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Van Gogh, 30 Mart 1853'te Hollanda. Brabant'ta 

Groot-Zundert kasabasında doğdu. Lutherei bir 

rahip olan babası oğlunun sanat ticareti ile uğraş

masını istiyordu, bundan dolayı, onaltı yaşında 

Goupil Galerilerinde çalışmaya başladı. Bu kuru

lusun Lahey şubesinde üç yıl (1870-1873) çalıştı. 

bundan sonra daha önemli olan Londra'da iki yıl 

kalarak, sonunda 1875'te, Paris'teki merkeze ter

fi edildi. Büyük sanatçıların eserlerini inceleyerek 

müzelerde ve sanat galerilerinde vaktinin çoğunu 

geçirdiği halde, sanat tüccarı olarak bu görevi ile 

ilgilendiği söylenemez. 

Ne yapacağını bilmediği halde, ani bir karar ve

rerek 1876'da galeriyi terk etti ve evine döndü. 

Orada çok okudu, çok sayıda skeçler yazdı ve 

kendisini dine adadığı uzun dönemler geçirdi. 

1879'da Belçika'da bulunan Borinage maden 

ocağı bölgesine misyoner olarak atandı. Orada 

kaldığı zaman içinde, kendi deyimiyle çaresizli

ğin ne olduğunu buldu. Maden işçilerinin tüm 

güçlüklerini ve fakirliklerini paylaşmakta ısrarlıy

dı, çoğu zaman elinde ne varsa onlara veriyordu. 

Bu, sanatçının kendini bedensel ve zihinsel ola

rak çok yorduğu bir dönemdir, bundan sonra 

sağlığına hiçbir zaman kavuşamamıştır. 

1880 yazında. Borinage'daki çalışmalarını sürdü

rürken, yaşantısını resme adamanın yapacağı en 

iyi iş olduğu kararına vardı. Kendisine, elinden 

gelen her yardımı hiç esirgemeyen ağabeyi 

Theo'ya bu düşüncesini açıkladı. Maden işçileri 

ve yaşantılarının çizimleriyle doldurduğu resim 

defterini alarak. Borinage'i terkettikten sonra, ön

ce 1880de Bürksel'e anatomi ve perspektif çalış

mak için. sonra da ailesinin kısa bir zaman önce 

yerleştiği Etten'e gitti. Ailesinin sanat eğilimlerine 

şiddetle karsı çıktığını gördü ve orada kalan dul 

kuzeniyle mutsuz biten bir aşk macerası yaşadı. 

1881 kışını kuzeni Anton Mauve'un denetimi al

tında, ilk defa yağlıboyaya başladığı Lahey'de ge

çirdi. Elindeki çok az parayı, o zamanlar Nu-

enen'da bulunan ailesinin yanına maddi imkan

sızlıklar nedeniyle döndüğü için bıraktığı. Chris

tine adlı bir fahişe ile paylaşmaktaydı. Nu-

enen'daki iki yılını çok çalışarak geçirdi. Bu sıra

da, ailesinin kendisiyle evlenmesini reddettiği 

komşusu Margot Begemann'ın intihar teşebbüsü

nün kuvvetli etkisinde kaldı. 

Babasının ani ölümünden sonra 1885 kışı An-

vers'e oradan da sonraki iki yılını geçirdiği 

Theo'nun yanına Paris'e gitti. Bu zaman zarfında 

ve daha sonraki yıllarda, büyük sanat eserlerinin 

temelini oluşturan tekniğini ilerletti. Cormon'un 

yönettiği bir sanat okuluna devam ederek orada 

Toulouse-Lautrec. Bernard ve diğer gene ressam

larla tanıştı. Empresyonist sanatın gelişimi üzerin

de Pissarro, Seurat, Signac ve Gauguin'le dostlu-
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ğunu ilerletti. Van Gogh dinlenmek için Arles'a 

gittiğinde. Gauguin'i oraya çağırdı. Gauguin. 

