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Ö N S Ö Z
«Le soleil es t dleu»

Turner

ANAT tabloları taciri Ambroise Vollard bir
gün Cezanne'ı ziyarete gelir. Avluda, yere
dizilm iş bir sürü eczacı potası görür. Üzer

lerinde Jtisqui., Still., Fertıg., Rib., Sıılf., Cup., gibi 
Lâtince kısaltmalar vardır. Bu potaların ne m ak
satla buraya konm uş olduğunu anlıyamaz. Ziyaret
çisinin m erakını sezen ünlü ressam şöyle der:

—  Bu gördüğünüz boya takım tm dtr bayım. Bir 
çokları bu güzel boyaların sadece ilâç imalinde 
işe yaradığını sanırlar. Oysa ben bu ilâçlarla m ü
kem m el resim yapılabileceğini de ispat etm ek isti
yorum.

İşte, «Empresyonist Ressamlar»  adı altında  
sunduğum uz bu küçük kitap, On dokuzuncu Yüz
yılın ikinci yarısında, resim sanatını pırıl pırıl 
renklerle giin ışığına kavuşturan insanların hikâ
yesidir.

«Em presyonist Ressamlar» ne şahsi bir sanat 
tenkididir, ne de tamamen teknik temellere daya
nıyor. Tek amacımız modern resmin öncülüğünü  
yapm ış olan sanatçıların mücadeleli hayatlarını 
ktsa, özlii ve m üm kün  olduğu kadar renkli bir şe
kilde anlatmak, onlar hakkında bilgi edinm ek iste
yenlere faydalı olmaktır.

Bu kitap da, Hayat kitapları serisinin ilki olan
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«Biiyük Ressamlar»  gibi, dokuz sanatçı biyografisi 
ile bu sanatçılardan kronolojik bir sıraya göre se
çilmiş ve T ifdruk tekniğiyle basılmış altm ış dört 
reprodiiksyonu ihtiva etm ektedir. Kitabın hazırla- 
nışvıda m etinle resimler arasında belirli bir irtibat 
kurulmasına bilhassa d ikkat edilmiştir. Bu suretle 
adı geçen ressamın sanatındaki gelişme safhaları, 
sadece teorik bir izah olmaktan çıkarak, gözle gö- 
liiliir hale gelmektedir.

Kitabımıza konu olan dokuz sanatçı arasında 
gerçek bir sınıflam a yapm ak gerekirse, o takdirde 
meselâ bir Gauguin’e sembolist, bir Van Gogh’a 
fauviste, bir C&zanne’a da kübist dem ek gerekir, 
ö te  yandan Toulouse - Lautrec olgun yaratma çağ
larında tamamen empresyonizme zıt olan bir an
lamı benimsemişti. Ama hepsinin eşit bir tarafı 
vardı: Sâf, tem iz renkler; sade, özentisiz konular. 
İşte, zihnin önceden tasarladığım değil, gözün o 
anda gördüğünü renk ve çizgiye döken bu sanatçı
lar, «Empresyonistler» genel başlığı altında sanat 
tarihine girmiştir.

Em presyonizm i meydana getiren sanatçıların 
sayıst iki düzineye yaklaştığı halde, biz sanat tarihi 
bakımından en önemli sayılanları kitabımıza aldık. 
Bununla beraber, meselâ Pissarro gibi, bu cereya
nın önderliğini yapm ış insanlardan da sırası düş
tükçe söz edilmektedir.

Kendi öz dilimizde yazılmış pek az sayıda sa
nat kitabı bulunduğu için «Empresyonist Ressam
lar» la, Türk sanatseverine, kiiçiik çapta da olsa, 
hizm et edebiliyorsak kendimizi bahtiyar sayarız-

Sadutı ALTUNA
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EDOUARD MANET
1832-1883

|  j  EGAS’mn atelyesinde ro m a n tik . Fransız 
- 1 okuluna bağlı b ir sanatçının büyük boy

da tablosu asılıdır. Tanrılar T anrısı. Jü p ite r’in 
şimşekleri hışımla etrafına saçtığını gösteren bu 
dev resm in hemen yaıııbaşında da M anet'nin kü
çücük b ir karalam ası vardır. Yamru yum ru, çü
rük b ir a rm u t’tu r bu.

Günlerden b ir gün ziyaretine gelen b ir dos
tu, Degas’yâ, hangi akla hizmetle Tanrı Jüp iter’in 
yanına bu perişan arm udu astığını sorar.

Ressam gülerek şu cevabı verir:
— tyi yapıldığı takdirde küçücük b ir arm u

dun, koskoca b ir  tanrıyı nasıl öldürebileceğini is
pat için astım , dostum ...

Salonların, konulan tarihin derinliklerinden 
veya mitolojiden alınmış dev boyda resimlerle 
süslendiği b ir çağda, b ir arm uda kem gözle ba
kılması, değer biçilmemesi, h a ttâ  hak ir görül
mesi kadar tabiî ne olabilirdi? Öyle ya, o devrin 
sanat anlayışı, var gücüyle eserin muhtevasına
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E M P R E S Y O N İ S T  r e s s a m l a r

yönelmişti. Konu ne kadar çapraşık olursa, o ka
dar beğeniliyordu. Bu bakımdan, tahtında otur
muş, e trafa  öfke şimşekleri savuran b ir  tanın, 
elbette ki kendi halinde b ir arm uttan  daha çok 
beğenilecekti. Ne var ki, çok geçmeden olgun
luğun zirvesine erişmiş, ha ttâ  çiirümeğe yüz tu t
muş, on dokuzuncu yüzyıl toplum u ister iste
mez sanatta  yeni ufuklar aram ak ihtiyacını du
yacaktı. Ama, Jüpiter’in b ir a rm ut tarafından 
alt edilmesi gene dc yıllar yılı süren çetin bir 
savaştan sonra olacak, h a ttâ  bu savaşın kahra
m anlarından çoğu, zaferlerini bizzat göremeden 
bu dünyadan göçüp gideceklerdi. İşte, m odem  
resim  sanatına yön veren bu insanlardan b iri de 
Manet idi.

Edouard Manet, 23 ocak 1832 de P aris 'te  doğ
du. Babası, adalet bakanlığında yüksek b ir m e
m ur, annesi ise, sonradan İsveç K ıralı olan Ber- 
nadotte’un yakın b ir dostu, hariciyeci Foum ier’nin 
kızı idi. M anet ailesi, on dokuzuncu yüzyıl o rta  
halli Fransız ailesinin en güzel b ir örneği idi. Ha
yat görüşleri sağlam, belirli prensiplere inanmış 
kimselerdi am a yaratıcı fik ir yönünden dağarcık
ları oldukça fakirdi. Üstelik de, kendi kabuğuna 
çekilmiş, alışık oldukları çevreden başkasını tanı
mayan, keşiş ruhlu insanlardı.

Çocukluk çağım bu çevrede geçiren Manet, 
on iki yaşm a basınca Rollin Kolejine verildi. 
Ama Edouard, burada hiçbir derse önem vermi
yor, hocası klâsik Fransız şiirinden m ısralar
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E D O U A R D  M A N E T

okurken o, m atem atik defterinin içine gizlice re
sim ler karalıyordu. Böylece karneleri baştan aşa
ğı kırık  notlarla doluydu. Babası bu durum a çok 
üzülüyordu, çünkü tek emeli afacan oğlunun hu
kuk tahsil ederek kendi gibi ağır başlı b ir m em ur 
olması idi.

A kşam lan bütün  aile yemekten sonra topla
narak, hiçbir işe yaramaz, haşarı çocuklannm  ge
leceği hakkında ne yapm ak gerektiğini konuşur
larken, içlerinde sadece biri, küçük E douard’m 
tarafm ı tutardı. Bu, dayısı idi. Topçu albayı olan 
bu adam  da boş zam anlarında resim le uğraştığı 
için, yeğenindeki gizli cevheri seziyordu. Mösyö 
Manet ile kayınbiraderi arasında bu konuda sık 
sık çekişm eler olurdu. Nihayet b ir  akşam  iş ta t
lıya bağlandı. Ama ne birinin, ne de öbürünün de
diği olacaktı. Neticede Edouard’m deniz subayı 
olmasına kara r verildi.

Deniz Okulu’nun giriş im tihanında b aşan  gös- 
teremiyen Edouard yeniden im tihana katılabilmek 
için, b ir gemide staj yapmak zorunda idi. Böy
lece 1848 yılında «Havre et Goudeloupe» gemisine 
verildi ve bu gemi ile Rio de Janeiro’ya gidip 
geldi. Dönüşte tekrar im tihana girdi, am a bu defa 
da kabul olunmadı. Artık durum  kendiliğinden an
laşılıyordu. Edouard dilediğini yapabilecekti. 1850 
yılının ilk günlerinde ailenin aldığı ikinci b ir ka
ra rla  Edouard, Ressam Coııture'ün atelyesinde ça
lışmağa başladı.

Edouard Manet ile ustası Thomas Couture’ün
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E M P R E S Y O N İ S T  R E S S A M L A R

yıldızları her nedense ilk günden beri barışam adı. 
Birbirlerinden kısa zamanda nefret ettiler. Ama 
ikisi de bunda yerden göğe kadar haklı idi. Cou- 
tu re’ün on parm ağında on m arifet olmakla bera
ber resim leri b ir  m atbaa makinesinden çıkmış ka
dar basm akalıptı. Tek emeli bol bol sipariş al
m aktan ibaretti. Üstelik de son derece kibirli idi. 
Öte yandan Couture, bu yeni çırağının istidadını 
sezdiği için, sanatının püf noktalarını kapm asın
dan da haklı olarak kuşkulanıyordu. K uruntu işte. 
Oysa aslında Edouard, bu ustasının sanatına mete
lik vermiyor, sadece atelyede bulunan parasız mo
dellerden kabil okluğu kadar çok faydalanmaya, 
mesleğin işçilik tarafm ı öğrenmeye bakıyordu. 
Couture’iin atelvesi kapandıktan sonra eve dön
müyor, ünlü «Academie des Pfere Suisse» in akşam 
derslerine devam ediyordu. Ama onun için en bü
yük okul gene de Louvre Müzesi idi. Boya takım 
ları ile haftanın belirli günlerinde buraya gelerek 
eski ustaları kopya ederdi. Bilhassa Titian ile Velas- 
quez’in tabloları karşısında günlerce çalışırdı.

Tiıomas Couture’iin, çırağının çalışma tekni
ğinde b ir  şey gözüne çarpıyordu. Manet, hep açık 
renklerle, basit çizgilerle çalışıyor, lüzumsuz te
ferruatı atıyordu. Bir konuyu ele aldığı zaman, 
belirli b ir  yerde kesiyor, sehpasına başka b ir bez 
gerdikten sonra, işe bıraktığı yerden başlıyor, 
meselâ b ir portreyi yirmi ayrı şekilde, bam baş
ka b ir anlam da ele alıyordu. Atelyede bulunan 
diğer öğrenciler kendi işlerini b ırakarak M anet’
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E D O U A R D  M A N E T

nin sehpası etrafında toplanıyor, bu değişik 
yaradılıştaki çocuğun çalışm alarını hayranlıkla 
seyrediyorlardı. Nihayet b ir gün Couture’ün sabrı 
ta ş t ı :

— Edouard... diye gürledi. Bu gidişle Daumier 
kadar bile olamazsın!...

Ünlü ressam  Honore Daumier o sıralarda bir
çoklan tarafından henüz anlaşılamamış b ir  insandı, 
bu bakım dan sanatı alay konusu oluyordu.

O günden sonra Manet’yi Couture'ün atelyesin- 
de b i r  daha gören olmadı.

Bunu takip eden yıllar zarfında Edouard Ma
net, Avrupa memleketlerini adım  adım  dolaştı. Ho- 
lânda, Almanya ve İtalya’ya gitti. Floransa’da Fi
lippino Lippi’den, T itian’dan kopyalar yaptı. Viya
na ile Prag'a da uğradı. Bu seyahatlerinden hep 
yeni fikirlerle dönüyor, her defasında da basm a
kalıp akadem ik sanata karşı nefreti b ir kat daha 
artıyordu. Çünkü çağdaş Paris ressam lannın, 
klâsik sanatı kopya etmek hevesiyle resm i kas
vetli, dejenere b ir yola sürüklediklerini açıkça gö
rüyordu. Tek hedefi, kapkaranlık dehlizlerde hap- 
solan bu çağdaş sanatı, b ir an önce gün ışığına 
kavuşturm aktı. Bu işi ergeç başaracağına güve
niyordu.

1856 yılında av resimleriyle tanınm ış olan Al
bert de Balleroy adındaki meslektaşı ile birlikte 
Lavoisier Sokağında b ir atelye kiraladı. Kısa za
m anda burası, akademik sanata karşı cephe almış 
genç kuşak sanatçılarının uğrağı oldu.
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E M P R E S Y O N İ S T  R E S S A M L A R

Bu sıralarda yeni konular peşinde koşmak, 
bunları kabil olduğu kadar çevresindeki insanlar 
arasından seçmek ihtiyacını duydu.

Yağmurlu b ir gece b ir köşebaşı meyhanesinde 
Collardet adında düşkün, serseri, perişan b ir  adam 
la tanıştı. Gece gündüz sarhoş olduğu halde, ken
dine göre b ir hayat felsefesine ve gizli b ir  asalete 
sahip olan Collardet, onu b ir anda büyüledi. Bunu 
takip eden günler, adamı atelyesine çağırdı, bu 
arada her gün b ir şişe Absinth almayı da ihmal 
etmedi. Collardet, içkilerin bu en sertini içerken, 
M anet de portresini yaptı. «Absinth tçen Adam» 
resmi de böylece doğmuş oldu.

Tabloda ele alınan bazı teknik unsurlar sanat 
dünyasına yenilikler getiriyordu. Fırça ile kalın 
kalın sürülm üş boyalar, figürü çevreleyen kahve
rengi konturlar, acayip parıltılar halinde göze ba
tan kapkara lekeler gibi. Ayrıca, bu resim de eski 
ustası Couture’iin etkisi de sezilmiyor değildi. Yüz
deki değişik, biraz da garip çizgi, renk oyunları 
bunun b ir örneğidir. Ama sanatçı bunları, ustası 
gibi yalnız sathi b ir süsleme unsuru olarak kul
lanmadı, dram atik, tesirli ve beşeri b ir  hale soktu. 
Bu bakım dan Daumier’yi hatırlatacak tarafları ger
çekten pek çoktur. Manet bu resm i sergilemeden 
önce Couture’e göstermek istedi, am a beriki şöyle 
b ir göz attık tan  so n ra :

— Edouard... dedi. Absinth'i fazla kaçırdın ga
liba?... Çünkü insanın böyle berbat b ir resm i ayık 
kafa ile yapmasına imkân yoktur.
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E D O U A R D  M A N E T

Böylece Manet ile Couture ölünceye kadar bir 
daha görüşmemek üzere ayrıldılar. Birkaç gün 
sonra da senelik «Salon» un jü ri üyeleri aynı resmi 
sergilemeyi reddettiler. Gelgelelim, bü tün  bu ileri 
geri çekişm eler M anet’ye b ir bakım a yaradı. Bir 
anda Paris’in bütün kalburüstü atetyelerinde adı 
günün konusu oldu. Kimi ona alelâde b ir  soytarı 
nazarı ile bakarken, kimi de onu çağının anlaşıl
m amış b ir dehası olarak kabul ediyordu.

îşte , hayal kırıklığı ile dolu yıllar şimdi baş
lıyordu. Ama, genç sanatçı hakkında söylenenlere 
karşı kulağını tıkamış; var gücü ile sanatını, tu t
tuğu yolda, geliştirmeye çalışıyordu. Resimlerine 
işlediği ağaçlar, çiçekler, insanlar artık  renk ile 
çizgiyi göstermek için b irer araç değil, yaşayan, 
nefes alan tabiatın ta kendisi idi. O ana kadar 
hiçbir ressam , gözünün önünden b ir an için akıp 
giden b ir tabiat olayını, her türlü  yapmacık şair
likten sıyrılarak, böylesine mükemmel b ir tarzda 
verem em iştir. «Tuilleries Bahçesinde Konser» bu
nun belirli b ir örneğidir.

Tabiatı b ir renk sihri halinde yansıtm ak kay
gısı ile çırpm an Manet o sıralarda tam  aradığını 
buldu. Ispanyol hayatından alınmış konular bu iş 
için biçilmiş kaftandı. Ne var ki, sanata yepyeni 
b ir yön vermek için çalışan sanatçı bu suretle, is- 
temiyerek, geleneklere de takılıp kaldı. Velasquez 
ile Goya’nm etkisini uzun m üddet çalışm alarından 
silemedi. Gerçekten de bu yıllarda dizi halinde ele 
aldığı tspanyol motiflerinde bu etki belirli şekilde
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görülür. İspanyol dansözleri, şarkıcıları, kişizade
leri en çok sevdiği konular oldu. İspanyol kıya
fetleri o kadar hoşuna gidiyordu ki, kardeşi Euge
ne ile güzel modeli Victorine Meurend dahil ol
m ak üzere birçok yakın dostlarını bu kostüm ler 
içinde canlandırdı. Iberik yarım adasının büyüle
yici havasını Paris’in donuk göğü altında bulamı- 
vacağını anlayınca Ispanya'ya gitti. Toledo, Madrit, 
Valladolid gibi tarihî şehirlerde dolaştı, durdu. 
Boğa güreşlerini büyük heyecanla seyretti. Müze 
ve özel koleksiyonları inceledi. Bu sıcakkanlı, pırıl 
pırıl renkli güney memleketinin havasını doyasıya 
ciğerlerine doldurdu. Ama aslında M anet’yi Paris’ 
ten uzaklaştıran şey özlemini çektiği Ispanya’ya 
bir an öncc kavuşm aktan ziyade, Paris’te uğradığı 
büyük hayal kırıklığı oldu.

1863 yılında bugün için «Kır Yemeği» ismi al
tında resim  sanatının en büyük şaheserlerinden 
sayılan tablo ile ünlü resim sergisi «Salon» a ka
tılmak istemiş, ama bu defa da kabul edilmemişti. 
Bunun üzerine aynı resmi Üçüncü Napolyon’un 
yardım ı ile tesis edilen «Salon des Refuses» yani 
«Reddedilenler», sergisine koydu. K ader arkadaş, 
ları arasında aynı sergide Whistler, Jongkind, 
Fantin Latour, Pissarro, Cazin, Bracquemond, 
Henri Gros, J. P. Laurens, Harpignies, Cintreuil, 
Legros ve Vollon da bulunuyordu, im p a ra to r ' ser
giyi gezerken bilhassa «Kır Yemeği» nin önünde 
durdu ve resmi kabul etmiş olmasına rağmen şid
detle tenkid etm ekten geri kalmadı. Resimde iki
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E D O U A R D  M A N E T

giyinik adam ın arasında oturan  çıplak kadın her 
tü rlü  ahlâk küralm a aykırı kabul ediliyordu. Ma- 
n e t’nin sanat hayatında b ir dönüm  noktası olan 
ve k itab ım m n ilk reprodüksyonu olarak aldığımız 
bu resim  hakkında etraflı bilgi vermek isteriz. 
Aslında da Manet deyince hatıra  ilk gelen «Kır 
Yemeği» dir.

Manet eserine önce «Banyo» yahut «Yıkanan
lar» ismini taktığı halde, sonradan tü rlü  şekilde 
adlandırıldı. «Çimen Üstünde Kahvaltı», «Orman
da Piknik» oldu, nihayet «Kır Yemeği» nde karar 
kıldı. O rtada ne yıkananlar, ne de yemek yiyenler 
bulunduğu için adının değeri yok. önem li olan 
kompozisyonun mükemmelliğidir. Figürler Mısır 
sanatına has diyebileceğimiz b ir sağlam lıkta ele 
alınm ıştır. Resmin sol ön bölümünde görülen na
tü rm ort eserin kilit noktasıdır. Aslında da bütün 
tabloya hareketli b ir kompozisyondan çok, insan
larla bunları çevreleyen m anzaranın kaynaşarak 
meydana getirdiği b ir natü rm ort havası hâkimdir. 
M anet’ye haklı olarak «Ressamların Ressamı» adı 
takılm ıştır. Nitekim bundan önce de belirttiğimiz 
gibi eserlerini gelmiş geçmiş büyük ustaların  il
ham ı ile yapardı. «Kır Yemeği» nde de Giorgione’ 
nin «Kır Konseri» isimli resm inden izler bulm ak 
kabildir. Şu farkla ki, ünlü Rönesans ustası resim
lerinde çağının kıyafetini giymiş insanlarla çıplak
ları kaynaştırırken, Manet bu resim de kahram an
larına m odem  elbiseler giydirmiştir. Diğer ta raf
tan  yine aynı tabloda' M arcantonio Raimoridi’nin
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Raphacl'den kopya ettiği b ir gravürden de izler 
görülür. Bundan başka kullandığı koyu yeşil, gri 
ve siyah tonlarla Courbet'yi de hatırlatm aktadır. 
Ama kompozisyon tekniği yönünden bu ünlü sa
natçıdan tam am en ayrılır. Üçlü figürün meydana 
getirdiği büyük üçgenle, kol ve bacakların teşkil 
ettiği küçük üçgenli kompozisyonda Courbet’nin 
dağınık geometri anlamından uzaklaşır. Çıplak ka
dın için M anet'nin en gözde modeli Victorine 
M eurend model durm uştu. Aynı kadınm  İspanyol 
konulan için sanatçıya modellik ettiğini yukarda 
söylemiştik. «Flüt Çalan Çocuk» için yine Victo- 
rinc’den faydalandığını ilerde göreceğiz. Eserde 
çok kimsenin gözünden kaçan ruhi b ir  özellik 
var. Sağ taraftaki adam için M anet’nin kardeşi 
Eugene modellik etm iştir. Oysaki kadın kendisi 
ile konuşan adam a bakm adan bakışlarını seyir
ciye, daha doğrusu resm i yapan Manet’ye çevir
m iştir. İk i kardeş arasında yer alan bu kadını
— M anet’nin Victorine'i çılgınca sevdiği söylenir — 
sanatçı is ter istemez belki de kıskançlıktan doğan 
b ir ruh  lıâleti içinde ebedileştirm iştir. Kısacası 
kardeşine «Benim o, gözünü ondan çek» demek 
isteyen b ir  hali vardır. Böylece Manet bu konu ile 
yepyeni ve kendine göre bir Mona Lisa yaratm ış 
oluyor.

Sanatçının m ünakaşa konusu olan ikinci res
mi bundan b ir yıl sonra yaparak 1865 te sergilediği 
«Olympia» oldu. Bu resm in konusu daha önce 
Giorgione, Titian ve Goya tarafından da ele alın
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dığı halde seyirciler nedense bu tablo karşısında 
irkildiler. Çünkü Manet klâsiklerin kadın ideali 
olan dinlenen çıplağa, bilezik, kolye takarak  ve 
ayağına terlik giydirerek idealden sıyrılmış gerçek
lere bağlam ıştır. Ama seyirciler bu realitenin her 
türlü  ahlâk prensibini çiğnediğini iddia ettiler, 
kimse de bu arada Lucas Cranach gibi b ir usta
nın aynı konuyu üç yüz yıl önce ele aldığım dü
şünemedi. Hücum öylesine büyüdü ki sergi idaresi 
her tü rlü  tecavüze engel olmak için tablonun ba
şına sopalı üç bekçi dikmek zorunda kaldı.

Manet çevresinde b ir yandan alay konusu olur
ken öte yandan sanatına büyük değer biçen dost
lar kazanıyordu. Bunlardan biri de Emile Zola 
idi. Ünlü yazar sanatçı lıakkındaki görüşlerini şu 
sözlerle ifade etm iştir: «Başkalarını gülünç duru
ma düşürm ekle şöhret yapacaklarım  sanan günü
müzün bazı genç züppeleri Edouard Manet gibi 
b ir insanı serseri ve şarlatan olarak göstermek
ten çekinmiyorlar. Oysaki bu adam değeri çok 
yakın b ir gelecekte gün ışığına çıkacak olan b ir 
dâhidir!» Nitekim 1907 yılında m odem  resm in ya- 
şıyan en büyük örneği olarak «Olympia», Cle- 
m enceau’nun önayak olması ile Louvre’a alına
caktı.

H ayatının en fırtınalı bölüm lerinden biri sa
yılan 1863 yılından beri sanatçı Holândalı piyanist 
Suzanne Leenhoff ile m utlu bir evlilik hayatı ya
şıyordu. Bu kadınla uzun zam andır birlikte o tur
duğu halde evlenmeleri ancak gelenekçi fikirle
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rinden b ir türlü sıyrılmak istemiyen babasının 
ölümünden sonra müm kün olmuştu.

«Kır Yemeği» nin 1863 teki kötü akıbetini üç 
yıl sonra «Flüt Çalan Çocuk» isimli resim  de pay
laştı. Tabloya bakanlar bunun affedilmez b ir cü
ret olduğunu ileri sürdüler, öyle ya, ayağı yere 
değmiyen, kıpkırmızı b ir pantolon giymiş iki ka
rış boyunda b ir yumurcak karşılarında alay eder 
gibi utanm adan flüt çalıyordu. Hele akadem i ho
caları âdi b ir afişe benzettikleri bu resm e tükür
meye bile kalktılar. Aslında da Manet bu dene
mesi ile bütün sanat geleneklerini ayağının altın
da çiğniyordu. Bugün Louvre'a giren her ziyaretçi 
ise bu pırıl pırıl resim karşısında hayranlığını giz- 
leyemez. Geride fon olarak hafif b ir pastel tondan 
başka b ir şey yoktur. Kırmızı cilâ sürülm üş düm
düz b ir  leke halinde duran pantolon ise aslında 
çeşitli renk oyunları ile ele alınmış mükemmel 
b ir kum aş parçasıdır. Kırmızı üzerindeki siyah 
çizgiler çocuğun boşlukta hareketini düzenler. Ha
sılı bu resim  Manet zekâsının verdiği en öncü, en 
güzel örneklerinden biridir.

1874, M anet’nin sanat görüşüne yepyeni b ir  is
tikam et verdiği yıldır. Monet, Pissarro, Cezanne, 
Sisley, Renoir gibi empresyonizmin genç ustaları 
ile birlikte renklerinin açıldığı, berraklaştığı ve ışı
ğa kavuştuğu görülür. Koyu, kasvetli atelye renk
lerini paletinden kesin olarak atm ıştır. Sanatçıya 
bu değişimi ilham eden yerlerden b iri de Paris
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civarındaki Argenteuil kasabası oldu. Güneşli gün
lerde Monet ve Renoir ile birlikte bu şirin kasa
baya giderek Seine nehrinin kıyılarına veya kayık
larına sehpa kurarak empresyonist anlamın en 
güzel örneklerini verdiler. Kitabımıza aldığımız 
resim  Monet ile karısını bu kayıklardan birinde 
gösteriyor. O tarihe kadar dostlan  ile aynı çatı 
altında resim  sergilemek istemiyen Manet burada 
gerçek kişiliğini buldu. Hava, su, güneş, hasılı bü
tün  çevre empresyonist çalışm a için en uygun 
yerdi. Paleti b ir anda taze k ır çiçeklerinden hazır
lanmış renkli b ir demet haline geldi. Yeni açık 
hava tekniğini iyiden iyiye benimsemiş olmasına 
rağm en desen geleneklerine yine de sadık kaldı. 
Bu resim  sanatçının renkçi olduğu kadar engin 
kompozisyon bilgisi için de en güzel örnektir.

Artık b ir daha bu yoldan şaşm adı ve konu 
ne olursa olsun, resim lerini sade, ölçülü b ir ışık 
demeti halinde işledi. Yalnız usta b ir teknisyen 
olarak kalmıyor, konulanna beşerî unsurları kat
masını da biliyordu. 1875 yılında yaptığı «Yarı 
Çıplak Sarışın Kadın» bunun b ir örneğidir. Güzel 
modelinin dolgun vücut hatlarını kesin ve düz çiz
gilerle önümüze serer. Form lan büsbütün belirt
mek için kon tu rlann  yam sıra serbest fırça dar
beleri o turtm uştur. Böylece yüz hatları, boyun, 
omuz ve göğüsler şekillenmekle kalmıyor, ustalıklı 
gölge ve ışık oyunları ile et bütün güzelliği ile de
ğer kazanıyor.
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M anet’nin tekniği kadar, sosyal ve beşeri ta
rafı da önemlidir. Kitabımıza seçtiğimiz örnekler
de bu cihete bilhassa önem verdik. îş te  Lina 
Campineau’nun portresi. 19. yüzyıl Fransız toplu- 
m unun bülün ihtişamını yansıtan, çağının b ir ço
cuğu. Çocuksu bakışlarının arasında gizli b ir  me
lankoli de sezilmektedir. Ellerini süsliyen uzun el
divenler aynı zam anda olgun b ir cemiyet kadım 
ile karşı karşıya bulunduğumuzu bize hatırlatır. 
Mavi kurdclâlı, om uzlan açık yazlık elbisesi ile 
fettan  b ir dilberdir de. Öte yandan, olgun b ir ter
biyenin sembolü olan dimdik, sanşın  başından ki
şisel güvenlik taşm aktadır. Sanatçının çoğu eser
lerinde olduğu gibi, Lina’nm  portıesi’nde de konu
nun kahram anı boşluğa bakar. Teknik yönden ise, 
yüzüne hâkim  olan berrak renkler, M anet’nin 
empresyonizm anlamım benimsemiş olduğunu gös
terir.

1880 yılından sonra sanatçıyı ölümüne sebep 
olacak hastalığın ilk belirtileri yoklamaya başladı, 
önceleri kısa süreli romatizma a ğ n lan  geldi, son
ra  bunlar sıklaştı ve nihayet eli ayağı tutm az ol
du. Artık kendisini uzun zam an sehpaya bağlıya
cak konulardan kaçınmak zorunda idi. Aynı yılın 
yaz aylannda b ir sayfiye kasabasına çekildi, ama 
orada da resim  yapmadan duram adı. Manzara, na
türm ort, çiçek denemeleri ile uğraştı.

Bunu takip eden yıl sağlık durum u büsbütün 
kötüye doğru gittiği halde yine de durm adı. Bu
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arada Antonin Proust'un ve aslan avcısı kılığında 
Mösyö Perthuist’in portrelerini yaptı. Büyük çapta 
son resm ini de bu sırada verdi: «Folies-Bergöre'de 
Bar».

«Folies-Bergere» in renkli havası çoğu çağdaş
ları gibi, M anet’nin de gözünden kaçm am ıştı. Pa
ris’in bu ünlü eğlence yerinin holünde yaptığı «Fo- 
lies-Bergere’de Bar» adlı resim  çağdaş öncü sana
tın en ilgi çekici örneklerinden biri oldu. Manet 
cıvıl cıvıl kalabalığı b ir ayna yardımiyla bize ileti
yor. Geride görülen insan kalabalığı, serbest renk 
lekeleri ile, tam b ir empresyonist anlam da ele 
alındığı halde, kompozisyonun dönüm noktası olan 
genç kızın işlenişi em presyonist teknikle taban 
tabana zıttır. Fizik yapısı üzerinde titizlikle dur
muş olan sanatçı, ruhi yönden de kahram anım  
olaydan tam am en uzaklaştırm ıştır. Aynanın sağ 
ucunda yansıma yoluyla görülen silindir şapkalı 
m üşteri, kıza baktığı halde, güzel barcının gözleri 
başka ta rafa  yöneltilm iştir. Gerçekten de sanat 
tenkidcilerini yıllarca düşündürm üş olan bu resim 
de belirli b ir optik yanıltm a vardı. Sol kenardaki 
içki şişelerine dikkatle bakılınca, aynada yansı
m adıkları görülür. Bu durum a göre aynadaki sırtı 
dönük kız belki de bam başka biridir. Hasılı, dahi 
sanatçı b ir anlık intibaın sonucu olarak hazırla
dığı bu kompozisyonu ile seyircilerine zekâ dolu 
b ir muziplikte bulunm aktadır. Manet aynı konuyu 
çeşitli yönlerden ele alm ıştır. Bu resimlerden ilki
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R otteıdam ’m Boymans Müzesinde, b iri ünlü pet
rol kıralı Gülbenkya’m  özel koleksiyonunda, öbür
leri de New York, Washington ve Kansas City şe- 
hirlerindedir.

Bu arada şöhretin zirvesine erişm iş bulunan 
sanatçı bunu takip eden yaz aylarında dinlenmek 
amacı ile Reuil kasabasına geldiği zaman evinin 
bahçesinde ancak güçlükle birkaç adım  atabili
yordu. Fakat oturduğu yerin şahane manzarası 
karşısında sessiz kalmak da işine gelmiyordu. Bah
çedeki hasır koltuğa o turarak  gözün alabildiğine 
uzanan yeşil ovayı, nefîs k ır çiçeklerini b ir daha 
bezlere dökmek istedi, ama elinde, fırçayı kaldı 
ıacak  gücü bulamıyordu. Bu defa pastel boyaları 
ile çalışmayı denedi. Bu arada Paris salonlarının 
birbirinden güzel kadınları ustaya model durm ak 
için burada toplanırlardı. Çoğu zaman bir oturum 
da biten bu karalam alar M anet’nin eski yaratm a
larıyla kıyaslanamıyacak çalışm alar olduğu halde, 
vine de sanatçınm  bütün ustalığını ortaya koy
m aktadır.

Sonbaharda Paıise dönen Manet, son b ir  gay
retle 1883 sergisi için büyük boyda b ir tablo 
hazırlamaya niyetlendi, am a işinin o rta  yerinde 
sehpanın önünde yıkıldı kaldı. Ağrıları dayanılmaz 
b ir hal almıştı. Üstelik de sol ayağı b ir kaza eseri 
olarak yandı, kangren oldu. Yaşıyabilmesi için aya
ğının kesilmesi gerekiyordu. Ayağı kesildi ve 30
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nisan 1883’te akşam üstü yedi sularında henüz elli 
b ir yaşında olduğu halde öldü.

Çoğu çağdaşlan tarafından yeteri kadar an- 
Iaşılamıyan Manet, geride, bugün için herbiri bi
re r şaheser olan 420 yağlıboya tablo, 85 pastel, 114 
suluboya ve sayısız desen bıraktı. Bütün bu çalış
m alarında resim sanatına yepyeni b ir  dil, değişik 
b ir anlam  kazandırdı. Geleneklere körü körüne 
bağlı b ir çevrede sanatının iç ve dış yorum u ile 
taptaze b ir dünya yarattı, tk i çağın kavşak nok
tasında bulunduğu için amansız b ir savaşa katıl
mak zorunda kaldı, bu fikir savaşının bahtsız he
defi yine kendi oldu. Ama sonuna kadar d iretti ve 
resim  dünyasının akışını değiştiren öncülerden biri 
olarak sanat tarihine girdi.

