızda denizler, dağlar, 
benim kahrolası aczim 

ve "Ademi müdahale komitesi" var. 
Ben ne senin yanma gelebilir, 

ne sana bir kasa kurşun, 
bir sandık taze yumurta, 
bir çift yün çorap gönderebilirim. 

Halbuki biliyorum, 
bu soğuk karlı havalarda 
iki çıplak çocuk gibi üşümektedir 
Madrid kapısını bekleyen ıslak ayakların. 
Biliyorum, 
ne kadar büyük, ne kadar güzel şey varsa, 
insanoğulları daha ne kadar büyük 

ne kadar güzel şey yaratacaklarsa, 
yani o korkunç hasreti, daüssıHisı içimin, 
güzel gözlerindedir, 

Madrid kapısındaki nöbetçimin. 
Ve ben ne yarın, ne dün, ne bu akşam 
onu sevmekten başka bir şey yapamam. 

1937 
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İngiliz toplumbilimcilerinden Robert Graves ve Alan 
Hodge'nin vurguladıkları gibi, 1789 Fransız Devrimi'nden 
sonra, dünya ölçeğinde, aydınlar, yazarlar ve sanatkarlar, 
ilk kez, İspanya İç Savaşı'nda uluslararası sorunlarla bu 
denli ilgilenmişler, yan tutmuşlar ve özgürlükten, demokra
siden yana görev almışlardır. . . * 

Militarizm, Almanya'da hemen hiçbir silahlı direnişle 
karşılaşmadan yönetimi eline geçirmişti. Bu nedenle, de
mokrat, antimilitarist, ilerici Almanlada Naziler, İspan
ya'da sıcak çatışma içinde ilk kez karşı karşıya gelmişler
dir. . .  

İspanya İç Savaşı'nın başlamasından sonra beş bin do
laylarında Alman aydını, demokratı, devrimcisi, hemen İs
panya'ya gelip Cumhuriyetçilerin, Halk Cephesi'nin yanın
da yerlerini almışlar ve "Ernst Thaelmann" milis alayını 
oluşturmuşlardır. . .  Bu alaya ünlü yazar Ludwig Renn ko
muta etmiştir. Bu anti-faşist milis alayı, İspanyol İç Savaşı 
boyunca efsaneleşen kahramanlık örnekleri vermiştir. 

İspanya'da savaşan diğer bir ünlü uluslararası grubu, 
Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen aydınların, de-

• Bugüne değin yeterin ce araştırılmamış olsa da, Türkiye tarihinde 
de, benzeri uluslararası dayanışma örneklerini sergileyen görkemli sayfa
lar bulunmaktadır. Örneğin, Yeni Osmanlılar'dan Namık Kemal, Ziya 
Beyler ile birlikte yurt dışına çıkmak zorunda kalan Nuri, Reşat ve Meh
met Beyler, 1870-1871 Fransa-Prusya savaşından sonra Paris'te kalmışlar 
ve Komün kurucuları arasında savaşmı şlardır (Ebuzziya Tevfik. Yeni Os
manlılar Tarihi, 1973 İstanbul s. 397-398) ... 

Ayrıca, özellikle konumuz yönünden önemli olan, yüzyılın başında 
Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne göçen işçiler, Teavün "Yar
dımlaşma" ve Hilali Ahmer Cemiyetleri etrafında örgütlenmişler ve bura
da, bir yandan, 1920 yıllarında, aralarında topladıklan bir milyon l ira ka
dar tutarındaki bir parayı, Kurtuluş Savaşı Ankara'sına gönderip, orada 
ilk kez Çocuk Esirgeme Kurumu'nun örgütlenmesine katkıda bulunmaya 
çalışırlarken, öte yandan, 1937 yılında, ABD'li işçiler ile birlikte İspan
ya'ya gidip Lincoln Badalyon'unun bayrağı altında İspanya İç Savaşı'na 
katılmışlardır (Sabiha Sertel, Bir Roman Gibi, 1966, İstanbul, s. 66) . . .  
ABD ve Paris'te çalışan araştırmacılarımızın bu alanda toplayacakları bel
geler tarihimize yeni ve soylu açılımlar getirecektir ... 
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mokratların oluşturdukları Abraham Lincoln Milis Alayı 
oluşturmuştur. Çoğunluğunu zencilerin oluşturduğu 2 .800 
kadar ABD yurttaşı demokrattan 1 .000 kadarı, savaş süre
since İspanya toprakları üzerinde yaşamlarını yitirmişler
dir. . .  

izleyen günlerde, Ernst Hemingway İspanya 'da O/en 
Amerikalılar üzerine yazdığı coşku dolu şiirsel yazısında, 
özetle . . .  

Bu gece ölüler İspanya'da soğukta uyuyor/ar. Kar, 
zeytin ağaçları boyunca yağıyor, onların köklerini besli
yor. Kar, tepede yatanların üstlerini örtüyor. Alt dalları, 
tank ve topçu ateşiyle kırılan zeytin ağaçları rüzgar al
tında çıplak görünüyor/ar. O/ii/er, farama tepesinde so
ğukta uyuyor/ar. Şubat ayında yitirdiğimiz öliilerinıiz, 
artık mevsimlerin değiştiğini bilmiyorlar. Lincoln Batta
lion 'dan ölenler, bu soğuk gecede, İspanya toprakların
da uyuyor/ar. Fakat, baharda yağmur/ar, toprağı yeni
den canlandıracak, ı/ık güney rüzgarları, dağların üzer
lerinden esecek, siyah ağaçlarda küçük yeşil yapraklar 
yeşerecek,. farama tepesi boyunca elma ağaçları çiçek 
açacak. Bu ilkbaharda da, doğada yaşam yeniden başla
yacak. İspanya topraklarında yatan bizim öliilerinıiz, 
hiçbir zaman ölnıeyeceklerdir. Onlar, kışın ölmüş gibi 
görünseler de, her ilkbahar yeniden dirileceklerdir. Bir 
kez özgür olanlar, bir daha köleleşnıemek için savaşan
lar, doğa gibi, hiçbir zaman ölmez/er. Bizim ölülerimi
zin yattığı topraklarda çalışan köylüler, onlamı neden o 
topraklarda öldüklerini biliyorlar. Tüm savaş boyunca 
bunu öğrenmek için çok deneyinıleri oldu. Ve onlar, bu
nu hiç unııtmayacaklar. Bizim öliilerimiz, İspanya işçi
lerinin, köy/ii/erinin, tüm iyi yürekli insanların, Cumhu
riyet' e inananların ve bu uğurda savaşanların yürekle
rinde yatmaktadır. Ve bu ölii/er, bu topraklarda yattık
ça, İspanya'da zorbalık yaşayamayacaktır. Faşizm, iil
keleri sömiirnıek, insanları köleleştirmek için her şeyi 
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deneyecek, kentleri, köyleri tahrip etmek isteyecektir. 
Ancak halkları köleleştirenıeyecek, İspanya halkı, so
nunda zorbalığı yenecektir . .  

Ernest Henıingway, "Lincoln Baltalion ··unwı 
son konıutam Milton Wo/lj ile birlikte, 
İspanya İç Savaşı'nda bir söyleşi sı.rasında ... 

Alman militarizmi,  Jspanya'ya; savaşmak, eğitim yap
mak amacıyla, General Hugo Speerle komutasında, 25.000 

dolaylarında asker, subay ve de özellikle pilot göndermiş
tir. Ayrıca, en az 546 milyon altın mark ile çok sayıda agır 
bombardıman ve keşif-taktik uçakları yollamıştır. Bu para
sal yardımın, 381 milyonu bu ordunun, çekirdek bölümünü 
oluşturan "Legion Condor" adlı yeni tip bir hava gücünün 
örgütlenmesine ayrılmıştır .  . .  

Bu yeni hava gücü, i lk deneme saldırısını Guernica'da 
yapmışt ır . . .  Tekelci kapitalizm, modern militarizm, bir ma
vi ilkbahar günü, Bask bölgesinin bu en eski ve "Kutsal 
Kenti" Guernica'da, alnına, tarihin en kara lekelerinden bi
rini sürmüştür . . .  
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Bask'lı din adamı Alberto de Onandia, 26 Nisan 1937 

tarihinde, Guernica kentinde gördüklerini, yaşadıklarını 
şöyle anlatmıştır . . .  

Gökyüzünün açık, güneşli olduğu çok güzel bir ilk
bahar günüydü. Oğ/eden sonra saat tam beşe çeyrek ka
la arabamla Guernica'nın pazar yerine geldim . . .  Birden 
çanlar çalmaya, siren/er ötmeye başladı . . .  ilk kez gökten 
dilşen bir bombayı ve sonradan bunun ardından 18 ka
dar olduklarını sayabildiğim savaş uçaklarını gördüm . . .  
Bombaların patlaması, anlatılması olanaksız bir panik 
yarattı. Ben, beş mi/is askeriyle birlikte küçük bir tahta 
köprünün altma sak/andım. Oldukça iyi gizlenebildiği
miz yerden, meydanda olup bitenleri, kadmların, erkek
lerin, çocukların ve hatta hayvanların ne denli bir şaş
kınlık ve korku içinde kaçıştıklarını dehşet/e görebili
yordıtk . . .  

Savaş uçakları hiç ara vermeden bir saatten fazla bir 
zaman boyunca Guernica 'nm üzerinde uçtular ve her 
tarafı bomba/adı/ar . . .  

Bunlar, şimdiye değin siiren iç savaş boyunca hiç 
görmediğimiz bir yöntemle saldırıyorlardı. Böylesi bir 
vahşeti hiç yaşamamıştık. Uçaklar, pilot/ar, tek tek ev
lere, insanlara, hayvan/ara, hareket eden her şeye sa/
dırıyorlardı. Yıkılmış, yanmış evlerin duman/arı, pat
lamaları, bunlardan çıkan alevleri anlatmak olanak
sızdı . . .  

Saat yediye doğru uçaklar gittiler. Fakat hemen ye
ni/eri geldi. Bu seferki saldırı dalgası çok daha büyiiktii. 
Bu yeni saldırıda, daha çok, yangın bombaları atıldı ve 
ortalama otuzbeş dakika içinde tüm kent ateş ocağına 
döndü. Güneşin batışından sonra da Guernica'dan çı
kan alevler çok uzaklardan görülebiliyordu . . .  Bombar
dıman sonucu kentin orta yerinde, onaltı metre çapında 
ve sekiz metre derinliğinde bir çukur açılmıştı . . .  
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Guanica, 1937 

Gucrnica'da, özellikle sivil insanların, kadınların, ço
cukların öldürülmeleri, tüm kentin bonıbalanması, dünya 
kamuoyunda, demokrat basında büyük yankı uyandırmıştır. 

Bu koşul1arda, Ispanya'da, Generel Franco'nun basın 
bürosu. bizlerin bugün bile pek de yabancı almadığımız bir 
yöntemle, "Guernica'yı, cephede bozguna uğrayıp, geri çe
kılcn Bask'lı kızılların yakıp yıktıklarını" açıklamıştır. .. 

Ancak, çok ilginç ve öğretici olarak, bu kaba yalan, hiç 
de azımsanmayacak sayıdaki Haber Ajansları ve ünlü gaze
teciler tanıfından, bilerek ya da bilmeyerek, dünya kamu
oyuna duyurulmuştur ... 

Bunlar arasında. New York Times Gazetesi'nde, W.P. 
Carney; Havas Ajansı 'ndan, Georges Botto. Journal de Pa

ris'den. Max Massot; Actimı Francaise'den Pieıre Herico
urt; Time'den James Holburn; A ssociated Press ten, Ric
hard Massock .... vb. hemen ilk akla gelenlerdir. 

Ancak. sorunu yerinde izleyen yine pek çok onurlu 
gazeteci, hem Guernica'daki gerçek durumu tüm dünya
nın gözleri önüne sergilemişler, hem de bu yeni saldırı ve 
bombardıman yönteminin ardındaki gizleri, hemen yaşa
nan o günlerde sapıayabilme öngörüsünü göstermişler
dir .. . 
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Sonradan İkinci Dünya Savaşı'nda Bunna'da yaşamını 
yitiren ünlü gazeteci George Steer, 27 Nisan 1937'de Bil
bao'dan, Londra Times gazetesine gönderdiği haberlerde, 
Guernica bombardımanı olayını, "Guernica'daki Trajedi", 
"Hava Saldırıları Sonucu Kent Tümüyle Tahrip Edildi" 
başlığı altında vermiştir. 

George Steer, yazısında özetle, bu olayı şöyle yansıt
maktadır . . .  

Bask bölgesinin en eski kültür merkezi Guernica 
kenti, diin öğleden sonra, hava saldırıları sonucu tümüy
le tahrip edilmiştir . . .  

Cepheden oldukça uzakta bulunan bu açık kent, Al
man .lımker, Heinkel bombardıman, Heinkel avcı uçak
larının attıkları büyük bombalar sonucu tahrip edilmiş 
ve olasılıkla yangın bombatarıyla da tüm bölge yakıt
mıştır. Ayrıca, kentin üzerinde sürekli uçan savaş uçak
ları sivil halka saldırmış ve makine/i tüfekler/e, onları ta
rayıp, öldiimıüştür . . .  

Tüm Bask halkının arşivinin bulunduğu ünlü Casa 
de luntas ile üzerinde taze sürgünleri görülen Guerni
ca 'nın 600 yıllık meşe ağacı, büyük bir rastlantı sonucu 
tahrip olmaktan kurtulnıuştur . . .  

Bugün kenti gezdik. Alevler ve duman/ar, daha on 
mil uzaktan görülüyordu. Tüm kent halkı, büyük bir fı
rına dönüşen Guernica 'dan, eski Bask köylülerin -kağ
nı benzeri- arabalarıyla, dağlara, Bilbao 'ya doğru kaçı
yar, göçüyordu . . .  

Kentin kimi sokaklarında, ana/arını, babalarını, ya
kınlarını yitirmiş çocuklar ağlıyordu . . .  

Dünya askerlik tarihinde, Guernica saldırısının bir 
örneğinin bulunduğunu sanmıyorum . . .  

Guernica 'da kent merkezinde hiçbir askeri kuruluş 
yoktu. Ayrıca, kentin dışındaki küçük askeri fabrika 
ile bunun yanındaki iki küçük kışlaya da saldırı/ma
mıştır. Cepheden oldukça uzakta bulunan kente ve si-
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vi/ halka yapılan saldırının gerçek amacı, Bask/ıların 
savaş direncini kırmak, insanları "demoralize"  etmek
tir . . .  

Saldırının yapıldığı Pazartesi, Guernica'nın her 
zamanki sıradan bir günüydü. Meydan yerinin en ka
labalık olduğu saat 1 6. 30 sularında bile köylüler pa
zara gelmeye devam ediyorlardı . . .  Ancak, hemen çan
lar çalmaya başladı. Halkın bir yerlere sığınmaları is
tendi . . .  Beş dakika sonra Alman bombardıman uçak
ları göründü . . .  Bunlar, kentin üzerinde bir yarım da
ire çizdiler ve ilk kez altı büyük bombayı tren istasyo
nunun üzerine attılar . . .  Sonra, benzer bombalar pa
zar yerine atıldı. . .  Bu arada uçak/ardan, ayrıca el 
bombaları ya da benzeri bombalar atılıyordu . . .  Bir 
süre sonra, 3 Junker uçağı geldi, yine kenti bomba/a
dı . . .  

Kentin, 10. 000 kadar olan nüfusu panik halinde ka
çışmaya başladı.. .  Uçaklar, kaçışan halkın üzerine de 
makinalı tüfekler ile ateş açıyor/ardı . . .  Tek tek tüm ev/er, 
uzaktaki çiftlikler bomba/andı, yakıldı . . .  Kuşkusuz, ye
ni bir savaş tekniğiyle saldırıyorlardı . . .  

Şu anda ölenleri saymak olası değil . . .  Ancak, sayı
nın yüksek olduğu ve çoğunluğunu kadın ve çocukların 
oluşturduğu söylenmektedir . . .  

Kentin yaşlı ve saygın din adamlarından Aronategu, 
bir evde yanmakta olan çocukları kurtarmak isterken, 
gelen ikinci bir bombayla kendisi de ölmüştür. 

Guernica bombardımanının, yeni bir askeri taktik 
denemeyi, araştırmayı amaçladığı sanılmaktadır . . .  Sal
dırı üç aşamada gerçekleştirilmiştir . . .  Ilk kez, uçaklar, 
ağır bombalar ve el bombaları ile sivil halka saldırmış-
lar, onları panik içine düşürmüş/er . . .  Sonra kaçışan in-
sanlar makine/i tüfekler/e taranmış . . .  ve sonra da, ye-
niden, ağır yangın bombaları atıp tüm kent yakılmış
tır . . .  
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Manchester Guardian Gazetesi'nin 29 Nisan 1937 tarih
li sayısında, Peter Green, Guernica'nın bombalanması ola
yını, "Bu Modern Bir Savaştır" başlığı altında vermiştir. 
Peter Green, yazısında özetle şöyle diyor: 

Biri çıkar da, Guernica 'da, kentin, sivil halkın ne
den bombalandığmı, bu vahşetin nedenini, saldırının 
amacının ne olduğunu sorarsa, ona, dört kelimelik bir 
yanıt verebilirim . . .  "İşte Bu Modern Savaştır" 

Modern savaşın amacı, savaş alanlarındaki orduyu 
yenmek değildir. Modern savaşın amacı, günlük yaşamı 
düzenleyen, itreten mekanizmayı parçalamak, bozmak
tır . . .  Ve bu, sivil halkı, demoralize etmek, onun direnci
ni, savaşkanlığını kırmakla olur . . .  

Eğer bir gün A vrupa 'ya savaş gelirse, A vrupa'nın 
Jıemen her büyük kentinde, Guernica'da yaşanan görii
rıüm/erin benzerleri sahnelenecektir. . .  Modern savaşın 
sonu gelmeyecektir . . .  Tek seçenek, savaşların uygarlık
ları yok etmesine olanak vermeden, uygarlık, savaşı or
tadan kaldırma/ıdır . . .  

Paris, Humanite Gazetesi'nin 28 Nisan 1937 tarihli sa
yısında, ünlü yazar Gabriel Peri: "İspanya İç Savaşı'nın 
başlamasından sonra görülen en korkunç bombardıman . . .  
Hitler ve Mussolini'nin uçakları, attıkları binlerce yangın 
bombasıyla Guernica kentini kül ve enkaz yığınına dönüş
türdüler .. . Yaralılar ve ölenlerin sayıları ölçüsüz ... " temel 
ve ara başlıklarından sonra, yazısını özetle şöyle sürdür
müştür . . .  

Gerçekleri gizlemek olanaksız. Son üç günden beri 
İspanya cephesinde durum, yazgı belirleyici bir nitelikte 
beterleşti . . .  Cumhuriyetçiler çok zor durumlarda ve bü
yük kahramanlıklar göstererek savaşıyorlar. . .  Ancak, 
unutmayalım ki, Cumhuriyetçi/er, gerçekte Hitler'in ve 
Duce'nin ordularıyla savaşıyorlar . . .  
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Dün, Alman savaş uçakları, Guernica kentini bom
ba/adı/ar. Biskay'ın en eski kenti Guernica 'ya yapılan 
bu saldırı, savaşın en korkunç bombardımanıydı . . .  Bu 
eski kent tümüyle tahrip olmuştur . . .  Saldırı olduğunda, 
kentte 10. 000 dolaylarında kadın ve çocuk yaşamaktay
dı . . .  Ve ajansların verdikleri haberlere göre, şu anda yi
tirilen insanların sayısını saptamak olanaksız . . .  A lman 
ve İtalyan uçakları, çok alr:aklardan uçarak kentin mer
kezini ve varoş/arını bombalamışlar, insanları makine/i 
tüfekler/e taramışlardır . . .  Gııemice'da hiçbir askeri ku
rııluş bulunmadığından ve kentin stratejik bir konumu 
olmadığından, bu, özellikle sivil halka dönük bir saldı
ndır . . .  Faşist/er, dün, Bajadoz ve Malaga kentlerinde, yi
ne kendilerine ait olan vahşet ve saldırganlık rekorlarını 
yeniden kırmışlardır . . .  Ancak bizler, bunu dl'mokrat/a
rın korkaklık/arına borçluyuz . . .  Guernica 'nın gerçek 
sorumlusu, Fransız ve İngilizler'in yansız kalma politi
kalarıdır . . .  

Humanile Gazetesi ayrıca, "Bu sabah artık Guernica 
yok" betimlemesiyle verdiği bir diğer haberde, "Korkunç 
Kan Banyosu" başlığını kullanmış ve Bask Cumhuriyeti 
Başkanı'nın, İspanyol Haber Ajansı "Agence Espage"na 
verdiği özel bir demece değinerek, özetle: "Guernica'nın 
iğrenç bombalanmasının ve haklı hiçbir nedeni olmayan bu 
zorbalığın, tüm savaş tarihinin en korkunç saldırılarından 
biri olduğunu . . .  " açıklayan sözlerini dünyaya duyurmuştur. 

Ayrıca, Bask Hükümeti'nden bir yetkili, " .. . Almanlar, 
bir süre önce, Bask Hükümeti'ne başvurup, Bask madenie
rini ve sanayiini kontrolleri altına almak koşuluyla burala
ra dokunmayacaklarını söylediklerini, ancak bu önerinin 
hükümet tarafından hemen reddedildiğini ve bunun üzeri
ne 'En Eski ve Kutsal Kent' Guernica'nın bombalandığını" 
söylemiş ve "bizler, gerçekte Franco asilerine karşı değil, 
Faşist Almanya ile savaşıyoruz" demiştir. . .  
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Son yıllarda yapılan çeşitli araştırmalarda Guernica sal
dırısı üzerine ayrıntılı bilgiler derlenmiştir. Örneğin, Cum
huriyetçi Ordunun Biiyiik Tarihi (Historia del Ejercito Po
pular de la Republica, 4. Bd. Madrid, I 973) adlı çalışmasın
da Ramon Salas Larrazabal, Alman askeri birliği Legion 
Condor'a, 26 Nisan 1937 tarihinde verilen emirleri açıkla
maya çalışmıştır. Buna göre, Guernica saldırısına, George 
Steer'in Times Gazetesi'nde bildirdiği gibi, gerçekten, Jun
ker 52, Heinkel 51 avcı uçaklarıyla, Heinkel III tipi savaş 
uçakları katılmışlardır. . .  Ancak, İkinci Dünya Savaşı süre
since, Legion Condor'un arşivleri hemen tümüyle yitiril
miş, komutan General Hugo Speerle savaş suçlusu olarak 
yargılanmış, hüküm giymiş ve 1952'de ölmüş; diğer bir so
rumlu General Richthofen ise daha 1943'te Sovyet Cephe
si'nde ölmüştür... Bu nedenle, araştırmacılar, daha ayrıntılı 
bilgileri saptamada, son bir olanak olarak, o sıralar Heinkel 
III uçaklarının sorumlu bölge komutanı Binbaşı Funck'un 
yapacağı açıklamaları beklemektedirler. . .  

Genel kanı, 40 kada� savaş uçağının, üç saat süreyle, 
Guernica gibi bir kenti bombalamasının gerçek nedeninin 
Bask bölgesinin başkenti konumundaki Bilbao'ya gözdağı 
vermek, Basklıların savaş dirençlerini kırmak ve ayrıca, 
Heinkel III savaş uçaklarının ve tahrip-yangın bombaları
nın gücünü ilk kez canlı hedefler üzerinde denemek konu
sunda birleşmektedir . . .  

Ayrıca, daha önce aralarında oldukça ciddi tartışmalar 
geçmiş olmasına karşın, Alman komutanlarının, General 
Franco'ya hiç haber vermeden Guernica'yı bombardıman 
etmiş olabilecekleri de pek düşünülmemektedir.. . Fran
co'ya yakınlığı ile tanınmış bir subay, 1937 yılında, bir gaze
leeiye yaptığı oldukça sinirli bir açıklamada, bu savı destek
ler nitelikte konuşmuş ve " . . .  evet, anladık. Guernica 'yı 
bonıbaladık, bonıbaladık. . .  Ancak, bu neden olmasın . . .  " di
ye yanıt vermiştir. 

Gazeteci George Hills, gerçekiere pek de uzak düşme
yen, kara mizah örneği kurgusal varsayımında, General 
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Franco'nun, o dönemlerdeki günlüğüne büyük bir olasılık
la şöyle yazmış olabileceğini söylemiştir. .. "Biz canavar Ge
neral Hugo Speerle ile kavga ettik. Guernica bomba/andı. 
Biz tarihi örtbas etmek için, bu saldırıyı Basklı/ar'ın yaptık
Larını söyledik. Ancak, bu domuz Almanlar, neden San Se
bastian 'ı tahrip etmezler ki . . .  " 

Nazi önderlerinden Goering, daha sonraları yaptığı 
açıklamalarda, tüm kent halkında korku,  panik, yılgınlık 
yaratmayı, direnme gücünü kırmayı amaçlayan "yeni kit
lesel savaş" yöntemlerini i lk kez, İkinci Dünya Sava
şı 'nın "üvertürü" olarak niteledikleri İspanya İç Sava
şı 'nda ve de özellikle, Guernica'da denediklerini ve bun
dan çok kazançlar, deneyimler elde ettiklerini açıklamış
tır. . .  

Goering'e göre, bu yoldan, yıllar boyunca en çok ge
reksinim duydukları cıva, kurşun, gümüş, bakır, demir, 
wolfram vb. hammaddelerin sağlanmaları güvenceye alın
mış; ayrıca, bu önemli bölge, Cumhuriyetçilerden temizlen
miş ve de yeni üretilen kimi silahların, özellikle de hava gü
cünün, bombalarının etkinlikleri ilk kez, burada canlı he
defler üzerinde denenmiştir . . .  

Tüm bu nedenlerin bilinmesindendir ki, Guernica sal
dırısına katılan Alman Nazi yüzbaşılarından Lützow, "İşte 
bu uzun zamandır istediğimiz tam bir savaş oldu" demiş
tir. . .  

Olağanüstü öğreticidir ki, Guernica'nın, Nazi militariz
mi tarafından tahrip edilmesinden sadece sekiz yıl sonra, 
İkinci Dünya Savaşı sonlarında Almanya'nın en önemli 
yerleşim merkezleri, tarihi kentleri de benzer biçimlerde, 
ancak bu kez, İngiliz ve ABD uçakları tarafından bomba
lanmış, tahrip edilmiştir. . .  Örneğin, bunların en unutulmaz
larından olan Dresden kentinin 1945 yılının ilk aylarında, 
Guernica'da ilk kez denenen fosfor bombalarının daha ge
liştirilmişleriyle bombalanması sonucu, bir gecede, nere
deyse Nagazaki'yi amınsatacak bir düzeyde, 45 binden çok 
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insan ölmüş ve bir o kaJar da insan çeşitli düzeylerde yan
mış, ya da ağır biçimlerde yaralanmıştır. . .  Ancak, ilginçtir 
ki, birkaç yüz metrelik dökümanter film çekiminin dışında, 
bu yakılan-yıkılan kentlerin, ölen insanların, bu haksız sa
vaşın resmini yapan sanatkara, ya da şiirini yazan ozana 
rastgelinmemiştir . . .  

Nazizmin Almanya'daki kurbanları, tarihte müziksiz, 
sanatsız, şiirsiz yatmaktadırlar... 
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GUERNİCA VE PABLO PiCASSO 

Sanayi devriminden sonra modernleşen ülkeler, ürettikleri 
malları pazarlama amacına yönelik uluslararası sergiler ör
gütlenmeye başlanmıştır. 

Bunlardan ilki, 1851  yılında, ilk sanayi devrimini başla
tan İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenmiştir. İlk 
kez, salt sanayi, tarım vb. gibi malların pazarianmasına dö
nük olarak başlayan bu tür uluslararası sergiler, giderek ka
çınılmaz bir biçimde, sanat gösterileri niteliğine dönüşmüş
lerdir. Bu amaçla, 1855 yılında, Paris uluslararası sergisinde 
5.000'den çok yontu, resim vb. sanat yapıtları sergilenmiş
tir. . .  

Paris'teki benzer örgütlenmelerin yedincisi olan 1937 
Uluslararası Sergisi 'nde, bir Amerikalı gazetecinin de 
vurguladığı gibi, büyük savaş öncesi dönemin en büyük il
gisini, Almanya ile Sovyetler Birliği pavyonları görmüş
tür. 

Sergi içinde en büyük alanlardan birini kaplayan Al
man pavyonunu "Nazi mimarisinin" en önde gelen kişile
rinden Mimar Albert Speer düzenlemiş ve temel yapının 
önüne, Alman militarizminin-Nazizmin "ölmezliğini" gös
termek amacıyla, üzerinde düzenin simgesi olan, kanatları
nı açmış karta! konmuş, büyük bir kule dikmiştir. . .  

Sovyetler Birliği Pavyonu'nda, temel belgesel yontuyu 
Vera Muchina yapmış ve ana konu olarak, "ekmek ve öz
gürlük" yolunda çalışan ve elinde çekiç tutan sanayi işçisi 
ile orak taşıyan kadın kolhoz işçileri işlenmiştir. . .  Bu kom-
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pozisyon, bugün de, dünyanın pek çok yerinde, bağımsızlık 
ya da sınıf savaşımı sürdürenlerce çok sık kullanılan resim
lerden, afiş ya da duvar ilanlarından birini oluşturmakta
dır. .. 

İspanya Halk Cephesi Hükümeti, Paris 1 937 Ulusla
rarası Sergisi'nde kurulacak İspanya Pavyonu 'nun yapı
mı için, 1929-30 yılları arasında, Le Corbusier'nin yanın
da çalışan ve Cumhuriyet İspanya'sının açtığı eğitim ve 
sağlık reformu kampanyasına yaptığı , ucuz, kul lanışlı ve 
kolay üretebilen okul ve hastanelerle büyük katkılarda 
bulunmuş, ünlü Mimar Jose Luis Sert'i görevlendirmiş-
tir. 

İspanya Pavyonu, görece küçük bir alanı kapsamış ve 
modern bir yaklaşımla, elden geldiğince ucuz malzemeler
den yapılmış. Ayrıca, İspanya Halk Cephesi Hükümeti so
rumluları, o �ıralarda, Fransa'da, Paris'te yaşayan pek çok 
ünlü İspanyol sanatçısından sergiye katılmalarını istemiş
tir. 

Bunlardan, örneğin, Alberto Sanchez Ispanya Kendi 
Yolunda llerliyor adlı 12,5 metrelik yontusuyla; bir süre Pi
casso ile birlikte çalışmış, onun yakın dostu Katalonyalı 
Julio Gonzales, Köylü Kadın adlı tunç döküm yontusuyla 
pavyonun düzenlenmesine katılmışlardır. Ayrıca, ünlü res
sam Joan Miro da, dünya halklarına bir çağrı niteliğindeki 
Ispanya 'ya Yardım Edin resmi ve 20 metrekarelik Kata
/onyalı Köylülerin Ayaklanış/arı adlı büyük duvar pano
suyla İspanyol Cumhuriyetçileri'nin yanında yerini almış
tır . . .  

İspanyol Pavyonu'nun alt  katına, İspanyol Cumhuriye
ti'nin yönetime geçtiği kısa dönem içinde, toprak reformu, 
sağlık, eğitim, konut vb. gibi belli başlı toplumsal sorunlar
da gerçekleştirdiği atılımları belgeleyen sayılar, örnekler 
konmuş; ayrıca duvarlar, iç savaş süresince General Franco 
militarizminin, demokratlara, cumhuriyetçilere, işçilere, 
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köylülere uyguladığı kıyımları sergileyen fotoğraftarla kap
lanmıştır. . .  

Pavyonun açık girişinin ortasına, tarihi Almaden bölge
sinin ünlü civa maden kuyularının ağzını anımsatan havuz
şadırvan benzeri bir sulak ve bunun arkasındaki duvara, al
tında GUERNICA yazılı bir resim konmuştur . . .  

Fransız sanat eleştirmenlerinden Ozenfant, o günlerde
ki bir izlenimini şöyle anlatmaktadır. . .  

/spanyol Pavyonu'nun açılışın ilk günlerinde, iç  sa
vaş görüntülerinin sergilendiği bölümde bir kadın, ya
nında kızıyla birlikte geldi . . . Guernica resminin önün
de durdular . . .  kadın, yanındaki kızına, 11 ••• İşte bu hep
sinden korkunç. .. Sırtımda bir örümceğin do/aştığını 
duyar gibi oluyorum ... Ben burada ne yapılmak is
tendiğini anlamıyorum...  Ancak gerçekten çok il
ginç ... Bedenimin parçalandığını hissediyorum ...  " de
miştir. 

İspanya Halk Cephesi yetkilileri, Paris'te açılacak ulus
lararası sergi için, Ocak 1937 tarihinde, Mimar Luis Sert ve 
Ozan Larrea'nın da bulundukları bir karşılaşmada, Picas
so'dan, İspanya Pavyonu için bir duvar resmi yapmasını is
temişler. Bunun üzerine Picasso, çeşitli konuları düşünmüş, 
fakat somut çalışmalarına başlamamıştır ... 

Picasso, Guernica kentinin bombalanmasını 28 Nisan 
1 937 tarihinde gazetelerden okumuş; 1 Mayıs'ta, Paris'te 
yapılan gösterileri izlemiş ve aynı gün, İspanya Pavyo
nu'nun duvarı için yapacağı resmin ilk ön çalışmalarına 
başlamıştır... 

Picasso'nun bu ilk çalışmasında, Guernica bombardı
manı ile ilgili ne uçaklar, ne saldırı, ne savaşçıları, ne acı, 
ölüm, hatta ne de politik bir simge, iz, mesaj görülür. .. Bu ilk 
ön çalışmada, daha çok, onun birkaç yıldan beri sürekli ola
rak yaptığı boğa güreşi ve mitolojik konulardaki denemele-
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rinin izleri bulunmaktadır. /. çalışma da, resmin sol tarafın
daki boğanın tüm bedeni görülmektedir. Boğanın üzerinde 
bir kuş ya da kanatlı bir hayvan vardır. Diğer kenarda, kü
çük bir pencereden, elinde lamba tutan bir kadın görülmek
tedir. Ortada öldüresiye bir savaşırndan geçmiş bir at, boy
nunu ileriye, elinde lamba tutan kadına doğru uzatmıştır. .. 
Bu ilk çalışmada, en etkin figür, elinde lamba tutan kadın
dır. Tüm kompozisyon içinde, yalnız o, olayı etkin bir biçim
de değiştirme olanağına, gücüne sahip görünmektedir. .. 

l'icasso "nwı, I Mayıs 1937'de yaptığı 
ilk Guernica çalışması. Mavi ktiğıt, karakalem 
(26, 9 cm x 20,9 cm). Prada Müzesi, Madrid. 

Picasso sıklıkla, "ben aramıyorum, buluyorum " dediği 
için, burada bir "arayıştan " söz etmeye dilimiz varmıyor. 
Belki "bulduklarını " en güzel biçimlerde sunmanın arayışı 
içinde olduğu söylenebilir. . .  

Araştırmacılar, Guernica'nın, bu i lk  çalışmasında bile 
bazı çıkarsamalar yapmanın olasılığını ve boğa, at ve elin-
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de lamba tutan kadın arasında öldüresiye bir devinimin, 
hatta savaşımın başladığını vurgulamışlardır. Gerçekten 
de, ileride büyük değişiklikler göstermiş olmasına karşın, 
resimde görülen boğa, at ve elinde lamba tutan kadın gibi 
üç temel figür, çalışmanın daha bu ilk aşamasında belirgin
leşmiştir. 

Picasso'nun, 1 Mayıs günü yaptığı 2. çalışmada, boğa ve 
elinde lamba tutan kadın figürleri resmin üst bölümünde si
lik bir biçimde gösterilmişlerdir. Kağıdın alt yarısına yeni 
bir kompozisyon çizilmiş ve burada daha çok at-boğa ilişki
si üzerinde çalışılmıştır. Bu aşamada at, olay içinde etkin 
bir konum almaya başlamış ve ayrıca, diğer bir küçük ka
natlı at, boğanın üzerine oturtulmuştur. .. 

Picasso, 1 Mayıs günü yaptığı 3. çalışmasında, daha de
ğişik bir kompozisyonu irdelemiş ve elinde lamba tutan ka
dın, resmin üst bölümüne tümüyle egemen olmuştur. Diğer 
köşede yerde yatan atın boynu ve başı dikine gerilmiştir 
(psikanaliz yönelimi araştırmacılar, bu figüre "fallik at" 
adını vermişlerdir). 

Resmin alt bölümündeki figürler, parçalanmış bedenle
ri ile büyük acılar içinde sergilenmişlerdir. 

Pil.:asso, burada, olayı en genel çizgileri içinde tartışa
hilmek için, biçemini çocuksu yalınlığa indirgemiştir. . .  

Picasso, 1 Mayıs günü yaptığı 4. çalışmasında, yine ço
cuksu bir yalınlıkla at'ı yeni baştan düşünmeye başlamıştır. 
At'ın bu yapıtta çok önemli bir görev üstleneceği ortaya 
çıkmış, ancak bunun niteliği kesinleşmemiştir. Picasso, at'ı 
bir kez daha, yeniden ve tüm boyutlarıyla çizmiş ve ardın
dan gelen çalışmalarında kesin hesaplaşma başlamıştır . . .  

Picasso, 1 Mayıs günü yaptığı 5.  çalışmasında, yine salt 
at çizmiştir. Burada, kesin bir yargıya ulaşılmak üzeredir. 
At, gerçek konumunda, bir ölüm-kalım savaşımı içinde gö
rev alacağından, onun yeni koşullardaki biyolojik-fizyolo
jik yapısı yeniden tartışılmıştır. Kolayca görülebileceği gibi, 
burada birkaç at üst üste çizilmiş, araştırılmıştır. . .  
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Picasso'nun I Mayıs 1937'de yaptığı ll. Guernica çalışması. 
Mavi kiiğıt, karakalem (26, 9 x 20.9). Prada Müzesi, Madrid. 

Picasso'nun gerek burada, gerekse yaşamının sonraki 
aşamalarında yaptığı at'lar ile Bizans'lı bazı sanatçıların ki
mi dokuma halı'larındaki ve ünlü Doğu'lu ressam Mehmet 
Siyah"Kalem'in Topkapı Sarayı'nda bulunan ve Orta Asya
Bozkır sanatının en güzel örneklerinden olduğu tartışmasız 
benimsenen resimlerindeki atları anımsamamak olanaksız
dır ... 

Picasso, 1 Mayıs günü yaptığı 6. ve -bugüne değin bili
nen son çalışmasında, yeniden Guernica 'nın genel kompo
zisyonuna dönmüştür. B urada boğa, geleneksel yerini al
mış, ancak bu kez, alnına çiçeklerden bir taç konmuştur. 
Ayrıca, bedeninin arka bölümü, kuyruğunun ve de özellik
le cinsel organlarının görünümü, onun oldukça dingin oldu-
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Picasso 'nun, 1 Mayıs 1937'de yapııgı lll. Guernica çalışması. 
Mavi kagu, karakalem (26,9 x 20,9). 

ğunu göstermektedir. Bu  konumuyla boğa, tüm olayla ilgi
sizmiş gibi görülen bir ilişkiye sokulmuştur. Diğer yanda, 
lamba tutan kadının tüm yapı içindeki etkinliği de yeterin
ce vurgulanmıştır. At, gerçekten de, bir ölüm kalım savaşı 
içindedir. Belki de tek umut, elinde lamba tutan kadının 
konumundan gelecektir. Burada, yeni olarak, öldürülmüş 
bir insan-yontu arası savaşçı figürü yerde yatar gösteril
mektedir.. . 

Picasso, 2 Mayıs 1937 günü yaptığı çalışmalarda salt 
at'ın boynu ve başı ile uğraşmıştır. Burada, at'ın altında 
kaldığı büyük acı ve yükle ne denli bir yaşam savaşımı için
de olduğu ve bunun, onun alışılagelmiş anatomik-fizyolojik 
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Picasso 'nwı, I /1.'/ayıs !937'de yapiiğı IV. Guernica çalışması, 
"A t ", Ma ı· i kağıt, karakalem (26. 7 x 20,9). 

yapısını ne ölçüde değiştirdiği somut biçimlerde saptanmış
tır . . .  Alt ve üst çenelerdeki dişler ile dilin konumları, at'ın 
etkisinde kaldığı saldırganlığın ölçüsünü, çektiği görkemli 
acının boyutunu göstermektedir . . .  

Picasso, 2 Mayıs günü yaptığı genel kompozisyon ça
lışmasında resmin sağ yanındaki elinde lamba tutan ka
dın, daha etkin olarak konunun içine girmeye başlamış; 
boğa, sıçrar konuma getirilmiştir. Boğa'nın yüzü, Picas
so'nun sürekli ürettiği "Minataura" serisi çalışmalarında
ki mitolojik boğa-insan görünümlerine büyük benzerlik 
göstermektedir. Orta planda, yerde yatanların arasına, er
kek savaşçıya benzer bir yazgıyla ölmüş bir kadın figürü 
gelmiştir . . .  
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Picnsso'nıın, 1 Mayıs 1937'rle yapiiğı V. çalışma 
"Ölen A t ''. Mavi ktiğll, karakalem (26, 7 x 20,9 cm). 
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Picasso, bir hafta kadar sonra, 8 Mayıs günü yaptığı 
yeni bir genel kompozisyon çalışmasında, yapıtın temel 
devinimi belirginleşmiş ve üç ana gruplaşma oluşmuştur. .. 
Boğa, yine tüm olaya egemen konumunu almış, etkinliği, 
onurlu bir ilgisizlikle vurgulanmıştır. İkinci grubu oluştu
ranlardan at, yaralarından akan kanla ne denli bir savaşım 
içinde olduğunu daha bir somutlaştırmıştır. Atın bedeni
nin arka bölümünün ne durumda olduğu yeteri açıklıkta 
görünmemektedir. Savaşçının boynu kopmuş, bedeni ve 
hacakları alışılagelmiş bir ölü görünümünde sergilenmiş
tir ... Burada, ölü çocuğunu kucağında taşıyan ananın ko
numu çok etkinleştirilmiş, uzun saçları, ağzının haykırışı, 
boynunun gerilmişliği ve kucağında tuttuğu ölü çocuğuy-
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Picasso 'nun, I Mayıs l937'de yaptığı VI. Guernica çalışması. 
Genel Kompozisyon. Beyaz kağıt, karakalem (64, 7 x 53,6). 

la, at ile belirli bir yazgı birliği içinde oldukları gösteril
miştir . . .  

