gazi_sanat_tasarim02.qxp

04.01.2009

18:11

Page 81

Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Baský Sanatlarý Bölümü
Tel: 0533 226 43 60 E-posta: hayrie@anadolu.edu.tr

Akýl ve Saçmalýðýn Sýnýrlarýnda
Bir Muamma: Goya'nýn Baskýresimleri
Doç. Hayri Esmer

Anahtar
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Özet
Goya'nýn olgunluk döneminin ürünleri olan baský dizileri, onun ayný zamanda
olgunlaþmýþ düþüncelerinin de yansýmalarýdýr. Bu düþüncelerini, Kaprisler ve
Atasözleri'nde Ýspanyol halkýnýn angaje olduðu gelenekleri, bunlardaki akýldýþý
saçmalýklarý, saray yaþamýný ve aristokrasiyi; Savaþýn Felaketleri'nde,
Napolyon iþgalinin yol açtýðý vahþeti; Boða Güreþleri'nde ise çatýþma, þiddet ve
Ýspanyol halkýnýn eðlence alýþkanlýðýný ayrýntýlarýyla irdeleme olanaðýný bulur.
Goya bu dizilerdeki düþüncelerini, daha doðrusu eleþtirel bakýþýný, aydýnlanma
taraftarý bir birey, yenilikçi, politik ve modern bir sanatçý kimliðiyle yapýtlarýna
yansýtmýþtýr. Onun tüm bu olay ve olgularý, keskin bir doða gözlemciliði, güçlü
bir yorum yetisi ve zekice iliþkilendirilmeler ile satirik kurgulara
dönüþtürebilmesi yapýtlarýn bugün de etkisini sürdürmesinin nedenidir.
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AN ENIGMA AT THE LIMITS OF REASON AND IRRATIONALITY:
GOYA’S PRINTS

Abstract

Keywords

Goya's print series which are products of his maturity period are also the
reflections of his matured thought. He finds the opportunity to study in
details about the traditions that Spanish people are engaged with, the
irrationality of these traditions in "The Caprichos and The Proverbios"; the life
in the Court, the savageness of the Napolion's occupation in "The Disasters
Of War"; violence and the Spanish people's entertainment habits in the "Bull
Fights". Goya, reflected the ideas or in other words his critical point of view
to his works in these series as an individual and supporter of enligtment, in
an innovative, poitical and modern artistic idetity. The reason why his works
do not lose their importance is that he related these facts and events with a
sharp natural observation and with a powerful ability of commentary into
satirical ficton.
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Goya, baskýresim dizilerine baþladýðýnda mesleki kariyerinin üst
noktalarýna gelmiþ; orta yaþýný geride býrakmýþ; hayatýnýn en önemli
çalýþmalarýný ürettiði olgunluk dönemini yaþamaktaydý. Onun bu
dönemi, Sanat Akademisi'nin müdürlüðüne ve III. Carlos tarafýndan
saray ressamlýðýna getirilmesinden sonraki tarihlere tekabül eder. Ýlk
baský dizisi olan Kaprisler'i yayýnladýðýnda, Goya'nýn 53 yaþýnda olduðunu
düþündüðümüzde bu gerçek daha da netleþir. Bu yaþ, onun yönetimle
olan iliþkilerinin, toplumsal olaylara karþý tavrýnýn, baðýmsýz düþünüp
hareket edebilmesi konularýnda düþüncelerinin olgunlaþtýðýný gösterip,
ele aldýðý konulara karþý acýmasýz eleþtirel tavrýnýn belirginleþmiþ
olduðunu da iþaret eder. Baskýcý yönetime ve Ýspanyol geleneklerine karþý
sert tavrýnýn altýnda, bu deneyim ve bilinçten beslenen cesaretin yattýðý
kuþkusuzdur.
Baský dizilerinin tümünde, onun baskýcý yönetime ve toplumun
angaje olduðu akýldýþý geleneklere karþý, özgürlükçü bir tutum
benimsemesi dikkat çekicidir. O, bu dizilerinde toplumun içine düþtüðü
bunalýmlardan,
çaresizliklerden
ve
gelenek
sarmalýndan
kurtulabilmesinin olanaklarýný araþtýrýr. Bu nedenle de yaþadýðý toplum
gerçeðini gözler önüne sererek onun sorgulanabilir yönüne dikkat çeker.
Yapýtlarýný toplumun yaþadýðý çeliþkilerin ve açmazlarýn aynasýna
dönüþtürür. Bu nedenle de onun bu dizileri, çaðýnýn gerçekliðini yansýtan
"belgesel" bir niteliðe sahiptir. Bu, hem o dönem yaþanan olay ve
olgulara þaþmaz bir doðuculukla tanýklýk yapmasýndan, hem de bunlarý
cesaretle yapýtlarýna yansýtabilmesinden kaynaklanýr. Ayrýca doðal
gerçekliðe sadakatle baðlý kalarak geliþtirdiði üslubunun etkisini de
unutmamak gerek. Bu tanýklýk yaðlýboyalar da dahil neredeyse onun tüm
çalýþmalarýnda görülür. Toplumsal sorunlarla en az ilgili gibi görülen Boða
Güreþleri bile onun tanýðý olduðu yaþama alýþkanlýðýnýn, ünlü
matadorlarýn, toplumun derinlerine nüfuz eden olaylarýn yansýmasý
olduðu tartýþmasýzdýr. Sanatçýnýn, ayrýca Kaprisler ve Atasözleri'nde
Ýspanyol halkýnýn bizzat yaþamýþ olduðu geleneklere odaklanmasý,
onlardaki saçmalýk ve vazgeçilemeyen anlamsýzlýklara vurgu yapmasý;
keza belki de bu açýdan bakýldýðýnda en çarpýcý olan Napolyon terörü
altýnda olup bitenleri yansýttýðý Savaþýn Felaketleri ile sergilenen tüm
olaylar, ileri derecede bir belgeselliðin göstergeleri olarak yorumlanabilir.
Goya'nýn dizi resimlerden baðýmsýz yapýlan baskýresimleri olsa da,
onun bu alandaki en önemli çalýþmalarý, Kaprisler, Savaþýn Felaketleri,
Boða Güreþi, Atasözleri ve Bourdeaux Boðalarý gibi dizi adlarýyla anýlan
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ve toplam 300'e yakýn baskýdan oluþmaktadýr. Bu dizilere bazen
sonradan ilaveler de yapýlmýþtýr. Bu nedenle de birçok kaynakta
dizilerdeki plaka sayýsý farklý yansýtýlýr. Ayrýca bu diziler çoðu kez
yansýtýldýðý gibi tek konuyu deðil, birbiriyle baðlantýlý birden çok konuyu
ele almakta ve bunlar arasýndaki iliþkilere dikkatimizi çekmektedir.
Örneðin, Savaþýn Felaketleri dizisinde: 2-47 arasýndaki plakalar
Napolyon askerlerine karþý gerilla savaþýný ele alýrken, 48-64 arasýndaki
plakalar 1811-12 deki Madrit'te geliþen kýtlýðý ve açlýk sahnelerini; 6582 arasýndaki plakalar ise gerici güçleri ve onlara karþý alegorik saldýrýlarý
konu alýrlar.1 Goya böyle bir bakýþý tercih ederken söz konusu olaylarýn,
çok boyutlu yansýmalarýný ortaya sermekle birlikte, bunlar arasýndaki
kaçýnýlmaz baðlarý ve iliþkileri de görmezlikten gelemeyeceðini
göstermektedir. Savaþ, otorite ve kýtlýðýn kaçýnýlmaz bir iliþki içinde
olduðu; konunun bu iliþkiler baðlamýnda ancak bütüncül görülebileceði;
ve bunlarýn konuyu çarpýcý kýlarak ikna ediciliðini artýrdýðý ortadadýr. Ýþte
Goya'nýn gerek diziler þeklinde gerekse diziler içinde oluþturduðu konu
öbekleriyle eleþtirel bakýþýný dile getirmesinin nedeni bu olsa gerek. Ele
aldýðý konuyu farklý noktalardan ve çeþitli kompozisyonlarla, yeni
seçenekler ve de ayrýntýlarýna dek irdeleme olanaðý sunarak ortaya
koymak. Kompozisyonlarda sistematik bir devamlýlýk söz konusu olmasa
bile ana düþünceyi pekiþtiren tutarlý bir olay örgüsü yaratýlmaktadýr.
Goya bu gravürlerindeki baþarýsýný, renkli bir resmin saðlayabileceði tüm
ilave etkileri dýþlayarak elde eder. Yalnýzca çizgi ve lekenin sunabileceði
olanaklardan yararlanýr. Karakterler, biçimlendirmeler ve dramatik etkiler
salt çizgi ile görsel bir boyut kazanýr. Çizginin güçlü biçimlendirme
niteliklerinden ileri derecede yararlanan Goya, bu kompozisyonlarýnda,
kendisinden sonrakilere de örnek olacak þekilde atak, cesur ve kývrak bir
çizgi kullanmýþtýr. Çizginin bu þekilde kullanýmý, 20. yüzyýl boyunca
eðitim ve resme hazýrlýk amaçlý çizimin esas karakterini de ortaya koyar.
Bu kullanýmý doðallaþtýran ve desene özgü bir karaktere büründüren
Goya'nýn, bu yönüyle Rembrandt'ý örnek aldýðý dikkatlerden kaçmaz.
Keza onun gravürlerinde de çizginin sunduðu olanaklarýn, bu eksende bir
arayýþa dönüþtüðünü görürüz. Özellikle de koyu alanlarýn
biçimlendirilmesinde. Rembrandt'tan farklý olarak bu noktada Goya'nýn
yardýmýna yeni bir yöntem olan aquatint yetiþir. Rembrandt'ýn çizgiyle
elde ettiði geniþ ve derinlikli koyu alanlarý, Goya bu yeni teknikle daha
kolay bir þekilde elde eder. Aquatint burada, Goya için hem zengin