Claude Monet, sanatçının ölümünden birkaç 
gün sonra çağın Millî Eğitim ve Güzel Sanatlar 
Bakanı Armand Falteres’e gönderdiği m ektupta 
şöyle yazıyordu:

«Ben ve aşağıda imzaları bulunan arkadaşla
rım, Edouard M anet’nin «Olympia» isimli resmini 
devlete hediye etmek istiyoruz. Bu bizim için son
suz b ir  şeref olacaktır. Bu suretle aram ızdan va
kitsiz aynlm asiyle sanat dünyasında yeri kolayca 
doldurulmıyacak b ir boşluk bırakan büyük b ir in
sanın aziz hâtırasını anm ak istiyen sayısız yazar, 
sanatçı ve sanat dostunun isteklerine tercüm an 
oluyoruz. Müzelere kabul edUecek eserleri yapan-
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larm  en azından on yıl önce ölmüş olm alarına dair 
kanunun da bu şahasere ait olmak üzere değiş
tirilm esini rica ederiz. Hayatı boyunca sanatı an
laşılamamış olan Edouard M anet’nin gerçek şah
siyetinin sayenizde dünyaya duyurulacağına güve
niyoruz. Saygılarımızla».
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|  V  T  / I  yılında Paris. Çağın tanınm ış fo- 
* toğrafçısı N adar’m  Capucines Bulva-
r ı’ndaki atelyesinde genç kuşak sanatçılarından 

bazıları resim lerini sergiliyordu. Bu sergiden son
ra  onlara «Empresyonistler» yani «întibacılar» adı 
verilecekti. Sayısı binleri aşan ziyaretçiler alaycı 
çehreleriyle sergiyi dolaşırken b ir resm in önünde 
bilhassa durup, kahkahayı koyuverdikten sonra 
uzaklaşıyorlardı. O günkü gözler için belli be
lirsiz lekelerden ibaret olan bu resm in altında 
«Im pression - Soleil Levant» yani «in tiba - Doğan 
Güneş» yazılı idi. O sırada otuz dört yaşında bir 
genç olan resm in yaratıcısı b ir kenarda duruyor, 
Parisin ünlü sanat tenkidcileıinin eseri hakkında 
söyledikleri iğneleyici sözleri sîneye çekmek zorun
da kalıyordu. Kimi, «Başaşağı asılsa da değerin
den b ir şey kaybetmez» diyor, kimi «Ressam değil, 
badanacı m übarek, sanki eline fırçayı alıp, duvar
lara rasgele sürmüş» şeklinde fikrini açıklıyordu.
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Bir kenarda sessiz sadasız bu  sözleri dinliyen res
sam Claude Monet idi.

işte , 1874 yılında N adar’ın  atelyesinde sergi
lenen bu resmin, kitabımıza konu olan sanat gö
rüşünün isim babası olduğu iddia edilm iştir. Çağ
daş tenkidcilerle sanat m eraklılarının b ir hakaret 
o larak kabul ettikleri « in tiba- Empresyon» sözü
nün gerçek kaynağının bu resimle ilgili bulunup 
bulunmadığı m ünakaşa konusu olabilir. Şayet böy
le ise, empresyonizmin kurucusu olarak Monet’yi 
kabul etm ek gerekir. Bununla beraber, genel baş
lık olarak değilse bile, fikir yönünden empresyo
nizmin bu  tarihten çok daha önce tasarlandığı b ir 
gerçektir. Antonin Proust'un Edouard Manet ile 
ilgili hâtıralarında daha 1850 yılından önce 
«Impression» veya «Impressionisme» gibi sözlere 
raslam ak m üm kündür. Nitekim M anet’den bah
sederken, sanatçının bu yolu hazırlayıcı çalışma
larından söz etm iştik. Bu durum a göre, em pres
yonizm deyiminin realizm ’e b ir karşılık olarak kul
lanılmış olduğu düşünülebilir. Gerçekten de re
alizm hareket noktası olarak «tabiatm  sadık kop
yacılığı» tezini savunduğu halde, em presyonist sa
natçı, b ir eşyanın veya tabiat olayının belirli b ir 
mesafeden, kısa bir süre içinde ve rasgele ışık ve 
hava şartları altında üzerinde bıraktığı iç etkileri 
ele alır.

Öte yandan, belirli b ir topluluğun sanat görüşü 
o larak empresyonizmin 1870 yılından sonra b ir 
okul halini almış olduğunu iddia etm ek hiç de
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yanlış olmaz. Ne var ki, bu genç topluluğun bir 
üyesi bulunan Monet'ye bu yolun önderi nazarı ile 
bakm ak da doğru değildir. Aslmda da, «Martyrs» 
B irahanesinde ve daha sonra «Cafe Guerbois» da 
toplanarak sanat görüşleri konusunda hasbıhal 
eden «Modernler» arasında genç Monet teori yö
nünden oldukça sönük b ir kişi olarak kalm ıştır. 
Nitekim kendi de bu konuda: «Bir sürü  işsiz güç
süz lâf ebesi arasm da vaktimi öldürdüm » demek
tedir. Monet, Manet gibi çalışkan da değildi. Atel- 
yelere pek sık uğramaz, başını a lır gider, ancak 
içinden geldiği zaman sehpanın karşısına geçerdi. 
Meslekî konularda bile konuşm aktan hoşlanmaz, 
daim a sükûtu tercih ederdi. Yazdığı m ektuplar, 
Cezanne, van Goglı, ya da Gauguin’inkilerle kıyas- 
lanamıyacak kadar silikti. Bu m ektupların çoğu
nun konusu para sıkıntısı, geçim derdinden iba
retti. Meselâ bir dostuna yazdığı m ektupta şöyle 
diyordu:

«Renoir bana ara sıra evinden biraz ekmek 
getirmese açlıktan öleceğim. Sekiz gündür ne b ir 
lokma ekmeğim, ne ateşim , ne de ışığım var. 
Artık resim  yapm aktan da vazgeçmem gere
kiyor. Çünkü boyam kalmadı, alacak param  da 
yok...»

Cezanne, Monet hakkında fikrini soranlara 
şöyle demişti:

— Onun sadece tek b ir gözü vardı, am a ne 
göz...

Kimi ise sanatını «beyinsiz b ir kafanın mah
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sulü» olarak vasıflandırdı. Buna rağm en Monet 
bu «tek gözü» ve beyinsiz sanılan kafası ile b ir
çoklarının göremediğini gördü, gelecek nesillere ne 
muazzam b ir kafaya sahip olduğunu da gösterdi. 
Gerçekten de em presyonistlerden sonra sanata ye
ni bir yön vermek istiyen neo-empresyonistler, 
meselâ b ir  Paul Signaç, onun bıraktığı yerden işe 
başladı. Hasılı bu sessiz gibi görünen insan 
aslında kimsenin beceremediği cinsten başlıba- 
şm a b ir okul kurdu. Bir bakım a sanatını 
Renoir, Degas ve GSzanne’dan bile üstün  bu
lanlar çıktı.

Monet sanatı ilim leştirmek istemiyen, sana
tın felsefesini yapm aktan kaçman b ir insandı. O 
sadece ressamdı. Bu bakım dan, P issarro ve Sis- 
ley'le kıyaslanabilir.

Acılarla sevincin atbaşı gittiği hayatı da aynı 
şekilde iddiasızdı. Ne CĞzanne gibi esrarlı, ne de 
van Gogh, Gaugin veya Lautrec gibi rom antik, 
hareketli b ir hayattı bu. Gençliği oldukça mutlu, 
varlıklı geçmiş, ama sonradan uzun yıllar sefalet, 
açlık çekmişti. Yazdığı m ektuplarda daha çok bu 
sıkıntılardan dem vurması biraz da iç dünyası ile 
ilgili sayılır. İnsanın fiziksel yapısı ile gördüğü iş 
arasında bağlar kuran teorilere inanm ak gerekir
se, Monet böyle bir kıyaslama için biçilmiş kaftan
dı. Yakın dostu Clemenceau onun için şöyle de
m iştir: «Monet ortadan biraz kısa boylu, iri ke
mikli, tombulca bir adamdı. Ama hareketleri öl
çülü ve hoştu». Hasılı, karakteroloji ilminde «Pik
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nik» adı verilen cinsten bir insandı. Sanatındaki 
ahenk ve iyimser ifade buradan ileri gelir. Hele 
bu piknik bünyeye Akdeniz ırk larına has rahatlık  
da eklenince sanatçının karakteri büsbütün şekil
lenmiş olur. Resimlerinin yapısında sezilen ser
bestlik, sükûn bunun b ir örneğidir. Büyük hare
ketlerden kaçınır, bütün gücünü renk değerlerine 
verir. Öte yandan hayatı boyunca ruhi depresyon
ların kendisini yoklamış olduğu da b ir gerçektir. 
H attâ bu in tihar derecesine bile varm ıştır. Bu buh
ranlar geldiği zaman yalnızlığı aram ış, kimsenin 
bulunmadığı köşelere sığınmıştır. Bilhassa sanat
çının ihtiyarlık çağında bu gibi ruhi bozukluklara 
raslam ak kabildir.

Claude Monct 14 şubat 1840 ta Pariste doğdu. 
Çocukluğunu tacir olan babasınm  yanında Le Hav- 
re’da geçirdi. Kendisinden on beş yaş büyük olan 
ve civardaki Honfleur şehrinde o turan  ressam  
Eugfen Boudin'le tanışm ası ile gelecekteki yolunu 
b ir anda çizmiş oldu. Boudin, o sıralarda Pariste 
ün salmış bulunan, Barbizon okulunun iki ustası, 
Troyon ile Millet tarafından desteklenmiş, kabi
liyetli b ir  sanatçı idi. Tıpkı Jongkind gibi o da, 
konularını denizden ve deniz kıyısından seçiyor
du, bu sebeple de «Deniz Ressamı» olarak sonra
dan sanat tarihine geçmiştir. Empresyonizmin 
gelişmesinde bu sanatçının da payı bulundu
ğu b ir gerçektir. Kuzey denizi kıyılarında 
ve ille de France bölgesinde yaptığı deniz
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ve nehir resimleri bunun belirli örnekleri
dir.

Claude Monet ilk resimlerini henüz 011 beş ya
şında iken Rouen şehrinde sergiledi. Bunda da 
mânevi ağabeyi Boudin’in büyük rolü vardı. Ni
tekim onu 1857 yılında kolundan tu tarak  Paris’e 
götüren ve orada Troyon’a tanıştıran yine aynı 
insan oldu. Ama bu ünlü ustanın sanat görüşü 
Monet'ye çok geçmeden usanç verdi, ilk fırsatta  
«Acadömie Suisse»e geçli. Aynı yerde kendisinden 
daha yaşlı olan Pissarro da bulunuyordu. Monet 
buradaki öğrenciliğinin dışında, Courbet, Manet, 
Cezanne ve Degas gibi galerilerde, müzelerde eski 
şaheserlerden kopyalar yapmaya pek heves etm e
di. Bu ünlü sanatçıların aksine, geleneklere karşı 
hayatı boyunca çekim ser kaldı.

Babasının mesleğini benimsemek istemediğin
den, ailesi, askerlik çağı gelince, bedel ödemedi, 
böylece silâh altına çağrılarak doğruca Cezayir’e 
gönderildi. Ama Afrika havası genç Monet’ye 
pek yaram adı, kısa zamanda hastalandı ve çü
rüğe çıkarılarak evine yollandı. Artık dilediği 
mesleğe girmek için önünde hiçbir engel kal
mamıştı.

1862 yılında tsviçreli ressam Gleyre’nin yanma 
girdi. O sıralarda iyi b ir hoca sayılan bu  sanatçı
dan bugün için elde kalan eserler, Lausanne Müze
sinde bulunan, b ir  M ısır gezisi anısı olarak, gelişi 
güzel karalanm ış eskizlerden ibarettir. Monet ile
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birlikte aynı atelyede Renoir, Sisley ve 1870/71 
harbinde ölen Bazille de bulunuyordu. Bu son de
rece istidatlı b ir  sanatçı idi ve ölümü sanat dün
yası için büyük b ir kayıp oldu.

Monet o sıralarda henüz para sıkıntısı çekmi
yordu. H attâ  sanat meraklısı birkaç dostu ile b ir
likte fakir, perişan m eslektaşlarına gücü yettiği 
kadar yardım  bile ediyordu. Bu anlayışlı dostlar 
arasında Antikacı D urand-Ruel, Ressam Caille- 
botte, opera şarkıcısı Bariton Faure ve Fırıncı 
M urer de vardı.

ö te  yandan kendisine karşı cephe almış olan 
ailesi ile hoş geçinmek zorunda idi. Bu iş için en 
iyi arabulucu Sainte-Adresse’de oturan  teyzesi idi. 
Sanatı seven, h a ttâ  vakit buldukça kendine göre 
resim  de yapan bu anlayışlı kadının yardım ı ile 
evden arada b ir para  da yollanıyordu. Ama sanat
sever teyze, yeğeninin Camille Doncieux adındaki 
b ir modelle samimî bağlar kurduğunu öğre
nince, o da yüz çevirdi, üstelik de Monet 
ailesini durum dan haberdar etti. Böylece Clau
de tam am en açıkta kalmış oldu. Oysaki sanat
çı bu modeli ile çok geçmeden dünya evine gi
recekti.

Monet, çoktandır hayranlık duyduğu Courbet 
ile M anet’yi bunu takip eden yıllar içinde yakından 
tanım ak fırsatını buldu.

Courbet genç ressam daki kabiliyeti hemen 
sezdiği halde, Manş kıyısında genç kuşak sa
natçılarının toplantı yeri olan ünlü Saint Si
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m don çiftliğindeki ilk karşılaşm alarından sonra 
Manet, Monet hakkında dostlarına şöyle de
miş :

— Bu delikanlı yalnız adımı çalmakla kalsa 
iyi. Sanatım ı da utanm adan aşırm ak niyetinde ga
liba...

Aslında da bu sıralarda yaptığı resimlerde 
Courbet ile M anet'nin belirli etkileri vardır, iş 
te kitabımıza aldığımız «Madam Gaudibert» bu
nun en belirli örneğidir. Resme büyük plânlar 
halinde hâkim olan kumaşın, düşüşü, kıvrımları, 
parlaklığı, hasılı işlenişi tam am en Courbet’nin 
izlerini taşır. Öte yandan M anet'nin ilk figür
lü resim lerindeki asîl, ölçülü renk paleti bu
rada bütün ihtişam ı ile tekrarlanır. «Madam 
Gaudibert» fik ir yönünden sanatçının çağın mo
dasına uyarak yaptığı salon resimlerinin güzel bir 
örneğidir.

Monet 1866 dan itibaren Seine nehri kıyısın
daki Argenteuil kasabasına yerleşti. Bu arada atel- 
ye olarak kullandığı kayığı empresyonizmin be
şiği olacaktı. M anet’yi an la taken  bu ünlü ka
yıktan da «Argenteuil» isimli resim münasebe
tiyle söz etm iştik. Bu sıralarda Monet ile Ma
net öylesine dost oldular ki, aralarından su 
sızmadı.

Monet, Manet ve Japon ressam larının etkisi al
tında büyük satıhlı, kesin konturları olmıyan b ir 
çalışma tekniğini benimsediği halde, mekânın 
perspektif yapısı bakım ından bunlardan çok daha
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değişik b ir anlam a sahipti. Akademik denecek ka
dar titiz b ir inşa tarzı vardı. Buna karşılık renk
leri gün geçtikçe rahatlıyor, açılıyordu. Ama bu 
renkleri kullanışında bile ölçüyü vine de elden bı
rakmıyordu.

Bu çağın yaratm alarına öm ek olarak «Kur- 
bağalı Gölü»ü veriyoruz. Bir adacık halindeki lo
kantası ve kayıkları ile su sporu m eraklılarının 
toplantı yeri olan Kurbağalı Göl'ü, sanatçı türlü  
şekillerde ele aldı. Sanatına gerçek yönü veren bu 
konu oldu. Suyu canlandırm ak için, eski ressam 
ların ancak eskizlerinde yaptıkları cinsten, gölge 
ile ışığı, geniş fırça darbeleri halinde yan yana 
yerleştirm ekle yetindi. Yakından bakıldığı zaman 
b ir hercüm erç şeklinde görülen bu hatlar, belirli 
b ir uzaklıktan ışıl ışıl yansıyan b ir renk cümbüşü 
halinde önümüze serilir. Bununla beraber bu re
simde henüz sanatçının sonraki eserlerine has o 
göz kam aştırıcı «Renk Musikisi» ni aram ak yersiz 
olur.

Monet'ye «Empresyonistlerin Raphael’i» veya 
«Gökyüzünün maviliğini keşfeden adam» denebil
mesi için daha uzun yılların geçmesi gerekecekti. 
Bunun için Holânda'ya, sonra da Londra’ya gide
cek, orada Turner'in  gökkuşağı renklerini yalan
dan tadacak, Britanyalı ustanın pembe ve açık 
mavi ile işlenmiş, b ir  rüya kadar zarif eserlerini 
tanıyacaktı.

Monet’ye başlarken de anlattığımız gibi, «İn
tiba-D oğan Güneş» nahoş olaylarla bağlı olmakla
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beraber sanatçının hayatında b ir dönüm noktası sa
yılır. Empresyonizm deyiminin bu resimle olan il
gisini b ir kenara b ırakarak  eseri inceleyelim.

Bu program lı konuda gözlerimizin önüne hu- 
dutlandırılm ış hiçbir eşya çıkm am akta, sadece b ir 
tabiat olayı, sisler arasından suda aksini b ıraka
rak  yükselen b ir güneş, serilm ektedir. Güneşin do
ğuşu o tarihe kadar hiçbir sanatçı tarafından böy- 
lesine serbest ve cüretli olarak verilm em iştir. An
cak yukarıda da arzettiğimiz gibi, gökkuşağmdan 
ilham aldığı paletiyle atm osfer oyunlarım kendine 
has üslûbu ile dile getiren William Turner burada 
bir istisna teşkil edebilir. Nitekim resm e başla
madan az önce Londra’ya yaptığı gezide ünlü In
giliz ressam ının gizli sanatım  keşfetmiş ve hayranı 
kalmıştı. Ne var ki, Turner intihalarım  rom antik 
b ir süzgeçten geçirerek boyalara döktüğü halde, 
Monet ilm î b ir  m antıkla gördüklerini tahlil et
mekle yetinm iştir.

Zamanla Monet, sanat görüşünü paylaşan 
öbür arkadaşlariyle birlikte, gelenekçi okul an
lam ına tam am en yüz çevirerek «akim önceden 
bildiğini» değil, «gözün o anda gördüğünü» 
vermek hedefini güttü. Benimsediği optik ku
rallarla sanata yepyeni b ir yön veriyordu. Bunun
la beraber Monet ve arkadaşlarına çağdaş tenkit
çilerin «ruhsuz ilim adamları» damgasını vur
m aları yine de yersizdi. «Gelincik Tarlası» bu fikri 
çürüten en güzel örnektir. Çünkü bu resme m an
tıktan çok, nah ve şü r hâkimdir.
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Sanatçının hayat hikâyesini anlatm aya başlar
ken çocukluğunun oldukça mutlu, am a gerçek ya
ratm a devrinin açlık ve sefalet içinde geçtiğinden 
söz etm iştik. İşte  geleceğin büyük şaheserlerini 
verdiği çağ bu perişanlık yıllarına raslar. 1876 sa
natçının hem m addeten, hem de m ânen büyük ha
yal kırıldığına uğradığı yıldır. Em presyonistler 
ikinci büyük sergilerini Paris halkına açmış
lardı. Figaro gazetesinin o zamanki ünlü sanat 
tenkidçisi Albert Wolff bu konuda şöyle yazı
yordu :

«Peletier Sokağı, m uhakkak ki sokakların en 
bahtsızı. Çünkü opera yangınından sonra ikinci 
bir faciaya sahne oldu. Durand-Ruel galerisinde 
açılan b ir sergide resim  oldukları iddia edilen 
bazı deli saçm aları gösteriliyor. H içbir şeyden ha
beri olmıyan ziyaretçiler kapıdan girer girmez tüy
ler ürpertici sahnelerle karşılaşıyorlar. Aralarında 
Berthe Morisot adında b ir dc kaclm bulunan beş 
altı deli, bu rada  utam nadan kurtlarını dökmek 
niyetindeler. B irçoklan bu m anzara karşısında iç
ten gelen kahkahalar atarken, benim  yüreğim bur
kuldu. Kendi kendüerinc «Empresyonistler» adım 
yakıştıran bu çılgm lann bütün m arifeti fırçayı 
boyalara daldm p yanyana, gelişi güzel beze 
sürdükten sonra, altına imza atm aktan iba
ret. Bunu yaparken bu işin doğuracağı kötü 
sonuçlan düşünm ek lüzumunu bile duymuyor
lar. Nitekim dün Peletier Sokağı'ndaki sergi
den çıkan b ir zavallıyı polis yakaladı. Çünkü
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adam  gelip geçenlere saldırıp, ısırmaya başla
mıştı.»

Genç sanatçılar bütün um utlarım  bu sergiye 
bağladıkları halde, satış m asrafın yansım  bile kar
şı layamıyacak kadar az oldu. Bunun üzerine re
simlerini açık a rttırm a  yoluyla satm aya karar ver
diler, am a bu daha büyük bir felâket doğurdu. 
Hazır bulunanlar verilen fiyatları arttıracakları 
yerde, kırm aya başladılar. Bu arada salon savaş 
m eydanına döndü. Yuha sesleri, tekme, tokat biri- 
birine karıştı. Sonunda polis duram a müdahale 
etm ek zorunda kaldı. Böylecc Monet, Renoir ve 
Sisley'in en güzel eserleri çerçeve ve bezden daha 
düşük fiyata gitti. Oysaki aynı arttırm ada, ileri 
görüşlü b ir insan bulunup da bu resim lerden üç 
dört tanesini almış olsaydı, torunlarının bugün 
m ilyarder olması hiçten değildi.

Aynı yıl karısı Camille öldü ve bu da 
maddi sıkıntı içinde kıvranan sanatçıya büyük 
b ir darbe oldu, am a sanatına yine de sekte vur
madı.

«St. Lazare İstasyonu» bu yılların m ahsulüdür. 
Plain-air, yani açık hava altında çalışan em pres
yonistler konularını daha çok nehir ve göllerde, 
uçsuz bucaksız okyanus kıyılarında aradılar. Bü
yük b ir şehrin hareketli hayatını ele almak o ana 
kadar çoğunun akim a gelmedi. Bu tılsımı ilk bo
zan insan Monet oldu. B ir gün sehpasını aldığı 
gibi Paris’in en büyük ve işlek tren istasyonu olan 
St. Lazare garına giderek, peronlardan birine otur-
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du ve duman, kurum  içinde kaynaşan b ir insan 
kalabalığını, vagonları, lokomotifleri çizmeye baş
ladı. Yaşadığı çevreyi dört başı m am ur olarak 
yaşatm ak istiyen sanatçı, çağının teknik gelişimini 
ve hareketli hayatını da ustalıkla sanatına kat
masını bildi. «St. Lazare İstasyonu» bugün için 
empresyonist anlam ın en güzel örneklerinden sa
yılır.

Talihin yüzüne biraz olsun gülmesi için daha 
yılların geçmesi gerekecekti. 1886 da Vernon ya
kınındaki Giverny'de b ir köy evi satın alabildi. 
Burada daha kırk  üç yıl yaşıyacak ve çalışacaktı. 
Aynı yerde Hoschede adında b ir maliyeciden dul 
kalan kendi halinde b ir kadınla evlendi. K arısı
nın ilk kocasından olm a yetişkin kızları da aynı 
eve yerleştiler. Parisin yıpratıcı hayatından sonra 
kavuştuğu bu köy havası sanatçıya huzur verdi. 
Burada arka arkaya birbirinden güzel eserler ya
rattı. Hele evini çevreleyen cennet misali çiçek 
bahçesi hem paletine yeni renkler kattı, hem de 
bahçıvan olarak boş vaktini doldurm asına ve
sile oldu. Giverny aynı zamanda birçok sanat 
m eraklısının ve hayranlarının ziyaret yeri de olu
yordu.

Sefil, karanlık yıllar artık  geride kalmıştı. 
Ama sanatçının hayal âlemi bu çiçek bahçesinin 
dar çerçevesine sığamıyacak kadar engin olduğu 
için başka konular aram ak istedi. Renoir’m tav
siyesi ile Akdeniz sahillerine, 1886 da Holânda’ya 
ve 1891 yılında da ikinci defa olarak Londra’ya

37



E M P R E S Y O N İ S T  R E S S A M L A R

gitti. Sis ve dum anla kaplı Thames kıyıları, ünlü 
parlâm ento binası, W aterloo ve Chariııg-Cross köp
rüleri zevkle işlediği konular oldu. Norveç'e ve 
Ispanya’ya da uğradı. Ama, bilhassa Venedik’e 
gitmesi hem  onun için, hem  dc sanat dünyası 
için en m utlu olay oldu. Bu klâsik «sular» şeh
rini fırçasiyle sanat dünyasma onun kadar 
mükemmel olarak hediye eden pek az sanatçı 
çıktı.

Monet bu gezilerden sonra tek rar köyüne 
döndüğü zaman sanatı en olgun şeklini almış
tı. Sehpa başında âdeta İlmî b ir titizlikle çalı
şıyor, aynı konuyu çeşitli şekillerde ele alıyor
du. Meselâ durgun sudaki b ir nilüfer çiçeğini 
arzuladığı gibi dile getirmek için, m uhtelif re
simlere birden başlıyor, hepsine ay n  b ir renk, 
değişik b ir  hava vermeye uğraşıyordu. Bir pırıl
tı, küçük b ir ışık yansıması için bazan saatlerce 
kafa yorardı.

Ünlü hikâyeci Guy de M aupassant 1886 yılında 
yayınlanan «Gil Blas» adlı eserinde Monet'nin ça
lışma tarzı hakkında bakm  ne diyor:

«Geçen yıl sanatçıyı «intihalarını» aram ağa 
çıktığı zam an birkaç defa takip ettim . Monet bu 
gezilerinde ressam dan çok, avcıya benziyordu. Pe
şi sıra beş a ltı çocuk çerçevelere gerilmiş bezleri 
taşıyordu. Monet bunları seçtiği konunun karşısına 
sıralıyacak, aynı anda hepsinde birden çalışmaya 
başlıyacaktı. Çünkü konuyu günün değişik saat
lerinde, değişik etkilerle yakalamak isterdi. Gök-
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yüzündeki ışık oyunları değiştikçe bir sehpadan 
öbürüne koşuyor, oraya b ir kırmızı leke, buraya 
mavi b ir leke atıyordu. Parlak güneşin önünden 
geçen b ir bulut kümesinin yere serptiği gölgeyi 
yakalıyabilmek için saatlerce gözünü kırpm adan 
ufka bakardı. Okyanusun beyaz kayalıkta yaptığı 
yakamozu, ışık pırıltılarım  b ir  iki saniye içinde 
sarı lekeler halinde beze aktarırdı. B ir başka gün, 
âni olarak bastıran  b ir sağanağı, iliklerine kadar 
ıslandığı halde, beze geçiriverirdi. Okyanus dalga
larını, kayaları ve göğü tül b ir perde halinde kap- 
lıyan b ir yağm urun, daha doğrusu tufanın aynı 
anda b ir şaheser haline gelmesi gerçekten görüle
cek şeydi».

Monet bu çalışm alarının semeresini görmek 
talihine erişen nad ir insanlardan olacaktı, am a 
bunun için önce ihtiyarlam ası gerekiyordu. 1874 
yılında sadece 80 frank 'a güçlükle m üşteri bulan 
«Saardam Kanalı» isimli resm i Thöodore Duret 
adındaki müzayedeci 1878 de 5500 frank 'a  sattı 
(1901 yılında aynı resim  30.000 getirdi, bugün ise 
değeri milyonları aşmış bulunuyor.)

Aradan geçen yıllar ne yazık ki, sanatçının şef
faf renklerini bozdu. Değişik hava şartlan , bilhassa 
rutubet, bu resim lerin solmasına sebep oldu. Çün
kü Monet’nin eserleri aslında b ir rüya ve hayal 
âlemidir. Çevresindeki tab ia t olaylarını sadece bu 
yönden tahlil etm ekle yetindi. B ir gün önce çiz
meye başladığı elm a ağaçlarının resmini, gece
leyin çocuklann elm aları koparm alan üzerine er
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tesi gün yanda bırakm ak zonanda kalan natüra- 
list kopyacılardan değildi.

Ne garip tir ki, çoğu empresyonistleri aynı âkı- 
bet beklemiştir. Hemen hepsi de b ir göz rahatsız
lığından şikâyetçi idiler. Açık havada, parlak gü
neş altında yapılan uzun çalışm alar sonunda Mo- 
net'nin de gözleri bozuldu, perde indi, çok geç
meden hiç görmez oldu ve nihayet Givemy'deki 
köy evinde 1926 yılının 14 aralık gecesi b ir daha 
açılmamak üzere kapandı.
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ALFRED SISLEY
1839 -1899

I » '  I  N DOKUZUNCU yüzyıl Avrupasının üzerin- 
den büyük b ir kasırga gibi geçen fikir ce

reyanlarına körü körüne kapılmamış, çekingenli
ği, engin duygu âlemi ile ün salmış b ir ressam  
vardı. Paris civarını; Fontainebleau orm anım  veya 
Seine vâdisini yakından tanıyanlar, eserlerinde bü
tün bu yerlerin en duygulu şekilde dile geldiğini 
bilirler.

Adı rezaletlere pek karışm adığı ve daim a çe
kingen durduğu için hakkında en az söz edilen 
yine o oldu. Ama her biri resim  sanatında liriz
min başlı başına b irer şaheseri olan resim leri id
diasız sanatçının bütün kişiliğini yeteri kadar or
taya koym aktadır.

Alfred Sisley dış görünüşü bakım ından çağı
nın akışına seyirci kaldığı halde adı yine de em
presyonist okulu meydana getiren ustalarla bir
likte anıldı. Konularının hemen hepsini de man
zara resm i teşkil ettiği için ona haklı olarak «Man
zara Şairi» adı verilm iştir. Normal b ir göze alelâ-
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de b ir tabiat parçası gibi görünen b ir kır, b ir  ta r
la, b ir göl onun dâhi gözlen ile cennetten b ir  köşe 
haline gelirdi.

Alfred Sisley, İngiliz asıllı b ir ailenin çocuğu 
olarak 1839 yılında Paris’te doğdu.

önceleri s ırf kendi zevki için am atörce resim 
ler yaptı, am a ailesinin Alman - Fransız harbinde 
bütün servetlerini kaybetm eleri üzerine ressamlığı 
geçim vasıtası olarak benimsemek zorunda kaldı. 
Fakat taparcasına sevdiği bu sanat onu hiçbir za
man m addi bakım dan doyurmadı. Gerçekten de 
çağdaşlan arasında Sisley kadar sefalet çekmiş 
pek az insan vardır. Pissarro ile C^zanne en ka
ranlık günlerinde bile çalışm alarına karşılık 40 
frank alırken, Sisley’in öm rü boyunca 30, ha ttâ  25 
franktan yüksek fiata resim  sattığı pek görülme
miştir.

Alfred Sisley sanat hayatına Claude Monet ve 
Camille P issarro’nun saflanna katılm akla atıldı. 
Ama a şm  tevazuu, ölçülü mizacı, Monet gibi öncü 
hamleleri ilk ağızda benimsemesine engel oldu. 
Nitekim Delacroix, Corot, Millet, Rousseau, Cour
bet ve Daubigny’ye olan bağlılığı ve hayranlığı 
bunu gösterir. Bununla beraber em presyonist res- 
sam lann  hayat hikâyelerinin hemen her sa tm nda 
Sisley’in adına raslanır. On dokuzuncu yüzyıl sa
natına yepyeni b ir  istikam et vermiş olan bu in- 
san lann  neşe ve ıstırabım  paylaşmış, kara gün
lerinin en sadık dostu olm uştur.
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1868 ile 1870 yıllan  arasında Paris yeni sanat 
cereyanının b ir fikir forum u halinde idi. Genç 
kuşak sanatçıları bilhassa, ünlü Guerbois kahve
sinde toplanırlar, sanat görüşlerini açıklarlar, bu 
konuda tartışırlard ı. Alfred Sisley bu toplantıların 
lıemen hepsine katıldığı halde, sadece seyirci ka
lır, ama konuşulanları can kulağı ile dinler ve ka
bil olduğu kadar çok istifade etmeye bakardı. Ka
rak teri herhangi b ir tartışm aya fiilen katılm aya 
m üsait değildi.

19. yüzyılın sanat ve fikir âlemine istikam et 
veren «Cafd Guerbois» toplantılarının ünlü kişileri 
arasında Sisley'den başka şu sim alar vardı: Hekim 
ve filozof Jean Astruc, romancı Emile Zola, sosyo
log ve sanat tenkidcisi Theodore Duret, gazeteci 
vc rom an yazarı Duranty, Cezayir m anzaralan  ile 
tanınm ış ressam  Gustave-Achille Guillaumet, gra- 
vürcü Bracquemond, ressam  Courbet’nin talebesi 
Fantin-Latour, fotoğrafçı Nadar, Bazille, Edgar De
gas, Pierre-August Renoir, Paul Cezanne, Claude 
Monet ve Camille Pissarro.

1870 yılında Fransa - Prusya harbinin patlak 
vermesiyle em presyonist okulun kuruculan bir 
müddet için dağıldılar. Bundan önce de söz etti
ğimiz ressam  Bazille, savaş meydanında öldü. Ma
net muhafız alayına onbaşı olarak girdi. Degas 
topçu olarak silâh altm a îdindi, Renoir b ir süvari 
birliğine atandı, C^zanne b ir taşra  kasabasına sı
ğındı, Sisley ise Monet ve P issarro’yu da alarak 
ana vatanı Ingiltere’ye geçti. Ne var ki Sisley, tn-
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giliz olmasına rağmen, M onet'nin aksine, Britanya 
adasının havasını, suyunu nedense, hiç benimseye
medi ve Manş ötesindeki topraklara b ir an önce 
kavuşacağı günleri iple çekti. Fransa’da Üçüncü 
Cumhuriyetin kurulm ası ile de tek rar Paris’e 
döndü.

1874 yılında açılan ve büyük b ir rezaletle so
nuçlanan fotoğrafçı N adar’m atelyesindeki meş
hur sergi dahil olm ak üzere, empresyonistlerin 
giriştiği her savaşa katıldı, ama cenkçi olarak de
ğil, sadece sessiz sadasız b ir m üşahit olarak.