Picasso, 8 Mayıs gününün daha sonraki saatlerinde, at 
ile kucağında ölü çocuğunu taşıyan ana arasındaki devinimi 
yeniden tartışmıştır.. .  

Picasso, 9 Mayıs günü, kucağında ölü çocuğunu taşıyan 
ana'nın ayrıntılı bir çalışmasını daha yapmış. Burada, çocu
ğun doğum süreci içinde olduğunu anımsatan izienimler 
edinmek olasıdır. Çocuğun baş ve boyun görünümü, do
ğum işlevinin başladığı anlardaki ana rahminden ilk çıkış 
görünümünü vermekte . . .  Fakat, çocuğun henüz doğup dağ
madığı kesinlikle belli değildir. Her koşulda, çocuk ile ana 
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arasındaki organik bağın-ilişkinin kesilmediği vurgulan
maktadır. . .  Ana'nın memeleri süt, bolluk, bereket doludur. 
Ancak araya giren kan, onun bu olanaklarının çocuğuna 
iletilmesini engellemektedir. . .  

Picasso, yine 9 Mayıs günü, genel kompozisyonun son 
bir ön çalışmasını yapmış . . .  Yapıtın bu aşamasında, ilk kez, 
özellikle resmin orta bölümündeki devinim, Guernica pa
zar yerinin bombardımanı sırasındaki durumu, kimi yıkıl
mış yapıları, parçalanmış arabaları, ölüleri, acıyı, korkuyu 
gerçekçi bir yöntemle belgelemektedir. . .  Arka planda, üç
gen-kama biçiminde yan yana konmuş, siyah-beyaz renk
ler, gölgeler, ölçüsüz saldırganlığı bir kez daha vurgulamak
tadır. 

Eski yerini koruyan boğanın, boşalmaya hazır bir ger
ginlikle kasılmış kaslarında, saldırganlık daha bir belirgin
leşmiştiL Bu konumuyla boğanın, en az potansiyel olarak, 
saldırgan bir gücü -modern militarizmi- içerdiği düşünülür. 
Elinde lamba tutan kadın, boğayı ya da onun simgelediği 
karanlık gücü yakından görmek istercesine lambayı ona 
yaklaştınnaya çalışmaktadır . . .  Belki de, içinde yaşanılan ça
ğın ve Picasso'nun yapıtının temel sorunu, kadının simgele
diği gücün -büyük bir olasılıkla çalışan insanların- bo
ğa'nın (modern zorbalığm-militarizmin) gerçek niteliğini 
görebilmelerinde düğümlenmektedir. 

Ayrıca burada, yeni bir figür olarak, resmin ortasına sı
kılmış bir yumruk belirmiştir. Daha bu aşamada, yumruğun 
niteliği belli değildir. Ancak, geleneksel anlamı uzantısında 
düşünüldüğünde, direnmeyi ve hatta öç almayı simgele
mektedir . . .  

Picasso, ll Mayıs günü, çalışmalarını artık 7,77 m. x 
3,50 m. büyüklüğünde bir tual üzerine aktarmaya başlamış
tır. . .  

Picasso, Guernica'yı tual çalışması aşamasında da sü
rekli olarak değiştirmiştir. Ancak eşine az rastgelinen bü
yük bir öngörüyle, İspanya Cumhuriyeti Hükümeti yetkili-
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leri gelişmeleri fotoğrafla saptayıp, dünya düşün-sanat tari
hine aktarabilmek amacıyla, Picasso'nun yakın arkadaşı, 
uzman fotoğrafçı, Dora Maar'ı görevlendinnişlerdir. 

Çağının önde gelen sürrealist fotoğrafçılarından ve Pi
casso'nun arkadaşlık ettiği aydın görüştü kadınlardan biri, 
belki de birincisi olan Dora Maar, Picasso'nun Guernica 
üzerinde yaptığı tüm değişiklikleri ayrıntılarıyla saptamış 
ve arşivlemiştir... 

Çalışmanın ll Mayıs günkü ilk tual aşamasında boğa, 
resimdeki gerçek yerini almış, fakat bedeni henüz resmin 
büyük bir bölümünü kaplayacak biçimde sergilenmemiştir. 
Ayrıca, yine bu aşamada boğa, resmin tümüyle organik bir 
ilişki kuramamıştır. Orta planda at ve savaşçıya ek bir de 
kadın ölüsü görülmektedir. Kadının yanında ölü olduğu 
düşünülen bir de kuş vardır. Çalışmanın bu aşamasında da, 
sıkılmış yumruk, resmin orta yerindeki konumunu koru
maktadır. 

Picasso, Guernica'nın tual aşamasına başladıktan sonra 
da, her bir figürü çeşitli konumlarda irdeleyen, tartışan 
45'ten çok çalışma yapmıştır. 

Biz burada, olanaklarımız ölçüsünde, ancak birkaç ça
lışmayı örneklendirebiliyoruz . . .  

Picasso, bunlardan en çok Ağlayan Kadın üzerinde 
durmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasından sonra, 
bu konu üzerinde yeniden çalışmış ve pek çok ürün vermiş
tir. .. 

Guernica'mn tual çalışmalarının ll. aşamasında , ilginç 
bir gelişme olmuş ve Picasso, bilinmeyen ya da yeterince 
tartışılmayan bir nedenle, önceden yapıtının orta yerine 
etkin, hatta belirleyici bir figür olarak yerleştirdİğİ yumru
ğun görünümünü değiştirmeye, onu etkisiz kılmaya başla
mıştır. Yumruk, resimden birden çekilmemiş; ilk kez, ba
şak ya da çiçek demeti tutan bir el durumuna getirilip an
lamı değiştirilmiş; sonra da, yumruğun arkasına güneş ya 
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da benzeri ışık dağıtcı ,ı bir figür kanarak etkinliği iyice 
azaltılmıştır. 

Guernica'nın tual çalışmalarının III. aşamasında, 
önemli değişiklikler olmaya başlamış, boğa'nın bedeni bü
yük ölçüde başka figürler ile örtülmeye, orta bölümde sa
vaşçının duruşu değişmeye yönelmiştir. Savaşçının başı be
deninden iyice uzaklaşıp, boğa'ya ve kucağında çocuğunu 
taşıyan anaya yaklaşmıştır. Ayrıca resmin bu aşamasında, 
yumruk tümüyle kaldırılmış, bunun arkasındaki ışık kayna
ğı niteliğindeki figür, güneş ya da parlayan, anlamı-niteliği 
ayırt edilmeyen bir ışık saçan göz-güneş niteliğine dönüştü
rülmüştür . . .  

Guernica 'nın tual çalışmasının IV. aşamasında, yapıtın 
tümü ve figürler gerçek konumlarını almaya başlamışlardır. 

Picasso"nwı 9 Mayıs 1937'de yaptı,i;ı 
Guemica çalışmasından. 

İlk kez, boğanın 
bedeni resimden çı
karılmıştır. Başının 
konumu, olayla yete
rince ilgilendiğini ,  
hatta sorumlu oldu
ğunu gösterir nitelik
le değiştirilmiştir. 
Kucağında çocuğunu 
taşıyan ana ile boğa
nın başı birbirine 
yaklaşmışlardır. Bo
ğanın bedeninden 
boşalan yere, atın 
boynu ve başı gel
miştir. 

Guernica'nın tu
al çalışmasının V. 
aşamasında, savaşçı
nın başı resmin solu
na doğru kaymış ve 
hoşalan yere, kırık 



bir kılıç kabzası tutan eli konmuştur. Guernica'nın tual ça
lışmalarının VI. ve VII. aşamalarındaki değişikliklerde, sa
vaşçının başı yukarıya bakar biçimde çevrilmiş; boğa başı, 
kucağında ölü çocuğunu taşıyan kadın ve savaşçının ilişkisi 
daha sağlam vurgulanmıştır. Tavandaki ışık kaynağının et
kinliği biraz kısılmış; boğanın arkasındaki karanlıkta bir 
kuşun, büyük bir olasılıkla bir güvercinin çizgileri belirgin
leştirilmiştir ... Resmin sağ yanında, yanan kadındaki alevle
rin geometrik biçimlerde gösterilişi, yaşanan olayın etkinli
ğini daha da vurgulamıştır. .. 

Picasso'nun, Guernica çalışmasının düzeni geleneksel 
bir yaklaşımla karmaşık bir görünüm izlenimi vermekte, 
olayın nerede ve ne tür bir hacimde geçtiği, ışığın nereden 
geldiği kolayca anlaşılmamaktadır. Bask madenierinin ve 
maden işçilerinin bolluk ve ölüm rengi olan gümüş-cıva 
parlaklığı, yapıtın kavranmasını daha da zorlaştırmakta, 
ancak etkinl iğini artırmaktadır. Biraz dingin ve etken bir 
yaklaşımla, ilk karmaşık görünüm zamanla netleşmekte, 
belirginleşmektedir . . .  

Kuşkusuz, resmin yapısındaki temel başarılardan biri, 
başlıca figürlerin dağılışında oluşturulan geleneksel düze
nin kullanılışında gerçekleştirilmiştir. Burada, büyük bir 
orta alan ile bunun yanında iki küçük yan-kanat bölüm
lerden oluşan bu temel teknik, Rönesans'ta, hatta Antik 
Çağ tapınaklarında çok sık kullanılmıştır. Picasso, her 
şeyden önce, bu denli karmaşık görünen bu çalışmasını, 
böylesine gelenekselleşmiş bir düzen üzerine oturtmuş
tur. Resmin gerek temel yapısı, gerekse figürlerin tarihsel 
evrimleri, mağara dönemleri sanat yapıtlarından Antik 
Çağ tapınaklarına, Yunan vazo desenlerine, Röne
sans'tan çağdaş kübizme, toplumsal gerçekçiliğe kadar, 
insanlık tarihinin hemen tüm kültürel  evrelerini kapsa
maktadır. . .  

Picasso, burada, insan soyunun yarattığı tüm bu değer
leri bir araya toplayıp, yeni bir senteze ulaşıp savaşa, mili-
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ıarizme karşı bir birlik oluşturabilmenin en görkemli ör
neklerinden birini sergilemiştir. Bu  nedenledir ki, çağının 
devrimci atılımlarını gerçekleştiren, gelmiş geçmiş tüm put
ları kırma yürekliliğini gösteren Picasso, aynı zamanda, pek 
ı,:ok eleştirmen tarafından, "çağdışı bir gelenekçi" olarak da 
tanımlanmıştır. Belki de, onun görkemli sanatının en temel 
gizi burada düğümlenmektedir... 

Guernica, kuşkusuz, yüzyılımızın üzerinde en çok tartı
�ı lan ve yine de, her seferinde ortaya daha yeni ve başka 
lıüyük sorunlar getiren eşine az rastgelinen açık sanat ya
pıtlarından biri, belki de birincisidir . . .  

Aralarında cepheden gelen seçkin İspanyol Cumhuri
yetçilerinin de bulunduğu pek çok yakın dostu, resmin da
ha bir "anlaşılabilir" biçimde zaferi vurgulamasını istemiş
ler ve çalışmanın üretilme sürecinde düşüncelerini Picas
so'ya açıklamışlardır. 

Picasso da, büyük bir olasılıkla, kimi zamanlar, içinde 
bulunulan iç savaş koşullarının da etkisiyle bu tür istemie
rin etkisinde kalmış ve resmin yapılmasının bazı aşamala
ı ında, sıkılmış yumruk gibi, çok kullanılmış ve geleneksel
leşmiş slogan figürleri denemiş, ancak bu kalıplaşmış duy
guyu çabuk aşmış, söylenenlere ve söyleneceklere bakma
dan özgün yapıtını oluşturmuştur . . .  

Daha anlaşılır şeyler bekleyenlere, "ben görsel değil, 
kavramsal resim yapıyorum " diyen Picasso'nun, savaşa, 
acıya, özgürlüklerin barbarca hastınlmak İstenişine karşı 
duyduğu olağanüstü -ancak estetize edilmiş- kin ve nefret 
sloganlaştırılmış, şematik biçimlerin çok bilinen çizgilerini 
lıozmuş, onlara tarihsel evrimlerinin bu aşamasında yük
lendikleri görevlere yöndeş yeni nitelikler katmış, yeni bo
yutlarda kavramlaştırmıştır . . .  

Guernica'da, 3 hayvan ve 6 insandan oluşan, 9 temel fi
ı•.ür vardır. 3 hayvanı, boğa, at ve kuş oluşturmaktadır. 6 in
sanın biri erkek-savaşçı, biri çocuk ve 4'ü kadındır. . .  Bun
ların konumlarının bir kez daha amınsanmasında yarar 
var: 
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Boğa; dik, durmakta, sola ve ileriye doğru bakmakta
dır. Konumunun bilincinde, tehdit edici, onurlu, yürekli, 
geleceğinden umutludur. 

Ana; geriye doğru dikilmiş durmakta, acı içinde yakar-
maktadır. 

Çocuk; geriye doğru yatar-sarkar durumda, ölmüştür. 
Savaşçı; arkaüstü yatmaktadır; öldürülmüştür. 
Kuş; yukarı doğru dikilmiş durumda. Acı-umut içinde 

çığlık çığlığadır. 
At; yukarı ve sağa doğru dikilmiştir. Büyük bir ölüm 

kalım savaşı içinde olduğu görülmektedir. 
Lamha-ışık taşıyan; sola doğru uzanmakta; olayın ger

çek nedenlerini araştırmaya çalışmakta; sorunlara umutla, 
güvenle, kuşkusuz, ikircimsiz yaklaşmaktadır. 

Kaçan kadm; sola doğru dönerek dikilmeye. korku 
içinde kaçmaya çalışmaktadır. .. 

Yanarak ölen kaduı; panik içinde yoğun bir korkuyla 
ileriye, yukarıya doğru kaçmaya-çıkmaya, çalışmaktadır. 

Guernica'daki hemen tüm figürler ve bunların etkinlik
leri günümüzde de tartışma konusudur. Resmin yapıldığı 
günlerde boğanın, İspanya'yı -İspanyol halkını, at'ın ise 
militarizmi- Franco faşizmini simgelediği söylenmiştir. Bu  
kanı bugün de  çok yaygındır. Ünlü ressam-yazar Peter We
iss· de, son yayınladığı Direnişin Es tetiği adlı, büyük tartış
malar çıkaran yapıtında, boğanın İspanya halkını, atın fa
şizmi betimlediğini savunmuştur. 

Ancak, 1945 yılında Picasso, bu konuda sorulanlara 
verdiği kısa yanıtta, "boğanuı dolaysız faşizmi değil, an
cak karanlık bir gücii, atuı ise İspanya halkını simgeledi
ğini"  söylemiştir. .. Bu açık yapıtta son söz, içinde yaşanı
lan tarihsel koşullarda, resme bakana, onu yorumlamaya 
çalışana kalmaktadır. . .  Elinde ışık-lamba taşıyan kadın 
figürü, yüzyıllardan beri özgürlüğün,  aydınlanmanın sim
gesi olmuş ve en yaygın biçimlerde, Büyük Fransız Dev
rimi'nde ve Amerika B irleşik Devletleri'nin özgürlük sa-
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vaşlarında kullanılmıştır. .. Ayrıca, kimi figürler hiç kuş
kusuz eski dinsel yapıtlardan esinlenerek üretilmiştir. Pi
casso, onlardaki dinsel görünürnlü başkaldırışları, günü
müzün sınıf savaşlarını  sirngeleyecek biçimlere dönüş
türrnüştür. Örneğin, kucağında, ölen çocuğunu taşıyan 
ana, gerçekte çağdaş bir "Piata"yı betirnlernekte, ona ha
kanda hem yakarış hem de direniş duyguları uyanrnakta
dır. . .  

Yerde yatan ölmüş, parçalanmış savaşçı, eski dinsel ya
pıtlardaki biçimini korumakta, kırık da olsa bir kılıcın kab
zasını sıkan yurnruğunun yanı başında açan çiçekle birlikte, 
geçmiş çağın değil, gelecek umutlu, özgür günlerin muştu
sunu üretrnektedir. 

Ayrıca kadınların, çocuğun acısı, ölürnleri, öldürülüşle
ri, ı- arçalanışları, bunların, dinsel kitapların öykülerinin 
yüzy, 1 lar öncesi yapılmış ikonografik motiflerinden, hatta 
Yunan vazo desenlerinden esinlenerek yapıldıklarını anırn
satrnakta ... Fakat Picasso, bunları eklektik bir biçimde de
ğil, diyalektik bir etkileşim içinde birleştirrniş, yeni ve gör
kemli bir senteze ulaştırrnıştır. . .  

Picasso, "ben hiçbir zaman bir sanat eseri iiretiyorum 
diye resim yapmadım. Benim çalışmalarım tiimiiyle araştır
ma uğraş/andır. Ben sürekli olarak, mantıksal bir sıralama 
içinde araştırıyorum. Bunlar benim zaman içindeki deneyle
rinıdir. Bu konuda araştırma yapmak isteyenlere belki yar
dmıcı olur diye de onları tarihlendirip, numaralıyorunı . . .  
demiştir. 

Yüzyılırnızda, Picasso'dan başka hiçbir sanatçının re
simleri, bir yandan savaşın acılarını bu denli gözler önüne 
sererken, bir yandan da, insanlara alabildiğine umut ver
ınemiştir. 

Guernica'ya bakanlar, bir yandan ondaki ölümü, acıyı, 
saldırganlığı tüm boyutlarıyla açık seçik duyarlarken; bir 
yandan da, nereden ve nasıl geldiği pek de belli olmayan 
büyük bir urnuda kapılrnaktadırlar. Guernica'ya bakanlar-
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da acı, korku ve ölüm, sıradan duygular olmanın ötesinde, 
insanın bir yerlerinde organlaşmaktadır ... Ancak, bu kesin
likle teslim olunacak bir korku değildir. Tersine, bu duygu, 
kısa zamanda kendisini yadsımakta, umut, güven, barış ve 
dayanışma dolu düşüncelere dönüşmektedir. 

Ayrıca, burada, sergilenen belki de en önemli mesaj, 
topyekün savaş döneminin yaşandığı günümüzde, tekil 
kahramanlık görünümleriyle dolu sanat ürünleri çağının 
aşıldığı ve korkunun, ölümün, acının olduğu kadar, mutlu
luğun, umudun, direncin de ancak birlikte çalışma ve daya
nışma içinde sağlanabileceğidir. . .  Ayrıca burada ne korku
nun vurgulanmasında ne de umudun üretilmesinde hiçbir 
dogmatik belgi, hazır reçete yoktur . . .  İnsanlar bunları edil
gen değil, etkin olarak algılamakta, üretmekte ve yansıt
ınaktadırlar ... 

Guernica hiç kuşkusuz politik bir yapıttır. Ve Guerni
ca politik içerikli olduğu, yan tuttuğu, ancak bunu kaba 
belgiler ardına sığınmadan, sığlaşmadan, çok onurlu, çok 
görkemli ve çok da güzel bir biçernde verebildiği için bü
yük bir sanat yapıtı niteliğini kazanmıştır . . .  Picasso, Guer
nica ile sanatın yanlılığının genel bir antlaşmasını yapmış
tır. Bir başka deyişle, Guernica'dan sonra, artık sanatın 
yansızlığından, suya sabuna dokunmayan, sanat için sanat
tan söz etmek olanaksızdır. .. Picasso b unun manifestini 
sergilemiştir. .. 

Guernica, gerek Paris'teki sergi süresince, gerekse de 
sonraki zaman dilimleri içinde büyük yankı bulmuş ve çe
şitli tartışmalara konu olmuştur. 

Hitler Almanya'sının bir basın sözcüsü, Paris'ten verdi
ği l:lir haber-yorumda, kısaca İspanya Pavyonu'na da değin
miş ve özetle; 

Oluk/u tenekelerden, kaba tahtalardan yapılmış ve 
hiçbir geleneksel özgii.n yapı tekniğini yansıtmayan "kı
zıl" Ispanya Pavyonu'nda üzerinde durulacak, anlatıla
cak pek birşey yok . . .  Duvarlarda birkaç fresk ve resim 
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var. Ancak bıuılardmı bir tane!ii, bir delinin diişlerine 
benziyor. 4 yaşmda bir çocuğun yapabilecelfi bıt resim
de, karnıaştk, an/anıstz sembolik bir şeyler, parçalmınuş 
insan bedenleri !jÖriiliiyor . . .  İspanyol Pavyonu 'nım di
Rer yontıt ve resinı/erine bakan İspanyol/ar, sanmm 
kendi sanatlanndan gurur duymaya olanak bıtlanuıya
caklardtr . . . diye yazmıştır. 

Juan Larea, sonradan. l947 yılında. New York'ta verdi
ği bir haberde, Guernica'nın, ··anti-sosyal, gülünç ve sağlık
lı proletarya ruhunu yansıtmadığı" gerekçesiyle, kimi hızlı 
i lı:riciler tarafından Picasso 'nun bile haberi olmadan, İs
panyol Pavyonu'ndan kaldırılmak istendiğinin düşüniiidü
ğünü yazmıştır. . .  

Lionel Goitcin gibi, tarihe gözlerini kapatıp, toplumbi
l imsel sorunlara �alt "ruhbiliınsel'' yaklaşımlarda bulunma
ya çalışan kimileri ise, Guernica 'nın, sürekli ölüm ve vahşe
tin bilinçaltı Sadonekrophilik (hayvan \"e öliilcrle cinsel iliş
ki kurmaktan ha::. dttynıa biçiminde ortaya çtkan ve genel
likle geri Zl�kiilılard.ı göriilen, bir tiir davramş bozukluk/an) 
l ıazın boşalmasını y<ınsıttığını, söylemişlerdir. . .  

Guernica, gördüğü büyük ilginin uzantısında, 1 937 
Uluslararası Paris Sergisi 'nden sonra, Avrupa Anakara
sı 'nın belli başlı büyük kentlerinde sergilenmiştir. Acı bir 
rastlantıyla Londra'da sergilendİğİ günlerde, İngiltere Dı
�işkri yetkilileri; Münih'te Hitler'in İspanya'da General 
Franco'nun yeni konumuna göz yuman antlaşmayı onayla
nı :ş iardır. 

Guernica, Picasso'nun isteği üzerine, 1 939 yılında New 
York Modern Sanatlar Müzesi 'ne konmuştur. Savaştan 
sonra, l llSS- 56 yılları arasında yeniden, başlıca Avrupa 
kentlerinde sergilenen Guernica, "bıı resim İspanya Cımı
lıuriyeti'nindir; ancak Franco MilitariZini ytkıldıktan ve is�, 
pmıya 'da yeniden Cımılıuriyet, Demokrasi kıtrulduktmı 
1onra İspanya 'ya gidebilir. " diyen Picasso'nun önerisi dağ-
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rultusunda ve Picasso'nun 100. doğum yılı anısına, 1981 yı
lında Madrid'e getirilmiş, Prada Müzesi'nde kurşun geç
mez bir bölüme konmuştur. . .  

Yakıştırma olasılığı güçlü, ancak güncelliği bugün de 
geçerli bir anekdot hep anlatılır ... 1 938 yılında, Paris'te, 
Gucrnica·nın bir reprodüksiyonunun yanında duran Picas
so'ya, Fransa'da görevli bir Nazi subayı, "Bunu siz mi yap
tınız? "  diye sorunca, Picasso "Hayır, siz yaptınız . . . " diye, 
yanıt vermiştir. .. 

Picasso tüm ömrü boyunca ve en ardıcıl biçimde savaşı 
Ianetlemiş, barışı savunmuştur. Onun salt Guernica'sı de
ğil, sonraki dönemlerde yaptığı diğer yapıtları, beyaz gü
vercinleri, bugün de, tüm dünya barışseverlerinin omuzla
rında, göğüslerinde taşıdıkları, çok kez canları pahasına sa
vundukları, çağımızın en temel onur simgeleri olmuştur.. . 

Picasso tüm ömrü boyunca yan tutmuş, tüm ömrü bo
yunca barbarlığa ve tutsaklığa karşı özgürlüğü ve demokra
siyi savunmuştur. Picasso, düşüncenin ve sanatın özgürlü
ğünü bu denli ardıcıl savunmasının uzantısındadır ki, onun 
hemen her yeni atılımı, sanat ve düşün dünyasına öncü bir 
devinim getirmiştir. . .  

Sıklıkla, ... bir sanatçmın ne olduğunu sanıyorsunuz. Bir 
ressanısa, gözlerinden; bir nıüzisyense, kulaklarından; bir 
ozansa, kalbinin telierindeki lir'lerden; hatta bir boksörse, 
kaslarının gücünden başka bir şeyi olmayan bir budala mı? 
Tanı tersi. Sanatkiir, ister acı, ister tatlı, isterse sıkıntılı olsun, 
bu diinyada olan biten şeyleri her zaman bilen ve bunlarla 
kendisini biçimlendiren siyasal bir varlık tır . . .  Benim bu dav
ramşlarım, yaşamınıın, çalışmalarıllllll mantıksal bir sonu
cmlıır . . .  Resim sanatı, hiçbir zaman, salt basit bir haz ya da 
eğlence sanatı değildir . . .  Ben, renkler ve desenler yoluyla 
-bu silalılarınıla- dünyayı ve insanları daha iyi tanımak isti
yorum . . .  Resim, apartnıanları siis/emek için yapılmaz. O, 
diişnıana karşı, savunııcu ve sadırıcı bir savaş aracıdır . . .  di-
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yen Pablo Picasso'nun yapıtlarının gelişim ve değişimleri 
yavaş ve tekdüze bir ivme çizmemiş, daha çok, özüınierne 
ve de sonradan yansıtma biçiminde bir devinim göstermiş
tir. . .  

Picasso, çağının sorunlarını solumuş ve bunları, çalış
malarında özgün ürünler olarak yeniden yansıtmıştır... Pi
casso'nun kişiliği, sanatı ve yaşadığı çağ, birlikte evrimleş
mişler, birbirlerini geliştirmişlerdir. 
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PiCASSO'NUN Y AŞADIGI TARİHSEL 
DÖNEMİN KİMİ SATlRBAŞLARI 

1789 Büyük Fransız Devrimi'nden, Ekim 1917 Devrimi 'ne 
kadar geçen 128 yıllık dönem içinde, kapitalist toplumsal 
ekonomik biçimlenme genel olarak iki temel bölüme ayrı
larak tartışılır. 

1789'dan 1871 Paris Komünü'ne kadar geçen dönem, 
kapitalizmin görece l iberal gelişim evrdcrini kapsamıştır. 
Ancak kapitalizm, liberal koşullardaki gelişme sürecinde 
çal ı1an ve emeğiyle geçinen insanlara savaş, ölüm, açlık, 
yoksulluk ve işsizlikten başka bir şey getirmemiştir. 

Bunun beklenen sonucu olarak, daha 1 848 yıllarında 
bile Avrupa'n ın hemen tüm belli başlı büyük kentlerinde 
sıcak çatışmalar, silahlı barikat savaşları olmuştur. 

1 848 ayaklanmaları, burjuvazinin yengisiyle sonuçlan
mış. ancak işçi sınıfı, ilk kez, toplumsal bir güç olarak tarih
te yerini almaya başlamıştır . . .  

izleyen zaman dilimi içinde artan sömürüye, yoğunla
'iall yoksulluğa. işçi sınıfı 1871 Paris Komünü ile yanıt ver
miştir. 

18 Mart 187 L 'den, 28 Mart 1871 'c kadar süren 72 gün
lük Paris Komünü, dünya tarihinde en önemli dönüm nok
talarından birini oluşturmuştur. Burada, çok kısa bir dö
nem için de olsa, insanlık tarihinde ilk kez, bir i�çi sınıfı 
cumhuriyeti kurulmuştur. . .  

Tarihsel koşullar, Paris Komünü'nün ömrünü kısa sü
reli kılmıştır. Bu gelişmelerin tarihsel anlamını Engels'in 
tanımlamasıyla betimlersek, Paris Komünü, proletaryanın 
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henüz hazır, burjuvazinin ise artık yönetici güçte olmadığı
nı sergilemi�tir. . .  

Paris Komünü'nde ve de özellikle 1 873 büyük ekono
mik krizinden sonra liberal kapitalizm. dünya ölçeğinde 
hızlı bir tekelleşme sürecine girmiştir. . .  

Kapitalist toplumsal ekonomik hiçimlcnmclerin bu 
aşamasında, b ir  yandan serbest rekabet koşulları giderek 
azalırken. bir yandan da, çalışan insanlar ın büyük yoksul
la�m::ıları pahasına. üretimin heml· ıı her a lanında önemli 
ge l işıneler olmuştur. . .  

Bu gelişim süreci içinde, insanlık tarihinin toplumsal. 
bilimsel, sanatsal bazı önemli sıçrama noktalarını anımsar
sak . . .  

Bunların ötesinde toplums�ıl ckvrimler dışında. konu
muz yönünden yüzyılın başları nd�ı orı ay;ı çıkan bil imsel 
teknik gelişmelerin en önem l i lai.  Eiııs tein" in Ö-;e/ ı·e Ge
nel Görelilik kuramları, Pawlc.w · un Koşul/u Tcpkc/ı:r üzeri
ne deneysel çalışmaları ve sinemamil giinliik yaşama girme
si yeni bir bilim dalı olarak modern psikolojinin ve özellik
Ic de psikana/izin ortaya çıkması. 

Albert Einstein, evrenin temel sorunlarını ya da kendi 
deyimiyle ·'ihtiyarın Gizlcri"ni irdelemcye çuk genç yaşlar
da başlamıştır. Daha, 1 900 yılında. İsviçre'nin Bern kentine 
i lk geldiği günlerde bile, ömür boyu sürdüreceği '·düşünsel 
deneylerine" dalıp, sıklıkla ''şu ışığın üstüne binsem, acaba 
dünya bana nasıl görünür" diye düşlemiştir. . .  

Ancak, Einstein. çağ açan dev kuramiarından ilkini, 
1905 yılında, 26 yaşında yazdığı Devingen Cisimlerin 
Elektrodinanıiği Üzerine adlı çalışmasında ortaya koy
muştur. . .  

Yakın çalışma arkadaşlarından, Leopold Infeld'in, bi
lim dergilerinin belki de en asık suratlılarından biri olan 
A nnale11 der Physik 'tc y:-ıyınlanmış yazıların en yalın ve 
anlaşılır olanı olarak tanıml adığı bu yazıyı Paris'te i lk oku-
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yanlardan M. Curie, "Aibert Einstein admı ilk kez duyuyo
rum, ancak bunun son kez olmayacağını samyorum " der
ken, Berlin 'de Max Planck "A ibcrt Einstein 'ın kuranımı 
Copemicus 'dan sonraki en biiyiik bıtluş " olarak nitelendir
ıniştir. .. 

Einstein, Özel Görelilik kuramında ilk kez, klasik fizi
ği tanımladığı iki temel tözü, madde ve enerji ayrımını aşıp, 
o zamana değin düşleneo dünya ve evren anlayışlarını yık
mıştır. Einstein,  burada madde ile enerjiyi birleştirmiş ve 
enerjinin maddeyi içerdiğini, maddenin ise enerj iyi cisim
lendirdiğini söylemiştir . . .  

Einstein, E = m.c2 biçiminde denklemleştirdiği bu kura
m ında, ileri bir atılımla, kitlenin, enerj inin ve zamanın de
ğişmezliğini yadsımış ve "saltık kitle '', "saltık enerji ", "saltık 
zaman "ın olanaksızlığını kanıtlamıştır . . .  

Özel Görelilik kuramınca, belli kinetik enerji kazanan 
kitlenin E = m.c1 denklemindeki ilişki içinde ağırlığının ar
labileceği ya da bu kitlenin, belli durumlarda, yine aynı 
denklem ilişkisi içinde, enerj i  biçimine dönüşebileceği gös
terilmiştir. . .  

Einstein ayrıca, zamanın da, madde ve enerji gibi deği
�cbileceğini, tüm evren için geçerli tek bir "saltık zaman"ın 
değil, her olay ve bölge için "yerel zaman"'ların bulunabile
ceğini söylemiş ve devinen cisimlerdeki zamanın yavaş ak
tığını ya da başka bir deyişle, bu tür hızlı devinen cisimlerin 
daha çok yaşadıklarını belirtmiştir. . .  Einstein, yine düşünce 
düzeyinde sürdürdüğü deneylerine dayanarak, örneğin, 
yeryüzü üzerinde "zaman "ın,  ekvatorda kutuplara oranla 
daha yavaş akması-geçmesi gerektiğini öngörmüştür. . .  

Klasik fiziğin, devinim durumundaki cisimlerin boyla
rının değişip değişmeyeceği ya da saatierin ritmlerinin ya
vaşlayıp yavaşlamayacağı sorunlarını hemen hiç tartışma
ınış olmasına karşın, Einstein, böyle durumlarda, ışık hızı
na yakın bir hızla devinen cisimlerin boyların ın kısalacağı
nı ya da saatierin ritmlerinin yavaşlayacağını kn nıtlamış
tır . . .  
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Einstein'ın Görelilik Kuramı'nı daha bir güncelleştiren 
Minkowski, 1908'de Köln kentinde verdiği bir konferansta, 
uzay-zaman boyutunun tartışılmasına açıklık getirmeye ça
lışmış ve bir olayın tüm ayrıntılarının bilinmesi için, uzayda 
üç noktasının ve yerel "zaman"ının verilmesi gerektiğini 
söylemiştir. . .  

Burada hemen araya girip salt "yerel zam am n" bilin
mesinin de yetmediğini, deneyi ya da olguyu izleyen insa
nın psişik durumunun -zamanının- da bilinmesi gerektiği
ni vurgulamak gerekir. Örneğin. melankolik bir insanda 
"iç-zanıanm " coşkulu, heyecanlı başka bir "normal" insana 
göre görece çok daha yavaş aktığı bilinmektedir. 

Einstein, 1 9 16  yılında yayınladığı ve özel Görelilik Ku
ramı'nın daha geliştirilmişi olan Genel Görelilik Kura
mı 'nda, önceki savlarını yeniden geliştirmiş ve bilim dünya
sının önde gelenlerinin deyimiyle, inanılması zor bir yürek
lilikle, gravitasyon ile geoınctriyi birleştirmiştir.. . 

Einstein 'ın, Genel Görelilik Kuramı'nda, gravitasyon 
alanını geometrik alan olarak tanımlaması, insanlık tarihi
nin düşün alanlarındaki en büyük devrimlerinden biri ola
rak tanımlanmıştır. . .  

Einstein burada, özetle, alan i le  maddeleri kesin olarak 
birbirinden ayıracak bir düzeyin bulunamayacağını ve du
y u  organlarımızın madde olarak algıladıkları şeyin, gerçek
te. enerj inin, öncesine oranla, küçük bir uzayda büyük 
oranda yoğunlaşmasından oluştuğunu söylemiş ve bu mad
delt.!rin ve alanın uzayda son derece kuvvetli olduğu bölge
ler olduğunu vurgulamıştır. . .  

Einstein, Genel Görelilik Kuramı'nda, kitlenin çevre
sinde oluşturduğu çekim alanlarının, yine çevresindeki uza
yı eğdiğini, deforme ettiğini ve buradaki "yerel zaman "ı ya
vaş lattığını öngörmüştür. Bu savını somutlaştıran Einstein, 
Gü nq"in kitlesinin, çevresindeki uzayı eğdiğlni ve yakınla
nndan geçen, başka yıldızların ışınlarını "Gravitasyon Fre
IWJt " denen bir olayla yavaşlattığını savunmuştur. Einstein, 
Cinerisini daha da somutlaştırıp, Gravitasyon Frenajı nede-
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niyle, Güneş'in yakınlarından geçen yıldız ışınlarının, 204 
mikro saniye kadar yavaşlamaları gerektiğini söylemiştir. . .  
Son yılların getirdiği çok duyarlı deneyler, bu yavaşlamanın 
200 mikro saniye kadar olduğunu kanıtlamışlardır. . .  Einste
in ayrıca, yoğun çekim alanlarının yakınlarından geçen ışın
Jarın, sonradan "Einstein 0/a)!l " da denen bir etkinlikle, 
frekanslarını bozup, bunların kırmızıya doğru kaymalarına 
neden olacağını söylemiştir. .. 

Bütün bu gelişmeler uzantısında, Einstein, klasik bili
min temelini oluşturan mekanik fiziği ve öklid geometrisini 
aşmış, yadsımıştır. .. 

Böylece, bizim günlük yaşamımızda alışılagelinmiş 
madde-enerji, uzay-zaman kavramiarına devrimsel nitelik
li bir açıklık ve yalınlık gelmiştir. Ayrıca çeşitli kategoriler
deki etkinlik-devinim, felsefi anlamının ve öneminin öte
sin Je, maddeyi, enerjiyi, uzayı ve zamanı değiştirebilen ye
ni b;r boyuta ulaşmıştır. .. 

Bütün bu gel işmelerin ve birikimlerin sonucu olarak 
ortaya çıkan belki de en önemli nokta, Einstein 'ın Özel ve 
Genel Görelilik Kuramları, makro ve mikro kozmoz araş
tırmalarına getirdiği yeni boyutların ötesinde, bilimsel 
araştırma uğraşısı içinde olmayan, hatta yeteri düzeyde fi
zik ya da matematik bilmeyen günlük yaşam savaşımı 
içindeki milyonlarca insanın giderek artan oranlarda ilgi
sini çekmeye başlamıştır. . .  Başka bir deyişle, çok zor anla
şılır olmasına karşın, Einstein ' ın kuramları, insanlık tari
hinde ilk kez bilimin, fiziğin, matematiğin geniş halk yı
ğınları arasında bu denli yaygınlaşmasına neden olmuş
tur. .. 

Bu kuramların ,  felsefi ve toplumbilimsel izdüşümleri 
büyük yankılar uyandırmış; aydınlar, sanatkarlar, geniş 
emekçi yığınları, bilimsel-teknik ayrıntılarını hemen hiç an
lamasalar da, bu yeni buluşlar, onların günlük yaşamların
da, hereden kaynaklanmış olursa olsun doğmalardan, gele
nekselleşmiş -taşlaşmış düşünce kalıplarından- biçimlerin
den arınmış, çok daha güzel, özgür ve yalın bir dünyanın 
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geleceğine güvenlerini artırmıştır. Özellikle, insan etkinliği
nin-devinimin, "zaman"ın yeni bir boyut olarak yaşama 
girmesi, insanların çalışmalarına, üretimlerine yeni bir nite
lik getirmiştir. 

İnsanlar, Einstein' ın söylediklerini anlamasalar da, 
günlük yaşamlarında karşılaştıkları pek çok çağdışı düşün
celerin, davranışların üzerine gitme ya da en azından, bun
ları tartışma, hatta gereğinde yadsıma gücünü, yürekliliğini 
kendilerinde bulmaya başlamışlardır.. . Sanatkarlar, yazar
lar, bu yeni, bu güzel ve de alabildiğine özgür dünyayı, ken
di özgün çalışma alanlarında yeniden üretme sürecine gir
mişlerdir. . .  

Sanatkarlar, görünen ve bilinen dünyaların farklı oldu
ğunu öğrendikçe, daha çok fizik, matematik, geometri, do
ğa ve toplumbilimleriyle ilgilenme zorunluluğunu kendile
rinde duymuşlardır . . .  Bu konuda en çarpıcı tanımlamalar
dan birini yapan Kandinsky, ''atonıwı parçalanması benim 
için tiim diinyanm parçalanması gihi bir şey oldu " demiş
t ir. . .  

Konumuz yönünden, Einstein'ın diğer bir önemli n i 
teliği , onun her zaman en karmaşık sorunları en yalın ve 
güzl·l biçim le rde sunmaya çok özel bir özen göstermesi, 
hatta giderek bunu kuramiarın doğruluğu için temd ölçü 
alabilecl·k bir düzeye vardırma�ı olmuştur. Daha iyi bir 
süykmeyk.  Ein sll: in. bilimi estetize etmiş. güzelleştir
miştir. . .  Üzel Görelilik Kuramı'nı ilk yayınladığı günler
de,  bir grup bil im adamın<l. öğrencilerine, ünlü E = m.c2 

denklemini açıklarken, "hwıım ne işe yarayaca,i�mı "' so
ran birine, E i n<;tcin. içtenlik dolu çocuksu bakışlarıyla 
gül müş ve "lıer şeyden bnce çok ya/111 ve çok gii::.el "  de
miştir. . .  

Genel Gördilik Kuramı'nı da bulduktan sonra, ömrü
nün kalan yıllarını ,  "Birleşik Alan Kuramı" olarak tanım
lanan araştırmaları yolunda sürdürmüştür. Einstein. bu 
kuramın, matematik denklemleri üzerinde çalışan arka
daşlarının çıkardıkları sonuçları çok kez ayrıntılarına bile 

74 



girmeden "çok karmaşık göriiniinılii " oldukları, ya da "ya
lın ve giizel" olmadıkları gerekçesiyle yadsımış. Sıklıkla, 
doğada varolan temel yasaların ve bunların açıklanmaları
nın çok yalın ve çok güzel olmaları  gerekt iğini söylemiş
tir. . .  