1888 Ekim'inde oraya gitti ve bunu izleyen iki ay 

boyunca iki ressam da çok iyi çalıştılar. Gerçekte 

her ikisi de değişik karakterlerdeydi ve bitip tü

kenmek bilmeyen münakaşaları sonucu Van 

Gogh. 1-i Kasım gecesi, gene bir delilik krizine 

tutularak Gauguin'e en azından iki kere jilet bı

çağıyla saldırdı ve sonucunda kendini cezalandır

mak için kulağının ucunu kesti. Bu. ölümüne ne

den olan ruhsal krizlerin ilkiydi. 

1889 Mayısında Saint-Remy'de Provence'daki 

akıl hastanesine sıkı bir denetim altına girebilme

si için yatırıldı. Bundan bir yıl sonra Empresyı >-

nist eserlerin koruyucusu ve toplayıcısı olan 

Doktor Gachet'nin kendisine bakmayı kabul et

mesi üzerine Auvers-Sur-Oise'a gitti. Orava gider

ken yolunun üstündeki Paris'e uğrayarak ağabe

yi Theo ile kısa bir süre kalma olanağını buldu. 

Bir ara iyileştiyse de Auvers'e gittikten iki ay son

ra yine bir delilik krizi sırasında kendini vurdu. 

İki gün sonra. 29 Temmuz 1890da öldüğünde 

yanında ağabeyi Theo ve arkadaşı Gachet bulun

maktaydı. 

Modern ressamlar arasında en çok beğendiği ve 

kendisinin de belirttiğine göre. ressama "yeni gö

rüşler" getiren Millettir. Eski ustalardan Rembrant 

ve Hals'ı seviyordu. Onu ilgilendiren resimdeki 

insan unsurudur, resmin üslubundan çok duygu

sal içeriği üzerinde durmaktadır. 

Van Gogh, 1882'de Lahey'de kalışı sırasında yağ

lıboyalarını yapmaya başladı. Erken yağlıboyaları 

Hollanda Okulunun gerçekçiliğinden kaynaklan

mıştır. Belirgin bir ışık-gölge oyunu, koyu renk 

lekeleri gösterirler, boya bu eserlerde çok kalın 

kullanılmıştır. Henüz yağlıboya tekniğine hakim 

değildir. Güvenle tamamlanmış manzaralarına 

karşın, kompleks bir boşluk etkisi bırakan sulu

boyalarında daha serbest daha çok anlatımcıdır. 

Konularını Neunen'da geçirdiği yıllarda (1883-85) 

doğa izlenimlerinden almaya devanı ediyordu. 

Çevre köylülerinin ve işsizlerin güç ve acılı ya

şamlarını olduğu gibi canlandırmak amacıyla ka

ba çizgiler, kalın ve kömürlü boya. güvenli ve 

belirgin fırça darbeleri ve temel ışık-gölge oyun

larına başvurduğu görülmektedir. Bu deneyimin 

son safhasını Patates Yiyenler oluşturmaktadır. 

Van Goghun yağlıboyalanndaki toplumsal ve 

moral amaca, güç islerin şekilsizleştirdiği ellere, 

kemikli ve çizgili yüzlere vurulan kuvvetli fırça 

darbeleriyle ulaşmıştır. Yağlıboyaları aynı zaman

da üslubunun bütün olanaklarını da göstermek

tedir. Amacı Rembrant ve Hals'ı taklit etmek, ta-

mamiyle Hollanda ustaları gibi çalışmak ve Pa

ris'teki son gelişmeleri reddetmektir. Ancak, bü

tün umutlarını bağladığı bir eserini tamamladığın

da sonu olmayan bir yola geldiğini ve çalışmala

rına bütünüyle değişik bir açıdan bakması gerek

tiğini hissetmektedir. 

1885 Ekim'inde yazdığı mektuplarda Van Gogh. 

renklerin ne kadar anlatımcı bir araç olduğuna 

sık sık değinmişti. O zamana kadar rengi. ışık ve 

gölge oyunlarını, kalın boya tabakaları için ter-

ketmişti. Renge karşı ilgisi. 1885 kışında An-

vers'te kaldığı sürece estamplarını keşfetmesiyle 

artmıştır. Paris'e gitmeye karar verdi ve 1886 Şu

batında oraya vardı. 

