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Değirmenci Harmen Gertitszoon Leyden şehri
dışındaki mütevazi bir evde karısı fırıncının kızı
Neeltje ile birlikte oturmaktaydı. 15 Temmuz
1606'da. yedi oğullarından beşincisi. Rembrandt
doğdu. Erkek kardeşleri esnaflığa yönelirken an
ne ve babası Rembrandt'ın hukuk tahsili yapma
sını istemişler. Yedi yıllık bir hümanist eğitimin
den sonra. Rembrandt ünlü Leyden Üniversitesi
ne girdi, fakat bir kaç aylık bir öğrenimden son
ra okulu, bir sanat mesleği öğrenmek üzere terketti ve Leyden'de ressam Jacop Isaacxszoon
Yan Svvanenburch'un atölyesine girdi. Remb
randt için resim yapma sanatı dekoratif bir bece
ri olmasa bile, daha önce yaptığı öğrenimin ge
niş hümanist temelinde yatan, özellikle ikonografya alanındaki bilgisi, sanat dünyasını geliştir
mesinde etkili oldu. Rembrandt. Venedik. Roma
ve Napoli'ye yaptığı gezirlerle çok övünen Swanenburch'dan sadece sınırlı bir teknik bilgisi ala
bildi. Böylece birkaç yıl sonra Rembrandt çırak
lık dönemini tamamladığı Pieter Lastmann'ın
atölyesine geçti. Önce öğretmeninin sonrada
Leylen'de İtalyan resim geleneklerini öğreten bir
ressamın etkisinde Rembrandt, dramatik ve şid
detli etkilere eğilim gösterdi, duygularını coşku
lu hareketlerle, değerli eşyaların, nefis malzeme
lerin tasvir edildiği, çok sevdiği iç dekorasyon
larla açıkladı.
l620'lerin ortalarına doğru Rembrandt Pieter
Lastmann'ın öğrencisi olan arkadaşı Jan Lievens'le birlikte Leyden'de kendi atölyesini kur
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du. Her iki sanatçıda kısa bir zaman içinde pek
çok öğrenci edindi, örneğin genç Gerrit Dou,
l628'de yanlarına çırak olarak girdi. l630İarın
başlarında Rembrandt Amsterdamlı tablo tüccarı
Hendrick Van Uylenburgh'la tanıştı ve onun ara
cılığıyla portre siparişleri almaya başladı. 1631'de
bu siparişler öylesine çoğalmış ve önem kazan
mıştı ki, Rembrandt Anısterdam'a yerleşti. l634'te
ünü ve başarıları artarak, tablo siparişleri fazlalaş
tı. Patronunun kuzeni Saskia Van Uylenburgh'la
evlendi. Bir yetim olan karısının toprakları, ünü
gittikçe yayılan ihtiraslı genç sanatçının zenginli
ğini belirgin bir şekilde artırdı.
1939'da artan zenginliğinin aynası olan geniş ve
güzel bir ev aldı, burası Rembrandt'ın yeni saygı
değer kentli zengin havasına ideal bir dekor
oluşturmaktaydı. Arzulu ve yorulmaz bir koleksi
yoncu olarak ressam, evini her çeşit sanat eserle
riyle doldurdu. Antikalar, değerli porselenler, pa
halı kumaşlar, ender bulunan silahlar ve mücev
her, sadece çalışması için gerekli malzeme ve
modeli seçmeyi amaçlayan değil, aynı zamanda
antika zevki bilimsele kadar uzanan ve bunları
tarihsel değerlerini bilerek toplayan sanatçı tara
fından özel bir hayranlıkla seçilmiştir.
Ne yazık ki özel yaşantısında, parasal durumda
olduğu kadar şanslı olmamıştır. Üç oğlunu ve
her zaman sıhhatsiz ve son günlerinde yatalak
olan karısı Saskia'yi kaybetmiştir. Oğulları Titus'un 1641 Eylülünde doğumu sağlığının bozul
masına vol açmış, uzun bir hastalık sonucu, er-

Kültür ve Sanat
tesi yıl ölmüştü. Titus doğduktan sonra Geertqhe Dircx adlı bir kadını bebeğe bakmak için eve
aldı. Zamanla bu kadın ressamın metresi oldu.
