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161æ y{l{n{n sonlar{na doru, souk _ir Aral{k sa_ah{, üstü _a{ pek inie görünülü _ir delikanl{, =aris’te, Grands-Augustins Soka{’ndaki _ir evin kap{s{n{n önünde dolan{yordu. Tutulduu kad{n ne kadar
hafif ¦erep olursa olsun, ilk sevgilisinin kap{s{n{ kal¦ay{ göze ala¦ayan _ir S{{n karars{zl{{yla, sokakta uzunia _ir süre gidip geldikten sonra, nihayet eii a{p Gstat &rankois =or_us’ün evde olup ol¦ad{{n{
sordu. Bas{k tavanl{ genike _ir oday{ süpür¦ekte olan
yal{ _ir kad{ndan olu¦lu yan{t al{nia, kraldan nas{l _ir
ka_ul göreieini _ile¦eyip endielenen taze _ir saray
delikanl{s{ gi_i, her _asa¦akta dura dura, ¦erdivenleri a{r a{r k{kt{.
Döner ¦erdivenin sonuna geldiinde, sahanl{kta _ir
an duralad{Ù Marie de Médiiis’nin Ru_ens uruna yüz
kevirdii, IV. Henri’nin ressa¦{n{n kal{{yor ol¦as{ gereken atölyenin grotesk kap{ tok¦a{na dokunsun ¦u
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dokun¦as{n ¦{ _ile¦edi. Delikanl{, _üyük sanatk{lar{n, genkliklerinin ve sanat aklar{n{n en ateli ka{ndayken, _ir dShinin ya da _ayap{t{n yan{na yaklat{klar{nda yüreklerini titret¦i ol¦as{ gereken o derin heyeian{ hissediyordu. Bütün insan duygular{nda, _ir
¦utluluk an{, an öhret yalan olup k{kana kadar azalarak deva¦ eden soylu _ir iokunun dourduu narin
_ir kikek vard{r. Bu k{r{lgan duygular aras{nda aka, an
öhret ve ¦utsuzlua yazg{l{ _ir yaa¦{n tatl{ kilesini
kek¦eye _alayan _ir sanatk{n{n toy tutkusu kadar, iüret ve kekingenlikle, ¦üphe¦ inanklar ve kesin iesaret
k{r{l¦alar{yla dolu olan o tutku kadar _enzeyeni yoktur. /endini _ir ustaya takdi¦ ederken yaprak gi_i titre¦eyen, paradan yana hafif, dehadan yana yeni yet¦e
_irinin, kal_inde _ir tel, eserinde _il¦e¦ nas{l _ir f{rka vuruu, _ir duygu, _elli _ir iirsel anlat{¦ eksik kalaiakt{r hep. /endileriyle iinen _az{ farfarai{lar, istik_allerine kok erken inansalar da, onlar sadeie ah¦aklar{n gözünde zekidirler. Böyle düünülür, yetenek _u ilk
kekingenlikle, o tarifi i¦kSns{z utangakl{kla ölküleiek
olursa, genk ya_ani{ gerkekten de yetenek sahi_i _iri
gi_i görünüyorduÙ güzel kad{nlar i iilvele¦eye geldiinde nas{l utangakl{klar{n{ kay_ederlerse, ana öhrete
aday insanlar da sanatlar{n{ iira ede ede _u duygudan
kurtul¦ay{ _ilirler. =arlak _aar{lara al{¦ak kukuyu
azalt{r, utangakl{k da _ir kukudur _elki.