Van Goghun Paris'te geçirdiği iki yıl. tekniğinin 

gelişmesinde yeni bir dönemin işaretidir. Otuzüç 

yaşında çalışmalarına yeniden karalamalarla baş

ladı. Monticelli'den etkilenerek yaptığı birkaç ha

reketsiz yasam örneğinden sonra, yine kalın bo

yalar kullanmaya başladı ve sonunda bütün yağ

lıboya tekniğini kökünden sarstı. Empresyonistler 

onu. doğayı keşfetmeyi ve yeni alanlar fethetme

yi, görüntüsünün dışında verebilmeyi amaçlayan 

ve değişik fikirleri olan sanatçılar kadar çok etki

lemediler. Bir tarafta Monet'in ve Renoir'in lirik, 

hazırlıksız verilerini sistemleştirmeye uğraşan Di-

vizyonisder vardı. Bunlar, uzaktan bakıldığında 

tuali bölümlere ayırdığı görülen küçük renkli 

noktalar aracılığı ile hacim ve boşluk etkileri ya

ratmaya çalışıyorlardı. Diğer tarafta ise Bernard 

ve Gauguin gibi anlatımcı ve doğal işlevi olma-

VI 



yan geniş renk alanları kullanarak eserlerini sem

bolik ve edebi anlamlarla dolduran Sentetist'ler 

yardı. Ancak Van Gogh bu hareketlerin hiçbirine 

katılmadı. Her ikisi de doğal yapısına ters düş

mekteydi. İlki katı kurallara bağlıydı, ikincisi ise 

gerçekten kaçmanın aydın bir yoluydu. Bununla 

beraber onlardan kendisine gerekeni aldı. Sente-

tist'lerden rengin dekoratif kullanımı. Divizyo-

nistlerdense kesin, açıkça teşhis edilen fırça dar

belerini. Bunun dışında etkilere Anvers'te odası

nı süslediği Japon estamplarına karşı duyduğu 

hayranlık ve verdiği önem de eklenmelidir. Bun

ları Paris'teki çalışmalarında, hatta çizdiği portre

lerin bazılarında arka plan olarak kullanmıştır. 

1887'de Van Gogh'un, Japon estamplarına karşı 

duyduğu ilgi. Divizyonist tekniği daha çok uygu

lamasına neden oldu. Küçük renk noktalarının 

yağlıboyalarının parlaklığını artırmakta ne kadar 

yardımcı olduğunu farketmişti. Fakat hiçbir za

man Seuranf nın ya da Signac'ın izlediği katı ku

ralları benimsemedi. Her ikisinden. Van Gogh'un 

eserlerinin daha çok benzediği, özellikle fırça 

darbelerinin grafik olarak kullanılmasında belir

ginleşen sanatçı Signac'tır. Kendisini hiçbir za

man Divizyonist'lerin grubuna katmadı, aslında 

onlar da sanatçının kendi yöntemlerini kısmen 

anladığı kanısındaydılar. Gerçekte renk noktaları

nı yalnız başına çok az kullandığı renklerini bü

tün kuvvetini sade çizgilerle ve kendi enerjisini 

yansıtan kuvvetli fırça darbeleriyle vermeyi uy

gun gördü. 1887 yılı sonunda, gelişimindeki bu 

dönem tamamlanmıştır. Artık hareketli, renk ve 

ışığa dayalı tümüyle değişik bir teknik uygula

maktadır. Çalışmaları özgürlük ve ivedilik temeli

ne dayanıp, bunu yansıtmaktadır. Kıvrılarak yük

selen biçimleri, vahşi sevinçlerden umutsuzluğun 

derinliklerine kadar uzanan yüce duygularının 

tam anlatımıdır. 

Paris'te gelişen çeşitli sanat akımları arasında kar

şıtlıklar ve uyumsuzluk. Van Gogh'u yormaktadır 

ve 1888 Şubat'ında düşüncelerini toplamak, çalış

malarını rahatsız edilmeden sürdürebilmek için 

Provence'a Arles'm sessiz, sakin onanıma yerle

şir. Önceleri çalışmalarında çok az değişiklik var

dır, fakat yaz süresinde renkleri güçlenmiştir, tu-

allerinden renk alevleri fışkırmaktadır. Bu gelişim 

Pere Tanguy'un Portresinin ikinci yorumundan 

aylar önce başlayan başarılı bir çalışmanın sonu

nu belirtmektedir, aynı zamanda iki yıl sonraki 

ölümüne kadar süren yoğun bir yaşantı dönemi

nin başlangıcını oluşturur. Dekoratif renklen ve 

şekilleri bozulmuş biçimleri uygulaması resimle

diği cisimler ve kişiler hakkında düşüncelerini ve 

en olağan şeyler hakkında keşfettiği duyguları 

bütün ve canlı olarak ortaya çıkarmıştır. 

