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17. 
Hollanda 
Resminde l<onut: 
Mekansal 
Gösterimin 

Tükel 1 legcl, Dl'rslen'nin 

hi,·imdc 
hi,· 

tutkunu 
( 17. vi>nelir. 1 

göre, 17. l 

zirVt'vc da hunun hir 
lak hir 

ko~ur l 
her bir 

ve resme 
hu o güne 

de 
r;mh felsefesi, her 

devlerin bir 
erkin n· de 
ko~ur o zirveye 
davarnr. bu 1 . 

gösterim konusunda 
kadar önemli iey neydi? 17. 

eyaletler sistemi ile 
yönetilen bir ülkeydi. Daha 1482 'de 
Hollanda veraset yoluyla 

dine geçmi~, V. 
Karl Germen 

bir 

usçu hay I i 
V. Kari, b(ilge 

Protesu I 
ve onun bir kolu 

l555're 
geçen Il. Philip, Prntcstanlarla 

bir [566 'da 
biilgcde 

kurulur. Bu 
gittikçe 

çok 
konur. 

Prensi Sessiz 

sürede 
Wilhelm Yedi 

kurar. eyalerierin 
gLiçlüsLi olan, 

(genci vali) r. 
olan bile (lklçika), 

bölgelerle hirle~ir .. hu 
ispanya 

1·~ ~- t , 

1 Antonello da Messina, 
"Aziz Hieronymus 
Hücresinde" 

National Gallery, 
Londra. 

2 P.de Hooch, "Han 
Royal Collection, Londra. 

3 P.de Hooch, 
Louvre, Paris. 
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4 J.Vermeer, "Solcalctan Evin 

- Görünümü", Rijksmuseum, 
Amsterdam. 

z 

< 

5 P.de Hooch, "Avlu", 
Rijlcsmuseum, Amsterdam. 

o E.de Witte, "Virginal 
Çalan Boymans Van 
Beuningen Museum, 
Rotterdam. 

sürede ve güney 
illeri lspanyol girmeye 

Katolik lspanya hiçbir zaman kabul 
etmeyecek kuzey illeri, gittikçe 
güçlenen bir filosu Yirmi 

ayakta 
ba~arabildi. Sonunda, 1648'de hpanya ile 

ili~kiler halindeki ile bile 
siirclürüli.iyorclu. ile ili'iki 

ofis 
toplum bir 

Bu, sürede 
da ge\:erlilik 

dönersek. 17. 
konut 

panoramik kent görünümleri bir 
olursa, hep hir 

Hemen bütün dimel sahnelerde 

prens esinli klasik 
ya cb Gl"Ç Gotik 

temel 

türünden sahneler için 
metnin 

vd.l 
Piero 

gibi ustalar, bir 
için içinde 

(prenslere özgü) 
temel alacaklar, üstelik buldukça da 

pencerelerle 
betimleme gözler önüne> 
screceklerdi. RönesJns ve 
konutun gösterimi, betirnlcmf dili ne 
kadar natÜr3list olursa olsun 

ve idealizasyo11,1 yönelik bir 
ürünü Hu yolda 

da 
Çünkü, "rüce gündelik 

gönül indirmesi, 
ancak belli toplumsal ve siyasal 

imzalanan \1ünstcr (ya da Wcsrphalia) bir 
Yedi Eyalet Cumhuriyeti '·sanat için !en 

(ya da Hollanda resmen tarihinin 
oldu. tiriinleri giiz ), 

patron 
Siyasal son derece hareketli bu gerekiyordu. Cittikçc 

öteden beri )Tni bir ve YeEi 
toplumsal devlcrivle hu 
ticaretiyle 

neredeyse 
l ve Anvers anan 
önemi bii!!,:c, m:rrdevse 
A ,-rupa mal ve para 

haline Öde ki, 

ti.imden 
soyundu. kilise \"t' 

\"l"Tll 

,\\ 
~ni 
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elinden 
güvenlik 

f-\u orta mcb, 
tüccarlar 

parabrb 
Utrecht ve üniversitelerinde 
okutuyorlar, geçen hir 
meslek ve (meslek 

deniz 
deniz 

toprak sahipleri kara 
sipari'i ediyor, h.rn de taverna 

tercih 

Ne ki. bu toplumsal 
-cckniyk resim sürede 

var,111 boyutlara 
Anvers'te l6. 

ikinci erkinlik gösteren 169 
ve 78 kasaba resim ve grafik 

300'e görülmektedir. Hollanda 
tür "sanat tarihindeki belki 
ilk 

l !auscr, kendi 
dbette ki arka-plana 

l';'te tam nokracla, tür 
,\·inde resimlerinin onaya 

giistcrimimleki 
ideal mekan 

l kgel'in 
Akvi)iylt' en kris_ulize 

ortaya 
(konllt), h<:r 

( f 
lm içindeki 

gibi) 
clnec.:c· 

,\lpers 
anlam 

de k ! ) 

ve hir 
ku~ku vnk ki, hu 

l F.,k Wittc, !'.de 
C . gihi 

türlll 
,c!.' m· "eri I i rler. 