Yüzyılın başında, fizik, kimya, makro v e  mikro kozmoz 
gibi pek çok alanda saptanan büyük atıl ırnlara yöndeş ve de 
özdlikle konumuz yönünden önemli diğer bir gelişme, be
yin yarıkürelerinin çalışmalarının, kavramsal düşünmenin, 
soyutlamaların fizyolojik. tarihsel, toplumsal temellerini 
aydınlatan Pawlow ve arkadaşlarının geliştirdikleri koşullu 
tepkiler -Şartlı Refleksler Kuramı'dır. . .  -

Sinir sisteminin işleyiş yasallık larını irdeleyip, somut 
nesnel bulgular saptayarak. idealizmin doğa, toplumbilim
leri ve sanattaki son sığınağı olan insan beyninin tüm yete
neklerini gözler önüne sergileyen ve insanı bir kez daha öz
gürleştiren bu kurarn da günlük yaşama yeni boyutlar getir
miştir.. . 

Anımsayacağımız gibi, canlılardaki Merkez Sinir Siste
mi 'nin fizyolojik çalışma yasalarını ilk araştırmaya başla
yanlardan biri İwan Sechenow'dur. ( 1 829-1 905). Sechenow, 
Descartes'ten beri gelen ''Refleks" kavramındaki "değiş
mezlik" niteliğine kuşkuyla bakmaya başlayan ilk gözlem
cilerden biri olmu� ve 1863 yılında yazdığı Beyin Refleksle
ri adlı yapıtınJa, beynin çalışmasının bir refleksler karma
şası olduğunu vurgulamıştır. .. 

Ardından gelen ünlü bilgin Wladimir Beschterew 
(1857-1929) ' 'Koşullu Davranış" öğretisinin temelini oluş
t uran "Koşullu Tepke" kavramını tanımlayıp, Seehe
now'un öğretisini biraz daha ileriye götürmüştür. . .  

Ancak, çağının tüm bil imsel ve özellikle de, Herzen, 
Belinski, Çernişevski gibi dönemlerine etkinliklerini 
kazımış devrimci demokrat ların fe lse fi birik imleri üze
rine, Merkez Sinir Sisteminin işleyişi ile ilgili fizyoloj ik 
yasall ıkları , koşul lu tcpk:c ler öğretis in i  geliştiren ve yer-
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yüzü ölçeğinde güncelleştiri p tartışma kon us u yapan, 
büyük bilgin Iwan Petrowisch Pawlow ( 1 849-1936) ol
m uştur. . .  

Bilindiği gibi, klasik yazında, "Refleks" Kuramı, do
ğum ile birlikte getirilen ve genellikle yaşam boyu değişme
den sürüp giden uyarı-yanıt ilişkisini içermiştir. . .  Örneğin, 
görme organlarına gelen ışığın etkisiyle gözbebeklerinin 
daralması gibi . . .  

Bunu, Pawlow terminolojisi ile söyleyerek, bu tür uya
rı-yanıt ilişkileri koşulsuz tepkileri (şartsız refleksleri) oluş
tururlar. Ancak bu tür tepkelerin -reflekslerin ya da uyarı
yanıt ilişkilerinin sayıları son derece sınırlıdır ve ne hayvan
ların, ne de insanların salt koşulsuz tepkeler ile yaşamlarını 
sürdürmelerine olanak vardır. .. 

Koşullu tepkcler ise, canlıların, koşulsuz tepkeler aracı
lığıyla, tüm yaşamları boyunca kurdukları çok yönlü ilişki
ler, bağlantılar. davranışlardır� . .  

Koşullu tepkeler oluştuktan sonra, yetkinlikleri aynı 
düzeylerde kalmaz; can lıları n ve dış uyarımların gereksin
melerine göre azalıp çoğalır, çeşitli dalgalanmalar gösterir 
ve sinir sistemine çok plastik bir yetenek kazandırırlar . . .  

Doğumdan sonra, yaşam boyu sürekli olarak oluşturu
lup yeniden yitirilen koşullu tepkelerin denetimi hemen tü
müyle canlıların içinde bulunduğu dış dünya ile kurduğu 
ilişkiler doğrultusunda belirlenir. . .  

Koşullu tepkelerin etkisiyle gelişen ve sürekli bilgilen
me süreci içinde olan Merkez Sinir Sisteminin temel göre
vi, çeşi tli yollardan gelen uyarımları algılayıp, değerlendir
mek, eski ve yeni bilgilerin, gereksinimierin ışığında yo
rumlamak ve yeniden dış dünyaya yansıtmaktadır . . .  

Merkez Sinir Sisteminin bu en temel işlevini sürdürme
si için, sinir hücrelerinin belirli bir canlılık, uyanıklık ya da 
daha doğru bir demeyle "gerginlik" içinde bulunmaları ge
reklidir. 

Pawlow, belli bir uyanıklık-gerginlik içinde bulunan si
nir sisteminin en temel işlevinin "uyarım" ve "bastırma" ol-
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duğunu göstermiştir. Pawlow, her canlı sinir hücresinde. 
uyarım-bastırma zıtlar çiftinin birlikte işlev gördüklerini. 
alınan her bir uyarıının, sinir sistemi boyunca yayıldıktan 
sonra, yeniden bastırıldığını sergilemiştir. .. 

Birbirlerini dengeleyerek tüm yaşarn boyu �üren bu te
mel işlev, canlının ya da insanın, davranışlarını biyolojik ta
rihsel bir gelişmişlik içinde sürdürmesini koşullarlm. Paw
Iow, bu uyarım ve bastırma işlevlerinin hemen tüm çalışına 
yasallıklarını sergileyip, bunların özellikle insanların sağlık
lı yaşamalarındaki önemini göstermiştir. 

Pawlow ayrıca, Merkez Sinir Sisteminde, çeşitli dış ko
şullar altında ortaya çıkan, Paradoksal, Aşırı Paradoksal ya 
da Ultra Paradoksal durumların, End ükasyon yasalarının 
e tkisiyle uyarım ve bastırma işlevlerinin beyin kabuğunda 
yaygınlaşıp, yeniden merkezileşmelerini ya da çeşitli olum
suz koşulların etkisiyle ne denli sapmalar gösterebilecekle
rini somut deneyler ile saptamıştır. . .  

Pawlow, bütün bunların ötesinde, geliştirdiği somut ve
rilerle, maddeci tarih anlayışının, bilinçlenme sürecinin, fiz
yolojik gelişme ve işleyiş yasalarını, genel-öznel ,  zorunlu
luk ile rastlantı vb. gibi felsefi kategorilerin fizyolojik izdü
şümlerini açıklamak olanaklarını sağlamıştır . . .  Pawlow, 
canlılardaki bilgilenme ve bilinçlenmeyi, dış dünya ile ta
rihsel bir süreç içinde kurulan ve uyarı-yanı t il işkileri için
de gelişen bir haberleşme düzeninin niı.:elik ve niteliği ile 
koşullu olabileceğini öngörmüştür. . .  Bu sava göre, evrimse l 
gelişmelerin insanlaşma dönemine kadar olan aşamaların
da, bilincin oluşabilmesi için dış dünyadaki somut uyarım
ların, sinyallerin, duyu organları aracılığıyla Merkez Sinir 
sistemine ulaşması ve buralardaki analiz ve sentez işlevle
rini koşullaması gerekmektedir. .. Yüksek maymunlar dahil 
tüm hayvanlarda, dış dünya ile kurulan bu aşamadaki ha
berleşme-işaretleşrne düzenine, Pawlow, 1. Sinyal sistemi 
adını vermiştir. . .  Köpeğin et kokusu duyduğunda ya da eti 
gördüğünde üzerine doğru gitmesi, l .  Sinyal Sistemi üzerin
den işleyen bir davranış örneği olarak tanımlanmıştır. . .  
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Dış dünya ile, salt 1 .  Sinyal Sistemi üzerinden ilişki ku
rabilen canlıların bilinçleri ancak hayvansal bir bilinç ola
bilmektedir. Böyle bir işaretleşme düzenine sahip olanlar, 
genellikle doğanın sadece kendilerini ilgilendiren nesne ve 
olaylarıyla dolaysız yoldan ilişki kurabilmekte, örneğin ko
nuşamamakta, düşünememekte, soyutlama yapamamakta
dırlar . . .  

Çalışma, toplumsaliaşma ve üretimle başlayan insan
Iaşma sürecinden sonra, artık salt 1 .  Sinyal Sistemi düzeyin
deki haberleşme-işaretleşme düzeni yetmez olmuştur. Ev
rimin bu aşamasından sonra, doğadaki nesnelerin yerini 
onlarla ilgili kelimeler, kavramlar, simgeler, semboller-yani 
işaretierin işaretleri almaya başlamıştır. Böylece, insanlar 
dış dünyadaki, toplumlardaki ve tinsel yaşamlarındaki nes
neleri, kelimelerin, kavramların, senıbollerin yardımıyla 
konuşabilmişler, düşünebilmişler, yansıtabilmişlerdir ... Ör
neğin bu aşamada insanlar, artık salt et görmekle değil, et
le ilgili bir şeyi düşünerek ya da bu konularda konuşulanla
rı algılayarak, et görmüşçesine davranışlarda bulunabilme 
yeteneğine ulaşmışlardır ... Kelimeler, kavramlar, simgeler 
vb. gibi, işaretierin işaretlerinden oluşan ve toplumsal var
lık olarak salt insanlara özgü olan bu yeni düzenlemeye, 
Pawlow. 2. Sinyal Sistemi adını vermiştir. . .  

Pawlow'un Merkez Sinir Sisteminde tarihsel fizyolojik 
işleyiş yasallıklarını sergilediği 2. Sinyal Sistemi, insanlar
daki konuşma, düşünme, kavramlaştırma, soyutlama yete
neklerini tarihi bir süreç içersinde sergilemiştir. 2. Sinyal 
Sistemi ,  topl�msallaşmanın, çalışmanın, insan beyninin en 
son ve en karmaşık ve de en kusursuz ürünü olarak evrim
leşmiştir.. . 

Bütün bunların ötesinde Pawlow, Görelilik Kurarnları
na yakın bir öngörüyle, insanlardaki "zaman " kavramının. 
algılanan çeşitli uyarımların gücüne, süresine bağlı olarak 
değiştiğini önermiştir. Böylece, sinir hücrelerinin uyarılma 
eşiğinin, uyarılma gücünün her an değişen özel değerler 
oluşturacağı, bunların da, kendilerinden önce ve sonra ge-
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Ien diğer uyarımlardan farklı biçimlerde algılanmalarıyla, 
insanlardaki zaman kavramlarının koşullanabileceği öngö
rülmüştür. .. 

Bu sav, hiç kuşkusuz, Heraklitosun, "aynı nehirde iki 
kez yıkanılmaz " özdeyişinin başka bir alanda vurgulanışı 
olmaktadır. Buna göre, aynı duyunun, aynı zaman kavra
mının iki kez art arda ayrıcalıksız algılanmasına olanak 
bulunmadığı, bu süreç içinde sinir hücrelerinin, beynin, 
algılama, değerlendirme ve yansıtma yetenekleri i le bir
l ikte zaman duyumunun da sürekli olarak değiştiği fizyo
lojik olarak da saptanmıştır. . .  Daha sonraki yıllarda, bil
gilerin de "bilgi kuantumları " biçiminde algılandıkları ve 
''zaman kuantumları " şeklinde anlaştırıldıkları öngörül
müştür. . .  

Pawlow ve  arkadaşlarının öğretisi, insanların kavram
sal, soyut, sembolik düşünce yöntemlerini öğrenmelerine, 
felsefenin, soyut sanatların ve de özellikle sinemanın geliş
mesine büyük katkısı olmuştur. .. 

Sinema tarihini, Lumiere kardeşlerin çektikleri kısa 
metrajlı fi lmleri, Paris'te Boulevard des Capucines üzerin
deki Grand Cafe'de, ilk kez giriş ücreti karşılığı gösterme
ye başladıkları 28 Aralık 1895 tarihinden başlatmak gele
nekselleşmiştir. 

Bu yeni gelişim hızla dünyanın hemen tüm büyük kent
lerine yayılmış, ancak zaman içindeki evrimini ik i önemli 
doğrultuya ayrılarak sürdürmüştür. . .  

Lumiere kardeşler, daha çok belgesel filmler çekerler
ken; Paris "Robert Houdin" Tiyatrosu'nun yönetmeni Ge
orges Melies, sinemaya daha çok sanatsal bir içerik kazan
dırmaya çalışmıştır. . .  

Ancak, yine bu dönemlerde, Charles Pathe çok büyük 
yatırımlarla bu işe girmiş, kısa sürede tekelleşmeye gitmiş, 
New York, Londra vb. gibi dünyanın başlıca kentlerinde si
nema yapım ve gösteri yerleri açmış, bu tekniğin-sanatın 
yaygınlaşmasını koşullamıştır.. . 
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Bu süreç içinde, sanatsal ürünler vermeye çalışan film 
yapımcıları, daha çok ünlü romanları ya da tarihi konuları 
sinemaya uyarlamaya başlamışlardır . . .  

Bu aşamada, Emile Zola 'nın Germinal adlı ünlü roma
nı Grev (La Grev) adı altında sinema tarihinin belki de ilk 
gerçekçi çalışması olarak 1 904'te fi lme alınmıştır. Ayrıca, 
İtalyan film yapımcıları, Pompei 'nin Son Giinleri, Kurtarıl
nıış Kudiis, Quo Vadis gibi tarihsel konuları sinemaya uyar
lamışlardır . . .  

Amerika Birleşik Devletleri 'nde ilk film tekelini 1 908 
yılında Edison kurmuş. B una karşın, hemen aynı zaman 
dilimi içinde, Edison ile birlikte çalışmak istemeyen bir 
grup sanatçı, yazar, film yapımcısı, Hollwood'da örgütlen
meye başlamışlardır. .. ABD'de, ilk önemli sanat filmleri 
1914-1916 yıl ları arasında Charles Chaplin'in çalışmalarıy
la başlamıştır. David-Wark Griffith, 1915 ve 1916 yılların
da, sinema tarihinin dönüm noktaları olarak tanımlanan 
Bir Ulusım Doğuşu ve Hoşgöriisiizliik adlı filmleri çevir
miştir. 

Bu filmler, dünyanın çeşitli yerlerindeki sanatsal film 
üretimlerine ve de özellikle Pudovkin ve Eisenstein'ın ça
lışmala�ına önemli etkiler yapmıştır. 

Başlangıçtaki benzer olumlu gelişmelerine karşın ,  
ABD'de sinema sanatı, toplumsal ekonomik biçimlenme
nirı doğal sonucu olarak, eski öncü konumunu sürdürerne
miş ve Hauser'in vurguladığı gibi "yeni orta sınıfı", "yuka
rı sınıfların yaşamiarına öykünmeleri" yolunda koşullandır
maya yönelmişıir. . .  

Çarlık Rusya'sında i lk  sinema yapımı, 1908 yılında 
Aleksandr Drankov'un Stenka Razin'ı ile başlamıştır. Bu 
çalışmayı, hemen diğer tüm ülkelerde olduğu gibi, Puş
kin'in, Gogol'un, Tolstoy'un ünlü romanlarının sinemaya 
uyarlanması izlemiştir. . .  

Ekim 1917 Devrimi'nden ve iç  savaşın bitiminden son
ra genç Sovyet sin em ası, yadsınmaz bir atılım yapmış ve ye
ni devletin, toplumsal ekonomik biçimlenmenin dünya gö-
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rüşüne yöndeş içerik ve biçimde ürünler vermeye başlamı�
tır.. . 

Bunlardan ilkini, Pudovkin ( 1 893 - 1 953) A çlık . . . Açhk . . .  
A çlık . . .  adı altında 1 92 1  yılında çevirmiştir. Bunu, diğer bir 
ünlü yapımcının, Sergey Mihalinoviç Eisenstein 'ın ( 1 898-
1 948) Grev ( 1 924), Potenıkin Zırhlısı ( 1 925),  Ekim ( 1 927); 
bu arada yine Pudovkin'in Ana ( 1 926), St. Petershurg 'un 
Sonu ( I  927) filmleri izlemiştir. .. 

Yeni Sovyet sineması tüm olanaklarıyla ülkesinin kül
türel, sanatsal, estetik birikimlerini, yeteneklerini yeni top
lumun kurulması yolunda harekete gcçirmiştir. .. Bunun dı
�ında, sinemanın çok önemli bir iletişim ve sanat aracı ola
rak etkinliğini artırmak için pek çok yeni ve çağ açıcı giri
� imlerde bulunulmuş, yöntem uygulamaları geliştirilmiş
t ir. . . Bu aşamada, seyircilerde hem yüksek bir beğeni ve es
tetik düzey oluşturabilmek, hem de büyük bir coşku ve lle
yecana konuya katılım sağlayabilmek için, tüm bil imsel
teknik verilerden ve bu arada Pawlow'un çalışmalarından 
yararlanılmıştır . . .  

Bu yolda, Pudovkin ' in 1925-1926 yıllarında Paw
low'un çalışmalarını , deneylerini belgesel olarak fi lme 
alan çalışmaları, bu etkileşimin doruk noktasını oluştur
muştur. 

Ünlü yapımcı Eisenstein da anılarında, genç yaşlarında 
yeni sinema sanatının nasıl oluşturulması gerektiğini dü
�ündüğü yıllarda, "Pawlow'u tanısaydım, yaptıklarının 'es
tetik uyarıcılar kuramı' olduğunu söylerdim'' diyerek bunu 
vurgulamıştır. . .  

Sovyet sineması, amaçladığı etkinliğe ulaşabilmek 
için her şeyden önce kurgu'yu temel almıştır. Hatta Pu
dovkin, bu alanda daha da ileri giderek, sinema sanat ın ın  
özünün fi lm çekmek değil ,  fi lm kurmak olduğunu söyle
miştir . . .  

Bu dönem yönetmenleri, sinemada filmin, kurgunun en 
küçük bölümünü "hücresini" oluşturan ve kameranın sü
rekli olarak bir kez işletilmesiyle elde edilen ''çekimlerin"  
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ölü bir rn:ılzc rn ,: o ld uğunu, bunların an cak , yetk i n bir  k u r
guyla c ; ı ı ı l ı  h i ı  dukuya.  etkin bir filınt.: Jönüştürükbileceği
n i :  �-e k i m  i k , lde . :dilen kesintili bir uzay-zaman diliminin . 
; ı n c:ık kurgu ı le c · . t e t i k  düzeyde bir vansım aya ulaşacağı il i 
s a \  u n rıı u ) l a r. l ı ı  

J>udm k i � ı .  !' _� ;çcği n yaratıcı gücünün temelinde kur
gu ' n u n  b u l : ı ;ı d ı . _ • : ı n u  n.: doğanın. d ış dünyanın ,  ancak kur
g u ' n u n  üzl: ı i nd ·  ı.;al ışt ı[�ı hammaddeleri sağladığını söyle
nı i�t ir. 

l'udov k i ı ı .  � av ı n ı desteklemek ve çe�itli .. ölü çekiınle
r i n '" k u rgu a r: • u l ı .� ıy la  ne denli canlı lıir yapıya dönüştü rü
kl ı i iccc�i ı ı i  ,,, ı'i1. L· ı m c k  için . M a ksim Clork i 'den uyarlad ığı 
;\ 1/{ı fi l ın i n d ı: : ı  bı r sa l ı neyi anı ınsatmı�t ı r. . .  Örneğin, burada 
··h ap i� tc k i o�_u l .. ' "e rtc.:si gün kurtulacağı" yazılı bir haber 
;ı I ı r. . .  

l'udov k ı n .  e l i n e.:  bliyk bi r haber-mektup geçen insanın 
sevi ncin i an la tmanın hiç lk kolay olmadığını ve salt "gü
l ü mseycn b i r � ü 1. ü '" scrgi leın c n i n  a ınaçl<ınan etkiyi vereme
yeceği ni d ü � ü ı ı rn ü �  v.: �·ı.:�iı l i çe ki ın ieric elde ettiği birikim
k· rk i)lgün l ı i r  k u rgu ol uşturmuştur . . .  

. .  _ clilll' /)( i \'lc hir yazılı lıaber geçen insamn "lwpisteki 
o {fuluu .. parnı, rklamwı sinirli 0)'1/{IYIŞI; yiiziiniin alt krsmı-
1 1 / i l  giiliiii !SCIII < '.Ii. lıalwrda eriyen karların etkisiyle J..abamuş 
f•ir dacuin sulannda km/an giineş rşuı/arı; köyiili lıavıızwı
da, suda O\ /lt /Şan k uşlar; giilen bir çocuk . . .  vb . . .  

Pudovki n ,  çe� i t l i  çekimierin bu tür bir kurguda birleş
nıt.:'ii duru ııı ı ı nda . t u tsak b i r  insanın, kurtuluş haberini aldı
ğı zam a n k i  'L'\'incinin çok daha güçlü vurguianabileceğini 
süylenı i�tir. . .  

Pudovkin  ayrıca . aynı objenin kısa, uzak, ayrıntılı, hızlı 
ya da vaYa� çt.:k im leriy le , sonradan yapılan kurgularda, 
amaçlanan t.:Lkin l iğe ve büyük bir estetik düzeye ulaşılabi
lcceği n i vurgu lamış  ve bu konuda "ot biçen adamlar" diye 
ad l :ındml ı�ı bir uyarlamasını anımsatmıştır. . .  

B cırada,  o ı  biçen bir insanın çekim ve kurgusu şöyle dü
z�.· n l e  ı ı ıni�ı ir 
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yan belinden vukart.\'t pp/ak bir adam. Elinde bir ur

pan tuwr. Du mr. Ttrpal l l .wllamaya haşlar . . .  Ttrpanm sal/u · 
mşt siircr. A dtllllln strtt \'i' ı>IJ ' II ::: Iart . . . Kaslar yavaş yara.� 
oynwnawt 1:e Rt'ril11 1cyc hm/ar 'f'upanm ağzmm yavaşça 
sallımtşln;n ı·n riiksd llok/c l \ 1. .  Tlrfhllllll a,qzt, giineş LŞI{fm
da parlanp st iner . . .  l ':rpan rts. ı.�:_ı 11 iner . . .  Tupant normal hir 
lu::)ıl ra\'lruı ii:: 1·rin , ·  \ t!,amn ii'/111 u n  boyıltm göriiniişii. '/ 'ır
pan ina . . . ka//... , tr  u ; cr  ka! kar iner . . .  Ve tupanın ağZI ot
/ura t!ol- ı rn. !dı; u i/1 1 1 ,11 . . n,�·i/n ; i �  ı i l , . , ,  voşça sallamr \!e pani
dayall .1'1 1  dun ; lu!a •  ' t ' ı.·ı:rul, ı',c; :'ii(l i l ı ; l·cr Sirt kaslan yavaş 
ya1·a� gn 1n ( h/. • •  ı 'l l i, /, · • :  . !ii y.·r, . ·tmh saç1!tr . . .  Tırpanm 
a,lf::.l H'IIİc i, ·, ;  ·' iL\ ı'/ 1 1  ;\_, . . .  , /: · : da wl< 'l l l l trf!l/11 sal/ar . . .  Tır-
pan saflar . . .  Tupıll l  . f!f, tr 1 ·  ı. ;/en otlar . . otlar 

Eisenst c ı ıı ı k· k u ı  . ı  ı L  r.ı : ı an i ın aj ın  vcriimcycceğini ,  
bunu ancak 'L'� : rc i l t. n · ı  , ; : : ,  : · : :  v ... • . l lı.�ünce dünyasında yara
tılahikcL·ğini \ t : :  �lı L ı ı ı ı : �ı ı 

Ayrıca, ku rt�uda ' ı ı r�: u ! : ı n r ı ı :ı k  istenen etkinliği artır
mak içi n Pa\\ lm' ·u ı ı · i..: ı ı ·: \ , ,  : i ı ıdL' .  me rkez sinir sisteminin 
çalışmasının ..: ıı ll: ııh 1 ı l kdc· rı ı ı d : n  o lan ,  karş ıt lık, koşutluk. 
sembolizm vb. gc nL' i  gr:ı.;-: ı ) a � �. l i ık la rı sıklıkla ku llanılmış
tır . . .  

B u  savları som uta i n d i rip .  H auscr' i n  örnekleriyle anım
sarsak. örneğin. Eiscı ısıci ıı /'uu.:mkin ZlrlıllSl 'nda şöyle bir 
kurgu s ırası k u l laıı nı ı � ı ı r  . . .  

. . .  çılguım ç-alışan insanlar: 7.ulıll 'nm makine dairesi; çe
şitli çarkları çel' iren el!l'r: ı 1cı_ı la gerilmiş yiiz/er; mamonıet
rede en yiiksek hasuı� derecesi; ler içinde bir göğüs; akkor 
hale gelmiş hir ka::an, hir kol, !Jir çark; hir çark, bir kol; bir 
kol, bir çark. . .  makine iman . . .  makine insan . . .  makine in
san . . .  

Eşitlenıeye örne k  olar:ık.  Pudo·:kin,  St. Petersburg 'wı 
Sonu 'nda. ort;  ı s ını fın da�ı lan gücünü bet im lemek için tit
reşen krista l bi r avize: resıııi  h i \'t ..:rar'i iyi an latmak için, üze
rinde küçük i ı ısaı ı  figü rleri n i n  yu kar;ya d oğru tırma ndıkla
rı, dik ve biıı'iL l"CL· hasanıak lL  t qwsin.:! e rişiirnesi olanaksız
mış gibi görüne n lı ; ı  ı ı�;.;rdıh· n  k u l lanmıştır . . .  



Eisenstein. Ekim filminde, Çarlık Rusya'sının çöküşü
nü anlatmak için, çarpık ayakları üzerinde zorlukla duran 
süvarİ yontularını; Biblo olarak kullanılan ve sallanan Bu
da yontularını ve parçalanmış yerli tatemierini kullanmış
tır. . . 

Yine Eisenstein, Kerenski Hükümeti'nin devrilmesinin 
tüm dünyadaki etkilerini anlatabilmek için, Rus Çarı 'nın 
Kışlık Sarayı'nda bulunan ve rakamlarının yanında New 
York, Berlin, Londra vb. belli başlı başkentlerin adları ya
zılı ünlü bir duvar saatini kullanmış; izleyicilere, devrim ol
duğu zaman bunun tüm dünyadaki etkileri çok somut bi
çimlerde gösterilmeye çalışılmıştır. . .  

Daha 1 933 yıllarında, Naziler için bir  Potenzkin Zırh
lısı çevirmesini isteyen Gobbels'e, Eisenstein, gerçek sa
nat ile Naziliğin hiçbir zaman bağdaşamayacağmı söyle
miştir . . .  * 

Gerek Eisenstein'ın gerekse Pudovkin'in yapıtları gü
nümüzde bile sinema tarihinin en büyük sanat ürünleri ola
rak tanımlanmakta ve Homeros'un destanlarıyla oranlan
maktadır. .. 

Sinema, özellikle Eisenstein ve Pudovkin gibi yönet
menlerin çalışmalarıyla, insanlık tarihinin toplumsal, eko
nomik ve estetik gelişmesine çok büyük katkılarda bulun
maya başlamıştır. 

Bu koşullarda çağdaş plastik sanatlar, daha çok in
sanların tinsel dünyalarının çözümleyici araştırmalarına 
yönelmenin sorumluluğunu yükümlenmeye yönelmişler
dir . . .  

Eisenstein'ın yaptığı bir anımsatmada, Tolstoy. Sanat 
Nedir başlıklı bir denemesinde, ''bazı duygu ve hareketleri 
anlatmak için varolan 'tek ' kelime ya da 'deyimi '  bulmakta
dır ·· diye yazmıştır. . .  

Bu betimlemenin, görsel plastik sanatlara, resim çalış
malarına olan işdüşümünü "gerekli çizgiyi çizmektir" diye 

Scrgcy Eiscnstein Film Duyum u. Istanbul 1984 s. XXIX. 
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özetlersek, Picasso'nun yapıtlarını irdelemeye biraz daha 
yaklaşmış olabil iriz . . .  

Einstein'in ışık hızıyla evreni dalaşmayı düşlediği, pek 
çok araştırmacının, sanatkarın bilinmeyen yeni ülkeleri, 
kültürleri aramak için başka yörelere göçetmeye çalıştığı 
günlerde Sigmund Freud (1856- 1939) tüm bunların tersine, 
Sokrates'in öncelikle kendini tam önerisine uyup Viya
na'daki evinin muayene odasındaki ünlü divanında, bir 
rıtlıbilinıcinin en yakmtlan ve en iyi tanıyabilece.�i tek hasta 
bizzat kendisidir deyip. öncelikle kendisini analiz etmeye 
başlamış. Ve 12 yıl kadar süren bu çalışmalarının sonunda 
"resmi bilincin ·· ötesinde içgüdülerin, sevgi ve saldırganlık 
duygularının depolandığı çok özel, özgün ve orij inal bir bi
linçdışı dünyasının da bulunduğunu göstermiştir. 

Freud'un kuramını oluşturmasında en temel itici gücü 
kendi melankolik sorunlarının nedenlerini anlama, anlat
ma ve aşma çabası oluşturmuştur. Böyle bir çaba sonucu 
kültür dünyası psikanaliz yöntemine kavuşmuş. Ve bu yön
temi.: yardımı ile de insan kendi özbenliğini biraz daha ya
kından tanımı!?. kendi iç-çekirdeğini, asıl "olay yerini ·· araş
tırmış, içimizdeki sevgi, öfke, haz. acı saldırganlık. öl üm.  
gerçek ben, ideal ben vb .  gibi çelişkili duygulapnı anlam;ık 
kolaylaşmışt ır. 

Freud'un kanısına göre, pcyc.:lıe 'nin varoluş nedeni, in
sanın mutsuzluğunun ortaya çıkardığı gerilimi çözmeye yö
nelik olduğu için , bir anlamda negatiftir. Yaşanan trajedi
nin bilinçl i olarak algılanmadığı yerlerde ve kişil iklerde 
psyclıe 'nin gelişemeyeceği, ya da başka türlü bir söylemcy
le, ancak psyclıe 'nin geliştiği kültürlerde trajcdilerin bilinç
li olarak yaşanabileceği savı. psikanaliz yöntemiyle daha 
bir açık seçik anlaşılmıştır. llu tesbit, kültürün. sanatın, me
lankolinin, şizofreninin temelindeki gizin ve şifresinin çö
zülmesindl.! anahtar rolü oynamıştır. 

Freud, Picasso'nun yaşadığı dönemi ve kül tür ortamını 
temelden etkileyen yapıtlarında sıklık la insan rulı ı ı nun  de-
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riniikierine yaptığı arkeoloi i k  kazılardan, "geçmişe yönelik 
fm!lasrik gezilerdcn "' sü:r c tmi�. 

B i linçli olmayan · ·rnpmk altmda kalmış" bu bölgeye gi
rcbiı ın ek için serbest ça[!n�ım yöntemini kullanmıştır. 

Frc u d. I 2 yıl kadar �iıren kendi kendini analizlerinin 
son ı_, .; : :ırı n ın ve çok zengin bir edebiyat, mitoloji, masal, ef
sane .  �. ınat birikiminin ürünü olan "diişlerin Yorıımu " ya
pı l ı  ilk yayınlandığı I l)OO yılından beri tıp çevrelerinden çok 
;ı , ·d ı �lların . sanatk:lrların ba�ucu kitabı olmuştur. Yapıt 20. 
yünı l ı ıı kültür dünyasına damgasını vurmuştur. 

Paris " li aydınlar Freud'un hemen tüm kitaplarını birer 
l'i ldir i  ni teliğinde değerlendinnişlcrdir. Picasso, böyle bir 
ortamda gdişmiştir. 

Psikonalizin temel savlarından biri olan haz/saldırgan
lık rluyumu Picasso'nun yapıtlarında somut ifadesini bul
muştur .  

H u bölümde anınısalmayı amaçladıklarımızı bir kez da-
. a to!'< ı rlamaya çalışırsak. yüzyı lımız, toplumsal devrimler 

ve lı ı ! imsel teknik gelişmelerle tüm insanlık tarihinde gö
rlı l ı ııc ıniş bir hızl a ba�lamışt ır. Her geçen gün. geniş emek
l.' İ yıgmları, artan oranl:ırda tarihin içine !!irerlerken. nesnel 
koşullar, insanları ya�aın savaşında eskiye oranla çok daha 
etk i n  tcıvır almay&ı 7ot"la ı ı ı ı� t ır 

B cı �üreç içi ı ıdt: .  b ir  vandan. insanları aj!:ır bir yabancı
l :. ': ınaya i ten üzcllcşm.:ler çoğal ırken, öte yandan, evrense
li h•c: i l-: : avan ve doğan ın .  ins:-ını n .  rc lsdenin . bilimin. sana

:_ : ı n l lif:ü!� Ü :ım acl.ıy�ın ,ızmanla�malar görülmeye baş-

- ı : �·i nde' h i l ı ıme: .  ahbk:; ; ı l .  estet ik rck çok de-
' · ,· (:s : i  v·.:. · ı r ,  • L ı  ve kı ı �J,; ı ı suz h,� 1 · ::- indt:n ünemli,i. n :..: -

.: ı ki ı�ı '-Ü) k ıı ; i �  Plurs ; ı  ı ıbun,  ' ' ck[�i� ı ı ,:z-
,�� . ;ı ;;;a ! ıl'ı şe�· y ;K ı l ııı ı o:  ya da yı

·• ı r  . . .  
· '  J ' i t c l if:: . ı i ,  ı1ZL· I l i k lı..: k .  ı u :ı ; ı : vü-

! t.• k  � ü � : -: , ·L· ı..l ·  , ... , - ' ,:ü L ·.: ı r � 



sak, yüzyı lımız, insanlık tarih inde , i lk  kez. dL·ğişını:z-m u l 

lak-saltık düşüncenin günlük pratik yaşamda da yadsınd ığı 
bir dönem olmuştur . . .  

Ünlü düşünür, bilim adaını N iels Bohr, b i r  yandan ,  
"sö::. atanu/an açılm ca, k u/lam/mı dil şiirse/feşiyor " de r k e n .  
öte yandan, derslerine başladığında, "sih'lcıli,�inı lıa .wı ;�c, 
bir doj:!ru/ama de,i{il, hir soru gö::.iiyle lwktnt::. .. d iye ıem b ıh
lemişı ir  . . .  

Max Born, · 'diinya, durağan v e  somut bir llt'.mc/1'1' di; .i
si de,�ildir; riinkii diinya, bizim 0111/ gijriiş hiçimillli ::: d<'ll ay
rılma::.. Biz bakukça o ktıyar, yiiriir; o bi::.e. bi: ona karşı/tk. .. 
lt tepki gijstcririz; 0111111 bize verdiği bilgileri hiz.im wmmla
mtmllz. gerekir. Yargısız lıiçbir bilgi alış verişi olamtt.� de

miştir . . .  
('ağının en büyük bilim adam ları ndan I ,ord l<.u t her

ford, British Association'un Eylül l lJ33 tari h l i ıoplan l l'> ın
da,  "atom enerjisinin kesinlikle gerçcf... olmadt.�tnt " si'ıy le
miştir . . .  Toplantıyı izleyen, büyük bi l i m a d a m ı  Macar 1 ,eo 

Szilard, cümlenin içeriğine önce yeteri d i k k a t i  giisternıe
miş, ancak Rutherford gibi yüzyılın en büyük fiz ik  bi lgi nle
rinden biri  tarafından söylenmiş olsa da. i(; i ı ıdc "kesinlikle " 
sözünün geçtiği bir 'savm ' ve de "mwlf:.�:llı yanl ış olması 
gerek t iğini düşünmeye başlamı�tır . . .  

Szilard , bir gün, kaldığı Strand . ı lance Oteli'nden çı
kıp görevine giderken. Southamptc ı : ı  Cadde:,i'ndi.! kar�ıdan 
karşıya geçerken kırmızı ışıkta ıJ • · ; ınuş  ve birden, "bir 
atom 'u, nmron '/a çarpıştmrsam nt• ' 11 km/ır ve iki parçaya 
aynltrsa, IJ/11111 zincirleme tepkiiı·,- izler diye düşünm üş

tür ... 
Szilard, savını anlattığında, dostları onun söyle dikleri

nin tümünü onaylamışlar, ancak bunların kırmızı ışık lam

basında beklerken düşünülmüş olamayacağım, çünkü b u  

çok bilgin, insancıl ,  barışsever ve coşku dolu insanın, öm
ründe hiçbir gün, trafik lambasında kırmızı ışık yanarken 
durduğunun görülmediğini söylemişlerdir . . .  
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Böylece, I 933 yılında, dünyanın en büyük beyinlerin
den Rutherford'un "kesinlikle " olamaz dediği şeyin paten
tini Szilard bir yıl sonra, 1934'te almış; ancak, bu savının 
Einstein denklemi ile birleştiğinde ne anlama geleceğini 
dehşet içinde kavramış ve kendisine büyük olanaklar sağla
ınası söz konusu olan buluşunu uzun bir süre gizli tutmuş
tur, . .  

Ancak, benzer düşüncelerin Hitler Almanya'sında ua  
söylenmeye başlandığı haberlerinin yaygınlaşması sonun
da, Szilard, tüm yaşamı boyunca güvenebildiği belki ele tek 
insan olan Einstein'a gitmiş ve Hitler'in eline geı,:ııı iş bir 
atom bombası olasılığına karşı ondan yardım istemi�;  Eiııs
tein da 1 939 yılı Ağustos ayında ABD Başkanı Roose
vdt 'c ;  

Saym Başkan, Niik/eer enerji bulwınıuştur . . .  diye başla
yan tarihi mektubunu yazmıştır . . .  

Einstein ' ın,  ideolojik yönden Karl Marx'ın ardılı oldu
ğunu söylemek kolay değildir. Ancak, her ikisinin de sıklık
la söyledikleri "her şeyden kuşku"  uyarısı, belki de, bu iki 
düşünürü herkesten çok birbirine yaklaştıran en temel or
tak paydayı sağlamış ve bu aşamada, Picasso'nun hemen 
her ta rtışmanın başı, "lıayır" bende "evet"ten önce gelir de
mesi,  insanlık tarihinin önemli kesişme ve sıçrama noktala
rından birini oluşturmuştur,. .  

Tüm bu görkemli koşullarda, sanatın ve sanatçıların da 
geleneksel konumları, işlevleri değişmiş ve eskinin salt sap
tama, betimleme uğraşları ötesinde, daha çok incelemeye, 
araştırmaya yönelmişlerdir. . .  

Çağdaş sanat çalışmaları bir anlamda, insanların yaşa
dıkları dünyayı daha iyi tanımaları, çözümleyip irdelemele
ri için gerekli ve yol gösterici nitelikte birer bilimsel-estetik 
rapor konumuna dönüşmeye başlamışlardır . . .  

İşte. ufak tefek, çelimsiz, fakat çok canlı Malagah bir 
İspanyol gencinin gözlerini açtığı dünya bu tür karabasanlı 
çalkantılar içinde deviniyordu. 
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Tarihsel dönemin oluşumunu ammsarken ... 

1 789 14 Temmuz Eastille 'in atmması "İıısmı ve Va
tandaşlık Hakları Bildirisi " 

1 791 İngilrere 'de, gaz tiirbini için ilk kez patent alın-

1 792 

1 793 

1 796 
/ 797 
1 799 

ması . . .  
Fransa "da monarşinin yıkılışı ve devrimci savaş
ların başlaması. İngiltere "de W. M urdock 'wı, 
kok kömiiriinden çıkan gazların aydmlatma işle
vinde kullanacak yöntemi geliştirnıesi . . .  
AB D 'de E. Wlıitney 'in pamuk koza/amu temiz
leme makinalarını geliştirnıesi . . .  
E. Jemıer'in çiçek aşısmı bulması. 
Sclıubcrt 'in doğumu. 
P.S. Laplace 'm "Gökyiizii Mekaniği" adlı iinlii 
yapıtmı yayınlanıaya başlaması . . .  

1 799- /804 A. V. Hunıbolt 'wı, Giiney yarıkiircyi kapsayan 

1800 

1 802 
1 804 

1807 

1808 

1809 
1810 
1812-1815 
181 7-1824 

gezisi . . .  
29 Kasını 'da, Paris 'te ölç ii birimi olarak "nıer
re "nin kabu/ii. A. Volta ve L. Galvmıi 'nin ii�re
tilerinin yaygmlaşması. 
Napo/yon 'ıın Kmısiil seçilmesi. 
R. Trevitlıik 'in, İngiltere 'de ilk kez vagonları çe
ken bıılıar lokomotifini gelişti rmesi . . .  L. V Beet
lıoven 'in 3. ve 5. senfoni/erini beste/enıesi. 
İngiltere Parlamentosu 'nun Kölccili,�i yasal ola
rak yasaklaması . . .  
Beetlıoven 'in, 6 .  Pas to nı/ Senfonisinin beste/eni
şi. 
Darwin ve Mende/son 'un doğıınılan . . .  
Clıopin, Sclıunıann, V erdi 'nin do,�ıımları . . .  
Napo/yon 'ıın Rusya savaşları . . .  
Beetlıoven 'in, 9. Senfon i ıizerine çalışması . . .  
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1818 Karl Marx 'm doğımm. 
1820 F. Engels'in doğumu; H C. Oerstein 'in Danimar

ka 'da elektro-magnetik alan iizerine çalışmaları. . .  
1824 Beetlıoven 'in 9. Se1�foniyi tamamlaması. Snıeta

na'nm doğumu. 
1825 A lmanya 'da, G.S. O lım 'wı. kendi adıyla anılan 

yasaları hulma.\"1. 
1827 Bcetlıoven 'in öliimii. 
1828 F. Wülıla 'in A lmanya 'da ilk kez deney odala-

1831 

1832 

/833 

1834 
1839-42 

/840 

1841 
1842 

1 844 

1846 

1847 

rmda inorganik maddelerden organik maddeyi
üre 'yi üretmesi. 
Fransız. L mn işçilerinin ayaklanması. Fara
day'ın Ingiltere 'de elektronik indııksiyon kura
mım gdiyrirmesi . . . 
K. F Gt:ss ·un Fi::.ik 'te yeni i.jlçii hirimlerini geliş-
ti rmesi. 
Bralıms w· Borodi11 'in do.�umları Ingiltere 'de 
Clıarrist hareketlerin ha.� lıca gelişme dönemleri . . .  
Paris 'te "Do,ifrıılar Birli,�i ''nin kıımluşu . 
Çin 'de Afyon savaşı. Paul Ce;anne 'nin doğu -
Ill it. 