Van Gogh'un büyüklüğü gerçeğe karsı koyan bir 

savunmanın içine girebilmesinde ve gerçeğin gö

rüntüsünü kendi iç duygularını yansıttığı eserin

de vermesinde aranmalıdır. Gauguin kendisiyle 

buluşmak için Arles'a gittiğinde Van Gogh'un 

tekniğindeki güzellik azaldı, bazen amacını anla

tamayan geniş renk alanları boyadı, ancak bu 

eserlerinin bazılarında daha sonra hiçbir zaman 

elde edemeyeceği bol ışıklı bir güzellik vardır. 

Gauguin'e saldırmasına neden olan sinir krizin

den sonra. Van Gogh'un yaşantısında gitgide 

mutsuzlaştığı bir dönem başladı, buna bağlı ola

rak çalışmaları zarar gördü. Kızgınca çalışmaları

nı kapsayan kızgın dönemleri, hiçbir şey yapa

madığı bunalım devreleriyle yer değiştirdi. Kom

şuları Arles'teki hastaneye yatmasında ısrarlıydı

lar. Bu onun için kötü bir darbeydi. Kendine olan 

güvenini kaybetti, delilik krizlerinin tekrarlanma

sından korktu ve bu. onda bir saplantı halini al

dığından, kendi isteği ile Saint-Remy'deki akıl 

hastanesine girdi. Akıl hastanesinde kaldığı yıl 

içinde tamamladığı hemen hemen yüzelli eseri, 

yaşama ne denli umutsuz bağlandığının kanıtıdır. 

Krizleri çalışmalarını aksatmadığı zamanlar, za

vallı duygularını dizginliyor ve resimleriyle kendi 

dışındaki dünya ile ilişki kurmayı arzuluyordu. 

Fırça darbeleri kıvrılıyor, dalgalanan duyguları gi

bi kabarıp sönüyordu, onun için doğa. insanı sa

ran kaçınılmaz felaketlerin tasviriydi. 
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1890 Mayıs'ında Van Gogh, kendi de bir ressam 
olan Cezanne ve Pissaro'nun arkadaşı Doktor 
Gachet'ın ona bakmayı kabul etmesi üzerine bir 
karar vererek cesaretle Saint-Remy'den. Auvers-
sur-Oise'a gitti. Akıl hastanesinin bunalımlı hava
sından uzaklaştıktan sonra bu dönemde yaptığı 
eserlerinde de açıkça belli olduğu gibi daha mut
luydu, kendi dünyası ve dış dünya ile bans yap
mıştı. Bu sessizlik döneminin aldatıcı yapısı hızlı 
ve kaba fırça darbeleriyle ve iç bunalıma yönel-
mesiyle aydınlığa çıkmıştır. Temmuz'da. Van 
Gogh. güneşin pırıl pırıl parladığı. başakların al
tın sarısı bir renge büründüğü. gökyüzünün her 
zamandan çok mavi göründüğü, kara kargaların 
korkuyla uçuştukları yani aynı ayda yaptığı eser
lerden birinde resmettiği gibi bir gün kendini vu
rarak ızdıraplanna son verdi. 

Ölümünden sonra eserleri gittikçe artan bir ilgiyi 
üstüne çekti, kovlardan Ekspresyonistlere kadar 
pek çok ressamı etkiledi, esinledi. Bugün Van 
Gogh kendini insanlığa ve sanata adayan ender 
örneklerden biridir, bu adayıs. sanatçıyı umutsuz
luğa, bunun sonucunda da ölüme götürmüştür. 