1. HULTS, Linda C., 1996 An Introductory History The Print in The Western World, The University of Wisconsin
Pres,Sy:413
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tonlamada, hem de atmosfer yaratmada önemli bir araç olmuþtur. O
kullandýðý tekniklerin sahip olduðu olanaklarýný kendi deneyimleriyle
ustalýklý bir þekilde bütünleþtirmiþ; bunun aracýlýðýyla tüm fantastik ve
alegorik imgelerine, romantik bir coþku ve psikolojik bir derinlik
katmýþtýr. Yoðun ve güçlü bir iç görüyle oluþturulan eþsiz doðruluktaki
figürler, sanatçýnýn kendisine özgü oluþturduðu karanlýk/kasvetik arka
plan üzerinde yoðun bir duygulanýmý dýþa vurur. Sanatçýnýn tüm bu
etkileri, yalnýzca çizginin ve lekenin ince deðerler skalasýyla ve yalýn
diliyle kotarabilmesi gerçekten þaþýrtýcýdýr. Sanatçý, kaygýlarýný sýký
dokunmuþ bir görsellikle gerçekleþtirmiþ; esas sorunuyla çok yönlü,
irdeleyici bir iliþki kurmuþ; ve bunu sarsýlmaz bir gerçeklik olarak bize
býrakmýþtýr.

Resim 1

Goya gerek yaþadýðý toplumun kültürel birikimiyle gerekse
kendisinden önceki ustalarla güçlü iliþkileri olan bir sanatçýydý. Bu
anlamda referanslarýný þöyle ifade etmiþti: "üç ustam var: Rembrandt,
Velazquez ve doða" (Rapelli, 2001:114). Onun bu tercihi, daha iþin
baþýndan kendisine saðlam adýmlarla, doðru bir yol haritasý çizdiðini
iþaret eder. Velasquez ile iliþkisi, hem Ýspanyol geleneðinde büyük bir
usta olmasýnýn saðladýðý birikimden yararlanmasý, hem de 1776'da ilk
gravür kopyalarýný yapmasý açýsýndan önemlidir. Rembrandt ise özellikle
gravürler açýsýndan bakýldýðýnda aralarýnda köklü bir bað olduðu daha
baþtan bellidir. Kendisine onun, deseni/çizgiyi kullaným biçimini, açýk
koyu iliþkilerinin dramatik etki yaratabilme özelliklerini örnek almýþtýr.
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Rembrandt etkiyi güçlendirebilmek için ýþýk-gölge ve koyu yüzeylerden
yararlanmýþ; çizginin yoðun kullanýmý ve abartýlý bir karakter vurgusuyla
yüzeyi olgunlaþtýrmýþtýr/aðýrlaþtýrmýþtýr; Goya ise benzer etkileri leke
tekniðinin avantajýný kullanarak gerçekleþtirmiþtir. Velasquez ve
Rembrandt etkisine karþýn Goya'nýn özellikle gravüre baþlamasýna önemli
katkýsý olan sanatçý, Venedik okulunun son temsilcilerinden olan ve 18.
yüzyýlda Avrupa'da yanýlsamacý tavan resimleriyle tanýnan G.B.
Tiepolo'dur (1696-1770) . Tiepolo'nun, hayatýnýn son sekiz yýlýný
Madrit'te saray ressamý olarak geçirmesi, Goya'nýn, burada onun
resimlerini ve baskýlarýný görmesini ve onlardan etkilenmesini saðlamýþtý.
Ama her þeye karþýn, Goya'nýn bu sanatçýlara karþý duyduðu sempatiye
raðmen, onun resimleri bu sanatçýlardan tamamen farklý bir mecrada
geliþmiþ; kendine has bir dünyada yeni bir iklimin karakterini deþifre
eder. Neredeyse kendisinden önceki alýþkanlýk ve deðerlerle hiçbir iliþkisi
olmayan; sipariþi verenlerin klasik beðenilerini bir tarafa iterek kendi
istemleri doðrultusunda bir yol çizdiði görülür. Diðer tüm büyük
sanatçýlarda olduðu gibi, o da keskin bir gözlem gücü ve bunu zekice
kullanarak yorumlayan olaðanüstü bir yetiye sahipti. Konularý
kendisinden önce yapýlmýþ örnekler de olabiliyordu belki ama, o bunlarý
bile özgün yorumuyla yepyeni bir içeriðe büründürüyordu. Bu nedenle
de kendisinden sonraki birçok sanatçý, onun baskýlarýný yön gösterici
olarak kabul etmiþ ve bunlarý örnek almýþtýr. Örneðin, Manet'nin
gravürleri ile Goya'nýnkiler arasýnda çok güçlü kan baðlarý olduðu
dikkatlerden kaçmaz. Bu resimlerde tekniði, çizgiyi ve lekeyi kullanýmda
þaþýrtýcý benzerlikler mevcuttur (Bkz. Manet'nin Baudelaire'in Portresi
isimli gravürü).
Goya, 1785'te Sanat Akademisinin müdürü, 1786'da da III.
Carlos'un saray ressamý oldu. Onun bu dönem resimleri, saray
çevresindekileri ve soylu kiþileri konu alan resimlerdir. Bu dönemin
özellikle saray çevresine yönelik eleþtirel bakýþýný yansýtan resimleri, onun
sonradan yapacaðý ve daha radikal bir karþý çýkýþýn göstergesi kabul
edilen dizi resimlerinin bir ön bir habercisidir sanki. Bu resimlerde, artýk
önceki dönemlerdeki gibi saray ressamlarýnýn yaptýðý kral ve kraliçeyi
yücelten, onlarý ideal güzelliðin bir parçasý gibi betimleyen resimler
göremeyiz. Onlar yine eskiden olduðu gibi resim içindeki yerlerini bütün
þatafatlý ve gösteriþli duruþuyla korumaktadýrlar. Ancak bununla birlikte,
soylularýn sahip olduðu vahþi, boþ, çirkin ve anlamsýz bakýþlar, Goya'nýn
ustalýklý betimlemeleriyle gizlenmeyi gerektirmeyecek açýklýktadýr. Bu
yapay ve gösteriþe dayalý dünya, bütün görkemi ve çeliþkileriyle birlikte
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ortaya serilir. Goya bu yapay görünüþün ardýndakileri sezer; ve bu
resimlerinde, onu anlatmayý esas sorunu olarak görür gibidir.
Gombrich'in deyiþiyle "Ondan önce ve sonra, hiçbir saray ressamý,
koruyucularýna iliþkin böylesi belgeler býrakmamýþtýr geriye"
(Gombrich,1980:383). Bu imgeler, saraydakilerin görünen/sözde
yaþamlarýnýn ötesine sýzarak onlarýn ruhsal dünyalarýna yönelik derinlikli
bir psikolojiyi deþifre eder. O bunu çok acýmasýzca yapar. Soylularýn
yüzlerine yansýyan ifadeler rahatsýz edici olmalarýnýn ötesinde
korkunçtur. Ýticidir. Bu yüzler gerçektende hiç çekinmeden vahþice
acýmasýzlýklara kalkýþabilecek, toplumu açlýða mahkum edebilecek ve
onlarý barbarca yok oluþa sürükleyebilecek olan yüzlerdir. Bundan olsa
gerek, acýmasýzlýk potansiyeli arttýkça, Goya'nýn eleþtiri dozajý da buna
paralel artmaktadýr sanki.