Rembrandt ev idaresini l649'da Hendrickje Stoffels'a devredinceye kadar kendisini etkisinden
kurtaramamıştır. 1645'ten beri henüz daha ço
cukken evinin bir üyesi olan Hendrickje, sanat
çının ikinci metresi oldu ve l654'de ona Cornellia adında bir kız doğurdu. Amsterdam kilisesi
nin uyarısına ve çıkardığı güçlüklere rağmen
Rembrandt. Saskia'nın vasiyetnamesindeki mad
deye göre mirasından yararlanamayacağından
Hendrickje ile hiç evlenmedi.
Ülkesinin sanat zevkleri o dönemde değiştiğin
den Rembrandt'ın siparişleri azaldı ve geliri düş
tü. Fakat sanat eserleri toplama arzusu azalmadı.
Parasal olanaklarının zorlanması Rembrandt'ı
tehlikeli borsa oyunlarına yönlendirdi, bunlar
gitgide artarak büyük borçlarla sonuçlandı. Tec
rübesizlik ve tedbirsizlik parasal bir felakete ne
den olmuştu. Karısının mallarını Titus için kur
tarmak isteyen Rembrandt, evdeki hissesini 1659
Temmuzunda oğluna devretti ve yüksek mahke
meden iflasını istedi.
Bu felaketten arta kalan sermaye ile Rembrandt
Hendrickje ve Titus'la birlikte bir sanat ticareti
kurdu. Bu uygulama Rembrandt'ın eserlerini ara
cıların elinden kurtardı, kendisine mütevazi ra
hat bir yaşam sağladı. Eski yaşam üslubunun üs
tün zevklerinden yoksun kaldığı halde, durumu
acıyla karşılamadı. Çok ünlü olmasalar dahi hala
daha sanatını seven ve benimseyen dostları var
dı. Hendrickje l663'te ölünce Titus evin ve Cornelia'nın bakımını üstlendi. Titus'un 1668'de
Margaret Van Loo ile evliliğinden kısa bir süre
sonra ölümü Rembrandt'ı çökerten en büyük
darbeydi. Yaşlı bir hizmetçi ve Cornelia ile birlik
te evinde kaldı. 4 Ekim l669'da Rembrandt öldü.
8 Ekim'de Westerkerk'de gömüldü.
17. yy.'da Hollanda resminde uzmanlaşmaya kar
şı bir eğilim vardı. Ressamların üzerinde çalışma
yı seçtikleri eserler, belirgin janr'lara bölünmüştü.
Bu janr'lardan herhangi birinde uzmanlaşan res
sam, çeşitlemeler yaparak yenilikler yaratmaktay
dı. Bazıları kış manzaraları üstünde çalışırken, di
ğerleri deniz manzaralarında uzmanlaşıyor. bir
başka grup ise kilise içleri çizerek, bir yaşam bo
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yu bunlarla uğraşıyorlardı. Bazı ressamlar kendi
lerini bir tek janr'a adarken bazıları iki yada üçe
kadar çıkıyorlar, fakat fazla dalda uzmanlaşmada
başarılı olamıyorlardı. Bütün 17. yy. boyunca Hol
landa resminde her konuda uzmanlaşan sadece
Rembrandt'dır.
Rembrandt 1630-45 yılları arasında fazla sayıda
portre yapmıştır. Bunlar gerçekten de gelirinin
önemli bir kısmını oluşturur. Sayısız siparişlerin
yanı sıra, kendi portrelerini, arkadaşlarının ve
akrabalarının portrelerini, insan ifadelerini son
suz çizimlerini yaptı. Dış ayrıntıları içinde hemen
hemen kaybolan geleneksel portreleri yeni bir
derinlik ve gerçeklik kazanmıştır. Bunlar sadece
dış görüntüyü yansıtmakla kalmaz, aynı zaman
da ruhun derinliklerine inerek sanatçının diğer
eserlerinden farklılık gösterir. Nicolaes Bruyningh ve belediye reisi Jan Six'in portreleri buna
örnektir. Rembrandt'ın yaşamının son iki yılında
yaptığı portreler, daima değişik davranışlarda gös
terdiği, özellikle kendisinin sevdiği kişilere örne
ğin metresi Hendrickje ve oğlu Titus'a aittir. Her
ikisininde sanatçının çeşitli portrelerinde değişikli
ğe uğradığı görülmektedir. Sanatçının kendi yüzü
otuz yıl önceki genç ve karanlık portrelerinde ol
duğu gibi her zaman karşımıza çıkar, siparişlerin
en az olduğu dönemlerde elinin işlekliğinin koybolmaması için. yüzünü tekrar tekrar yapmıştır.