Alnıanya 'da ilk kez, tarımda yapoy giihrı: kulla
ll llmaya haşlmıma.\ ı. Çaykovski'nin, Zoln 'mn, 
R.odin 'i11 Ye Monet 'in duğım ıları . . .  
Renolr \'C ]) I'Orjak 'm  do,�wnları. 
C. Dt ıpplcr 'in A vusturya 'da dalga kuranımı ve 
"Doppler Olayt '.nı hulması. Mayer'in Alman-
ya 'da enerjinin sakınımı ve ısmm mekanik ener
jiye eşde,�erliği ilkesini bulması. K. Marx 'm, Re
lıinisclıe Zeitwıg yazı işleri miidiirii olması . . . 
Silezyaiı dokunın işçilerinin ayaklanması. Rims
ki-Korsakuw 'w ı doğımı ıı. 
Cari Zeiss'in fena 'da ilk kez optik araçlar üret
meye başlaması. 
İngiltere 'de kadm ve çocukların 10 saatten çok 
çalışmalarmı kısıtlayan yasaların kabulii. 
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1848 

1849 
1850 

1851 
1853 
/ 855 

/855 

185(5 

1859 

/ 860 

/86i 

1862 

/865 
/866 

1867 

/ 869 

Marx-Engels 'in Ma11�{esto 'yu yaym/wll(ı/art. �·u
bat /848 devrim lınreketleri. G(;uguiıı ' i 1ı  dogu
mu. Ilk modem körbarsak anı eliyrilı •u:ı  gerçı::k
leştiri/mesi. 
Jwan Petrowisch Pawlow 'ım doj;umu . .  
H. V. Helm/ıoltz 'wı re11k ve görme lwrnmrll ' ge
lişti rmesi, optik fizifte katk t.\"t . . . Balwc 'tn ölıi
nıii. 
Lo11dra 'da ilk Uluslararası Sa11ayi sergi.1 i . . .  
Va11 Gogh 'un du.ifumu. 
Paris 'te 2. Diinya Uluslaramst Sa11ayi-Smıar Ser

gisi "nin açrltşı . . .  
J. C. ıvtaxıt-•el/ 'in e/ektrodinamik kura m m ı  gcliş
timıesi. 
W. f-1. Perk in 'in A11ili11 huyasım bulma.;t. S. Frc
ud 'wı do,�ımw. 
Dmwi11 'in, Ttirlerin Kökelli adft i in/ii mpıttnı 
yaym/.u; •ası . . .  
ira/ya 'da, (;wihaldi önerdi.� inde " U  i n  "'!ai11 l ' ti
riiJ ii.) ii. 
f1 /nwnya 'da. N. A .  Ouo 'llwı  ill. di' .·r : om c ı.· ı 

i t  v e  dört si/i;ırlirii l l iotorı t ,;diş'ir:: e.1 ı. /. Ll/ lcr
llli.IJ'OIIal. 
�· 1/r :��o 'i ; w ı  Sc(il/er 'i )  .• n : n.''· Dc/: ussy 'nrın do
ğun:u. f':, , ;eur 'i '1 iiliiii rii'li ri.·rr \'(.' bok ll!t iynlo 
Fn!ll tcu: r·ıtc-, ·it:ill ot;i. , · r,_;;· . ' !ı n  .. , • ı : ı  ı lo,!!,tlll i l •  . . . 
-' � B  D'de l ö!eli.t�i !1 .� ·rı.wık/,,:ınu: �·ı. 
A ln uu;yr, 'da, SiCi n r ·  e/ek frorfifi'.' l l ' ik motor-
fN!J7 :!,eliştiri/: ; ; c ·;j, l.t ; : riiJ: ,·/\_1 ';;İ.'i c! n ·�;; · 1 " /1. (;·re
.:; " r  ,\fcnde/'in, A.u/: : 1" :  ymt::'i.' ' t ! l t  L ı /uyu. 
i�. ;', ia:·•: 'm, Ka;;ito! 'iu 1. ci/il;niı ı _;·,1yuılonnwsı. 
A. dobe/ 'in :iiw, n •i r ;  lw/nwsı. 
;·�:uıdelcin: 'in h�,;-iyodik si.1remi bu/most. !7 Ka
.1' 1 1 • 1  f !\69 ı!, , ! (; y1!7;k im· '. ' ! !tşr:admı sonra Sii
vcrş A'ana!uu; ;  c:çtfu . es1. :V/ı :tf \·se ·;;ı (!u,qumu; 
lngrı. s \'c f:a; · , !d·u're 'n ii! i!/iimleri. 
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1870 
1870-71 
1 871 
1871 
1872-73 

1872 
1874 
1879 
1880 
1881 

1882 

1883 

1884 
1 886 
1887 

1 889 
1890 
1 891 

1892-93 
1893 

1894-99 
1895 

1896 

Lenin 'in doğumu. 
Fransız-Alman savaşı. 
18 i'v/art-28 Mayıs. Paris Komiinii. 
G. Gourbet 'nin Komiincii/er ile birlikte siirgiinii. 
Diinya ölçe,�inde biiyiik ekonomik kriz. Liberal 
kapitalizmin tekelci aşamaya geçmeye başlama
sı. 
Rac/ımaninu ıı · '111ı doğwnu. 
Paris 'tl!, 1. lmpresymıist sergisi. 
Einstein 'in do{!umu. Edison 'un bultışları. . .  
Flaubert 'in öliimii. 
Mustafa Kemal, Pablo Picasso ve F Leper'in 
doğum/arı. 
lg or Strawinsky 'nin doğumu. R. Koc/ı 'ım tiiber
kii/oz basitini .1-m/ıışu. 
Karl Marx 'm, 1\t/anet 'nin, Wagner 'in öliimleri. 
Emi/e Zola 'nın Gemıinat romanmın yayınlan
ması . . .  
Bekmamı 'ın doğumu. 
Kokosc:lıka'nuı doğumu. 
H. Herz 'in elektrik dalgalartyla ilgili kuramını 
geliştimıesi. Clıagal/'m doğımı ıt. 
ll. Enternasyonal'in örgiit/cnmesi. 
Van Goglı 'wı öliinı ii. 
Gaugııin 'in ilk kez Talıiti ada/arına gidişi. Dix 'in 
doğumu. T. Laııtrec 'in Maıılen Rouj'u iiretişi . . .  
Panama skandalı . . .  
E}fel kulesinin açılması. Almmıya 'da, R .  Di
ese/'in ilk kez dize/ motor/artlll gelişrirmesi. Ge
nel sendikal birliğinin kurulması. 
Dreyfııs olayt. 
F Engels 'in öliimii. Lumiere kardeşlerin ilk kez 
Paris 'te film gösterisi . . .  W. C Röntgen 'in ışımayı 
b u/m a.ÇJ. 
ll. Becquerel'in radyoaktivite iizerine çalışmala
rı. 
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1897 K. Kol/11.>itz 'in dokumacılar ii zerine çalışmala
rı. . .  

/898 Piere ve /\1. Cıırie '/erin Radium ı•e Polo11iımı 
radyoaktif elementlerini buluşlan 

/ 1)0() Sigmıı11g Freud'un "Diişlerin Yorumu '' kitabı
n m ilk baskısı. Nobel ödiiliiniin kuruluşu. M. 
Planck 'ın k uantwn kuramı. Nietzschc 'nin ölii
nıii. 

/ 902 Nfimn Hikmet 'in do.{!,unııt. 
/905 Rm ya 'da Demokratik Burjuva devrimi. Einste

in 'ın özel RNativite kuranımı ilk kez yayınlama
sı . . .  

1906 Maksim Gorki'11i11 Ana romanını yayınlaması. 
Şostakoviç 'in doj?umu. 

1907 Picasso 'nun A vignon 'ltı Kadmlar çalışması. 
1908 istanbul 'da Demokratik Burjuva Devrimi giri

şimleri; Lenin 'in Materyaliını ve Ampiriokri
tizm adlı kitahmm yayınlanması. 

1 913 Niels Bohr'wı atom kuramılll yaymlaması. Ford 
Fabrikalarında ilk kez akarbond yönetiminin 
uygulanmaya başlaması . . .  

1914 /. Diinya Savaşınm haşlaması. 
I 9 I 6 Einstein 'm Genel rölativite kuramını yayınlama-

sı. 
I91 7  Rusya 'da Ekim Devrimi . . .  
I9  Mayıs 19I9 Mustafa Kemal 'in Anadolu 'ya çıkışı . . .  
1 7  Ş11bat I923 İzmir iktisat Kongresi'nin toplanması . . .  
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PA BLO PİC.\SSO'NUN YAŞAMÖYKÜSÜ 

P< �hkı 1 .  " i c ı'>'>ı ı ,  25 Ekim l 88l 'de Güney İspanya'nın 
:\ ııdo: : .  ' " ' : �..: -; i n i n  l iman kenti Malaga'da doğmuştur. 
( ' '·\··-· ı ı  y ü z y ı ; · , ı  · , ı ı ıılarında nüfusu 100.000 dolaylarında 
u la ; .  i\ l . ı l ag; ; ,  hpanya'nın dünyaya açılan başlıca liman 
kent 'nimit- n l ı i r id i r. 

M a l . ıga' n ı ıı l e ııı c l  ekonomisini, dışalım ve dışsatım et
kinlikleri d ı �ında.  bcı l ıkı.;ı lık . tarım ürünleri, yün ve dokuma 
fabr ika ları . �d;er  rafinc risi , şarap yapım evleri, meyve işle
m e  atölyclı:r i vb. oluşturmuştur. . .  

B u nların dı� ınJa,  Kartacalılar'dan ve Araplar'dan kal
ma surlar. kaleler, Romalılar'ın yaptıkları anfi-tiyatro, mü
zt, sanat okulu, konscrvatuvar, bir kısmı eski camilerden 
çcvrilme 27 kadar çeşitli büyüklükteki kilise, 16. yüzyıldan 
kalma ve 97 metrelik kulesiyle ünlü Katedral, büyük tarihi 
manastır ve yılda ortalama ancak dört günün güneşsiz geç
tiği yörenin en canlı bölümünü oluşturan 10.000 kişi lik are
na, Malaga kentinin kültürel ve tinsel evrenini yansıtır. 

Temelde büyük çoğunluğunu kırsal kökenli insanların 
oluştu rduğu Malaga kenti ilk kez Fenikeliler tarafından ku
rulmuştur. Kentin ilk kurucuları , özellikle balık tuzlama iş
lerinde özellcştiklerinden, bölgeye "tuzlama" anlamına ge
len "Malaca" dcnmeye başlanmıştır.. . Malaga sonradan, 
Kartaca'lılar tarafından alınmış, bunu Romalıların ve onun 
ardından da Arapların egemenlikleri izlemiştir. .. 1487 yılın
da Katalan Kralı tarafından özgürlüğüne kavuşturulan Ma
laga kenti, batı Hıristiyan kültürünün yanında, doğu İslam 
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d ünyasının etkilerini de uzun s ü rd c: r. hatta  günü m üze de
ğin içi n de taşım ıştır. . .  

Malaga ke ntinin bu tekel üze olmayan k:ırmaşık k ü l t ü 
r e l  yapısı,  b i r  yandan tutucu di nsel  oda k la�mala r::ı neden 
olurken, öte y andan,  özellikle aydınlar, s a n a t k iırlar arasın
da kimi  zamanlar Tanrı tanı ımızlı ğa-atcizınc varan engin 
h oşgörü lü ortam ların,  insan l arın gelişmesini koşu l l aınış
tı r.  .. 

Pablo Picasso'nun annesi Maria Picasso Lopez ( 1855-
l 939 ) .  A ndolizya; babası  Jose Ruiz Blasco (l S4 1 - 1 9 1 3  ) .  Ka
talonya kökenlidir. B abasının aile kökeninin,  l ô. yüzyılda 
toplumun "ve rgi vermeyen''  soylular kesiminden. Don Ju
an de Le on'a kadar uzandığı saptanmıştır .  

Pablo Picasso'nun babası,  Jose Ruiz B l asco. kardeşle
rinden h içbirinin erkek çocuğu olmadığı içi n ,  ai lenin adının 
ortadan kalkması sakıncası karşısında, biraz da yakıııları
nın zoruyl a ,  kuzeni M aria Picasso y Löpe ile yaşamlarını 
birleştirmeyi kararlaştırmışlar, fakat 2 Ekim 1 878 tarihinde 
ağabeysi Pahlo' nun beklenmedik ölümü nedeniyle.  ancak 
! SSO yılında evle nchi lmişler ve Malaga'nı n en merkezi böl-

J\ nnc, baba 



gelerinden Plaza de la Mareel'de 36 numaralı eve taşınmış
lardır. Daha soraki yıllarda bu evin numara'Sı 15 olarak de
ğiştirilmiştir. . .  

Franco dönemi İspanya'sında, uzun yıllar, Picasso ve 
doğduğu ev unutturulmak istenmiş, ancak 1962 yılında Ve
lazquez için düzenlenen büyük törenler nedeniyle ve genel 
toplumsal istemler doğrultusunda, yapının görülebilen bir 
yerine, "Pablo Picasso bu evde doğmuştur" yazılı bir plaket 
konmuştur. .. 

Pablo Picasso'nun annesi kısa boylu, şişman, �oyu renk 
güzlü, siyah parlak saçlı, canlı, neşeli, çevresiyle çabuk iliş
ki kurabilen örnek bir İspanyol kadını olarak tanımlanmış; 
Picasso da sonraki yıllarda yaptığı resimlerinde, annesini 
hu anlatılanlara yöndeş biçimlerde sergilemiştir. .. 

Akademi kökenli bir ressam, meslek ve sanat okulla
rı sanat tarihi öğretmeni ve devlet müzesi görevlisi olan 
babası Don Jose Ruiz Blasco sarışın, uzun boylu,  açık 
renk gözleri, koyu kahverengi-kızıl sakalı, onurlu görü
n ümü, geniş bilgisi ,  güzel konuşma yeteneğiyle, çevresin
deki insanların, genç erkeklerin kendilerine örnek alma
ya, öykünıneye çalıştıkları bir kişil iği bel irlemiştir. . .  Pi
casso'nun babası, Don Jose Ruiz Blasco. güçlü yeteneği
ne karşın, aşılmış bir çağın -tüm ayrıntıları fotoğraf ben
zeri bir gerçekçilikle saptamayı amaçlayan- klasik İspan
yol resim geleneğini sürdürme çabası, onun çalışmaların
ı..laki anlatım, duygu, kompozisyon ve yapı gücünü azalt
mış. Yaşamının en verimli dönemlerinde ortaya çıkan bü
yük geçim zorluklarının da etkisiyle, eğitim kurumların
daki uğraşıları ve öğretmenliği, ressamlığının önüne geç
meye başlamış ve giderek resim yapmayı tümüyle bırak
mıştır. . .  

Pablo Picasso, babasının pek çok resmini yapmış, onun 
kişiliğini ve zaman süreci içindeki bedensel, tinsel değişim
Ierin çok güçlü biçimlerde betimlemiştir . . .  
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Picasso'nun doğumu oldukça zor olmuştur. Olası bir 
ebe hatası nedeniyle, doğduktan sonra uzun bir süre nefes 
alamayan Picasso'nun yaşamından bir an için umut kesil
miş; tam o sırada odaya giren amcası Dr. Don Salvador, git
tikçe moraran çocuğun burnuna, kalın purasunun duma
nından derince bir nefes üflcyip, küçük bedene büyük bir 
uyarım göndermiş ve ilk soluk alıp verme işlevinin başla
masını sağlamıştır... Puro dumanının, Picasso 'nun beyninde 
yaptığı bu güçlü uyarıcı etkilenmenin yaşamı boyu sürdüğü 
yakınlarınca hep anlatılagelmiştir. 

Pablo Picasso, doğumundan 16  gün sonra, 10 Kasım 
1881 tarihinde, minaresi çan kulesine dönüştürülmüş, cami
den bozma Santiago Kilisesi'nde Papaz La Merced tarafın
dan Pablo, Diego, Jose, Francisco de Paula, Juan Nepomu
ceno, Maria de los Remedios, Cipriano ve Santisima Trini
dad adlarıyla vaftiz edilmiştir. 

Pablo Ruiz Picasso, anası , babası, halaları, kuzenleri 
arasında, ailenin tek erkek çocuğu olarak, büyük bir hoş
görü, sevgi ortamı içinde evde, deniz kıyısında, gemi-san
dal yapım yerlerinde, müzede, arenada ... her türlü sınıf
tan ve çeşitli dinlerden i nsanlarla i lişki kurup, doyasıya 

oynayabildiği mutlu bir ço-
Pablo ile Lola cukluk dönemi geçirmiş
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tir. .. 

1894 yılı Aralık ayının 
ortalarında bir gece, D on 
Jose Ruiz, bir eczanenin ar
ka odasında dostlarıyla ko-

' . . 
nuşurken raflardan ılaç şışe-
leri yerlere düşmeye, tüm 
yapı sallanmaya başlamış; 
deprem olduğunu anlayan 
Don Jose Ruiz, hemen evi
ne koşmuş, 3 yaşındaki oğlu 
Pablo'yu ve doğumu çok 



yaklaşmış gebe karısını alıp dışarı çıkmış, sokakta küçük 
Pablo'yu kalın bir paltoya sarıp üşümesini önlemeye çalış
mış ... Pablo Ruiz Picasso, sonradan bu deprem gecesi, başı
nı paltonun içinden nasıl dışarı çıkarıp etrafa bakındığını, 
anasının karnını tutarak sancılanışını, babasının onları ya
kınlardaki bir arkadaşının tek katlı bir evine götürüşünü ve 
orada kız kardeşi Lola'nın doğuşunu, yaşamının belki de 
ilk önemli olayı olarak tüm ömrü boyunca hep anımsamış
tır. Gerçekten bu büyük depre11Jde, binlerce kişi ölmüş ve 
sonradan çıkan bir kolera salgınında,da yine pek çok iasan 
yaşamını yitirmiştir.. . 
1 ·nı.,. ,, ·nwı ı;i�gilcrinde kardeşi Pa blo Ruiz Picasso'nun, 

iki kız kardeşi olmuştur. Bun
lardan Lota (1884-1958) yaşa
mının büyük bir bölümünü 
Barcclona'ua geçirmiş. Diğer 
kardeşi, Canception (Conchi
ta), 30 Ekim 1887'de doğmuş, 
ancak La Coruna'da geçirdiği 
bir difteri sonucu, kurtularna
yıp 1 891 'de ölmüştür.. . 

Pablo Ruiz Picasso'nun 
düzenli bir okul yaşamı olma

mıştır. Özellikle, matematik problemleri ve hatta sayıları 
öğrenmedeki başarısızlığı sonucu, öğretmenleri, onun özel 
bir okula gitmesini önermişlerdir. Ailenin Malaga kentinde 
kaldığı zaman dilimi içinde bir süre özel dersler almış, fakat 
bunda da pek başarılı olamamıştır. 

Pablo Ruiz Picasso'nun, gerek temel bilgilerde, gerek
se resim ve sanatta, gerçek ve belki de tek öğretmeni baba
sı olmuştur . . .  

Pablo Ruiz Picasso'nun gittiği okul, müze yolu üzerin
dedir. Çoğu kez baba-oğul birlikte yola çıktıklarından yol
da gördükleri herhangi bir şeyin, özellikle de kuşların ya 
da güvercinterin resimlerini yapabilmek, amaçladıkları ışık 
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gölge ilişkisin i kurabilmek için, bazen uzun süre beklemek 
zorunda kalmışlar; bu arada okul saatini geçirdiklerinden, 
birlikte müzeye gidip çalışmalarını orada sürdürmüşler
dir . . .  

Pablo Ruiz Picasso, yaşamının bu i lk  yıllarında, babası 
ile birlikte pek çok güvercin, boğa, boğa güreşi resmi çiz
mişlerdir. Bu dönemde, babasının etkisi ve katı akademik 
disiplin içinde, tüm ayrıntıları saptamayı öğrenmiş, bu alan
da yadsınmayacak başanya ulaşmıştır . . .  

1 

Malaga kenti, özellikle geçen yüzyılın sonlarında, çeşit
li olanaklarına karşın, önemli bir kültür ve sanat merkezi 
olamamıştır. Valencia 'dan, 1843 yılında Malaga'ya gelen 
ressam Bemarda Ferandiz ( 1835-1885) ile Antonio Munoz 
Deraim ( 1841-1924) müzede çalışmaya başlamışlar. Fakat, 
daha sonra kente gelen, Jose Denis Belgrano (1841-1917) 
sürdürdüğü klasik İspanyol resminin minyatür benzeri ay
rıntı çalışmalarıyla, Malaga'da, öncü olmasa da özgün bir 
resim biçiminin oluşmasına katkıda bulunmuştur... 

Tüm bunların, çocuk Pablo Ruiz Picasso'nun gelişmesi 
üzerine olan etkileri yeterince bilinemiyor. Fakat Onun, 
Malaga'daki yaşam süreci içinde en çok etkilendiği ressam. 
babası olmuştur. . .  

Barselona Picasso Müzesi'ne armağan edilen çalışma
ları arasında bu dönemlerde yapılmış pek çok güvercin, bo
ğa gibi resimler olmasına karşın, Pablo Picasso'nun ilk kez 
ne zaman ve kaç yaşında resim yapmaya başladığı kesinlik
le bilinmemektedir. Yakınları da bu konuda hemen hiçbir 
ayrıntılı bilgi verememişlerdir. . .  

Pablo Ruiz Picasso'nun, 9 yaşındayken 1889/1890 tarih
lerinde yaptığı saptanan El Picador adlı tek bir yağlıboya 
resmi bulunmuştur. Pablo Picasso, yaşamının belki de ilk 
yağlıboya resmi olan El Picador'u tahta bir sigara kutusu
nun sedir ağacı kapağı üzerine boyamıştır. .. 

Pablo Ruiz Picasso'nun, 8-9 yaşlarında yaptığı bu ilk 
yağlıboya çalışmalarını tartışan uzmanlar, bunun hiç kuş-
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kusuz, sağlam bir yapı ve 
renklendirme içinde üretilmiş 
olmasına karşın, yine de salt 
bu resme bakarak, geleceğin 
büyük bir yeteneğini muştula
dığını söylemenin pek de ko
lay olmadığını vurgulamışlar
dır . . .  

Bu  sıralarda, Malaga Mü
zesi'ndeki işi ve ekonomik du
rumu gittikçe bozulan Don 

1'�< "-'-�"· /Jt�rcelon.ı ·da üğrenci Jose Ruiz, yeni bir umutla, İs-
panya 'nın kuzeyinde, Atiantik kıyısında küçük La Coruna 
kentindeki La Guarda resim okulunda bulunduğu sanat öğ
retmenliği görevini üstlenmiş ve aile 1891 yılında buraya ta
şınmıştır . . .  

Malaga'ya oranla küçük ve silik bir kıyı kenti olan La 
Coruna'da, Don Jose Ruiz ailesi hiç de güzel günler görme
miş. Ekonomik konumları bekledikleri düzeyde düzelme
miş; ve o sıralarda ortaya çıkan bir difteri salgınında küçük 
kızları Conchita'yı yitirmişlerdir . . .  

Ayrıca her şeyden önce iyi  bir ressam olmayı amaçla
yan Don Jose Ruiz, Malaga'daki dost ve sanat çevrelerin
den uzak kalmanın da etkisiyle, giderek kendi içine kapan
maya, matlaşmaya başlamış; büyük sıkıntılar içinde kendi 
sanatına karşı olan inanl:ını yitirmiş ve zaman içinde daha 
az resim yapar olmuştur. Ailenin bakım sorunları onun tüm 
yaratıcı gücünü emmiştir . . .  

Bu  dönemlerde, babasının çok sık resmini yapan Pablo 
Picasso, ondaki bu değişimleri, içine kapanışı, düş kırıklığı
nı ,  yorgunluğu, yaşam gücünü yitirişini yalın bir gerçekçilik 
içinde sergilemiştir. . .  

Don Jose Ruiz, La Coruna'da i lk  kez, Pablo Picas
so'nun oldukça eksik kalan eğitim sorununun düzeltilmesi
ne ve onun düzenli olarak okula gitmesine ve ayrıca tüm 
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gücüyle oğluyla ilgilenip gerekli temel bilgileri aktarmaya 
çalışmıştır . . .  

Bu dönemlerde, Don Jose Ruiz ile Pablo Picasso ara
sında baba-oğul ilişkilerinin ötesinde ileri bir dostluk geliş
miş ve bir süre sonra, ondaki sanatsal gelişimleri gören Don 
Jose Ruiz, kendi paletini, fırçalarını, resim takımlarını oğ
luna armağan etmiştir. . .  Pablo Picasso da, tüm yaşamı bo
yunca babasını anımsamış, yaşamının ileri dönemlerinde, 
kimi resimlerindeki erkek yüzleri hemen tümüyle babası
nın izlerini taşımaya başlamıştır. Picasso, bunu yadsımamış 
ve . . . ne zaman bir erkek resmi çizecek olsam aklıma babam 
geliyor. Çizdiğinı insanlarda az ya da çok ondan bir şeyler 
var. Babanun nesi beni höyle etki/edi bilemiyorum . . .  demiş
tir. Picasso'nun bu sorusunun yanıtını Freud, "Diişlerin Yo
rumu " kitabında, kendisinin-babasıyla olan ilişkilerini ana
liz ederek vermiştir. 

Pablo Picasso, La Coruna'da yoğun bir çalışma süreci
ne girmiştir. Onun, La Coruna kentindeki çalışmaları, ver
diği ürünler, gösterdiği evrim, iki aşamada değerlendiril
mektedir. İlk kez, 1891 ile 1892, hatta 1893 yılının ilk yarı
sını kapsayan zaman dilimleri içinde Pablo Picasso, çok hız
lı bir çalışma ve gelişmeyle çocukluk döneminden çıkmış
tır. . .  Sonra, 1893 yılının ikinci yarısından başlayarak, sanat
sal yaşamının sıçrama noktasına ulaşmış, ve artık, eli, gözü, 
bedeni, tinsel varlığı, kısaca tüm gücüyle resim yapmaya 
başlamıştır . . .  

Bu aşamadan sonra resim yapmak, çalışmak, onda bir 
yaşa!fla biçimine ve tutkuya dönüşmüştür. . .  

Bu önemli gelişmeler uzantısında, Pablo Picasso, La 
Coruna'da ilk kez güzel sanatlar okuluna kaydolmuş. 1 893 
yılından sonra, artık düzenli olarak, manzara, insan, yakın
larının portrelerini yapmaya ve ayrıca, babasının eve getir
diği Antik Çağ ve Roma klasiklerinin alçı modellerini kop
ya etmeye, klasik estetiği özümlerneye başlamıştır . . .  

Pablo Picasso, daha 1 1-12 yaşlarında, "mavi-beyaz" 
A zul y Efaneo gibi bölgesel dergilere karikatür-anekdot bi-
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çiminde resimler yapmış ve ayrıca yine bu dönemde günlük 
tutmaya başlamıştır. . .  Sanat tarihçileri, Picasso'nun, bu dö
nem içinde yaptığı resimlerden bir bölümünü içeren "iki 
defter" dolusu çalışmayı çok tartışmaktalar... 

Örnekleri ancak köy bakkallarında bulunabilen, el içi 
büyüklüğünde ve yirmi-otuz yapraklı, kirli sarı renkli bu iki 
defter, Barselona Picasso Müzesi'nde sergilenmektedir. . .  

Bugün, her b ir  çizgisi üzerinde sayısız varsayımlarda 
bulunulan bu deftercikleri seyrederken, Picasso'nun çocuk
luğunu, oğluna ancak bunları sağlayabilen babasının konu
munu, o günlerin zorluğunu düşünen insanın yüreğini tari
fi olanaksız duygular kaplamaktadır. 

Don Jose Ruiz, 1895 yılının ilkbaharında, Barcelona'da 
la Lonja güzel sanatlar akademisinde bulduğu öğretmenlik 
görevini hemen kabul etmiş ve aile uzun süre yerleşmek 
üzere, bu büyük kente gitme hazırlığına girişmişlerdir. Ay
nı yılın içinde, Pablo Picasso, birkaç günlüğüne de olsa, ya
şamında ilk kez, Madrid'e uğramak ve Prado Müzesi'ndeki 
"büyük İspanyolların", Valazquez'in, Goya'nın, El Gre
co'nun resimlerini görmek olanağını bulmuştur. . .  

Pablo Picasso'nun, 1894-95 yılları arasında yaptığı çalış
maları içeren iki defter dolusu ürün, bu zaman dilimi için
deki sanatsal evrimini izlernede büyük bir kaynak oluştur
muştur. Küçük Pablo, bu dönemlerde büyük bir aşama 
yapmış ve gerçek bir "yetenek" niteliğini göstermiştir. . .  

Pablo Picasso'nun, 1895 yılı içinde, La Coruna'daki ya
şamının son haftalarında ürettiği, Yaşlı Adam, Bask Bere/i 
Adam, Çıplak Ayaklı Kız, vb. yağlıboya resimleri, onun bu 
dönemlerde ulaştığı boyutları tüm görkemiyle sergilemiş
t ir.. . 

Geçen yüzyılın sonlarında, Bask bölgesinde olduğu gi
bi, Katalanya'da ve de özellikle Başkent Barcelona'da 
uzun zamanlardan beri süregelen bağımsızlık savaşlarının 
getirdiği politik, ideolojik ve kültürel birikimler kendilerini 
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artık uluslararası düzeylerde bile kabul ettirecek nitelikle
re ulaşmıştır ... Ancak, tüm bu gelişim evreleri büyük sancı
lar içinde geçmiş ve özellikle kültürel yapıların örgütlenme
sinde Bizans'tan, İtalya'dan, Fransa'dan, Araplar'dan top
lanan ögeler ile yeni senteziere ulaşılmaya çalışılmıştır. .. 

Pablo Picasso ile ailesinin Barcelona'ya geldikleri dö
nemlerde, ekonomik toplumsal ayrışımlar ileri ölçülere 
varmış; bir yandan dışa bağımlı kapitalizmin sermaye yo
ğunlaşması gelişirken, öte yandan , bunun zorunlu sonucu, 
yoğun bir proleterleşme süreci yaşanmıştır. . .  

Barcelona'da. küçük bir  azınlığı barındıran varsıl böl
gelerin yanında, büyük çoğunluğu oluşturan yoksullar ger
çek bir varoluş savaşı içine girmişler; Politik ideolojik bi
linçlenmelerin yanında, işçi sınıfının ve yoksul köylülerin, 
sendikal ve parti düzeyindeki örgütlenmeleri hızla gelişmiş 
ve çalışan insanlar, artık giderek iktidar alternatifi olmanın 
yollarını zorlamaya başlamışlardır. . .  

Pablo Picasso, 1895 yılının Eylül ayında Barcelona'ya 
gelmiş ve burada, 18. yüzyılda kurulan ünlü "Bellas Artes 
de la Langa" Akademisi'ne girmek için 30 günde yapılma
sı öngörülen sınav çalışmalarını bir günde tamamlayıp, aka
deminin hazırlık bölümlerini okumadan üst sın ıfiara katıl
ma olanağı kazanmıştır. . .  

Picasso'nun gençliğinin geçtiği yıllarda Bareelona dün
ya anarşist hareketlerinin merkezlerinden biri konumunda
dır. Onun arkadaşlarının hemen hemen tümü anarşist hare
ketin içinde yer almışlar. Birlikte yayın organları çıkarrnış
Jardır. Örneğin arkadaşlarıyla buluştuğu Els Quatre Gats 
böyle bir lokaldir. 

Daha o zamandan arkadaşları Picasso'nun entellektü
el, güçlü fakat hüzünlü melankolik bir kişilik olduğunu söy
lemişlerdir. 1 896 yılında yaptığı kendi resminde Picas
so'nun gerçekten de içine kapalı bu melankolik kişiliği göz
lenir. Picasso, kişiliğinin melankolik, coşkulu sevecen ve de 
saldırgan yanlarını gerek kendi kendisini resimlernelerinde 
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Picasso'nıtil ilk geometrik biçenı arama çalışmalanm/an sayılan, 
kardeşi Lo la 'n m portre/eri, 1897. Barcelmw. 



gerekse de diğer yapıtlarında betimlemeye, özcesi, hem 
kendisinin hem de başkalarının psişik analizlerini, "psiko
lojik otopsilerini" sergilerneye hep özen göstermiştir. 

Pablo Picasso'nun, Barcelona'daki yaşamı çok hızlı bir 
devinim içinde sürmüştür. Bir yandan, ilk kez bu denli bü
yük bir kente ve insaniarına uygum sağlamaya çalışırken, 
bir yandan da, tüm gücüyle çalışıp gerçekten çok görkemli 
yapıtlar vermeye başlamıştır. 

Bu süreç içinde, yeni tanıştığı ünlü portre ressamı An
tonio Coba'nın (1 838-1907) da etkisiyle, sürekli olarak, ba
basının, kız kardeşi Lola'nın portrelerini yapmaya başla
mış; 1896 yılında yaptığı ve onun en iyi gençlik resimlerin
den sayılan "Pepa Teyzenin" portresi, sonradan tüm İspan
yol resim tarihinin en iyi portrelerinden biri olarak tanım
lanmış ve Rembrandt düzeyinde bir başarı olarak nitelen
miştir. . .  

Pablo Picasso, 1897 yılında, bir yanında hekim, öte ya
nında kucağında çocuk ve bir eliyle de çorba tası uzatan ra
hibe olduğu halde yaşamının son anlarındaki bir hastayı ve 
odasını betimlediği yapıtına, babasının önerisiyle Bilim ve 
Sevecenlik (Ciecia y Caridad) adını vermiştir. Bu çalışma
sında babası da model olarak ona yardım etmiştir . . .  

Pablo Picasso'nun, 16  yaşında, akademik disiplin için
de yaptığı "Bilim ve Sevecenlik" adlı resim, Madrid ve Ma
laga'da sergilenmiş ve altın madalya ile onurlandırılmış
tır ... İlk yağlıboya çalışmasında, büyük bir yeteneğin izleri
ni bulamadıklarını vurgulayan araştırmacılar, onun bu ço
cukluk-ilk gençlik dönemlerindeki yapıtiarına bakarak, 
salt bu dönem ürünlerinin bile Pablo Picasso'nun, dünya 
sanat tarihine geçmesi için yeterli olduğunu söylemişler
dir. . .  

Pablo Picasso yine bu zaman dilimleri içinde, Ilk Kom
miinyon gibi kimi dinsel resimler, tarihi sahneler çizmiş ve 
buralarda, zaman zaman ilginç geometrik biçim denemele
rine girişmiştir. Pablo Picasso, bu aşamada, sık sık, akade
mik çalışmaları ve tüm geleneksel kuralları dışlayan, son 
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derece rahat ve en temel birkaç kuvvet çizgisinin vurgulan
ıpasıyla amaca ulaşılan "Boğa Güreşçisi" gibi ürünler ver
ineye başlamıştır. . .  

1896 yılında çizdiği Kaçış 'ta resmin hem bütününde, 
hem de ayrıntılarında bir devinim oluşturma, 1896-97 za
man dilimlerinde, kız kardeşi Lola'nın portrelerinde doğal
geometrik bir biçem arama girişimleri, onun bu gelişim aşa
malarının önemli sıçrama noktalarını belirlemiştir. . .  

Pablo Picasso, bu dönem çalışmalarında, resmini yaptı
ğı nesnelere bakarken, zaman zaman nesneler ile birlikte 
ya da onlardan bağımsız olarak yer, görüş-bakış açısı değiş
tirmeye çalışmış. Bu yöntem ona, nesneleri aynı anda çeşit
li yönleri ve görünümleri içinde saptama ve yansıtma ola
nağı vermiştir. Ayrıca, yapıtlarında hem merkezden çevre
ye, hem de çevreden merkeze doğru sürekli bir devinim 
oluşturmayı başarmıştır . . .  

Pablo Picasso'daki bu olağanüstü gelişmeleri gören ba
bası Don Jose Ruiz, son ekonomik olanaklarını da zorlayıp 
bir an önce özgün ve bağımsız bir yaşama başlaması için 
1896 yılında, 16 yaşındaki oğluna "Call de la Plata, 4 Numa
ra" da ilk kişisel atölyesini açmıştır. . .  

Pa blo Picasso, Bareelona 'ya geldiği ilk günlerden beri, 
kendini her türlü toplumsal, politik, ideolojik tartışmanın 
yapıldığı bir ortam içinde bulmuş. O dönemlerde, özellikle 
bölgedeki hemen hemen tüm ilericilerin, aydınların, de
mokratların, yazarların sanatkarların toplanma ve buluşma 
yeri niteliğinde olan "Dört Kedi Kııliibü "ne (Els Quatre 
Gats) gitmeye başlamıştır. 

Bareelona kentinin, hatta Katalanya'nın tarihinde 
önemli bir işlev görmüş olan "Dört Kedi Kulübü"nü, uzun 
yıllar Fransa'da eğitim görmüş Pere Romeo kurmuştur. . .  

Pere Romeo, daha Paris'te kaldığı sürelerde tutucu, 
gerici düşüncelere, sanat akımiarına karşı ilerici, öncü de
mokrat aydınları, yazarları, sanatkarları özellikle de anar
şistleri bir araya toplamayı amaçlamış. Bunun için, kimi iç 
bölümleri ; ünlü mimar Gaudi'nin ardıllarından, genç yete-
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i 'ahlu Picasso, Sol elini kaldırnıış olarak 
kendi resmi, 190211903, ktlğll iizerine 
karakalem 27,5 x 20,5 cm. 

nek Puig y Gadafalch'ın (1869-
1 956) yaptığı ve içinde herkesin 
olanaklarına göre ve günün her 
saatinde sıcak yemek yiyebileceği 
lokantası, müzik dinleme, çay-iç
ki içme, tiyatro oynama, resim 
yontu sergileme salonları bulu
nan bir kültür birimi ol ı ı � turıııuş
tur. .. 

Burada kısa zamanda, ya
;;ır-ressam Ramon Casas 
( 1866-1932) , yazar-ressam 
Santiago Rusinol ( 1861 -1 93 1 ), 
1 891  yılında küçük yaşta evlat 
edindiği Fransız ressaım Ma
urice Utrillo'nun üvey babası 
Miguel Utrillo ( 1863-1934) vb. 
dönemlerinin en yetenekli ve 
i lerici yazar ve sanatkarları 
toplanmaya başlamıştır. Bir 
süre sonra, bunlardan Ramon 
Cosas ile Utri l lo Kalem ve Fır-

l,a/Jiu l 'tl l l '  , ,  '· ,· J ıljka de!inıler 
arasında kendi resmi, Barcduna. 

/899/1900 ktlgu ii::erine kara 
kalem 32 x 22 cm. 

ça (Pel y Ploma) adlı bir 
dergi çıkardıklarında, Pab
lo Picasso, bu ve benzer 
dergilerde yayınianma için, 
çok kısa bir sürede 
2000'den çok çalışma üret
miştir. .. 

Pablo Picasso, kentli resmi, 
Barcelona, 189911900. Ktlğıl 

ii zerine karakalem 22,5 x 16,5 cm. 
Picasso Miizesi, Barce/una. 



Dört Kedi " Us Qıwrte Ge/H 1\.lll!ıil 'niin _\'t'lll<'k lislcsi. 
Barcelona, 1899-1900. 



Pablo Picasso, "Dört Kedi Kulübü"ne gelen pek çok 
dostunun, demokratın, ilericinin resimlerini kimi zamanlar, 
resim kağıtlarına, tuallere. ancak çoğu kez de, yemek liste
lerinin yazıldığı kağıtların arkalarına, peçetelerin, masa 
tahtalarının üzerlerine çizmiştir. . .  Sanatsal değerlerinin 
ötesinde, Katalanya tarihinin belli bir dönemine ışık tutma
sıyla da önem taşıyan bu çalışmaların ancak bir bölümü 
derlenebilmiş ve bugünkü Bareelona Picasso Müzesi'nde 
toplanmıştır... 