Gelenek ve Ýnançlardaki Saçmalýk
Onun yapýtlarýndaki bu eleþtirel bakýþýna karþýn, onun hala saray
ressamý olmaya devam etmesi; ve ayrýca Kaprisler dizisini önce gazeteye
ilan vererek yayýnlayacaðýný duyurmasý, yayýnlandýktan iki gün sonra da
bunlarý geri çekmesi; ve daha sonra bu resimlerin basýlý tüm nüshalarýný
plakalarýyla birlikte oðluna emekli aylýðý baðlamasý için krala vermesi gibi
ikircikli tutumlarý, onun hayatýndaki önemli ikilemler olarak yorumlanýr.
Þu söylenebilir ki, Goya'nýn "bütün hayatý, bütün sanatsal yaratýsý bir
ikilem tarafýndan belirlenmiþtir: Bireysel özgürlük aþkýyla isyan mý
edecektir, yoksa kariyerini düþünerek geleneklere, statükoya uyum mu
saðlayacaktýr" (Krausse, 2005:54). Acaba Kaprisler'e gelen tepkilerin,
benzer olarak Savaþýn Felaketleri veya Atasözleri dizilerine de
gelebileceðini düþünerek mi onlarý hayata iken yayýnlamadý diye bir
takým sorular da akla gelebiliyor elbette. Bu her iki tutumun da ona ait
gerçekler olduðu ve bunlarý yaþamýnýn sonuna dek sürdürdüðü, ya da
baþka ifadeyle ikisi arasýnda bir denge kurma çabasý içinde tavýr
sergilediði onun hakkýnda söylenebilecek en tarafsýz þey olsa gerek.
Ancak buna karþýn bugün bizim için daha da önemli olan þey, onun
yapýtlarýnda belirginleþen tutum ve bu dizilerinde toplumun içine
saplandýðý geleneksel yapýya yönelttiði radikal eleþtirilerden dolayý, onun
sahip olduðu devrimci ve aydýnlanmacý kimliðidir. Onun Madrit'teki
entelektüel çevreyle olan iliþkileri, Fransýz Devriminin kazanýmlarýndan ve
yenilikçi düþüncelerden uzak olmadýðýný ve kendisini bunlara yakýn
hissettiðini göstermektedir. Bu nedenle de saray ressamý olmasý, içindeki
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özgürlük tutkusunu, Aydýnlanma yanlýsý tutumunu ya da otorite ve kilise
karþýtý tutumunu yapýtlarýna yansýmasýndan alýkoyamamýþtýr kendisini.
Goya, 80 plakadan oluþan Kaprisler dizisini, 1799 tarihinde
yayýmlar. Bunlar sanatçýnýn ilk gravür dizileri olmasýnýn ötesinde, onun
topluma ve yönetime yönelik eleþtirel bakýþýný içeren çalýþmalar olmasýyla
dikkatleri üzerine toplar. Kullanýlan portrelerde toplumun ileri gelen,
nüfuzlu kiþilerin olmasý ve bunlarýn bireysel dürtülerine esir, bencilce
duygular içinde gösterilmesi tepkilere yol açar; ve Goya bunlarýn
yayýmýndan hemen sonra, onlarý geri çekmek zorunda kalýr. Bu durum
Goya'yý zor durumda býraksa da, onun daha sonra benzer eleþtirel
içerikleri ele almasýný engelleyemez; ve bu anlamda belki de ilk kez onun
bireysel özgürlük tutkusu paralelinde eleþtirel tutumunu açýktan dile
getirdiðine tanýk oluruz. Sözgelimi, sanatçý 6 ayrý plakada çeþitli
þekillerde, ele aldýðý eþek imgesini, aristokrasinin, yönetici elitlerin ve
kendi koruyucularýnýn sembolü olarak kullanmaktadýr. O günlerde,
dönemin meclis baþkaný Manuel Godoy, soyunun Got krallarýndan
geldiðini söylemekte ve bunu ispatlamak için uðraþmaktadýr. Goya bu
olayý, Büyükbabasý Kadar Geride adlý kompozisyonda eþek ile
karþýlaþtýrarak acýmasýz bir eleþtirinin aracýna dönüþtürür. Resimde eþek,
gururlu bir þekilde ailesinin uzun ve soylu geçmiþini yansýtan soy aðacýný
göstermektedir. - bu imge daha önce de ahlakçý Hogart tarafýndan,
Modaya Göre Evlenme dizisinde aristokrasinin kendini beðenmiþ ve
gurulu tavrýyla alay etmek için kullanmýþtý- Eþek, diðer kompozisyonda
ise bazen toplumun sýrtýnda bir yük olarak gösterilmekte,
eðlendirilmekte, portreleri yapýlmakta ve öðretmenlik yaparken
gösterilmektedirler. Bu kompozisyonlarýn tümünde de, baþka bir tezatlýk
ya da tuhaflýk bulunmaktadýr ki oda: hizmet edenin insan, edilenin ise
hayvan olmasýdýr. Goya burada kullanmýþ olduðu eþek metaforuyla
aristokrasiye ve otoriteye yönelik etkili bir hiciv yaratmýþtýr. Bu nedenle
de dizinin özellikle bu resimleri, son derece politik ve kýþkýrtýcý kabul
edilmiþ; ve Akademi de dahil olmak üzere pek çok kiþinin tepkisine
maruz kalmýþtýr.
Kaprisler dizisi, zengin tonlamalar ile güçlü lekesel karþýtlýklarýn
yaratýldýðý, çarpýcý metaforik imgeleri içermesi açýsýndan gerçekten
etkileyicidir. Goya bu gravürlerde bütün detaylarýyla iþlediði onca yüzde,
Ýspanyol toplumunun duyumsadýðý gerçekliðin sýký tanýklýðýnýn da
ötesinde hafýzalarda derin izler býrakýr. Bunlar unutulabilecek karakterler
deðildir elbette. Ýnsanlar, canavarlar, yarasalar, baykuþlar ve tuhaf
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yaratýklar sanatçýnýn geleneklere ve kilise kurallarýna karþý zekice
taþlamalarýn birer metaforu olarak kullanýlmaktadýr. Figürlerin çoðu
insansý özelliklerini yitirmiþ, tuhaf yaratýklara bürünmüþlerdir. Uygulanan
sansür, sindirilen halk, aðýr sorgulamanýn aptallýðý, mahkemelerdeki
entrikalar, Ýspanyol toplumunun kibirli ve ikiyüzlü tutumu, zoraki
evlilikler, kötü eðitim, dinsel baðnazlýk, ortalýðý yakan ve zapturapt altýna
alan krala karþý alaycý tutum, çizginin yalýn anlatýmýnda ve sanatçýnýn sýra
dýþý yorumunda yeniden hayat bulur. Goya bu resimlerde kendi
ifadesiyle "gerçeðin sýký tanýklýðýný ölümsüz kýlmak ve aptalca inançlarýn
asla unutulmamasýný saðlamaya" (Melot, 1981:170) yönelik bir caba
içine girer. Böylece olup bitenler, çeliþkiler ve her tür cehalet gözler
önüne serilerek, toplumun aydýnlanmasý saðlanmaya çalýþýlýr.