O zamanın ressamları grup portreleri siparişi al
maktaydılar ve bu alanda Rembrandt kendine
çok ilginç bir yol çizdi. Modeller onları birleşti
ren olayda bir rol alan oyuncular gibi olmalıydı.
•'Dr.Nicolaes
Tulp'un
Anatomi
Dersi"
Rembrandt'ın bu türde yaptığı ilk eserdir. Grup
üyelerinin hemen hemen hepsinin katıldığı bir
otopsiyi tasvir etmektedir. Figürlerin hepsi kom
pozisyonda olduğu kadar fizyolojik olarak da bir
lik içindeydiler. "Gece Bekçileri" diye bilinen tualde bir grup yedek er görülmektedir. Rembrandt
onları bir takım halinde binadan çıkarken kapının
altında durmuş, dağılmak üzereyken çizmiştir.
Protestanlar kiliselerinde
resim
görmeyi
sevmediklerinden olacak ki, dinsel konular 17.
yy.'da Hollanda sanatında çok az görülmektedir.
O dönemin protestan kiliselerinin anıtları yoktu
ve dinarları çıplaktı. Bununla beraber Remb
randt tuallerinde İncil'den sahnelere yer veren
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sanatçılar grubuna dahildi. Portrelerin dışında
Rembrandt "in en çok ilgisini çekenin dinsel ko
nular olduğunu söylemek doğru olacaktır. Bu
alanda da Rembrandt değişiklik yapmıştır. Dinsel
konular belirli bir modeli izlemezler. Bunun yeri
ne kendi türlerine yeni bir nefes, şaşırtıcı bir can
lılık getirirler. İlk yaptığı örneklerde çoğu sahne
ler kesinlikle gerçekçi, hatta bir dereceye kadar
kabaydı. Olay dramatik olarak belirginlik kazan
mış, hareketlerin dili coşkuludur.
Ressam gözü ve duyguları etkileyen konuları
seçmiştir: Thomas'dan Şüphe Edilmesi. İsa'nın
Bahçede Görünüşü, Lazarus'un Dirilişi. Emmaus*da İsa ve Diriliş. Mucize fikri anlatılamayanın
günlük yaşama girmesi hayal gücünü canlandırı
yordu. Aynı zamanda İbrahim'in Kurban Edilme
si veya Samson'un Kör Edilişi gibi izleyicileri zulümleriyle korkutan yoğun şiddet sahnelerine de
ilgi duymaktaydı. Kutsal görüntülerinin davranış
ve anlatımları o zamana kadar hiçbir ressamın
cesaret edemediği şekillerdedir. Gene konuları
nın seçiminde belli bir mesaj vardır. Kutsal Aile
yi tasvir etmek yerine Rembrandt, Tabirin Kita
bından sahneler almıştır. Bu sahnelerde sadece
insancıl olan duyguların sıcaklığı hissolunmaktadır. Ev yaşantısının sessizliğini, orta sınıfın ya
şantısının içtenlikli sakinliğini kapsarlar. Dinsel
kompozisyonlarının çoğunda hareket sadece iki
kişinin etrafındadır. Bu durumlarda dramatik yo
ğunluk tinsel zenginliğe ulaşır ve insanın duygu
larının tümü. resimsel olanakların duruluğu ile
verilir. Absalom Davud'un göğsüne dayanarak
ondan af dilenmektedir: babası ağlayan oğlunu
kollarında tutarak rahatlatır ve affeder. İsa. kuyu
da Samiriyeli ile karşılaşır ve ona sonsuz kurtu
luş bahşeder. Davud Saul için harp çalar ve mü
ziği yaşlı kralı o kadar etkiler ki, en yakın kuma
şa yapışarak gözyaşlarını kurutur. Asi çocuk, pa
çavralar içinde, yorgun, babasının önünde diz
çöker, başını yaşlı adam ceketiyle örter, babası
omuzlarını okşar.