Gene aynı tarihsel dönemlerde, Barcelona'da akade
mik kökenli, tutucu, gerici yazarların, sanatkarların top
lanmaları için kilise ve büyük toprak sahiplerinin de deste
ğiyle "Cercle Artistic de Sant Lluc" adlı ayrı bir kulüp da
ha açılmıştır. Son derece ilginçtir, sağcı ve tutucu olmaları
na karşın, gerçekten yetenekli sanatkarlar, bu çevrelerden 
çok, Dört Kedi Kulübü üyelerince tutulmuş, benimsenmiş
lerdir. . .  Bu olgu, en çok büyük mimar Gaudi'de somutlaş
mıştır. . .  Daha görkemlisinin ve güzelinin artık yapılamaya
cağı sanısıyla, dünyanın en son büyük katedrali olarak ta
nımlanan Kutsal Aile (Saglada Familie) Katedralinin mi
marı Gaudi; tüm Katalon i lerici sanatkarları, yazarları ta
rafından çok sevilmiş, kendisiyle yakın ilişki kurulmuş ve 
de gereğinde sağcılara karşı savunulmuştur. . .  Pek çok araş
tırmanın bulgularına göre , gelenekçi görünmesine karşın, 
Anton Gaudi, Katalanya'nın temel kişiliğini oluşturan 
"modernizm" ve "anarşizm''i, 1883 yılında yapımına başla
dığı Sag/ada Familie katedralinde tüm görkemiyle sergile
miştir. . .  Gaudi, bu çalışmasında, insanlık tarihinin ilk tapı
naklarının biçimsel ve işlevsel niteliklerini, doğu islam mi
marı ögeleri ve gotik biçeminin fanta�tik bir modernizmi 
ve anarşik bir başkaidırısı içinde birleştirmiştir . . .  Pablo Pi
casso da, Gaudi 'ye büyük saygı duyanların başında yer al
mış ve büyük bir olasılıkla, ilk yontu çalışmalarına bu ka
tedraldeki yapıtlardan esinlenerek başlamıştır. . .  

Bu  arada, Fransa'da, belgesel-sanatsal nitelikte film 
çekme yöntemlerini geliştiren Lumier'e kardeşler, 8 Ocak 
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Picasso'nun Dört Kedi Kuliibii 'nde tamdtğt ve o dönemlerin yazuı, sanat 
ya da politik yaşanunda önemli yerleri olan kimi arkadaşlarm m portre/eri, 
a) Pujo/it y V al/es, b) Pere Romeıı, c) Salilingo Rusino/, d! Kendi Resmi, e) 
A ngiada Camarasa, f) Ra mo n Piclrot, g) Unmon Cas as, Ir) Mono/o lfııgue, 
i) C ar/os Sagemas. 



1 897 tarihinde, Bareelona sanat çevreleriyle de ilişkiye ge
çip, birlikte çalışma önerisinde bulunmuşlardır. Picas
so'nun bu zaman dilimi içinde Barcelona'da bulunmuş ol
masına karşın, bu çalışmalar ile ne tür bir ilişki kurabildi
ği üzerine somut bilgi edinmek olanağı bulamadık. Fakat, 
yeni bir sanat alanı olarak sinemayı bu denli yakından 
görmüş, tanımış olması, bu dönemden sonra verdiği ürün
leri de gözönüne alırsak, onun evrimini çok yönlü etkile
miştir. 

Bu süreç içinde, gerek akademi yaşamı, gerekse de 
Dört Kedi Kıt/iibii 'nde gördükleri, duyduklarının etkisiyle 
Pablo Picasso, hem Paris, hem de Madrid'deki sanat akım
lan üzerine önemli bilgiler edinmiştir. Ancak bu dönemler
de, Barcelona'daki sanatkarların büyük çoğunluğu, özellik
le, El Greco'nun, Cezannc'nın, Loutrec'in, Munch'un etki
·sinde kalnıışlardır. . .  

Dört Kedi Kulübü, özellikle Paris'e g\tmek üzere olan 
yazarların, sanatkarların "bekleme salonu "  ya da oradan 
dönenierin ilk uğrak yeri olduğundan, Pablo Picasso bura
da hemen tüm sanat akımlarını tanımış, onlara öykünmüş, 
denemiş. az ya da çok bunların etkisinde kalmış, ancak he
men her çalışmasında kendine özgü yeni bir biçeme, sente
ze ulaşabilmiştir. . .  

Bu dönemler içinde Pablo Picasso, pek çok kez, Mala
ga'ya gitmiş, yaşamının ilk t.:vrelerini geçirdiği yerleri yeni
den görmüş ve buralarda çalışmıştır. . .  

Bu arada, babası Don Jose Ruiz, olanakları yeterli ol
madığından. Pablo'nun Madrid'de eğitim görmesi için ağa
beyi Dr. Don Salvador'dan yardım istemiş ve Pablo Picas
so, ilk önceleri birkaç kez kısa süreli, sonra da 1897 yılında, 
uzunca bir dönem kalmak için Madrid'e gitmiş, orada Kra
liyel Akademisi'nin üst sınıflarında eğitim görme hakkını 
kazanmıştır. .. 

Pablo Picasso'nun, Şubat 1899'dan Eylül 1900 tarihleri
ne kadar geçen 19 aylık zaman dilimi içindeki çalışmaları, 
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onun yaşamının i lerki yı l larındaki evrimi ni ,  ya da daha doğ
ru bir deyişle, yazgısını belirleyecek birikimlerle yoğunlaş
tırm ıştır.  Picasso'nun,  bu dönemlerdeki olağan üstü çalışm a 
temposu için,  bir arkadaşı. Pa blo soluk alip vermek için, 
soluk alıp verir gibi çalışıyor . . .  " demiştir. 

B u  süreç içinde, hemen her sanat akımını tanımış, bü
yük ustal arın resimlerini yakından görm üş, onları kopya et
miş, özümlerneye ça l ışmış. fakat hiçbirinin koşulsuz etkisin
de kalmamıştır. . .  Ayrıca, yaşanıı nın i leriki yı l l arın d a  da sü
recek olan bu tavrını,  arkadaşları i le de tartışmaktan kaçın-
mamış ve sıkl ıkla . . .  ben, başkalamu değil, kendimi kopya et-
mekten korkarım . . .  demiştir. 

Picasso ' n u n ,  çeşit l i  a l a n l ardaki çal ışmaları.  zaman 
içinde,  giderek günlük yaşamda çal ışan,  dolaysız üretimde 
b u l unan,  yoksul l aş<ı n. ke ndisine ve çevresine yabancı la
şan insanlarda odaklaşmaya başlamıştır .  Picasso'nun,  b u  
dönemdeki çal ışmalarının başlıca konular ını ,  insan. h e r  
yönüyle i n s a n ;  a n c <ı k  ve daha ç o k .  hasta, a ç ,  işsiz, yoksul 
düşmüş ya da düşürü l m üş, top l u m s a l  ve varol uşsal kriz 

içindeki sakat ,  kör i n 
,;ı n l a r  o l uşt urmuş
tur. . .  

T ü m  ç a b a l a rı nı ,  
s ı r a d a n  sokak görü
nümleri n i ,  hasta oda
larını .  kucakl aşanları,  
öpüşen leri .  e n  güçl ü ,  
e n  coşku l u  v e  de en 
y a l ı n  b i çi m l e rde bc
t i m l e ınede yoğ u n l a ş 
t ı rmıştır.  . .  

Kmdi Resmi. NO/ 
rıllamlln somr. !'aris Tual 
ir:erine yaiflıboya, 81 .r 60 
cr11.  Mii:e Picasso - Paris. 



Bu dönemlerde yaptığı, birbirlerini sevenlerin ben 'le
rinden arınıp, biz'leşmelerini saptayan "Kucaklaşma" re
simlerinde, insanların bu en duygulu ve sevecenlik dolu an
larını şaşılası yalınlıklarda saptamıştır. Örneğin, "Opüşme " 
ya da "Kucak/aşma" adlı çalışmaları, bu aşamada ulaştığı 
önemli sıçrama noktalarını oluşturmuştur.. . 

Yüzyılın başında, Paris'te açılacak dev boyutlu sergi, 
tüm dünya sanat çevrelerinde büyük yankı bulmuş ve bu 
arada, Dört Kedi Kulübü'nden de pek çok sanatkar Paris'e 
gitme hazırlığına başlamışlardır. 

Pablo Picasso bu arada Barcelona'da birkaç yeni sergi
ye katılmış ve ailesinin tüm olanaklarını zorlayıp ve hatta 
biraz da borç alarak, sağladıkları küçük bir birikimle, bir 
yandan askere gitme zorunluluğundan kurtulmak için ge
rekli 1 .200 peseta'yı ödemiş ve öte yandan da, 1900 yılının 
Eylül ayında 19 yaşına basmasına birkaç gün kala, dünya 
başkenti Paris'e hareket etmiştir. 

Pablo Picasso, kısa süreli bu ilk Paris gezisinde, başta 
Louvre olmak üzere tüm müzeleri gezmiş; David, Ingres, 
Delacroix ve diğer büyük sanatkarların yapıtlarını yakın
dan görmüş; Grand ve Petit Plan'lardaki sergileri izlemiş; 
Sisley, Cezanne, Loutrec, Munch, "Gümrükçü" Rousseau 
vb. sanatkarların resimlerini asıllarından özüınierne olana
ğını bulmuş; Placa de I'Aima'daki Rodin Pavyonu'nu gez
miştir . . .  Picasso'nun çağın en büyük yontucusu Rodin'in 
yapıtlarını görmesi, onun yaşamına resmin yanı sıra yeni bir 
boyut katmış, plastik çalışmalara başlamasını koşullamıştı. 
Pablo Picasso, Paris'te bu ilk kalışında, bir İspanyol galeri
si sahibinin de yardımıyla, Malaga boğa güreşlerini konu 
alan üç yağlıboya resmini satma olanağı bulmuştur . . .  

Pablo Picasso, yı l  sonunda, Aralık ayında, yeniden İs
panya'ya dönmüş; B arselona'ya, Malaga'ya ve oradan da 
Madrid'e gitmiştir. 

Picasso, Madrid'de , Katalonya'lı ozan-yazar Francis
co de Assis Solen ile birlikte Genç Sanat (Arte Joven)  ad-
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lı bir sanat dergisi çıkar
maya başlamışlardır. So
ten, bu sanat dergisinin ya
zın, Picasso da resim-gra
fik bölümlerini yönetmeyi, 
düzenlemeyi üstlenmişler
dir. 

Ömrü pek uzun olma
yan bu sanat dergisinin ilk 
sayısı 31 Mart 190 l 'de çık
mıştır. Pablo Picasso, bura
da ayrıca Madrid ve Sanat 
adlı bir kitap yazmayı dü
şünmüş, fakat bir süre son
ra Madrid'den ayrılmak zo
runda kaldığından bu iste
mini gerçekleştirememiştir. 

!'ab/o Picasso, kendi resmi. !'aris 
sonbahar 1906, Karton iiıerine 
yağ/tboya 26.6 x 19.7 cm. Oıel 

Koleksiyon Mexico City. Pablo Ruiz Picasso, 
büyük bir olasılıkla, bu 

dergide ve bu dönem içinde yaptığı resimlere salt "Picasso'' 
adıyla imza atmaya başlamıştır. .. 

Picasso, Mayıs 1901 'de, ikinci kez Paris'e giderken, ora
da açılacak sergisi için yaptığı resimleri artık sadece "Picas
so" diye imzalamıştır... 

Pablo Ruiz Picasso, çalışmalarına attığı imzalarını 
1897 yılından sonra değiştirmeye başlamış. O zamana de
ğin yapıtlarını "Pablo Ruiz Picasso" diye imzalarken, gi
derek bunu ilk kez "Pablo R.  Picasso" olarak değiştirmiş, 
sonra da salt "Picasso" olarak imzalamış ... Bu dönemler
den sonra, yakın arkadaşları, hatta çevresindeki diğer in
sanlar da kendisine "Picasso" demişlerdir. . .  

Bilindiği gibi, Pablo Ruiz Picasso'nun adı, İspanyol ge
leneklerine uygun bir biçimde konmuştur. Burada, "Pablo" 
onun özgün adını, "Ruiz" baba ve "Picasso" da ana adını 
oluşturmuştur. 
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Picasso i'vfonrnuırtrt! 'da 

Ancak, Pablo Ruiz Pi
casso'nun, zamanla babası
nın adını bırakıp, salt ana
sının adını alması ve tüm 
yaşamı boyunca bunu böy
lece kullanması, pek çok 
çc:vrede, büyük tartışmala
ra, tutarsız varsayımiara 
neden olmuştur.. .  

İ lk kez İspanya'da, er
i-- ck çocukların, analarının 
adlarını da, babalarınınki
ler ile birlikte kullanma ge
leneğinin kökenleri, gens 
biçimi toplumsal ekono

mik örgütlenmelerdeki İlk Ana 'ya ya da Anaata 'ya kadar 
uzanmaktadır. Tüm dünyada, onbinlerce yıl yaygın olarak 
kullanılan bu gelenek, ancak sınıflı toplum I ara, "Ataerkil" 
dönemlere geçilmesiyle birlikte, yadsınmaya çalışılmış ve 
bunda pek başarı sağlanamayınca da, hiç olmazsa babanın 
adı ile "dengelenmek" istenmiştir. .. 

Fakat eski tarihsel dönemlerde bile sömürüye, eşitsizli
ğe, düzene karşı koymak isteyen pek çok İspanyol demok
ratı, ilericisi, sanatkarı, içinde bulundukları koşullarda, bel
ki de yapabildikleri tek başkaldırı yöntemi olarak, sınıflı 
toplumların simgesi baba adlarını yadsıyıp, komünal top
lum simgesi ana adlarını kullanmışlardır. . .  

İspanya'da bunun en somut ve ünlü örneği, büyük res
sam Velazquez'de görülmüştür.. . 

Babasının adı, Rodriquez de Silva, anasının adı Gero
nima Velazquez olan bu ünlü ressamın ne zaman doğduğu 
kesinlikle bi linmemekte, ancak Seville San Petro Kilise
si'nde 6 Haziran 1599'da vaftiz edildiği saptanmaktadır . . .  

Gençliğinde kendisine bir süre, diego Velazquez de de
nen sanatkar, bir süre sonra, yapıtlarını salt "Velazquez" 
olarak imzalamaya başlamıştır. .. 

1 16 



Picasso'nun da, İspanya'da sürmekte olan bu tür de
mokratik davranışlardan, direniş biçimlerinden uzak kal
mış olması düşünülemez. Ayrıca, onun eski İspanyol ileri
ci geleneklerine, Velazquez'e hayranlığı, içinde bulunduğu 
toplumsal koşullara, eşitsizliklere başkaidırışı ve ölümün
den sonra, yakınlarınca, çok saygın ve anlamlı bir seçimle, 
mezarının üstüne konan, doğurganlık, verimlilik simgesi 
Vazolu Kadm yontusu anımsanırsa, sorunun ardındaki 
gerçek nedenlerin gizleri çözülür ve kimi ruhbilimsel söy
lencelerin kısırlıkları, hatta saçmalıkları daha bir yalınla
şır. 

Picasso'nun adı ile ilgili sorunlar bu kadarla da bitme
mekle ve ispanyolca'daki iki "ss'' harfinin yan yana bu
lunmasının kurala pek uymadığı söylenip, Picasso kelime
sinin kökeninin başka bir dilden kaynaklandığı yolunda 
çeşitli varsayımlarda bulunulmakta, hatta Picasso adının, 
Arapça eb-ül Kasım'dan kaynaklandığı öne sürülmekte
dir. . .  

Biz, sorunun özünü irdeleyip, konunun biraz derinleri
ne gitmeyi amaçl:ıyarak, sağlıklı yanıt alınması olası pek 
çok kurama başvurduk . . .  

Bareelona Picasso Müzesi ve Bareelona Üniversite
si'nden edindiğimiz ayrıntılı bilgilerde, "Picasso''nun çok 
eski bir ispanyolca kelime olduğu ve iki "ss" harfinin İs
panyolca'da az da olsa rastlanan bir kullanım biçimi olduğu 
anlatılmakta, bu adın 18. yüzyılda sıklıkla kullanıldığı, Pi
casso Gonzales anımsatılmakta ve ayrıca kimi limanlara 
kayıtlı "Picasso" adlı kaptaniara verilen resmi "sefere çıka
bilir" belgelerindeki "Kaptan Picasso" örnekleriyle de, bu 
savlar kanıtlanmaya çalışılmaktadır. 

Federal Almanya'daki Köln ve Würzburg Roman dil
leri Enstitüleri'nden gelen bilgilerdı: de, ilk kez, kelime
nin Arapça kökenli olabileceği yolundaki savlar yadsın
makta ve oldukça ayrıntılı örneklemeler sergilenmekte
dir. . .  
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Bunları özetle toparlarsak; Würzburg Roman dilleri 
Enstitüsü, Picasso kelimesinin Güney İspanya ve Latin 
Amerika dillerinde sıkça duyulan söyleyiş biçimleriyle 
"genç saksağan" anlamına gelen "seseo"nun yazı dilinde 
"picazo"ya dönüştüğünü ve hayvan adlarının insan adı ola
rak"kı.ıllanımlarında genellikle çoğul uygulanmaları nede
niyle, "picazo"nun, "picasso" şekline gelmiş olabileceğini 
önermiş tir. 

Köln Üniversitesi, ilk kez, küçük bir olasılıkla "picas
so" kelimesinin, B askça "sandal demiri" anlamına gelen 
"Pikatso"dan kaynaklanmış olabileceğini tartışmakta; an
cak kelimenin, daha çok, Kastilyaca kökenli olabi leceğini 
ve bunun Malaga-Andolizya lehçelerinde değiştiğini öner
mektedir. Buna göre, Kastilyaca saksağan anlamına gelen, 
"picazo" kelimesindeki sesli /z/ harfi, Andolizya'da İngiliz
ce 'deki Ith/ harfleri gibi, bir tür /s/ leştirilmekte ve ispan
yolca'dan uzun /s/ ile söylenip, "picasso" olarak yazılmak
tadır. 

Köln Üniversitesi Roman Dilleri Enstitüsü, ayrıca An
dolizya 'da çok sayıda İtalyanca kelimenin kullanıldığını 
anımsatmakta ve örneğin, Kalabrien denilen bir bölgede, 
"Picazzo" adına sıklıkla rastlandığını ve bunun İtalyan
ca'dan kaynaklanmış bir ad olabileceğini söylemiştir. 

Picasso, Haziran 1901 'de, Paris'te açılan bu ilk karma 
resim sergisi için ilkbahar aylarında yoğun bir çalışma süre
cine girmiş ve pek çok ürün vermiştir. Bu yapıtlarında, Van 
Gogh'un, Munch'un ve de özellikle Loutrec'in etkileri göz
lenmiş, ancak bütün bunların üstünde, Picasso'da kendine 
özgün bir biçem belirginleşmeye başlamıştır. 

Paris 'te, Galeri Valiard'da açı lan bu sergide, Picas
so uzun yıllar sürecek bir dostluğun ilk karşılaşmasında 
ünlü azan-yazar Max Jakob ile tanışmıştır. Max Jakob, 
ilk gördüğü anda Picasso'daki yeni sanat anlayışını, bi
çemini sezmiş ve ömrü boyunca, elinden gelen tüm ola
naklarıyla ona yardım etmiş, evini, parasını, acılarını ve 
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de belki de hepsinden önemlisi,  zamanını onunla paylaş
mış. Max Jakob, Picasso'ya ozanca diişiinmesini öğret
m iştir. 

Picasso, Galeri Valiard'da açtığı sergisinden sonra yine 
hızlı bir çalışma sürecine girmiş ve 1901 yılı güzünde verdi
ği yapıtlarda yeni bir senteze ulaşınaya başladığı görülmüş
tür. .. 

Picasso, bu yeni yaşam ve çalışma aşamasında, üze
rinde daha öncelerden beri uğraş verdiği yoksul insanla
rı, açları, körleri, çocukları, sevgi dolu bakışmaları, ku
caklaşmaları işlemiş ve bunları konunun içeriğine çok uy
gun düşen, açlığın, yoksulluğun, yakınlaşan ölümün rengi 
olan koyu mavinin çeşitli tonlarıyla betimlemeye başla
mıştır. 

Picasso'nun bu dönem çalışmalarında da, Munch'un 
ruhbilimsel arayışlarını ve de özellikle El Greco'nun koyu 
mavi renklerini, uzun kemikli yüzlerini, ellerini, parmakla
rını anımsamamak olanaksızdır. Ancak, bütün bunlar, Pi
casso'nun yeni çalışmalarında niteliksel değişimlerle, özgün 
boyutlara ulaşmışlardır. .. 

Burada, gerek dünya sanat tarihinde, gerekse Picas
so'nun evriminde önemli bir yeri olan El Greco ile ilgili kı
sa bir amınsatma yararlı olabilir. 

Bizans, rönesans ve çağdaş sanat akımları arasında yad
sınmaz köprüler kuran ve gerçek adı, Domenica Theotoco
puli olan bu büyük sanatkara, yaşamı boyunca, gezdiği do
laştığı yerlerde "Yunanlı" (Grek) anlamına gelen El Greco 
denmiş ve bu tanımlama, giderek onun özgün adı niteliğine 
dönüşmüştür. .. 

El Greco, 1541 yılında Girit'te doğmuş, 29 yaşında İtal
ya'ya gitmiş, Venedik ve Roma'da yaşamış, Tiziano ve Tin
teretto'nun atölyelerinde çalışmıştır. 

El Greco, İt'alya'ya geldiği dönemlerde, klasik Röne
sans sanatında önemli gelişmeler, değişmeler başlamıştır. . .  
El Greco'nun, atölyesinde çalışmaya başladığı Tiziano 
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(1485-1576)'da, konularının hemen tümünü kutsal kitaplar
dan, dinsel öykülerden, söylencelerden almış olmasına kar
şın, sanatının gücü ve ustası Giorgiano'nun (1478-1510) ge
tirdiği yeniliklerin uzantısında, yapıtlarında kimi zaman ne
yin aniatılmak istendiği yolunda son yorumun izleyiciye bı
rakıldığı yeni bir kompozisyon, ışık ve renk düzeni getir
mek gereğini duymuş ve bunun zorunlu sonucu olarak, re
simlerini, kapalı hacımlardan, yapay ışıklardan kurtarıp, 
onları gün yüzüne çıkarmıştır . . .  

Bütün bu gelişmeler, El Greco'nun sonradan yanında 
çalıştığı Tinteretto'da (1518-1594) daha yeni bir aşamaya 
sıçramıştır. 

Tinteretto, yapıtlarında, insanlara haz vermekten çok 
onları coşturmayı ve hatta konuları onlarla birlikte tartış
mayı amaçlamış. Ayrıca, çağının koşullarına göre, oldukça 
ileri bir atılımla, çalışmalarında amaçladığı düzeye ulaştık
tan, vurgulamak istediği noktaların altını çizdikten sonra, 
resimlerini bırakmış ve bunların son yorumlarının izleyen
lerce yapılmalarını istemiştir. . .  

Tinteretto'nun bu biçemi, onun, üzerinde çalıştığı kut
sal konuların, din ulularının gerçek yüzlerini, iç dünyaları
nı daha bir çıplak ve yalın biçimlerde gözler önüne sergile
miştir. . .  

El Greco, İtalya'dan sonra İspanya'ya gitmiş, i lk kez 
Madrid'e uğramış ve oradan Toledo'ya geçmiş ve 4 Nisan 
1614 yılında ölene değin bu kentte yaşamıştır. 

Feodalizmin artık tümüyle yitip gitme sürecine girmiş 
olmasına karşın, yeni toplumsal ekonomik biçimlenmeler
de gerçek bir umut ışığı, kurtuluş yolu göremeyen El Gre
co, çalışmalarında hemen tümüyle dinsel konuları işlemiş, 
ancak bunları, o dönemler için olağandışı sayılan bir ger
çekçilik içinde üretmiştir. . .  

El Greco, savlarında amacına ulaşabilmek için, figürle
ri, çok kez üçgen, elips gibi geometrik biçimlerde deforme 
etmeye, korkulan, toplumsal bunalımları, dinsel konular 
içinde ve Bizans biçimi elipsleşmiş, masklaşmış yüzlerde 
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yansıtmaya çalışmıştır . . .  Ayrıca, bu çalışmalarında derinlik 
arayışlarını en aza indirmiş ve geometrik asimetriyi, defor
masyonu ön plana çıkarmıştır. 

El Greco, işlediği konulara en uygun düşen renk olarak 
koyu maviyi yeğlemiş ve çok kez, bu tek rengin çeşitli ton
larıyla amaçladığı ereğe ulaşınaya çalışmış; bu arada, ışığı 
doğal bir element gibi değil, daha çok, sembolik ve mistik 
bir güç olarak kullanmıştır. . .  

El Greco, resim sanatının çok sıkı bir biçimde denet
lendiği Bizans-Yunan dünyasında, Rönesans İtalya'sına ve 
Toledo'ya geldiğinde oldukça sarsılmış, ancak üzerinde ça
lıştığı dinsel konularda insanları hiçbir zaman madde dışı, 
metafizik varlıklar olarak değil, tersine bunların tarihsel 
konumlarındaki maddenin, nesnel dünyanın egemenliğini 
tüm yalınlığıyla göstermiştir. . .  El Greco, biçemini geliştir
mek için . çağının optik , geometri, matematik gibi bilim dal
larındaki gelişmeleri yakından izlemiş ve edindiği sonuçla
rı kendi çalışma alanına aktarmıştır. Kilise yetkililerinin, 
kardinallerin, Engizitörlerin kişiliklerini, içlerindeki korku
ları, kuşkuları, aynı rengin açıklı koyulu çeşitli tonlarıyla 
sağlamaya çalışmış ve ayrıca, bunları çağdaş bir geometrik 
deformasyon biçemiyle "Muhteşem Çirkin/er" olarak sergi
lemiştir.. . 

El Greco'nun resimlerindeki insanların gözlerinde, 
yüzlerinde hiçbir sevgi izi görmek olası değildir. Bunların, 
duruşları kuşkulu ve güvencesizdir. Yüzlerinde bedenle
rinde canlı organlardan çok, iskelet kemikleri belirginleşti
rilmiştir. Yüzler çok kez gergin, sıkıntılı, fakat yine aynı öl
çülerde bilgilidirler. Ancak her şeye karşın, bunların tü
münün, daha yaşadıkları dönemlerde bile ölmeye ve öl
dürmeye mahkum olmuş, ya da başka bir demeyle "ölme
den evvel ölmüş" kişiler, "din uluları" oldukları görülmek
tedir. . .  Örneğin, El Greco'nun ünlü Engizitör çalışmasın
da, Engizitör, oturduğu koltuktan fırlayıp kaçacakmışçası
na bir kuşku ve ikircim içindedir. Gözleri her an olası bir 
şeyler beklemenin, tarihe karşı yaşamanın korkusu içinde 
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devinmektedir. .. Koltuğun kenarını kavramış sol eli, kor
ku, kuşku ve huzursuzlukla kasılmıştır. Sağ eli, hatta bede
nin sağ yarısı görece daha dingindir. El Greco, Engizi
tör'ün tarihsel konumunun ve de bununla koşullu olarak 
kişiliğinin evrimindeki bu son aşamanın getirdiği ikilemi, 
sağ ve sol beden-yüz yarılarındaki farklı kasılmalarda be
timlemiştir... 

Başka bir demeyle, El Greco, Engizitör çalışmasında, 
-kuşkusuz- bilinçli olmayarak, ancak büyük sanatkar ya
ratıcılığı ve öngörüsü içinde, Galileo'ya işkence aygıtları
nı  gösterenlerin, ünlü fizikçiden çok daha büyük bir kor
ku içinde olduklarını şaşılası bir görkemle göstermiş; on
ların ne denli bir "çirkinlik" ve bilgelik içinde olduklarını, 
özellikle yüzlerinde, gözlerinde ve ellerinde açığa vurmuş
tur. . . 

Hemen hiç kadın resmi yapmayacak kadar dindar olan 
El Greco, bizim divan edebiyatı ozanlarına benzer bir yak
laşımla kardinalleri, azizleri, papazları, çok kez kadınsı bir 
ineelikle ya da dolaysız eşcinsel görünümünde çizip bu ya
nını dengelemiştir. . .  Örneğin Madrid-Pedro Müzesi'nde 
bulunan pek çok sayıdaki El Greco resimleri içinde bir tek 
Meryem portresi bulunmaktadır. Burada Meryem'deki er
keksi ögelerle, Kardİnailerdeki kadınsı izierin hiç de az ol
madığı görülmektedir. 

Özetle, El Greco, başlangıçta Bizans İkonografisi ile 
İtalya Rönesansı'nı birleştiTİp yeni bir senteze ulaşınaya 
çalışmış, içinde bulunduğu toplumsal tarihsel koşullarda 
bulabildiği tek seçenek olarak dine sığınmış, Yahya Ke
mal'in Osmanlı Tarihi için yaptıklarına benzer bir çabayla, 
dini ve din adamlarını estetize etmeye uğraşmıştır. Ancak, 
bu çalışmalarında büyük sanat yeteneği ağır basmış ve re
simlerini yaptığı Kardinaller-Azizler, ağır giysilerinin al
tında bile tüm tarihsel ve kişisel tükenmişlikleri ve gör
kemli çirkinlikleri ve büyük bilgelikleriyle ortaya çıkmış
Iardır. .. 
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Ancak, bu çelişki, salt El Greco'nun yazgısı olmamış, 
benzer bir olgu, örneğin 15 18  yıllarında Rafaelio'nun başı
na gelmiştir. . .  

Rönesans'ın üç büyük sanatkarından biri olan Rafael
lo, Medici ailesinden Papa X. Leon ve iki Kardİnalinin re
simlerini yaparken kuşkusuz içinde yaşadığı tarihi dönemin 
önemini belki de yeterince kavrayamamıştır. Fakat Lut
her'in çağ açan hareketlerini başlattığı günlerde yaptığı ça
lışmasında, Papa'nın ve Kardinallerinin yüzlerine ve gözle
rine o denli bir korku yerleştirmiştir ki, sonradan bu çağla
rı öğrenmek isteyenlere, Reformasyon hareketlerinin V atİ
kan'daki etkileri üzerine Raffaello'nun çalışması pek çok 
tarih kitabından daha somut bilgi vermiştir. .. 

Özü tutsak eden katı biçim anlayışına k:ırşın bilinçli 
olarak tavır alıp, insan kişiliğini özgürlüğe kavuşturan ya da 
hiç olmazsa bunun ilk muştutarım veren sanatkar, Leonar
da da Vinci olmuştur. .. Leonarda, Bizans İkonografisi'nin 
her türlü devinimi taşlaştırdığı katı biçim geleneğini yadsı
yıp, Monna Lisa 'nın gözlerinin ve ağzının kenarlarını kapa
l ı  çizgilerle belirlemeyince büyü bozulmuş ve artık insanla
rın tinsel varlığının, kişiliğinin ne denli bir devinim ve po
tansiyel içerdiği gözler önüne serilmiştir . . .  Monna Lisa 'ya 
bakan egemen güçler, Bizans İkonografisi'nde atışa geldik
leri değişmezi bir daha bulamamışlar ve "Güneşin altında 
artık yeni şeyler olabileceğini "  düşünmelerine bile zaman 
kalmadan, Raffaello, Pa pa X. Leon 'un yüzüne öldürücü 
korkuyu yapıştırmış ve El Greco, bu gelişmelerin son nok
tasını koymuştur. .. 

Picasso'nun resimleri, Eylül-Ekim 1901 tarihlerinden 
sonra giderek "mavileşmeye" başlamışlardır. 1904 yılı ilk 
yaz aylarında yaptığı Ütiicii Kadın çalışmasına kadar süren 
bu zaman dilimini, genellikle "mavi dönem " olarak tanım
lamak, doğru olmasa da gelenekselleşmiştir. .. 

Bu dönemlerdeki çalışmalarda yoksulluk, tükenmişlik, 
açlık, yalnızlık, sevecenlik kimi kez yoğun bir romantizm, 
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büyük bir duygululuk, çarpıcı bir gerçekçilik ve kimi kez de 
sembolik biçimlerde sergilenmiştir... 

Ayrıntıların alabildiğine dışlandığı, temel devinim çiz
gilerinin yalınlaştığı bu resimlerde, kimi bedenler büyüyüp 
anıtsallaşırken, kimi zaman, örneğin bir körün uzaya uza
nan eli boş bakışları ön plana çıkmakta ve içinde yaşanan 
ekonomik-toplumsal biçimlenmeleri, manevi dünyayı tüm 
yalınlığı ile gözler önüne sergilemektedir. . .  

Ancak hemen vurgulamak gerekir ki ,  "mavi dönem " 
çalışmalarında betimlenenler, belli bir kişiyi ya da kişili
ği, hatta köylü ya da işçi belli bir sınıfı değil ,  genel olarak 
insanlığı, insanlık tarihinden bir kesiti sergilemişlerdir. . . 
Bu amaçla da, bu insanlar, belli bir ülkenin, belli bir ulu
sun, hatta uzay ve zamanın bile dışında, herhangi bir yer
de ve herhangi bir zamanda yaşıyormuşçasına üretilmiş
lerdir . . .  

Ayrıca, bu insanların sorunlarının da, kişisel değil ta
rihsel oldukları görülür. 

Bu ürünler, sanat çevrelerinde büyük tepkilerle kar
şılanmış; bunu algılayan Picasso, Max Jacop'a, kimi res
samların, eleştirmenlerin bazı alışılagelmiş beklentilerin
den yakınmış ve " . . . ne ilginçtir ki, benim resimlerinu/e çok 
fazla duygunun ve ancak bunlara uygun yeterli biçim/e
nen-formlarm bulunmadığı, söyleniyor . . . '' diye yazmış
tır . . .  

Picasso, dostlarının deyimiyle, artık tek mavi renkli bir 
palet kullandığı bu dönemlerde, koyu mavinin çeşitli tonla
rıyla amaçladığı etkiyi yaratmada çok başarılı olmuştur. 
Kuşkusuz, onun bir tek rengin çeşitli tonlarının kullanılma
sıyla yaptığı çalışmalarda ulaştığı başarı, ilerideki yıllarda, 
Guernica, Korede Soykırımı gibi yapıtlarında doruk nokta
sına ulaşmıştır. . .  

Picasso'nun "mavi dönem" çalışmaları. aynca onun ne 
denli kapsamlı bir düşün ür kişilik ve ozanca bir d uygululuk 
içinde yaşadığını sergilemiştir. Katalonya'lı bir sanatkar ar
kadaşı, "mavi dönem " ürünlerini gördükten sonra ... " ... de-
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mek, yeni sanat, bu biiyiik acıdan, hırstan ve iiziintiiden do
ğacak . . . " demiştir. 

Mavi dönem, herşeyden önce Picasso'nun kendisinin 
de yaşadığı melankolik yalnızlığı, korkulan, çaresizliği, ya
lıtlanmayı ve bireysel atomlaşmayı yansıtır. Paris'e geldiği 
ilk yıllarda Picasso da mavi dönem yapıtiarına konu olan 
insanlara benzer bir yoksulluk, yalnızlık, hüzün ve metan
koli içinde yaşamıştır. Burada görülen yoksullar, dilenciler, 
alkolikler yaşlılar, hastalar, analar, çocuklar, orospular, 
aşıklar. . . .  ve bunların yaşadıkları, barlar, meyhaneler, so
kaklar, evler, daha önceden Boudelaire'in, Gastave Cour
bert'in, Honore Doumier'in ya da Emile Zola'nın sergile
dikleri ve asıl toplumsal gerçeği yansıtan "kiiçiik insanlar" 
dünyasıdır. 

Yüzyılın başındaki Paris, 1848 devrimci başkaldırılar
dan, 1871  Paris Komünü deneyiminden, hatta Dreyfuss 
Davasından yenik çıkmış. Aydınlar, sanatkarlar, yoksullar 
toplumdan dışlanmış. Fakat, Bakunin'in Proudon'un anar
şist düşünceleri özellikle entellektüeller arasında gene de 
geçerliliğini korumuştur. Bu bağlamda, başkaldıran, toplu
mu yadsıyan, toplum dışı yaşayan, özeesi bir türlü "top/ıını
sallaşamayan" sarhoşlar, palyaçolar, orospular ve benzerle
ri hiç olmazsa sanatkarların aydınların gözünde saygın tip
ler olarak kabul edilegelmiş. Paris'te Baudelaire'den Zo
la'ya uzanan bu anlayış hep canlı kalmıştır. Baudelaire, şi
irlerinde hep bu insanları yüceltmiş. Zola bunu "Nana" ro
manında vurgulamış. Edouard Manet, "Nana"nın resmini 
yapmıştır. Carsten-Peter Warncke'ııin vurguladığı gibi, ma
vi dönem içinde yapılan resimler bir anlamda Dostoyevski 
romanlarından çıkan muhteşem tipiere benzerler. Ve kul
Ianılan mavi renk, ya§anan hüzünlü yoksul yanlızlığı, me
lankolik durumu daha da belirginleştirir. 

Bu yapıtlarda Hıristiyan ikonografi Maria geleneği de 
görülür. Meryem çocuk ilişkisi sıklıkla işlenir. Mavi, El 
Greco da gördüğümüz gibi, gökyüzünün, tanrının, Meryem 
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ananın, yoksulluğun, yalıtlanmışlığın, toplumdan dışian
mışlığın ve de ölümün rengidir . . .  

Dönemin en etkili "Yaşam" ("La Via")  adlı alegorik 
yapıtında sergilendİğİ gibi, en yoğun aşklar, yeni doğmuş 
çocuklar bile bu melankolik ortamda boşlukta kalır ve an
lamsızlaşır. Hiçleşir. Yaşam daha başlamadan hiçlikle yüz
yüze gelmiş. Aşk ve çocuk, bile anlaınsızlaşmış. Ölümün 
re ngine dönüşmüştü r. 

} aşam, l 'JU3. 1 ıwl u:eruıe 
yaglıboya 197 x 127 cm. 

Barselona 

M avi dönem, Picasso'nun 
kendisinin de yoğun bir melan
kolik h üzün ve varoluşsal bir 
korku içinde olduğu zaman dili
midir. Picasso, henüz kendisini 
kabul ettirememenin k aygısı, 
yurdundan ayrılmanın suçluluk 
duygusu altındadır. Ayrıca ağır 
bir ekonomik krizin içindedir. 
Kendisini yapa-yalnız ve yalıt
lanmış duyumsamaktadır.  B u  
dönemde M ax J acob 'un o n a  çok 
olumlu etkisi, desteği ve yardımı 
olmuş ... Yalnızlıktan kurtarmış. 
Paris' i  tanı masına yardım etmiş. 
Sanat tarihi ve şiir üzerine b ilgi 
vermiş. Katı mantık kuralları ye

rine azanca düşünmesini öğretmiştir. B irlikte b unalımlı dö
nemler geçirmişler. B i r  süre opium ve benzeri uyuştu rucu 
kullanmış! ar. Hatta, bir bunalım anında kendilerini balkon
dan aşağıya atıp birlikte intihar etmeyi bile d üşünmüşler. 
Ama sonra hemen bu düşüncelerinden vazgeçmişlerdir. 

Picasso, ikinci kez Paris'e gelişinde açtığı sergilerde 
kendisine altı aylık geçim sağlayacak kadar resim satabil
miş, fakat Ocak 1 902 yılında yine B arselona 'ya dönmüş. Bu 
kez Ispanya'da daha uzun bir süre kalmış, yine çok çalış
mış, çok üretmiştir. 
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1902 yılının Ekim 
ayında, yeniden ve 
üçüncü kez Paris'e gel
miş ve bu kez Max Ja
cob'un Volther Bulvan 
67 numaralı evinde kal
mış, büyük dostu ile 
çok zor günler geçirmiş; 
kimi soğuk günlerde, 
donmamak ve birazcık 
olsun ısınabilmek için 
binlerce çalışmasını 
yakmak zorunda kal
mışlardır. Onun, bu dö
nem çalışmalarından 
artakalan az sayıdaki 

I'J.6l 'dı>, Frans1z askerleri ıarafmdan örneklerde Loutrec'in 
işkence edilen Cezayir/i direniş sa1·aşçıs1 etkisinin yine de büyük 
için yapiiği çaltşma olduğu görülmektedir. . .  

Picasso, Ocak ı 903' te yine İspanya'ya dönmüş ve baş
ta Malaga olmak üzere yaşadığı tüm yöreleri dolaşmış, bir 
anlamda kendisi ve çevresiyle hesapiaşmış ya da daha doğ
ru bir demeyle vedalaşmıştır. Ancak yine bu süreç içinde, 
şaşılası bir hızda çalışmış ve ı4 aylık bir zaman dilimi için
de, elliden çok yağlı boya resim yapmıştır. 

Picasso, ı 904 yılının Nisan ayında, artık Katalanya'dan 
ayrılıp uzun bir süre yerleşmek üzere Paris'e gitmiştir. .. 

Picasso, ressam arkadaşı, Sebastian Junyent ile birlikte 
uzun süreli yerleşmek için, ı904 yılının ilk yazında Paris'e 
geldiklerinde, Montmartre Ravignon 13 numaralı evde 
hem barınabilecekleri hem de atölye olarak kullanabile
cekleri bir yer bulabilmişlerdir. Diğer kat ve odaları da pek 
çok ressam ve yazar tarafından paylaşılan bu ev, kısa bir sü
re sonra bölge aydınlarının sıklıkla buluştukları bir kültür 
merkezi durumuna gelmiştir. 
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Picasso'nun Montmartre'daki yaşamı çok zor koşullar 
altında geçmiş, açlık ve yoksulluk zaman zaman pek çok 
ressam ya da yazar arkadaşlarının intihar etmesine yol aça
cak düzeylere ulaşmıştır. . .  

Bu dönemlerde Picasso, zamanının büyük bir bölümü
nü, ozan dostu Max Jacob ile birlikte geçirmiş ve öğleden 
sonra saat üç-dört dolayiarından ertesi günü sabaha kadar 
süren bir çalışma temposu düzenleyen Picasso, bu çalışma 
biçimini hemen hiç aksatmadan ömrü boyunca sürdürmüş
tür. 