Resim 2

Resim 3

Bu dizinin 43. plakasý sanatçýnýn kendisini model olarak kullandýðý
düþünülen bir kompozisyondur. Gravürün merkezinde, sandalyede
oturup baþýný kollarýnýn arasýna alarak masaya dayanmýþ vaziyette
uyuyan, daha doðru bir ifadeyle düþ gören sanatçý bulunmaktadýr.
Oturaðýnýn hemen yanýnda ilginç görünümde bir kedi sonuna dek
açýlmýþ gözleriyle dik bakýþlarýný sanatçýnýn üzerinde tutmaktadýr. Kedi,
uzun süre büyücülükle birlikte düþünülen bir hayvan olmuþtur. Resmin
arka planýnda ise karanlýk bir atmosfer bulunmakta; ve buradan
sanatçýnýn üzerine doðru, kötülüðü temsil eden çok miktarda yarasa ve
baykuþ gelmektedir. Uyuyan figürün kafasýný dayadýðý masanýn üzerinde
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ise, Us'un Uykusu Canavarlar Yaratýr ifadesi bulunmaktadýr. Uyku burada
ikili bir anlamý içermektedir. Birincisi gerçek anlamý diðeri ise düþ
görme/hayal etme. Sanatçý burada her tür yaratýcýlýðýn baþlangýcý ve
kökeni olan düþ/hayal ile olabileceklere karþý duyarsýzlýðý ve "körlüðü"
ifade eden uykuya dalma kavramlarýna yönelik ikili bir anlam vurgusu
yaratmýþtýr. Goya bu plakada olduðu gibi Kaprisler'in diðer plakalarýnda
da toplum alýþkanlýklarýný çeþitli yönlerden ele alarak aklýn, hayal
gücünün dolayýsýyla da sanatýn dýþlandýðý ve her þeyin otoriter yapýnýn
hegemonyasýna terk edildiði bir ortamda olabilecekleri göstermeye
çalýþýr. Bu saçma alýþkanlýklar, çoðu kez halkýn katlanmak zorunda olduðu
bir yük olarak gösterilir.

Savaþýn Yarattýðý Dehþet
Kaprisler'den yaklaþýk on yýl sonra otoriter ve iþgalci bakýþ açýsýnýn
neden olduðu olaylarý görmek Goya için hiçte þaþýrtýcý olmaz. Sanatçý,
akýldýþý geleneklerin beslediði saplantýlardan savaþýn yarattýðý yýkýma
çevirir gözlerini. Fransýz askerleri Madrit'e girmiþ; ve direniþçilere karþý
unutulmayacak acýmasýz bir vahþet gösterisi sergilemiþlerdir. Tarih: 3
Mayýs 1808'dir. Goya buradaki direniþi konu alan resimler yapar. Bu
resimlerin bir kýsmý sanatçýnýn Palafox'taki atölyesini basan askerler
tarafýndan yok edilir. Ama sanatçý bu konuda çalýþmakta ýsrarlýdýr. O bu
kez de 82 gravürden oluþan Þavaþýn Felaketleri/Dehþetleri (1809-1814)
dizisine baþlar. Daha sonra da, bunlardan yola çýkarak 2 Mayýs 1808 ve
3 Mayýs 1808 adlý iki önemli resmini yapar. yapar.
Savaþa karþý eleþtirel bakýþý sergileyen resimleri ilk kez, Antoine-Jean
Gros'un yaptýðýný düþünürsek, bunlar ilk deðildi kuþkusuz. Ama
acýmasýzca uygulanan vahþeti sergilemesi açýsýndan en etkileyicileri
olduðu muhakkaktýr. Önceki yýllarda savaþý konu alan resimlerin tümü,
iktidarý yüceltmiþ; onu zaferin ve kahramanlýðýn bir sembolü olarak
göstermiþ ve öyle belgelemiþti. Goya'nýn Savaþýn Felaketleri dizisiyle ile
bu gelenek sona eriyordu. Çünkü Goya otoritenin gözüyle deðil
kurbanlarýn gözüyle olaylara bakarak, onlara karþý beslediði sempatisini
gizleyemez; kurbanlarýn masumiyetini öne çýkarýr; savaþý güç ve zaferin
sembolü olarak görenleri de barbarlýk ve acýmasýzlýkla suçlar.
Masumiyetin acýmasýzlýkla cezalandýrýlmasý olayýn etkisini daha da
derinleþtirir. Öyle ki kurþuna dizilenlerin ifadesinde Goya'nýn yarattýðý
yoðun dramatik etki, bu yalýn kompozisyon þemasýnýn, kendisinden
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sonraki pek çok sanatçý için bir model olmasýný saðlar. Nitekim Manet'nin
Ýmparator Maximilien'in Kurþuna Dizilmesi ve Picasso'nun Kore'de
Katliam resmi bu kompozisyon þemasýnýn uyarlanmýþ þekilleri olarak
bilinmektedir. Günümüzde ise, Chapman kardeþler, Goya'nýn bu dizisinin
tümünü, kompozisyon þemasýný olduðu gibi alarak, ayný sembol ve
imgelerle yine onun tekniðini ve çizgisel anlayýþýný kullanarak, biraz da
güncelleþtirerek - Nazi Ýmgelerinin ilaveleri gibi - kendi bakýþ açýlarýyla
yeniden yorumladýlar. Hatta kompozisyonlardan birinin (Savaþa Karþý
Büyük Ýþler) enstalasyonunu gerçekleþtirdiler. Goya tüm bu görsel
etkilenmelerin dýþýnda, önemli bir þeye daha belirginlik
kazandýrmaktaydý. Bu da: sanatçýnýn toplum içindeki konumu idi. Sanatçý
artýk burjuva toplumunun, aristokrasinin, otoritenin beklentilerine yanýt
veren kiþi deðil, insani bir tavýr sergileyerek halkýn yanýnda yer alan,
onlarýn özgürlük tutkularýný kýþkýrtan, onlarý aydýnlatan, bilinçlenmelerini
saðlayan, hatta eylemlere katýlarak taraflý duruþunu sergileyen kiþiydi.
Son derece politik olan bu tavýr, daha sonralarý Daumier, Courbet, Dix,
Grosz, Beckmann, Picasso ve daha pek çok sanatçýnýn eylemci yönleriyle
de sahiplendiði ve sürdürdüðü yeni bir geleneðin baþladýðýna iþaret
ediyordu.
Bu dizi, ayaklanan bir gerilla gurubunun, Napolyon askerleri
tarafýndan kurþuna dizilmesini, iþkenceye ve insanlýk dýþý muameleye
maruz kalmasýný; Madrit halkýnýn karþý karþýya bulunduðu yoksulluk ve
kýtlýðý; ve gerici güçlere/otoriteye yönelik alegorik saldýrýlarý konu alýr.
Bunlarýn içinde en ilginç olanlar kuþku yok ki savaþ sahneleridir. Bunlar:
kýlýçtan geçirilenler, kurþuna dizilenler, mýzrakla öldürülenler hatta zavallý
masumlarý balta ile parçalayan askerlerin saçtýklarý korkunç
manzaralardan bir kýsmý þöyle: kenarlara fýrlatýlmýþ bebekler, boðazýndan
iple baðlanýlýp aðaçta idam edilenler, yerde sürüklenenler, çýrýlçýplak
soyulmuþ cesetler, kýlýçla doðrananlar, cinsel organlarý kesilmiþ bedenler,
kollar, bacaklar ve daha pek çok tanýnmayan beden parçalarý… Tecavüze
uðrayanlar ve görmek istemeyeceðiniz kadar parçalanmýþ, üst üste
yýðýlmýþ ve ortalýða saçýlmýþ cesetler. Ve de yarattýðý bu cehennemsi
sahneleri keyifle seyreden Napolyon askerleri. Bu barbarca vahþeti deðil
yaþamak, resimlerde izlemek bile ürpertici bir durum. Bu görüntülerin
dayanýlmaz aðýrlýðý ister istemez Avrupa geleneðinde var olan iþkenceleri
akla getirir. Avrupa'da suçlulara yönelik uygulanan sistemli ve
profesyonel iþkence yöntemleri bu görüntülere benzerdir. Ýlginç olan bu
cezalarýn halka açýk yerlerde infaz edilmesi; halkýn katýlýmý için duyurular
yapýlmasý; hatta ücretli katýlmak isteyenlerin çýkmasý -þayet kurban bir
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kadýnsa biletlerin daha pahallý olmasý - ve uygulanacak iþkence
yöntemlerinin halka önceden duyurulmasý idi2. Örneðin: "Bu sabah,
Borgo Panigale'den Gio Battista'nýn oðlu Pietro'nun cezasý infaz
edilecektir: maþalar ve sürgü kullanýlacak ve vücudu dörde bölünecektir"
ya da "Bu sabah Andrea Malagu Balyozla dövülecek, boðazý kesilecek ve
ardýndan vücudu dörde bölünecektir" ( Leppert, 2002:153). Gibi
duyurular yapýlýyor; infaz bir gösteriye dönüþtürülüyordu. Bu
gösterilerde ceset parçalanýp, vücudundan organlar çýkarýlýrken seyirciler
bunu seyrediyordu. Bu tür bir gösterinin, Goya'nýn da eleþtirel bakýþýndan
dolayý pek sevdiði ahlakçý Hogart, alaysý bir bakýþla bir de gravürünü
yapmýþtý. Aslýnda þu söylenebilir ki bu gösterilerle Goya'nýn gravürleri
arasýndaki en önemli fark eylemin gerekçeleri ve ortaya çýkma
þekilleriydi. Yani birinde kurbanlar suçlu diðerinde masum idi. Sonuç ise
deðiþmiyordu: hunharca ve vahþice parçalanan beden.