Manet ve Renoir ile birlikte empresyonizmin 
beşiği sayılan Argenteuil’e giderek orada Monet 
ile de çalıştı. Açık hava üslûbu burada bam başka 
b ir renk kazandı. Hemen hemen her empresyo
niste ilham kaynağı olan bu şirin kasabadan o da 
nasibini aldı. «Argenteuil’de Seine Köprüsü» isimli 
resim bu yılların güzel b ir örneğidir.

Bu sıralarda ailevî bazı işleri için tek rar İn
giltere’ye giden Sisley orada da çeşitli eserler ver
di. Bilhassa Henley’deki «Kürek Yarışları» nı can
landıran resim  bu serinin en ilgi çekici olanların
dan sayılır. Sanatçının sakin, huzur dolu tabiat 
resimlerine benzemez. Sert rüzgârda dalgalanan 
bayraklar, büyük b ir çekişme havası içinde y an 
şan kayıklar ve yanşları heyecanla takip eden in
san kalabalığı Sisley’in genel sanat anlam ına ta
ban tabana zıt unsurlardır. Ama hareketli konu
ları verm ekte de usta  olduğunu göstermesi bakı
mından ilgi çekicidir.
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Sisley’in alelâde gibi göıiinen tabiat parçala
rına kendine has üslûbu ile olağanüstü b ir hava 
getirdiğini söylemiştik. Konuları son derece sade 
olduğu halde h er biri de ayrı ayrı engin duygu 
âleminin en mükemmel birer örneğidir. Onun b ir 
kış m anzarasına bakarken soğuğun iliklerimize iş
lediğini duyarız. B ir bahar manzarası karşısında 
kalbimiz ferahlar, b ir yaz intibaı ise bizi buram  
buram  terletir. Aslında ilmi temellere dayanan em
presyonizmi tam  mânasiyle benimsediği halde 
eserleri yine de m antıktan ziyade kalbe hitap eder, 
yani ilim değil, şiirdir. Bu bakım dan ona em pres
yonistlerin rom antik ustası denebilir.

Kış m anzaraları yüzyıllardır türlü  okullara 
bağlı sanatçılar tarafından ele alındığı halde, he
m en hiçbiri bu intibaı Sisley kadar duygulu, sa
mimî b ir tarzda verememiştir.

iş te  «Karda Avcı» b ir kış gününün bütün hüz
nü ile karşım ızda. Oysa konu ne kadar basit. Dal
la n  karla örtü lü  birkaç ağaç, yine karla kaplı b ir 
tarla ve insan olarak minicik b ir nokta halinde b ir 
köşeye sık ıştın lm ış belli belirsiz b ir avcı. Ama b ir  
kış günü bütün sükûneti, melânkolisi ve dondu
rucu havası ile içimizde. Çok sevdiği Louvecienne' 
de yaptığı k ar m anzaralan  da öyle.

Monet'ye fikirce çok bağlı olduğu halde, bu 
eserlerinde gerek derli toplu kompozisyon tekniği 
yönünden, gerek renklerin kullanılışı bakımından, 
Pissarro'yu daha çok benimsediği görülür. Sanat
çı bu resim lerinde pembe ve gri renk dizilerini
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ustalıklı ve son derece zarif geçişler halinde ku i- 
lanmıştır.

Gelelim başka bir alana. Meselâ bir tabiat âfe
tine. Kitabımıza sanatçının bu çeşit yaratm alarına 
örnek olarak «Port - M ariyde Su Baskını» isimli 
resmi aldık.

Empresyonizmin ilgi çekici m otiflerinden bi
rini teşkil eden ve Monet ile P issan o ’va da konu 
olan «Port Marly» Sisley'in seri hakle şaheserler 
vereceği yerdi. 1876 da b ir su baskım , civan b ir 
felâket bölgesi haline sokmuştu. Can kaybı büyük 
olmamakla beraber m anzara çok hazindi. Evlerin 
çoğu su altında kalmış, hayat felce uğram ıştı. Ka
saba ve civarda oturan  halk kayıklarla alış verişe 
gidiyor, gözün alabildiğine uzanan suların içinde 
kümes hayvanlarının leşleri, ev eşyalan yüzüyordu. 
Yağmurlar dinip de sular alçalmaya yüz tutunca 
Sisley de buraya gelerek kasabanın ortasında bu
lunan Nicolas H anı’nın önünde b ir kayıktan bu
gün Louvre Müzesinin en ünlü eserlerinden olan 
resmini yaptı.

Aslında b ir yas tablosu olması gereken bu re
sim, Sisley’in u sta  fırçasiyle her türlü melânkoli- 
den uzak, aksine neşe taşan, p m l p ın l bir konu 
haline geldi. Gri ve kahverengi renklerin hâkim  
olduğu suya göğün beyazı ile mavisi yansım ak
ta, zarif titreşim ler halinde önümüze seril
mektedir.

Alfred Sisley 1880 yılı eylülünde çok sevdiği
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Fontainebleau Orm anı’m n kenarında bulunan Mo- 
ret-sur Loing köyüne yerleşti. Artık ölümüne ka
dar bu şirin  köy ve içinden akıp giden Loing de
resi onun başlıca konulan olacaktı. Ne var ki, çizgi 
bakım ından eş olan bu resim lerin her bilinde ayrı 
b ir hava, bam başka b ir  ifade tarzı vardı.

Hayatım n son durağı olan M oret’den sadece 
kısa sürelerle ayrılarak Normandie ve Wales kı
yılarında çalıştı. Sonra tek rar Fontainebleau or
m anına döndü.

Bu yıllarda verdiği eserlerde, eskiye göre, bazı 
değişiklikler sezilir. Meselâ az da olsa, maniyerizm'e 
doğru kaydığı görülür. Ama renk yönünden paleti 
aynı zarafeti m uhafaza etm iştir. H attâ daha da 
zarif bir fırça kazandığı söylenebilir. 1892 de yap
tığı «Moret’de Loing Deresi» isimli resim de kul
landığı pembe, leylâk, mavi ve türkuaz renkler bi
re r  şaheserdir. Tablo, b ir kara kış m anzarası gös
terdiği halde, sanatçının aynı mevsimde ele aldığı 
eski resimleriyle kıyaslanamıyacak kadar değişik 
bir özellik taşır.

Hayatı korkunç b ir sefalet içinde geçtiği hal
de, Alfred Sisley iyimserliği hiçbir zam an elden 
bırakm adı. Bu perişanlığı renk ve çizgiye döküp 
ucuzlatmadı. Eserlerinde daima duyguyu, zarafeti 
hedef tu ttu . Gösterişe, şatafata eğilimi yoktu, sa
natın  felsefesini yapmaya kalkışmadı. Akıldan çok, 
kalbe hitap eden b ir dil kullandı.

Sanatçı 1889 yılında açlık ve perişanlık içinde
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Moret köyündeki basit evinde sessiz sadasız hayata 
gözlerini yumduğu vakit h er biri nefîs b irer şiir 
olan resim lerinin b ir  gün dünya müzelerinin baş 
köşelerine asılacağını ve birçoklarını zengin ede
ceğini henüz bilmiyordu. Gerçekten de ölümünden 
b ir yıl sonra ünlü sanat koleksiyoncusu Camondo, 
«Port-Marly'de Su Baskım» için gözünü kırpm a
dan 43.000 frank ödedi. Oysa Sislev aynı resmi 25 
frank karşılığında zorla satabilm işti.

Bugün on dokuzuncu yüzyıl sanatında m an
zara resm i denilince ilk hatıra  gelen insan Sisley, 
Sisley denince de h atıra  gelen tek şey ille  de 
France bölgesinin o şairane, biribirinden güzel m an
zaralarıdır.
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EDGAR DEGAS
1834-1917

İ S  IRLARDA, orm anlarda dolaşm aktansa, 
Paris’in ünlü bulvar kahvelerinde otur

mayı tercih eden b ir  sanatçı vardı. Eserlerini açık 
havadan ilham  alan empresyonistlerle b irlik te ser
gilediği halde, günün erken saatlerinde Seine neh
rinin üzerinden doğan güneşi b ir  intiba halinde 
yakalam ak için uğraşmaz, akşam  üzeri opera lo
casından dansözleri çizmeye giderdi. Kelimenin 
tam  mânasiyle «Büyük Şehir» çocuğu idi. Dev 
Paris’in hareketli hayatını, kaldırım larını dolduran 
kalabalığım taparcasına severdi.

Claude M onet’nin ışık fışkıran b ir açık hava 
resm ine bakarken dişlerini tak ırdatarak  şöyle 
d em iş ti:

— Bu resim  karşısında üşütm em ek müm kün 
değil. Baksanıza dostlar, her köşeden esiyor mü
barek. Yakayı kaldırm aktan başka çare yok. Bo
ğazım ağrımaya başladı bile...

Bir başka defasında da b ir arkadaşının yap
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tığı resim hakkında fikrini şu sözlerle açıkla
mıştı :

— Roııart uçurum un kenarında sulu boya b ir 
resim  yapmış. Sorarım  size: Ressamlık sporculuk 
veya cambazlık mı demektir?

Edgar Degas’mn bu sözleri samimiyetle söy
lediğine şüphe etmemeli. Gerçekten de hayatı bo
yunca konularım  sadece opera sahnesi gerisinden, 
Paris'in zarif a t yarışlarından, kolacı dükkânların
dan, apartm anların  avluya bakan loş odalarından 
aldı ve bunları kendi atelyesinde işledi. Yaptığı 
az sayıda m anzarayı bile yine evinde fotoğraflardan 
kopya ettiği söylenir. Hasılı bütün hayatı şehirde 
geçti.

On dokuzuncu yüzyıl resim  sanatının bu bü
yük ustasınm  hayat hikâyesine başlam adan önce 
kısaca şahsiyetini belirtelim .

Degas, kendisinden sonrakilere göre «Dansöz
lerin Ressamı», çağdaşlarına göre «Kadm düşm anı 
korkunç b ir bekâr», sanatçı dostlarına göre çok 
duygulu, inatçı am a yardımsever, vefalı b ir dost 
ve nihayet Paris’in kalburüstü  çevrelerine göre de 
sabırsız, iğneli sözlerle karşısındakini k ırm aktan 
çekinmiyen ve taşı daim a gediğine oturtm asım  bi
len b ir  insandı, ö te  yandan sanatçıdan yaka sil
ken başka b ir  insan çeşidi de sanat eserleri tac ir
leri ile sipariş sahipleri idi. Çünkü Degas m üthiş 
b ir titizlikle resim lerinin üzerine düşer, hiçbir tab
losuna bitm iş nazariyle bakmazdı. Yabancı gözler
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için tam am lanm ış olan bir resimde, kendi gözle
rine göre dalıa yapılacak çok iş vardı.

Degas’nın manzaracılığa özenmediğini söyle
miştik. Gerçekten de sanat dünyasına bu konu
da bıraktığı, tiyatro sahnelerini canlandırırken ge
ride görülen dekorlardan ibarettir. Yani hiçbir za
man ana konu değil, sırf tamamlayıcı unsur olarak.

Sanatçıyı çoğu çağdaşlarından ayıran başka 
b ir taraf da Avrupa müzelerini kan ş karış dola
şarak yüzyıllar boyunca yapılagelmiş sanatı bütün 
teferruatı ile incelemiş olmasıdır. Buna rağmen 
yine de m odernlerin moderni olarak ün salmış, 
«Conlemporain» yani «Çağdaş Sanatçı» adını en 
erken kazananlardan biri olm uştur. On dokuzuncu 
yüzyılın ikinci yansında «Contemporain» sıfatım  
alabilmek için kendi duyuşuna ve tarzına göre 
çağdaş özellikleri dile getirmek gerekiyordu. İşte  
Degas sanatçı olarak tam  bu işin adamıydı. Oysa 
aslında yetişme tarzı yönünden bu anlam için ön
ceden hazırlanm ış değildi.

Edgar Degas 1834 yılı temmuzunda varlıklı b ir 
bankacının oğlu olarak Paris’te doğdu. Zarif, ay
dın b ir çevrede yetişti. Parisli eski b ir aileye men
sup olan babası Auguste’ün Italyan aristokrasisi 
üe kan bağ lan  vardı. Degas adı da aslında de 
Gas olup, sanatçı ilk resimlerini Edgar H ila ire - 
Germain de Gas olarak imzalardı. Annesi ise Ame
rika’nın New Orleans şehrine yerleşmiş Fransız 
asıllı b ir ailenin kızıydı.
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Bankacı Mösyö de Gas çevresinde çalışkan
lığı, dürüstlüğü ile tanınm ış bir iş adamı olduğu 
kadar, sanatseverliğiyle de ün salmıştı. İtalya’da 
doğmuş ve çocukluğunu orada geçirmiş olmanın 
bunda büyük payı vardır. Bu anlayışı oğluna ser
vetin yanı sıra mânevi b ir m iras bırakm asına da 
yol açacaktı: Sanat sevgisi.

Baba de Gas hareketli iş hayatından ayıra
bildiği saatlerde oğlunu Louvre Müzesine götürü
yor, eski şaheserler hakkında geniş bilgi veriyor
du. Ayrıca Lacaze, Marcille, Soutzo, Valpiçon gibi 
Paris’in ünlü sanat koleksiyoncuları ile olan dost
luğundan istifade ederek genç Edgar’ı bu çevrelere 
de tanıtıyordu.

Bu etkiler altında Degas’nın gözü ve kulağı 
henüz çocuk denecek yaşta gelenekçi sanatla do
yasıya doldu. Ne var ki Edgar’a zorla verilen bu 
sanat ziyafetlerinin başlıca gayesi, çocuğun fikir 
dağarcığını genişletmek, onu gelecek için sözü soh
beti yerinde b ir salon adam ı olarak yetiştirm ekti. 
Yoksa, o sırada Paris’te her köşe başında binler- 
cesine raslanan serseri, aç, sefil sanatçılardan ol
ması kimsenin akim dan geçmiyordu. Aslmda da 
sanat ve edebiyat de Gas ailesi için ruhun gıdası, 
aydın bir insan için bilinmesi gereken şeylerden 
ibaretti.

Edgar bu düşünce ile hukuk fakültesine ve
rildi, am a burada ancak 1854 yılma kadar daya
nabildi. Sanatçı olmayı b ir defa aklına koymuş
tu. Mösyö de Gas, oğluna bırakacağı m irasa gü-
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venerek fazla diretm edi, Mademki sefalet çekmi- 
yecekti, dilediği yolda yürümesinde engel yoktu. 
Zorla güzellik olmazdı ya. H attâ, Louis Lamothe 
adındaki resim  hocasına tanıştırdı. Ingres’in ta 
lebesi olan Lam othe'un son derece akademik b ir 
çalışma tarzı vardı. B urada b ir süre çalıştıktan 
sonra da Güzel Sanatlar Akademisine yazdırdı.

Baba-oğul m ünasebetleri hakkında bize tek 
bilgi veren vesika, bugün Louvre Müzesinde bu
lunan «Sanatçının Babası ile Gitarcı Pagans» isim
li tablodur. Gitarcının çaldığı havayı b ir köşede 
dinliyen bu çekingen, k ır saçlı, eli yüzü kırış kırış 
ihtiyar, iyilik, zekâ, olgunluk ve duygu doludur. 
Bu, b ir babaya karşı beslenen derin hürm etin en 
güzel ifadesidir.

Degas, henüz görmediği akrabalarını ziyaret 
ve bu arada klâsik okulun büyük ustalarının şa- 
hesarlerini yakından tanım ak gayesiyle 1860 yılın
da İta lya’ya gitti. B urada kaldığı beş yıllık süre 
içinde gelenekçi sanata karşı duyduğu yakınlığı 
büyük çapta tarih î konularla dile getirdi. Bun
ların başlıcaları: «Delikanlılara Meydan Okuyan 
Ispaı talı Kızlar», «Büyük İskender ile Btıkefalos», 
«Yefta’nm Kızı» ve «Orleans Şehrinin Istırabı» 
isimli tablolardır.

Ne var ki Degas çok geçmeden geleneklere 
körü körüne bağlanmanın yersiz olduğunu anlı- 
vacak ve gerçek yolunu bulacaktı. Bu, insandı, 
yaşıyan, nefes alan, gülen ve ağlıvan insan.
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İtalya’daki asîl akrabalarının ve yakın dostla
rının portrelerini yapm akla yepyeni b ir alana yö
nelen sanatçı Paris’e döndükten sonra bu tarzda 
en güzel eserlerini vermiye başladı. 1869 tarihini 
Laşıyan «Mile. Dobigny,nin Portresi» bunlardan bi
ridir. Degas'dan başka, başta Corot olm ak üzere 
Puvis de Chavanne ve Henri R ouart gibi sanatçılar 
da bu genç kızın portresini yaptılar am a hiçbiri 
Degas kadar sade ve duygulu işliyemedi. Sanatçı
nın bu anlam da ilk çalışması olduğu halde, yine 
de bütün kudretini göstermektedir.

Sanatçı bu yıllarda çağının sosyal bünyesini 
bütün teferruatı ile yansıtan seri halinde resim 
ler verdi. B ir silindir şapkasının buruşuk veya 
m untazam  oluşu, eldivenlerin renk ve biçimi, 
vücudun duruşu kahram anın sosyal çevresi hak
kında seyirciye yeteri kadar bilgi verebilİ3'ordu. 
Daha sonra yapacağı çıplaklarda da aynı hareket 
noktasını görmekteyiz. Bu çalışma tarzı, sanatçı
yı akademik sanattan  m odem  realizme götüren 
bir köprü olarak karşım ıza çıkıyor. Ama garip b ir 
tesadüfe bağlı olan bir gezi Degas'nm sanat haya
tında b ir dönüm noktası olacaktı.

1873 yılında, Degas’nm New Orleans’da pamuk 
ticareti yapan kardeşi işleri için Paris’e gelmişti. 
Bir arada m utlu b ir vakit geçirdikten sonra ayrıl
m a günü geldi. Tren istasyonunda vedalaştıktan 
sonra birden Degas’nm aklına kardeşine Le Hav- 
re’a kadar refakat etm ek geldi. H areket eden 
trene atladı, birlikte Le Havre'a vardılar. Kaı-
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deşini vapura bindirdikten sonra, ikinci b ir ka
rarla  buradan da inmedi ve böylece Amerika’nın 
yolunu tu ttu .

Amerika intibaları sanatçıda büyük değişik
liklere yol açtı. Ama bunu eserlerinde hemen ora
cıkta dile getirecek kadar ihtilâlci yaradılışta de
ğildi. Yeni Dünya’dan Paris’teki bir arkadaşına bu 
konuda yazdığı m ektupta şöyle dem ekted ir:

«... New Orleans’da yepyeni şeyler gördüm 
ve bu intibalar altında kafamda gelecek için türlü  
plânlar tasarladım . Ama yine de hepsini kaldı
rıp bir kenara attım . Sanat görüşü genişletilip, 
parça parça edilemez, aksine olgun b ir şekilde 
teksif edilmesi gerekir. Ben, dar da olsa, kendi
me göre b ir yol tu ttu rdum , gidiyorum, ö te  yandan 
ancak cins b ir  fideden iyi meyva beklenebilir, son
radan aşılanm ış yabani ağaçlardan değil. Jean 
Jacques Rousseau’nun «İtiraflar» mı okumuş ola
caksınız. Yazar, İsviçredeki hayat bölüm ünü nasıl 
anlatır, aylarca düşündükten sonra, on yıl için 
plânladığı b ir  işi on dakika sonra bıraktığını na
sıl b ir  saflıkla itiraf eder. Bana da burada tıpkı 
öyle oldu. K ucaklarında beyaz çocuklarla do
laşan zenci kadınlan, önü tah ta  sütunlıı beyaz 
evleri, portakal bahçelerini, uzaktan fabrikaları 
andıran çift bacalı vapurları, içinde zenci kölele
rin hayvanlar gibi çalıştırıldığı pırıl pırıl iş yer
lerini, sâf kan Avrupa asıllı kadınlan, çikolata ren
gi melez dilberleri vc nihayet, heykeller kadar mü
kemmel vücutlu zenci kızlannı b ir b ir  kafam a iş
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ledim. On yıllık çalışma plânım  hazırlandı, ama 
altı hafta geçmeden bu tasarıları çöp sepetine ata
cağımı biliyorum. Çünkü şimdiden alışık olduğum 
sokaklann, bilhassa Fontaine Sokağındaki atel- 
yemin özlemini çekmeye başladım. Ah, atelyem, 
b ir defa ayak bastık tan  sonra, b ir daha çıkma
yacağıma eminim...»

Bu itirafnam eye rağmen sanatçının burada 
yeni b ir görüşü benimsediği görülür. îş te  «New 
Orleans’da Pamuk Pazarı» bunun güzel b ir örne
ğidir.

Amerika'nın bu renkli güney şehrinde pam uk 
ticareti yapan iki kardeşi, Edgar’ı sık sık iş yer
lerine götürdüler. H araretli pam uk alış verişi sa
natçıyı öylesine çekti ki her defasında not defte
rine bazı kara lam alar yaptı. «Pamuk Pazarı» res
mi işte  bu eskizlerden doğdu. Resimde, ortada ga
zete okuyan şahıs kardeşi Rene de Gas, solunda 
ayakta durarak  pam ukları inceliyen, Renö'nin ka
yınpederi Michel Musson, sol geride görülen, pen
cereye yaslanmış şahıs da Edgar’ın öbür kardeşi 
Achille de Gas’dan başkası değildir. Sanatçı bu 
oda içi resm ini karanlıktan kurtarm ak için yer 
yer gazete, pam uk gibi beyaz lekeler kullanmış
tır. Renklerin kullanılışında gösterilen açıklık, şef
faflık empresyonizmin ilk izlerini taşım akla be
raber, bıma henüz yüzde yüz empresyonist dam 
gası vııramayız. Resim daha ziyade neoklâsik an
lam dadır. ö te  yandan figürlerin geriye doğru
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ufalması önüm üze değişik b ir yapı, yepyeni b ir 
perspektif serer. «New Orleans Pam uk Pazarı» mn 
başlıca özelliği sanatçının müzeye kabul edüen 
ilk eseri oluşudur. Resim 1878 yılında Paris'te 
yüksekçe b ir fiatla satın  alınarak müzeye kon
muştur.

Degas 1874 yılında Paris’e dönünce em pres
yonistlerin ilk sergisine katıldı. Aslında da bü
yük tepkilere yol açan bu sergi Degas’nm  şalisi 
gayretleri ve babadan kalma münasebetleriyle ya
pılabilmişti. Sanatçı burada sanat dünyasına ilk 
defa olarak yepyeni çehresiyle çıkıyordu. Sergile
diği resm in konusu b ir  bale sahnesi idi. Degas 
artık  temkinli adım larla hedefine doğru yürüyor
du. Ama diğer üslûp arkadaşları ile birlikte sa
natım  anlıyabilecek insanlar henüz parm akla sa
yılacak kadar azdı. Nitekim  1876 yılında b ir  mey
dan savaşı halini alan ünlü sergi bunu açıkça 
gösterdi. Sanat tenkidcileri kompozisyonların bo
zuk, desenlerin zayıf ve renklerin derbeder oldu
ğunu ileri sürüyor, konuyu önceden çizip tasar
lam adan hem en fırça ile işe başlıyan b u  «soy
tarıları» yerden yere çarpıyordu. Bu şiddetli ten- 
kidlere en az hedef olan yine de Degas idi. Çünkü 
ilk hocası Lam othe’un etkisi altında devam ede- 
gelen gelenekçi b ir  form  bilgisi vardı. Çizgiye, 
renkten çok önem  vermesini biliyordu. Ne de ol
sa yıllar yılı aldığı sanat eğitimi şuur altm da 
yer etm işti. Ama Delacroix’m n renk dünyasına kar-
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şj duyduğu hayranlığı açığa vurabilmesi için daha 
on yıl geçmesi gerekecekti. Gerçekten de sonradan 
yaptığı pastel çalışm alarda bu  rom antik ustanın 
renklerinden izler sezilir.

Sanatçının verimli yıllarından olan 1876 da yap
tığı eserlere örnek olarak «Meyhanede» isimli res
mi aldık. Asıl adı «Absinth» olan bu tabloda sa
natçı, iki yakın dostunu, gravürcü M arcellin Des- 
boutin ile aktris Ellen Audree’yi, Paris'in o za
m anlar en ünlü sanatçı kahvelerinden sayılan 
Nouvelle - Athönes’de gösteriyor. Konu, kompozis
yon yönünden Japon estam plarım  hatırla tan  b ir 
tarzda, çapraz çizgiler halinde inşa edilm iştir. Re
noir da resm in kadın kahram anının portresini 
yaptığı halde a rada  büyük fark  vardır. Renoir’m 
şahane ifadesine karşılık, realist Degas, aktrisi 
gözünün gördüğü gibi işlemekten sakınm am ıştır.

Sanatçının bu alanda verdiği resim lerin en 
başarılılarından biri sayılan bu eser 1893 yılında 
Londra’da ilk defa sergilendiği zaman muhafaza
kâr B ritanyalılar iyiden iyiye irkildiler. Hele res
min içkilerin en serti, en lânetlenmişi olan 
«Absinth» adını taşım ası İngiliz sanat tenkidcile- 
ıini çüeden çıkardı, am a tablonun getirdiği yeni 
hava kimi seyirciyi de hayran bıraktı.

Sanatçının başlıca konularını insan’dan aldı
ğını söylemiştik. İnsanı çeşitli sosyal ve ruhi yön
lerden böylesine ustalıkla dile getirmiş pek az 
sanatçı vardır. Demirbaş konularından sayılan 
dansla ilgili resim lerinde bile hareket noktası bu-
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dır. İşte  1880 tarihini taşıyan «Dans Sınıfı» buna 
örnek olabilir.

Daima gerçekleri ariyan sanatçı, ünlü bale 
resim lerini sadece ışıklar içinde yüzen göz ka
m aştırıcı sahne açışından görmedi. Onu daha çok 
ilgilendiren dekor, sahne gerisi idi. Çubukta talim  
eden, çorap ve bale ayakkabılarını düzelten dan
sözlerle, yani dans sanatının estetiğinden çok, bu 
sanatın realizmi ile uğraştı. Tâbir caizse, en lüks 
lokantaların bile b ir  bulaşıkhanesi bulunduğunu 
hatırlatm ak istedi. Dans sanatının hazırlık saf
hası ile ilgili yüzlerce karalam a yaptı. İşte  bu 
konuda en başarılı sayılan eserlerinden b iri ki
tapta sunduğumuz çalışmadır. Bu resim  kompo
zisyon tekniği ve m antık yönünden bir şaheser
dir. Sağ tarafta  çerçeveden çıkacakmış gibi duran 
genç kız ve yerdeki diyagonal çizgiler sanatçının 
olgun kompozisyon anlamını gösterm ektedir. Öte 
yandan ihtiyar dans öğretmeni ile yanında duran 
başı tüylü kadın, iki genç kızla sadece yaş değil, 
sosyal seviye bakım ından da birbirlerine taban ta 
bana zıt tiplerdir.

Bunu takibeden on yıl Degas’nın en başarılı 
çağı oldu. Paris bu verimli çalışmanın tek alanı 
idi. Bütün konularını bu iç açıcı, hareketli şehir
den alıyordu. Kabarelerin, bulvar ve konser kah
velerinin, opera, bale temsillerinin, cıvıl cıvıl ka
labalık caddelerin ve a t koşularının birbirine zıt 
havasını iyice teneffüs ediyor, sonra evine gelerek 
bunları b irer şaheser haline sokuyordu.
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Bütün çağdaş sanatçılara karşı sam im î bağ
ları vardı, fakat Renoir ile kurduğu kısa süreli 
dostluk dışında hiçbiri ile içli dışlı olmadı. Ama 
sefalet çeken b ir arkadaşa yardım  elini uzatan 
ilk insan yine oydu. Bütün parasını bu fakir dost
lara vermek için can atardı. Çevresi ile fazla ya
kın bağlar kuram ayışm da başlıca iki sebep vardı. 
Bunlardan biri, çabuk kırılan, fazla duygulu b ir 
yaradılışta oluşu, hele sanat konularındaki ten- 
kidlere hiç taham m ül edemeyişi, öbürü de sanat 
görüşü yönünden diğerlerine göre değişik b ir inan
ca sahip oluşu idi. Diğer em presyonistlerin ak
sine çizgiyi daim a renge tercih ediyor, h a ttâ  Ing- 
res’i kendine öm ek tutuyordu. Bu sebeple Monet, 
Sislcy ve Renoir ile aralarında çoğu zam an çetin 
kavgalara varan m ünakaşalar bile olurdu. İnatçı 
Degas ise tuttuğu yoldan kimsenin kendisini şaşır- 
tamıyacağma inanmıştı.

Degas’nın bu  gelenekçiliğinin yalnız sanat ala
nında değil, sosyal alanda da kendini gösterme
sine şaşm am ak gerekir, çünkü toplum lar arasın
da büyük fark lar gözeten tipik b ir  burjuva çev
reden geliyordu. Bu sınıfa bağlı insanlar, cemiyet 
içindeki yerlerini pek iyi bilirler ve bu ortam a 
var güçleriyle bağlı kalırlardı. Degas için, meselâ 
b ir dansöz, aşağı tabakaya mensup b ir varlıktı. 
Resimlerinde kadın kahram anlarım  ne Renoir gibi 
b ir bereket tanrıçası seviyesine yükseltir, ne de 
Lautrec gibi aşkı para  ile satan bayağı kaldırım  
vosmaları olarak canlandırırdı. Degas, konularına
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canlılar âlemini inceden inceyc tetkik eden bir 
biyoloji uzmanı gibi eğilir, realist gözlerinin gör
düğünü büyük b ir titizlikle şekillendirirdi.

Bu yıllarda verdiği eserler arasında «Banyo
dan Sonra Kahvaltı» sanatçının şahsiyetini gös
termesi bakım ından önemlidir. Degas'mn bu sı
ra larda sık sık tekrarladığı konulardan b iri de 
çıplaklardı. Bu resim ler serisinde hareketler he
men hemen eşit gibidir. Yani yıkandıktan sonra, 
b ir eliyle uzun saçlarını öne doğru sıvazlarken, 
öteki eliyle ensesini kurulayan çıplaklar. Ama, ka
dınlara has bu hareket tarzı, ünlü sanatçı saye
sinde en başarılı b ir şekilde yaşatılm aktadır. Faz
la güzel olm am akla beraber, dişiliğin en m ükem 
mel sembolü olan bu kadın, elinde kahve fincanı 
tu tan  hizmetçinin ruhsuz ifadesi yanında büsbü
tün mâna taşım aktadır.

1884 tarih in i taşıyan «Utücü Kadınlar» De- 
gas’rnn karak ter tahlillerine karşı duyduğu eği
limin başka b ir örneğidir. Bu b ir zıt hareketler 
kompozisyonudur. R ahat rahat esniyerek karşı
mıza çıkan ü tücü  kadınlardan biri gevşekliğin 
canlı b ir sem bolü olduğu halde, öbürü ütüye olan
ca kuvvetiyle abanarak b ir kuvvet gösterisi yapı
yor. Empresyonizmin doğduğu güne kadar bu de
rece basit olayların sanata konu olabileceği akla 
bile gelmezdi. Degas işte burada. Emile Zola’nın 
edebiyat alanında denediğini, resim de de dile ge
tirm ek istem iştir, hem  de aynı başarı ile.

Şimdi de sanatçıyı başka bir cephesiyle tanı-
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talim. Paris'in ünlü koşu yerleri, kıvrak atları, 
pırıl pırıl elbiseli jokeyleri, birbirinden zarif ka
dınlan ve silindir şapkalı erkekleriyle Degas için 
daima çekici b ir konu olm uştur. Aslmda da sa
natçı hemen hemen dansözler kadar çok koşu atı 
çizmiştir. Bu seriden verdiği eserler arasm da
1885 te tamamladığı «Yarış Atları» en önemlilerin
den sayılır. İlk  bakışta b ir koşu yerinde tesadüfen 
oradan geçen b ir fotoğrafçımn objektifine hedef 
olmuş b ir enstantane resmi gibi görünen kom
pozisyon aslında klâsik b ir tablo ile rahatça kı
yaslanabilecek olgunluk ve değerdedir. Dört yarış 
atı burada tek b ir  kütle halinde karşımıza çıkar. 
Beygirlerin ayaklanndaki ritm ik hareket başlı- 
başına b ir  şaheserdir. Jokeyler de yine hareket 
yönünden, b ir  film şeridinin dört ayn  safhası ha
lindedir. Sanatçı burada jokeylerin hareketini büs
bütün dinam ik b ir şekilde önümüze serebilmek 
için, çok ustaca b ir  hileye baş vurmuş, adam la
rın yüzünü silmiş ve belli belirsiz yırtık  kontuı- 
la r kullanm ıştır. Degas bu resm i yaptığı yıllarda 
görme gücü tedricen azalmaya başladığı halde, 
en başarılı eserlerini vermeye devam ediyor
du.

Şimdi sanatçı ile birlikte Paris operasının 
şahane b ir bale temsiline katılalım. Topu topu 
birkaç m etre karelik b ir alanı kaphyan bu sah
neler usta  sanatçının elinde engin b ir dünya ha
line gelmiştir. Taparcasına sevdiği bu konuyu yüz- 
lercc defa ele aldığı halde, hepsinde de değişik
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b ir açı görülür. «Opera Locasından Balenin Görü
nüşü». îş te  sanatçının bu alanda verdiği ölümsüz 
eserlerden b iri daha. Bu defa ışü ışıl yanan sah
neye opera locasının loşluğu içinden bakıyoruz. 
Dikkat edilirse burada Degas’yı öm rü boyunca 
kovahyan tahlilci ruh kendini yine belli eder. Za
rif «Tütü» sü içinde halkı selâmhyan dansözün 
eğilmesi, gülümsemesi hep önceden öğretilm iş su
ni şeylerdir. Yüzündeki ifade aslında aşağı taba
kaya m ensup olduğunu gösterir. Locada o turarak  
tem sil alkışlamaya bile lüzum görmiyen ve sah
neye sadece yan gözle bakan kadının asıl yeri ise 
opera locası değil, sebze halidir. Başarılı resim  
Degas’nın ilk pastel çalışm alarındandır.