Daha sonra dinsel konular portrelerle birleşme
eğilim gösterir. Örneğin kucağında Saskia ile çiz
diği kendi portresi, Hollanda sanatının o dönem
lerinde sık sık tekrarlanan mirasyedi oğula boşa
harcanan yaşantıyı tasvir eden bir sahnedir. Res
sam, bardağını kaldırarak, izleyiciye doğaı gü
lümseyerek bakıp içkisini içmektedir. Genç ka
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dın da ileriye resmin dışına doğru bakmaktadır,
yani bu şekilde izleyici, resimde gelişen hareke
te karışmış gibidir. Aslında bir dereceye kadar
seyirci sahnedeki üçüncü kişidir. Diğer resimler
de Saskia ve Hendrickje. Bathsheba veya Susan
na olarak görünürler. Portredeki diğer kişiler ha
vari kılığındadır.
Rembrandt'ın çevresindekiler de mitolojik ya da
tarihsel giysilere bürünmüşlerdir. Kız kardeşi Minevra olurken, erkek kardeşi miğferi ve zırhıyla
bir savaşçı görüntüsüne bürünmekteydi. Saskia
çeşitli portrelerinde Flora, Bellona, Sophonisba'dır. Hendrickje ise gene Flora Pallas Athena
veya (kollarında tuttuğu küçük Cornelia ile bir
likte) Venüs ile Küpid olarak gösterilmektedir.
Zırh ve miğferini giyen Titus. kalkanı ve mızrağı
ile Mars'ın iki misli görünür. Sanatçının portrelerindeki giysilerse, hep değişiktir. Kimi zaman
miğferi tüyle süslü bir savaşçı gibidir veya güzel
tüylü şapkası, zırhı, zinciri ve kılıcı ile kargılı as
ker veya sancak taşıyıcısıdr.
Son yıllarında Rembrandt büyük boyutlarla tarih
sel eserler yaratmaya başlamıştı. Claudius Civilis'e karşı suikasti tasvir eden büyük bir tual si
parişi aldı. Bu eseri Belediye Meclis Binasını süs
leyecek, konusu Batavi'lerin (Hollanda olmadan
önce o topraklarda yaşayan Germen kavimi) Romaya karşı üstünlüklerini gösterecekti. Resim ba
şarısızdı. Siparişi verenler, bir grup kahraman ye
rine karşılarında, barbar görüntülü, kuşkulu ba
kışlı, bir sürü ilgisiz gencin and içmek üzere bir
araya geldikleri bir tabloyu buldular. Şehir Mecli
si tabloyu sanatçıya gönderip düzeltmesini istedi
ler. Rembrandt ise tuali yırtarak soruna kökünden
çözüm buldu. Sonradan bir koleksiyoncuya sattı
ğı bir detayını sakladı.
Rembrandt'ın döneminde yaşayan diğer janr res
samları tuallerini günlük yaşamı anlatan hikaye
ci bir üslupla doldurmayı ve en ufak bir ayrıntı
ya bile yer vermeyi yeğlerken Rembrandt çoğu
resimlerinde tek bir figür kullanmaktadır. Bu ba
zen kitabın üstüne eğilerek derin düşüncelere
dalan bir öğrenci, bazen de işi ile ilgilenen bir
sarraftır, ya da mücevherlerini ayna karşısında
beğeniyle seyreden bir genç kadın, pencereden
bakan bir hizmetçi kız veya incil okuyan bir yaş
lı kadını çizmiştir. Rembrandt hareketin gelişi-
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miyle ilgili değildir. Onun için önemli olan yarat
tığı yansımadır. Eserlerinde hikaye, psikolojik
kapsamından dolayı önemlidir.
Rembrandt'ın eserleri başlıca üç döneme ayrıla
bilir: Gençlik dönemi, ressamın yirmi yaşlarında
yaptığı eserleri kapsamaktadır, olgunluk dönemi,
otuz yaşından kırkına ve bir kaç yıl sonraya ka
dar yaptıklarından ve geç dönemi 1650 civarın
da yapmaya başladığı eserlerinden oluşmaktadır.
Sanatçının gençlik dönemi çalışmalarında Pieter
Lastmann'ın öğrettiklerinin etkisi görülmektedir.
Abartılı ve bir derece daha gösterişlidirler. Ge
nelde olaydan dışarı taşmayan, fakat onsuz daha
iyi tanzim edilmiş sahnesel bir harekten yoksun
durlar. Bu özellikler ressamın henüz olgunlaşmadığı bir dönemi yansıtmaktadır.