Resim 4

Resim 5

2. Ayrýntýlý bilgi için Bkz. Richard Leppert'in Sanatta Anlamýn Görüntüsü kitabý. Yazar bu kitabýnda Batý tarihinde
iþkenceyle idam etme geleneðini ve bunun imgelere nasýl yansýdýðýný detaylý bir þekilde irdelemektedir.
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Bu dizinin resimlerinden birisi olan Savaþa Karþý Büyük Ýþler
kompozisyonu, yukarýdaki kaygýlarla bütünleþen bir realiteyi ortaya
koyar. Bu resim, dizinin belki de en iyi bilinen ve bir ikona dönüþmüþ
kompozisyonudur. Kurgu çok yalýn, bir o kadar da dramatiktir: kuru bir
aðaç gövdesi, alt kýsmýndan yeni filizlenmiþ küçük dallar, cinsel organlarý
kesilerek aðaca baðlanmýþ iki gövde, kollarý ve kafasý kesilmiþ bir beden,
bir kafa ve bileklerinden birbirine baðlanarak asýlmýþ iki kol. Bunlarýn
tümü kasap dükkanýný andýran bir düzen içerisinde aðaçtan aþaðý
sallanmaktadýr. Her þey, yoruma gereksinim duyulmayacak denli açýktýr
bu resimde: barbarlýk, vahþet ve insan.
Dizinin en az bu resimdeki kadar dramatik olan diðer
kompozisyonlarý da, kurþuna dizilme sahneleridir. Ýnsanýn ve onun
dramýnýn ilgi odaðý yapýldýðý bu gravürlerden 2,15,38 nolu plakalar,
hafýzalara kazýnmýþ bu sahneleri farklý kurgularla yineler. Bu kurgular,
sanatçýnýn daha sonra 1814'te yapmýþ olduðu 3 Mayýs 1808 isimli yapýtýn
hazýrlýðý gibiler. Daha doðrusu bu resim/ler, Napolyon askerlerinin
masum direniþçilere ateþ ettikleri aný göstermektedir. Asker ve
kurbanlarýn karþý karþýya bulunduðu andýr bu; sahnenin dramatikliði
ölüme daha yakýn olunmasýndan kaynaklansa gerek. Ya ölümün hemen
öncesi ya da hemen sonrasýdýr çoðu kompozisyonlarda gösterilen. Ama
her iki durumda da kurbanlarýn duruþundan, onlarýn cesur, direniþçi ve
meydan okuyan bir ruhsallýðý sergiledikleri anlaþýlmaktadýr. Parçalanmýþ
elbiseleriyle her tarafý kan içinde olsa bile, enerji dolu beden bunun bir
göstergesidir. Askerler ise üzerindeki silah ve diðer donanýmlarýyla
iktidarý temsilen eksiksiz bir görünümde; silahlarýný kurbanlarýn
üzerlerine doðrulttuklarý anda, yani acýmasýzlýklarýný sergileyecekleri
anda gösterilmiþlerdir. Kompozisyonlar, esas öðelerin çevresindeki bütün
gereksiz detaylardan arýndýrýlmak istenmiþtir. Peyzaj, arka plan ve
figürlerin üzerindeki detaylar da öyle; yüzey olabildiðince arýndýrýlmýþtýr
fazlalýklardan. Zira olayýn kendisi bunlara gereksinim duymayacak kadar
etkilidir zaten. Son derece yalýn bir çizgisel anlatým tercih edilerek, tüm
ilgi, kurbanlarýn ve askerlerin karþý karþýya bulunduðu ana, beden ve yüz
ifadelerine ve duyumsanan acýya çekilmek istenmiþtir.
Goya, bu resimlerin bir çoðunda, Kaprisler ve Atasözleri'nde olduðu
gibi, fantastik imgeler kullanmak yerine gözleme dayalý natüralist bir
biçim dilini tercih eder. Figürlerde son derece gerçekçi bir gözlem
mantýðý detaylarýna dek yansýtýlmaya çalýþýlmýþtýr. Yaþanan olay ve
sahnelerin doðasýna uygun olarak yüzeyde kurgulanan figürlerin
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hareketliliði, doðallýðý birbiriyle iliþkilerinden oluþan bütünlüðü,
sanatçýnýn doðal olan ile kurgusallýðý olaðanüstü bir bütünleþtirme yetisi
ile ortaya koyduðunu göstermektedir. Kompozisyonlarýn tümü doðal
ortamda, fakat olabildiðince arka planda fon oluþturabilecek tüm
nesnelerden arýndýrýlmýþtýr. Bir arka plan kullanýlacaksa þayet, bu da o
kurgunun parçasý olabilecek baþka bir kurgu sahnesidir. Böylelikle birden
çok olay arka arkaya derinlikli bir etkiyle sýralanabilmektedir. Kalabalýk
figür kütlesi birçok kompozisyonda kendisini gösterir. Ýnsanlarýn
kümeleniþleri, birbirleriyle çatýþmalarý, cesetlerin üst üste yýðýlmalarý,
onlarýn taþýnmalarý, yoksul halk kalabalýðý, hastalýk ve açlýk içinde
bekleþenler, dilenenler ve benzeri figür kullanýmýyla, her durumda ilginin
insan faktörüne çekildiði çok açýktýr. Bu anlamda Savaþýn Yýkýmlarý isimli
gravür, Fransýzlarýn gerçekleþtirdiði Saragossa bombardýmanýný konu alýr.
Kompozisyon bombardýman sonrasý, harabeye dönmüþ evin yýkýntýlarý
arasýnda, etrafa saçýlmýþ ev eþyalarýný ve bunlar arasýndaki cesetleri
göstermektedir. Figürlerin yüzeye daðýlmasýndaki sahicilik, onlarýn
betimlenmesindeki gerçekçi bakýþ ve atmosfer yaratmaya yönelik
kullandýðý her öðe sanatçýyý olayýn bir tanýðýna dönüþtürmektedir.
Hults'un belirttiðine göre, Goya bu yaþananlarý, direniþçilerin onurlu
mücadelesini ve ölümünü yerinde görüp resimlerine yansýtmak için bu
þehri ziyaret de etmiþti. Sanatçý bu ziyaretindeki tanýklýðýný üç
kompozisyon ile somutlaþtýrdý. Diðer kompozisyonlarda (31 ve 32.
Plakalar) buradaki ölüm sonrasý sessizliði yerine, daha vahþice iþlenmiþ
veya iþleniyor olan cinayetleri, asýlarak idam edilenleri ve zalimce
parçalanan bedenleri konu olarak ele alýr.