Son derece titiz b ir  çalışma tarzı olduğunu 
söylemiştik. îşliyeceği şeyi önce evirip çevirir, 
tü rlü  açılardan inceler, aradığuıı bulunca da işe 
başlardı. Seçtiği konular dış görünüşleri bakım ın
dan da çoğu zam an aynı olmakla beraber, sonunda 
ortaya hep yepyeni b ir  şey çıkardı. «Leğen» ism ini 
verdiği yıkanan kadınlar serisi bunun belirli ö r
neklerindendir. Bunlardan kitabım ıza aldığımız 
resm in modeli sanatçının isimsiz kahram anların
dan biridir. Degas’yı modellerinden çok, onların 
hayatiyeti, hareketi ilgilendirirdi. B ir kadın po rtre
si yapacağı zaman, b ir kulak, belli belirsiz b ir 
profil, b ir boyun çizmekle yetinirdi. Vücut güzel
liğinden çok, harika çizgisiyle, adalelerin fizik ya
pısı üzerinde dururdu. Çıplaklarında ne Rubens'e 
has hayvani e t kütleleri, ne de Renoir’m şehveti
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vardır. Degas için modelleri önce insan, sonra da 
kadmdı. «Leğen», birbirine karşıt iki geometrik 
bölüm ün ustaca kaynaşması halindedir. Birincisi 
leğenin, başın ve kalçaların meydana getirdiği yu
varlak form, İkincisi ise perde ve havlunun köşeli 
şeklidir.

Empresyonizmin gelişmesinde, fotoğrafın ica- 
dedilmesinin büyük payı olduğu iddia edilmiştir. 
Tabiatı b ir düğmeye basm akla kılı kılına yakah- 
yabilen bu şeytani âlete karşı açılmış topyekûn 
bir savaş olduğu söylenir.

Bununla beraber birçok çağdaş sanatçıların 
bu şeytani âletten faydalanmış oldukları da b ir 
gerçektir. Meselâ Courbet'nin ünlü deniz resim leri 
doğrudan doğruya fotoğrafçı Le Gray’in çektiği re
sim lerden mülhem dir. Savaş resimleriyle ün sal
mış Meissonier ise çizdiği atların  hareketlerini 
Amerikalı Muybridge’in fotoğraflarına göre düzelt
m iştir. Keza, yazımızın başında da söylediğimiz 
gibi, Degas da birçok konularında, bilhassa m an
zaralarında, fotoğraftan istifade etm iştir. H attâ  
çağımızın ünlü ya2 a n  Jean Cocteau, Degas’nm 
doğrudan doğruya fotoğrafları üzerinden boya
mak suretiyle yaptığı bazı pastellere sahip bulun
duğunu söylemektedir. Ama Degas kelimenin tam  
mâııasiyle b ir  sanatçı idi. Modelinin fotoğrafım 
çektikten sonra üzerinden boyaması, sanatçı şah
siyetinin küçümsenmesi anlam ına almamaz. Ak
sine, hiçbir fotoğraf makinesinin tesbit edemiye- 
ceği özel bir yaratm a kabiliyeti vardı. K itapta sa
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natçıdan son resim  olarak verilen «Banyodan Son
ra» bunun yaşıyan b ir örneğidir.

Degas'nm son resimlerinde renk yönünden 
belirli b ir sadelik göze çarpar. Uçuk mavi, uçuk 
kırmızı ve beyaza bakan san , renk paletinin esa
sını teşkil eder. «Banyodan Sonra» da bu anlam 
dadır. Figürü çevreliyen bu uçuk renkler dizi
sinden kahram anı ayırm ak için, çıplağı açık pem
be b ir örtünün üzerine yatırm ıştır. Kompozisyon 
tekniği bu resimle en üstün noktasına varm ış
tır. Figür, resm in ortasına sapasağlam yerleştiril
miş bulunuyor, ö te  yanda ilk resimlerinin özel
liği olan naturalist çizgi burada pek yoktur. De
gas böylece çok daha artistik  bir üslûbu benim
semiş olduğunu gösteriyor. Cüretli perspektif 
oyunlariyle âdeta b ir çeşit sanat cambazlığı bile 
yapm aktadır.

Degas 1870 yılından sonra Paris'te siyah b ir 
güneş gözlüğü takarak dolaşırdı. H er ne kadar 
çevresinde bunu dostlarım  selâmlamak külfetin
den kurtulm ak gayesiyle taktığı ileri sürülm üşse 
de asıl sebep bambaşkaydı. Sanatçı gözlerinden 
şikâyet ediyor, görme kabiliyeti de çetin b ir ça
lışma ile akıp giden yıllar boyunca büsbütün aza
lıyordu. Ellisine gelince güneşe çıkamaz olmuştu. 
Atclycsinc kapanıp çalışmasının b ir sebebi de bu- 
dur. Gözleri büsbütün bozulunca yağlı boyadan 
pastele geçmişti. İş te  b ir m ecburiyet altında be
nimsediği bu tarzla, sanat dünyasına pastel res
min en büyük şaheserlerini vermiş oldu.
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Gözlerinin zayıf düşmesi konularının da da
ralm asına sebep oldu. Artık, operadan, kahveler
den, koşu yerlerinden ilham alamıyordu. Onun 
için tek b ir konu kalmıştı. Çıplaklar. 1890 - 1905 
yılları arasında yalnız bu alanda çalıştı. Ancak 
yakın mesafeden eşyayı seçebildiği için, çizgiye 
yeteri kadar önem veremiyor, sadece renklerle uğ
raşıyordu.

Bu sıralarda yazdığı bir m ektubunda şöyle di
yordu :

«Şayet bekâr olsaydınız ve elli yaşında bulun- 
saydımz — ki b ir aydan beri maalesef öyleyim — 
siz de kapınızı dış dünyaya karşı kapar, üzerine 
de kocaman b ir kilit asardınız. Bu davranışım  sa
dece arkadaşlarım ı hedef tutm uyor, herkese karşı 
aynı düşünceyi besliyorum. Kalbim böyle yapm a
mı emrediyor, elden ne gelir? Gelgelelim, m adal
yonun b ir de ters tarafı var. însan çevresine b ir 
defa küstü  mü, çok geçmeden kendinden de bı
kıyor, ha ttâ  nefret ediyor. Kafamda ne çok şey
ler tasarladım , ne plânlar kurdum. Gelgelelim in
zivaya çekildiğim şu anda b ir kısırlık gelip ya
kam a yapıştı, tutuldum  kaldım. Ama henüz çık
mamış canda um ut vardır derler. Ben de bu fel
sefeye uyarak hâlâ birşeyler yapabileceğim husu
sunda kendi kendimi avutmaya çalışıyor, sanki 
daha çok vaktim  bulunduğunu sanıyordum. Alla
ha şükürler olsun ki hayat yolumu daim a um ut 
meşalesi aydınlatm ıştır. Bütün dertlerim e ve sön
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meye başlıyan gözlerime rağmen birşeyler yapa
bileceğime inanıyordum.

«İşte aziz dostum , öm rüm  boyunca yapmayı ta
sarladığım  bütün şeyleri özel b ir dolaba sakla
mıştım. Şimdi bu dolabın anahtarını kaybetmiş 
bulunuyorum. Hasılı a rtık  tam am en uyuştum  ve 
bu durum un b ir daha düzelemiyeceğine de ken
dimi inandırdım . H içbir iş görmeyen insanların 
dediği gibi, «herhangi b ir şeyle meşgul olacağım, 
hepsi bu kadar...»

Durumu büsbütün kötüye gidince de aynı dos
tuna şöyle demiş :

— Şimdi benim için tek çıkar yol körlere göre 
b ir meslek aram ak.

Böylece işi heykele döktü. Öylesine engin bir 
şekil bilgisi vardı ki bu alanda da birbirinden gü
zel eserler verdi. Ama yaptığı heykelleri sağlığın
da bronza döktürm edi. Ölümünden sonra atelye- 
sinde yetm işten fazla dansöz heykeli bulundu. Bu
gün bunlardan b ir kısmı dünya müzelerinin şa
heserleri olarak saklanm aktadır. 1912 den sonra 
ise bu «Körler Mesleğine» de veda etmek zorunda 
kaldı. Artık çalışmasına hiç imkân kalmamıştı. 
Hem eşyayı seçmiyecek kadar kör olmuş, hem 
de kulakları sağırlaşmıştı. Çağdaş sanatçıların 
ünlü dostu Ambroise Vollard, Degas’nm  bu son 
günleri için şöyle diyor: «Görmiyen ve duymı- 
yan b ir adam, kayıtsız bir tarzda, nereye git
tiğini bilmeden, saatlerce Paris kaldırım larında 
dolaşıyor.»
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Degas çoğu dostlan  tarafından terkedilmiş, 
unutulm uş b ir insan olarak 26 eylül 1917 de öl
düğü zaman, resim leri çoktan Avrupa müzeleri
nin duvarlarını süslüyordu bile. Çünkü herşeye 
rağmen sanatı ölmeden anlaşılabilmiş m utlu insan
lardandı.
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yordu :
«Toulouse - Lautıec dün gece Malrom£ şato

sunda öldü. Bu adara, sakat b ir vücutta ancak 
sakat b ir kafanın bannabileceğine en büyük ör
nekti. Sanatında hep çirkinliği dile getirdi, haya
tın iğrenç tarafların ı bulup çıkarm aktan sonsuz 
zevk duydu. Ne yazık ki bu suretle birçok çağdaş 
sanatçıya da kötü  ve zararlı b ir m iras bıraktı.»

Birçok taşra  gazetesi de bu fikri paylaşarak 
Lautrec’i yerden yere vurdular. Oysaki çeyrek asır 
sonra dış görünüşü bakım ından çirkin, biçimsiz 
b ir cüce olan bu adam, resim dünyasının devleri 
arasına girecek, ölümsüz eserleri karşısında her
kes hürm etle eğilecekti.

Paris’in sihrini onun kadar duyuran, yaşatan 
ikinci b ir sanatçı daha yoktur. Lautrec’in renk 
ve çizgiye döktüğü Paris, ağzına gem vurm aya lü
zum görmiyen sanatçıların çalıştığı tulûat sahne

1864 - 1901

yılı eylülünün onuncu günü Paris’te 
çıkan gazetelerde şu haber okunu-
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leri, gizli eğlence yerleri, çalgılı meyhaneleri, sa
tılık kızları ve felekten b ir gün çalmak istiyen 
yaşlı çapkınları ile değişik bir Paris’ti. Ama 
M ontm artre’ı bu yüzü ile ölümsüz hale koyan sa
natçı aslında Paris’li değildi.

Henri de Toulouse-Lautrec 24 kasım 1864 te 
kökleri biıı sene geriye giden ünlü Toulouse K ont’ 
Iannm  çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Kont 
Alphonse de Toulouse - Lautrec - Monfa, annesi ise 
Kontes Adfcle Tapie de CtMeyran’dır. Kont Alphonse 
dillere destan olmuş sayısız m acerası ve dört ko
şumlu arabaları ile ün salmış b ir adamdı. Albi ci
varında a t sürm ek K ıral Büyük Charles’ın cenkçi 
ahfadından olan bu adam  için en büyük zevkti. 
Annesi Adele ise son derece bilgili, aydın b ir ka
dındı. Henri çocukluğunda bu asıl ve varlıklı çev
reden yeteri kadar nasibini aldı. İlkokula Albi’de 
başladı, sonra 1873 yılında ailesiyle birlikte Pa
ris’e giderek, bugün adı Condorcet olan Fontanes 
lisesine girdi.

Mensubu bulunduğu ailenin öteden beri yakın
ları ile evlenmeleri sonucu olarak dejenere b ir 
bünyeye sahip bulunduğu b ir gerçektir. H enri’de 
de doğuştan b ir çelimsizlik, zayıflık vardı. Lise öğ
rencisi iken sağlık durum u birden bozuldu, he
kim ler Güney Fransa’da bir ılıca tedavisi tavsiye 
ettiler, Böylece aynı yıl Amalie - les - Bains kaplı
calarına götürüldü.

1878 yılı henüz on dört yaşındaki Henri için
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hayatının en feci yılı oldu. Peşi peşine iki defa 
attan  düştü, kemikleri kırıldı, am a tedavi fayda 
etmedi, aslında zayıf olan bünyesi m ukavemet ede
medi ve kötürüm  kaldı. Muazzam şatonun bah
çesinde, tekerlekli iskemlesinde oturuyor, canın
dan çok sevdiği atları uzaktan seyrediyordu. Ama 
herhangi bir şeyle avunması, ıstırabını biraz olsun 
dindirmesi gerekiyordu. Henri böylece oturduğu 
yerden bu atların  resimlerini çizmeye başladı. Bu
nu kadın portreleri takip etti. Yani erişemiyeceği 
iki şey. Aradan üç yıl geçti. 1880 de Kontes AdĞle 
oğlunun aradığı işi kendiliğinden bulduğunu an
ladı. Aslında da H enri'nin bu yönde istidadı oldu
ğunu biliyordu. Hiç vakit kaybetmeden Paris’e 
götürdü ve Kont Alphonse'un yakın dostu olan 
Princetau adındaki ressam a tanıştırdı. Bu adam  
bilhassa a t ve av tabloları ile kendi çapında b ir 
şöhret yapmıştı. Ama ruhsuz bir sanatçı olan bu 
baba dostu engin b ir külürle yoğurulmuş H enri’yi 
tatm in etmedi. Birkaç ay sonra Toulouse’a dön
dü, burada b ir yandan lise bitirm e sınavlarına ha
zırlandı, bir yandan da dilediği gibi sanatını ge
liştirdi. Çirkinliğini a rtık  yadırgamıyor, aynada 
saçlarını tararken  biçimsiz vücudu onu pek ra 
hatsız etmiyordu. Aslında da en büyük meziyeti 
iyimser oluşu idi.

1882 de tek rar Paris’e giderek Bonnat ve 
Cormon’un atelyelerine girdi. Sanat görüşü yönün
den birbirilerine taban tabana zıt olan bu hoca
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larla dört yıl süre ile çalıştı ve hayli şeyler öğ
rendi. Ama akadem ik sanatın basm akalıp kural
larını körü körüne ezberlemekten bıkmıştı. Gün
lerden b ir gün Cormon'un atelyesine Paris’e yeni 
gelmiş olan Holândalı b ir ressam  uğramıştı. 
Lautrec bu adam m  birlikte getirdiği bir resm i gö
rü r görmez şaşkına döndü, âdeta sarhoş oldu. Bu 
kızıl saçlı, sert bakışlı sanatçı, Vincent van 
Gogh’du.

Artık kararını vermişti, bu köhne ustalara ve
da ederek, öncü fikirler taşıyan insanların arasına 
karışacaktı. Fontaine Sokağında b ir oda tuttu . îk i 
ev ötede geleceğin ünlü b ir sanatçısı daha, Edgar 
Degas oturuyordu. Çok geçmeden Ganneron So- 
kağı’na, hemen arkasından da Tourlaque Sokağı’- 
na taşındı. îş te  hayatının dönüm noktası şimdi 
başlıyordu. Çünkü M oııtmarte Mahallesinin göbe
ğinde bulunuyordu. O tarihlerde M ontm artre he
nüz süıii halinde tu rist istilâsına uğramamış, ken
di sakinlerinin birbiriyle haşır neşir olduğu şirin 
bir yerdi. Gündüz dar sokaklarım  sadece sanatçı
lar dolduruyor, gece ise, o sıralarda yeni açılmış 
olan cğlence yerleri mahalleye cıvıl cıvıl, neşeli 
b ir hayat getiriyordu. Lautrec sayesinde dünya 
çapında şöhret yapan «Moulin Rouge» bugün hâ
lâ yaşam aktadır. Ama «Le Chat Noir» veya «Lc 
Divan Japonais» gibi yerler çoktan tarihe karış
mış bulunuyor.

Lautrec yeni vatanına yerleşir yerleşmez bu
radaki gece hayatının içine girdi. Sırası ile Moulin
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de la Galette, Elvsee-Montınartre, Gaitö - Rochecho- 
uart, Divan Japonais, Fernando Sirki, Aristide 
B ruant’m gece kulübü ve nihayet M oulin-Rouge 
onun için başhbaşına b ir dünya oldu. Bu kam bur, 
biçimsiz cüceyi buralarda tanımıyan yoktu. Her 
akşam aynı saatlerde gelir, kenar mastılardan bi
rine o turur, b ir şişe konyak getirtir, karalam a def
terini çıkarır, çalışmaya başlardı. Tan yeri ağa- 
nncaya kadar bu çalışma devam eder, h a ttâ  çoğu 
zaman olduğu yerde sızar kalırdı. Sabah temizliği 
için iskemleleri m asalara dizen garsonların onu bu 
durum da bulm aları günlük işlerdendi. Donuk sa
bah güneşi ilk ışınlarını M ontm artre’ın kül rengi 
dam larına dökerken, biçimsiz cüce yalpa vura vu
ra  Tourlaque Sokağı’nın köşesindeki odasına dö
nerdi. Hasılı Lautrec’in kendisine seçtiği hayat buy
du ve bu hayatı taparcasına seviyordu.

B urada Oscar Wilde, Pissarro, Degas, Gaugu
in ve Seurat’yı yakından tanıdı. Herkesin dostu 
olduğu halde yine de hiçbiri ile içli dışlı olmu
yor, arada hep belirli b ir  mesafe bırakıyordu. 
Buna karşılık gece kulüplerinde çalışan hafif meş
rep kızlarla arkadaşlık etm ekten büyük haz du
yuyordu. Aşkı para  Ue satan bu insanların dert 
ortağı idi. Ona bü tün  sırlarını çekinmeden açar
lar, akıl danışırlardı. Lautrec’in resim lerine konu 
olm ak bu kızlar için zevkti. Sanatçı bu kahra
m anlarını tenkidei ve ahlâkçı b ir  açıdan değil, 
gözlerinin gördüğü gibi çizerdi, yani yerine göre 
yorgun, derbeder, sarhoş veya kayıtsız olarak.
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Degas ile Lautrec’in resimleri arasında eşit 
bağlar bulunduğu çoğu çağdaş sanatçının gözün
den kaçmıyordu. Bu görüşü paylaşanlardan biri 
olan Utrillo'nun annesi ressam  Suzanne Valadon, 
bir ressam lar toplantısında Degas'ya bu konuda 
şöyle d em iş ti:

— Lautrec galiba elbiselerini giymeye özeni
yor...

Ağır başlı ustanın karşılığı ise şu oldu:
— Oui, mais il les fait m ettre â sa taille (Evet, 

anıa vücuduna uydurabiliyor.)
Dış görünüşleri bakım ından Degas ile Laut

rec arasında her ne kadar benzeşen taraflar bul
mak kabilse de, aslında taşıdıkları ruh bakım ın
dan kıyas kabul etmez. Degas ele aldığı kahra
m anlarını küçümseyerek işlediği halde, Lautrec 
daha aşağı seviyedeki bahtsız insanları bile çok 
daha tarafsız bir görüşle, ha ttâ  gizli bir asaletle 
çizerdi. Öte yandan çalışma tekniği yönünden de 
belirli farklar vardı. Degas m üthiş b ir titizlikle 
uğraşır, Lautrec ise b irkaç fırça ve çizgi ile is
tediği havayı yakalam akla yetinirdi. Aslında da 
belirli b ir teknik ve sisteme bağlı kalm am ıştı. 
Gerek konularının, gerekse işleniş tarzının daim a 
kendisine has b ir  özellik taşıması başlıca gaye- 
siydi.

Kitabımıza sanatçıdan örnek olarak aldığımız 
ilk resim  «Fernando Sirkinde At T erbiyecisid ir. 
Bu resm in yapıldığı 1888 yılı sanatçının en olgun 
devresinin başladığı çağdır. Bu hayat bölüm ünde
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hem bağlı bulunduğu empresyonizmde yeni ufuk
lar aram aya başlıyor, hem de Rönesanstan beri 
devam edegelen kütle ve m ekân kurallarına sırt 
çeviriyordu. Sanatçının yaptığı sirk resimlerinden 
ilki bu oldu. Bu çalışma aynı zamanda sanatçının 
anlam değişikliğini de gösteren ilk örnektir. Ger
çekten de burada bilinen cinsten ışık oyunlarının 
konu dışı bırakıldığını görüyoruz. Resimde derin
lik, ışıktan çok m antık oyunlariyle elde edilmiş
tir. ö te  yandan bu çalışmada sanatçının Japon 
estam plariyle yakından ilgilendiğini gösteren be
lirli işaretler vardır.

M ontm artre’m renkli tipleri Lautrec için bu 
yılların tek konusu oldu. H attâ b ir genelevin du
varlarım  serm ayelerin resimleriyle bile süsledi. 
Ama gerçek kahram anlarım  Moulin - Rouge’da bul
du. O sıralarda bu ünlü eğlence yerinde çalışan bir 
sürü insan Lautrec sayesinde ölümsüzlüğe kavuş
tu. Bunlardan biri de «La Goulue» idi.

1890- 1895 yılları arasında ünlü eğlence yeri
nin başyıldızı olan sarışın dilber Sulla Goulue, as
lında Louise Weber adında Alsaslı b ir çam aşırcı 
idi. Ateşli ve şehvetli dansları ile m üşterilerin ba
şını döndürm üş, arada b ir de burasım  b ir savaş 
meydanına çevirmişti. Onunla b ir defacık olsun 
dansedebilmek için birbirinin kafasını, gözünü kı
ranlara raslam ak günlük işlerdendi. Lautrec'in 
bu şuh kadını ünlü «Can - Can» danslarında, 
«Quadrille naturaliste» te ve «Foire du Trone» nu-
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m arasm da gösteren resimleri eski M ontm artıe’m 
bir parçası olarak sanat dünyasına girm iştir. Ama 
bu konuda yaptığı en ünlü resim 1891 tarihini ta
şıyan «La Goulue» afişidir. Moulin - Rouge'un 
Lautrec’i çeken ikinci b ir siması da La Goulue’ 
nün danslarına çoğu zaman eşlik eden Valentindi. 
Hayret verici b ir çevikliğe sahip olan kıvrak vü
cudu sebebiyle «Kemiksiz Valentin» adı verilen bu 
adam am atör olduğu halde Quadrille dansının en 
büyük ustası idi. Kitabımızda «La Goulue ve Va
lentin» adı altında verdiğimiz resim  bu iki renkli 
tipi birkaç çizgi ile en mükemmel şekilde yaşatan 
sayısız karalam alardan biridir.

Moulin - Rouge'da çalışan ve Lautrec’e konu 
olan kişiler birbirinden renkli tiplerdi. Hele tak
ma ad lan  b ir  âlemdi: «Lâğım Kapağı», «Çöp Te
nekesi» vc «Dumansız Barut». Sonuncusu Jane Av- 
r ilc  takılan isimdi.

Hafifmeşrep b ir kadınla b ir İtalyan kişizade
nin kızları olan Jane Avril, Moulin - Rouge’a, La 
Goulue gibi 1890 yılında geldi. Lautrec sayesinde 
de geçen yüzyıl sonu Paris ve M ontm artre'm  b ir 
sembolü olarak sanat dünyasına girdi. Bu bahtsız 
dansözü resim lerinde türlü şekilde yaşattı. Fettan 
kadının akla, ha3'ale sığmaz çılgınlıklarını, seyir
cilerin başını döndüren delice davranışlarını en 
ince tefem ıatm a kadar yakaladı ve sonunda ça
m ura batıp m ahvolduğuna da yine gözleriyle şahit 
oldu. Kitabımıza «Jane Avril» den aldığımız ö r
nek, sanatçının bu konu ile ilgili olarak, birkaç
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çizgi ile kâğıda döktüğü en güzel resim lerdendir. 
Burada görülen Jane Avril, Lautrec’in artık  b ir 
zam anlar müzikhol ilânlarında canlandırdığı şuh 
dansöş değildir. Daha çok, sefih gece hayatından 
doyasıya nasibini almış, çökmüş b ir  varlıktır. Bu
na yaşıyan ölü demek daha yerinde olur. E trafı 
m orarm ış gözleriyle titrek  dudaktan başlı başına 
b ir hayatı anlatır. Bu, bizzat Lautrec gibi, dertle
rini unutm ak için inzivadan kaçarak gece eğlen
celerinin gürültüsü içinde avunmak isteyen insan- 
lan n  hayatıdır.

Tristan Bernard b ir akşam Moulin - Rouge’a 
uğradı. Lautrec o sırada ünlü yıldız Yvette Guil- 
bert’i b ir dans num arası esnasında gösteren res
mini yapıyordu. Bu kıvrak eskizden büyülenen 
yazar, ressam a seveceği çok daha hareketli b ir 
konu tavsiye etti. Bisiklet yarışları o sıralarda 
spor dünyası için en büyük yenilikti. Tristan 
Bernaıd 'm  m üdürü bulunduğu ünlü Buffalo Ve- 
lodrom’unun kapıları böylece Lautrec’e açılmış 
oldu. B urada yaptığı sayısız litografi, karalam a 
ve afişle sanat âlemine başhbaşına b ir  yenilik ge
tiriyordu. Bunun yanısıra yine cambazhanelerin 
daimî m üşterisi oldu. Birkaç çizgi ile canlandır
dığı ip cam bazları, hayvan terbiyecileri ve atlar, 
lıele a tla r b ire r şaheserdi. Bu arada çeşitli sergi
lere katılm ış olan Lautrec'e bütün çağdaşlan gibi 
kem gözle bakıldı. Ama geçim endişesi olduğu 
için bunu kendine dert etmedi.

1896 yılında Belçika, Holânda. İspanya ve Por
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tekiz’e gitti. Ispanya’da bilhassa Greco’nun eser
lerine hayran kaldı. Holânda’ya yaptığı gezide sa
natçıya ressam  ve gravürcü Maxime Dethomas da 
katıldı. Paris’e dönünce, kitabımıza «Maxime Det
homas Opera Balosunda» adı altında aldığımız 
resmi yaptı. Rengârenk maskeleriyle yıllık opera 
balosu Lautrec’in çok sevdiği b ir yerdi. H attâ
1897 balosunun maske ve kostüm yarışm asına jü 
ri üyesi olarak bile katıldı. Laııtrec, dostu Maxime 
Dethomas’yı iri kıyım yapısı, iyi huyu, sadeliği 
ve çekingenliği sebebiyle severdi. Ağzını açar aç
maz utancından kıpkırmızı kesilen babacan 
b ir adamdı bu. Resim bütün bu karakteri or
taya dökmesi bakımından başarılı b ir eser 
sayılır.

«Dinlenen Model» aynı yılın çalışmasıdır. Ön
celeri yanlış olarak «La Toilette» adı verilmiş olan 
bu resim sanatçının en olgun ve belki de en zarif 
eseridir. 1893 ten sonra paletine hâkim olmıya 
başlıyan asıl renklerin hemen hepsi burada şahane 
bir senfoni halinde birleşmiştir.

Toulouse Lautrec, sanatının ham urunu em pres
yonistlerden aldığı maya ile yoğurduğu ve bu sa
natçılarla aynı yolda yürüdüğü halde, ona ne yüz
de yüz empresyonist, ne de bunları takip eden 
neo - empresyonist, öbür adı ile sembolist dene
bilir. Bir kere, koyu em presyonistlerin âdeta bir 
doktrin, b ir mezhep gibi bağlandıkları «ışığa» fazla 
önem vermeye lüzum görmemiştir. Onu daha çok 
ilgilendiren, tefsiridir. İçinde canlı varlık bulun-
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mıyan m anzaralar, natürm ort, hele böyle ölü, ha
reket etmiyen b ir konuyu ele alm ak hatırına bile 
gelmemiştir. O sadece tahlilci b ir portre  ressamı 
olarak yaşamış ve yaratm ıştır. Bu durum  karşı
sında em presyonist sanatçılarla paylaştığı tek şey 
kullandığı sâf renkler ve sade, özentisiz kompo
zisyonudur. Bundan başka paletinde siyah ve gri 
renklerin bulunm ayışı da onu em presyonistlere 
yaklaştıran başka b ir tarafıdır. Ama M anet'nin ak
sine zıt renklere karşı eğilimi olduğu da b ir ger
çektir. Desenini fırça ile çizdiği ve boyaları hafif 
sürdüğü için resim leri ilk bakışta çarçabuk çır
pıştırılm ış karalam aları andırabilir. Bu, Japon es
tam plarına karşı duyduğu hayranlığın bir tezahü
ründen başka şey değildir. Bu konuda Van Gogh' 
un etkisini de unutm am ak gerekir.

Lautrec’in hayatta  en büyük arkadaşı, m â
nevi desteği annesi idi. Kontes Ad£le, oğlunun 
yetişme tarzı ile taban tabana zıt olan bu aşa
ğılık hayatın onu büsbütün yıpratm am ası için çok 
gayret sarfediyor, sık sık Paris’e gelerek hafta
larca Tourlaque Sokağı’ndaki evde kalıyordu. Bu 
ziyaretler esnasında oğlu hiç değilse içki m ikta
rını biraz azaltıyor ve bazı geceler de M ontm artre' 
m  sinir ve ruhu  törpüleyici gece klüpleri yerine 
asıl akrabalarının davetlerine veya sanat tiyatro
larına gidiyordu.

Lautrec’in günlük çalışma program ı çok yük
lüydü. «Rire»; «Revue Blanche» ve «Mercure de 
France» isimli dergi ve gazetelerin resim lerini çi-
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ziyor, kitap ilüstrasyonlan için sayısız sipariş alı
yordu. Gecc olunca da, Kontes Adfcle’in Paris’te 
bulunmadığı günlerde, sigara dumanı, içki kokusu 
ve gürültü patırd ın ın  haşır neşir olduğu eğlence 
yerlerinde sabahlıyordu. Bu şa rtla r altında ağır 
ağır alkolik olacağı da tabiî idi.

Ünlü b ir içki dostu olan babası Kont Al
phonse bile oğlunun bu durum una fazla dayana
madı ve özel sekreterini şu sözlerle Paris'e yol
ladı :

— Oğlum Henri'ye İngiltere'ye gitmesini söy
le, çünkü orada ayyaşları adamdan saymazlar. Bel
ki bu şekilde ıslah olur...

Lautrec gerçekten Londra’ya gitti. Ama bu 
gezinin sebebi nefsini ıslah için değil, Goupil ga
lerisinde açılan sergisi içindi. Hem burada kendini 
büsbütün içkiye verdi. Böylece sağlık durum u be
lirli şekilde bozulmaya başladı.

Lautrec İngiltere’de bulunduğu süre içinde yi
ne çeşitli «M usic-Hall» resimleri yaptı ki bunla
rın en önemlisi «Miss Belfort’un Portresi»dir. Bun
dan başka Oscar Wilde’m m eşhur dâvası m ünase
betiyle ünlü yazarın portresini de çizdi. Ama 
M ontm artre'daki kahram anlarına yine de sadık kal
dı. Burada edindiği intiba nereye gitse b ir gölge 
gibi peşisıra geliyordu. H attâ Le Havre, Bordeaux 
veya Arcachon’a yaptığı ziyaretlerde bile deniz 
m anzaralariyle değil, gemicilere cilve yapan b ar 
yosmalarının resimleriyle evine döndü. Hasılı ne
rede olursa olsun, bütün yaratm alarım  Mont-
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m artre 'da Pere Foıest'in  köhne bahçe kalıvesine 
bakan odası açısından görüyordu.

Sanatçının resim lerine hüzünlü bir ifadenin 
hâkim olduğu inkâr edilemez. Gerçekten de bü
tün eserlerinde yalnız hayatın aşağılık taraflarını, 
çirkinliğini ortaya döktüğü iddia edildi. Bilhassa 
fahişelere, âdi dansözlere karşı duyduğu eğilimi, 
çirkinliğinin verdiği intikam  duygusuna yoranlar 
bile bulundu. Ama aslında bununla güttüğü gaye 
ahlâk yobazlığına sapmadan sadcce gördüğünü 
vermekti. Bütün bu aradığı unsurları ziyadesiyle 
sinesinde barındıran M ontm artre’ı seçmesinde 
de bundan başka gaye aranamazdı. Hem bu alan 
o ana kadar tam am en bakirdi. Lautrec yetişme 
tarzı bakımından, önceden kimsenin çiğnemediği 
bir dünya’vı keşfetm ek için yaradılm ış b ir in
sandı.

Korkunç b ir çalışm a hırsı içinde geçen ha
yatı içki sebebiyle büsbütün yıpratıcı b ir hal aldı. 
1901 şubatında ise tamamen çöktü. Şuura da bo
zulunca Paris civarındaki Neuilly ilçesinde bir 
kliniğe yatırıldı. Burada bile boş durm adı ve çok
tandır tasarladığı ünlü cambazhane resim lerini ta
mamladı.

Aynı yılm mayıs ayında iyileştiğine kanaat ge
tirerek klinikten çıktı. Niyeti yazı güney F ransa’ 
daki b ir kaplıcada geçirdikten sonra, sonbahar'da 
tekrar sevdiği M ontm artre’ın hareketli hayatma 
dönmekti. Ama Taussant - les - Bainsde m üthiş bir 
kriz geldi. Annesi yetişerek Malromd şatosuna gö-
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liiıdü ve orada ailesinin ve bütün akrabalarının 
güzleri önünde 9 eylül günü hayata gözlerini 
yumdu.

Lautrec öldüğü zaman Raphael gibi tam  37 
yaşında idi ve yine Raphael gibi hayatının en ol
gun, en verimli çağında bulunuyordu. Aralarında 
ünlü haçlı şövalyeleri ve Fransız k ıra llan  bulunan 
bir aile belki de çoktan unutulup gidecekti ama 
Toulouse - Lautrec adı, ufak tefek kötürüm  b ir 
adam  sayesinde çağımızın başlı başına b ir sem
bolü haline geldi.
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1841 1919

URGER’nin «Boheme» adlı ünlü roraa- 
' '  Sr nında yaşattığı 19. Yüzyıl Paris’i, eğri 

tavanarası atelyeleri, küçük kahvehaneleri, köşe- 
başı meyhaneleri, işportada kitap ve taşbaskısı 
resim ler satan  «Bouquiniste» leri ile cıvıl cıvıl b ir  
şehirdi. Sefaletle neşe burada kucak kucağa ya
şardı. Bundan önceki bölümlerde tanıtm aya ça
lıştığımız sanatçılar da işte bu inişli yokuşlu ha
yat içinde öm ür tüketm iş insanlardı. Kimi yiye
cek ekmek bulamazken, kim i sırf ruhunun gıda
sını alm ak için bu çarka kendini kaptırm ış, git
mişti.

Renoir ise M urger'nin kahram anları ile aynı 
çağın havasını teneffüs ettiği halde, her bakım 
dan onlardan ayn lan  yaratılışta b ir insandı. İş
çi olarak hayata atılm ış, azimli çalışması saye
sinde gerçek sanata giden yolu bulmuş, hiç m ad
di sıkıntı çekmemiş, hasılı bohem olmamıştı. Yap
tığı resim lerin hepsinden de sıhhat vc neşe taş
m aktadır. K ötüm serlik ve hüzün kelimeleri onun
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sanat lügatinde yer almaz. Gürültüsüz, patırtısız, 
mücadelesiz geçen uzun b ir öm rün bilânçosu da 
tam 6000 eser.