Had _il¦ezliine o an kendisi de aan, fukaral{{n
ezdii aie¦i sanatk{, tesadüf ona olaanüstü _ir yard{¦da _ulun¦asa, IV. Henri’nin hayranl{k uyand{r{i{ portresini _orklu olduu¦uz ressa¦{n yan{na gire44

¦eyeiekti _elki de. Merdivenden yukar{ yal{ _ir ada¦
k{k{yordu. Delikanl{, k{yafetinin tuhafl{{ndan, dantel
yakal{{n{n ihtia¦{ndan, yürüyüündeki özgüvenden,
_u ahs{n ressa¦{n ya ha¦isi ya da _ir dostu olduunu
tah¦in ettiÙ yol ver¦ek ikin sahanl{kta geri kekildi ve
_ir sanatk{n{n iyi ta_iat{n{ ya da sanat{ seven insanlar{n
yard{¦sever karakterini tehis ede_il¦e u¦uduyla onu
¦erakla inielediÙ a¦a _u yüzde eytania _ir ey, özellikle de, sanatk{lar{ kendine keken o tarifi i¦kSns{z eyi
gördü. Ra_elais ya da Sokrates’inki gi_i uiu kalk{k, kükük _ir _urnun üzerinde k{k{nt{ yapan tü¦sekli ve ak{k
_ir al{nÙ gülek ve _uruuk _ir a{zÙ gururla havaya kalk¦{, sivri k{r sakall{ k{sa _ir keneÙ yaland{kka feri kak¦{ gi_i görünen, a¦a ikinde göz_e_eklerinin yüzdüü
sedefli _eyazl{{n yaratt{{ kontrast nedeniyle, iddetli öfke ya da ioku anlar{nda ¦{knat{sl{ _ak{lar ata_ileiei kesin, deniz yeili gözler hayal edin. Ada¦{n yüzü ya{n getirdii yorgunluklarla, daha da kok, he¦ ruhu he¦ de vüiudu ke¦iren o düünielerle tuhaf _ir ekilde köküp pörsü¦ütü de. Gözlerinde kirpik diye _ir
ey kal¦a¦{t{ ve k{k{k ke¦erlerinin üzerinde ka izleri güklükle sekiliyordu. Bu _a{ narin ve keli¦siz _ir
_edeninin üzerine yerletirin, etraf{na _ir _al{k _{ka{n{n sap{ gi_i inie ili, kar _eyaz{ _ir dantel sar{n, ihtiyar{n siyah iepkeninin üzerine a{r _ir alt{n köstek tak{n:
Merdivendeki zay{f gün {{{n{n daha da fantastik _ir
hava verdii _u ahs{ ta¦ olarak ol¦asa da gözünüzde ianland{ra_ilirsiniz. Re¦_randt’{n _ir tuvali kerkevesinden k{k¦{, _üyük ressa¦{n kendine ¦al ettii o
karanl{k at¦osferde sessizie yürüyor dersiniz. htiyar,
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delikanl{ya keskin zekSs{n{ gösteren _ir _ak{ att{, kap{ya ük kez vurdu ve gelip akan k{rk yalar{nda, hasta görünülü _ir ada¦a, ÍGünayd{n, Gstat,Î dedi.

=or_us sayg{yla eildi, delikanl{y{ ihtiyar{n getirdiini san{p ikeri ald{Ù genk sanatk{, ressa¦ do¦u olanlar{n, sanat{n ¦addi süreklerinden _az{lar{n{n gözler önüne serildii, hayatlar{nda ilk kez gördükleri _ir
atölye kar{s{nda hissedeiekleri o _üyülen¦enin etkisinde olduundan, pek de tedirgin ol¦ad{. Gstat =or_us’ün atölyesini tonoza ak{l¦{ _ir kat{ penieresi ayd{nlat{yordu. Sehpada as{l{ duran, henüz ük-dört _eyaz
kizgi d{{nda dokunul¦a¦{ _ir tuvalin üzerine vuran
gün {{{, _u geni odan{n köelerindeki karanl{k derinliklere ulaa¦{yorduÙ aniak, _u k{z{l lolukta yolunu yitir¦i _irkak yans{¦a, duvara as{l{ _ir a{r süvari
z{rh{n{n karn{nda gü¦üi _ir payet tututuruyor, tuhaf
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ye¦ek tak{¦lar{yla dolu antika _ir _üfenin oy¦al{, iilal{ pervaz{na ans{z{n {{ktan _ir kizgi kekiyor ya da ¦odel olarak _ir köeye at{l{ver¦i, k{r{k geni pilili ve s{r¦a ili _irkak eski perdenin pütürlü dokusuna parlak
noktalar konduruyordu. Sehpalar{n ve konsollar{n üzeri, alk{dan anato¦ik ¦odellerle, yüzy{llar{n öpüiüklerinin sevdayla parlatt{{ antik tanr{ka _üstleri ve parkalar{yla doluydu. Duvarlar yerden tavana kadar, say{s{z
taslakla, ük renk kale¦, kankale¦i ya da ¦ürekkeple
kizil¦i eskizlerle kapl{yd{. Boya kutular{, ya ve esans
ieleri, devril¦i ta_ureler, {{nlar{yla =or_us’ün solgun yüzünü ve tuhaf ada¦{n fildii rengi kafatas{n{ y{kayan, yüksek penierenin yans{tt{{ halenin alt{na var¦ak ikin darai{k _ir yol _{rak{yordu. Az sonra, delikanl{n{n dikkati, _u kar{{kl{k ve devri¦ döne¦inde i¦diden ünlen¦i olan, kötü günlerde kutsal atein korun¦as{n{ _orklu olduu¦uz o dik kafal{lardan _irkak{n{n ara s{ra gör¦eye geldii _ir ta_loya tak{ld{. Bu
güzel tuval, M{s{rl{ Merye¦’i kar{ yakaya geki _edelini öde¦eye haz{rlan{rken gösteriyordu. Marie de Médiiis ikin yap{l¦{ olan _u aheser, dara dütüü günlerde sahi_esi taraf{ndan sat{l¦{t{.