Resim 6

Gerek yaþanan olaylarýn trajik boyutu gerek bu olaylarýn ifadesinde
kullanýlan Romantik duyarlýlýk ve gerçekçi biçimleme þekli onlarýn
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sahiciliðini ve dramatik boyutunu her defasýnda daha da
derinleþtirir. Bu resimlerin üzerinden yaklaþýk iki yüz yýl geçmesine
karþýlýk, hala günümüz insanýna seslenebilmekte ve yeni anlamlar
kazanabilmektedir. Bir zamanlar -Goya'nýn yaþadýðý dönemde deuygarlaþmanýn insanoðlunu bu görüntülerden uzaklaþtýracaðý
düþünülmekteydi. Ne yazýk ki, bugün vardýðýmýz noktada tersinin doðru
olduðunu görüyoruz. Ýnsanoðlu uygarlaþtýkça, yaþam standardý
yükseldikçe ve teknolojik olanaklara sahip oldukça, sahip olduðu her
þeyi, ama her þeyi ötekini yok etmek için seferber etmekten de
çekinmedi. Bugün hala dünyamýzýn pek çok bölgesinde anlamsýzca
gerçekleþen ölümler, iþkenceler ve baskýlar, Goya'nýn bu yapýtlarýnýn
neden hala yeni anlamlar ürettiðini ve neden savaþa karþý en büyük
protesto gösterisi olduðunu açýklar niteliktedir sanýrým.

Çatýþmanýn, cesaretin ve zerafetin sembolü: Boða Güreþleri
Goya belki de ayný derecede þiddeti, vahþice karþýlaþmalarý, hatta
ölümü de içeren baþka bir konuya daha ilgi duyar. Bu ortaçaðdan beri
Ýspanyol soylularýn savaþ eðitiminin bir parçasý olarak kullandýklarý boða
güreþleriydi. Karþýlýklý çatýþma ve mücadeleyi içeren bu güreþler, sonralarý
halkýn da katýldýðý geleneksel bir eðlence þeklini alýr; ve törensi bir boyut
kazanýr. Þiddet ve vahþice davranýþlarý içermesinden dolayý zamanla etkisi
azalsa bile günümüze kadar gelmiþ; ve sportif bir faaliyet olarak az da
olsa hala ilgi toplayabilmektedir. Linda Hults, bu sporun, acýmasýz ve
vahþi yönüne vurgu yaparak bu resimlerle Goya'nýn daha önce yapmýþ
olduðu savaþý konu alan gravürler arasýnda benzerlikler kurar. "Fransýz
askerleri Ýspanyol halkýna karþý ne kadar güçlü bir öfke ile saldýrdýysa,
boða ile insan da o kadar öfkeyle birbiriyle tekrar tekrar çarpýþtý" (
Hults,1996:410) diyerek iki olayýn da özü itibariyle ayný olduðunu, boða
güreþlerinin de savaþa dolaylý bir gönderme olduðunu belirtir.
Glendinning ve Tomlinson'un görüþlerine atýfta bulunarak ta bu
görüþlerinin doðruluðunu kanýtlamaya çalýþýr3. Zaten boða güreþlerinin
de ortaya çýkýþý öyle deðil miydi?. Savaþtaki düþman yerine güçlü bir
hayvaný koyarak karþýlaþma anýna yönelik yöntemler geliþtirmek; ve
rakibini alt etmek. Bununla birlikte, olasýlýkla Goya, bu güreþlerin þiddet
içerdiðinden dolayý onaylanamayacaðýnýn da farkýndaydý. Yine Hults,
"Goya'nýn boða güreþlerine karþý duyduðu ilgi açýk olmasýna raðmen, o
3. Bkz. Hults, Linda C., 1996 An Introductory History The Print Ýn The Western World, Say: 410.
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dönemde Ýspanya liberallerinin bu sporun barbarlýðýný konuþtuklarý da bir
o kadar açýk" (Hults,1996:410) diyerek, Goya için bunlardaki, çatýþma,
þiddet, gerilim ve ölümün metaforik anlamlarýnýn önemli olduðunu
vurgulamaya çalýþýr. Aslýnda Goya'nýn bu dönemde Madrit'in Liberal ve
Aydýnlanmacý görüþlerine sahip entelektüel kesimleriyle yakýnlýðýnýn
bilindiði ve onlarý desteklediðini de biliyoruz. Ama tüm bunlara karþýn
Goya'nýn onlarýn bu konudaki görüþlerini ne kadar paylaþtýðýný bilmesek
de, bu iki dizi arasýnda söz konusu iliþkinin olmadýðýný da söyleyemeyiz.
Her iki dizide de son derece vahþice, acýmasýzca insani olmayan sahneler
çok miktarda yer almaktadýr. Bir bakýma bu benzerlik, onlarýn kullaným
gerekçeleri arasýnda da paralellikler kurmamýzý saðlayabilir. Ayný
konularý ele alan baþka bir Ýspanyol sanatçý olan Picasso'daki bu yöneliþin
nedenleri üzerine düþünen John Berger, bunu Ýspanya orta sýnýfýnýn
oluþum sürecine, ülkenin coðrafyasýna ve buradaki kültürel çatýþmalarla
iliþkilendirmekteydi. (Berger 1992:27). Kuþkusuz ayný gelenek ve
kültürel faktörlerden beslenen Goya için de bu gerekçelerin doðru
olduðunu söyleyebiliriz. Bu veriler doðrultusunda, Goya'nýn resimlerine
yansýyan boða güreþleri temasýnýn, sadece eðlence boyutuyla
düþünülemeyeceði, gerek Ýspanyol toplumunun kültürel alýþkanlýk ve
çatýþmacý yapýsýnýn bir yansýmasý, gerekse þiddet ve barbarca eðilimlerin
metaforu olabileceði olasýlýðýyla birlikte düþünülmesinin daha doðru
olduðu görülmektedir.
Goya'nýn çoðu kompozisyonlarýný 1815-16 arasýnda yaptýðý Boða
Güreþleri dizisi 44 plakadan4 oluþur. Bu plakalarýn çoðunda halktan
insanlarýn bazen seyirci bazen de matador olarak katýldýðý bu güreþlerde,
Goya, son derece heyecanlý, gerilimli ve cesaret gerektiren davranýþlarýn
sergilendiði görüntüleri aktarýr. Bu kompozisyonlarda, genellikle
matadorun baða güreþinin tüm inceliðini ve zerafetini gösterdiði estetik,
kývrak figürlerin yaný sýra peleriniyle boðayý karþýlamasý, at üstünde
boðaya saplanan mýzraklar, yaralanmalar, çarpýþma anýnda ortaya çýkan
can alýcý görüntüler ve sonunda matadorun son hamleyle boðayý
öldürmesi gibi hareketler, kývrak, dingin ve gerilimli bir atmosferde
resimlendikleri görülür. Matadorun çarpýcý ve atletik gösterilerini ya da
bir boðanýn ataklýðýný veya enerjisini neredeyse tüm kurgularda
görebiliriz. Sözgelimi Madrit Arenasýnda Juanito Apinani'nin Cesareti ve
Çevikliði isimli gravürde Mýzraklý Atlayýþ olarak bilinen tehlikeli, zor ve
4. Konuyla ilgili kaynaklar farklý sayýlar vermektedir. Bunun nedeni: sanatçýnýn Önce 33 plaka hazýrlamasý, sonra
peþinden 7 plaka daha ilave etmesi, ve bu diziyle doðrudan baðlantýlý basýlmayan 4 plakasýnýn daha mevcut
olmasýndan kaynaklanmaktadýr.
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ayný zamanda büyük saygý gören bir hareket, son derece yalýn bir
kurguyla kompozisyonun merkezine yerleþtirilmiþtir. Kurgu olabildiðince
yalýndýr: matador, mýzrak, boða ve bunlarýn gölgelerinden baþka ön
cephede herhangi bir öðeye yer verilmemiþtir. Böylece figürlerin kývrak
ve dinamik yapýsýna ilgi çekilerek hareketin karakteristiði öne
çýkarýlmýþtýr. Bu hareketli ve kýsa bir zaman anýna vurgu yapan
kurgularda, Goya'nýn çizim yetisi, o anýn karakterleri üzerindeki
hakimiyeti ve keskin bir gözlemci kimliði dikkat çekicidir. Kullanmak
istediði hiçbir detay es geçilmeksizin kompozisyona sokulmuþ; ve
üzerinde ayrýntýlarýna dek çalýþýlmýþtýr. Özellikle hareketli imgelerin
doðruluk dereceleri þaþýrtýcý olduðu kadar göz kamaþtýrýcýdýr da. Zaman
zaman çizilen abartýlý karakterler, bir filmin en hareketli anýnda
dondurulmuþ görüntüsünden daha büyüleyicidir. Tüm bu hareketli,
devingen ve boða ile matadorun karþýlaþma anýna odaklanmýþ gravürler,
kurguyu enerjik ve dinamik kýlmakta; ve gerilim duygusunu üst düzeye
çýkarmaktadýr. Baþýndan sonuna dek tam bir seremoni þeklinde devam
eden bu karþýlaþmalarýn her aþamasýndan son derece zengin
kompozisyonlar üretilmiþtir.