üzere, bu 

r-: -,.. 
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"Kiler'', 
Rijl<smuseum 
Amsterdam. 

8 G.Metsu, "Mektup 
Okuyan Özel 
Kol, Londra. 

'"carnera 

bilinen bir gerçektir. 1"e 
ki, kimi istisnalar bir yana 

bu gösterimler hep 
form" dedi1~i Bir 

evin salonun bir (de 
perspektif 

kurgusuyla bir i~tt'!), 
da bahçeden bir giiriinüm, hepsi, hir 
kesittir plnm.:a ... 

olaylann da 
bir kesit gibi. 

Bir 
tarayan hir anne, 

mektup okuyan hir o ve 

geçilen, çapraz dö~eli yer 
bir konutun en içten 

midir? 

Flbettc öyledir ve seçilen resim dili ele 
"çen;·evcnin da 

izlenimi veren 
formudur". Hiç yok ki, hu 

bize 
da gö5termektedir. 

(o dönemde 
örtülmesi ve 
gibi), bu 

aletlerinin'; ve 
dönemin 

Yine de, dilinin, 
belgelernenin çok ötesine 
bilincindeki bir sanat tarihçisi için bütün 
bu fazb 
Vcrmeer'in iinlü Ressam uc 
(/,/.esim da klasik bir 

iç göi.ler iinüne 
sermektedir ancak özgti 
kimi nitelikler hu resmin bir 
"dönem belgesi" çok ötesine 

Hu ver 
tavan ve 

Barok 
dikkat çekmek, o 

ve bir sanat yorumu 
ki ... Sola perdeyle 
Vermcer, bizzat (~u anda 
Viyana 

resminde arka yer 
diimqrürü;·or. sii\·lcdigi 

\'(· hen 
pc-rdcvi 

Yt' hir 
Musa 

~-(·,n-:·lik .l~ 
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en 

t·lic ku~ku ;·d: ki, 
~. tLini ele 

<ok 
elhnte bir 

ijyle de 
l ... E\u zamanla 
tchtip konut üretmesi 

bir 
en meziyetleri gördL1 

bu tcktip görsd ... 
Onu rt'nklendiren hir zinciri 

ellerinde. Sonuçta bu durum, krmi 
zaman Ressam ue Modeli) 
entelektüel bir 
q;rctilenlt'lcr 

yönelik bir 
iletmeye 

17. i<; mekan ve 
konutun gösterimi, i~te bütün bu 
özellikleri wi ve 

bir deneyimdi. Bunun 
türe 18. ve 

örneklerinin iç burkucu ve 
kendini biçimde 

etmesinin en temel geçicilik 
mi?) Doç.Vr. U;;un 
Tiikcl, lst,mlml Üniuersitcsi Edebiyat 

Tarihi 

Notlar: 
1 G.F.rl,.:c_;el, ç2,1: 1.A!tu9 Pt\yt'I 

1994, s. 159 
2 :nu1i 1< 

Cu··-~11 11.ll\dt•l 1 

dd ELJ 

(ve 
.. 1 ek, 

S()'l kdbu, •~ok 

3 l\. 1 l'"tuscr, lhc h',,.;tory of /\;·l, 

l~rj!J: t:(lr;,~ ?c1t1!, 19':/ 1 5 . 

4 1·111' 

bkl. \J 

l 19n.::. 
5 /vr ,)f in 

bJouk'>, (nn. 

6 'v',1111/d'o 

,w bu 

lC'J < ,.Jle 

<cd1;\[ in, (\1111(\1 1 I 

Amslerdam. 

10 J.Vermeer, 
ve 

Modeli 

L(u nsthistorisches 
Viyana. 
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5 Aykut Köksal 

6 Emre 

11 Nedret Öztokat 

18 Önay Sözer 

30 Ivlehrnet '\Jemutlu 

41 Özkan Manav 

47 Aykut Köksal 

52 Er.su Pekin 

91 Tükel 

101 Hilmi Yavuz 

104 Tanyeli 

116 Alphan Akgül 

123 Tansel Korkmaz 

132 Ali Akay 

142 

151 

Yönelimler: Öznenin 

Görünen Dünya 

Benjamin Requiem Be.steleme 
Czerim: Bir 

Dakz1/los Üzerinden 

ve Müzik Zihin 
Özgül Üzerine 

Sumame'nin 16. 

ve Dizge: Minyatürünün Klasik Dili Üstüne Gözlemler 

ve 

Popüler Kültürün ve 
Türkiye 

Felsefesi, Görsel 
ve Yurt Gezileri 

1800 !erden 1960'lara •'Türk 
Rejyonalizm ve Trajik Öyküsü 

Üzerine 

18. Tür Resmi 

Bu 