Picasso, Montmartre'a gelişinden kısa bir süre sonra ta
nıştıkları Fernande Olive ile uzun sürecek arkadaşlığına bu 
koşullarda başlamıştır . . .  

Picasso, Max Jacob ve Fernande Olive, çok kez, sabah
ları Montmartre tepesinin eteklerinde kurulan Medrano 
sirkine gitmişler; soytarılar, cambazlar, palyaçolar hatta 
hayvanlarla dostluk kurmuşlar ve akşamları mum ışığında, 
soğukta ve genellikle de aç karnına sabahlara kadar bu ye
ni dünyanın insanlarının resimlerini yapmışlardır. . .  

Picasso, ilk kez, 1905 yılında Galeri Berte Weill'de aç
tığı sergisindeki resimlerinin temel konusunu bu yeni dün
yanın yeni dostları olan paylaçolar, cambazlar, soytanlar 
oluşturmaya ve ayrıca bu aşamada kullandığı renkler de, bu 
yeni yaşam biçimlerine uygun olarak koyu maviden açık 
pembeye dönüşmeye başlamıştır. Picasso, içerik biçim di
yalektiği araştırmasını sürdürdüğü bu aşamada da, gerek 
konu ve figürleri gerekse de renkleri çok kez sembolik kul
lanmış ve giderek artan oranlarda, insan sevgisini, yaşama 
umudunu sergilerneye çalışmıştır. . .  

Picasso, yine bu aşamada, Yoksulların Yemeği gibi 
'·mavi dönemin " en görkemli örneklerini üretmeyi sürdür
müştür. Fakat ilginçtir ki, bu evrede üretilen akrobatlar, 
cam bazlar, vb. "pembe dönem " çalışmaları sayılrnalarına 
karşın, "mavi dönem " ögelerinin izlerini taşımışlardır. Bir 
aşamadan diğerine geçiş, görece yavaş ve Ütücü Kadın ör
neğinde olduğu gibi birbirlerinin içinde eriyerek olmuştur . . .  
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Fcmande Olive ile. 

Picasso, yine bu arada,  M ax J acob'un diğer bir ozan 
dost u Andre Salmon ve ömür boyu sürecek bir dostluğu 
başlataeakları bir başka yazar-ozan -düşün adamı Apoiline
re i le  tanışmıştı r . . .  

Picasso, 1 904 y ılı güzünde açılan karma bir sergiye 12 

çalışmasıyla katılmış ve Fernande Olive, " Meditasyon" gi
bi resimle rde ilk kez yapıtiara konu olmaya başl amıştır. 
1 904 yı l ı  kış aylarında artık "mavi dönemin " son resimleri 
üretil m iştir. . .  

Picasso, bu zaman dil imi içinde Paris-Fransa, B arselo
�, Madrid, M alaga ve Ispanya 'nın çeşitli kent ve köylerin
de o denli  çok dolaşmış, yer değiştirmiştir ki, genellikle 
"mavi dönem " kapsamı içine giren resimlerin pek çoğunu n  
nerede b aşlanıp, nerede sürdürüldüğü y a  d a  tamamlandığı 
kesinlikle bil inmemektedir. . .  

Picasso, "pembe dönem " resimlerini i l k  kez,  1 905 yıl ı  25 

Şubat - 6 M art tari h le rinde , Albert Trachel ve A uguste Ge
rardin i le birl ikte, Haussmann Bu lvan ndaki Galeri Serru
ier'  de sergi!emiştir. . .  

Sergi kataloğunun önsözünü Charles Morice yazmış. 
Apoll inaire, La Revue inımoralist"in Nisan ve La Plımıe 'ın 
15 M ayıs tarihl i  sayılarında çıkan iki kritik yayınl amıştır . . .  
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Bu resimlerde de insanlar, sembolik olarak, yabancılaş
mış, istemedikleri görevlerle yükümlenmiş olsalar da, gide
rek yaşamın içine girmeye; bedenler, eller, yüzler daha ba
kımlı , hatta güzelleşmeye başlamış; konuların rengi,  zaman 
zaman bu artan nicel iği v urgular nitelikte pembeleşmiştiı . . .  

Picasso, 1 905 y ı  l ı  i lkyazı 
boyunca s i r k  konularını ,  
''pembe dönem i "  sürdürmüş
tür.  B u  arada Picasso, M ax Ja
cob ile birlikte, bir  gece gittik
leri, Medrano S irki gezisi dö
nüşünde, sabaha kadar çalışıp 
ünlü Soytarzideli yon tusunu 
yapmıştır. B u  çalışmada, yon
tunun genel yüz çizgilerinin ve 
mimiklerinin  de gösterdiği gi
bi. Max Jacob model olar;ı k  
dostuna yardım etmiş;  ancak 
yakınları, o dönemlerde, bü-
yük bir yurtsama (sıla özlemi) 

nclr, / 1.!115 içinde olan Picasso'nun Soyta-
rı/deli çalışmasıyla, b iraz da 

kendi duygularını dışladığını a nımsatmışlardır.  . .  

Pembe Dönem, mavi ekinemin devamı niteliğindedir.  
Mavi ve Pembe dönemler arasında kesin t i  yoktur; ayrılık
t an çok bütünlük vardır. B ur ada bu kez de devrimierin dış
ladığı ve burjuvanın d a  arasına almak istemediği,  toplumun 
dışında -ya d a  kenarında- yaşamaya it i lmiş palyaçolar 
(Harlekin'ler ) .  Clown' lar, Picrrot ' lar  görülür. Picasso, bu 
sokak sanatkihl arının. akroba tların , müzisyen lerin,  canbaz
l arın yaşam tarzlarını olağan ü<;tü bir du yarlı lıkla res imlc
mi�tir. . .  Palyaçolarcla, Pierrot'larda yalnızlığın .  yal ı t ı lmış l ı 
ğın. Hic'leşmenin ınela n k Dlisi bu kez pembe re nf? i ıı \ e şi t li 
tonla nyla scrgilenir.  Pem be r/Dneme konus l i n a  gbt ' ·· ;>�ı !y: ı  

. 1 Ha ı le ki n )  Dönem i "  adını 'h. renler de va ı . 1  r. b ;  ı l " '  
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Pierror maske ilc Pons / 918. 

yaşam larının , varoluşları
nın b u  d ünyadaki saçmalı
ğını ve anl arnsızlığım gör
m ü şlerdir .  Mavi dönem 
için yazgı gibi sezinlenen 
şeyler, bu dönem insanla
rınca bilinçli  ol arak kavra
nıaktadır. Örneği n ,  Pierrot 
toplum içinde artı k yerinin 
olmadığı çok iyi bilir .  D ış
Lınmıştır.  Ancak. o da d i 
per insanlar la  i l i şk i le rınİ  
kesmiş.  Yaln ızl ığını kabul  
e t m iş .  konumu n u  melan

kol ik bir  onurla taşımaya 
h azırlan mıştı r .  " D e l i " l e r  ve 

Tual ii zerine yağlıboya 92. 7  x 93 cm. 
New York. Modern Sanallar Mlizesi. diğer çı lgın lar da bu tür 

köksüz kalmış insanl ardan
dır. B unlar amaçladıkları daha insancıl bir dü nyayı kura
m amışlar, toplumsallaşanı aınışlar, yenik d üşmüşler. dışl an
mışlar,  kendi içlerine kapanınışlar. Yersiz,  yurtsuz. köks üz 
k alnıış lar.  Tarih boyu hep sirklerde, boı dellerde yaşamaya 
m ah kum olmuşlardır. Bunlar,  Boudelaire ' n i n  ul ulaştırd ığ ı  
t iplerdir. Picasso, yaşamı boyu her zaman bu t ü r  bireysel 
anarş ist başkaidırıyı beni msemiş, desteklenı iş t  i r. 

Picasso, yaşamının her d öneminde, özell ikle de ruhsal 
sarsıntılar geçirdiği zamanlar d a  kendi kendisinin yanısıra 
Pierrot resimleri de çizıniştir .  Örneğin, 1 9 1 8  yılında, böyle 
bir b un alım içinde çizdiği Pierrot yapı lı özel l ikle d uygu 
yüklüdür.  B urada.  siyah arka ze min üzeri nde beyaz giysiler 
ici nele gösterilen Pierrot'un varoluşsal saçmalığı daha da 
belirgin vurgulanmış.  Pierrot 'un melankolik gözl erinde yo
ğun bir huzu rsuzluk ve çare sizl ik. yaşamııı anlam'Izlığı .  b tı · 
yük düş kırı kl ıklarını n ,  b aşarısızl ıkla r ın ve hepsınİn ıw nı 
nedeni hem de soııucu olan topluııısal laşamayı�ın acısı s e r 

gilenmiştir.  
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Picasso, l lJ05 yılı  Haziran-Temmuz aylarında, Güzel 
Hollmıdafı, Üç Hollanda/ı Krıdın gibi ça l ışmalarını yaptığı 
kısa süreli bir Hol landa gezisi yapmış; aynı yılın sonbaha
rında, Paris sanat çevrelerince yakından tanınan Amerika
lı Leo ve Gc::rtrude Stein kardeşler ile tan ışmış ve yine bu 
aylarda, i lk  kez Lt::o'nun,  sonra da yeğeni A l i e n  Stein'ın 
portrelerini yapmıştır. Picasso, l 905-1 906 yıl l arında yeni 
form deneyim lerine başlamış.  Bu çabalarının sonucu mo
dern sanatın yeni b i r  sanat di l i  ortaya çı kmaya başlamıştır. 
B u rada Picasso, hem biçimi bel irleyen ayrın tı l arı hem de 
ren k l eri azaltmaya e n  aza indirgeme yoluna gitmiş. B u  aşa
mada Cezanne'ın ,  Gougi n ' ı n  etkileri daha bir be lirgindiı. 

Arıcak bu ara, onu en çok eski Afrika sanatı, Antik İspan
yol yontu ları etkile miştir. Bu Antik sanat yapıtlarının insa
nı ifade ediş biçimini,  içdünynyı dışa vurum tarzlarını Picas
so, insamn psikolojik otopsi denemele rinde ku l lanmıştır.  
O lguların "nasıl olduiJu değil, nasıl alması gerekr(�i " araş
t ı rnı a dönem ini biraz daha yakından tanımada Pi casso 'nun 

Getirw/e Stein f'ortresi, /906. 1 906 yılında yaptığı iki  
portre ö nem li ipuçları 
verebil ir. Bunl ardan bi
ri ,  Gertrade S tc in ' in,  di
ğc rı  kendi  port resi  dir .  
Picasso, bnr ad a  doğa
nın mantığın a göı e de
ğil ,  olguları kendisinin 
gördüğü ya da sezinle
diği gibi ,  özcesi. -Afri 
kalı  b i r  sanathh bunları 
n ası l  yapardı kaygısıy
la-, tinsel yapıya, kişili
ğ<: uygun olması gerek
tiği giöi resinı lemiştir.  

Picasso i le Gertrude 
Stcin arasında uzun sü-



reli yoğun bir dostluk olmuş. Gertrude Stein'in entellektüel 
kapasitesi Picasso'yu çok etkilemiş ondan çok şey öğrenmiş
tir. .. Portre yapma teklifinin nasıl ortaya çıktığı, geliştiği bi
linmiyor. Ama Gertrude Stein bu portre için Picasso'ya en 
az doksan kez paz verdiğini hem kendisinin sekreteri Alice 
Toklas ve hem de Picasso'nun o zaman birlikte yaşadığı ar
kadaşı Fernande Olivier sonradan ayrı ayrı yazdıkları anılar
da çeşitli kereler vurgulamışlardır. . .  Bunlara göre hafta ara
sı hemen her gün Stein, Picasso'nun atölyesine gelmiş. Cu
martesi akşamları Picasso onların evine gitmiş. Portre üze
rinde çalışmış, sonra da akşam yemeğine kalmış. Burada, 
Paris'in önde gelen aydınlarıyla tanışmış. Alışılmışın ötesin
de uzun bir çalışma denemesine karşın Picasso resmi bir tür
lü tamamlayamamıştır. Birbirlerini çok etkileyen bu iki insa
nın karşılıklı paz vermeleri Narman Mailer'in tanımıyla, bir 
tür "Cadı" - "Büyücü" ilişkisine henzemiş. Sonunda, Picas
so, Gosol'dan döndükten sonra resmi birden bitirmiş. Dos
tuna teslim etmiş. Burada, Gertrude'un maske yüzünde göz
leri dış dünyaya değil kendi içine çevrilmiş olarak gösteril
miş ve gerçekte yapıt kişiliğin analitik iç gözlemi gibi betim
Ienmiştir. Picasso, aynı yöntemi kendi kendisine de uygııla
mış. Kendi portresinde de kendisinin psikolojik otopsisini 
yapmaya çalışmış. Kendi iç dünyasında yakalayabildiği kor
kularını, kaygılarım, kararsızlıklarını içtenlikle sergilemiştir. 

Picasso, 1906 yılı nın ilkbaharında, evrimsel gelişmesin
de önemli bir yer tutan, Antik Çağ Yunan, El Greco ve Ce
zanne'ın etkilerinin yeni bir senteze ulaştığı At Siiren Genç 
çalışmasını yapmıştır. 

Picasso'nun yaşamında 1906 yılı büyük bir devininıle 
sürmüş; ilk kez Louvre Müzesi'nde, eski İberik yontularını 
ve fresklerini kapsayan bir sergi açılmış ve Picasso bu yapıt
ların çok etkisinde kalmıştır. . .  Yine aynı yılın Nisan ayında 
Matisse, sanat çevrelerinde yankı bulan Yaşama Sevinci ad
lı çalışmasını Salon des İndependants'da sergiiemiş ve aynı 
günlerde Gertrude Stein, Picasso'yu ilk kez Matisse ile ta
nıştırmıştır . . .  
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Picasso, 1906 yılında, kişiliğinin ve sanatsal çalışmaları
nın evriminde niteliksel sıçramayı koşullayacak niceliksel 
birikimlerin son aşamasına ulaşmıştır. Picasso'daki bu tin
sel geri limi sezinleyen ve o sıralarda, ünlü Yunan politika
cısı Venizelos'un Paris'te öğrenimini sürdüren oğlu, ona is
panya'daki ilginç ve eski bir dağ köyü olan Gosol"da ara
dıklarını bulabileceğini öncrmiştir. . .  

Picasso, Fernande ile birlikte, 1906 yılının 20 Mayıs gü
nü, ailesini ve dostlarını görmek amacıyla ilk kez Barselo
na'ya gdmiş. Aynı günlerde, Morral adlı Katatonyalı bir 
gencin Madrid'de Kral Alfons XIII 'e bombalı bir saldırı dü
zenlenmesinin anısına, Barselona'da en az 200.000 kişinin 
katıldığı büyük dayanışma gösterileri düzenlenmiş ve ardın
dan genel grev ilan edilmiştir. . .  Bu coşku dolu gergin ortam, 
yazar ve sanatkarları daha da etkilemi� ve ürünlerine yansı
maya başlamıştır. Bu koşullarda, Picasso da kişiliğindeki ye
ni birikimlerin ve toplumun nabzının kendi damarlarında 
attığını algılamanın heyecanıyla, yokuluğunu sürdürmüş ve 
Barcelona'dan 1 00 kilometre uzaklıkta olmasına karşın, an
cak bir bölümü tren, geri kalanı kalır ve eşek sırtında gidile
bilen ve güneş ışınları altında, insandan yoksun bir gezegen 
izlenimi veren doğal yapısı. deniz düzeyinden 1 .423 metre 
yüksekliği, 900 kişilik nüfusu, ile örnek bir İspanyol doğa 
köyü niteliği sergileyen (Leride) Gosora varmıştır. . .  

Çok sert doğa koşullarında, hemen tümüyle gri top
rak üzerinde, kesme geometrik biçimli granit kayalar 
içinde, yine bu taş ve topraklardan yapılmış evlerde yaşa
yan, çalışan insanlar arasında geçirilen tatil süresince Pi
casso, tarihsel gelişiminin yeni yapıtlarını vermeye başla
mıştır. .. 

Gosol, sert doğa ve yaşam koşulları ile Picasso'ya kafa
sında sorunlaşan noktaları sıfır ncktasına kadar indirgeyip, 
yeniden üretme olanağını vermiş ve Picasso orada doğa de
ğil, insan resmi yapmıştı r.. . 

Picasso, Gosol'da ilk kez, yeniden Antik Çağ sanatını, 
Akdeniz Klasiği'ni tartışma gereğini duymuş. Burada, Pi-
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Josep Fontdn·ifa, /'J06 
casso, modern kültürün gereksinim d uyduğu yalınlığı ve 
derinl iği sergilemiştir.  Gosol d a  özlemle Katalanca konuş
tuğu doksan yaşındaki k açakçı Josep Fontdevila'nın yüzü 
Picasso'nun çok ilgisini çekmiş. Onun,  elmacık kemikleri 
çıkık, köşeli yüzünü defalarca resimlemiş.  Kübizm i n  b aşla
m asında bir olası l ı k  bu doksan yaşındaki Katalan dağ köy
lüsünün yüzünü ve bu yüzde ifadesini bulan ruhsal dünya
sı ııı tanımasının önemli katkısı olmuştur. . .  Picasso, Gertm
de S te in ' in portresini de b u ndan sonra tamamlayabilmiştir. 

Picasso, 1 972 yılında, 92 yaşında ölümünden bir süre 
önce kendi kendisini  65 yıl  önce gördüğü bu dağ köylüsü 
Josep Fontdevila'ı amınsatır biçimde resimlemiştir. 

B u  aşamada Picasso, fazlalıkları ayıklamaya, bedensel 
ve tinsel yapının e n  temel k u vvet çizgilerini,  ana ritm ini  
araştırmaya başlamış ve renk olarak genellikle k ırmızı aşı 
boyasını yeğlemiştir. .. 

İnsanların en yalın çizgilerini yakalamada,  Gosollu dağ 
köylülerinin dostlukları,  kucaklaşm aları, yüzleri, elleri, ça
lışmaları, birlikte yemek yemeleri Picasso'ya çok yardımcı 
olmuştur. . .  

B u  dönemde, kendi resimlerini de yapan Picasso öze l
likle gözlerini, dünyayı çok daha ayrıntılı  görmek istercesi
ne giderek abartılmış büyükl üklerde çizın iştir .  . .  
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Artık, insan vücutları, yüzleri en temel ortak paydalar 
altında toplanmaya, asimetrik, geometrik kristal biçimler 
almaya, masklaşmaya ya da başka türlü bir söylemeyle, 
modern sanat, İspanya'nın Gosol adlı bu dağ köyünde doğ
maya başlamıştır. . . Gosollu köylüler, insan vücudunun, yü
zünün, kişiliğinin en temel ritmini bulmada yol gösterici ol
muşlar; yeni sanat, Gosol 'lu işçilerin ,  köylülerin yüzlerin
den, dingin kişiliklerinden kaynaklanmıştır. .. 

Bu sıralarda, bölgede çıkan bir tifüs salgını nedeniyle 
tatilini kısa kesip Paris'e dönen Picasso, üzerinde uzun sü
reler çalışıp bir türlü "tamamlayamadığı" Gertrude Stein 'ın 
resmini kısa sürede ve modelsiz bitirmiştir. .. 

Sanat tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini 
oluşturan bu çalışmasını Gertrude Stein'a gösterdiğinde, 
mask yüzlü portreye bakan kadın, "Bu bana mı benziyor'' 
diye sorunca, Picasso, Freud'a, psikanaliz çalışmalarına 
gözkırparcasına, "Hayır, madam, ileride siz ona benzeye
ceksiniz " demiştir. . .  

Kübizmin i lk kilometre taşlarından birini, belki de bi
rincisini oluşturan Gertrude Stein Portresi, gerek resim sa
natı tarihinin ve gerekse de Picasso'nun yaşamının en 
önemli sıçrama noktalarından birini oluşturmuş. Picasso 
burada, Guernica çalışmasından çok önce, yanlılığını ilan 
etmiştir ... 

Çağının önde gelen sanatsevederinden biri olan Gert
rude Steine, resminin, daha doğru bir demeyle, kişiliğinin 
bu biçimde betimlenmesine rağmen ya da bunun için, son
raki yıllarda Picasso üzerine yazdığı kitabının birinci sayfa
sının ilk satırlarında, "Ondokuzuncıı yüzyılda resim sanatı 
Fransa 'da Fransızlar tarafından yapılıyordu; yirminci yiiz
yılda yine Fransa 'da, ancak bu kez İspanyollar tarafından 
yapılıyor" diye yazmıştır . . .  

Picasso'nun, "0, hepimizin babasıdır" dediği Cezanne 
1906 yılının Ekim ayında ölmüş ve anısına hemen, Salon 
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d'Automne 'da, on res
mini  k apsayan görece 
küçük bir sergisi açıl
mış; aynı yılın son gün
lerine doğru Picas
so'nun yaptığı akt çalış
malarında, yine iberik 
yontu ve fresklerinin, 
Afrika m asklarının ve 
Cezanne'ın etkileri gö
rülmüşt ür.. .  

Picasso, 1 907 yılı-
,1 11!\ır• m 'J, 1\ '""'''r Nrı� nın Nisan-Niayıs ayla-

rı nda, sanat tarihçileri
nin, Giotto 'dan 600 yil 

sonr resim sanatmda gerçekleştirilen en biiyük attlmz, hat
ta devrim dedikleri  A vignon 'lu Kadmlar çalışm asına baş
lanı ı ştır. A vignon 'lu Kadmlar çalışmasında ,  ilk kez gele
neksel resim sanatının derin l ik ve temel konu (merkezi te
ma) savlarını yadsınmış;  konu foıı-figür i l işkisi  içinde tüm 
yapıta yayılmış; bir anlamda desantralize e d ilmiş,  ya da 
daha doğru bir demeyle,  tek tek figürleri bir bütünün par
çaları gibi gösteril ip,  toplum-insaıi-uzay-zaman süreklil iği  
bulunmaya çalışılmış. Geometrik asiınetri ya d a  Öklitçi  ol
m ay an bir geometrinin uzay-zaman anlayışı uzantısında ve 
Görelilik Kurarnları kapsamı i çi nde ge lişen iş l evsel bir  ye
niden yerleştirme i le  insanların bedensel ve tinsel dünya
larını e n  yalın ve en sağlam k u vvet  çizgileriyle betinı l eyip, 
bunları dingin bir ritm içinde sergilemiştir. B u rada yine 
tek tek parçaların yanında, bütünün rıtmi de yakalanınaya 
çalışıl mıştır. . .  

Picasso'nun bu yapıtta vurgulamak istediği ,  olasılıkla 
yeni bir dünyanın, yeni bir toplumun insanlarının ritmi ol
muştur. Bu yaklaşım içinde, A vignon 'lu Kadınlar, bir  caz 
müziği ya da örneğin. aynı tarihsel dönemlerin devinim iş-
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leyen Şostok ovij "in 1 905 olayların ı  anlatan II. Senfonisi i le 
birl ikte izlendiğinde, amaçlanan bu yeni  ritm daha da so
mutlaşmaktadır . . .  

Picasso ayrıca, düzenin  resmi akademik güzelliğini de-
ği l ,  görün e n  ve bi l inen gerçeğin 11,,1" ,  
estetiğini ve dinamizm ini ,  izleyici
ler i le birlikte devrimci bir dönü
şüme sıçratmanın yollarını tartış
mış, bu n edenle de yapıtın tümün
de d i ındik ayakta kalmanın, di
renmenin gücü ve gerçek bir b aş
kal dırı vurgulanmıştır . . .  

Picasso, bu aşamadaki resim
lerinde ve de özellikle A vignon 'lu 
Kadmlar çalışmasında, b u  top
lumsal başkaidırıyı Afrika mask
l arının, tatemlerinin ya da Poli 
nczya Adaları 'nın diğer s a n a t  yapıtlarının öğeleriyle betim
lemiştir. . .  

İ lk toplu m l arın sanat  ürünlerinin önemini  vurgu layan 
i lk Avrupalı ressam Albrccht D ürer'dir. Dü rer, 1 520 yılın
da Brüksel'de gördüğü Meksika kökenli ınasklar, yontular 
karşısında çok duygulanınış ve bun lara yüksek değer biçil

Gwllaunıc Apollinairı· 
ınesi  gerektiği n i  söylemiştir.  . .  
Benzer sanat ürünlerıne çağdaş 
bir yöntemle yaklaşım, yüzyılın 
başlarında,  Fra n s a ' d a  M aurice 
Vlaıninck ve Alınanya'da Ernst 
Kirchner ile b aşlamıştır . . .  

Maurice Vlaminck, tüm yaşa
mı boyunca, sanatçı kişiliğini aka
de mik öğre timle bozın amış ol
mak, Louvre Müzesi 'n e  bile git
memek, tüm bunlara karşın Afri
ka sanat ürünlerinden, m ask ve 
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yontulardan oluşan küçük bir koleksiyana sahip olmakla 
övünmüş. Olasılıkla, Andre Derain, 1905 yılında Vla
minck'den bir Afrika mask'ı almış ve atölyesinin duvarına 
asmış. Apollinaire'e göre Matisse ile Picasso, böylece Afri
ka plastik sanatlarıyla ilk kez Derain'in atölyesinde karşı
laşmışlar: Matisse Paris'teki bir antikacı dükkanından ben
zer mask ve yontular edinmiş. Picasso başından beri konu
ya büyük bir ilgi duymuş; 1907 yılının Mayıs-Haziran ayla
rında Paris'te bugün İnsanlık Müzesi "Musee de l'Homme" 
adı altında tanınan Budunbilim Müzesi'ni gezmiş ve o za
man, kendi tanımlamasıyla "valıiy gelmiş " gibi olmuştur. .. 

Picasso, ilk toplumların sanat ürünlerindeki yalın anla
tıcı biçemini çok önemsemiş, fakat bu konu ile ilgilenmesi
ni koşullayan asıl önemli nokta, bu sanat yapıtlarının, yon
tuların bu toplumlarda üstlendikleri işlev olmuştur. .. 

Gerçekte, ilk toplumlarda, sanatın ve sanatçının tanımını 
yapmak oldukça zordur. Ayrıca, sanat yapıtı olarak nitelen
dirilen ürünleri, diğerlerinden ayırmak hiç de kolay değildir. 

İlk toplumlar içinde, salt sanat ürünleri üzerine çalışan 
bir toplumsal iş bölümüne pek rastlanmamış, böyle bir 
özelleşme saptanmamıştır. . .  Örneğin, Polinezya Adala
rı'nda ya da Afrika toplumlarında, bir erkek kendi evini, 
sandalını, küreklerini, mızraklarını ve de bu arada törenler
de gereksinim duyulan maskları ya da tatemleri yontar, 
üretir. Ve bu çalışması için, toplum tarafından ayrıca ödül
lendirilmez, ayrıcalıklı bir konuma getirilmez. 

İlk toplumların sanat yapıtları müzeleri süslemek, du
varlara asılmak ya da sergilenrnek için üretilmezler. Bura
larda, "seyredilmek için sanat" ya da "sanat için sanat'' ya
pılmamıştır. 

İlk toplumlardaki sanatsal çalışmalara gerçek değerini 
onların işlevleri kazandırır. Ustaca yapılmış bir mask ya da 
totemin, hastaları iyileştirdiğine, avı-ürünü bollaştırdığına, 
kötü ruhları, düşmanları kovduğuna inanıldığı ölçüde bun
lar önemsenmiş ve benzerleri üretilmiştir. 
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Söyleşinin bu aşamasında, büyü ile din arasındaki kar
şıtlığı ya da çelişkiyi anımsamak yararlı olabilir. Din hemen 
her zaman edilgen bir tavır içinde ortaya çıkmış, sorunlara 
yanıt bulmayı dua ve yakarınada aramıştır... Bu yönden, 
maji-büyü, bir anlamda, dinin karşıtı, antitezi olmuşlardır. 
Maji ve büyüde, dinin tersine, etken tavır almak ve başkal
dırı vardır. İnsanlar, majik ve büyüsel araçların da yardı
mıyla düşmanın, kötü ruhların kovulması, ürünün bol avın 
verimli olması, kısaca toplumun dirliği ve düzenliği için et
ken olarak çalışmışlardır. 

Picasso'yu, ilk toplumların sanat ürünlerine yaklaştı
ran en temel çıkış noktası bu olmuştur. Picasso, özellik
le 1907 yıllarının sonlarında ürettiği yapıtlarında, bunla
rın toplumsal görevlerini, işlevlerini vurgulamak için i lk 
toplumların sanatlarındaki yalınlığa, ritme, işlevsel etki
ye ulaşınaya çalışmış. Sanatkarın gerçek işlevinin edil
gen değil ,  etken olmak zorunda olduğunu, ilk toplumla
rın çalışmalarını gördükten sonra çok daha iyi özümle
miştir. 

Bu nedenle Picasso kendi çalışmalarının da toplumsal 
sorunların değiştirilmesinde, düzeltilmesinde, tıpkı bir mas
kın, bir tatemin yarattığı etkiye benzer bir görev üstlenme
sini amaçlamıştır... 

Bu aşamada Picasso ile öncülü ve hatta ardılı kimi sa
natkarlar çok daha kolay kar�ılaştırılabilir. Örneğin günlük 
konuşmalarında, yazışmalarında bile dilek kipi fiiller kulla
nan izlenimcilerin konumu bir tür edilgenlik içinde ortaya 
çıkmış, bunlar çok güzel, çok görkemli ürünlerinin toplum
sal değişim için etken birer silah olmasını hiçbir zaman düş
lernem işler. Fakat burada, Cezaone'ın ve Gaııg11in'in çok 
önemli bir geçiş-köprü görevi üstlendiğini unutmamak ge
rekir... 

Picasso'da bu olgu, belli niceliksel devinimlerden son
ra, niteliksel sıçramayla değişmiş ve amaçlanan düzeye 
ulaşmıştır... Bu noktadan başlayan devinim, Guernica 'da ya 
da Barış Güvercinleri'nde doruk noktasına vannıştır. 
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Kuşkusuz böylesi oir aşamaya ulaşmak ve ilk toplumla
rın sanat ürünlerinin işlevsel yanını yakalamak ve bunları 
içinde yaşanan toplumsal sorunların çözümünde bir "silah 
ya da savunma aracı " olarak kullanabilecek bir düzeye gel
mek için belli bir birikim, hazırlık gerekmiştir. 

Paul Gauguin, Komün yenilgisi ve ardından gelen 
Dreyfus Davası ortamında, artık Fransa ve Paris içinde so
luk alamayanlardan biridir. Gauguin Avrupa Anakarasın
dan uzaklaşıp dünyanın başka bir yerlerinde kendi tanımıy
la  "Yitik Cenneti" aramaya başlar. . .  Düşlediği cenneti bula
bileceğini umduğu uzak ülkelere, Tahiti'ye gider.. .  Ama 
büyük düş kırıklığına uğrar. Paris'i bile berbat eden beyaz 
adamın kendisinden çok önce bu güzel yörelerden geçtiği
ni ve buraları sıfıra değin tahrip ettiğini, cennetin yerini 
yoksulluğun ve frenginin kasıp kavurduğunu görür. Gaugu
in, bu "Yitik Cennette " gördüğü "Havva"ları resimlerneye 
başlar. 

Kutsal kitaplardan çok farklı, doğal toplum harmanisi 
içinde mutlu olan bu havvaların beyaz adamların ardında 
bıraktıkları büyük yıkıntı sonucu nasıl onurlu melankolik 
bir hüzün içinde yitip gittiklerini sergiler. intihar etmek is
ter. Kurtulur. Büyük ekonomik ve psişik sarsıntılar içinde 
53 yaşında ölen Gauguin, din kitaplarının söylediklerinin 
yalan olduğu, ve yeryiiziiniin hiçbir yerinde cennet olmadı
ğı, her yerin yoğun bir acı hüzün içinde bulunduğu haberini 
verir. .. Yaşamı boyu büyük acılar içinde kıvranan, ölümün
den hemen sonra, van Gogh ve Cezanne ile birlikte modern 
kültürün üç büyük yaratıcısı (babası) olarak kabul edilen 
Gauguin'in, sanatı ve özellikle de "Havvaları" Picasso'ya 
büyük esin kaynağı olmuşlardır. 

Picasso'nun 1 907 yılında yaptığı Avignon'lu Kadın
lar çalışmasına dönemin başyapıtı, sanat tarihinin dö
nüm noktası olarak bakılır ve bunun, Mısır ve Afrika sa
natının da yardımıyla modern sanatın yeni dilinin bulun
masındaki temel şifreyi oluşturduğu, ya da çözdüğü vur
gulanır. 
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Avignon'lu Kadınlar yapıtının ortaya çıkış öyküsü kı
saca şöyle özetlenebilir: Picasso, bu çalışmalarını 1906 yılı
nın sonbaharında başlamış. Bütün kış konu üzerine çalış
mış. 1907 Mart ayında kompozisyonun belli bir aşamasına 
gelinmiş. Sonra her şey yeniden değiştirilmiş. Temmuz 
l 907'de ulaşılan aşamada çalışma kesilmiştir. Bugün New 
York'ta sergilenen yapıt bu durumdadır. Picasso, bu yapıt 
için elimizde bulunan -bilinen- en az 809 önçalışma yap
mıştır. Sanat tarihinde bu denli yoğun ve sancılı bir uğraş 
harcanarak ortaya çıkarılan başka bir resim örneği olmadı
ğı söylenir. 

Konu gene toplumun kenarına itilmiş bir genelevde 
çalışan kadınlardır. Yenilik gene onlardan başlamıştır .  
Fakat bu kez hem biçim ve hem de konu değişmiş. Ay
rıca, güzellik ile çirkinlik ve iticilik birl ikte sergi lenmiş
tir. Bu yapıtla gelenek mi parçalanmıştır, yoksa gelenek 
ile modernizm arasındaki en sağlıklı köprü ve yöntem 
mi oluşturulmuştur bilemiyoruz. Belki de burada en 
kökten gelenekçilerin en modernİst insanlardan çıktığı 
bir kez daha kanıtlanmıştır. . .  Picasso'ya esin kaynağı 
olan genelev (Bordell) ,  Barselona'daki Bordells Carrer 
d 'Avinyon olduğu, bunun Fransa'daki Avignon kentiyle 
bir ilgisinin bulunmadığı bi l inir .  Picasso, Barselona'daki 
bu geneleve pek çok kez gitmiş .  içini dışın ı  yakından ta
nımış. Diğer pek çok sanatkar gibi Bordeli ' lerde çalışan 
kadınlara büyük ilgi duymuş. olanak bulduğunca onları 
resimlemiştir. Ayrıca, Toulouse Lautrec ve Degas'ın ça
lışmaları bu konuda Picasso'ya önemli esin kaynağı ol
muşlardır. 

Bu yapıt kuşkusuz allegorik bir çalışmadır. Ve Mısır, 
Asur, Bizans İkonografisi, Afrika sanatı gibi pek çok yön
temlerin izlerini taşır. .. Örneğin yapıtın ortasındaki kadının 
bacaklarının Milo Venüsünün hacaklarına benzediği, An
tik Grek estetiğinden esinlenerek yapılması olasıdır. Yan
daki kadınların Bizans İkonografi ve Afrika Sanatı gelene
ğinden geldiği kanısı yaygındır. 
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Picasso. -pek çok desen denemesi nel e n  izieyebildiğimiz 
gibi- bu ımısk yüzlerini oluşturabilmek için - gözler ve bu
run kökünü değiştirıniş;  ve etkileyici bir tek renk oluştura
n a  değin, beyaz, sarı ve koyu kahverenginin tonları i le oy
nanmış;  ayrıca heyecan verici ve uyarıcı renk olarak m avi 
kullanılmış.  Bordeli fiktiv d ü nyasında Antik dünyanın ide
al kadın güze lliğinden hareket edilerek Afrika Sanatı ile 
Hıristiyan ikonografisi b i rleşmesinde modern sanatın yeni 
dil i  ortaya çıkmıştır . . .  Kadınl arın yüzleri de etten kemikten 
çok ağaçtan yapıldığı izlenimini verirler. Burada herşey do
ğalmış gibi görünmesine karşın doğanın kopyası değil do
ğan ı n  yeniden biçimiendirilmesi çabası olarak ressamın is
temine d üşlerine göre biraraya gelmişlerdir.  

Gümrükçü takm a adıyla da anılan, Henri Rousseau'
nun kanısına göre, yapıt, Antik Mısır, A ntik Grek ideal gü
zelliğini,  Afrika mask san atını,  Bizans ikonografisini aynı 
tualde üzerinde birlikte sergil emiştir. Yapıt, korkunç fias
ko, sağlıksız kadın lardan oluşan canavar tablosu vb . gibi 
pek çok eleştiri almış.  Ün l ü  ressam D erain, Picasso bu res
m in çekim giiciinden kurtulamayacak ve giiniin birinde ken
disini bıı resmin çerçevesine asacak ve intihar edeceğini söy
lemiştir.  
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Tam bir "açık yapıt" örneği olan A vignonlu Kadınlar 
çalışması, gören herkesi hem uyarmış, huzursuz etmiş, yo
ğun gerilim oluşturmuş, hem de büyülemiş. Ama burada ne 
sıradan izleyiciler ne de sanat eleştirmenleri neyin kendile
rini bu denli etkilediğini bu güne değin doyurucu biçimde 
açıklayamamışlardır. 

Picasso'nun kendisinin de bu çalışma sırasında melanko
lik bir ruhsal durumun içine girip çıktığı, uyuşturucu kullan
dığı, "hakiki giizel/iği ve giizel/iğin hakikatını aradığı ", bu
nun için de, nesneleri ilk kez çözdüğü, çarpıttığı, en yalın du
rumlarına değin indirgediği ve sonra da onları çocuksu sem
bolleştirınelerle yeniden anlatmaya çalıştığı, tartışılmıştır. 

Picasso, henüz adı bile konmamış bu anıtsal yapıtını ilk 
kez, atölyesine gelen dostlarına göstermiş; bunların çoğu pek 
bir şey anlamadıklarını ya da açıkça beğenmediklerini söy
lerken. Vollards gibi dostları daha da ileri gidip, bunun "bir 
delinin hezeyanları " ya da "radyoaktivite çıkaran bir kay
nak" olduğunu yazmışlar. Matisse ve Leo Stein ise, "demek 
resim sanatında da dördiincii boyutu aramak, boyamak isti
yorsıınıız. ne eğlenceli. . .  " diye dolaysız alay etmişlerdir. .. Bu 
çalışma uzun süreler, atölyede bir anlamda saklı kalmış ve 
belki bir rastlantı, belki diyalektik bir eş zamanlılıkla, Eins
tein'ın Genel Görelilik Kuramı'nı yayınladığı 1916 yılında, 
Paris Modern Sanat Galerisi'nde, Andre Salmon'un önerisi 
üzerine A vignon 'lıı Kadınlar adı altında sergilenmiştir. .. 

1907 yılı Ekim ya da Kasım aylarında, Apollinaire ara
cılığıyla, ünlü ressam Braque, Picasso'nun atölyesinde 
A vignon 'lu Kadınlar'ı görmüş ve "Bu resim bizim alışılmış 
beslenme yöntemlerimiz yerine, insana gazyağı içirip, pa
çavra yedirmek gibi bir şey " demiş; izleyen gün ve aylarda 
ardılı olduğu Fauviz!fi akımından tümüyle ilişkisini kesip, 
kübizm üzerine çalışmaya başlamış; 1908 yılı Kasım ayında 
Salon d'Automone'da açtığı sergisinin katoloğun önsözüne 
yazan Apollinaire, "Braque, resim sanatına evrensel bir atı
lım, rönesans getirmiştir" diye yazmıştır. 
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Bu yeni akıma kübizm adı, olasılıkla bir alay sonucu 
konmuştur . . .  Braque'ın sergisinden çıkan Matisse, yolda 
gördüğü dostlarına, Braque'ın küplerden resimler yaptığın ı  
söylemiş v e  bunu duyan eleştirmen Luis Vauxcelles d e ,  14 
Kasını 'da, Braque; evleri, uzayt, kiiplere, geometrik figiirle
re döniiştiiriiyor diye yazmış ve birkaç ay sonra bu yeni sa
nat akım ına hemen t ü m  sanat çevrelerince kü bizm denme
ye başlanmıştır. . .  

Daniei· Hcnry Kalın�>"eiler 

Matisse' in  kanısına göre,  
i lk kü bist çalışmayı 1 908 yılın
da Braques "L 'Estaque Evle
ri" ad lı  yapıtında sergilemiş. 
Uçakla yeryüzüne bakan insa
nın görüş açısından hareketle 
yakalamaya çalıştığı yeni bo
yutu tuale geçirmeye başlamış. 
B u  yeni bakış açısı pek çok 
ressamın ilgisin i  çekmiş. Kısa 
zamanda gruba başka sanat
karlar da katılm ış. Hiçbir sa
natkar bu konuda açıklık ge
tirmediği için k übizmi n  ne ol
duğu, bununla ne yapılmak is

tendiği, -b ugü n bile- yeterince bil inmemektedir. Genel ka
nıya göre , k übizm ile yapıt a yeni bir dinam izm gelmiş. Ün 
l ü  sanat eleştirmeni Kahnweiller'ın kanısına göre, d ı ş  ve i ç  
dünyaJ aı·a yeni yorumlar getirilmiş. Resim sanatı dış dün
yanın aynası olmaktan kurtarılmış. Sanatkarların bil inci  
devreye girmiş, yapıla daha çok müdahale edilmiş.  Görü
n ü rden çok, bilinenler, anılar,  salt olan ve dış renkler değil, 
iç renkler, organlar, gözlerin gördüklerinin ötesinde diğer 
olgular, şimdiki zamanın yanma geçmiş ve gelecek zaman
lar da yapıtta gösterilmeye çalışılmış. Bedensel ve ruhsal 
otopsi bu lguları, bir tür ruhsal -bedensel topografi olarak
tuale yansıtılmış. Çizgilerden çok işaretlerden oluşan ve 
ruhsal bedensel labirentleri köşe bucak araştıran bir tür h i-
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yeroglif oluşturmak amaçlanmış. izleyiciden bu hiyerog
lif'in yorumlanması ya da okunınası ve ancak bu yoldan 
"/ıakikate " biraz daha fazla yaklaşılabileceği- düşlenmiştir. 
Kübizm akımı 1912 yılında doruk noktasına ulaşılmış, son
ra etkisi azalmış. Sanat tarihinin gizemli bilmeeelerinden 
biri olarak kalmıştır. 