Velût sanatçının kendine göre bir hayat fel
sefesi vardı: «Suya düşm üş küçücük b ir m antar 
parçasıyım;» derdi, «kendimi akıntıya kaptırdım , 
sular nereye götürürse oraya giderim.»

Pierre - August Renoir 1841 şubatının yirmi be
şinci günü Limoge’un b ir kenar mahallesinde doğ
du. Renoir’lar yedi kuşaktan beri porselen işçili
ğiyle ün salmış bu şehirde yerleşmiş tipik b ir Fran
sız işçi ailesiydi. Babası az kazanan bir terzi idi. 
Pierre - August dördüncü çocuk olarak dünyaya ge
lince sıkıntıları büsbütün arttı. Terzi Renoir por
selencilikten başka m arifeti olmıyan bu taşra  şeh
rinde iğne ile kuyu kazmakla daha fazla geçinemi- 
yeceğini anlayınca ailesiyle birlikte 1845 yılında 
Paris’e giderek orada yerleşti.

Büyük şehrin bahşettiği iş im kânları nispeten 
daha geniş olduğu için malî durum ları burada bi
raz daha düzelir gibi oldu. Pierre her çocuk gibi 
önce ilkokula verildi. Akşamları da yine h er işçi 
çocuğu gibi uslu uslu babasına yardım  ediyordu. 
Ama terzi Renoir çok geçmeden oğlunun teyel ip
liği sökmek, ilik açmak, düğme dikmek gibi iş
lere elinin yatmadığını anladı. Şu halde ne yapa
bilirdi? Porselen işçiliğinin geçer akçe olduğunu 
çocukluğundan beri bildiği için, Pierre'in bu alan
da talihini denemesini uygun buldu. Hem tilkinin 
dönüp, dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkânı değil
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miydi? Şu halde o da eıgeç Limoge’a dönecekti, 
işte  orada bu meslek altm  bilezik demekti, ö te  
yandan Pierre’dc gizli b ir cevher daha vardı. Mü
zikten çok hoşlanıyordu. Çocuklara has soprano 
sesiyle Saint -Roche kilisesinin korosunda pazar 
günleri şarkı söylerken muazzam orgun başında 
oturan b ir adam  bu kabiliyeti sezmişti ve müziği 
kendisine meslek edinmesini arzuluyordu. Bu, 19. 
Yüzyıl Fransız opera bestecilerinin en önemli
lerinden Charles Gounod idi. Ama müziğin 
karın doyurmıyacağına inanan terzi Renoir b ir 
gün oğlunu kolundan tuttuğu gibi Temple So- 
kağı’ndaki b ir seram ik ustasının yanma gö
türerek :

— Al... dedi. Eti senin, kemiği benim. Bu ço
cuğu adam et bakalım.

Temple Sokağı’ndaki bu köhne atelyeden son
ra Sevres porselen endüstrisine giden yollar ona 
açılacak, böylece bu alanda ünlü b ir usta olacak
tı. Babasının oğlu için çizdiği hayat yolu işte 
bııvdu.

Gerçekten de küçük Pierre-August daha işe 
başladığı günden itibaren kendisinden yaşça hay
li büyük olan öbür porselen ressam ları arasında 
hemen dikkati çekmeye başladı. Çok geçmeden 
de hepsinden usta  oldu. Porseleni 16. vc 17. Yüz
yılın ünlü Limoge’lu ustalarını hatırlatan  bir tarz
da, son derece parlak, güzel renklerle buyuyordu. 
Renkler arasında kurduğu ahenk ve bu renkleri 
seçişinde gösterdiği ustalık gerçekten hayret ve
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rici idi. Pierre - August’ü diğer arkadaşlarından 
ayıran başka b ir  ta ra f daha vardı. Atelyenin geri 
kalan porselen ressam ları bu  küçük dünyaları için
de sadece tabak, fincan boyamakla yetinirken, 
o işinden ayırabildiği zam anlan kabil olduğu ka
dar çok değerlendirmek, engin sanat âleminin de
rinliklerine inmek istiyordu. Sabahlan  sekizde iş
başı yapıyor, incecik fırçalar, pırıl pırıl boyalarla 
on ikiye kadar durm adan, dinlenmeden çalışıyor; 
öğle paydosunda ayak üstü  şöyle b ir safra bastır
dıktan sonra da koşa koşa Louvre'a gidiyordu. 
Bu muazzam müzede ya eski şaheserleri inceler, 
ya da antik  heykellerden karalam alar yapardı. Bu 
radaki tablolar arasında ilk dikkatini çeken Bou- 
cher’nin «Yıkanan Diana» isimli eseri oldu. Nite
kim Ambroise Vollard sanatçı ile ilgili hâtıralann- 
da, Renoir’m birçok eski u stalar için hayranlık 
beslediği halde nedense Boucher’nin bu resmine 
«Tek Aşkım» dediğini yazar.

Günlerden b ir gün yine b ir öğle vakti yolu 
tesadüfen Paris'in ünlü Merkez Hali’ne düştü. Ora
daki kahvehanelerden birinde jam bonlu sandviçle 
şarap içerken, gözüne kapının önündeki meydan
lıkta bulunan «Günahsızlar Çeşmesi» ilişti. Jean 
Gotıjon’un bu güzel eseri Renoir'ı a rtık  her gün 
oraya çekti. Fransa’nın nehirlerini temsil eden bu 
güçlü kuvvetli, zarif ve temkinli kadınlar toplu
luğu onu her bakım dan hayran bıraktı. Saatlerce 
çeşmenin etrafında dolaştı durdu. îşte  porselen 
ressamlığından kazandığı ince, zarif çizgi tekniği
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ile akıcı, berrak renk anlamı ve Louvre’un antik 
heykelleri ile bu çeşmenin tetkikinden edindiği 
plâstik form bilgisi Renoir'm  sanat hayatına ger
çek istikam eti verecekti. Aslında da sanatçının 
«Günahsızlar Çeşmesi»ni tarif şekli ile kendi sa
natı ikiz kardeşler gibi benzeşir: «Temiz, saf, sağ
lam ve zarif.»

Mesleğinin inceliklerini iyice kavram ış olma
sına rağmen bu iş uzun sürmiyecekti. 1858 yılın
da özel porselen m atbaalarının kurulmasiyle bu 
alan da m akineleşti, böylece porselen ressam 
ları için çalışma sahası tam am en daraldı, h a ttâ  
çoğuna yol verildi. Temple Sokağı'ndaki işçilerle 
birlikte Renoir da böylecc kendisine başka b ir 
meslek aram ak zorunda kaldı. Ama işten yılacak 
yaratılışta b ir  insan değildi, hem  de yaptığı iş ne 
olursa olsun en iyisini, en mükemmelini vermek 
tek hedefi idi.

Yelpazeler hazuiıyan bir ustanın yanma gir
di. Burada Boucher Ue W atteau’nun zarif resim 
lerinden aldığı örneklerle bu yelpazeleri süsledi. 
Ne var ki kendisini geçindirmekten âciz olan us
tası, Renoir’ı daha fazla besliyemedi. Aslında da 
boğaz tokluğuna çalışıyordu. Çok geçmeden ay
rıldı. Bu defa deniz aşırı memleketlere giden m is
yonerler için üzerinde dinî konular bulunan per
deler yaptı.

Pierre kısa süre içinde burada da kendini iş
çilerin en çalışkanı, en beceriklisi olarak tanıttı. 
İkinci hafta ise yevmiyesi 100 frank’a çıkarıldı ki,
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bu o zam anlar için gerçekten büyük para  sayılı
yordu. Yaşı da henüz yirmi birdi. H er dar gelirli 
ailenin çocukları gibi idareli yaşamasını bildiği 
için para  arttırm ayı da ihmal etmedi. Böylece kı
sa zam anda biriktirdiği bu paralarla idealine ka
vuşmuş oldu. Artık kendini dilediği gibi sanat res
mine verebilecekti. Hiç vakit kaybetmeden Paris 
Güzel Sanatlar Okulunun kurlarına ve bundan ön
ceki bölümlerde de adı geçen îsviçre'li Gleyre’nin 
atelyesine yazıldı. Renoir'ın bu ustanın yanına gir
mesinin asıl sebebi, orada Monet, Sislev ve Ba- 
zille'm de bulunm ası idi. Yağmursuz, ılık hava
larda hep birlikte Paris civarına çıkıyorlar, bil
hassa Fontainebleau orm anında saatlerce çalışı
yorlardı. Y aprakların titreşim i, sabah güneşinin 
serptiği buğulu renkler bu genç sanatçıları m ıkna
tıs gibi çekiyordu. Ne var ki Renoir henüz Courbet 
tarzında koyu renklerle çalışıyordu. Oysaki Dela- 
croix'yi çok iyi tanıyor, açık, parlak renk paletini 
çok beğeniyordu. Ama onu bu yolda yürütecek 
cesaret ve belki de gerekli bilgi henüz yoktu. İşte 
bu sıralarda tesadüfen karşısına çıkan b ir insan 
ona gerçek kişiliğini kazandıracaktı. Renoir’ın 
ölümsüz sanatçılar arasına girmesinde büyük pa
yı bulunan bu adam ise bugün sanat dünyasının 
meçhul kahram anlarından biri olarak unutulup 
gitmiştir.

Renoir b ir sabah yine boya takımları ile seh
pasını alarak  Fontainebleau orm anına gitmişti.
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Sehpasını kurarak  üç gün önce başladığı b ir m an
zara resmine devam etti, iş te  o anda az ötedeki 
çalılar hışırdadı, işine daldığı için, arkasından ge
lerek çalışm asına bakan adam ı farketm edi. Ama 
kulaklarının dibinde atılan gevrek b ir kahkaha 
onu bu dalgınlıktan uyandırdı. Başım çevirince 
karşısında zeki bakışlı, ince bıyıklı b ir adam  gör
dü. Yabancı, alaycı b ir sesle şöyle d e d i:

— Şu canım manzarayı bu kapkara, kasvetli, 
berbat renklerle katletmeye nasıl da eliniz varı
yor? Yazıklar olsun...

Ve Renoir'ın cevap vermesine vakit bırakm a
dan elinden fırçalarla paleti kaptığı gibi sehpa
nın başına geçti, önce paletteki karm akarışık ko
yu boyalan sıyırıp attı, bunun yerine san , turuncu, 
züm rüt yeşili, mor, mavi ve kırm ızıdan m üteşek
kil b ir renk dizisi sıktı. Renoir’ın hayret dolu ba
kışları arasında bu boyaları en cüretli b ir tarzda 
henüz bitm em iş m anzara resm inin üzerine sür
dü. Çok geçmeden ortaya ışıl ışıl yanan, iç açıcı 
b ir resim çıkmıştı.

Bu iş bitince meçhul adam ayağa kalktı. Yer
lere kadar eğilerek kendini tanıttı:

— M anzara ressam ı Diaz de la Pena...

Renoir bu davetsiz m isafire kızacağı yerde, 
boynuna sanldı, hayranlıkla öptü. Çünkü sehpada 
duran resim  gerçek b ir  şaheserdi.

Diaz’la Renoir arasında bövlece sıkı bir dost
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luk başladı. Hemen her gün buluşup birlikte ça
lışıyorlardı. Ama katrana  bulanm ış hissini veren 
koyu resim lerden sıynlabilm esi için daha uzun
ca b ir zaman geçmesi gerekecekti. Bembeyaz por
selen üzerine açık renk boyalar sürm esini küçük 
yaştan beri bilen Renoir, nedense tablolarına bu
nu uygulam aktan kaçmıyordu. Nitekim 1863 yı
lında «Salon»a resim lerinden birinin kabul edil
miş olması, henüz akadem ik etkilerden sıyrıla
mamış olduğunu gösterir. Oysa, Gleyre atelye- 
sinde birlikte çalıştığı arkadaşlarından hiçbiri
nin resm i bu ünlü sergiye alınmamıştı. Ma- 
net’nin «Kır Yemeği» tablosu ile ilgüi rezaletten 
sanatçının hayat hikâyesini anlatırken söz et
miştik.

O zam ana kadar ancak kendi halinde bir 
porselen ressam ı olarak  bilmen Renoir’m bu ser
giye kabulü b ir bakım a büyük b ir başarı sayılır
ken, öte yandan da, tenkide uğrayan öncü sanat
çılarla kıyaslanınca, anlam  yönünden onlara he
nüz ayak uyduram adığım  ifade eder.

Ashnda da Renoir kimseye ayak uydurmaya 
lüzum görmemiş b ir sanatçıdır. Daha ilk yarat
ma yıllarında çevresinde fikrine en uygun gör
düğü şeyleri yakalamış, onları b ir bütün haline 
getirm iştir. Meselâ M anet’nin üslûbunu beğen
miş, ama bunu Courbet’nin plâstik ifade tarzı 
ve Delacroix'mn renk dünyası ile birleştirm iş
tir. Ne var ki hiçbir sanatçıya ve üslûba körü 
körüne bağlanmamış, sadece tabiata güvenmiştir.
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Oysaki aynı 1863 yılı, diğer bütün çağdaş sa
natçılar için yepyeni b ir ufuk açıyordu. «Salon» 
un jü ri üyelerince geri çevrilen sanatçılar împa- 
raLor III. Napoleon’un yardım ı ile Louvre Müze
sinin bir köşesinde kendilerine ayrılan yerde «Sa
lon des Refuses» «Reddolunanlar Sergisi» ni açı
yorlardı ki kitabımızın ilk bölümünde empresyo
nizmin öncüsü sayılan bu sergiden etraflıca söz 
etmiştik. Çevresindeki bu yenilik Renoiı’a da etki 
yapmış olacak ki, bundan sonra ele aldığı resim 
lerde daha akıcı, hareketli b ir fırça kazandığı gö
rülür. Renkleri de daha açılmaya başlam ıştır. Ni
tekim 1866 «Salon» unda sergilenmek üzere gön
derdiği resm in bu defa kesin olarak reddedilmesi 
lehine m üspet b ir not olarak kabul edilmek gere
kir. 1867 tarihini taşıyan «Şemsiyeli Kız» hafif, ber
rak, güzel b ir kompozisyondur. Genç kızın omuz
larına serpiştirdiği maviye çalan gölgeler, beyaz 
yazlık şapkasında ağaç yapraklarının yansıması, 
em presyonist tekniğin ilk habercileri sayılır ki 
bunda ressam  Diaz'ın payı büyüktür. Ama ustanın 
gelecekte vereceği eserlerle yine de kıyaslanamaz. 
Resmin genel yapısı henüz gelenekçidir, meselâ 
boyalar öylesine itina ile sürülm üştür ki, fırça 
i/.lcri bile belirsizdir. Bunu takib eden yıl Mo
net ile birlikte yaptığı «Kıırbağah Göl» ise ge
leneklerden tam am en sıyrıldığını gösterir. Mo
net'den söz ederken bu konuyu da etraflıca açık
lamıştık. Claude Monet için nasıl bu resim sa
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nat hayatının b ir dönüm noktası olmuşsa, Re
noir için de aynı deneme yeni b ir çığırın baş
langıcı sayılır. Ama yine de ünlü dostu kadar 
cüretli değildir. H attâ Courbet’nin izleri henüz 
kaybolmamıştır, denebilir. Buna karşılık Monet’ 
ninkine nispetle daha zarif ve belki de daha 
asîldir.

Bu deneme devresinde sık sık üslûbunu değiş
tiren sanatçının, sonunda Courbet’nin plâstik ta r
zını b ırakarak daha çok Delacroix’nm renk dün
yasını benimsediği görülür, aslında da yeni tekniği 
bu ustanın anlam ına daha uygundun

1870 harbinin b ir m üddet için genç sanatçı
ları biribirlerinden ayırması çalışm alarına da ge
çici olarak sekte vurdu. H arb süresince Bordeaux’ 
da görevli olan Renoir b ir yıl sonra tekrar Pa
ris’e döndü, iş te  en başarılı ve gerçek kişiliğini 
taşıyan eserleri bunu takib eden yıllarda verdi. 
Sanatçının resimleri arasında kitabımız için seç
tiğimiz örnekler bu yıllara aittir.

1872 de Notre-Dame-des-Champs Sokağı’ndaki 
bir atclyeye taşındıktan sonra yaptığı «Pont Neuf» 
bu örneklerin ilkidir. Paris'in bu ünlü köprüsünü 
sanatçı parlak bir yaz güneşi altında canlandır
maktadır. Geniş, sade bir kompozisyon halinde ele 
alınan resmin temel rengi mavidir. Ve canlı, can
sız her şey burada basit lekeler halinde önümüze 
serilir: Evler, perıccrclcr, sokak fenerleri, bayrak
lar, arabalar, heykeller, insanlar, hasılı her şey. 
Ana malzeme ise, gökyüzü, bulutlar, ışık, hava.
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taş ve sudur. Bu resim ışık-gölge oyunlarındaki 
realizm bakım ından sanat tarihinde önemli b ir yer 
işgal eder.

Renoir «Pont Neuf» ü 1875 yılında 300 frank’a 
sattı. Aynı tablo 1910 da lam  yüz bin frank 
getirdi.

Gün geçtikçe galeri sahipleri ile sanat me
raklıları resim lerine karşı belirli b ir ilgi göster
meye başladılar. O ana kadar geçimini temin 
edebilmek için portre  ressamlığı yapmak zorun
da kalmıştı. Bu alanda da tam am en m üşterile
rinin isteklerine boyun eğmişti. Öbür arkadaş
ları herhangi b ir müdahaleyi sanatçı gururlarını 
zedeliyen b ir hareket olarak kabul ederek, baş
ladıkları portreyi param parça ettikleri halde, Re
noir her isteği yerine getirmek hususunda son 
derece sabırlıydı. Ambroise Vollard bununla ilgili 
olarak bize, bizzat sanatçının ağzından dinlediği, 
şu hoş fıkrayı an la tır:

«Bir gün b ir sipariş aldım. B ir kundura tam ir
cisinin karısının portresini yapacaktım . Pazarlık 
gereğince resm e karşılık bana b ir çift çizme veri
lecekti. İşte, portreyi bitirdiğim i sandığım b ir  an
da içeriye ya teyzesi, ya kızkardeşi, ya da hiz
metçisi g ire re k :

«— Yeğenimin, kardeşimin, madamın burnunu 
fazla uzun yaptınız... derlerdi.

«Benim ise tek düşüncem çizmelere b ir an 
önce kavuşmak olduğu için, bu kaba saba kun
duracı karısının portresine Madame de Pompa-
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dour’un zarif burnunu tereddüt etmeden ekle
dim.»

îş te  33 yaşında bulunduğu bir sırada gerçek 
sanatının ilgi çekmeye başlaması, hızır gibi im
dadına yetişti. Sanat tablolarının ünlü taciri Du
rand - Ruel ile em presyonistlerin büyük hamisi 
koleksiyoncu Caillebotte ile tanıştı. Bu adam lar 
«Satılanuyan» resim leri satın alm aları ile tanın
mışlardı. Bunlardan başka sanat sevgisi üe ün 
salmış yüksek b ir  devlet m em uru olan Choquet 
ile de dostluk kurdu. Bu arkadaşlar onun için 
büyük b ir destekti. Bu arada onun da yolu Argen- 
teuil’e düştü. Yaz mevsimini orada hum m alı b ir 
çalışma ile geçirdikten sonra, kışın Paris’e dön
dü. Artık resim leri yalnız teknik bakım dan de
ğil, m uhteva yönünden de çeşni değiştiriyordu. 
Zarif kadınların opera galasında sürdükleri büyü
leyici kokular, b ir  valsin baş döndürücü temposu, 
Paris salonlarının şahane havası bu resim lere hâ
kimdi. îş te  1874 te fotoğrafçı N adar’m atelyesinde 
açılan tarihî sergide teşhir ettiği «Loca» bu serinin 
bir şaheseridir.

Ünlü romancı Stendhal'o göre «Güzellik m ut
luluğun teminatıdır». Renoir ise bunu daha da ba
sitleştirerek kısaca «Güzellik m utluluktur» der. İş
le «Loca» isimli tablo kadın güzelliğini renk ve 
çizgi halinde dile getiren böyle b ir mersiyedir. Bu 
aynı zam anda varlığın b ir sembolü, erkekle kadın 
m ünasebetlerinde olgun bir anlaşm anın en güzel 
örneğidir de. Konunun esas kahram anı olan ka-
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dim bütün haşm etiyle gözler önüne serebilmek 
için, erkeği geri plâna almış ve yüzünü gölgede 
gizlemiştir. O zam anki güzellik idealinin başlı- 
başm a b ir sem bolü olan kadın, Renoir’ın  gözde 
modellerinden Nini Lopez’dir. Sanatçının «Antik 
çağların saflığını taşıyan tanrıça» olarak vasıf
landırdığı Nini, bu resm in yapılm asından kısa 
m üddet sonra Renoir'ı terkederek başarısız b ir 
aktörle evlenm iştir. Resmin erkek kahram anı ise 
sanatçının kardeşi Edm ond’dur. Renoir sanat ha
yatının bu bölüm ünde siyah için «Renklerin kı- 
raliçesi» derdi. Bu tabloya aym rengin hâkim  
olm asındaki hikm et bu  suretle kendiliğinden izah 
edilmiş olur. Gerçekten de burada ustalıkla kul
lanılan siyah lekeler sayesinde et rengi bütün  gü
zelliğiyle ortaya çıkıyor. Hasılı resim  Renoir’m 
iyi kalitelerini b ir araya getirmesi bakım ından 
önemlidir. Şayet resim  sanatını müzikle kıyas
lam ak gerekirse, «Loca» ya hiç düşünmeden renk 
ve çizgilerle ifade edilen b ir Mozart Senfonisi 
diyebiliriz.

Çağın ünlü naşiri Charpentıer de Renoir’ın 
sanatım  takd ir edenler listesine girince, o ana 
kadar daha çok sanatçı çevrelerde tanılan res
sam dan, Paris'in aydm tabakalarında da söz edil
meye başlandı. Charpentier’nin karısının ve kız
larının bu  genç sanatçı tarafından yapılmış port
relerini hayranlıkla seyredenler arasında Emile 
Zola, Edm ond de Goncourt, Gustave Flaubert, 
Alphonse Daudet, Guy de M aupassant ve Tur-

95



E M P R E S Y O N İ S T  R E S S A M L A R

genjew de bulunuyordu. Madam Charpentier’nin 
çay toplantılarına gelenler bununla bitmiyordu. 
Renoir'm  eski dostu Besteci Chabrier ile Gam- 
betta da daimî ziyaretçiler arasındaydı. Güzide 
simaları, pırıl p ırıl kadifeleri, stil mobilyaları ile 
bu yeni çevre sanatçıya konu yönünden tabii 
olarak bazı değişiklikler getirecekti: Bu «Salon» 
portrelerinin en önemlilerinden sayılan «Mme. 
Charpentier ve Çocukları», «Mile. Samary» ve 
daha b ir çoklan için kendisine sonradan parça 
başma tam  1000 frank ödenm iştir ki bu para 
o sıralarda hiç b ir sanatçının rüyasına bile gi
remezdi. Bu arada paleti de iyiden iyiye açıldı, 
ferahladı. Artık «Lokal renk» diye b ir şey tanı
mıyor, yani hiçbir cismi belirli b ir renkle de
ğerlendirmeyip çevresindeki renge ve ışığın du
rum una göre ayarlıyordu.

Bu yeni tekniğine örnek olarak kitabımıza al
dığımız birkaç resm ini kısaca inceleyelim. İşte 
«Okuyan Kız». Stüdyonun ışıklı b ir köşesinde ki
tap okuyan kız, gerçekten ışıl ışıldır. Pencereden 
giren gün ışığı k itap ta  yansıdıktan sonra yüzünü 
aydınlatm akta, cildine taptaze b ir şeffaflık verm ek
tedir. Fırça burada son derece rahat ve serbesttir. 
Resmin modeli Margot, aslında kızıl saçlı, yapma 
kaşlı, çakır gözlü, iri burunlu, kenar mahalle sa
kinlerine has kaba şiveli hafifm eşrep b ir  dansöz
dü. Buna mukabil usta  sanatçının elinde b ir 18. 
Yüzyıl salon kadını halini almıştır.

Renoir’a uzun süre modellik eden Margot, 1881
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yılında tifodan ölünce cenaze m asraflarını bizzat 
Renoir ödemişti.

«Okuyan Kız» ile aynı yılda yani 1876 da yap
tığı «Moulin de la Galette» de konturlarm  eriyip 
dağılarak, yerini olgun bir renk kompozisyonuna 
bıraktığı başarılı b ir resimdir. Kırmızı, sarı, mavi, 
yeşil ve siyahın çeşitli tonlarından meydana ge
len bu ışıklı kompozisyon, gençliğin neşesini teren
nüm eder. Güzel kızlarla, delikanlılar sarm aş do
laş danseder, birbirleriyle cilveleşir, şakalaşırlar. 
Renoir’ın asıl başarısını çıplaklarla elde etm iş ol
masına rağmen, giyinik insanları da pekâlâ bir 
mâna ve renk senfonisi halinde dile getirebildiğine 
işte güzel b ir örnek. Paris’in ünlü eğlence yerle
rinden «Moulin de la Galette» in aduıı taşıyan bu 
resim Renoir’ın en büyük eserleri arasında sayıl
m am akla beraber, ışık gölge tekniği yönünden ger
çek bir şaheser olduğunu kabul etmek gerekir.

Yine 1876 tarihini taşıyan «Madam Henriot» 
ise en basit malzeme ile pek çok şey ifade eden 
bir eserdir. Bu portre âdeta m utlu b ir rüya ola
rak karşımıza çıkar. Renoir’ın taparcasına sevdiği 
Watteau, Boucher ve Fragonard gibi u stalar birb ir
lerinden zarif, güzel portreler verdikleri halde, hiç
birinde bundaki cana yakın, sıcak ifade ve belki 
de dişilik yoktur. Comödie Française’iıı kalbur
üstü sanatçılarından olan Madam Henriot, Re- 
noir'a sık sık modellik etmiş, bu portreler saye
sinde de çağının ideal kadın tipi olarak ölümsüz
lüğe kavuşm uştur.
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İşte yepyeni b ir üslûbu benimsediği bu çağda 
anlam yönünden yüz seksen derecelik b ir dönüş 
yaptığı görülür. B irdenbire empresyonizmin renk 
dünyasını terkederek klâsik desen tekniğine yö
nelmiştir. Bu değişikliğe sebep 1881 yılında Ce
zayir ve bilhassa İtalya'ya yaptığı gezilerdir. Flo
ransa, Venedik, Roma, Napoli’yi ziyaret eden 
Renoir; Carpaccio ile Donatello’ııun tablolariyle, 
Raphael’in fresklerine hayran kaldı. İşte  bu etki 
altında çizginin ana unsur haline geldiği, renklerin 
ölçülü bir kalıba girdiği görülür. «Kuru Devre» 
adı verilen bu bölüm, Fransız klâsiklerinden 
lngres’in büyük izlerini taşır. Ama çağdaş em pres
yonistler, sanat yönünden dinsiz olarak kabul et
tikleri ve lanetledikleri Ingres’i yeniden benimse
miş olması sebebiyle Renoir'a mızıkçı nazariyle 
baktılar. İş bununla da kalmadı; o ana kadar ken
disine toz kondurm ıyan hâmileri büc b ir anda yüz 
çevirdiler. Ama Renoir bildiğinden şaşacak yaradı
lışta bir insan değildi. Daima aklının em rettiğini 
yapm aktan yılmadı.

Klâsik sükûnetle kudretli b ir yapının hâkim 
olduğu bu «Kuru Devre» nin en güzel örneği «Yı
kananlar» isimli resim dir. Sanatçı bu eseri hak
kında şöyle diyor: «Üç yıl durm adan, dinlenmeden 
üzerinde çalıştığım bu resmi en büyük şaheserim  
saydığım halde sergilemek üzere gönderdiğim za
man herkes bana yolunu şaşırm ış b ir zavallı ola
rak baktı. Oysa, bunu ne büyük b ir umııt ve aşkla 
yaptığımı Allah bilir».
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Aslında bu resim  sanatçının bütün kudretini 
ve o ana kadar öğrendiklerini b ir araya getiren 
gerçek b ir şaheserdir. Olgun b ir empresyonistin 
bütün renk ve ışık bilgisi, Ingres ile Raphael'e 
olan hayranlıktan doğan mükemmel b ir desen, ben
zerine ancak antik  fresklerde raslanan sadelik ve 
açıklık, lıasüı herşey bu resim de yeteri kadar mev
cuttur. On sekizinci Yüzyıl Fransız resminin za
rafeti ile, klâsik Yunan heykellerinin haşm eti bu
rada yine el eledir. Kadın vücutlarını çevreleyen 
koıUur bir keman yayı kadar ince ve muntazam- 
clır. Kompozisyonda gölgesiz b ir ışık kullanıldığı 
halde belli belirsiz ton değişmeleri sayesinde et, 
en mükemmel, en canlı tarzda verilmiştir. «Çıp
laklar» a model duran üç genç kız aslında hizmet
çi, satıcı ve alelâde cinsten sokak kızları olduk
ları halde bize Yunan mitolojisindeki tanrıçaları 
hatırlatırlar. Renoir’m b ir ustalığı da işte buydu. 
Sanatçı bu resm in ilhamım Versailles Sarayı’nda 
bulunan G iraıdou’nun 17. Yüzyıl kabartm alarından 
aldığı halde, yüzlerdeki şuh ifade, hareketlerdeki 
kıvraklık, vücutlara hâkim  olan tombul zarafet 
sadece Renoir'a hastır.

Bunu takibeden yıllar resimlerinin dış yapısı 
bakımından sanatçının b ir kararsızlık devresi da
ha geçirdiği görülür. Bu defa da konturlan  ikinci 
plâna atarak  yeniden renge, yani empresyonizmin 
gerçek hareket noktasına dönm üştür. 1896’ya ka
dar devam eden bu bölüme sanatçının «Buhran 
Yılları» adı verilmişse de aslında krizden çok, bir
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olgunlaşma devresini ifade eder. Şüphesiz ki çiz
giden renge dönmek sanatçı için kolay olmamıştır. 
Çoğu zaman beze atacağı bir leke için saatlerce 
düşündüğü, ha ttâ  komşu bir ressamın kapısını 
çalarak bu konuda akıl danıştığı bile olm uştur. 
Bu sebeple bu yıllara bir «bocalama» devresinden 
çok, b ir «düşünme» devresi demek daha doğru 
olur. Renoir’ın bu çağda verdiği eserlere örnek 
olarak «Kırda» ve «Çıplak» isimli resimlerini 
aldık.

«Kırda», sanatçının kendine has empresyo
nizm anlamım tanıtm ası bakım ından önemlidir. 
İpek kadar ince b ir fon üzerine serbest bir fırça 
ile sürülm üş hafif renkler, b ir bahar meltemi 
gibi iç açıcı ve serinleticidir, ö te  yandan figürleri 
çizerken yine de titiz b ir desene yer vermekten 
kendini alam am ıştır. Muntazam bir X harfi şek
linde kurulan kompozisyonun tam ortasına yer
leştirilmiş olan iki genç kız, seyirciye sırtlarını 
dönm üşlerdir. Renoir'ın birçok resim lerinde gö
rülen ifade unsurlarına güzel bir örnektir bu. Yani 
sanatçı konularını beşerî olarak ele alır, kişisel 
değil. Resmin yapıldığı yıl 1890 dır.

Aynı üslûbu 1892 tarihini taşıyan «Çıplak» ta 
da görürüz. Asıl adı «Baigneuse sur un rocher» 
olan ve bugün için sanatçının en büyük şaheserle
rinden sayılan bu resim de de renk baskın çık
makla beraber, çizgi ile büyük bir mücadele ha
lindedir, ama her ikisinden de yeteri kadar nasi
bini alm ıştır. Resim tarihinde dişiliği böylesine
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mükemmel bir tarzda dile getirmiş pek az eser 
vardır.

1886 ile 1896 arasında geçen hayat bölümü dış 
görünüşü bakım ından Renoir’m en m utlu yıllan 
sayılır. Kıştan nefret ettiği için bu mevsimde ka
rısı, Jean, Pierre adındaki iki oğlu ve hizmetçileri 
Gabrielle ile birlikte güney Fransa’ya giderek ba
hara kadar orada kalırdı. Renoir gerçekten de 
bütün sanat hayatı boyunca tek bir kış m anzarası 
yapmıştı ki buna da kendi görüşüne göre «Lanet
lenmiş Tabiat» adını takmıştı. Yazın gelmesiyle 
karısı, çocukları ve Gabrielle ile birlikte yeniden 
Paris'in yolunu tutardı.

Hizmetçi Gabrielle yıllar yılı Renoir’ın en göz
de modeli idi. Bu kadını, yıkanırken, saçlarını ta 
rarken, çocuklarla birlikte, köylü elbisesi içinde 
ve okurken türlü  şekillerde çizdi. Renoir, ten ren
gini beğendiği b ir kadım bir defa buldu m u ar
tık ondan kolay kolay ayrılamazdı. Gabrielle de 
bövlece uzun yıllar Renoir’ların evinde kaldı. Ma
dam Renoir haklı olarak bu durum dan pek hoş
lanmıyordu, am a elden ne gelirdi?

Renoir’ları sık sık ziyaret eden sanat koleksi
yoncusu Caillebotte’un kardeşi bu evdeki b ir ak
şam yemeğinden sonra dostlarına şöyle dem işti:

— Ahçım mükemmel yemek pişirdiğini iddia 
ettiği halde Renoir’lan n  evinde yediğim balık 
çorbasının onda birini bile yapamaz. Oysaki Re
noir’m ahçısında aradığı tek şey ışığı iyi yansıta- 
bilen bir deriye sahip olmasıdır...
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Kitabımıza bu ünlü hizmetçiden aldığımız 
öm ek, sanatçının 1911 de, yani en olgun çağında 
yaptığı «Güllü Gabrielle» isimli eseridir. Kadın 
güzelliğini, daha doğrusu gerçek dişiliği sanat yo- 
Iiyle ifade etmeyi hedef tu tan  uzun b ir çalışma 
devresi bu resimle en yüksek noktasına ulaşmış 
bulunm aktadır. Resim, lirizmin gerçek b ir şahe
seridir. Burada ne b ir zorlama, ne de b ir endişe 
sezilir. Artık sanatı kaya gibi sağlam temellere 
oturm uştur. Çok düşünmeden, gözü kapalı çalışa
bilmektedir. «Güllü Gabrielle» in b ir o turum da ta
mamlanmış olması bu güvenin ve rahatlığın b ir 
örneğidir.