PATATES YİYENLER (1885) - Detay 
Tual üzerine yağlıboya $2 inç x -H 3 s inç 

Bu tual. Van Gogh'un hazırlık döneminin sonu
na işaret eder. Beş yıl boyunca Flamanlı maden 
işçilerini ve Hollandalı köylüleri büyük bir zevk
le islemiş çizmiştir. Ağabeyi Theo'ya da yazdığı 
gibi resmin amacı "şimdi tabağa soktukları elle
riyle toprağı kazan bu insanları patateslerini yer
ken göstermektir, böylece resim elle çalışmayı, 
bu insanların yediklerini namuslarıyla kazandık
larını özetler." Kişilerin tabloda beceriksizce yer-
leştirilmeleri ve vücutlarındaki hantal orantı. Van 
Gogh'un alçak gönüllülükle konuya yaklaşımını. 
köylülere kişilik kazandırmasını ve sade yaşamla
rına karşı duyduğu saygıyı belirtmektedir. Sanat
çının çağrışımı kuvvetlidir, koyu toprak tonları, 
derin gölgeler ve şekilleri sınırlayan kalın çizgiler, 
bu özellikler, masanın etrafında oturanlardan her 

birinin yorgunluktan hareketsiz kaldığını vurgu
lamaktadır. Üstteki lambanın, tabağın dumanına 
yansıyan ısınları onları birleştiren ve rahatlatan 
bir unsurdur, bir yandan karanlığı dağıtırken di
ğer yandan yüzlerinin ağaç bir maskeye benze
yen kaba çizimlerini yumuşatmaktadır. 

SAİNTES-MARİES PLAJLNDA GEMİLER (1888) 
Tual üzerine yağlıboya 2S 1 2 inç x 32 inç 

Arles yakınlarındaki bir Akdeniz limanına giden 
Van Gogh. terk edilmiş bu plaja çekilen bos ba
lıkçı gemilerinin resmini yaptı. Herşeye rağmen. 
gökyüzünün ve suyun pırıltıları, gemilerin parlak 
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renkleri ve bicimleriyle (sanatçı "o kadar güzeller 

ki" diyordu) insana çiçekleri anımsatıyorlar. Re

simdeki sekiz gemi, belirgin bir biçimde ikişer 

ikişer gruplanmıştır. bu yerleştirmenin amacı ge

milerin birinin üstünde bulunan yazıda ayıkça 

belirtilmiştir-Amitie (Arkadaşlık). Ne yazık ki ar

kadaşlıktan acı bir şekilde uzaklaşan insanın, 

kendisini ne denli hayal kırıklığına uğrattığını bu 

tablosunda vurgulamaktadır. Plajda aynı zaman

da hiçbir özelliği bulunmayan iki kutu bulun

maktadır. Sadece bunlardan birinde ressamın im

zası vardır. 

Van Gogh'un diğer manzara resimlerinde var 

olan gruplanmıs bir ağ deseni burada gemi direk

leriyle .serenlerin iç içe girmesiyle verilmiştir, çok 

açık ve ayrıntılı olarak verilen bu görüntü, gözü 

ön plandan arkaya doğru çekmekledir. 

VINCENT İN ARLESDAKİ YATAK ODASI (1888) 

Tual üzerine yağlıboya 28 1 ı ine x 35 1/2 inç 

Bu resimde sanki cansız cisimlerin, odanın için

de yasayanların yolunu gözler gibi, bir bekleyiş 

havası vardır (Van Gogh'un. kendisiyle birlikte 

orada yasaması için Gauguin'i sık sık çağırdığını 

bilmekteyiz). Her şey yatağa dönüktür: masa. re

simler, bir sohbet için hazırlanmış iskemleler, bu

rada kişiyi rahatsız eden bir diğer özellik de eş

yaların odanın bir ucuna çekilmesidir, böylece 

öndeki döşemenin çıplaklığı belirtilmek istenmiş

tir. Duvarlar içeri doğru eğilir durumdadır. Resim

ler tehlikeli bir şekilde yatağın üstüne doğaı sal

lanmaktadır. Saydamsız pencere kasalan içeri 

doğru açılmakta fakat odaya ne hava ne de ay

dınlık girmektedir. Boş ayna hiçbir şeyi yansıt

mamaktadır. Katıksız, yumuşaklaştıran gölgeler

den arınmış kalın fırça darbelerinde kaba bir 

özellik vardır. Bununla birlikte Van Gogh. bu 

eserinde "bozulması mümkün olmayan bir din

lenmeyi" anlatmıştır. 