Otuzlarındaysa Rembrandt'ın değişik şiirsel gö
rüşleri kendini göstermeye başlamıştı. Bu yılları
konularının bitmek tükenmek bilmeyen zengin
liği ile elde ettiği üstün bir tamamlama gücüne
bağlamak mümkündür. Ressamın kırk yaşlarında
yaptığı portreler çok canlıdır. Poz verenler izle
yiciye doğru bakarlar. Yüz ifadesinde etrafındaki
dünya ile modelin ilgisi belirgenleştirilmiştir.
Gözler soru sormuyorsa bile dikkatli, gülüşleri
aydınlık, alınlar kırıkıştır. Bazen ellerin oyunu ile
portre bir anlık bakışı canlandırmaktadır. Bir me
saj iletmek ya da çeşitli ruh durumlarını yansıt
mak amacıyla eller bir cisimle oynarlar, ya da
göğsün üzerinde hareketsizdirler.
Bu hikaye anlatan tuallerinde Rembrandt'ın di
yagonal bir kompozisyon şemasını yeğlediği gö
rülecektir, bu resmin dramatik yoğunluğunu ar
tırmaktadır. Gene sanatçı sık sık geniş çevreler
seçerek sayısız ciddi bakışlı yüzlerin içinde kü
çük görünmesini sağlar. Bunun dışında, özellik
le gençlik yıllarına ait çalışmalarında, karanlık ve
gölgeli alanlarda aydınlık, parlak alanlar arasın
da zıtlık vardır. Bu tipik ışık-gölgeli resimler
Rembrandt'ın resimlerinin özelliğidir. Başlangıç
ta bu eğilimin biraz kaba bir etkisi vardı, hare
ketler ışık ve gölgenin şiddetli farklılığında ol
dukça net görünmekteydi.
Sanatçının daha olgun kompozisyonlarında ışı
ğın tualin karanlık yüzeyine süzülerek indiği gö
rülmektedir. Bu ışık. insanları ve cisimleri belirgenleştirmek için değil, onları yumuşak, titrek
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bir atmosferde göstermek için verilmektedir. Bu
gizemli görünüşte Rembrandt orta dönem çalış
malarını simgeleyen samimi bir atmosfer yarat
mıştır. Bu resimlerde derin bir sessizlik egemen
dir. Daha önceki tuallerindeki konuların duygu
larını coşkulu ve kuvvetli hareketlerle anlatan
sanatçı, sonradan bu yöntemi bırakır ve bundan
sonraki çalışmalarını simetrik kompozisyonlar
olarak düzenler. Aynı zamanda kalın dış çizgiler
ince ve akıcı olur. Portrelerinde de eskinin can
lılığı görülmemektedir. Ciddi yüzlerde bakış ate
şini kaybetmiştir, uzaklara doğru gider. Bazen
gözler aşağı inik durumdadır ya da yana bakar,
poz veren sanki yorgundur, genel anlamda ko
nular çevreyle hemen bağ kuramamaktadırlar.
Rembrandt'ın ellisine yaklaştığı ve yaşamın son
larına doğru en yüce noktasına ulaştığı, tuallerin
de en çok görülen en önemli şey insan yüzüdür.
Çevre, geri planda eriyip gider, vücutlar ağırlık
larını ve varlıklarını kaybederler. Bu değişimler
Rembrandt'ın ışığı kullanış biçimiyle oluşur. Ar
tık ışık şekillerin üstüne düşmemekte, fakat on
ların kendilerinden yayılmaktadır. İçten ve gi
zemli bir sıcaklık biçimleri eritir, çizgilerin belir
ginliğini kaybettirir. Harekette dahi kaybolma
eğilimi vardır. Artık resim hikâye anlatmamakta,
fakat izlenimleri ve duyguları yansıtmaktadır.
Gittikçe, herhangi bir kişinin belli bir durumda
portresini yapmaktan vazgeçmiş, hatta şekillerini
dikkatle bir yere bakarken resmetmekten kaçın
mıştır. Şimdi konuları derin bir iç araştırmaya gi
rişmişlerdir, onları ilgilendiren sadece kendi ken
dileridir. Rembrandt'ın temel sanat yöntemleri
nin biri de parlak ışıktan koyu gölgeye geçiştir.
Işık ve gölgenin büyük ustası olarak tanınmış,
ün yapmıştır.