T ekrar sanatçının hayatına dönelim. Renoir'ın, 
sık sık üslûp değiştirmesine, daima yeni şeyler 
denemesine rağmen 1892 yılından sonra şöhreti 
devam etti. Hele 1896 da açtığı sergi ile günün 
adamı oldu. Oysa, Degas, Manet ve Cözanne’ın eser
leri aynı yıllarda henüz tartışm a konusu olduğu 
gibi kazanç da getirmiyordu.

Renoir bu sıralarda elli beş yaşma gelmiş, 
bu arada azimli b ir çalışma sayesinde binlerce 
eser vermişti. Resimleri devamlı olarak alıcı bul
duğu için de oldukça büyük b ir servet yapmıştı, 
îşte  bu  paraların  b ir kısmı ile Paris civarındaki 
Essoyes’da b ir köşk aldı ve yaz aylarını ailesiyle 
birlikte orada geçirmeye başladı. Ama m utlu yıl
lar uzun sürmiyecekti, çünkü ilk şiddetli rom a
tizma krizi aynı yıl gelip yokladı. Önceleri gü
ney Fransa’daki kaplıcalara gittiyes de sonunda
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tamamen tu tularak  tekerlekli iskemleye bağlandı. 
Hastalık bütün vücuduna yayılınca tam am en za
yıfladı, b ir deri, b ir kemik kaldı. Buna b ir felâket 
daha eklendi, parm aklan  kaskatı kesildi ve kötü
rüm  oldu.

Ambroise Vollard sanatçının bu felâket yıllan 
için şöyle d e r :

— Renoir’m iyimserliği çoğu sağlam insanı 
utandıracak kudretteydi. Neşe içinde şarkı söylü
yor, parm ağına bağlattığı fırçalarla resim yapmaya 
devam ediyordu...

Cannet, Cagnes ve Essoyes’da hep tekerlekli 
iskemlesi içinde geçen hayatının bu son bölüm ün
de artık  m anzarayı bırakıp kendini tam am en çıp
lak kadın vücuduna verdi. Çünkü direkt güneş 
ışınlan altında çalışm ak zayıf gözlerini yoruyordu. 
Renoir bü tün  hayatı boyunca, 1876 da ölen dostu 
Diaz’m tavsiyesine uyarak, katiyen modelsiz çalış
mamıştı. Bu son yıllannda da öyle yaptı, ama 
modeli körü körüne kopya etmiyor, form ların
dan aldığı ilhamla kendine göre değerlendiri
yordu.

1914 dünya savaşından Renoir da nasibini aldı, 
önce oğlu Jean, sonra da Pierre ağır yaralandı. 
Hemen araksm dan karısını kaybetti. Ama bunu 
takibeden yıllarda da çalışmaya devam etti. îş te  
«Mandolinli Kız» 1918 tarihini taşır ve sanatçının 
yaratm a kudretinden hiçbir şey kaybetmediğini en 
güzel şekilde gösterir.

Sanatçı son nefesini vereceği saatin  yaklaş-
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lığını sezmiş olacak ki zamanla yarışırcasına çalı
şıyordu. Yine Ambroise Vollard ünlü hekim Dr. 
Henri Gautiez ile sanatçı arasında geçen b ir konuş
mayı şöyle anlatıyor:

Dr. Gautiez’nin tedavisi sayesinde odada tek 
başına birkaç adım atacak durum a gelmişti. He
kimin bu talimi her gün büyük bir irade gü
cüyle yapması gerektiğini Renoir'a hatırlatm ası 
üzerine b e r ik i:

«— Ya sanatım  ne olacak?... diye sordu. 
«Böylece tek rar tekerlekli iskemlesine oturdu. 

Artık ölünceye kadar orada çakılı kalacaktı.»
1919 yılında iki dostunun kollan arasında son 

bir defa ziyaret ettiği Louvre Müzesinde «Madam 
Charpentier» isimli portresi ile Veronese’in «Cana' 
nın Düğünü» adlı şaheserini büyük b ir hızla yan 
yana seyrettikten sonra, yaptığından memnun ola
rak Cagncs’daki evine döndü ve 3 aralık gecesi, 
yattığı uykudan b ir daha uyanmadı.

«Gerçek b ir sanat eseri izah istemez, çünkü 
kendiliğinden anlaşılır.»

Bu sözleri Renoir söylemişti. Ve bu söze en 
çok uyan eserler, yine kendi resimleridir. Gerçek
ten dc sanat tarihine onun kadar berrak, açık, 
beşeri, o inspette de sade eser vermiş az sanatçı 
vardır.
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^^O N B A H A R  güneşi birden kapkara bulutla- 
^  rın  arkasında kayboldu, çok geçmeden gök 
gürlemeye, şim şekler çakmaya başladı. Bunu şid
detli b ir sağanak takip etti, öğleden beri sehpa
sının başında o tu rarak  büyük b ir heyecanla re
sim yapan ihtiyar sanatçı iliklerine kadar ıslan
dığı halde bir türlü  yerinden kalkamıyor, bütün 
vücudunu kaplıyan m üthiş ürpertiye rağmen ça
lışmaya devam ediyordu. Ama bardaktan boşa
nırcasına yağan yağmur çok geçmeden gücünü 
kesti, ayağa kalktı, evinin yolunu tuttu . Garip 
b ir önsezi bu m anzara resminin hayatının son 
eseri olduğunu sanki ona haber veriyordu. Ger
çekten de evine girer girmez korkunç b ir ateş
le yatağa düştü, hemen çağırılan hekim zatürree 
teşhisini koydu. Gözlerinin feri kaçmış ihtiyar 
yedinci günün sabahı yatağının baş ucunda du
ran «Le Cabanon de Jourdan» adındaki yarım 
kalmış resmine son bir defa baktıktan sonra 
can verdi.
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1906 ekiminin yirm i ikinci günü Aix-en-Pro
vence şehri nüfus m em uru kara kaplı defterinin 
«Ölenler» hanesine yeni b ir isim işliyordu: Paul 
CĞzanne.

Kütüğün aym sahifesinde ise şu kayıt vardı:
«PAUL CfiZANNE - Doğum ta rih i: 19 ocak 

1839, Babasının adı: Louis-Auguste, Anasının adı: 
Anne-Elisabeth-Honorine Aubert, Nüfusa kayıtlı 
olduğu yer: Aix-en-Provence, İkam etgâh adresi: 
Opera sokağı 23».

İşte, kimliği Fransa'nın mütevazı b ir taşra 
şehrinde, her fâni vatandaş gibi, sadece birkaç 
satırla  kayıtlı bulunan bu insan aslında, sanat dün
yasına istikam et veren dâhilerden biriydi.

Paul Cezanne’ın eserleri daha ilk bakışta sa
hibini açıklar. Çünkü taşıdıkları ifade tarzı ta
mamen sanatçıya özeldir. Resimleri konu yönün
den çoğu zaman önemsiz olduğu halde, öylesine 
usta b ir tarzda ele alınm ışlardır ki, ölçülü yapısı 
karşısında insan hürm etle eğilir. Bu bilgili ça
lışması ile geleceğin sanatçılarına yepyeni ufuk
lar açmış, çağımıza kadar bu etki devam edip 
gelmiştir.

CĞzanne ailesinin İtalyan asıllı olduğu ve yıl
lar öncesi Piemonte eyaletindeki Cesana kasaba
sından, Alpleri aşarak  Fransa’ya gelip yerleştik
leri söylenir.

Paul doğduğu zaman babası şehrin tanınm ış 
b ir şapka imalâtçısı idi. 1847 yılında Barges
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adındaki banka iflâs edince, bu işi o üzerine 
alarak ünlü «Cözanne et Cabassol» bankasını kur
du. îşte  bu sebeple Paul, diğer iki kardeşi gibi, 
hayatında hiç para  sıkıntısı çekraiyecek, dile
diği gibi yaşayacak, çalışacaktı. Nitekim Ban- 

ı kcr Louis-Auguste Cezanne seksen sekiz yaşında 
' öldüğü zaman çocuklarına büyük değerde gayrı 

menkulle birlikte 1.200.000 franklık b ir servet 
bırakacaktı. Ama Paul'e babasından kalan bu 
maddî değerlerin yanı sıra b ir mânevi m iras 
daha vardı ki, bütün yaratm a kudreti, kendi 
kendini yetiştirm e prensibini hedef tutan bu 
sağlam temele dayanıyordu. Cezanne sonradan 
yaratıcılık konusunda fikrini soranlara şöyle 
derdi :

«Sanat işçiliğinin dayandığı üç esas vardır: 
Tereddüt, dürüstlük  ve itaat. Fikirler karşısında 
tereddüt, nefse karşı dürüstlük ve çevredeki eşya
ya itaat».

Ne var ki Paul Cezanne'ın büyük b ir disipli
ne dayanan bu gerçek yaratm a çağına girebilmesi 
için daha mücadelelerle dolu uzun yılların geçmesi 
gerekecekti.

Henüz çok küçük yaşta sanata hevesi olduğu 
halde ne çocukken, ııe de ilk öğrencilik yıllarında 
bu alanda çevresinin ilgisini çekebilecek b ir  ba
şarı gösterebildi. H attâ  on yaşında girdiği Aix’deki 
Saint-Joseplı okulunun ıesim  öğretmeni kendisine 
kırık not bile verdi. 1852 yılında aynı şehrin 
Bourbon Kolejine leyli yazıldı. Burada da, hevesli

107



E M P R E S Y O N İ S T  R E S S A M L A R

olmakla beraber, resim  konusunda pek başarı gös
teremiyordu. Buna karşılık öğretimi hümanist ku
rallara ve din felsefesine dayanan bu okulda bu 
yönden kendisini var gücü ile yetiştirdi. Aynı sı
nıfta okuyan Emile Zola ile yine bu okulda derin 
bir dostluk kurdu. Bu bağ, sanat hayatının belirli 
b ir süresi için çok önemli olacaktı.

Ne garip tir ki genç Paul Cezanııe, görünürde 
elle tu tu lu r b ir istidadı olmadığı halde, resim  sa
natı için yaratılm ış olduğuna inanıyordu. Nitekim 
Bourbon Koleji’nden haftanın belirli günlerinde 
izin alarak, David'in tekniğini benimsemiş olan 
Gibert adındaki resim hocasının Aix Resim Oku- 
lun’da kurduğu atelyeye devam etmeye başladı. 
İki vıl süre ile burada çalıştı, hattâ 1858 de bu 
okulun tertiplediği resim yarışm asında ikinci a r
mağanı bile kazandı.

O ana kadar çekim ser duran babası bunun 
üzerine bir akşam  kendisine kesin bir ifade ile 
şöyle d e d i:

— Ressamlık iş değildir oğlum. Kendine daha 
sağlam b ir meslek seç.

Aslında da Cezannc ne yapacağını henüz ken
di de bilmiyordu. Bu arada müziğe de heves 
etti. Bilhassa rom antik Alman okulunun ihtilâlci 
bestecisi Richard Wagner’in eserlerini hayran
lıkla inceledi.

Arkadaşının geleceğini olağanüstü zekâsı sa
yesinde sezen Emile Zola ise, resim alanında ça-
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Lışmasını tavsiye ediyordu. Hele çok geçmeden 
Paris'e giden Zola, yazdığı tafsilâtlı m ektuplarla 
Paul’ün hevesini büsbütün attırm ıştı.

1859 da liseyi edebiyat kolundan bitiren Ce
zanne, tam Fransız başşehrine gitmeye hazırlanır
ken, babası son sözünü etti:

— Şayet dilediğim mesleği kabul etmezsen 
hakkımı helâl etm em  oğlum!...

Bu ültim atom a boyun eğmekten başka çıkar 
vol olmadığını anlıyan Paul, ister istemez Aix 
Üniversitesi Hukuk Fakültesine yazıldı.

Kırık kalble üç yıl bu fakülteye devam etti. 
Ve bu arada, b ir  yandan özlemini çektiği Paris'teki 
dostu Emile Zola ile m ektuplaşırken, öte yandan 
babasını kandırabilm ek için her çareye baş vur
du. Nihayet annesi ve kızkardeşi M arie'nin de des
tekleriyle babasının mukavemetini kırmaya mu
vaffak oldu.

Fazla diretm enin faydasızlığını anlıyan baba
sı Paul'ü böylece 1861 de Paris'e götürdü. Feuil-
1 an tines Sokağında çok güzel bir apartm an dairesi 
tuttu ve o sıralarda günün modası olan «Academie 
Suisse» e yazdırdı.

Guillaumin ile Camille Pissarro'nun da aynı 
atelyede bulunuşu çok hoşuna gitmekle beraber 
bu yeni çevrede yadırgadığı birçok şeyler vardı. 
Çalışmalar m untazam  değildi, herkes dilediği gi
bi hareket ediyor, sadece canı istediği vakit eline 
fırçayı alıyordu. Oysa, Cezaııne'ın babasından al
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dığı terbiye tamamen disiplin vc intizam esasına 
dayanıyordu.

îlk  günler sihrine kapıldığı Paris’in üzerin
de bıraktığı derin etkiler böylece ağır ağır erime
ye, sönmeye başladı. Bu arada dostu Zola’nın bir 
portresini yaptı, ama dilediğini elde edemeyince 
resmi param parça etti. O sıralarda ilk edebî de
nemeleri ile uğraşan Zola’ya karşı çocukluğunda 
beslediği duygular da kuvvetini kaybetmeye yüz 
tuttu. Çünkü ilk gençlik hülyaları aı tık erim iş git
miş, büyük, amansız b ir beldenin içinde gerçek
lerle baş başa kalan iki insan haline gelmişlerdi.
1886 yılında görüş ayrılığı yüzünden birbirlerine 
tamamen sırt çevirecek olan Zola ile C&anne ilk 
tartışm alarına işte bu çağda başlamışlardı.

Paris’te bulunduğu süre içinde kendisini avu
tan tek şey Louvre’du. Müzenin açıldığı saatten 
kapandığı saate kadar salonlarında dolaşır, bil
hassa Rönesans ustalarının şaheserleri karşısında 
saatlerce kalırdı. Ama bu ünlü müze bile onu son 
derece ruhsuz bulduğu bu şehre daha fazla bağ- 
lıyamadı. Şirin memleketi çok geçmeden burnun
da tütmeye başladı.

Aynı yılın sonbaharında ümitsizlik içinde 
Aix'e döndü ve babasının bankasına m em ur ola
rak girdi. Ama burada da sadece b ir yıl barına
bildi. Sanat alevi b ir defa içini tutuşturm uştu, 
artık  başka b ir mesleği benimsemesi kolay değil
di. Vakit buldukça ailesinin Aix civarındaki Jas 
de Bouffan isimli kır evine çekiliyor, burada ken
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dini avutmak için resimle uğraşıyordu. Nihayet 
1862 sonbaharında âni b ir kararla  tek rar Paris'in 
folunu tuttu.

îş te  bu defa Paris'te yeni bir sanat görüşü- 
Inü benimsemiş olan bazı genç kuşak sanatçıla
rıy la, yani em presyonist’lerle tanıştı. Bunlar ara
sında, önceden tam dığı Pissaıro ile Guillaumin' 
den başka Bazille, Monet, Sisley ve Ranoir da 
vardı. Bu arada Paris Güzel Sanatlar Okulu’na 
girmeyi tasarladı am a kabul imtihanını kazana
madı.

Sanatçının bu yıllarda garip bir çalışma ta r
zı vardı. Çizgisi oldukça beceriksiz, ham, hattâ  
kaba idi. Daha çok barok ve rom antik ustaları 
taklit etm ek istiyor, ama, mitolojiden aldığı bu 
konularda en ufak b ir  başarı dahi sağlıyamıyordu. 
Rubens, Poussin, Delacroix’ya hayrandı. Bununla 
beraber meselâ Delacroix’yi sadece konuları bakı
m ından beğenirdi. Bu arada Monet’nin «Olympia» 
ile «Kır Yemeği» ni de kendi görüşüne göre yeni
den ele aldı. Ama bunlar da gerek kompozisyon, 
gerek renk bakım ından ünlü sanatçının eserleriy
le kıyaslanamıyacak derecede basit, ruhsuz çalış
malardı. 1872 yılına kadar devam edecek olan bu 
bölümde yaptığı resim ler sanat tarihinde «Couil- 
lard Stili» adını alm ıştır. Sergilenmek üzere «Sa
lon» a da gönderdiği bu resim ler geri çevrilince 
yeniden maneviyatı kırıldı.

1864 ile 1870 arasm da Paris’le Aix arasında 
kararsızlık içinde gidip gelen sanatçı bütün bu
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yıllarda hiçbir başarı gösteremedi. Sergilemek is
tediği tabloların yüzüne bakan bile bulunmadı. 
Bunlar barok üslûbunda yapılmış daha çok cinsî 
konularda resimlerdi.

Cezanne yaradılış itibariyle adamcıl olmak
tan çok uzak b ir insandı ve herhangi b ir kim
seye bağlanm aktan korkardı. Böyle olduğu hal
de bu sıralarda hayatına giren bir kadına ken
dini b ir anda kaptırıverdi. Bu, Hortense Fiquet 
idi. 1870 harbinin patlak vermesiyle, birlikte Mar
silya civarındaki b ir kasabaya sığınarak orada, 
eşine ancak rom anlarda Taslanabilecek cinsten b ir 
aşk hayatı sürdüler. Bıı kadından 1872 de Paul 
adında b ir oğlu olduğu halde, resmen evlenmeleri 
için daha bir m üddet geçmesi gerekecekti. Çünkü 
babası Mösyö Louis-August Cezanne Katolik Fran
sız taşrasına has burjuva zihniyetinin en tipik 
bir örneği idi. Memleketinin örf ve âdetlerini her 
şeyin üstünde tutardı. Bu sebeple oğlunun, Paris 
kaldırım larında rasladığı ilk kadını, sorup soruş
turm adan, gelin olarak kabul etmesine imkân 
yoktu. Nitekim yaptığı soruşturm a pek parlak so
nuç vermedi. Çünkü Hortense, Paul’le tanışm adan 
önce Parisli genç kuşak sanatçılarının uğrunda 
seve seve canlarını verebilecekleri gözde b ir mo
deldi.

1872-74 arasında nihayet üslûbunda b ir değiş
me sezilir. Bunda hiç şüphe yok ki Pissarro’nun 
büyük payı vardı. Duygulu sanatçı ile Auvers-sur 
Oise’da birlikte çalışmış, derbeder üslûbuna da
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böylece biraz çeki düzen vermişti. Pissarro ger
çekten de o sıralarda en «ilmi» çalışan sanatçı ola
rak tanınıyordu. Auvers'deki bu çalışm alar sonun
da renk paleti belirli şekilde açılmış, ferahlam ıştı. 
Şimdi ilk defa olarak tabiatın güzelliğini kavram a
ya başlıyor, yıllar yılı hayal âleminde yaşattığı 
şeyleri gerçekleştirm ek uğruna kaybettiği zama
na acıyordu. Pissarro’nun desteği ile burada yap
tığı m anzaraların her biri, başta  «La masion 
du pendu» olmak üzere bugün için b irer şa
heser sayılır.

ö te  yandan Cezanne, Pissarro’nun öğütleri
ne kulak verm ekle beraber, sadece bunlarla ye
tinmek niyetinde değildi. Onun empresyonizm 
anlamı satıhla bitmiyordu. Muhtevayı da aynı 
kudretle verm ek amacım güdüyordu. îş te  haya
tının son yıllarında onu abstra it sanata doğru 
götüren araştırıcı karakteri daha burada ken
dini belli eder.

Başarıdan, daha doğrusu çevresindeki anla
yıştan bütün hayatı boyunca m ahrum  kalacaktı. 
1874 te em presyonistlerle birlikte ilk defa N adar’ın 
atölyesindeki sergiye katıldığı zaman, tenkidcilerin 
en büyük hedefi o oldu. Bu sergi ile ilgili b ir ya
zıda şöyle deniliyordu: «Katıla katıla gülmek is- 
tiyenlere Cezanne'ın resim lerine bakmayı tavsiye 
ederiz, çünkü bundan daha gülünç b ir şey tasav
vur olunamaz.»

Aslında da 1877 den sonra yirmi yıl boyunca
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Fransa’da sanatçının, iki resm i m üstesna, hiçbir 
eseri sergilere kabul edilmedi.

C^zanne’dan kitabım ıza seçtiğimiz resim ler iş
te  «İzolasyon» devri adı verilen bu bölüme aittir.

1879 da başladığı «Yıkanan Üç Kadın» için 
Cdzanne yakın dostu Joachim  Gasquet’ye sonra
dan şöyle demişti: «Bu benim tek resmim, daha 
doğrusu vasiyetnamem olacak». Üzerinde tam  yedi 
vıl çalıştığı bu tabloyu istediği gibi bitirem eden 
öldü. Y ıllardır tasarladığı şeyler bu resm in hari- 
kulâde m im ari yapısı ile gerçekleşmiş oluyordu. 
C6zanne’ın bu  konu ile ilgili olarak yaptığı dene
m eler otuzun üstündedir. Bu resim  gençliğinde 
ele aldığı ve daha ziyade erotik  b ir anlam  taşıyan 
kadınlı kompozisyonların tersine, kadm  vücudu
nun tabiat içinde erimesi, tabiatla en olgun şekilde 
kucaklaşması şeklinde önümüze serilir.

îş te  k itap ta  sunduğumuz «Yıkanan Üç Ka
dın» sanatçının Philadelphia Müzesinde bulunan 
aynı adı taşıyan şaheseri ile ilgili olarak yaptığı 
denemelerden biridir. Aslında da bugün için bu 
seriden sadece üç eskiz m evcuttur. Bu resim de 
kompozisyon tekniği en olgun şekliyle verildiği 
halde kadm  vücutlarında belirli b ir deformas- 
yon göze çarpar. Bugünkü göz için tabiî olan bu 
gerçeğin, çağdaşlan nazarında çok daha değişik 
tepkilere yol açmış olacağı tabiîdir. Aslında da 
Cözanne’ın bütün eserlerinde bu taraf dikkati 
çeker. Bu deform asyonun istiyerek mi, yoksa iste- 
miyerek mi yapıldığını bilmiyoruz. Bilinen b ir şey
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varsa o da, C6zanne'ın hayatı boyunca canlı m o
delden pek çalışmadığıdır. Bu konuda faydalan
dığı örnekler «Acad&nie Suisse»deki desen kara
lamaları ile eski kitaplardan, dergilerden aldığı 
ilüstrasyonlardı. Tabiatla kadın vücudunu b ir bü
tün halinde dile getiren «Yıkanan Kadınlar» böy- 
lece C&zanne’ı sanat hayatı boyunca uğraştıran 
başlıca konu oldu.

1883 ilâ 1895 y ıllan  arasında verdiği olgun 
eserler, Cdzanne'ı, öncü ve renkçi sanatçıların en 
kalburüstü sim aları araşm a soktu. Büyük b ir  us
talıkla ele alınan bu konularda her fırça darbesi 
b ir düşünce m ahsulü, her leke b ir fikrin ifade
sidir. Gerçek tab ia ttan  daha gerçek olan bu 
resim lerde tek fuzuli noktacık bile yoktur. îş te  
bu tahlilci ve m antıkçı çalışma tarzı onu em 
presyonistlerin fik ir dünyasından uzaklaştıran b ir 
taraftır. Ünlü Alman şairi Rainer Maria Rilke 
sanatçının bu hayat bölümüne giren çalışm alan 
için şöyle der:

«Birbirleriyle tartışan , hattâ  kavga eden bir 
sürü renk. Ama her birinin ruhu ay n  ay n  ince
lenince, aslında çok iyi anlaştık tan  görülür, iş te  
bu renklerin birbirleriyle olan bağlan, gerçek re
sim dediğimiz şeyi meydana getirmektedir».

M odem sanat tarihinde b ir resim  karşısm da 
C^zanne kadar büyük b ir sabırla çalışan ikinci 
b ir sanatçı daha yoktur. Hele bir anlık intihala
rım  çarçabuk kâğıda, ya da beze geçiriveren çağ
daşlan  yanında onun bu  sabn  gerçekten şaşılacak
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bir şeydir. Ccizanne’ın en çabuk yaptığı resim iki 
yıl sürm üştür. Üzerinde dört, beş, altı, ha ttâ  yedi 
yıl uğraştığı resim ler çoktur. Nitekim «Yıkanan 
ü ç  Kadm» konusunu, yedi yıl çalıştığı halde vine 
de bitirem em işti.

Aix-cn-Provence Müzesinde Louis Le Nain ile 
çırakları tarafından yapılan «İskambil Oynıyan- 
lar» adlı tablo asılıdır. İşte  bu mütevazı mü
zeyi gençliğinde sık sık ziyaret eden Cezanne'ı 
bu resim çok ilgilendirmiş olacak ki, sonradan 
Louvre’da yine Le Nain'in eseri olan «Küçük Ku
marbazlar» resmini görünce içinde, bu konuyu 
bir defa da kendi anlam ına göre denemek hevesi 
uyandı. Aslında Le Nain öteden beri çok beğen
diği b ir ressamdı.

Ceanne bu konuda 1890-92 yılları arasında beş 
eser verdi ki, bu resim lerin her biri sanatının ge
çirdiği tekâm ülü belirli şekilde göstermesi bakı
mından önemlidir. Bunların ilkinde fazla teferruata 
yer verilmiştir. Masada oturan üç oyuncudan baş
ka bir dördüncü adam  ayakta durm akta, b ir  kadm  
da oturduğu yerden olaya seyirci kalm aktadır. 
İkinci resimde kadından vazgeçilmiş ve ayakta du
ran adam a karşı b ir denge sağlamak için du
vara birkaç pipo ile drape b ir perde eklenmiş
tir. Diğer üçünde ise sanatçı daha da basite 
giderek, m asada karşılıklı oturan iki oyuncu ile 
yetinmektedir. Kitabımızda sunduğumuz işte bu 
üç denemeden biridir.

«Oyuncular» haklı olarak Cözanne’ın büyüklü-
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günü tam  m ânasiyle ortaya koyan en güzel çalış
malarından sayılır. Oyun kâğıdı gibi basit bil
vasıta ile iki insan arasında kurulan bağ büyük 
bir ustalık taşır. îk i köylünün yüz ifadeleri bü
tün beşerî unsurları birkaç çizgi ile ne de güzel 
dile getiriyor.

Cezanne’ın em presyonist görüşün dış unsur
larından faydalandığı halde resimlerine daha de
rin, daha düşündürücü unsurlar kattığım  bundan 
önce söylemiştik. îş te  buna örnek olarak «Elmalı 
Natürm ort» u gösterebiliriz. Bu resimde ilk ba
kışta b ir derbederlik göze çarptığı halde mimari 
yapısı büyük ustalık taşır ve dört yıllık b ir düşün
ce m ahsulüdür. N atürm ortta  yer alan otuzdan faz
la elmanın her biri başlıbaşm a b ir tablodur. Yapı 
bakımından bu resim de bütün eşya birbirine zıt 
b ir anlam dadır. Tabaktaki kurabiyelerin sim etri
sine karşılık şişede belirli b ir asim etri göze çar
par. iş te  resmi değerlendiren de bu geometrik 
dengesizliktir.

Bu resmi kitabımıza almamızm ikinci bir se
bebi de sanatçının tam am en geometrik temellere 
dayanan kübizm cereyanına bu konu ile yol açmış 
olmasıdır. Cezanne, Emile B em ard'a yazmış ol
duğu, bugün sanat tarihinde önemli bir vesika teş
kil eden 15 nisan 1904 tarihli m ektubunda şöyle 
elemektedir: «Tabiatı b ir küre, bir koni, b ir de 
silindir olarak kabul etmeli ve bunların topunu 
birden öyle b ir perspektife sokmalı ki, her şeklin, 
her yüzü belirli b ir noktada birleşsin».

117



E M P R E S Y O N İ S T  r e s s a m l a r

İşte bu, kübizmin ana form ülü idi.
Şimdi de sanatçının en önemli konularından 

sayılan başka birini ele alalım: «Kırmızı Yelekli 
Çocuk». Bu resm e de «Oyuncular» gibi 1890 da baş
layarak, bu arada dizi halinde başka eserler ver
dikten sonra 1895 yılında bitirdi. Konunun kah
ram anı kırmızı yelek giymiş, m ora çalan mavi 
renkte b ir boyun bağı ile yine aynı renkte kuşak 
takmış b ir çocuktur. Hülyalı b ir tarzda boşluğa 
bakar. Elbise ile gerideki drape kumaş arasında 
ahenkli b ir bağ kuran sanatçı, modelini akademik 
çıplaklara has klâsik b ir şekilde durdurm aktadır. 
Yani b ir  eli beline dayanmış, diğer eli ise rahatça 
aşağı sarkıtılm ıştır. Bu hareket rahatlık, huzur ifa
desidir. Paul Cezanne bu suretle m odem  teknikle 
16. yüzyılın aristokra t İtalyan portrelerini ha tır
latan  b ir  örnek verm ektedir. Çağında pek benim
senmemiş olan bu tablo bugün için, gerek renk, 
gerek çizgi olarak yakın sanat tarihinin en büyük 
şaheserlerinden biri sayılır.

Aynı yıllarda yaptığı m anzaralarda ise sert 
b ir fırça yerine, kendi bünyesi içinde eriyip giden 
b ir teknik kullanm ıştır. Burada tahlil ve sentez 
gibi m antık  unsurlarının yerini tamamen kalbden 
gelen büyük b ir  lirizmin aldığı görülür, am a geo
m etrik  esaslara yine de bağlı kalm ıştır. Bu m an
zaralar sanatçının bütün eserleri gibi titiz b ir 
çalışmanın m ahsulü oldukları halde, yine de seyir
ciye yanda bırakılm ış veya hemen oracıkta çır
p ıştın! ı vermiş b ir karalam a, b ir deneme intibaını
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verir, iş te  «Marne Köprüsü» bu m anzaralar serisi
nin güzel b ir  örneğidir.

Yıllar yılı Fransa dahilindeki sergilere katıl
mak imkânını bulam ıyan sanatçının eserleri 1894 
ten sonra nihayet günün konusu olmağa başladı. 
Bunda sanat tenkidcisi Theodore Duret, resim  le
vazıma tı taciri «Tanguy Baba» ve koleksiyoncu 
Ambroise Vollard’n  büyük payı vardır. Bu sonun
cusunun Pissarro’nun desteğiyle eserlerini sergi
lemesi, b ir anda — çoğu seyirci için menfi de 
o lsa— tanınm asına yol açtı. Hele genç kuşak sa
natçıları C^zanne'm ihtilâlci tekniği ile kudretli 
renk anlam ına hayran kaldılar. Sanat müzayede- 
cileri de kendileri için iyi b ir ekmek kapısı çıktı
ğım anlam akta gecikmediler. Ama tenkidler yağ
m akta devam ediyordu.

Emile Zola'nm ölmesiyle, ünlü yazarm kolek
siyonunda bulunan C^zanne'm on kadar büyük 
boyda tablosu 9 m art 1903 te açık arttırm aya 
çıkınca «Intransigeant» gazetesinde B. Rochefort 
imzasıyla çıkan b ir yazıda şöyle deniliyordu: 
«C^zanne’a göre W atteau, Boucher, Fragonard ve 
Prud’hon diye kimse yokmuş, öyleyse bize, Lo
uvre Müzesini yakm aktan başka yapacak iş kal
mıyor».

Bu ve buna benzer tenkidler çoktandır şe
ker hastalığına m üptelâ olan ve artık  ihtiyarla
maya yüz tu tan  sanatçıyı hayata karşı büsbü
tün yıldırdı.
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1898 yılından sonra canından çok sevdiği Pro- 
vence’dan ölümüne kadar b ir daha ayrılmıyacaktı. 
Bu çağda en yakın dostlan . Emile B ernard ve 
Joachim G arquet’den başka, yazar L£o Larguier 
ile ressam  Charles Camoin oldu. Çocukluk arka
daşı Emile Zola bile hayatının son yıllannda ken
disine karşı cephe almış, şiddetli tenkidlerle sa
natını yerden yere vurm uştu. İşte bu genç kuşağa 
mensup insanlar şimdi ona tek teselli kaynağı olu
yordu. Sanatçıyı kaplıvan tevazu perdesini yırtıp, 
onu kendisinden sonrakilere bütün kudretiyle ta
nıtan yine bu birkaç insan olacaktı.

O sıralarda sırtında heybesi, Ispanya’dan ge
lerek talihini Paris'te denemek istiyen Pablo Pi
casso adındaki genç ressam  «Pembe Çağı»nın ilk 
denemelerini yapıyordu. Aym sanatçı b ir süre son
ra tabiatı «Koni, Küre ve Silindirler» halinde gören 
kübizm’i benimsiyecekti ki bu Cezanne’m ortaya 
attığı formüldü, aynı m irasa konan ikinci b ir sa
natçı da George Braque olacaktı.

Cezanne’a «Modern resmin babası» adının ta
kılmasının sebebi işte buydu. Ve şayet 1906 yılı
nın fırtınalı 15 ekim günü yatağa b ir daha kalk
mamak üzere düşmeseydi, bugünkü sanat ona da
ha çok şeyler borçlu olacaktı.
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VINCENT VAN GOGH
1853 -1890

•

/.N'SANLIK dram ını onun kadar büyük b ir 
kudretle verebilen pek az sanatçı vardır. 

M aceralarla dolu hayatı boyunca hep fizik ötesi 
kuvvetlerin etkisi altm da yaşamış, düşünmüş, ça
lışmıştı. Evrenin enginliği içinde yeni b ir şey 
yaratm ak kaygısiyle çırpınmış, ruh ve bedeni bu 
çırpınışla param parça olmuştu, ö te  yandan onun 
kadar dindar ikinci b ir sanatçı daha yoktu. 
Sanatına T ann  fikrinin hâkim olması da bu 
inancın neticesiydi. Vincent kısa süren hayatı 
boyunca cebinde hep aynı kitabı, Thomas a 
Kempis’in İsa Peygamber konusunda b ir inceleme
sini, taşıdı; resim  yaparken de tabiatın  ulu yara
tıcısı; Allah’ı aradı. Bu sebeple sanatı b ir mis
yoner gözüyle gördü, hep bu düşünce altında ça
lıştı. Dinî konularla doğrudan doğruya uğraşm a
dığı halde, her resmi, dine karşı olan inancını 
belirli şekilde gösterir. Bu büyük insandan bu
gün için elimizde bulunan eserlerin sayısı sekiz 
yüzün üstündedir. Başka b ir sanatçının b ir asır
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lık öm re bile sığdıramıyacağı bu sekiz yüz şaheseri 
Van Gogh topu topu on yıl içinde yaratm ıştır. Çün
kü, yirmi altı yaşında resm e başlamış, otuz yedi
sine basm adan bu dünyadan göçüp gitm iştir. Van 
Gogh’un şahsiyeti ile eseri arasında sıkı bağlar 
bulunduğu için, hayatını adım  adım  takip etm ek 
gerekir.