Lal{ ada¦ =or_us’e, ÍAzizen hou¦a gidiyor,Î dedi.
ÍBunun ikin sana kralikenin verdiinden on alt{n ekü
fazlas{n{ verirdi¦, a¦a onunla reka_ete gir¦ek ¦iÉ..
Allah ¦uhafazaÎ
ÍDe¦ek onu iyi _uluyorsunuzÉÎ
htiyar, ÍÖhö ÖhöÎ yapt{. Íyi ¦iÉ.. He¦ evet he¦
hay{r. Senin kad{nia{z fena kotar{l¦a¦{, lakin yaa¦{yor. Sizler _ir figürü doru kizip her eyi anato¦i
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kurallar{na göre yerli yerine oturtunia iinizi _itirdiinizi san{yorsunuz u yüz hatt{n{, paletinizdeki önieden kar{l¦{ _ir ten rengiyle, _ir taraf{ dierinden koyu tut¦aya özen göstererek _oyuyorsunuz ve arada
_ir, _ir ¦asan{n üzerinde ayakta duran k{plak _ir kad{na _akt{{n{z ikin doay{ kopya ettiinizi san{yor, ressa¦ olduunuzu, Tanr{’n{n s{rr{n{ kald{{n{z{ hayal ediyorsunuz.. B{rrr Sözdizi¦ini eksiksiz _il¦ek, dil hatalar{ yap¦a¦ak _üyük _ir air ol¦aya yet¦ez Azizene _ak, =or_us lk _ak{ta harikulade görünüyorÙ a¦a
ikinii _ak{ta tuvalin ze¦inine yap{t{{, vüiudunun
etraf{nda dola{la¦ayaia{ fark ediliyor. Bu, sadeie _ir
yüzü olan _ir siluet, dekupe edil¦i _ir figür, arkas{n{
döne¦eyeiek, pozisyon deitire¦eyeiek _ir görüntü.
Ben u kol ile ta_lonun ze¦ini aras{nda _oluk olduunu hisset¦iyoru¦Ù espas ve derinlik yokÙ _ununla _irlikte, perspektif kusursuz ve göün renklerinin ak{l{{
ta¦ olarak veril¦i. Gel geleli¦, _u kadar övülesi ka_alara ra¦en, _u güzel _edenin hayat{n {l{k soluuyla ianland{{na inan¦a¦ i¦kSns{z. Bu kadar s{k{, yuvarlak _ir _oaza dokunsayd{¦, herhalde ¦er¦er kadar souk gelirdi eli¦e Hay{r, dostu¦, _u fildii derinin alt{nda kan dola¦{yor, hayat, akaklar{n ve gösün kehri_ar rengi effafl{{n{n alt{nda _ir_irine dolanan da¦arlar{ ve kas tellerini lSl rengi kiyiyle iir¦iyor. uras{ titreiyor, a¦a uras{ hareketsiz, hayat ve
ölü¦ her ayr{nt{da _ir_iriyle sava{yor: Azizen _urada _ir kad{n, urada _ir heykel, daha ötede _ir kadavra.
Senin yaratt{{n suret ta¦a¦lan¦a¦{. Sevgili eserine
ruhunun aniak _ir parkas{n{ üfleye_il¦isin. =ro¦et48

heus’un ¦ealesi ellerinde defalaria sön¦ü ve tanr{sal
alev ta_lonun pek kok yerine de¦e¦i.Î

=or_us yal{ ada¦a sayg{yla sordu: Í=eki a¦a neden,
sevgili Gstad{¦ÉÎ
Bu arada, delikanl{ ihtiyar{ döv¦e¦ek ikin kendini
zor tutuyordu.