Rembrandt'ın yüzelli kadar grafik çalışması gü
nümüze kadar gelmiştir. İlk baskılarını 1626 yıl
ları arasında yapmıştır. Bunları yaşantısının son
on yılına kadar sürdürmüştür, ancak son baskıla
rında hemen hemen hiçbir şey yok gibidir. Ley
den Üniversitesi tıp profesörlerinden Jan van der
Linden'in 1665de tamamladığı portresi son yılla
rında bu alanda yaptığı tek eserdir. İkonografik
açıdan baskıların teması da resimlerinkini izle
mekteydi ve aynı biçimde geliştiriliyordu.
1635-1650 yılları arasında sanatçının atölvesi, usta-
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lan ile birlikte çok uzun yıllar çalıştıkları halde za
yıflıktan kurtulamayan bir çok öğrenciyle dolmuş
tu. Bunlardan bazıları sürekli olarak modellerini
taklit ettiklerinden orjinalliklerini kaybetmişlerdir.
Bazılarıysa, ustanın öğretiminden büsbütün
uzaklaşarak, kendi çağdaşlarının feci zevklerine
uyarlamışlar ve değişik bir yöntem benimsemiş
lerdir.
Böylece Rembrandt'ın ölmeden önce bile üslûbu
ülkesindekiler tarafından modası geçmiş olarak
değerlendiriliyordu. 17. yy. sonunda ve 18. yy.
başında eserleri anlaşılmıyor, bundan dolayı reddolunuyordu. 18. yy. sonuna doğru Remb
randt'ın sanatı yeniden keşfolunmaya başladı,
daha dikkatli gözler ışık ve gölgesinin dilini in
celedi, daha araştırıcı zihinler ustalıklı ve sorun
lu psikolojisini araştırdılar. O zamandan başlaya
rak yeni öğrenciler gittikçe artan geniş çalışma
lar yaparak bir sanatçı olarak kendisini eşsiz ya
pan kişiliğinin gizli yönlerini araştırmaya başla
dılar.
Gece Bekçileri (1642)
Tual üzerine yağlı boya, 144 in. x 172 1/2 in.
(Asıl ölçüsü C. 152 1/2 in. x 197 in.)
Rijksmuseum, Amsterdam
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Gerçek adı Yüzbaşı Banning Cocg'un yedek as
ker taburu olan bu eser, uzun zaman sanıldığı gi
bi karanlıkta değil, gün ışığında yapılmıştır. Fa
kat ikiyüz yıl boyunca mum alevinde kaldığın
dan ve şöminelerin üstüne asıldığından isten ve
sık sık sürülen vernikten zamanla kararmıştır.
1947'de baştan başa temizlendikten sonra resim
önceki parlaklığına kavuşmuştur. Fakat ne yazık
ki ilk boyutları kazanılmamıştır. l715'te Kraliyet
Sarayı'na taşındığında bu eser soldan altmış san
tim kadar kesilmiş ve yeni yerine sığabilmesi için
her kenarından biraz küçültülmüştür. Bu küçült
me kompozisyonun dengesini etkilemekte ve
ona düşünüldüğünden daha kalabalık bir görün
tü vermektedir.
Sık sık tekrarlanan bir efsanenin aksine Remb
randt bu portre grubu ile ne askerleri kızdırmış.
ne de bu eserinden dolayı servetinde ani bir
azalma başlamıştır. Bununla birlikte bu boydaki
bir grup portresi için poz vermek uzun bir
zaman aldığı için, bu tür deneyimlere girme
cesaretini kırmıştır.
Bu eser bir birleşik hareket ve parlak renk alevleriyle titreşmektedir. Bayrak sopasının öne doğ
ru eğilmesi, mızrakların ve tüfeklerin keskin
köşeler oluşturması, bazı anahtar kişileri aydın
latan altından ışınlar izleyicinin gözlerini dur
madan bir yerden
diğerine çeker. Bu
yedek
askerlerin
rahat
hareketleri,
bunların ciddi asker
ler olmayıp maskeli
baloya giden bir
gruba benzediğine
inanılmasına neden
olmuştur. Gerçekten
de Rembrandt onları
üniformalı ya da
üniformasız sağlam
şehirliler olarak resmetmiştir.

Kültür ve Sanat

Dr. Nicoleas Tulp'un Anatomi Dersi (1632)
Tual üzerine yağlıboya.
64 in. x 85 1/2 in.