B rabant topraklarının Holânda tarafında bu
lunan Groot Zundert köyünde 1849 yılından beri 
rahiplik eden Theodor Van Gogh, 1851 de saray 
mücellidi Carbentus’un kızı Anna Cornelia ile ev
lenmiş, bu  izdivaçtan 30 m art 1853 te Vincent 
Willem doğmuştu. Van Gogh ailesinin kökleri 16. 
Yüzyıla kadar uzanır. Bu adı taşıyanlar içinde ün
lü kuyumcular, din adam ları, ha ttâ  sanat tablo
ları tacirleri bulm ak kabildir. Van Gogh'lar fa
k ir am a dürüst, prensip sahibi ve biribirlerlne bağ
lı insanlardı.

Vincent daha yürümeye başladığı andan itiba
ren, başka çocuklara benzeyemiyen, garip b ir 
yaradılışta olduğunu belli etmeye başladı. Yalnız
lıktan hoşlanıyor, en ufak b ir şey karşısında hır
çınlaşıyordu. Saatlerce tek başm a kırlara çıkar, 
kimsenin b irlik te gelmesine taham m ül edemez
di. Sadece kardeşi Theo’yu yanından kovmaya 
eli varmadığı için, yanı sıra yürümesine göz yu
mardı. Ama saatler süren bu gezintilerde ağzmı 
açıp tek söz etmediği olurdu. Bu garip, inatçı 
huyu haklı olarak ailesini kuşkulandırıyordu. 
Okuma çağına gelince önce Groot Zundert köy
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okuluna, sonra da Zevenbergen'deki b ir mektebe 
yatılı olarak verildi. Ailesi fakir olduğu için bir 
an önce hayata atılıp  kendi yağında kavrulm a
sı gerekiyordu. Bu düşünce ile okuldan alınarak, 
Den Haag (La Haye) şehrinde b ir galerinin m ü
dürü olan Cent adındaki amcasının yanına çırak 
olarak yerleştirildi. Burası merkezi Paris’te bu
lunan ünlü Goupil galerisinin şubesi idi. Göre
vi, mağazaya gelen kitapları sandıklardan çıkar
mak, arada b ir rafların  tozunu alm ak ve repro- 
düksyonları sıraya koymaktı. Boş vakitlerinde 
şehrin müzelerini dolaşmaya başladı. Böylece 
edebiyatla resim  sanatına karşı içinde büyük b ir 
heves uyandı. Bu yıllarda, b ir  m üddettir Ooster- 
w ijck’e yerleşmiş bulunan ailesiyle birlikte oturan  
on beş yaşındaki kardeşi Theo'ya yazdığı m ektup
lardan herbiri sanat tarihine geçmiş vesikalardır. 
Uzun monologlar şeklinde kaleme alınmış bu mek
tuplar öğretici b ir hava taşım aktadır.

1873 yılının mayıs ayında Goupil'in Londra şu
besine gönderildi. Dickens’in rom anlarından tanı
dığı sislerle kaplı bu dev şehir onu b ir anda bü- 
vüledi. Londra’nın fakir mahallelerinde tarif edil
mez b ir perişanlık içinde yaşadıkları halde, her 
biri başlı başına b ir hayat filozofu olan sefil in
sanlara karşı büyük b ir yakınlık duydu. Aşk konu
sunda ilk hayal kırıklığım yine bu şehirde tattı. 
Oturduğu pansiyonun, Ursula Lover adındaki kızı
na b ir anda tutuldu. Kız da ona karşı yakınlık gös
teriyordu am a sisli b ir akşam vakti Thames nehri
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kıyılarında el ele dolaşırlarken Vincent’in evlenme 
teklifine Ursula, korkunç b ir kahkaha ile karşılık 
vererek sislerin içinde kayboldu gitti. Bu kahkaha 
Vincent’in  uzun m üddet kulaklarında çınladı, ka
fasını altüst etti. O eve b ir daha ayak basmadı. 
Şuursuzca Thames kıyılarında dolaştı durdu. Bu 
arada birkaç karalam a yaptı, am a hepsini de pa
ram parça ederek nehrin bulanık sularına attı. 
Birkaç gün sonra H olânda’ya döndü. Ailesi o ara
da tekrar göç etmiş, bu defa E tten kasabasına yer
leşmişti.

Ursula'nın hayali onu b ir kâbus gibi kova
lıyordu. Zihni iyiden iyiye bulanmaya başlamış, 
bakışlarına garip b ir ifade gelmişti. Çabuk si
nirleniyor, en ufak b ir şeyden nem kapıyordu. 
Onu avutan tek şey resimdi. Sehpanın başında 
her şeyi unutuyor, am a işini bitirince yeniden 
kara düşüncelere dalıyordu. Ekimde tekrar Lond
ra ’ya döndü, gidip Ursula’yı aradı am a boşu
na... Kız, Vincent’in yüzünü bile görmek iste
miyordu.

Ruhi perişanlık içinde geçen kış aylarından 
sonra 1875 baharında Goupil şirketinin Paris’teki 
merkezine tâyin edildi. B urada da inzivaya çekildi. 
Kimse ile konuşmuyor, kendi âleminde yaşıyor
du. Tek başına Louvre Müzesine gider, klâsik şa
heserlerin karşısında saatlerce durur, onları bü
yük b ir hayranlıkla seyrederdi.

Günler geçtikçe dine kaışı eğilimi gittikçe 
arttı. Tek dostu olan H arry Gladwell adında genç

124



V I N C E N T  V A N  G O G H

bir İngilizle odasına kapanarak saatlerce kutsal 
kitaptan bölüm ler okumaya başladı. Çoğu zaman 
bütün b ir gece devam eden bu kıraat, ertesi sa
bah yorgun düşmesine sebep olduğu için, iş gücü
nü belirli şekilde kırıyor, sinirini büsbütün bo
zuyordu. Müşteriye karşı lâkayt davranmaya, olur 
olmaz yerde bağırıp çağırmaya başladı. Noel yor
tusuna doğru izin almaya bile lüzum görmeden 
ailesini ziyarete gitmesi üzerine dönüşte patronu 
tarafından ilk ih tarı aldı. Kararsızlık içinde geçen 
birkaç aydan sonra yemden E tten 'e gitti, ama, bu 
defa patronunun ih tarına lüzum kalmadı. Çünkü 
istifanamesini göndermişti.

Ailesi, Vincent’in bu davranışına çok üzüldü. 
Hele din adam ı olm ak istemesine b ir türlü  akıl 
erdiremedi.

Kardeşi Theo ise ressam olmasını istiyordu. 
Ama Vincent’in cevabı şu oldu:

— Ben bu k a ran  tek başıma almıyorum. İçim 
de bulunan gizli b ir kuvvet bunu bana emrediyor. 
Bu sebeple babam  ve büyükbabam  gibi rahip ol
m am  gerekiyor.

Vincent ertesi sabah gazetelerde Ingiltere’de 
çalışmak üzere Alman ve Fransız dillerini bilen 
bir öğretm en arandığına dair b ir  ilân okudu. H er 
iki dili de yeteri kadar bilmediği halde hiç vakit 
kaybetmeden Britanya adasına geçerek Kent 
eyaletindeki Ramsgate şehrinin b ir yatılı oku
lunda yardım cı öğretm enlik görevine girdi. Bura
da daha çok fakir aile çocukları okuyordu. 1876
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yılı temmuzunda aynı okul Londra’nın en sefil 
kenar m ahallelerinden biri olan Islew orth’a nak
ledildi. Vincent burada da işine devam etti. Oku
lun m üdürü, tam  Charles Dickens’in rom anların
da yaşattığı cinsten, katı yürekli, gaddar b ir adam 
dı. Bir gün, Vincent’den, öğrencilerin evlerine gi
derek, ailelerinden ders para lan ın  tahsil etmesini 
istedi. Beriki ise, id rar ve pislik kokan bu yıkık 
dökük perişan evlerden daha ilkine ayak basar 
basmaz irkildi. Gözlerinin önüne serilen bu sefa
let tablosu karşısında dili tutuluverdi. Öteden 
beri beslediği m erham et duygulan ile dine karşı 
olan eğilimi b ir  anda galebe çaldı. Artık k a ran  
kesindi; kendini tam am en dine verecek, yani ra 
hip olacaktı.

öğretm enlikten istifa ederek Jones adındaki 
b ir m etodist rahibin evine taşındı. İngilizceyi 
son derece kötü konuştuğu ve aslında da iyi b ir 
hatip olmadığı halde, fakir mahallelerde, sokak 
ortasında dinî sohbetler yapmaya başladı. Bu ko
nuşm alarında hüzünle ıstırabı, neşe ve m utlulukla 
kıyaslıyor, bunlan çözümlüyor, değerlendiriyor, 
sonunda da b ir fikirler kördüğüm ü haline getiri
yordu. Böylece dinliyenlere mânevi destek olmak
tan  çok, istemiyerek, yaralanm  büsbütün deşmiş 
oluyordu.

Yağmur, çam ur, kar, fırtına demeden aylar
ca bu am atör mesihlik görevine devam etti; so
nunda da hem  ruhen, hem  bedenen hastalandı. 
1876 yılının noelinde perişan b ir halde Holân-
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da’ya döndü. B ir süre Etten'de, ailesinin yanında 
dinlendi. Ama bu aile yetişkin b ir inşam uzun 
müddet besliyecek kadar varlıklı olmadığı için, 
hiç değilse cep harçlığını çıkarabilecek b ir  iş tu t
ması gerekiyordu. 1877 yılı başm da Dordrecht’teki 
bir kitapçı dükkânına tezgâhtar olarak girdi. Ama 
burada da sadece birkaç ay barınabildi, öylesine 
dine bağlanm ıştı ki, papazlar gibi, kapkara cüp
peler giyerek dolaşıyordu. Oğullarının bu  davra
nışı karşısında artık  başka çıkar yol bulunm adı
ğını anlıyan aile, nihayet Vincent’in rahip olmak 
isteğine boyun eğdi. Amsterdam Üniversitesi llâ- 
hiyat Fakültesinin Protestan Teolojisi Bölümüne 
devam edebilecekti.

Am sterdam ’a  giderek am cası Jan ’ın evine yer
leşti. Üniversite kabul im tihanlarına hazırlanmaya 
başladı. Okulu vaktinden önce bıraktığı için Yu
nanca ve Lâtince’yi kendi kendine öğrenmesi gerek
mekteydi. Kahredici b ir  azimle geceyi gündüzüne 
katarak  çalıştı. İğne, ipliğe dönmüş, sinirleri ke
m an yayı gibi gerilmişti. Grek ve Lâtin dillerinin 
temel kurallarım  iyiden iyiye öğrenmiş, sınav için 
lâzım olan öbür konulara da dö rt başı m am ur ola
rak  hazırlanm ıştı. Ama sonuç yine de bütün  um u
dunu b ir  anda kırdı. 1878 tem m uzunda imtihanı 
verdiği halde, kabul edilenler listesinde adı yok
tu. Hasılı, üniversiteye alınmamıştı. Hedefine ula
şam am ış olm anın üzüntüsü içinde kıvranırken 
Brüksel’de kısa zam anda m isyoner yetiştiren b ir 
okulun bulunduğunu öğrendi, «insanlık ıstıra
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bını dindirmek için rahip olmak şart değil ya» 
diyerek Brüksel'e gitti. Niyeti üç ay süren bir 
kurstan sonra Borinage’daki maden ocaklarında, 
boğaz tokluğuna en sefil şartla r altında çalışan 
amelelerin arasında, misyonerlik görevine başla
maktı. Ama işler bu defa da dilediği gibi yü
rümedi. Brüksel’deki okulda Fransızcasım yeter
siz, konuşma tarzım  acayip ve insicamsız bul
dular. Vincent’in gerçekten de kendine has b ir 
dili vardı. K onulara dosdoğru girer, kelimeleri 
süslemeye lüzum görmeden, gelişi güzel konu
şurdu. Bu sebeple «Evangeliste» unvanım da ala
madı. Vincent'in bu durum  karşısında sinir buh
ranları büsbütün arttı. Oğlunun bu işe lâyık 
görülmemesi babasm m  da meslekî gururunu iyice 
zedeledi. Rahip Van Gogh hemen Brüksel’e gi
derek Protestan kiliseleri başrahipliğine bu ko
nuda b ir dilekçe verdi. Neticede Vincent’e hiç de
ğilse «Serbest Vâiz» unvanı tanındı ve Mons şehri 
civarındaki b ir kasabaya atandı. Böylece arzusu 
gerçekleşiyor, Borinage bölgesinin perişan maden 
ocaklarındaki görevine başlıyordu.

Bu pis, sefil yerin basit insanları arasında, 
temiz-pâk, itinalı kıyafeti ile kendi kendinden 
utanm aya başladı. B ir bavuldan ibaret giyim eş
yasını kom şularına dağıttı, kendine kaba çuha
dan bir pantolon dikti, sırtına eski b ir asker ce
ketini geçirdi ve sefil b ir barakada oturm aya 
başladı. Ocağın kenarında kıvrılıp yatıyor, oda
sını süpürmeye, elini yüzünü yıkamaya bile lü
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zum görmüyordu. 50 franklık cılız maaşını bu 
fakir insanlara dağıtıyor, vaktinin büyük bir kıs
mını yatalak hasta lara  kutsal kitaptan bölümler 
okumakla geçiriyordu. Çevresindeki bu sefalet 
tablosu sanat yönünden de hayal âleminde etki
ler yapmıştı. Çöplükten paçavra ile yanmış taş 
köm ürü toplıyan kadınların ıstıraptan şekil de
ğiştirm iş yüzlerini, param parça kılıkları içinde 
zıpzıp oynıyan yüzü gözü kirli çocukları, bum 
buruşuk ihtiyarları b irer karak ter tablosu halin
de çizmeye başladı. Vincent’in zorla sefaleti be
nimsemek kaygısiyle öz kalıbından sıyrılması ba
sit köylüleri bile hayrete düşürm üştü. Kendisini 
çok sevmekle beraber, ona gerçek bir din adamı 
göziyle bakan pek yoktu.

1879 yılı ocak ayında yine aynı bölgedeki 
Wasmes kasabasına rahip yardımcılığı göreviyle 
atandı. Burada da aym hayatı sürmeye devam et
ti. Vincent’in misyon çalışm alarının yankılan kısa 
zamanda uzaklara kadar ulaştığı için, bağlı bulun
duğu kilise, bu idealist gencin çalışmalarını yakın
dan görebilmek için Borinage'a b ir  m üfettiş gön
derdi. Ama m üfettiş, Vincent’in bu zoraki sefale
tini yersiz bulduğu için hakkında b ir rapor hazır- 
lıyarak kilise başkanlığına yolladı. Bu raporda Van 
Gogh’un tutum u «Mistik b ir çılgınlık» olarak va
sıflandırılıyordu. ö te  yandan, alışık olmadığı bu 
yaşama tarzı ve bilhassa m üthiş sigara tiryakiliği 
sağlık durum unu endişe verecek şekilde bozduğu 
için, kiracısı bulunduğu fırıncı ustasının kansı,
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bir m ektupla durum u ailesine bildirdi. Üç gün 
sonra Wasmes’e gelen babası bir deri, b ir kemik 
haline gelmiş olan oğlunu basit b ir ot m inderin 
üstünde yatar bulunca, hemen kendisiyle birlikte 
eve dönmesini istedi. Vincent fazla diretmiyerek 
evinin yolunu tu ttu . Van Gogh’un misyonerlik ha
yatı da böylece sona erdi.

Artık ağır ağır dinden ayrılıyor, kendini da
ha çok resim  sanatına veriyordu. Ama bu konuda 
yeteri kadar bilgisi yoktu. O sırada kuzey Fran
sa’daki Courrieres kasabasında Jules Breton adın
da vasat b ir ressam  yaşıyordu. Vincent tabloları
nın taşıdığı sosyal karak ter sebebiyle bu adam 
dan nedense çok hoşlanıyordu. 1880 kışında para
sız pulsuz ve yaya olarak bu ressam la tanışm ak 
amaciyle yola çıktı. Geceleri köy evlerinin saman
lıklarında veya açık havada yattı. Ama Courrifcres’e 
kadar geldiği halde, nedense Jules Breton’un ka
pışım çalm adan geri döndü. Bu gezisinde Fransa'da 
gökyüzünün Borinage'm  isli, bulanık göğü ile kı- 
yaslanamıyacak kadar b errak  ve parlak olduğunu 
keşfetti.

B ir süre köy köy, kent kent serseriler gibi 
dolaştı. Nihayet b ir gün kendini tek rar aile oca
ğında buldu. O sırada Paris'te oturan Theo’dan bir 
m ektupla birlikte bir m iktar para aldı. Çoktan
d ır ihmal ettiği bu m üşfik kardeşin davranışı onu 
çok utandırdı. Hemen uzun b ir cevap yazdı. Bu 
m ektubunda başarısızlıklarından, ıstırabından dem 
vuruyor, bu durum unun düzeleceğini um ud etti
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ğini, a rtık  kendini tam am en resme vermek iste
diğini yazıyordu.

Tek başm a daha fazla çalışamıyacağmı anla
yınca Brüksel'e gitti. Bu yeni çevrede ruhi bakım 
dan belirli b ir huzura kavuşan Van Gogh birkaç 
ay verimli olarak çalıştı. Ama çok geçmeden tek
ra r  buhranlı günler başladı. Avunmak için 1881 
nisanında E tten’e dönünce bu buhran büsbütün 
arttı. Çünkü genç b ir  dul ve b ir çocuk anası olan 
yeğenine âşık olmuştu, ö len  kocasına çılgınca bağh 
bulunan bu kadın, Vincent’in evlenme teklifini red
dedince korkunç krizler yeni baştan yoklamaya 
başladı. Ahlâk kurallarım  her şeyin üstünde tu tan  
babası ile de bu arada âdeta saç saça baş başa 
geldiler.

Aynı yılın aralık  ayında Den Haag’a  giderek 
Mauve, Breitner, de Brock gibi sanatçılarla bir
likte çalışmaya başladı. Ama bütün bu ressam 
ların akademik anlam ından kısa zamanda usan
dı. Günlerden b ir  gün korkunç b ir sin ir krizi 
sonunda Mauve’un atelyesindeki bütün heykelle
r i kırdı döktü, resim leri param parça etti. Oysa, 
dayızadesi olan Mauve, onu büyük b ir  şefkatle 
bağnna basmış, yedirmiş içirmiş, b ir  dediğini 
iki etmemişti. Bu sıralarda Vincent’in hayatına 
yeni b ir m acera karışm ış bulunuyordu. Model 
olarak kullandığı Christine adında sefil b ir fa
hişe ile yaşam aya başladı. Kısaca «Sien» adını 
taktığı bu kadm  başka b ir adam dan hâmile
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kalmıştı. Vincent, sevgisine mukabele etm ek is- 
temiyen diğer kadınlara karşı beslediği duygu
ları şimdi bu kadına karşı besliyor, üstelik de acı
yordu. «Sorrow» adı ile ün salmış olan çıplak, bu 
kadım insanlık kaderinin dehşet verici bir sembolü 
olarak canlandırır.

Christine temmuzda, Leyden şehrinde bir er
kek çocuk doğurdu. Vincent bu çocuğun yaşıya- 
bilmesi için dilenciler gibi kapı kapı dolaşarak 
sulu boya resim lerinden birkaçım güçlükle sattı. 
Ama kadın kendini tam am en içkiye vererek güç
lükle kazanılmış bu p ara lan  yok etti. Oğlunun böy
le aşağılık b ir kadınla aynı çatı altında yaşa
masını bir tü rlü  hazmedemiyen Rahip Van Gogh, 
Den Haag’a giderek bu kadmı bırakm ası için 
âdeta yalvardı. Ama Vincent babasının bu iste
ğini reddetti. Çünkü çocuğu taparcasına sevi
yordu. Bunu takip eden aylar Vincent için çok 
çetin oldu. Mânevi ıstırap yetmiyormuş gibi, aç
lık, perişanlık da yakasım bırakmıyordu. Chris
tine bu arada başka erkeklerle de eskisi gibi per
vasızca gönül eğlendirmeye devam ediyordu. 1883 
temmuzunda Vincent nihayet ağır şekilde has
talandı. Böylece Theo’nun da araya girmesiyle 
Sien’den ayrılm aya razı oldu. Babası bu sıralar
da, Katoliklerin çoğunlukta olduğu Nuenen şeh
rinde rahiplik görevine yeni başlamış bulunuyor
du. Vincent bıı defa ailesinin yanında tam  iki yıl 
kalacaktı.

Nuenen’de atelye olarak kullandığı rahipler

132



V I N C E N T  V A N  G O G H

lojmanının çam aşırhanesinde b ir yandan daha çok 
köy hayatı ile ilgili konularda resim  yapıyor, öte 
yandan da Dickens, Cariyle, Beecher - Stowe gibi 
yazarların eserlerini okuyordu. Birçoklarının naza
rında değersiz, geçimsiz, acayip b ir insan olduğu 
halde, hayatından yine de memnundu; «Ahenk 
içindeyim, bana sakin, temiz b ir  müzik gibi 
geliyor bu» diyordu. Ama bu ahenkli günler 
yine de uzun sürm edi, kendisini hayat yolunda 
takip edecek olan kötü kader b ir defa daha 
yakasına yapıştı. Pek güzel sayılmamakla bera
ber, son derece içli, duygulu b ir insan olan Mar
got adındaki komşu kızı kendisine âşık oldu. 
Vincent kızı sevmediği halde acıdığı için evlen
meyi kabul etti. Bu defa da ailesi araya girerek 
kızı eve kapattı. Margot intihar teşebbüsünde 
bulunduysa da ölmeden kurtarıldı. Vincent’in 
son aşk m acerası da böylece bitti. Bunu birkaç 
ay sonra daha büyük bir felâket takip etti. 27 
m art 1884 te âni olarak babası öldü.

Sanatçının garip mizacı çevresinde endişe 
uyandırmaya başlam ıştı. Bölgenin Katolik kilise
leri başrahibi, cem aatine dahil bütün  genç kızları 
bir araya toplıyarak, bu çılgın ressam a model
lik etmemelerini, aksi halde b ir daha kiliseye 
ayak basam ıyacaklanm  kesin b ir dille bildirdi. 
Bunun üzerine korkudan kapısını çalan olmadı. 
Loş atelyesinde tek başına çalışıyor, kendi kendine 
yüksek sesle nu tuk lar veriyor veya okuyordu. Bu 
çağda yaptığı resim ler tam  içinde yaşadığı çevreye
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uygundu. K apkara bulutları ile haşin, abus çeh- 
reli tabiatı ve içinde yaşıyan insanları yine ko
yu, kasvetli renklerle canlandırıyordu. Konular 
hep eşitti: Köy hayatından sahneler, Millet’den 
kopyalar, eşyaları günlük hayattan seçilmiş na
türm ortlar, yağm urlu, nemli Holânda m anzara
ları. Seçtiği konulara sosyal b ir  hava vermekle 
beraber, oldukça sert çizgileriyle yer yer Da- 
um ier’yi, ha ttâ  Frans H als’i hatırla tan  tarafları 
vardı. Bu resim lerin en önemlisi olan «Patates 
Yiyenler» için ekspresyonizmin öncüsü diyenler 
bile vardır.

Babasm ın ölüm ünden sonra Nuenen gibi ge
rici b ir taşra  şehrinde oturm anın vakit öldür
m ekten başka b ir işe yaramıyacağını anhyan 
Van Gogh, 1885 yılı kasım  ayında birakç resim  
satm ak um udu ile Anvers'e gitti. Muazzam lima
nı, hareketli havası, b ilhassa Rubens’in resimle
ri ile Anvers ona ruh ları ferahlatıcı b ir  meltem 
gibi geldi. Antikacıları, eski kitapçıları dolaşırken 
gözüne ilk defa Japon estam pları ilişti. Bu sanata 
hayran kaldı. B urada kısa süre Karel V erlat’ın 
atelyesinde çalıştıktan sonra kardeşi Theo’dan al
dığı b ir m ektup üzerine Paris’e gitti.

Van Gogh 1886 dan 1888 e kadar kaldığı Pa
ris’te hep Theo ile b irlik te yaşadı. Halü vakti ol
dukça düzgün olan Theo, fakir kardeşi için pa
ralanıyor, onu büyük b ir şefkatle besliyordu. 
Uzun m üddet yapayalnız yaşadıktan sonra gör
düğü bu yalanlık Vincent’i ruhi bakım dan da
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biraz huzura kavuşturm uştu. Dört ay m üddetle 
çalıştığı Cormon atelyesinde Lautrec'le, Theo’nun 
yardımiyle de Monet, Renoir, Pissarro ile tanıştı. 
Bilhassa P issarro 'dan, açık renk dizileriyle, renk 
değerlerini ayırm ak sanatım  öğrendi. îş te  böy
lece ilk defa olarak çağdaş sanatçıların çalış- 
malariyle, kendi denemelerini kıyaslamak, sanat 
konusunda tartışm ak im kânm ı bulm uş oluyor
du. Öte yandan Louvre’da çok sevdiği Delacroix 
ile R em brandt’m sanatını da aynı hayranlıkla 
incelemekteydi. Louvre’dan sonra en çok uğra
dığı yer Bing Galerisi idi. Çünkü burada çağın 
en ünlü Japon estam pları koleksiyonu vardı. Bu 
sıralarda yaptığı resim lerde gelenekçi sanata kar
şı belirli b ir yakınlık duyduğu görülür. Kitabı
mıza aldığımız «Çıplak» işte bunun b ir örne
ğidir. Resimde henüz Van Gogh’a has o cüretli 
fırça, o pırıl pırıl renkler yoktur.

1886 yazının son günlerinde bu şehirde, çok
tandır sanatına hayran olduğu Gauguin’le tanış
tı. Hemen dost oldular, h a ttâ  kendisine, birlikte 
b ir sergi açm ak teklifinde bulundu. Anquetin, 
Emile Bernard, Lautrec, Signac, Seurat gibi sa
natçıları da ikna ederek b ir topluluk kurdular. 
O ana kadar Paris’te  bütün gayretine rağmen tek 
resim satam ıyan Vincent, bu  sergi ile malî duru
munu biraz olsun düzeltebileceğini um ud etti. Şim
di sıra sergiyi açacak uygun b ir yer bulm aya gel
mişti. Uzun çabalardan sonra Clichy B ulvarında
ki bir lokantanın sahibi ile bu konuda anlaştılar.
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Resimler lokantanın duvarına asıldı, am a çok geç
meden lokantacı resim leri olduğu gibi indirerek, 
kapının önüne attı. Sebebini soran sanatçılara da 
şöyle d e d i:

— Bu resim ler karşısında m üşterilerim in iş
tahı kapandı, dükkânım a uğramaz oldular. Onun 
için kaldırm ak zorunda kaldım.

Bu başarısızlıklar dizisi Vincent’in hevesini ye
niden kırm aya başlam ıştı. Huysuzluğu gün geç
tikçe artıyor, davranışları Theo’nun bile sabrını 
taşırıyordu, iş te  bu bezginlik içinde ilk in tihar 
teşebbüsünde bulundu, am a ölmedi, ilkbaharda 
Signac ve Emile B em ard’la birlikte sık sık açık 
havaya çıkarak, m anzaralar yaptı. Böylece biraz 
düzelir gibi oldu. Bu arada bilhassa Grande Ja ttc  
adasında oturan  Seurat ile buluşuyorlar, sanat 
konusunda ilgi çekici sohbetler yapıyorlardı. Bu 
sırada yaptığı resim lerin en önemlilerinden biri 
olarak «Pdre Tanguy» portresini sayabiliriz. Bü
tün çağdaş ressam ların hâmisi sayılan bu ünlü 
resim  malzemesi tacilini Vincent Japon estam p
larından aldığı ilham la canlandırmış, tabloda ta
mamen em presyonistlerin açık, berrak  renkle
rini kullanm ıştır. Sonbaharın yaprakları dökme
siyle ruhu yeniden kararm aya başladı. Öte yan
dan içki ile sigara sıhhatini iyiden iyiye bozmuş
tu. Kardeşinin sırtından geçinmek ağır geldiği 
için günlerce eve uğramıyor, dolayısiyle de yeteri 
kadar beslenemiyordu. Nihayet Lautrec’in tavsiye

136



V I N C E N T  V A N  G O G H

siyle Paris'i terkederek güneye gitmeye karar ver
di. Bu iş için de Arles’i seçti.

Van Gogh deyince hatıra her şeyden önce Ar
les gelir. Çünkü bu şirin güney şehrinde geçirdiği 
on beş ay, hayatının, bilhassa sanatının en önemli 
bölümü sayılır. Arles’da her şey bambaşkaydı. Ta
biat daima değişen b ir ışıkla yıkanıyordu. Burada 
mavi, gerçekten mavi, sarı, gerçekten sarıydı. Kup
kuru, kavruk tarlaları bile son derece çekici bulu
yordu. Mevsim kış olduğu için hava kuru  ve so
ğuktu. Avaza rağm en açık havada çalışm aktan zevk 
duyuyordu. Nidanda son k ar tanecikleri altından 
tom urcuklar çatlatm aya başlarken Japonya’da bu
lunduğunu sandı. Onun için yepyeni b ir  dünya 
olan bu yerde durm adan, dinlenmeden çalışmaya 
devam ediyor, Theo’ya yazdığı b ir m ektupta şöyle 
diyordu: «Ağaçların çiçek açma mevsimi öyle kısa 
ki, bu harikulâde tab iat olayı ile nasıl yarışacağımı 
bilemiyorum».

Kısa zam anda odasının duvarları pırıl pırıl 
resimlerle doldu. Mavi, eflâtun ve sarının hâkim 
olduğu bu resim lerde başlıca konular ayçiçek- 
leri ve k ır çiçekleriyle kaplı tarlardı. Yaz ayı
nın ilk günlerinde civardaki Les-Saintes-Maries 
d e -la -M e r kasabasına giden sanatçı burada ilk 
defa Akdenizi keşfetti. Sahalıları kabakuşlukta kal
kıyor, balıkçıların denize açılmalarını seyrediyor
du. Sainte-Maries’nin kadınlan onun nazarında 
Giotto'nun klâsik kahram anlarından daha güzel, 
daha alımlıydı: «Deniz burada öylesine bam baş
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ka ki» diyordu; «yeşil mi, yoksa eflâtun mu in
san kestiremiyor. Akdeniz'i gördükten sonra, renk 
konusunda hasis davranılamıyacağını kesin ola
rak  anladım.»

Arles’a dönüşünde bu şirin şehir yazın tam 
ortasında bulunuyordu. Çevresindeki tibiata bu 
kere hâkim  olan renkler altın, bronz ve bakır, 
gökyüzü ise yeşile çalan maviydi. Gözün alabil
diğine uzanan kuru, taşlı Crau ovasında, göğe 
yer yer yükselen koyu yeşil selviler karşısında 
büyük b ir aşkla çalışıyor, kavurucu sıcağa rağ 
men tarlaların  ortasında sehpa kurarak saatler
ce güneşe karşı âdeta mücadele ediyordu. Gece 
bastırıp  da el ayak ortadan çekilince, o yatağına 
girmiyor, tek ra r k ırlara  açılıyordu. Vincent’in 
bu gece m anzaraları arasında en önemlilerinden 
biri sayılan «Yıldızlı Gece» yi hasır şapkasına 
b ir m um  takarak  yapm ıştır. İkinci önemli gece 
resm i de kitabım ıza «Arles’da Kahvehane» adı ile 
aldığımız resim dir. Bu ahenkli kompozisyonda ana 
renkler san  ile mavidir.

188S ekiminin yirminci günü Vincent’in ha
yatında b ir dönüm noktası sayılır. Çünkü bu, 
Gauguin'iıı Arles’a geldiği gündür. Dostu, Vin- 
cent’i çok yorgun, h a ttâ  bitkin buldu. Gerçek
ten de Vincent b ir m üddettir şiddetli baş ağrıla
rından şikâyetçiydi. Gözleri de yanıyordu. Ama 
Gauguin’i yine de sevgiyle bağrına bastı, birlik
te o turdular ve birlikte çalıştılar. Vincent’in 
savruk, derbeder karakterine karşılık, son derece
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muntazam, o nispette de m uktesit b ir adam  olan 
Gauguin evin idaresi işini üzerine aldı. Resimle
rinin satışından tem in edecekleri kazancı bile pay
laşacaklardı. K arar buydu. Gelgelelim çok geç
meden aralarındaki görüş farkı kendini gösterme
ye başladı. Sohbetleri kısa zamanda tartışm a ha
lini alıyor, şiddetli b ir kavga olarak bitiyordu. Bu 
tartışm aların  sebebi aslında b ir  incir çekirdeğini 
bile dolduram ıyacak kadar küçüktü. Gauguin me
selâ, Vincent’in Daumier, Daubigny, Rousseau gibi 
sanatçılara karşı hayranlık duyduğu halde, hangi 
akla hizmetle Ingres, Raphael ve Degas’yı reddet
tiğini b ir türlü  anlıyamıyordu. M ontpellier Mü
zesinde Rem brandt konusunda yaptıkları b ir  ta r
tışm a sonunda öylesine kapıştılar ki, civardan 
yetişip ayıran olmasaydı, ikisinden birinin m ü
zeden sağ çıkması belki de mümkün olamıya- 
caktı.

Ama, yine de biribirlerine karşı kin gütm ü
yor, çarçabuk banşıveriyorlardı. H aftalar böylece 
geçti. 23 aralık ta Vincent, arkadaşının b ir por
tresini bitirm iş, akşam  meyhanede karşılıklı b ir
kaç kadeh absinth içmişlerdi. İşte  o anda yeni
den kafası kızan Van Gogh, arkadaşım  ölümle teh
dit etti. Gauguin ise bu sözleri, sarhoşluğun tabiî 
b ir neticesi saydığı için, pek aldırm am ıştı, h a ttâ  
koluna girerek eve götürm üş, yatağına yatırm ıştı. 
Ama Vincent ertesi sabah özür dilediği halde, 
beriki a rtık  buralarda duramıyacağım, Paris’e dön
mek istediğini bildirdi. Gün boyunca aralarında
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gergin b ir hava esti. Akşama doğru Gauguin 
biraz dolaşmak niyetiyle sokağa çıktı. îş te  o 
anda arkasında ayak sesleri duydu. Dönüp ba
kınca Vincent’in b ir  uyurgezer gibi üzerine doğ
ru geldiğini gördü. Elinde koskoca b ir ustura 
vardı. Göz göze geldikleri zaman Van Gogh b ir 
an için olduğu yerde dondu kaldı, sonra gerisin 
geriye dönerek koşa koşa evine gitti. Kulakların
dan birini bu ustu ra  ile kesti. Kesik kulağın 
kanını temizledikten sonra itina ile sararak  Ar- 
les’daki genelevlerden birine götürdü. îy i tanı
dığı b ir sermayeye:

— Al cicim, sana b ir hediye getirdim ... diye
rek uzattı vc çıkıp gitti.