Ufak tefek ihtiyar, ÍAh ite,Î dedi. ÍSen iki siste¦
aras{nda, kizi¦ ile renk aras{nda, eski Al¦an ustalar{n
k{l{ k{rk yaran soukluu, a¦az kat{l{{ ile talyan ustalar{n göz ka¦at{r{i{ atelilii, ¦utlu tak{nl{{ aras{nda karars{z kal¦{, _oiala¦{s{n. He¦ Hans Hol_ein’{ ve Tiziano’yu, he¦ Al_reiht Dürer’i ve =aul Verenose’yi taklit et¦ek iste¦isin. /ukusuz, görke¦li _ir
iddia A¦a sonukta ne ol¦uÉ Ne kuruluun sars{i{
iazi_esini elde ede_il¦isin ne de Ï{{k-gölge’nin aldat{i{ _üyüsünü. Eri¦i tunk zay{f kal{_{n{ nas{l katlat{r49

sa, urada da Tiziano’nun ianl{ ve s{iak rengi Al_reiht
Dürer’in i{l{z konturunu patlat¦{. Baka yerlerde, yüz
hatlar{ Venedik paletinin ¦uhtee¦ ta¦alar{na diren¦i, onlar{ durdur¦u. Senin figür ne ¦üke¦¦el kizil¦i ne de ¦üke¦¦el _oyan¦{, her yerde _u talihsiz karars{zl{{n izlerini ta{yor. /endini iki rakip tarz{ dehan{n ateinde eritip _ütünletireiek kadar güklü
hisset¦iyor idiysen, ak{k yüreklilikle ya _irini ya ötekini sek¦eliydinÙ hayat{n artlar{ndan _irini gösterir gi_i
yapan _irlii aniak _öyle elde ede_ilirdin. Sen sadeie
ortalarda dorusun, konturlar{n yanl{, _ir_irleriyle örtü¦üyorlar, arkada _ir ey olduunu sezdir¦iyorlar.Î
htiyar, azizenin gösünü göstererek, ÍBuras{ doru,Î
dedi. Sonra, ta_loda o¦zun _ittii yeri iaret ederek ekledi: Íuras{ da.Î Tekrar _oaz{n ortas{na döndü: ÍA¦a
_urada her ey yanl{. Nedenine nikinine gir¦eyeli¦,
yoksa u¦utsuzlua kap{l{rs{n.Î
Lal{ ada¦ arkal{ks{z _ir iske¦leye oturdu, _a{n{ ellerinin aras{na al{p sustu.
=or_us, ÍGstatÎ dedi, Í_en _u _oaz{ k{plak ¦odelde
iyiie iniele¦iti¦ oysaÙ a¦a _izi¦ talihsizlii¦iz, doada, tuvalde veril¦esi ¦ü¦kün ol¦ayan gerkek görsel etkilerin ol¦as{.Î
htiyar, despotka _ir el hareketiyle =or_us’ün sözünü
keserek, ÍSanat{n görevi doay{ kopya et¦ek deil, ifade et¦ektirÎ diye sertke _a{rd{. Sen deersiz _ir kopyai{ deil, _ir airsin Baka türlü olsayd{, _ir heykelt{ra _ir kad{n _edeninin kal{_{n{ k{kar{r, yapt{{ _ütün
o ilerden kurtulurdu H{ Sevgilinin elinin kal{_{n{ k{kar¦ay{ dene de _ir koy önüne _akal{¦, kar{nda hik50

_ir _enzerlii ol¦ayan korkunk _ir kadavra _ulursun,
_ire_ir kopyala¦adan sana o elin hareketini ve ianl{l{{n{ vereiek heykelt{ra{n kale¦ini ara¦ak zorunda
kal{rs{n. Bize düen, ianl{ ians{z varl{klar{n özünü, ruhunu, kehresini kavra¦akt{r. Görsel etkiler Görsel etkiler Onlar hayat{n kendisi deil, ar{zalar{d{r. Bir el,
¦ade¦ o örnei verdi¦, sadeie _edene _alan¦az,
kavran¦as{ ve yans{t{l¦as{ gereken _ir düünieyi ifade edip sürdürür. Ayr{l¦az _iki¦de ik ike gek¦i olan
görsel etkiyi nedeninden, airin de, ressa¦{n da, heykelt{ra{n da ay{r¦a¦as{ gerekir As{l ¦üiadele _uradad{r =ek kok ressa¦ sanat{n _u kural{n{ _il¦eksizin
ikgüdüleriyle _aar{ya ula{r. Siz _ir kad{n kiziyorsunuz, a¦a onu gör¦üyorsunuz Doan{n s{rr{ _öyle ele
gek¦ez. Eliniz, siz düün¦eden, ustan{z{n atölyesinde
kopya ettiiniz ¦odelin _ir yenisini üretiyor. Biki¦in
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