Mauritshuis, Lahey
Bu grup portresi uzun bir süre Hollandalı res
samların en çok seydikleri konuydu. Rembrandt
bu kompozisyondaki bireyleri öylesine değişik,
öylesine canlı bir şekilde yerleştirmiştir ki, yirmi
altı yaşındayken ünlü olmasını bu eserlerine
borçludur. Resimde açık bir otopsi ele alınmıştır,
bu idam edilen bir suçluya ancak sivil yetkililer
tarafından izin verildiği durumlarda gerçekleş
tirilen ender bir olaydır.
Anatomi profesörü Dr. Tulp öğrencilerinin kar
şısında oturmakta ve boşluğa doğru bakmak
tadır. Öğrenci doktorların adı. arkadaki merkez
figür tarafından tutulan bir kağıtta yazılmaktadır.

Masanın üstündeki ceset verev olarak yatmak
tadır. Her nasılsa biraz kısalmış olarak görülmek
tedir. Başlarında şapka olmayan doktorlar yüz
lerini çerçeveleyen beyaz yakalı, siyah giysilidir.
Yüzlerindeki ifade, sözde dikkatten, yoğun dik
kate kadar ulaşmaktadır. Duvarların ve giysilerin
koyu tonları, canlı pembemsi ten rengiyle,
ölümün sapsarı rengi arasındaki zıtlığı kuvvet
lendirmektedir.
Rembrandt'ın bu resimdeki boya uygulaması akıcı
ve gerçekçidir, burada ve o dönemde yaptığı
portrelerinde aynı teknik görülmektedir. Bazı
sorunlara çözüm getirdikten sonra, başka kom
pozisyon düzenleri aramaya ve ışık-gölge oyun
larının gizliliklerini araştırmaya yönelmiştir.

RESİM - Ramhranrlt
Kendi Portresi (1659-60)
Tual üzerine yağlıboya. 45 in x 37 in.
Rembrandt'ın yaptığı kendi portrelerinin sayısı
yetmişin üstündedir ki, bu da inanılmayacak bir
sayıdır. Son yıllarında çizdiği portreleri, kendini
anlatırken, doğruyu yansıtmasından çok orjinal
ve özellikle etkileyicidir. Daha önceki port
relerinde topladığı gösterişli giysilerle göster
mekteydi. Daha sonraki giysileri ise çok basittir.
Sanatçı arzuladığı hızı kazanmak için em
redebileceği, palet bıçağı ve baş parmağı dahil
olmak üzere har aracı kullanıyordu. Bu, çağdaş
larının anlatmakta güçlük çektikleri, fakat
günümüzün modern izleyicilerinin alıştıkları
soyut bir yaklaşımdır.
iManzara
Tahta üzerine yağlıboya, 17 4/5 in. x 28 in.

Bu resimde beyaz bere, birkaç kalın fırça dar
besiyle, kırmızı tuniğin ve siyah kapın kollarının
basit biçimlerini vurgular. Rembrandt tek yaşama

Louvre. Paris
Burada Rembrandt her zaman gürülen bir
konuya alışılmamış bir görüntü getirmiştir. Ken
disinden önceki Hollandalı manzara ressamları
düz. dikkat çekmeyen manzaraları düzenli bir
ışık ve karıştırılmamış tek renkle vermekteydiler.
Fakat bunda olduğu gibi diğer manzara resim
lerinde de Rembrandt gün ışığını tanımlayabil
mek amacı ile hep yeni bir ustalıklı yollar bul
muştur. Yağlıboyalarda ender rastlanan serbest
çizimlerle Roma devrine ait mabetler, duvarlar
ve su yollarıyla doldurduğu hayali kompozis
yonlar yaratmıştır.
1640-1655 döneminde Rembrandt pek çok man
zara resmi yaptı, iki yüzden fazla resim, yirmi
dördün üzerinde gravür, on yedi tane yağlıboya.
Ne yazık ki bu çalışmahrından pek azı
günümüze kadar gelebilmiştir.
Bu eserin şiirsel ve atmosferik özellikleri sağ
köşenin altındaki kıvrılıp bükülen ağaçlarla vur
gulanmıştır. Gökyüzünün gökkuşağı renkleri in
ce ve aydınlık renklerle verilmiştir. Ancak 150 yıl
sonra aynı etkiler 19. yy.'da yaşayan bazı büyük
ressamların eserlerinde görülmektedir.
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nedeni olan çalışma aletlerini elinde tutmaktadır.
Sade geri plan seyirciyi sanatından başka hiçbir
şeyi ailesi, arkadaşları, malı olmayan bir kişiyle
karşı karsıva bırakmaktır.

XI