Burada özellikle keder vardır. Yalnızlığını her za

man hisseden sanatçı, çevresindeki ona ait olan 

eşyaların gerçekliğini kendine kanıtlamak isterce

sine kalın, kuvvetli çizgilerle sınırlayarak belir-

ginleştirmiş ve herseyi çift olarak çizmiştir. İbrik

ler, şişeler, çift sıralı resimler, iki iskemle, iki yas

tık, ayrıca yatağın ve sanatçının arkadaşıyla bir

likte oturmayı amaçladığı iskemlelerin Van 

Gogh'un en çok sevdiği renk olan umut dolu bir 

sarıya boyanması ayrı bir anlam taşımaktadır. 

KENDİ PORTRESİ (1887) 
Tual üzerine yağlıboya 1" 1 ı inç x 14 3 4 inç 

Van Gogh'un portrelerinin iki işlevi vardır. Fizik-
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sel ve duygusal durumlarını bunlarda belirtmiştir, 

aynı zamanda yeni teknikler uygulamak için kul

lanmıştır. Bu çalışmasında sanatçı Divizyonizmi 

(Puantilizim) denemektedir. 

Sanatçının bütün portrelerinde olduğu gibi bun

da da içten bir görüntü verilmiştir, renkler karak

ter ve özellik belirtilmektedir. Sevimli şapkasının 

hafifçe yukarı kıvrılan kenarı, yorgun ifadesiyle 

tezat oluşturan, şehirli bir erkek portresidir. 

Resim Van Gogh'un Paris'te geçirdiği zorlu sanat 

yaşantısından kaçarak Provence'a gitmesinden 

belki de altı ay önce yapılmıştı. Bütün varlığı kav

gaya hazır, yoğun, saldırgan ve mutsuzluk için

dedir. Ceketin klapaları kenarındaki mavi zigzag-

ları şimşeği anımsatmaktadır. 

Van Gogh bir keresinde "halenin ölümsüzleş-

tirerek simgelediği" insanların resmini yapmak is

tediğini söylemişti Gerçekten de bu portrede kır

mızı ve turuncu renkle fırça darbeleri, sanatçının 

yüzünden fışkıran ve başının çevresinde dönerek 

hareket eden haleye benzer ışıklı çemberler yap

maktadır. 

BUĞDAY TARLASINDAKİ KARGALAR (1890) 

Tual üzerine yağlıboya 19 7/8 ine x39 1 2 inç 

Van Gogh, manzaralarında daima tekrarlanan 

diyagonal görüntülü çizgiler, ön plandan geriye 

doğru kayarak seyircinin bakışını çarçabuk res

min yüzeyinden uzaktaki ufka kadar götürmek

tedir. Son eserlerinden biri olan bu resimde. 

görüntü belirgin bir biçimde bunun aksidir. 

Burada, hiçbir yere varmayan kırmızımsı kah

verengi, tekerlek izli yolların oluşturduğu üç 

diyagonal görmekteyiz. İkisi yana doğru gidiyor. 

ortadaki anayol ileride kesiliyor. Bu düz. ıssız 

manzarada (tualin yataylığı ile belirginleştirilmiş

tir). Dikey bir unsur yoktur, ortada dönüp duran-

uçuşan bir bulut, ya da önüne bulut gelen bir 

güneş- şekilden başka bakışı üzerine çeken hiç

bir şey farkedilmemektedir. Sanki tehdit eder gibi 

akaktan uçan kargaların ufku öne doğru getirdiği 

görülmektedir. Karanlık, huzursuz bir gökyüzü 

bu tarlalar arasında yolu kesilen gezgini yutmak 

istercesine korkutmaktadır. 

Artık gökyüzü Arles'daki resimlerinde olduğu 

gibi umut ve sonsuzluğu simgeleyen maviye 

boyanmamıştır. Buğdayın kavruk, yanık rengi de 

(kalın kırık çizgilerle verilmiştir). Yaşamın güneş 

ışınlarıyla dolu rengine benzememektedir. 

Ölümünden az önce ressam bu eserinin "keder 

ve sonsuz bir yalnızlık" izlenimini verdiğini kabul 

etmiştir. Kelimenin tam anlamıyla dünya, artık 

ona kapılarını kapatmıştır. 