Picasso, bu zaman dilimi içinde çalışmalarını ardıcıl 
sürdürmüş, 1908 yılı yaz aylarında, yakın dostu Alman res
sam Wiegels'in yoksulluk ve açlık nedeniyle intiharı onu 
derinden sarsmış ve bu olayın anısına Kurukafalı Durgun 
Doğa resimlerini 1909 yılı başlarında Cezanne ve Rousse
au'nun etkisinde kübizmin anıtsal resimlerinden Meyva Ta
bağı ve Ekmek çalışmalarını üretmiştir . . .  

1909 yılı ilkbahar aylarında, Fernande ile birlikte ilk 
kez Barselona'ya, oradan da yine bir dağ köyü olan Hor
ta de Ebro'ya (bugünkü adıyla Horta de San Juan) giden 
Picasso burada kübizmin ilk doğa resimlerini yapmış, Ey
lül ayı başlarında pek çok yeni çalışmayla Paris'e dönmüş
tür. 

Artık Picasso'nun ünü yaygınlaşmaya, resimleri olduk
ça çok satılmaya başlamış. Hemen eski bohem yaşamından, 
Montmartr'daki evinden ayrılıp Pigalle alanı yakınlarında
ki yeni evine, atölyesine taşınmıştır. . .  

Picasso, bu süreç içinde Kübist yöntemle yapılmış ün
lü portrelerini üretmeye yönelmiş, yeni yapıtları dünyanın 
çeşitli yerlerinde sergilenmeye başlamış; bu arada, Braque 
ile birlikte Düsseldorf'ta açtıkları sergi büyük ilgi topla
mıştır ... Picasso, 1910  yılı güzünde yaptığı Daniel Henry 
Kahnweiler'in portresi ile kübizmin doruk noktasına ulaş
mıştır ... 21 Nisan 191 1 tarihinde Salon d'lndependets'te 
açılan sergi bir anlamda kübizmin manifestosu olarak ta
nımlanmıştır . . .  

Einstein, sıklıkla, yeni bir kıtram oluşturmak, eski bir 
ahın yıkıp onun yerine bir gökdelen kondurmaya benze
nıez. Bu iş, daha çok, bir dağa tırmanmak, göriiş alanını ye-
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nilemek ve geniş/etmek, çıktş noktam::. ile on un zengin çev
resi arasuıda beklenmedik bağlanftlar b ulmak gibidir . . . de
miştir. 

Einstein'ın bu betimlemesi, çağdaş sanatın evrimini tar
tışmada da bizlere önemli bir yol gösterici olmaktadır. 

Hi<,.ı)ir sanat akımı, insanlık tarihindı:n ayrı bir devinim 
içinde gelişmemiş ya da kendil iğinden ortaya çıkmamıştır. 

En yürekli sanatsal çıkışların bile kükeninde, kimi kez 
çok şaşırtıcı bile olsa, Antik Çağ'ın ya da Hitit .  Mısır klasi
ğinin izlerini görmek olasıdır. . .  Ya da sorunu başka türlü 
koyarsak, temellerini insanlığın en eski kültür kaynaklarına 
dayamayan ciddi bir sanat akımına bugüne değin hemen 
hiç rastgelinmemiştir. . .  

Bu  genel yaklaşım yöntemi içinde konum uza eğildiği
mizde, Avrupa sanat akımları içinde. izlenimci/ik, Giet
to'dan beri, ortalama 500 yıllık bir zaman dil imi içinde, şu 
ya da bu biçimde hep doğal nesnel gerçekten devinerek ge
li�en do,lfalctltğm-naturalizmin son aşamasını belirlemiştir. 
Başka bir demeyle, öznel bir doğalcılık oluşturan, doğayı 
en üst düzeyde algılanan kavramsal bir nesnel gerçek ola
rak kullanan ve havanın titreşimlerini bile ürünlerinde tar
tışan izlenimciler, Rönesans'tan sonraki gelişmelerin en 
son aşamasını oluşturmuştur. Yüzyılın başındil, insanlık ta
rihinin yeni bir toplumsal ekonomik biçimknmeye geçişini 
hazırlayan nesnel koşullar, kendilerini sanatsal ürünlerde 
de yansıtmaya başlamışlardır. Burada, scınayinin ileri dere
cede gelişmesi, felsefede Hegel, Feucrbach, Marx. Engels, 
vb.'nin verileri, Görelilik, koşullu tepkelcr kuramları, psi
kanaliz insan psikolojisinin, doğa bilimlerinin gelişmeleri, 
maddenin,  uzay-zaman kavramlarının değişmeleri vb. 
önemli sıçrama noktalarını oluşturmuşlar. İnsan, giderek 
kendi öznel gücünü sezinlemeye, tarihin nesnesi değil, öz
nesi olduğunu, daha doğrusu en azından bunun böyle ol
ması gerektiğini anlamaya başlamıştır. .. 

Bu tarihi gelişim süreci içinde, doğalcılığın son aşama
sını ve izlenimcilikten soyut modern sanata geçişin köprü-
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si.inü Picasso'nun "O hepimizin babasıdır" dediği Cezanne 
kurmuştur. Bu nedenledir ki, Cezanne hem izlenimcilerin, 
hem de diğer soyut sanat akımlarının içinde tartışılmıştır. . .  

Cezaone'ın modern sanata getirdiği belki de en temel 
katkı, nesnelerin dış görünüşlerini betimleme i le yetinme
yip, onların özyapılarına ulaşmanın gereğinin irdelenmesi
ni  vurgulaması olmuştur. . .  Cezanne ölümünden iki yıl ka
dar önce, 15 Nisan 1904 tarihinde Emile Bernard'a yazdığı 
ve artık klasik yazın içinde yer alan ünlü mektubunda, nes
nelerin en temel eleınentlerine, şekillerine ayırıp tartışıl
masını salık vermiş ve doğayı silindir, koni ve küre gibi 
ele al ve biitiinii öyle doğru bir perspektiv içine koy ki bir 
nesnenin, bir diizlemin her yanı bir merkez noktasına götiir
siin. . . " demiştir. 

Görülen doğanın, düşünülen doğa olarak üretilmesi sa
vı, görülen nesneyi değil, onun anlamını, kavramını sergile
menin gereğini koşullamıştır. .. 

Cezanne, hiçbir zaman doğayı deforme etmeyi düşün
memiş, tersine, onu geometrik biçimlerde, silindir, koni ve 
kürelerle daha sağlam temellendirmeye çalışmıştır . . .  

Cezanne, özellikle yaşamının son yıllarında yaptığı re
siınlerde, Güney Fransa, Aix-en Provence bölgesi dağlarıy
la olan hesaplaşmasında, doğayı en sağlam öğelerine, hatta 
kristallerine kadar ayırıp, çalışmasını bu tür bir temel yapı 
ve ritm üzerine kurmayı amaçlamıştır . . .  

Soyutlama ve ritm arama çabalarının kökenieri ilk top
lumlara kadar uzanmaktadır. .. Örneğin, Çatalhöyi.ik duvar 
resimlerinde, toplumsal sorunlar, geometrik şekiller ve ola
ğanüstü gi.izellikte bir ritm içinde sergilenmişlerdir . . .  Ayrı
ca, son yılların budunbilim verilerinde konumuz yönünden 
ilginç bulgular derlenmektedir. Örneğin, Avustralya güçe
be klanlarında, günlük yaşamlarındaki konuları ya da şar
kıları alışagclinmiş kelimelerle söyleyen yerliler, ' 'atalarıy
la konuşmak"  gibi özel durumlarda, çok kez tek başına bel
li bir anlam içermeyen ancak belli bir bütünlük içinde öz-
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gün bir ritm oluşturan, kesik kesik hecelerden oluşan özel 
bir "dil" ile söyleyişi sürdürmektedirler. . .  Bunun için, top
lumun bilicisi ya da büyücüsü, güneşin doğmasından önce, 
yerleşim yerinin yüksekçe bir yerine oturmakta ve içinde 
bulundukları koşulları, sorunları bu yeni söyleşi ritmiyle 
"ata/arına anlatmaya '' çalışmaktadırlar. . .  Bu özgün söyleşi
nin, neden günlük konuşma diliyle sürdürülmediğini soran 
araştırmacıya, Avustralyalı yerli, atalarıyla konuştuğu 
konuların çok önemli ve iist düzeyde olduğunu, bunun Için 
de, özgün bir ritme, belli bir soyııtlamaya, yeni bir kavram
sal iletişim yöntemiyle konuşmaya gereksinim gösterdiğini. . .  
söylemiştir. 

Batı Avrupa sanatının evrimi ilk toplumlardakinden 
çok ayrı bir ivme çizmiştir. Yüzyılın başındaki gelişim sü
reci içinde, duyu fizyoloj isinin, renkli görmenin yasallık
l arını irdeleyen Hermann von Helmoltz (1821 - 1894) ve 
yeni fizyolojik psikoloj iyi kuran Wilhelm Wundt'un 
( 1 832-1920) özellikle ressamlar üzerine etkileri büyük ol
muştur. Örneğin ,  1 889 yılında Paris'te toplanan, I .  Ulus
lararası Psikoloji Kongresi, bir anlamda, ruhbil imciler
den çok ressamlar, sanatkarlar arasında büyük yankı bul
muştur. 

Parisli ressamlar, Montmartre çevresi; matematik, ge
ometri ve özellikle de M. Curie aracılığı ile çok güneelleşen 
Görelilik Kuramiarı'nı politeknik okulu mezunu, istatistik 
ve hesap uzmanı Princet aracılığı ile öğrenmişlerdir. Bu 
arada, Hermann Minkowskis'in, uzay-zaman sürekliliği 
üzerine 1908-1 909'da yaptığı söyleşiler Görelilik Kura
mı'nın yaygınlaşmasına, Öklitçi olmayan geometrinin, Ri
mann düzleminin aniaşılmasına büyük katkısı olmuştur. . .  
Ayrıca, Wund'un psikolojisini ve özellikle kübist sanatkar
ların diğer psikoloji akımlarını tanımlamalarında, William 
James'in (1842-1920) (Gertrude Stein 'in kardeşi Leo Ste
in 'in kitaplığındaki) Psikolojinin İlkeleri adlı kitaplarına 
katkıları olmuştur. .. 
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Bu arada, makinelerin, özellikle lokomotifin giderek 
artan ölçülerde günlük yaşama girmesi, makine-toplum-in
san ilişkilerinin tartışılmasına, sanat ürünlerine yeni boyut
lar getirmiştir. Bu etkileşimin, özellikle Fernand Leger'in 
çalışmalarına katkısını anlatmak yönünden, Güney Fran
sa'nın Biot köyündeki Fernand Lcger Müzesi'nde sürekli 
olarak oynatılan ve Fransız-Sovyetler Birliği Kültür Bakan
lıkları 'nın ortak yapımı belgesel bir kurgufilm çok öğret ici 
bilgiler sergilemektedir. . .  

Cezanne'nm başını çektiği bu gelişmelerin uzantısın
da, resim san atı doğanın dış görünüşündeki fazlalıklar
dan, çeşit lil iklerden kurtulup. özü yakalamaya yönelik 
ürünler vermeye başlamıştır. Kimi sanat tarihçilerinin ka
nısına göre, bu çabalar sonucu, resim sanatı bir anlamda 
edebiyatın etkisinden kurtulup kendi özgün yapısına dili
ne kavuşmuştur. . .  Sanat karlar. nesnelerin özüne ulaşmak 
için görünen ve hatta çok bilinen ön-plandan değil ,  kav
ramsal olarak düşünülen ve en sağlam yapı taşını oluştu
ran arka-plandan devinıneye başlamışlardır. . .  Bu nedenle 
de, insanların evrene . dünyaya, topluma il işkin düşüncele
rinden farklı şeyler öngördükleri, ürettikleri için çağdaş 
sanatkarların lll/arsızlık ile tanımlanmalarını, ya da, bu 
tür ürünlerin Batı A \'rll{}(ı resim sanatına atı/mı anarşist bir 
bomba olarak bet iınlenmelerini anlamak pek kolay değil
dir. . .  

Hep söylendiği gibi, çağdaş bir sanatkür, üretliği b ir  ça
lışmayı izleyenlerin, orada artık en temel bilgileri bulmak 
istemelerine karşı çıkmaktadır. . .  Çok kullanılan bir örnek
leıneyi anı msarsak, bir Braque. hir Picasso, yaptıkları bir 
"Gitar·· ya da bir "Akt" çalışmasında, üzerine çok şey bili
nen şeyleri göstermeye gerek duymamışlar, hatta böyle 
davranınayı izleyiciler yönünden onur kırıcı bir tutum ola
rak değerlenJirmişlerdir. . .  Onlar, yaptıkları bir resimde ya 
da yontuda ku rdukları yeni bir dünya üzerine, insanlara 
Yunus Eınre 'nin " Bir siiz sayiemek gerek/Melekler bile 
du mw; ofı ı '' dizc lc r i ı ı d,· -.:t ır�ulad ığ.ı �ibi .  duyul ım ıınış .  gri-



rülmemiş, söylenınemiş bir şeyler iletmek istemişlerdir. Bu
nun için Picasso, çalışmalarının amacının, insanların yiirek
/erine su serpnıek değil, onları uyandırmak, huzursuz kıl
mak olduğunu söylemiştir. Picasso, Siz hiç doğanın aynısı 
olan bir sanat yapıtı gördiiniiz nıii. . .  Her çalışma, şu ya da 
bu biçimde nesnel doğanın değiştiri/miş bir betinı/enıesi, 
kendine özgii bir anlatınıu/ır demiş ve söylenceye göre, bir 
sergisinde, tual üzerindeki şekli gösterip, "Bu ne biçim ba
lık " diye soran birine, Picasso "Bu balık değil resim dir" di
ye yanıt vermiştir . . . 

Çağdaş sanat, daha doğrusu çağdaş yaşam anlayışına 
göre, bir sanat eseri izlemek, bir sergi, bir müze gezmek bü
yük sorumluluk isteyen, yan tutmayı, tavır almayı gerekli 
kılan önemli bir eylem niteliğine dönüşmüştür. . .  

Bu bağlamda, kübizm, bir sanat akımından çok, bir ya
şam, bir bilimsel araştırma disiplini olarak ortaya çıkmış
tır ... Pek çok sanatkar, olayın özündeki bu gerçek gizi yete
ri ölçüde kavrayamamış ve tüm ömürleri boyunca karşılaş
tıkları çeşitli olaylara hep aynı dar açıdan bakıp, hep aynı 
çalışma ve biçemierini uygulamışlardır. .. Bu arada görkem
li ürünler ortaya konmuş, ancak çağın yaşamının beklediği 
devinim gerçekleştirilememiştir. . .  

Bu gizi kavrayan Picasso, karşılaştığı tarihsel olayları 
yorumlanmasında ve bunların çözümlenınesinde değişik ve 
özgün biçemleri amaç değil araç olarak kullanmış ve aynı 
zaman dilimleri içinde, gerektiği yerde en yürekli analitik 
uygulamaların yanında Leonarda'yu ya da Rubens'i anım
satan çalışmalar yapmıştır. 

Biraz daha ileri gidersek, Picasso, resim yapmayı bile, 
yaşamında, çalışınalarında amaç değil araç olarak kullan
mıştır. .. Örneğin, yakınları, Picasso'nun, dostlarına atölye
sini gezdirirken, yaptığı çalışmalarını gcsterip, "İşte benim 
son giinlerdeki yaşantılarını " dediğini yansıtmışlardır. . .  

Hemen tüm dostları, Picasso'nun iyi b ir  kitap okuru ol
madığını, yoğun çalışına temposu nedeniyle zaten buna çok 
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kez zaman da bulamadığım, arada okumak için eline aldığı 
kitapların kenarlarına desenler çizmeye başladığını ve son
ra da kalkıp yer, duvar, kağıt, tual, masa, vb. bulduğu her
hangi bir yere resim yapmaya başladığını anlatmışlardır. . .  
Picasso, yaşadığı her yerde çağının en ilerici, yetkin yazar
ları, sanatkarları, bilim adamlarıyla birlikte olmuş, özel 
dostluklar kurmuş, dünyadaki gelişmeleri bir çocuk özle
miyle ve çok kez birinci ağızlardan dinlemiş, yorumlamala
ra katılmış ve öğrendiği yeni bilgileri şu ya da bu biçimde 
kendi çalışmalarına yansıtmıştır.. . 

Dünyadaki tüm gelişmeler, Picasso'nun çalışmalarını 
etkilemiş ve bunlarda yeniden dış dünyaya yansıyarak ola
sı gelişmelere, düşüncelere yeni boyutlar katmıştır. .. 

Büyük savaş öncesi yılların tüm dünyayı saran olumsuz 
gelişmeleri, Paris'te sanatkarlar arasında da çeşitli biçim
lerde etkisini göstermiştir. . .  

Daha, 1 907 yılında, Apollinaire'in sekreteri Gery-Piere 
Louvre Müzesi 'nde açılan sergide İberik Y ontuları 'ndan 
ikisinin çalınmasına karışmış ve gerçekten de çok sevdiği 
bu yontulardan bir tanesini Picasso, Gery-Piere üzerinden 
satın almıştır. 1911  yılının Ağustos ayında, Louvre Müze
si'nden bu kez de M ona Lisa 'nın çalınması olayı ortalığı tü
müyle karıştırmış .. . Paris Journal Gazetesi, Mona Lisa ile 
İberik Yontu/arı 'nı çalanların aynı kişiler olduklarını ve 
bunları haber verenlere önemli para armağanları verilece
ğini yazmıştır. Gazete haberlerini okuyan Picasso, elindeki 
yontuyu hemen Paris Journal Gazetesi üzerinden Louvre 
Müzesi'ne geri vermiş; fakat polis, Mona Lisa 'nın çalınma
sına karıştığı gerekçesiyle Apollinaire için soruşturma aç
mış ve de ertesi günü tutuklanmasına karar vermiştir. Pi
casso, bu gelişmelere çok üzülmüş; kısa zamanda gerçek 
hırsızın Mona Lisa 'yı geri vermesi üzerine Apollinaire ye
niden özgürlüğüne kavuşmuştur. .. 

Picasso, 19 1 1  yılının sonlarına doğru, kübizmin klasik
lerinden Mandolin Çalan A dam, Adam ve Mandolin gibi 
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çalışmalarını yapmış. Artık, dünya çapında ünlenmeye 
başlamış; tüm 1912 yılı boyunca yeryüzünün başlıca kent
lerinde sergileri açılmıştır. . .  3 Mayıs 1913' te babasının ölü
mü Picasso'yu çok sarsmıştır. . .  Dünyanın pek çok yerinden 
gelen sanatkarlar, Picasso ile görüşmeye, kübist yöntem 
üzerine tartışmaya ve bu doğrultuda ürünler vermeye baş
lamışlardır. Örneğin, ünlü Rus sanatkarı Wladimir Tatlin 
bu ara Paris'e gelmiş, Picasso ile görüşmüş ve ülkesine dö
nüşünde benzer ürünler vermeye başlamıştır. Anıınsana
cağı gibi, Tatlin, sonradan yaptığı Enternasyonal yontusuy
la, bir yandan eleştirilirken, bir yandan da çok ünlenmiş
tir. . .  

Picasso, I .  Dünya Savaşı 'nın başladığını büyük bir 
üzüntü içinde öğrenmiş ve askere gitmek zorunda kalan, 
Braque ve Derain ile tren istasyonunda gözyaşları ile ku
caklaşmış onları uğurlamıştır. . .  Bu  sıralar, Paris'teki sanat 
çevresi de dağılmış ; Gertrud Stein Londra'ya, Kahnweiler 
ilk kez Roma, sonra İsviçre'ye gitmişlerdir. Bir süre son
ra Apollinaire de askere gitmek zorunda kalmış. Picasso, 
hemen tüm genç erkekleri askere giden Paris kentindeki 
hüzünlü havayı anlatacak kelime bulamadığım söylemiş
tir. . .  Bu arada çeşitli "Durgun Doğa" çalışmaları yapmış
tır. . .  

Braque, 1915 yılı Mayıs ayında cephede yaralanıp Pa
ris'e dönmüş. Kasım ayında, Picasso'nun yeni arkadaşı, 
Eva geçirmekte olduğu bir akciğer hastalığı nedeniyle has
taneye kaldırılmak zorunda kalmıştır. 

Picasso, bu günlerde, Gertrud Stein'a yazdığı mektup
ta, çok mutsuz olduğunu, Eva'nın durumunun gün geçtikçe 
kötüleştiğini, tüm olumsuz koşullara karşın, hepsinden da
ha başarılı olacağına inandığını yeni bir "Harlekin" çalış
ması yaptığını, söylemiştir. .. 

B u  arada, genç kuşak Fransız azanlarından Jean 
Cocteau ile komponist Edgar Varese Picasso'yu atölye-
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sinde görmeye gel işmişler. Ozan Cocteau ile başlayan bu 
dostluk, her iki sanatkarın yaşamları boyunca sürmüş
tür. . .  

Picasso, tüm olanaklarını kullanmasına karşın, çok 
sevdiği arkadaşı Eva'yı 14 Aralık 19 15  tarihinde yitirmiş ve 
savaşın zorunlu yıllarında Max Jacob ve Juan Gris'den 
oluşan bir dost grubu ile Eva'ya son saygı duruşları yap
mışlardır. . .  

Apollinaire. 1916 yılının Mart ayında başından aldığı 
hir yara ile tedavi için Paris'e gelmiş; bu süreç içinde, yeni 
D ada akımı doğmuş ve Picasso temmuz ayında A vignon 'lu 
Kadmlar çalışmasını ilk kez sergilemiştir.. . 

Picasso, 1 917 yılının ilk günlerinde, Barselona'ya gidip 
ailesini görmüş ve sonra da 17 Şubat'ta Cocteau ile birlikte 
Roma'ya gidip Igor Strawinski, Leon Bakst, Serge Diaghi
lcw vb. sahneledikleri Parade adlı balenin perde, elbise ve 
sahne dekorlarını çizmiştir. 

Picasso, Igor Strawinsky'in isteği üzerine 1 920 yılında 
Pulcinella balesine perde, sahne dekorları giysi modelleri 
çizıniş. Bu ara klasik latin kültürünü ve İtalya'nın ünlü 
Commedia dell'arte tiyatro felsefesini biraz daha yakından 
tanıma olanağını bulmuş. Piorret tiplerini daha yoğun bi
çimlerde çizmiştir. 

Gene bu ara Cocteau'nun isteği üzerine Antigone Tra
jedisi için son kerte yalın bir sahne düzeni çizmiş. Klasik ya
lın lığın güzelliğini -ya da klasik güzelliğin yalınlığını- bir 
kez daha sezinlemiş. Klasik sanatta insanın hep odak nok
tası olduğunu vurgulamış. Ve 191 6-24 yılları arasında anıt
sal kadın-ana-Antigone tipleri çizmiştir. 

Freud'un yapıtlarından da esinlenerek 1923 yıllarında 
ortaya çıkan Sürrealizm akımı öncüleriyle birlikte çalışmış, 
sergiler açmış. Burada Paul Eluard, Andrea Breton, Louis 
Aragon gibi aydınlarla yaşam boyu süren arkadaşlıklar 
kurmuş. Ovid'in Metamorfoz'unu resimlemiş. Yapıtlarında 
hemen her zaman Antik Çağ biçemi ile modern sanat dili
ni hep birlikte kullanmıştır. 
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Picasso, bu arada Rus balerini  O lga Koklawa i le ileride 
evlenıneyle son uçlanacak yakın arkadaşlık i l işkis ine b aşla
mıştır.  . .  

Bale grub u n u n  Paris ,  İspanya, M adrid,  Barselona gezi
ler ine Picasso Ja kat ı lmış .  G ü ney Amerika gezilerine b aş
lamalarına birkaç gün kala Olga Koklmva, Picasso i l c  evle
n ip Paris'te kalınaya karar vermiştir .  . .  

A po l l inaire ,  1 Ocak 1 91 g  g ü n ü  geçirdiği bir  akciğe r e m 
b o l i s i  sonucu hasta neye k aldırı lm asına ka rşı n .  25 Ocak - 1 5  
�ubat 1 9 18 tarihleri  arasında Picasso i l e  Matisse ' in Galeri 
G u i l la um e 'da açt ı k l arı karma sergi n i n  kat;ı loğuna önsöz 
yazmış;  2 M a yıs günü Jacquelinc Kolb i le ev lenmiş  ve ta
n ı klıkl arını Pi casso i le  Voll a rd yapm ışlard ı r. . .  

Picasso, 1 8  M ayıs 1 9 1 8  tarihinde Strawi nski'nin b i r  top
lantıs ında çağın ü n l ü  yazarları Mareel Proust ve J a ıncs Joy
ce ile tan ışm ıştır. . .  

1 2  Temmuz 1 9 lR'de Picasso i le Olga Koklowa. bu kez 
M ax Jacob. Cocteau ve Apol linai re ' i ıı t a n ı k l ı k l a rı nda ev
l e n m iş . . . 15 A ğustos'ta Olga ik bi rlikte git tikleri balayı ge
zisi nden,  Apoll inai  re 'e "O dam m duvariamu senin di ::.e/erin 
ile siisliiyorun ı " diye yazm ış, :.-ıncak b u  güzel g ü n l e r  uzun 
s ü rmemiş ve I .  D ü nya Savaşı ' n ı n  ateşkes a ndiaşmasının ya
pı lmasından tam iki gün önce. l) Kasını 1 l)  1 R de A pol l in a ire 
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yakalandığı İspanyol nezlesinden kurtularnayıp yaşamını 
yiti rmiştir. . .  

Picasso, Apollinaire'in ölüm haberine çok üzülmüş; ilk 
kez traş olmak için banyoya girmiş, ancak orada kendi yü
zünü görünce resmini yapmak istemiştir. 37 yaşında oldu
ğunu, Van Gogh'un, Rafal'in, Loutrec'in de aynı yaşlarda 
öldüklerini düşünmüş ve içini büyük bir ölüm korkusu sar
mış; uzun süreler aynaya bakmamış, bir süre kendi resmini 
yapmamıştır.. . 

Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, yeryüzünün önemli 
bir bölümünde yaşayan milyonlarca işçi, yoksul köylü, i lk 
kez tarihin içine girmeye, yeni dünyalar, yeni toplumsal 
ekonomik biçimlerneler kurmaya başlamışlar. Bu tarihsel 
gelişim süreci içinde Picasso, beklenen yeni bir atılırola 
"yeni klasik" denen bir biçem değişimiyle, kırmızı toprak 
renginin etkin olduğu, ilk tarihi dönemlerin Toprak Ana 
Tanrıçaları 'nı anımsatan, Uyuyan Köylüler, Kumsa/da 
Koşan Kadınlar gibi daha yeni ve daha güzel dünyalar 
kurma potansiyelini taşıyan dev boyutlu insanlar, anıtsal 
yapıtlar yaratmaya başlamıştır. . .  Picasso, bu dönemlerde, 
çok çeşitli konularda ve yöntemlerde pek çok yeni çalış
ma vermiş, sayılamayacak kadar çok sergi açmıştır. . .  

4 Şubat 1 921 'de, i lk  oğlu Paolo'nun dağınasına karşın, 
bir süre sonra, karısı Olga ile geçinemez duruma düşmüşler 
ve zaman zaman birbirlerinden ayrı yaşamak zorunda kal
mışlardır. 

Picasso, 1 927 yılının Ocak ayında bir gün, Paris'te, Ga
leri Lafayet'te, 17 yaşlarında Marie Terese adİ ı bir genç kız 
ile karşılaşmış ve "Sevgili bayan, çok ilginç bir yiiziiniiz var. 
Sizin resminizi yapmak istiyorum. Adını Picasso . . . " demiş;· 
başlangıçta Picasso adı, genç kıza hiçbir şey anımsatmamış, 
fakat altı ay kadar sonra Marie Terese, artık Picasso'suz ya
şayamayacağını anlamıştır... 
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D iğer b i r  ünlü İ spanyol  sanatkarı, kübizmin kuramcıla
rından sayılan ressam Juan Gris, l l  M ayıs 1 927 tarihinde 
ölmüş, Picasso, başsağl ığı d i lernek için g it t iği  Gertrııd Ste
i n 'den hiç beklemediği,  fakat olasılıkla hakettiği bir yanıt 
almış: Gertrude Stein ,  oldukça sert bir  tond::ı, Picasso'ya 
"Sen sağlığında lılçbir giin I uan Gr is 'e gerekli saygıyı gös
fernıedin, unun önemini yadsıdtn . . .  Şimdi gelip başsağlığı di
lemeye hakkın yok. . . " demiş. Picasso, h atasmı kabul etmiş, 
Gertrude St ei  n 'dan bağışlamasını dilemiş ve Juan Gris'in 
yakınlarına, uzun yıllar elinden gelen yardımlan yapmaya 
�<ılışmıştır. . .  

Bir inci Dünya Savaşı 'nın 
sıcak çatışma dönemi n i n  son 
b ulmasına ve beklenen top
lumsal ekonomik tinsel mutlu
luklar bir  türlü sağlanamama
sına karşın, büyük çalkantıla
ra, patlamalara yol açacağı ön
ceden görülebilen olumsuz bi
rikimler yoğunlaşmış; özellik
le Avrupa 'nın çeşi t l i  kapitalist 
ülkelerindeki mi l itarist geliş
m e l e rin , faşist ideoloj i terin 
yaygınlaşması düşünen herke-

''" ll ' si ama öncelikle sanatkar ve 
yazarları derinden etki lemiş.  Picasso, somüren-sömürülen, 
s aldırgan-saldırıya uğrayan, militarizm-emekçi s ınıflar i liş
kisini, sembolik olarak Antik Çağ mitoloj ilerinde yarı bo
ğa, yarı insan olarak simge leştirilen Minataura söylencele
rinclen esinlene rek resimlcndirmeye başlamıştır. 

A nımsanacağı gibi, Girit Kralı M i nos'un boğası anlamı
n a  gelen Minataura, insan bedenli ,  boğa başlı bir mitoloji  
kahramanıJır. M inataura b üyük bir olasılık l a  Ön asya, 
Anadolu-Çatalhöyük, Girit bölgelerinden gelen eski bir  
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boğa kültünden kaynaklanmaktadır. . .  Söylenceye göre. 
Tanrı Poseidon'un Girit Kralı Minos'a gönderdiği bir boğa 
ile Minos'un karısı Pasiphae'nın gizli ilişkilerinden, insan 
bedenli, boğa başlı Minataure doğmuştur... Kral Minos, bu 
yarı canavar yaratığı, özel olarak yaptırdığı ve çıkış yolları
labirentleri bilinmeyen sarayının içinde saklamaya çalış
mıştır. .. Söylencelerin tümü göz önüne alındığında, Minata
ura'nın gerçekten canavar olup olmadığını söylemek pek 
de kolay değildir. Olasılıkla. bu öykü, anaerkil dönemin 
Tanrısı Boğa ile ataerkil dönemin Tanrısı Zeus'un karşılık
lı savaşırnlarını simgelemektedir. . .  

Picasso da, çalışmalarında Minataura'yı kimi kez genel 
olarak insanlığı, özel olarak İspanya'yı simgeleyen bir sem
bol , ancak çok kez de, saldırganlığı hiç olmazsa bir potansi
yel olarak içinde taşıyan, aydınlığa düşman, karanlık bir 
güç ya da bastırılmış cinsel duygular Libido olarak işlemiş
tir. . .  Picasso'nun Minataura çalışmaları, ilerideki yıllarda 
yaptığı Franko 'nun Yalanı ve Diiş'ü ile Guernica 'da doruk 
noktasına ulaşmıştır. .. 

Picasso'nun, 1930 yılı Mart ayında Galeri Goemans'da 
açtığı sergisinin kataloğuna önsözü bu kez Louis Aragon 
yazmış . . . 1930 yıllarından başlayarak, Çarmıha Geriliş ko
nusunu içeren resimler yapmıştır. Ancak kolayca görülebi
leceği gibi, dinsel hiçbir içeriği olmayan bu çalışmalarında 
Picasso, hemen her biçimiyle saldırganlığı ve acıyı sergile
miştir. .. Pek çok gözlemci ve sanat tarihçisi, Picasso'nun ile
ride yapacağı Gııernica 'nın ilk çalışmalarının Çarmıha Ge
ri/iş aşamasında başladığını söylemişlerdir. .. Picasso, ayrıca, 
1930-1931 yılları boyunca Metamorfaz serisi üzerinde çalış
mış ve 1931  yılı süresince, 40. doğum yılı nedeniyle pek çok 
sergi açılmış, kişiliği ve sanatı üzerine kitap, katalog, yazı 
yayınlanmıştır. . .  

Picasso, 1932 yılı 16  Haziran - 30 Temmuz tarihleri ara
sında, Galeri George Petit'de, 236 çalışmasından oluşan bir 
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sergi açmış. Özellikle eski gençlik çağlarının resimlerin i  
kapsayan bu sergi, Picasso'yu çok duygulandırmış ve L 'lnt
ransigeeant dergisi ile yaptığı söyleşide, "Bir sanatkarın ça
lışmaları onun günliiğii gibidir; eski çalışmaların yer aldığı 
bir sergiyi dolaşırken, insan yitip giden geçmişini, çocukluk 
günlerini görür gibi oluyor . . .  " demiştir. Picasso'nun, bu iç
tenlik dolu söyleşisine eleştirmenler olumsuz yaklaşmışlar 
ve örneğin, L'Amour de I 'A rt 'tan Germain Bazin, "Picas
so'nwı artık geçmişe ait bir sanatkar olduğunu . . . " yazarken, 
başkaları da Picasso'yu "çok duygu/u " olmakla kınamışlar
dır. . .  Aynı zaman dilimleri içinde, Picasso'nun Zürich'te 
açılan diğer bir sergisini gezen ve önceleri Freud'un ardılı 
olup, sonradan ondan ayrılarak kendi özel okulunu kuran, 
çağın ünlü ruhbilimcilerinden G.C. Jung, Picasso'nun re
simlerine bakıp "kesik kesik çizgiler, deforme biçimler, tin
sel avgıtuı ve kişiliğin eksik ve hatalı gelişimi ile koşu/lu ağır 
bir d•ıygusal küntlük sonucıı ortaya çıkmış örnek bir şizof
reni . . . '' tanısını koymuştur . . .  Böylece Picasso, hemen he
men aynı tarihler içinde kimi eleştirmenler tarafından "aşı 
rı duygu/ufuk "  ve k imi ruhbilimcileri tarafından da "duygu
sal küntlük ve şizofreni" olarak tanımlanmıştır. 

Picasso, her zaman bu tür -toplum bilimsel temeli olma
yan- eleştirilerden ya da ruhbilimsel analizlerden yakınmış 
ve dostlarına sıklıkla, "Söyleyin şun/ara, Pablo Picasso 'nun 
da herkes gibi iki kolu, iki bacağı, bir başı, bir burnu vardır 
ve dış görünümüyle tıpatıp bir insana benzer . . . " demiştir. . .  

Picasso, militarizmin İtalya ve de özellikle Almanya'da 
en çıplak biçimlerde yönetime gelmelerinden sonra, yıllar
dan beri üzerinde çalıştığı Minataura, Boğa Güreşleri ve 
Çarmıha Gerilenler serisi ürünlerini yoğunlaştırmış, bunlar
daki saldırganlık öğeleri, barbarlık, vahşet giderek artmış
tır . . .  

Picasso, 1936 yıl ı  Mayıs-Haziran aylarında, İspanya 
Cumhuriyetçi Halk Cephesi Hükümeti tarafından Madrid 
Prada Müzesi'ne yönetmen olarak atanmış, fakat bu göre-
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vi üstlenmesine olanak kalmadan, General Franco, 18 Ha
ziran 1 936 tarihinde, yasal h ükümete isyan edip İspanya İç 
Savaşı 'nı b aşlatmıştır.  . .  

Picasso, yine bu yıllarda, uzun yıl lardır çok yakın arka
d aşlık et tikleri ünlü Fransız ozanı Paul Eluard'ın dizelerini 
resimlerneye başlamıştır . . .  

Picasso, 1 936 yıl ı Ağustos ayında, Güney Fransa'da 
E l uard 'ların evinde, Yugoslavya kökenli ,  A rj antin 'de eği
tim görmüş, Fransa'da sürrealist fotoğrafçılık yapan ve çok 
iyi ispanyolca konuşan Dora Maar ile tan ışmışlardır. Picas
so, Dora M aar ile birlikte, Güney Fransa kıyılarında yap
tıklan uzun gezilerden birinde, Romalılar döneminden be
ri çömlekçilikle ü nlenmiş Vallauris Köyü'nü bulmuşlardır .  . .  
B u  döncmden sonra Picasso, yaşamının önemli bir bölümü
n ü  bu köyd e geçirmiş ve sonradan d ünyaca ü nlerren çöm
lekçi atölyesini kurmuştur. . .  

Özel l i kl e  1930 yı l ları ndan sonra yaşanan polit ik d u 
r u m  Picasso 'nun yapıtiarına çeşitli  biçimlerde sergi l e n 
miştir .  

.\fillntauro '""' /uc. / 1.)35 



Bu yapıtlarda, insanın yoğun bir varoluşsal tehdit al
tında olduğu açık biçimde görülür. Kuşkusuz Guernica 
bunun doruk noktasıdır. Ama salt bununla kalınmaz. Bi
reyin mutluluğunu tehdit eden şiddet ve tehdit hep gözle
nir. Yaptığı her yeni resim bir bildiri niteliğinde olmuştur. 

Picasso burada özellikle kendi stilini belirleyen çözme, 
yeniden biçimlendirme ve çocuksu sembolleştirme, yapıta 
bakanların pek çok yeni çağrışımlar yapmalarına heyecan
larını dilediklerince ortaya dökmelerine olanak verir. 

Picasso, dünyadaki ve İspanya'daki olumsuz gelişmeler
den sonra, giderek daha fazla yan tutmaya ve cumhuriyetçiler
den, demokratlardan yana tavır almaya başlamış ve 1 937 yıl
lannın başında, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde, "Franco'nıın Diişii 
ve Yalanı" adıyla ünlenen kara güldürü niteliğinde bir resimli 
öykü çizmiştir. Picasso, burada Franco'yu Antik Çağ yontula
rı biçiminde sembolleştirdiği, güzelliklere ve gerçekiere hatta 
Güneşe saldıran; paraya tapınan ve bir boğa başı biçiminde 
sembolize ettiği İspanya halkının direnişi karşısında tüm çir
kinliklerini göstermeye hazır bir yaratık olarak sergilemiştir. .. 

ispanya Cumhuriyet Hükümeti, 1 937 yılının Ocak ayın
da Paris'te açılacak Uluslararası Sanayi ve Sanat Sergisi 
için Picasso'dan bir duvar resmi istemiş; Picasso, 27-28 Ni
san tarihlerinde L'Hunıanite Gazetesi'nde Guernica'nın 
bombardımanını okumuş ve 1 Mayıs 1937 tarihinde Guer
nica 'nın ilk çalışmalarına başlamıştır. . .  

Paris Uluslararası Sergisi süresince Petit Palas'ta açılan 
sergiye Picasso da katılmış, A vignon 'lu Kadrnlar burada 
yeniden sergilenmiştir. Picasso, bu ara, şimdi mezarının üs
tünde bulunan Vazolu Kadın yontusunu yapmış. Onun bu 
.yapıtı da, Guernica ile birlikte Paris Uluslararası Sergi
si'nde İspanyol Pavyonu'nda sergilenmiştir. . .  

Paul Eluard, 1937 yılı yaz aylarında, Picasso'nun Guer
nica yapıtı üzerine "Guernica 'nın Utkusu " adlı ünlü şiirini 
yazmıştır. .. 
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Tarlalarla maden ocaklarının 
Yoksul evlerindeki insanlar, 

Sıcaktaki güzel yüzler, soğuktaki güzel yüzler, 
Gecenin, karanlığın, darbenin reddi için, 

Her şey için güzel yüzler, 
Uzaya açılınca; 
Ölümünüz örnek olacak onlara 

Ölüm, dehşete düşmüş bir yürekle 

Ekmek, toprak, su uyku ve masmavi gökyüzünün mutluluğu 
ve kapkara yoksulluk 
Yaşamımızia ödetilecek 

Ekmeğimizi elimizden alanlar, 
Bizi yargılayan çılgınlar 
Meteliği bölüşürüz de 
Gereksinim duymayız sadakamza 
Saygımız var 
Ölülerimizi selamlıyacak kadar 

Onlar bizim dünyanın insanları değildir 

Kadınların, çocukların hep aynı hazinesi 
İlkyazın yeşil yapraklanndan, saf ana sütünden 
ve pırıl pırıl gözlerindeki 
Sürekliliğin 

Kadınların, çocukların hep aynı hazinesi 
Gözlerde 
İnsanlar onu savunuyor, elinden geldiğince 

Kadınların çocukların gülü hep aynı 
Kızıl gül: 
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Gözlerinde yansıyan kanın 

Korkuyla yüreklilik, yaşamla ölüm gibi, 
Ölüm öyle zor, öyle kolay ki 

İnsanlar için bir türkü gibi söylenen, 
İnsanlar için gizlenen bu hazine 

Gerçek insanlar gelin 
Umutsuzluğu söndürüp umut ateşlerini yakmak için 
Beraber açalım bir tarnurcuk gibi geleceğin kapısını 

Paryalar, ölüm, toprak ve o iğrenç çirkinlik 
Düşmanlarımızın rengi gibi hep aynı 
Gecemiz gibi karanlık 
Ama kuşku yok utku bizim artık. 