Resim 7

Goya 1825 yýlýnda, Boða Güreþleri ile ayný temayý taþýyan bir dizi
daha gerçekleþtirir. Bu Bordeaux'ta gönüllü sürgünde yaþadýðý son
yýllarýnda, litografi ile yapmýþ olduðu Bordeaux Boðalarý'dýr. Paris'e
yaptýðý bir yolculuk sýrasýnda Alois Senefelder'e ait kitabýn, Fransýzca ve
Ýngilizce çevirisinin içinde bulunan küçük boyutlu Litografiden
etkilenerek bu teknikle çalýþmaya karar verir. Bordeaux'nun profesyonel
litografi baskýcýsý olan Cyprien Gaulon'un yardýmýyla hayatýnýn son
yýllarýnda bastýðý bu dizi, daha önce gerçekleþtirdiði Boða Güreþi dizisi ile
gerek konu gerek kompozisyon olarak güçlü benzerlikler
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göstermektedir. Ancak bu çalýþmalarýn teknik yeterlilik açýsýndan,
sanatsal yaratýcýlýðýn ve duyarlýlýðýn en özgün yapýtlarýndan sayýlmasý,
ayrýca Goya'nýn denemiþ olduðu ilk litografiler olmasý açýsýndan baský
tarihinin önemli yapýtlarý arasýnda yer almaktadýr. Bu baskýlarda,
arenadaki boða ve matadoru merkeze alan kurgular görülmekte; ayrýca
coþkulu kalabalýk ve onlarýn arenaya inmesi, matadorun boða ile
karþýlaþmasý, ikiye bölünmüþ arena gibi sahneler dikkat çekmektedir.
Sözgelimi, Ýspanya'da Eðlence isimli kompozisyon, kalabalýk seyirci
grubunun, matadorlara özenerek arenaya atlamalarýný konu alýr. Can
alýcý an: boðalarýn izleyicilerden birisini ezip, seyircilere yöneldiði ve
seyircilerin etrafa kaçýþmalarýný gösteren andýr. Resmin alt tarafýnda ise
elinde pelerini ile azgýn bir boðayý karþýlayan acemi matador
resimlenmiþtir. Azgýn boðalarýn etrafýnda izleyicilerin alaný daraltarak
oluþturduðu dairesel bir kurgu, resmin ortasýnda yoðun bir ýþýk etkisi
yaratmaktadýr. Kompozisyon gerek acemi matadorlarýn yaþadýðý korkulu
heyecan ile, gerekse figürlerin buna uygun olarak güçlü bir hareketlilik
ve devingenlik içinde betimlenmeleri ile, son derece etkili bir atmosfer
yaratmaktadýr. Goya halkýn arenaya inip, bu spora katýlýmlarýný Ünlü
Amerikalý Mariano Ceballos adlý resminde de ele alýr. Aslýnda resmin
isminden de anlaþýlabileceði gibi burada ünlü bir matador konu
edilmekte; onun cesareti ve karakteristik figürler sergilemesi söz konusu
edilmektedir. Goya boða güreþlerini konu edindiði her iki dizisinde de
kullandýðý çoðu figürler, özellikle de matadorlar, gerçek hayattan
alýnmýþtýr. Goya, sadece arenalardan edindiði izlenimlerini yansýtmamýþ,
ayný zamanda bu spora önceki dönemlerde ve o gün katký saðlamýþ, bu
alanda baþarý elde etmiþ pek çok kiþiyi de resimlerine dahil ederek anýsal
deðeri olan belgesel bir karakteri de sergilemiþtir.