Dehşete kapılan fahişe b ir anda bütün ma
halleyi yağa kaldırdı. Çok geçmeden olayı bütün 
Arles’da duymayan kalmadı. Korkudan geceyi 
başka yerde geçiren Gauguin ertesi sabah eve 
döndüğü vakit, kapının önünde büyük b ir kala
balıkla karşılaştı. Eşikte kan izleri vardı. B ir so
lukta içeri girdi. Vincent sapsarı kesilmiş yüzüy
le yatakta hareketsiz yatıyordu. Yaklaşınca sa
dece baygın olduğunu anladı. Çok geçmeden ayıl
dı. Büyük b ir sükûnetle piposunu istedi; birkaç 
nefes çektikten sonra da kendisini almaya gelen 
jandarm alara karşı hiçbir mukavemet gösterme
den S a in t-Paul hastanesinin yolunu tuttu. Baş
hekim Dr. Rej-, Vincent Van Gogh'un korkunç 
dehasını keşfeden ilk insandı. Bu anlayışlı he
kimin iyi bakımı sayesinde biraz sükûnet bu-
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larak iki hafta sonra taburcu edildi. 1889 yılının 
7 ocak günü evine döner dönmez ilk işi «Kesik 
Kulaklı Portre» yi yapm ak oldu. Beşerî unsurlar 
bakımından bu resimle kıyaslanabilecek ikinci 
b ir portre daha yoktur diyebiliriz. Kesik kulağı 
gizliyen sargı, uçuk beniz, biribirlerine yakın ve 
boşluğa bakan gözler itirafnam elerin en samimi
si, en realistidir. Sanatçı bu resimle ilgili olarak 
kardeşi Theo'ya yazdığı b ir m ektupta: «Yaşa
yan b ir ölüye benziyorum» diyordu. Bu portre 
gerçekten de yaklaşm akta olan felâketin ilk ha
bercisiydi.

Bundan sonra peşi peşine her biri ayrı b irer 
âlem olan resim ler vermeye devam etti. Boyala
rın en cüretlilerini çekinmeden kullanıyor, yep
yeni renk dizileri meydana getiriyordu. Yalnız 
fırça ile yetinmiyor, spatülle, parm aklariyle ve
ya boya tüpünü olduğu gibi beze sıkm ak sure
tiyle çalışıyordu. Ama bu da uzun sürmiyecekti. 
ikinci b ir krizden sonra komşuları tek ra r hasta
neye kaldırılm asını istediler. Mahallî polis bu 
iş için gerekli muameleyi hemen tamamladı: 1889 
yılının 9 mayıs günü Arles civarındaki Saint - 
Remy akıl hastanesine götürüldü. Aslında da 
Van Gogh, bu  şa rtla r içinde hayatının geri kalan 
kısmım b ir akıl hastanesinde geçirmeye çoktan 
razıydı.

Burada çok iyi muamele gördü, hattâ  kendi
sine özel b ir oda bile verildi. Ama yalnızlık kor
kusunu yenmek için öbür hastalarla birlikte ye
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meği, onlarla konuşup, dertleşmeyi tercih ediyor
du. B urada geçirdiği günler aynı zam anda en 
verimli çağı oldu. 200 e yakın tablo, yüzlerce de
sen yaptı. Bu çalışma gücünü sadece, kısa fâsı- 
lalarla yoklıyan üç büyük kriz engelledi. Bu kriz 
anlarında kendini tam am en kaybederek köm ür 
tozlarının, çam urların içinde yuvarlanır, hattâ  
boya tüplerini olduğu gibi yutardı. Korkunç bir 
ruh kompleksi altında eziliyordu. Çok şey ola
yım derken, hiçbir şey olamadığına inanan bu 
insanın ruhuna hükm eden kara kuvvetleri şöy- 
lece sıralam ak müm kündü: Rahip olan babası
nın izinde yürüm ek istemiş, am a bu konuda kı
sa zam anda yenilgeye uğram ıştı. Ressam ola
rak  da aynı başarısızlığın kendisini beklediğin
den korkuyordu. Van Gogh’a konan teşhis sa r’a 
ve şizofreni olmakla beraber hastalığı dış görü
nüşü bakım ından hâd b ir safhada değildi. Ger
çekten de epileptik olduğu halde, klâsik anlam 
da sa r’a nöbetleri yerine, krizleri, sadece fizik 
ötesi veya dinî karakterde halüsinasyonlar şek
linde kendini gösteriyordu. Yani, za ran  çevre
sinden çok kendineydi. Ünlü ruh  hekimi Jaspers, 
Van Gogh’un bu durum unu sonradan haklı ola
rak  «Kişiliğin parçalanm ası, bölünmesi» şeklin
de tarif etm iştir.

Saint-Römy’de yaptığı resim lerde artık  renk
ten çok ritm e, harekete önem verdiği görülür. 
Çoğunu gardiyan refakatinde açık havada yaptı
ğı bu  tablolarda değişik b ir anlam vardır. Fır
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çası büyük daireler çizmekte, gökyüzü ile yeryü
zünü bir bütün halinde kaynaştırm aktadır. Ki
tabımızda sunduğumuz «Selvili Yol» işte bunun 
b ir örneğidir. Selvi ağacı bu resim de âdeta bü
yük helezonlar çizerek göğe yükselir. Krizler 
yokladığı zaman odasına kapatıldığı için dem ir 
parmaklıklı pencereden bakarak çalışmaya de
vam etti. Bu m anzaralarda özlemini çektiği Ho- 
lânda’nm  havası sezilir. Bu arada R em brandt’ 
dan, Delacroix’dan, Millet’den, Daumier’den, Gus
tave Dorö'den de kopyalar yaptı. Bunlarla, öte
den beri beslediği sosyal ve dinî idealini de ger
çekleştiriyordu. Bu resim lerde kullandığı renk
ler daha ölçülü, daha yum uşaktır.

Saint-Remy’de geçirdiği son hafta lar içinde, 
arzuladığını elde edememiş olmanın verdiği aşa
ğılık duygusu tek rar geldi. Bu arada Theo’dan 
aldığı b ir m ektupta, b ir oğlu olduğunu, adını 
da Vincent-Willem koyduğunu öğrenince bu duy
gu büsbütün arttı. Hâlâ kardeşine m uhtaç olmak 
düşüncesi, içli sanatçıyı yiyip bitiriyordu. Aynı 
günlerde ise Saint-Remy tım arhanesine m utlu 
b ir haber ulaştı. Brüksel’deki b ir sergide Vin- 
cent’in «Kara Üzümler» adlı resm i 400 franga 
satılm ıştı. Bu, öm rü boyunca alıcı bulan ilk 
ve son eseri olacaktı. Theo, kardeşinin günden 
güne kötüye doğru giden sağlık durum undan 
endişe ettiği için, Auvers-sur-Oise’a naklini iste
di. Bu konuda dostu ruh hastalıkları uzmanı 
Dr. Gachet gereken yardımı göstereceğini va-
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detti. Vincent alıştığı Saint-R<§my’den güçlükle 
ayrılarak 17 m ayısta Paris’e gitti. Gerek Theo, 
gerekse genç karısı Vincent’i şefkatle karşıladı
lar. Ama büyük şehrin gürültüsü sinirlerini ber
bat ettiği için burada sadece üç gün kalabildi. 
Dördüncü günün sabahı Valmondois civarındaki 
Isle-Adam’da bulunan Auvers köyüne gitti. Pis
sarro, Cezanne gibi sanatçıların şahsi dostu, ay
nı zam anda da am atör ressam  olan Auvers has
tanesi başhekimi Dr. Gachet ile Vincent daha 
karşılaşır karşılaşm az kanları kaynaşıverdi. Tec
rübeli hekim, Van Gogh'un sadece çalışma saye
sinde şifa bulabileceğini anlamıştı. Kısa zaman
da aralarında sıkı b ir dostluk kuruldu. Dr. Ga
chet kendisini hastanede yatırm ayıp Saint-Aubin 
adındaki kahvehanenin üst katında b ir oda tu t
tu. Böylece bu anlayışlı ilim adamı sayesinde 
yine bağımsızlığına kavuşm uş oldu. Hummalı b ir 
şekilde çalışmaya devam etti. Bu resimlerinde 
de hareket noktası renkten çok ritim dir. Kıv
rak hatlar, helezonlar, daireler yine dikkati çe
ker. Bu arada Dr. Gachet’nin son derece ba
şarılı b ir portresi ile, kendi portresini de son 
defa olarak yaptı. Yeşilimtırak mavi ile saç, 
sakalı meydana getiren kızıla çalan san , bu res
min ana renkleridir. îfade bakım ından portre 
yepyeni b ir vicdan muhasebesi şeklinde önüm ü
ze serilir.

Theo’nun her ay başı havale ettiği harçlık hazi
randa gelmeyince Paris’e gitti. Ama kardeşinin ka-
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pisini çalarak «dilencilik» etmeye eli varmadı. 
Aç; perişan Paris kaldırım larında dolaşırken 
Toulouse-Lautrec ve Emile B em ard’la karşılaştı, 
fakat onlardan da yardım  istiyemedi. Böylece is
ter istemez tek ra r Auvers’e döndü. Dr. Gachet de
miryolları işletm esinde de hekim olarak görevli 
bulunduğu için haftanın belirli günlerinde civarda 
dolaşırdı. İşte  o gün de yerinde yoktu. Terkedil
miş olmanm ıstırabı içinde tarla lara  çıktı, resim  
yaparak avunm aya çalıştı. Kitabımıza aldığımız 
«Buğday Tarlasında Kargalar» bu  resim lerden biri 
ve hayatının son eseridir.

Artık hayata karşı fazla m ukavemet edemiye- 
ceğini anlamıştı. Karga vurm ak bahanesiyle ya
nm a b ir tabanca alarak iki gün sonra aynı tarlaya 
gitti. Tabanca ile kargalara değü, kendi kalbine 
nişan aldı, am a kurşunlar hedefini bulam ayıp ci
ğerini deldi. K anlar içinde sürüne sürüne evine 
döndü. Felâketi haber alan Dr. Gachet’nin oğlu 
hemen yanma koştu. Van Gogh geceyi sükûnet için
de sevdiği piposunu içerek geçirdi. Bu durum da 
bile, kendisine daha fazla yük olmamak için, Theo’ 
nun adresini verm ek istemedi. Kötü haber yine de 
Paris'e ulaştı. Deli gibi Auvers’e gelen kardeşinin 
gözyaşları arasında 1890 yılı tem m uzunun yirmi 
dokuzuncu günü can verdi, ö lürken son sözü şu 
o ld u :

— Istırap  hiç dinmiyecek!...
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PAUL GAUGUIN
(1848-1903)

U kitabın son kahram anı olan Paul Gau- 
guin'in kişiliği üç kelime ile özetlenebilir: 

Medeniyete küsm üş adam. Ama, Avrupa medeni
yetinden kaçm ak için sığındığı Polinezya Adaların
da verdiği eserler yine de bu medeniyetin bölünmez 
b ir  parçası oldu.

Gauguin 7 haziran 1848 de Paris’te doğdu. Ba
bası Clovis, siyasi m uhabir, annesi ise ünlü kadın 
yazar Flora Tristan 'm  kızıydı. Bu aileye Ispanyol 
ve Peru kanı da karışm ıştı. Flora’m n babası, b ir 
Ispanyol kişizade, amcası da Peru Genel Valisi 
Dom Pio Tristan y Moscoso idi.

1851 yılında Louis Napol&m’un yaptığı hükü
met darbesi üzerine, cumhuriyetçi olduğu için 
ailesiyle birlikte Fransa’dan kaçmak zorunda ka
lan Clovis Gauguin yolda öldü. Karısı da iki ço
cuğu ile birlikte Lima’ya sığındı. Peru'nun başşeh
rinde ünlü akrabalarının yanında geçirdiği dört 
yıl Paul Gauguin için unutulm az çocukluk hâtı
raları oldu. Yedi yaşma basınca annesi ile birlikte
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Fransa’ya dönerek Orleans şehrinde okula başladı. 
Serüvenci ruhu çok geçmeden kendini gösterecek
ti. On altı yaşında gizlice Luzzitano adındaki şile
be girdi ve dünya denizlerinde tam  altı yıl dolaştı. 
1871 de tek rar karaya ayak bastı. Annesi ölmüştü. 
Bu defa bam başka b ir  işe girdi; bankacı oldu. 
Çok geçmeden M ette Gad adında DanimarkalI b ir 
kızla tanıştı. Kısa b ir sevişmeden sonra evlendi
ler. M ettc’den peşi peşine beş çocuğu oldu. Ban
kacılığı a rtık  benimsemişti. îyi para kazanıyor, dü
zenli iş ve aile hayatı ona yeni b ir m acera aram ak 
için vakit bırakmıyordu.

Yıllar böylece akıp gitti. Yalnız pazar günleri 
resim yapabiliyordu. Konuları daha çok manza
ra ile çocuk başlan  idi. «Salon» da sergilenen bu 
resimlerden biri çok beğenildi. Bu arada genç 
empresyonistlerle tanışarak onlann sergisine de 
katıldı. Tenkidciler resim lerinde Pissarro’yu andı
ran taraflar bulunuyorlardı. Otuz beş yaşında ban
kacılığı b ırakarak kendini tamamen resme verdi. 
Çok geçmeden bütün pa ra lan  bitince, bohem ha
yata ayak uyduram ıyan karısı, Kopenhag’da yaşı- 
yan anasırım evine döndü. Gauguin de peşi sıra 
gitti, am a kayınpederinin ekmeğini yemek ağır 
geldiği için burada fazla barınam adı. Dört çocu
ğunu karısına b ırakarak, dokuz yaşındaki oğlu 
Clovis’le birlikte Paris'e döndü. Hayatı gün geç
tikçe çetin b ir  durum  alıyordu. Oğlunun yaşıya- 
bilmesi için aşağılık b ir işi kabul etti. Cılız bir 
ücret karşılığı duvarlara ilân yapıştırm aya baş
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ladı. Ama açlık, soğuk ve alışık olmadığı bu 
yıpratıcı iş onu kısa zamanda yatağa düşürdü. 
Karısı da bu arada gelip Clovis’i alınca ıstırabı 
büsbütün arttı. Sıhhati biraz düzelince daha 
ucuz yaşıyabilmek için Bretagne bölgesine git
ti. Burada denize dimdik inen kayalıklar ve uçsuz 
bucaksız fundalık çok hoşuna gitti. Ablak yüzlü 
köylü portreleriyle yine köy havası taşıyan dinî 
konularda resim ler yapm akla avundu.

1887 yılında âni olarak çocukluğunu geçirdiği 
ülkelere göç etmeye karar verdi. Panam a'ya git
ti. O sıralarda yeni açılmakta olan ünlü Panama 
Kanalı inşaatında; yoluna devam edebilmek için 
gerekli parayı kazanm ak umuduyla çalıştı. Eli 
nasır bağlayıncaya kadar kan ter içinde kaya
ları kırdı, taş taşıdı. M artinique’e vardı, am a 
korkunç b ir hum m a yakasma yapıştığı için çok 
geçmeden tek rar Fransa’ya dönmek zorunda kal
dı. Paris’te birkaç ay evsiz, barksız, aç, sefil do
laştıktan sonra eski b ir dostu sayesinde birkaç 
tablosunu satabildi. Bunun üzerine tek rar Bre- 
tagne'a, Pont-Aven’e gitti. Artık başlı başına b ir 
sanat görüşüne sahip bulunuyordu. «Resim sulh 
ve sükûn dem ektir. H areket ifade eden her şeyi 
silkip atm alı, konuyu statik  b ir hale getirmeli» 
derdi. Bu sözler, Gauguin’in hem  eski M ısır sana
tına, hem  de Baudelaire’e olan eğilimini gösterir. 
Gerçekten de bu hisli şair, sanatın tüm ünü bozan 
her fuzuli hareketi âdeta suç sayardı.

Gauguin'in, Van Gogh’la Arles’da geçirdiği
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ve ünlü kulak kesme hikâyesiyle sonuçlanan gün
ler işte bu sıralara raslar. Kitabımızda sunduğu
muz «Arles’da Roma M ezarları Sokağı» yine bu 
çağın eseridir. Rom antik etkiler sezilen resim de 
çok ölçülü b ir renk dizisi ile kuvvetli b ir geometri 
göze çarpar.

Gauguin, öm rü boyunca tabiat karşısm da 
sehpa kurm am ış, bütün resim lerini muhayyile
den yapmıştır. Ona göre b ir  sanatçı, ancak ken
di kendine yeni b ir dünya yaratabilen insan
dı. Böylece, Verlaine ve arkadaşları gibi, sem
bolist görüşünü açıklamış oluyordu. Aslında da 
Gauguin yorum yönünden sembolist, yapı bakı
mından ekspresyonist, renkçi olarak da em pres
yonistti.

Bretagne’da yaptığı resim lerden birkaçım  Pa
ris 'te  sattı. Güzel Sanatlar Bakanlığından Tahiti’ye 
kadar bedava b ir vapur bileti de alınca çoktandır 
özlemini çektiği yerlere gidebilecekti.

23 m art 1891 de ünlü Cafö Voltaire’de arala
rında M allarme'nin de bulunduğu b ir sembo
list şairler topluluğu tarafından şerefine b ir ve
da ziyafeti tertiplendikten sonra yola çıktı; 8 
temmuzda Papeete’ye vardı. Ama bu şehri fazla 
medeni bulduğu için, adanın iç bölgelerindeki 
Mataeia köyüne çekilerek, orada on üç yaşmda 
b ir yerli kızı ile birlikte basit b ir kulübede ya
şamaya başladı.

Artık aradığını bulm uştu. İnsanüstü bir kud
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retle çalışıyordu. «Ia Orana Maria» ile «Arearea» 
bu devrin eserleridir. Birinci resim, H ıristiyan yer
lilerin din inancını sembolize eden b ir konudur. 
«Neşe» anlam m a gelen «Arearea» da insanlarla 
hayvanların cennet misali b ir çevrede sulh içinde 
yan yana yaşam alarını tasvir eder. H er iki tablo
daki cüretli renkler, statik  yapı sayesinde ölçülü 
b ir kompozisyon haline gelmektedir. Yine bu yıl
larda yaptığı; yerlilerin m istik korkusunu canlan
dıran «Manao Tupapau - ö lü lerin  Ruhu Uyumaz» 
bu serinin en önemlilerindendir.

Ama m utlu günler uzun sürmiyecekti. Çok 
geçmeden parası b itti, üstelik de ağır hastalandı. 
Böylece 1893 yılında ister istemez tek rar Paris'e 
dönmek zorunda kaldı.

Bu defa işler umduğu gibi çıkmadı. Kendisine 
karşı anlayış gösteren Güzel Sanatlar Bakam de
ğişmiş, halefi ise resim lerine bakm ak ihtiyacım 
bile duymamıştı. Tahiti’de büyük b ir aşkla yap
tığı resim leri hiç fiyatına sattı. Bereket versin ki 
amcasından kalan küçük b ir m iras hızır gibi imda
dına yetişti. Bu para ile kendine güzel b ir atclye 
kiraladı.

Gauguin bu sıralarda Paris’te Annah adında 
Cavalı b ir kızla tanıştı. B ir süre beraber yaşadı
lar. «Cavalı Annah» işte bu çağın eseridir. Sanatçı 
bu resminde nedense renkten yana oldukça hasis 
davranmış, uçuk pembe, donuk mavi ve kirli 
san  ile yetinm iştir. Buna karşılık sade yapısı ile 
gerçekten ilgi çekici b ir eserdir.
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Günlerden b ir gün Annah ile Bretagne’a git
mişlerdi. Pont-Aven’deki b ir meyhanede bu civelek 
kıza sataşm ak istiyen sarhoş gemicilerle kavga et
miş, yediği şiddetli b ir tekme neticesinde ayak 
bileği kırılm ıştı. Hastaneye kaldırılmış, bunu fır
sat bilen Cavalı Annah da evinden yükte hafif, 
pahada ağır ne varsa çalarak, gözden kaybolmuştu, 
iş te  bu  olay Gauguin'i öylesine sarstı ki, Avrupa'yı 
bir daha dönmemek üzere terketmeye karar verdi.

T ekrar Tahiti'ye vardığı zaman kendisine ula
şan ilk haber, kızı Aline’in ölümü oldu. Sakatlan
mış olan ayağı gün geçtikçe berbat b ir hal alıyor, 
Paris'te bıraktığı resim ler de hiç alıcı bulamıyor
du. Bu hayal kırıklığı içinde arsenik içmek sure
tiyle in tihara teşebbüs etti; ama başaram adı. Bu 
mânevi işkence yıllarının en büyük sembolü «Ner- 
den Geldik, Neyiz, Nereye Gidiyoruz» adındaki dev 
kompozisyondur. Kitabımıza orta  bölümünden bir 
parçasm ı aldığımız dört m etre boyundaki bu re
simde ana renkler mavi, yeşil ve turuncudur. Sa
natçının 1901 yılında dostu Charles Morice’e yaz
dığı m ektup bu kompozisyonun taşıdığı ruh hak
kında yeteri kadar fikir verebilir: «Ölmek istiyor
dum. Bu um utsuzluk içinde elime geçen b ir çuval 
parçasına bu konuyu b ir çırpıda aktarıverdim . Res
mi imzalamaya elim varmadı. Arsenik içtim, ama 
yine de ölemedim. Sadece ıstırabım  arltı...»

Bu sıralarda «Le Sourire» adındaki dergide 
neşrettiği; m ahalî müstemleke idaresini tenkid edi
ci yazılar sebebiyle burada da düşm anlar edindi.
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Tahiti Valisi derhal adayı terketm esini istedi. Sa
natçı böylece. M arquess takım adalarına bağlı Hiva 
Oa adasm a giderek Atuana’da yerleşti. B urada ye
ni b ir  hızla çalışmaya başladı. Ama hastalık peşi
ni bırakm ıyordu. Kalbi rahatsızdı, ayaklan egza
m a içindeydi ve bütün  vücudu kınlıyordu. Bu du
rum  sinirlerini de bozduğu için çok geçmeden 
misyoner rahiplerle ve köy jandarm alariyle yerli
lerin hakkını savunm ak bahanesiyle kavga etmeye 
başladı. Bunun üzerine halkı isyana teşvik suçuyla 
tevkif edilerek üç ay hapis ve bin frank para  ce
zasına çarptırıldı.

Tekrar kulübesine döndüğü zaman ruhen ve 
bedenen perişan b ir  insandı. 1903 yılının 8 mayıs 
günü yakın dostu olan Tioka adındaki yerli, sabah 
ziyaretine geldiği vakit, Gauguin yatağında hareket
siz yatıyordu. Yere sarkan egzamalı bacağı henüz 
sıcaktı, am a kalbi durm uştu.
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KİTAPTA BULUNAN RESİMLER 

HAKKINDA BİLGi

K itapta hayat hikâyelerini verdiğimiz sanatçılarla 
ilgili eserlerin Tifdruk tekniğiyle basılm ış repro- 
düksyonlannm  yapıldıkları yılı, boylarını ve asıl- 
lanm n bulunduğu yerleri gösterir ce tvel:

Resmin ebadı Bulunduğu yar

Manet
KIR YEMEÛ1 (1863) (2.11x2.70) Louvre Müzesi, Paris
OLYMPIA (1863) (0.96x1.27) Louvre Müzesi, Paris
FLÜT ÇALAN ÇOCUK
(1866) (1.60 x  0.97) Louvre Müzesi, Paris
ARGENTEUİL (1874) (1.49x1.31) Tournal Güzel Sanat

lar Müzesi, Belçika
YARI ÇIPLAK (1875) (0.62x0.51) Louvrc Müzesi, Paris
U NA’NIN PORTRESİ
(1878) (0.56 x0.45) Kansas City Sanat Ga

lerisi
FOLIES - BERGERE'
DE BAR (1881) (0.96x1.27) Samuel Courtauld Ko

leksiyonu, Londra
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Resmin abadı Bulunduğu yer

Monet

MADAM GAUDIBERT 
(1868)
KURBAGALI g ö l  
(1869)

İNTİBA-DOCAN 
GÜNEŞ (1872)

GELİNCİK TARLASI
(1873)

ST LAZARE 
İSTASYONU (1*77)

(2.28x1.49)

(0.74x1.00)

(0-50x0.65)

(0.50x0.65)

(0.54x0.72)

Louvre MUzesi, Paris

Metropolitan Sanat 
MUzesi, New York

M annottan Müzesi, 
Paris

Louvre Müzesi, Paris

Sanat Enstitüsü 
Chicago

Sisley

ARGENTEUIL 'DE 
SEINE KÖPRÜSÜ 
(1872)
KARDA AVCI (1873)

KÜREK YARIŞLARI
(1874)

PORT-MARI.Y'DE SU 
BASKINI (1876)

(0.38 x  0.60) Louvre MUzesi, Paris 

(0.50 x  0.65) Durand-Ruel Koleksi
yonu, Paris-New York

(0.62x 0.92) Louvre MUzesi, Paris

(0.50x0.61) Louvre MUzesi, Paris

Degas

MLLE. DOBİGNY'NİN
PORTRESİ (1869) (0.31x0.26) Kunsthalle Hamburg
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Resmin ebadı Bulunduğu yer

NEW ORLEANS PA
MUK PAZARI (1873) 

MEYHANEDE (1876) 

DANS SIN IFI (1880)

BANYODAN SONRA 
KAHVALTI (1883)

ÜTÜCÜ KADINLAR 
(1884)

YARIŞ ATLARI 
f 1883-85)

OPERA LOCASINDAN 
BALENÎN GÖRÜNÜŞÜ 
1.1885)

LEĞEN (18861

(0.74x0.92) 

(0.92.X0.68) 

(0.63 x  0.48)

(1.21x0.92)

(0.76 x  0.82) 

(0.54 x  0.63)

(0.64 x  0.49) 

(0.70 x  0.70)

BANYODAN SONRA
(1899) (1.16 x0.97)

Pau Müzesi, Fransa

Louvre Müzesi, Paris

Sanat Enstitüsü, 
Denver

Leigh B. Block 
Koleksiyonu, Chicago

Louvre Müzesi, Paris

Voilard Koleksiyonu. 
Paris

Sanat Müzesi, 
Philadelphia

Hill Stead Müzesi
Farmington,
Connecticut

Voilard Koleksiyonu, 
Paris

Lautrcc

FERNANDO StRKlN- 
DE AT TERBİYECİSİ
(1888) (0.98x1.61) Sanat Enstitüsü,

Chicago
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Resmin ebadı Bulunduğu yer

JANE AVRİL (1892

LA GOULUE VE 
VALENTIN (1891)

ÇÖMELMİŞ ÇIPLAK
(1895)

MAXIME DETHOMAS 
OPERA BALOSUNDA
(1896)

DİNLENEN MODEL 
(1896)

(0.65x0.53)

(eskiz) 

(0.50 x  0.50)

0.68 x  0.54) 

(0.63 x  0.47)

Renotr
PONT NEUF (1872) (0.75 x  0.93) 

LOCA (1874) (0.79x 0.64)

OKUYAN KIZ (1S76) (0.46 x  0.35) 

(1.31X1.75)
MOULIN DE LA 
GALETTE (1876) 

MADAME HENRİOT 
(1876)

YIKANANLAR
(1884-85)

(0.69x0.53)

(1.14x1.78)

WUdcnstcIn Galerisi, 
New York

Özel Koleksiyon, Paris 

özel Koleksiyon, Parts

Milli Sanat Galerisi, 
Washington

Özel Koleksiyon, 
Brüksel

Marshall Field 
Koleksiyonu, New York 

Samuel Courtauld 
Koleksiyonu, Londra 

Louvre MilzesI, Paris

Louvre MQzesl, Paris

David M. Levy 
Koleksiyonu, New York

Carroll S. Tyson
Koleksiyonu,
Philadelphia
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Resmin ebadı Bulunduğu yer

KIRDA (1890)

ÇIPLAK (1892)

GÜLLÜ GABRİELLE 
(1911)
MANDOLtNLİ KIZ 
(1918)

Koleksiyonu, Paris • 
New York

(0.81x0.65) Sam A. Lewisohn
Koleksiyonu, New York 

(0.80 x  0.64) Durand-Rtıel
Koleksiyonu, Paris

(0.55 x  0.46) Louvre Müzesi, Paris

(0.63x0.55) Durand-Ruel

C&anne 

YIKANAN ÜÇ KADIN 
(1879-82)

ARC VÂDÎSÎ (1887)

OYUNCULAR
(1890-92
ELMALI NATÜRMORT 
(1890-94)

KIRMIZI YELEKLt 
ÇOCUK (1890-95)

MARNE KÖPRÜSÜ 
(1893)

(0.50 x  0.50) Gttzel S anatlar Sarayı, 
Paris

(0.81x0.65) özel Koleksiyon, 
Nantes

(0.45x0.57) Louvre Müzesi, Paris

(0.65x0.81) Sanat Enstitüsü, 
Chicago

(0.92 x0.73) Jacob Goldschmidt 
Koleksiyonu,
New York (*)

(0.71x0.90) Moskova MUzesl

(*) B ir m üddet önce Londra’da açık artırm aya çıkarıl
mış ve çok yüksek fiyata satılm ıştır.
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Resmin ebadı Bulunduğu yer

Vıuı Gogh

ÇIPLAK (1886) (0.24x0.40) 
ARLES'DA

KAHVEHANE (1888) (0.79x0.63)

KÖPRÜ (1888) (0.59 x  0.62)

AY ÇİÇEKLERİ (1888) (0.90 x  0.71) 

KESİK KULAKLI
PORTRE (1889) (0.51x0.45)

ARLES'DA VAN
GOGH'UN YATAK
ODASI (1889) (0.72x0.91)

SELVlLl YOL (1890) (0.90x0.71)

BUĞDAY TARLASIN
DA KARGALAR
(1890) (0.51x1.01)

özel Koleksiyon, Paris

Kröller*Müller Devlet 
Mllzesi, Ottcrlo

WUdensteln
Koleksiyonu, New York 

Tale Galerisi, Londra

Leigh B. Block 
Koleksiyonu, Chicago

V. W. van Gogh 
Koleksiyonu, Lareıı

Kröller-MUller Devlel 
Müzesi, Ottcrlo

V. W. van Gogh 
Koleksiyonu, Lareıı

Gauguin

ARLES’DA ROMA ME
ZARLARI SOKAĞI 
(1888) (1.95 x  0.73)

IA ORANA MARIA
(1891) (1.14x0.8*)

I-ouvrc MUzesi, Paris

Metropolitan Sanat 
Müzesi, New York
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Resmin ebadı Bulunduğu yer

ÇAĞIRIŞ (1902) (1.29 x  0.90) Sanat Müzesi, 
Cleveland

AREAREA (1892) (0.75 x  0.94) Özci Koleksiyon

CAVAU ANNAH 
(1893) (1.17x0.83) Özel Koleksiyon 

W interthur

NERDEN GELDİK, 
NEYİZ, NEREYE 
GİDİYORUZ (1897) (1.41x4.11) Güzel Sanatlar Müzesi, 

Boston

BEYAZ AT (1898) (1.40 x  0.92) Louvre Müzesi, Paris

MANGO ÇİÇEKLERİ 
TAŞIYAN TAHİTiLÎ 
KIZLAR (1899) (0.94 x0.73) Metropolitan Sanat

MUzest, New York
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KIR YEMEĞİ





Manet

Manet

OLYMPIA

FLÜT ÇALAN ÇOCUK



Manet

ARGENTEUIL



Manet

YARI ÇIPLAK



Manet

LINA'NIN PORTRESİ



Manet

FOLIES-BERGERE'DE BAR





Monet

KURBAĞALt GÖL

4  Monet

MADAM GAUDIBERT



Monet

GELİNCİK TARLASI j/







Sisley

ARGENTEUIL'DE SEINE KÖPRÜSÜ



KARDA AVCI



>.
-3?

sn

Cn

KÜ
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RI
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A
RI



Sisley

PORT-MARLY'DE SU BASKINI



Degas

MLLE. DOBIGNY'N İN PORTRESİ



Degas

NEW ORLEANS PAMUK PAZARI



Degos

MEYHANEDE







Degas

ÜTÜCÜ KADINLAR









Degas

BANYODAN SONRA

Lautrec

FERNANDO SİRKİ'NDE AT TERBİYECİSİ







Lautrec

I Lautrec 

I ^.JANF AVRİL

LA GOULUE VE VALENTİN



ABANM IŞ ÇIPLAK



Lautrec

M AX IM E DETHOMAS OPERA BALOSUNDA



Lautrec

DİNLENEN MODEL



Renoir
PONT NEUF



Renoir

LOCA



Renoir

OKUYAN KI2





Renoi-

MADAM HENRIOT





Renoir

KIRDA

Renoir

YIKANANLAR



Renoir

ÇIPLAK



Renoir

GÜLLÜ GABRIELLE



Renoir

MANDOLİNLİ KIZ



Cezanne

YIKANAN ÜÇ KADIN



Cezanne

ARC VÂDİSİ



Cezanne

OYUNCULAR



Cezanne
ELMALI NATÜRMORT



Cezanne

KIRMIZ! YELEKLİ ÇOCUK



Cezanne

MARNE KÖPRÜSÜ





ARLES'DA KAHVEHANE





van Gogh

AY ÇİÇEKLERİ



KESİK KULAKLI PORTRE



ARLES'DA VAN GOGH'UN YATAK ODASI



van Gogh

SEIVİU YOL





ARIES'DA ROMA MEZARLARI SOKAÖI



Gauguin

IA ORANA MARIA 
(Selâm sana Meryem Ana)



ÇAĞIRIŞ



Gauguin

AREAREA 
( Neşe)





Gauguin

NERDEN GELDİK, NEYİZ, NEREYE- GİDİYORUZ 
(Tablodan parça)





MAMnn r ir F K I  ERİ TAŞIYAN TAHİTİLİ KIZLAR