Fransızca'dan çeviren: Aydın Karahasan 

Picasso, 1938 yılı kış aylarında, birkaç hafta yerinden 
kımıldayamayacak düzeyde ağır bir siyatik ağrısı çekmiş; 
13 Ocak 1939'da, General Franco kuvvetlerinin kenti alma
larından 13 gün sonra, annesi Barselona'da ölmüştür. 

1939 yılının Mart ayında Franco Madrid'e girerken, Al
man militarizmi de ilk kez Prag, sonra da Polanya üzerine 
yürümeye başlamış. 

Picasso, tüm 2. Dünya Savaşı savaş süresince Fransa'da 
ve özellikle Paris'te kalmış; tutukianma ya da öldürülme 
olasılığına karşı Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi ge
reği yolundaki önerileri hep yadsımış; kendi tanımlamasıy
la bir anlamda cephede düşmanla yüz yüze yaşamış, -Paul 
Eluard üzerinden- direniş örgütleriyle ilişki kurmuştur. 

Picasso, bu aralar, savaşın acılarını ancak sembolik ola
rak betimleyebildiği Saçlarını Tarayan Kadın, Durgun Do
ğa serisi resimler üretmiştir. Savaştan sonraki yıllarda Pi-
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casso, bir söyleşisinde, . . .  savaş yıll arı içinde dolaysız savaş 
n:simleri yapmadığını,  ancak tüm çalışmalarında savaşın iz
lerini,  acı ları n ı  çeşitli biçimlerde yansıtmaya çalı�tığını . . .  
söyle m işti r. 

Örneğin Nazilerin işgali altındaki Paris, " 'Boğa Başlı 
Dingin Do,�a " çalışmasında somutlaşmış. Pence reden ge len 
yoğun karanlıkla u ygulanan karartmaya ve barbarlıkbra 
gönderme ynpıl mıştır.  

fo. ı 



İkinci Dünya Savaşı'nın yazgısını belirleyecek dönüm 
noktası, 19 Kasım 1942 tarihinde Sovyet Orduları'nın kar
şı hücuma geçmeleriyle başlamış ve 22 Şubat 1943'te Sta
lingrad utkusuyla insanlık tarihinde yeni bir dönem başla
mış. 

Picasso, 1943 yılı ilkbahar aylarında, ilk kez barış, dost
luk, mutluluk simgesi ünlü Kuzu/u Adam yontusu üzerinde 
çalışmaya başlamıştır... 

Bu ara Max Jacob, Naziler tarafından 28 Şubat 1944 
tarihinde tutuklanıp Drancy Toplama Kampı'na götürül
müş; çok kötü bakım koşulları nedeniyle 4 Mart 1944'te 
geçirdiği bir akciğer yangısından kurtulamayarak ölmüş
tür. 

Picasso, savaş koşullarında yaşanan zorlukları anlatan 
"insan istemlerini kuyruğundan nasıl yakalar" adlı bir tiyat
ro yazmış. 19 Mart 1944 tarihinde Paris'li aydınlar tarafın
dan Louise ve Michel Leiris 'in evlerinde oynanmıştır. 
Oyuncular Picasso'nun yakın arkadaş çevresi hakkında bir 
fikir verebilir. 

Paris, 25 Ağustos 1 944 tarihinde kurtulmuş. Picasso, 
başta Aragon ve Eluard olmak üzere, Paris'li direnişçiterk 
kucaktaşmış ve 5 Ekim 1944 tarihinde L 'Hwnanitc Gazete
si'nde çıkan bir haberde; Picasso'nun Fransız Komünist 
Partisi'ne girdiği bildirilmiştir . . .  

Picasso, 6 Ekim 1944'te, Salon de la Liberation'da, 
"Hazırlıkları Düşman Baskısı Altında Sürdüriilen Çalış
malar . . .  " adı altında bir sergi açmış . . .  Fransız Komünist 
Partisi'ne girmesi, beklendiği gibi büyük tartışmalara yol 
açmış, konunun özünü irdelemek amacıyla -kendi tanım
l amasıyla- "Atlantiğin ötesinden " pek çok kişi gelmiş ve 
bunlardan Pal Gaullard, 24 Ekim 1944 tarihinde, New 
York New Masse adlı yayın organı adına yaptığı söyleşide 
Picasso, Komünist Partisi'ne girişini onun şu sözleriyle 
vermiştir: "Benim KP'ye girişim, tüm yaşamunın ve çalış
malarımın mantıksal bir sonucudur. Ben sürgünde yaşa
dım. Ancak artık sürgünde değilim. Yeniden İspanya 'ya 
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döniinceye kadar, FKP bana koliarım açtı. Uı:n şimdi, gii
zel yiizlii Paris 'li direnişçi/er, en b iiviik bilim adamları, en 

biiyiik ozanlar arasındrıymı. .. Ben şinu/i kardeşlerimin ara
smdayım . . .  " 

Dora Maar'ın anım samasına göre, 1 945 yı l ı  başlarında 
Picasso, bir ai lenin evlerinin m utfağında öldü rülüşle rini be
timkycn hir İspanyol belgesel filmi nden esinlenerek -me
zarl ıktan çıkarı l <ı n  kemiklerin,  ceset lerin , organ parçaları
nın depolan dıgı bina olarak TLirkçe lcşti rebileceğım iz- Das 
Beinlıaus adlı  savaş karşıtı  b i r  çalışma yapmıştır. 

ı 945 yıl ı  N i san ayının sonlarında, D achau Toplama 
K a mpı kur t<ınl mış, i lk  fotoğraflar dü nya kamuoyuna dağı
l ı l m aya başlan m ış ve birkaç hafta  son ra d a  S Mayıs l 945'tc 
A lmanlar koşulsuz teslim olm uşlardır . . .  

Picasso, 1 945 Mayıs ayında Das Heinhaus 'u hitirmiş; 
A ııdre M a l raux, atö!yesine gelip resimlerini görmüş ve bu 
arada Picasso, 23 M ayıs 't a Moris Torez'in resimler ini  yap
nı aya haşlaını� ... 1 945 yı l ının Haziran ayında Paris'te topla
nan Fransız Kom ünist Partisi'nin 10. Kongresi'ne onur ko
n uğu olarak çağrıl mış:  ayrıca bu ara 20 Haziran - 18 Tenı-

Ayaktaki/er. soldan sağa: Ün/li rııhbilinıci Jacques Lıcan. Crcift· 
Fluarrl. Pierre Rcl'l:rdy, /.anic A ubier. Picasso, Valeııline !Jııgu. Simone 
ı/,· Rcauvoir . . .  Orımuı!ar: Jean-Paul Sartre, A lberr Canıus. Michel T.i'iris. 

Jean A l l !,icr f'iwsso 'nıın Ajkan köprl!.i Kazbek 



muz arasında "Picasso Libre" Sergisi'nde, 1940-1945 yılları 
arasında yaptığı 21 çalışmasını kamuoyunun tartışmasına 
açmış . . .  Aynı yılın Temmuz ayında, Dora Maar ile birlikte 
Güney Fransa'ya Capd'Antibes'e gitmiş; yeniden Paris'e 
gelip, ı945 yılı Kasım ayında, Matisse ile birlikte Londra'da 
bir karma sergi açmıştır . . .  

Picasso, ı 946 yılı yaz aylarında, Güney Fransa, Antibes 
Grimaldi Şatosu'nda çalışmış ve iki aylık bir zaman dilimi 
içinde, kavranması zor bir verimlilikle, aralarında Yaşama 
Sevinci de bulunan, 22'si büyük boy duvar resmi olmak 
üzere çok sayıda yapıt üretmiştir. Sanat eleştirmenleri, bü
yük savaş sonrası üretilen Yaşama Sevinci 'nin, bir anlamda 
Guernica 'nın anti tezi niteliğinde olduğunu vurgulamışlar
dır . . .  

Picasso, Vallauris'e ilk kez gelişinde, "Madoura" 
atölyesinde çömlekçilik yapan dostu George Ramie ve 
karısını ziyaret etmiş, eline biraz çamur almış, oynamış, 
çocuksu gözleri ne denli mutlu olduğunu, sevindiğini bel
li edercesine parıldamış, hemen iki küçük figür yapmış ve 
en kısa zamanda yeniden gelmek istediğini söylemiştir . . .  
Picasso, ı 947 yılı yaz aylarında, artık ömrünün önemli bir 
bölümünü Vallauris'de "Madoura" atölyesinde geçirme
ye geldiğinde, olağanüstü bir çalışma temposuna girmiş
tir . . .  Dostu George Ramie'nin anı tarına göre, çok kısa bir 
zaman dilimi içinde ocak yakınasını, çamur karmasını, 
çömlekçi çarkı döndürmesini öğrenen Picasso, ilk yıl için
de binlerce vazo, tabak, yontu, testi, küp-anfor benzeri 
kaplar yapmış, bunları desenlemiş, boyamıştır . . .  Abidin 
Dino, uzun süreler aynı atölyede Picasso ile birlikte çalış
mıştır. 

Picasso, ayrıca Vallauris Köyü'nde gerilerneye başla
yan, hatta görece unututan çömlekçilik ve seramikçiliği ye
niden geliştirmiş, eski atölyeleri sahipleriyle birlikte onar
mış ve bölge halkının deyimiyle, "ocak/arın yeniden tütme
sini" sağlamıştır . . .  
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Picasso'nun Vallauris yaşamı çok büyük bir verimlil ik, 
üretkenl ik içinde geçmiş, burada sanatın hemen her alanın
da çalışmış; resirrı . yorrtu ,  seramik yapmış; kumaş, h alı do
kumuş, Dört Küçük Kız gibi tiyatro yapıtları ve şi ir  yazmış
tır . . .  

Picasso'nun buralara gelmesiyle, küçük köy, başta Ara
gon, Elu ard, Cocteau, Ehrenburg, Matisse vb.  dünyanın 
önde gelen aydınlarını n ,  sanatkarlarının bul uşma yeri n ite
liğine dönüşmüştü r . . .  Yine bu süreç içinde,  Picasso üzerine 
pek çok yazı, kitap, katalog, e leştiri, anı  yazılmış, film çev
rilmiştir . . .  

Picasso üzerin e  yapılan çok çeşitli araştırmalarda, anı
larda, altı çizilen en temel noktay ı ,  çevresindekilerde tü
kenmezmiş izlerrimi bırakan yaratıcı çalışma gücü oluştur
muştur . . .  

Picasso, h e r  g ü n  öğleden sonra b aşladığı çalışmalarını 
ertesi günü güneş doğana kadar sürdürmeyi gelenekselleş
t irmiş; yatağa girecek kadar kendini  yorgun hissettiği za
m anlarda, yanına aldığı kağıtlara desenler çizmiş, çok kez 
yeniden k alkmış, tual üzerine, duvarlara, yerlere resim yap
mış, çamur karmış, . . .  çalışmış, üretmiş; üretmiş, çalışmış
tır. . .  

Savaş sonrası koşul ların getirdiği görece m u tlul u k  orta
mında Picasso, yaratıcı gücün ü n  doruk noktalarına ulaşma

ya başlamış ve bir gün, kanı
mızca tüm yaptıklarından ni
telikçe çok farklı bir biçem de
nemesine girişmiş ve görülme
miş bir atılım la, Nazım 'ın "tü
kürmüşüm kofiyenin içine" 
dediğin e  b e nzer bir yaratı sü
recinde,  tuali, kağıdı bir yana 

Pablo Picasso, kendi resmi. 
l l  Ağustos 1940. Kiiğtt üzerine 
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bırakıp eJine aldığı ışıklı bir çubukla uzaya resim yapmaya 
başlamıştır. .. 

İkinci Dünya Savaşı'nın sıcak çatışma dönemlerinin so
na ermesine karşın, insanlığın bu kez de nükleer bir yıkım
la karşı karşıya gelme olasılığının ortaya çıkmasıyla, Picas
so da dünya aydınlarının başlattıkları barış hareketlerine 
etkin katılmış. 

25 Ağustos 1948 tarihinde Polanya'nın Wroclaw ken
tinde toplanan Uluslararası Aydınlar Barış Kongresi'ne ka
tılmak için, Paul Eluard ile Mareel Baudin arasında, yaşa
mında ilk kez uçağa binmiş; ve sonradan dostları, yol bo
yunca Picasso'nun uçaktan ne denli korktuğunu gözlerin
den yaşlar akarak anlatmışlardır. . .  

Picasso, Polonya'da Ausschwitz Toplama Kampı'nı, 
Knkau, Varşova'yı gezmiş; ülkenin yeniden onarımını sim
gelı:yen Varşova 'nın Sirenieri duvar plaketini ve dostu Ilj a  
Ehr...:nburg'un resimlerini çizmiş ve  Devlet Başkanı tarafın
dan Polanya'nın " Yeniden Doğuş" nişanı ile onurlandırıl
mıştır. .. 

Aragon, 9 Ocak 1949 tarihinde Picasso'dan, 25 Şubat 
1949'da Paris'te toplanacak "Dünya Barış Kongresi" için 
bir plaket yapmasını istemiş ve Picasso'nun çizdiği barış 
güvercinli plaketler, başta Paris olmak üzere dünyanın 
tüm büyük kentlerinde sokaklarda dolanmaya başlamış
tır ... 

1?50 kışında, arkadaşı Françoise'nin gebe kaldığını öğ
rendikten sonra Gebe serisi çalışmalarına ve Mart ayında 
da Keçi yontularını yapmaya başlamış. Yine 1950 yılının 
Ağustos ayında, Kuzulu Adam yontusunun bir bronz dö
küm örneği, törenle Vallauris Köyü 'nün pazar yerine kon
muştur. .. 

P icasso, 1950 yılının Ekim ayında Dünya Barış Ko
mitesi 'nin diğer üyeleriyle birlikte İngiltere'nin Sheiffi
eld kentinde toplanacak Barış Kongresi 'ne katılmak 
için yola çıkmış, ancak İngiltere Hükümeti yetkil i leri ,  
çok çirkin bir davranışla, Haziran ayında başlayan Ko-
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re Savaşları'nı ve gerginleşen uluslararası i l işkileri ge
rekçe göstererek, aralarında dünyanın en saygın aydın
larının, yazarlarının, bilim adamlarının ve sanatkarları
nın bulunduğu Dünya B arış Konseyi üyelerinin İngilte
re topraklarına ayak basmalarını yasaklamış; Dünya 
Barış Konseyi toplantıs ı  nedeniyle, aynı tarihlerde 
Londra'da açılacak sergisi için sadece Picasso'nun ge
miyi terk edip karaya çıkabileceğini söylemişler. Picas
so bu onur kırıcı öneriyi yadsımış ve bunu kendisine ya
pılmış bir hakaret olarak düşünd üğünü söylemiş;  duru
mu kavramayan İngilizler, "ressam Picasso 'yu '' çok sev
diklerini ve onu aralarında görmek istediklerini açıkla
dıklarında, Picasso, "Gerçi sizin için zor olacak ama, yi
ne de anlamaya çalışm. Her ikisi de aym Picasso 'dur. ' '  
demiştir .  .. ( • )  

Picasso, gerek Dünya Barış Konseyi toplantısına kar
şı İngiliz Hükümeti'nin aldığı çirkin tutumu yanıtlamak, 
gerekse Amerika B irleşik Devletleri 'nin Kore'de başlat .. 
tığı saldırıyı protesto etmek amacıyla, 1 951 yılı Ocak 
ayında, Goya 'nın 3 Mayıs 1 818 yapıtından esinlenerek 
ürettiği Kore Soykırımı resmine başlamış ve bu çalışma, 
195 1  yılı Mayıs ayında, Paris'te Salon de Mai'da sergilen
miştir. 

Picasso bu çalışmasında, yüzleri, hatta tüm bedenleriy
le insan olup olmadıkları bile pek kolay anlaşılmayan, mili
tarizmin robot benzeri yaratıklarının insanlara, ana ve ço
cuklara saldırısını işlemiştir . . .  

1951 yılı 25 Haziran'ında Matisse'in ağır angina pek
toris ve astma nöbetleri içinde olmasına karşın,  Fran
sa'nın Vence kentinde, bugün Matisse-Kapellası olarak 
adlandırılan kil isecikte sürdürdüğü çalışmaları izleyen Pi
casso, Matisse 'i kutlamış ve bir an önce sağlığına kavuş-

(*) Bu konularda daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenlere Güney Gö
nenç'in bir solukla okunan "Hep Aranızda Olacağını ", "Frederic Joliol
Gurie'nin yaşanı öyküsü " adlı araştırmasını sağlık veririz. Bilim-Sanat Ya
yınları ı 983 - s. ı 62. 
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masını d i lemiş.  Matisse'in ça
l ışmal arından d a  esinlenerek,  
1 952 yılı  i lkyazında, Kore Sa
vaşları 'nın büyük boyutlara 
ulaşmasını yadsımak ve Vni
l a mis 'deki  14 .  yüzyıldan kal
m a  küçük k il iseciği bır Yeryii

z ii Barış Tapma,�ı ·na dönüş
t ürmek amacıyla ve hemen 
yeni  bir çal ışma sürecine gir
miş . . .  P icasso, " Barış " ve "Sa
vaş kon u l arını i şlerneyi  
a maçladığı bu uğraşısın a baş
lamadan önce , en az 250 ön 
çalışma y apmış, bunları bü
yük dostu E lu ard'a göstermiş; 

Kanı cra karşısındaki 

palyaçolu,�una karşm, mutsuz 

ve valmzdır 

beğeni onayı aldıktan sonra, A ğustos ayının i lk günlerin
de ,  1 6,60 x 4,70 metre b üyüklükte , yarım si l indir  biçimin
deki d uvarlara i lk  çalışmalarını yansıt m aya başlamış.  Pi
casso, "Barış " ve "Savaş " yapıtlarını yaratma sürecinde, 
b üyük bir enerj iyle ,  günlerce, ort alama 20 saat i n  üzerinde 
bir çalışma temposu sürdürm üştür. . .  

Picasso, çalışmalarının aslına uygun i l k  örneklerini 
gi:istermek ve sorunu daha ayrıntılı biçimde tartışabilmek 
için Parıs 'e  El uard'ı görmeye gitmiş;  i k i  dost yeniden ku
caklaşmışlar . . .  Eluard, çalışmaları çok beğenmiş, duygu
lanmış; fakat bu ara ağırlaşan h astalığı nedeniyle sağlık 
durumu gittikçe bozulmuş ve 18 Kasım 1 952'de ölmüş
tür. . .  

Paris halkı, bu büyük ozan için, yüzyılın belki d e  en bü
yük törenini yapmış ve onu, komün mezarlığı Pere-Lacha
ise ' ye gömmüştür. 

Törende, ardınca yürüyen büyük dostu Picasso, iiz iil
m iiş, hem de yıkı/treasma çok iizülm iiş, Eluard öldü diye . . .  
A m a  daha çok üziilmiiş, Eluard 'sız kaldı diye . . .  
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1952-1953 kış ayları boyunca, Picasso'nun pek çok yeni 
ve büyük sergis i  açılmış ve bu arada ayrıca, 30 Ocak ile 9 
Nisan t arihleri arasında A vignon 'lu Kadınlar Paris M usee 
d 'Art Modernc'de, 1937 yılından sonra ilk kez, Avrupalı 
sanatseverlerin gezisine sunu lmuştur. 

5 Mart 1 953 tarihinde Stalin ölmüş. Ül kesi Sovyetler 
B irl iği de içinde olmak üze re ,  hemen tüm d ünyada Stalin 
kar�ıtı büyük tartışmalar başlatılmış. 

Aragon, Stalin'in ölümünden sonra, Picasso 'dan Les 
Lettres Françaises yayın organı için bir resim yapmasını is
temiştir. Aragon ve Picasso, sağlığında ardıcıl  birer ar.ti
Stalinist  olarak tanınmaianna karşın,  öldükten sonra, Pa
ris'li  Komüncü!ere özgü bir ahlak anlayışı içinde , Stalin'i  
genç ve sıradan bir parti  üyesi olduğu günlerdeki ki mliği 
içinde beti m lem eye karar verın i�lerdir. . .  

Salt bu tavırlarıyla bile, gerek Aragon ve gerekse Picas
so. k üçük hesaplar peşinde koşınayan, insanlığın yüz akı 
çağdaş beyinler olduklarını göstermişlerdir. . .  

İ kinci D ü nya Savaşı 'ndan sonra ortaya çıkan nükleer 
yıkım tehlikesi, bana salt sanatınıla değil tiim varlığınıla dö
viişnıek zorunda uldıığumu gösterdi diyen Picasso 'nun ya
şamının ve çalışmalarının te-
melini barış savaşımı oluştur- rrr/lll l'"'"t'JI. 1 ' 
m u ş  . . .  B i r  yandan , D ü nya B a 
r ı ş  Konseyi'nin  eylemlerine 
katılmaya ve oralardan gelen 
istemleri yerine getirm eye ça
lışırken, öte yandan yeryüzü 
nün pek çok yerinde sürdürü
len bağımsızlık hareketlerinin 
yanında yer almış,  buralarda 
savaşan ları ,  h atta onların ço
cuklarını.  tüm demokratları ve 
dem okratik davranışları d es
teklemeye çalışmıştır . . .  

Lb;fTRb �- CIID 
jr:uıç;l.iJcJ · 



BARIŞ BiLDIRiSi 

Barış için çalışan 

DECERLI DOSTLAR 

Barış sorununu açık söz/iiliik/e tartışmak üzere farklı 
göriişlere sahip insanların bir araya gelmelerinden kıvanç 
duyuyoruz. 

Onlar gibi biz de uluslararası bir yumıışamadan yana
yız. Silahsızlanma giiç gösterileriyle değil, karşılıklı görüş
meler/e gerçek/eştirilmelidir. 

Barışın korunması çabalarına, kanumza göre, ulusların 
ve seçtikleri devlet biçimlerinin birbirlerine karşı saygı gös
termeleri ancak yarar sağlayabilir. 

Bu tek değerli hazineyi, yani barışı korumak için uygun 
diişecek davranış biçimi tehditler savurmak değil, tartışmak 
olacaktır. 

Değerli dostlar, ortak çabalarımız sonucunda barış dii
şiincesinin savaş düşüncesine iistiin geleceği inancıyla top
lantınızın başanya ulaşmasını dileriz. 

NICE, 10 EKiM 1952 

HENRi MA TiSSE PABLO PiCASSO 

Picasso 10 -Ekim 1952'de Matisse ile birlikte yayınla
dıkları "Barış Çağrısı "ndan sonra, 1953-1954 yılları bo
yunca dünyanın pek çok yerinde büyük sergiler açmış; ay
rıca, Gııemica ve Kore 'de Soykırımı gibi yapıtları Avrupa 
Anakarasının başlıca kentlerinde ve bu arada 20 Eylül 
20 Kasım tarihleri arasında Roma ve Milana'da sergi len
miştir . . .  

8 Eylül 1 954'te, Derain, evinin yakınlarında geçirdiği 
bir araba kazasından sonra hemen ölmüş ... Daha onun 
acısı geçmeden , 3 Kasım 1954 'te bu kez de çağın en bü
yük ressamlarından Henri Matisse yitirilmiş. Özellikle 
Matisse'in ölümü Picasso'yu derinden sarsmış, çok üz
müş. 
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Picasso'nun 75. doğum günü nedeniyle, Ekim 1956'da 
Vallauris'deki Madoura atölyesinde yapılan törene onur 
konuğu olarak Moskova'dan Ilya Ehrenburg katılmış . . .  

Picasso ve aralarında Helene Parmelin, Edouard Pig
non gibi bölge parti örgütü üyelerinin de bulunduğu bir 
grup FKP'Iinin, Macaristan'daki karşı devrimci hareketlere 
karşı, Sovyetler Birliği'nin yaptığı girişimi parti merkez ko
mitesi düzeyinde kınamaları ve bu konuda Le Monde Gaze
tesi'nde bir açıklama yayınlanması üzerine Picasso ile FKP 
yönetimi arasında oldukça gergin bir ortam oluşmuştur. . .  

Fakat, b ir  süre sonra Picasso'nun Nice'te açtığı b ir  ser
giye, hiç beklenınediği bir anda Morice Thorez'in gelmesi, 
bu gergin havayı gidermiş ve birbirlerini yeniden kucakla
şılmıştır. .. Olayı yakından izleyenler, gecenin en mutlu in
sanlarının bu buluşmayı sağlayan Aragon ile Jean Cocteau 
olduğunu söylemişlerdir. . .  

Picasso, genel istem üzerine, 1957 güzünden 1958 Ocak 
ayına kadar, Birleşmiş Milletler UNESCO binasının duva
rına 100 metrekarelik bir resim yapmıştır. 1960 yılında, pek 
çok dostunun, yurttaşının girişimiyle İspanya'da Barselo
na'da bir Picasso Müzesi oluşturulması hazırlıklarına baş
lanmış ve bu amaçla eski arkadaşı Sebartes Fransa'ya gel
miş. Picasso, 80. doğum gününün kutlanmasına birkaç ay 
kala, 2 Mart 196l 'de, uzun süredir birlikte yaşadıkları Jac
queline Roque ile ancak ilk karısı Olga öldükten sonra Val
lauris'de evlenmişlerdir. . .  

9 Mart 1963 tarihinde, Barselona'da, Picasso'nun da 
onayıyla, gençlik yıllarının geçtiği bölgedeki 14. yüzyıldan 
kalma Palacio Aquilar'da, genellikle çocukluk ve gençlik 
çalışmalarını kapsayan Picasso Müzesi açılmıştır. .. 

1965 yılı Kasım ayında, geçirdiği bir mide ve safra kese
si hastalığı nedeniyle Paris'te hastaneye kaldırılmış ve ame
liyat edilmiş. 1 Mayıs 1966 tarihinde, Sovyetler Birliği'nin 
verdiği Lenin Barış Ödülü'nü, dostu Ilya Ehrenburg'un 
elinden almış ... Yine aynı yılın Ekim ayında, Fransız H ükü-

174 



Picasso, Jacqtteline ve Cocteazt; Pa/oma, Maya ve Clattde. 

ıneti, Picasso'nun 85. doğum yılı nedeniyle, Kültür Bakanı 
Andre Malraux'un yönetiminde Paris'te büyük bir  sergi ve 
kültür şöleni düzenlemiştir. . .  

Andre Malraux'un konuşmasıyla açılan "Hommage a 
Pablo Picasso" Sergisi'nde, Grand Palais'da gençlik döne
mi çalışmalarını k apsayan 700 üzerinde yapıtı;  Petit Pala
is'de, desenleri, yontuları, seramik ürünleri; ve ayrıca, B i b 
liotheque Nationale'de 171  çalışması sergilenmiştir. . .  

Picasso'nun katılmadığı sergi, Ş ubat 1967 tarihine ka·
dar açık kalmış, o zaman a  değin görülmemiş bir ilgiyle en 
az 850.000 kişi tarafından gezilmiştir. . .  

175 



Picasso, 1 967 yılında, Ispanya'dan gelen pek çok öğren
ci, ressam, sanatkar aydınla yakın i l işkiler kurmuş; aynı yı
lın i lkyazmdan sonra, Paris ' teki evini ve atölyesini boşalt
mış ve tümüyle Güney Fransa'ya yerleşmiştir. 1968 yılı için
de,  son zamanlarda biraz yavaşlayan çal ışma hızın ı  yeniden 
güçlendirmiş ve Paris'te açılan yeni bir sergisine yetiştiril
mek üzere 347 yeni desen çizıniştir . . .  

Picasso, 1970 yılında, gençlik yıl larında yaptığı resimle
ri ,  yon tuları içeren büyük bir koleksiyonu, B arselona -Pi
casso Müzesi'ne armağan etmiş; yine aynı yıl , Ocak 1 969 t a
rihinden Ocak 1 970 tarihine kadar yaptığı 1 67 büyük boy 
yağl ıboya ve 45 çeşit desenden oluşan son çalışmaları A vig
non " da sergilenmiş t ir . . .  

Fransız Hükümeti ,  25 Ekim 1 971 tarihinde, Picas
so'nun 90. doğum yılı nedeniyle büyük bir tören düzenle
miş ve yaşayan bir sanatkara yapabileceği en büyük ödül
lendirmeyle Paris Louvre Müzesi'nin bir salonunu Picas
so'nun çalışmalanna ayırmıştır . . .  Picasso, kendi onuruna 
yapılan bu olağanüstü toplantıya katılmamış ve serginin 
aç�ıldığı süre içinde günler ve geceler boyu sürekli çalışmış, 
resim yapmıştır. . .  Picasso'nun, 8 Ağustos 1972 tarihine de
ğin süren çalışmalarının bir  bölümü,  1 Aralık 1 972 ve 3 

Yaşam, aşk ve ş1ir . . .  Picasso 'n11n hayata bak!Şimn aniann 



Ocak 1973 tarihleri arasında, Paris'te Galeri Louise Le
iris'de sergilenmiştir... 

Picasso'nun sağlık durumu, 1 973 yılı kış aylarında ge
çirdiği bir grip hastalığı nedeniyle oldukça sarsılmış. Ancak 
ilkyazda, öğleden sonra başlayıp, ertesi günü sabah beşe, 
altıya kadar sürdürdüğü geleneksel çalışma hızına yeniden 
ulaşmıştır . . .  

7 Nisan 1973 tarihinde, arkadaşları ile birlikte kalaba
lık bir akşam yemeği yemiş. Gece yarısına doğru bir ne
fes darlığı geçirmiştir. Gelen hekim, ağır bir kalp yetmez
liği ve akciğer ödemi olasılığı üzerinde durmuş. Ertesi 
gün Paris'ten rir uzman hekim arkadaşı daha gelmiş. Ye
niden muayene etmiş; durumun önemini, biraz dinlenme
si gerektiğini anlatmaya çalışmış . . .  Picasso, b u  ara, arka
daşının birlikte getirdiği aygıtların işleyişiyle çok ilgilen
miş ... Sorular sormuş, bunlar üzerine bilgi almış ... Kalk
mış, traş olmuş. Arkadaşını atölyesine götürmüş. Son 
günlerde yaptığı ve ileride yapmayı amaçladığı çalışmala
rı üzerine uzun uzun konuşmuş ... Yakınları, Picasso'nun 
gücüne olan inançları nedeniyle, onun bu tür davranışla
rını artık yadırgamaz olmuşlar. . .  Hep birlikte uzun bir 
söyleşi başlamış . . .  

Picasso, geçirdiği yeni bir nefes darlığı nedeniyle, bu 
kez yatmak zorunda kalmış . . .  O, gene bir şeyler anlatmaya 
çalışırken, zaman zaman ortaya çıkan bilinç bulanıklıkları 
onun sözünü kesmiş ... O yine bir şeyler söylemeye çalış
mış ... Sonra yeniden dalmış . . .  

Bir ara açılır, Apollinaire üzerine bir şeyler söyler gibi 
olmuş ... Ve 8 Nisan 1973 tarihinde öğleden sonra, kalbi tü
müyle durmuş ... 

Büyük sanatkar, büyük barış savaşçısı Picasso, Na
zı'm 'la birlikte, "Elveda güzelim dünya/ve merhaba ka
inat . . . " dercesine, devinimin bir biçiminden, diğer başka bir 
biçimine geçmiş ... 



Yakınları, Pan, Büyük Pan öldü demişler. . .  
Ve söylencelere göre, film evren yasa bürünmüştür . . .  

Ardında yüz milyonlarca dolarlık bir kalıt bırakmasına 
karşın, "Guernica" üzerine olan istemleri dqında, hiçbir 
vasiyetname yazmamıştır . . .  

Mutlu bir yaşam ve korkusuzca bir ölüm için, her za
man sağlam bir kişilik gerekli olmuştur.. . 

Picasso, büyük sanat yeteneği yanında, bu kişiliğini de, 
uzun ömrü boyunca ayakta tutma hüneri gösteren az sayı
daki örneklerden biri olmuştur... 

Picasso, Dürer'den Raınbrand'a, van Gogh'dan Beck
mann'a değin yaygın olan ve salt resim sanatında değil, psi
kolojiye de büyük katkılar getiren bir tavrı benimseyip, ya
şamında kimi yeni ve önemli atılımlar yapacağı günlerin 
arifesinde, öncelikle kendi kendisinin resimleşmiş ve psişik 
dünyasının "ne durunıda olduğunu ", elinde ne türlü bir 
"malzeme bulunduğunu " tesbit etmeye çalışmıştır. 

Picasso'nun bu kendi kendisini resimlernesinin de ayrı 
bir boyutu vardır. Gençliğinde Ecinniler'in, ya da Suç ve 
Ceza 'nın içinden çıkınışeasma bize bakan Picasso, ileri yıl
larda karşılaştığı yaşlanmış kendisine ne denli şaşkın ve ya
bancı baktığını aynı açık yüreklilikle resimlemiştir. 1972 yı
lında yaptığı son resimlerinde kendisini 66 yıl önce Gosol 
da karşılaştığı kendi ana dilini konuşan dağ köylüleri gibi 
betimlemeye adeta ayrı bir özen göstermiştir. 

Benzer keyfi payiaşabilmek umuduyla bu yeni baskıya 
kendi resimlerini eklerneyi düşündüm. Umarım ilginizi çe
ker. 
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KRONOLOJİ 

Pablo Picasso'nun yaşamöyküsünden kin , i  anırnsatrnalar: 

1880 Dona Maria ile ressam Don Jose Ruiz Blasco 8 
Aralık'ta Malaga'da evlendiler. 

1881 Evli çift in 25 Ekim 'de ilk çocukları Pa blo Diego 
Jose Francisco de Paula Juan Nepornuceno Maria de los 
Rornedios Crispin Crispriano Santisirna Trinidad (kısaca 
Picasso) doğdu. 

1888/89 Pablo, babası ile birlikte ilk kez Arena'ya gider. 
Ve 8 yaşında Pikadar adlı -bilinen- ilk resmini yapar. 

1891 Ruiz ailesi La Gorumi kentine göçrnek zorunda 
kalırlar. 

1894 Antik Yapıtları örnek alarak pek çok desen çalış
ması yapmaya başlar. Babası oğlundaki yeteneği görüp 
kendi resim paletini ona armağan eder. 

1895 Aile Barcelona'ya göçer. Pablo-Ruiz Madrid'e gi
der. Prada Müzesinde, İspanyol klasik resmini tanımaya 
başlar. 

1896 Pablo Ruiz Picasso "İlk Komünyon", "Pepa teyze
sinin Portreleri" gibi ilk büyük yapıtlarını vermeye başlar. 

1897 "Bilim ve Sevecenlik'' adlı ilk büyük yağlıboya ya
pıtı Madrid'de yapılan yarışınada altın madalya ile ödüllen
dirilir. "Dört Kedi Klübünde" yeni arkadaşlar bulur. Anar
şizrni yakından tanımaya başlar. 

1900 Pariş'e gider. Cezanne Toulouse. Lautrec ve diğer 
ressamları tanır. Louvre Müzesi'ni gezer. 
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1901 Paris'te yaşanan zorlu yıllar. Max Jacob ile dost-
luklarının başlaması. "Mavi Dönem" 

1904 "Mavi Dönem"in "Pembe Dönem"de devamı. 
Ozan Guillaume Apollinaire ile tanışma. Sirk ve sirklerde 
çalışanlar üzerine yapılan yüzlerce resim. 

1906 "Gertrude Stein" portresi. Henri Matisse, Andre 
Derain ile dostlukların yoğunlaşması. Kübizmin başlangıcı. 

1907 Pablo Picasso'nun yaşadığı melankolik ruhsal du
rumun zaman zaman artması. Pek çok, ·'Kendi Resmi", 
"Avignon'lu Kadınlar" başyapıtı. Adının dünya çapında 
ünlenmesi. 

1909 Analitik Kübizm de denen dönemin başlaması. 
Braques ile yoğun dostluk. 

1914 Birinci Dünya Savaşı. Braque, Derain, Apollinaire' 
in askere gitmeleri. "Palyaço" resimleri. 

1916 Dada akımının ortaya çıkışı. Picasso'nun birlikte 
çalışmaları, Cocteau ile başlayan büyük arkadaşlık. 

1917 Cocteau ile birlikte Roma gezisi. Antik Kültür 
önünde bir kez daha hayranlık ve diz çöküş. İgor Stra
winsky ile birlikte çalışma. Olga Koklowa ile yaşamın bir
leştirilişi. 

1918 Paris'in kültür ortamına giriş. Mareel Proust, Ja-
mes Joyce vb. ile tanışma. 

1919 Louis Aragon'un şiirlerini resimleme. 

1921 Oğlu Paolo Picasso'nun doğumu. Picasso'nun anıt-
sal "Ana" figürleri çalışmaları. 

1922 "Avignon'lu Kadınlar" başyapıtının 25.000 Franc 
karşılığında Amerika Birleşik Devletlerine satılması. Yeni
Klasizm gibi çeşitli biçemlerle çalışma. 
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1925 Sürrealistler ile birlikte sergi. 

1929 Salvador Dali'nin . Picasso'yu ilk kez Paris'teki 
evinde ziyareti. 

1930 Ovid'in Dönüşüm adlı anıtsal yapıtını resimleme. 
New York, büyük sergiler. 

1934 David'in "Marrat'ın Öldürülüşü" yapıtından esin-
lenen ''Cinayet" adlı büyük çalışma. 

1937 Franco Faşizmine karşı "Minataura", Franco'nun 
"Yalanı ve Düşü" çalışmaları. Sonra "Guernica" 

1939 İkinci Dünya Savaşı, Picasso Dora Maar ile Anti
bes'de çalışmaya başlaması. Sonra Paris'e dönüş. Güney 
Fransa kıyılarına kısa gidip gelmeler. Picasso savaş sürecin
de Paris'te kalmıştır. 

1945 Evrensel bir üne ulaşan Picasso'nun Paris'teki 
atölyesi uluslararası bir kültür merkezi niteliğini alır. 

1946 Française Gilot ile arkadaşlıklarının ilerlemesi. 
Antibes'deki Grimaldi Şatosunda çılgın bir çalışma tempo
su. Aralarında "Yaşama Sevinci" olmak üzere kısa bir za
man dilimi içinde yapılan yüzlerce sanat harikası. Vallauirs 
köyünde, çömlek atölyesinde seramik çalışmaları. 

1948 Polonya 'da Barış Kongresine katılma. 

1949 Barış mücadelesi için güvercin desenlerinin çizil-
meye başlaması. 19 Nisan, Kızı Paloma'nın doğumu. 

1950 Lenin Barış Ödülü. 

1951 Amerika Birleşik Devletlerinin Kore Savaşı saldı-
rılara protesto "Kore Soykırımı" çalışması. 

1952 Vallaurie Koyundaki küçük kilisenin duvarlarına 
"Barış" ve "Savaş" resimleri, resimlerin yapılışı. Sonradan 
bu kiliseye "Barış Tapınağı" adı verilmiştir. Paul Eluard'ın 
ölümü. 
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1954 Picasso bir ara at kuyruğu saçlı İngiliz Sylvette Da
vid adlı genç kızın (39) portrelerini yapmış. Bunlar "Res
sam ve Modeli" adı altında toplanmış. "At Kuyruğu" saç 
modeli tüm dünyada moda olmuştur. 

1955 Picasso'nun karısı Olga ölmüş. Henri Georges 
Clouzot, Picasso'yu atölyelerinde çalışırken sergileyen "Pi
casso'nun Gizerni" adlı belgesel filmi çekmiş. 

1956 Dünyanın pek çok yerinde Picasso'nun 75. yaşını 
kutlama etkinlikleri. Sergiler. Kitaplar. Kataloglar. Sovyet 
ordularının Macaristan'a girmelerini protesto için parti 
merkezine protesto. 

1957 Picasso bu ara Velazquez'in gizini anlayabilmek 
için onun en ünlü yapıtlarından biri olan "Las Meninas"ın 
58 değişik deseni üzerine çalışmış. 

1963 Barcelona'da Picasso Müzesi'nin açılışı. Braque ve 
Coteau'nun ölürnleri. 

1964 Christian Zervas'nun Picasso üzerine 24 ciltlik bü-
yük yapıtının tamamlanması. 

1965 Küçük bir mide rahatsızlığı. 

1966 Picasso'nun 85. doğum günü kutlamaları. Sergiler. 
Andrea Breton'un ölümü. 

1970 Yaşarnının son yıllarında inanılmaz bir üretkenlik 
ve canlılık ile aşk. öfke, saldırganlık dolu son dönem yapıt
ları. 

1972 Artık iyiden iyiye yaşlanan, yorgunlaşan Picas
so'nun kendi resimlerinde bu "Şaşkın Yorgun İhtiyarı" 
olanca canlılığı ve tükenrnişliği içinde sergileyişi. 

1973 8 Nisan'da yüzyılın bu en büyük sanatkarının yaşa-
rnının noktalanışı. 
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