Resim 8
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Bilinçaltý ve Karabasanlar
1815'ten sonra toplumdan iyice izole olmuþ þekilde yaþamayý tercih
eden Goya'nýn saðlýðý da gittikçe bozulmaktadýr. Sakin bir hayat için
1819'da San Isidro yakýnlarýnda halkýn önceki sahibinden dolayý Saðýrýn
Evi denilen eski bir evi satýn alarak buraya yerleþir. Baþlangýçta, bu evi
dekore etmek amacýyla canlý dans figürlerini içeren eskizler hazýrlar;
ancak bu dönemde geçirdiði aðýr hastalýk ve Monarþinin Ýspanyaya geri
dönüþü5 çalýþmasýnýn seyrini deðiþtirerek bugün Kara Resimler (1820-23)
dediðimiz dizinin ortaya çýkmasýný saðlar. Burada evin duvarlarýna yapmýþ
olduðu bu resimler6 onun ruhsal çöküntü ve umutsuzluk içindeki bu
yaþamýnýn yansýmalarýdýr. Siyah, kahverengi ve bunlarýn ara tonlarý gibi
koyu-kasvetik renklerden oluþan bu resimler, onun karabasanlý ve
hastalýklý ruh yapýsýnýn güçlü alegorilerini, kötücül tanrýlarý, devasa
boyuttaki figürleri, hurafeleri dýþa vuran zengin imgelerle doludur. Onun
bu, Kara Resimler ile benzer karakteristik özellikleri taþýyan Atasözleri
dizisinin plakalarý olasýlýkla 1816-17 yýllarýnda oyulmuþ; ancak baskýsý
yapýlmamýþtýr. Ýlk kez 1864 yýlýnda 18 plakanýn baskýsý yapýlýr. Toplam 22
plakadan oluþan bu dizide Goya'nýn mesleki hayatýndaki düþüþü ve
kariyer geleceðinin belirsizlikler içinde olduðu; bundan dolayý da
kötümserliði ve toplum dýþý kaldýðý düþüncesinin izleri egemendir. Bunlar,
sanatçýnýn bilinçaltý dünyasýnda büyütüp geliþtirdiði karabasanlý düþler ile
Ýspanyol halkýnýn sahip olduðu batýl inançlar, papazlar ve kilise tarafýndan
uygulanan yolsuzluklar, gösteriþli tavýrlar, asýlsýz korkular, düþler ve
kinlerin iç içe geçerek imgelere dönüþtüðü resimlerdir. Toplumun,
bireysel dürtülerine angaje olduðu saçma ve akýldýþý alýþkanlýklarý,
gizemli, ilginç ve beklenmeyen bir yaklaþýmla resimlemiþtir. Bu dizinin
pek çok resminde ele alýnan kompozisyonlarda kullanýlan imgeler,
bunlarýn kullaným þekli ile yaratýlan mecazlar, resimlerdeki örtük
anlamlara ilgimizi çeker. Sözgelimi dizinin resimlerinden olan Tuhaf
Aptallýk resminde bir aðaç dalýnýn üzerinde sýralý bir þekilde oturan bir
grup insan, Linda Hults'un ifadesiyle otoriteden talimatlar alýrken
gösterilmektedir. Alýþýk olmadýðýmýz bir mekan ve bu diziliþin tuhaflýðý bir
tarafa, boþluk, kuru dal (beslenemeyen, ölü), insanlarýn birbirine
sokulmalarý ve usulca bekleþmeleri onlarýn içinde bulunduðu durumu ve
buyruklar almaya hazýr karakterlerini yansýtmaktadýr. Diðer taraftan

5. Rapelli, Paola, Artbook: Tutkulu bir ironi Ustasý:Goya, 2001,ist,Say:100
6. Bu resimler, daha sonra özel yöntemlerle tuval üzerine aktarýlarak, korunmuþ ve Madrit'te bulunan Prado
Müzesinde sergilenmektedir.
7. HULTS, Linda C., 1996 An Introductory History The Print in The Western World, The University of Wisconsin
Pres. Say:421
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Goya bu dizide, zoraki evlilikler ve kadýn erkek iliþkilerinde de gönderme
yapan konularý kullanýr. Örneðin Kadýnsý Budalalýklar gravüründe de,
dairesel bir þekilde duran kadýnlar, ellerinde gergin tutuklarý ve içinde
eþek, havada erkek kuklalarýnýn olduðu battaniyeyi aþaðý yukarý
zýplatarak, 18. yüzyýldan beri anti feminist hicivde kadýnlarýn erkekler
üzerinde cinsel gücünü temsil eden ve bir baþ motif olarak kabul edilen
bir oyunu oynamaktadýrlar7. Goya burada kadýnlarýn baþtan çýkarýcý
oyununa araç olan ve erkeðin onlarýn elinde bir kuklayla temsil
edilmesine karþý çýkýþýný betimler. Goya, gerek bu resimlerde gerekse
dizinin öteki resimlerinde geleneksel yapýyý, köhnemiþ alýþkanlýklarý ve
otoriteyi hicveden yorumlarda bulunur. Benzer konularý daha önce
Kaprisler dizisinde ele almasýna karþýlýk bu resimlerin daha karanlýk ve
karamsar bakýþ acýsýna sahip olmalarý, bunlarý ayrýksý bir karaktere
büründürmektedir.

Resim 9

Goya tüm bu dizilerinde, yaþama ve toplumsal olaylara karþý
eleþtirel tutumunu, sergilemekten çekinmemiþtir. Yaþadýðý çaðýn olay ve
olgularýný insani bir duyarlýlýkla irdelemiþ; bunlarý kendisinin yaþamý
boyunca edindiði estetik ve kültürel deneyimlerle bütünleþtirerek,
aydýnlanmacý ve modern bir sanatçý olarak görselleþtirmiþtir. Ele aldýðý
konulara getirdiði psikolojik çözümlemeler ile benin derinliklerine
ulaþabilmesi; ve bireyin ruhsal varlýðýný bütün duyularýmýzý kavrayan bir
biçimleme yetisiyle ortaya koyabilmesi, yaþanýlan zaman dilimine dair
önemli izleri de yansýtmasýný saðlamýþtýr. Bu baðlamda onun resimlerine
bakarak dönemin tarihi ve onu yönlendirenlerin içinde bulunduðu ruhsal
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durumu anlayabiliriz. Dolayýsýyla da onu çaðýnýn gerçeklerini, resimleri
aracýlýðýyla deþifre eden bir tanýk gibi görürüz. Saray yaþamýndaki
gösteriþli yaþamýn ardýndaki kofluklar, toplumsal olaylarýn suç ortaklýðý,
suçlanan savaþ, geleneðin içinde ýsrarla korunan saçmalýklar ve bunlarýn
yarattýðý sarsýntýlarý su yüzüne çýkaran karabasanlar. Goya, tüm bu
yaþananlarýn güçlü ve acýmasýz bir çözümleyicisi olarak dikkat
çekmektedir.
Sonuç olarak, Goya'nýn baskýresimleri, onun hayatýnýn en huzurlu
yýllarýný geride býraktýðý ve sorunlarla boðuþtuðu bir dönemde ürettiði;
bundan dolayý da toplumdaki çalkantýlar ile kendi bireysel/saðlýk
sorunlarýnýn birlikte yansýtýldýðý; ve bunlarýn zekice iliþkilendirmeler ile
ustalýklý bütünleþtirildiði düþüncelerinin yansýmasý olduðu görülmektedir.
Bu resimlerde daha içe dönük ruhsal durumun baskýn etkisi gözden
kaçmaz. Fantastik imgeler, yaratýklara dönüþen bedenler ve hayvani
imgeler, bu ruhsallýðýn dýþavurum araçlarý olarak dikkat çeker. Bundan
dolayý da yaþamý ile daha fazla özdeþleþen yapýtlar olduðunu söylemek
yanlýþ olmayacaktýr sanýrým. Onu ister bireysel yaþamýný ve duyumlarýný
ifade eden bir sanatçý, ister sosyal olgularý irdeleyen bir hicivci, isterse bir
saray ressamý olarak, ya da tüm bunlar arasýnda denge arayýþýnda olan
biri olarak düþünelim her durumda da onun kendi yaþadýklarýndan kararlý
ve önemli sonuçlar çýkardýðý, estetik nitelik açýsýndan, zamanýnýn en
önemli yapýtlarýný ürettiði, son derece açýktýr. Goya'nýn baskýresimlerini,
son 500 yýllýk zaman sürecinde onun da ustasý olarak kabul ettiði
Rembrandt ile birlikte anmamýzýn nedeni bunlar olsa gerek.
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