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David ve 
Delacroix: 
"Devrimin Görsel 

I. 
Guirault bir heyet, 

14 Temmuz 1793'te halk 
dilemek için Konvansiyon'a gider. Bir 
Konvansiyon üyesi olarak David de 
Guirault söz "Delegeler, gözlerimiz sizin 

hala onu Korkunç görüntü! 
O ölüm oysa. Neredesiniz David? 
Vatan için can veren Le Peletier'yi resmeden 

sizdiniz ... Bir tablo daha 
gerekiyor David 

tabii!" diye 

Devrimi'nin en günlerinde, 
13 Temmuz 1793'te bir dilekçe vermek 
bahanesiyle banyosuna girerek Jean-Paul 

öldüren Charlotte Corday 
genç da hiç yok ki, kendi 

bir savunucusuydu. eli 
kestik" gazeteci Marat ve 

onun dava Jacoben ressam 
Jacques-Louis David gibi ... 

Dört ay gibi bir süre sonra Meclis'teki 
yerine olan 

Ôlümü, bu dramatik tarihsel 
nedeniyle belki de hiçbir zaman, "düz, 

bir portre" olarak ele Bir 
betimlemekten çok, sanki lncil 

mesellerinin anlanu 
adeta kendi göndergesel 

üreten bir olarak Marat'nm 
Ôlümü, "sözünü" klasik bir dil 
içinde söylemektedir. 18. ikinci 

özellikle ve 
klasik 

Rokoko (ete ciddi bir 
alternatif olmakla bütüncül bir 
sanat biçeminin 

Akademisi'nin 
birlikte akademik bir nitelik de 

alan Rubens-Poussin, demekse 
disegno 

görünmektedir. Hubert Robert'in 
konu bir yana, 

Paris'in Madelaine Kilisesi ve 
Pantheon bile. 
Devrim'e Neoklasik bir içinde 

dinamiklerin 
içinde bu görsel-sanatsal parametrelerin 
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etkisi, bir konusudur). David 
de, Devrim bu 
bulunacak, Horaslar'm Yemini, Brutus ve 

türünden Devrim 
ilkelerini Neol<lasik bir dünyada 
Bu etki o kadar güçlüdür ki, David'in 
resimlerindeki giysi ve bir moda 
biçiminde üretilip bilinmektedir. 

Pekiyi, Marat'nm Ôlümü'nü dönemin bütün 
Neoklasik nedir? 
Horaslar'm Yemini ve Brutus ve Ogullan'nda 
klasik dranun Devrim ruhuyla 
göndergesel bulur: Vatan için edilen 
yemin ve bile feda O 
zaman Marat'nm Ölümü neye göndermede 
bulunur? Bu eli 
portresi bize ne söyler? izleyicide uyanan 
izlenim hüzünlü mü, öfke dolu 
mudur? Tuvali kaplayan imge ve 

"gösterge", ve odadaki 
bu göstergelerin "göndergeleri" 

olarak bir yorum, David'in bu 
vermek ve 

-soyluluk, kahramanca dinginlik, 
kurban olma ve ise "gösterilen" 
olarak Bu yorum, 
göstergebilirnsel terminolojideki 

nihai 
sonucuna" etki 

tipik bir Bu durumda 
kimsenin 

ortaya 
Soyluluk, kahramanca dinginlik vd. Öte 
yandan geleneksel bir okwna olarak 

Kenneth Clark esin verici The 
Romantic Rebellion'da resmi kadar 

en yüce politik resim olarak niteler4• 

gibi, ne türden "okuma" 
Ölümü dramatik tarihsel 

soyutlanamaz. Adeta 
apriori zihinlerdedir. 

Marat'nm Ölümü vurgusuz, düz bir arkaplan 
önünde bir banyo içinde bir 
adanu betimlemektedir. elindeki 
mektup eylemin öznesinin vermekte5, 

yere eylem gözler 
önüne sermektedir. Çok bir 
etajerin üzerinde maktulün gereçleri 
(mürekkep tüy kalem -bir 
hala elindedir-, izleyiciye bakan 
yüzünde ise "A MARA T DA VlD" 

David ve Corday resimde 
görülmez. izleyiciye göstergeler 
yoluyla duyurulur. Marat'nm ölmekte olan 
gövdesi üçlünün tek görsel 
"A MARA T" ifadesi ve mektubun metili, 
tarihsel arkaplana göndermede bulunur. 
David'in bu ifadeyle Platon, Aristoteles ve 
Sokrates'e göndermede 

· yor~~6 res~ 
uyar. David'in bu en 

can biri, kronik cilt 
çeken ve ancak konforlu bir 

banyoda rahatlayabilen antik 
yer beyaz duvar 

nötr bir fon olarak 
ele Bir önemli gösterge, 

cildidir. bu 
yüzeyde cilt eser yoktur. 

boynundaki kesikten kan, 
suyu Bir cinayetin öznesi 
olarak Marat "hiç renk vermez", sanki derin 
bir Böylelikle ve 
dönemin öteki 

dekoru bir kenara atmakla Davicl, 
sonra Baudelaire'in dikkatini 

çeken bir tasarlar. Baudelaire'e göre 
"insan 
bu bu 
duvarlarda, bu ve taburu 
küvette 7• 

Sanki David kendine özgü göstergeler 
kullanarak tarihsel arkaplandan 

Evet, resim 
bir tarihsel olaya ancak 
ressam öznenin müdahale 
etmez". Bu Neol<lasik olmaktan öte 
olgusal bir ölçüde 
derin büyük bir psikolojik gerilim 

ve aslan da izleyicinindir. 

Ölümü": Dizimsel 
(olay) (resim) 

Marat + + 
Corday + -
Mektup + + 

+ + 
Cilt + -
Küvet + + 
Mekan dekoru + -

Corday'i, cilt izlerini ve mekan 
dekorunu ve 
olmaktan David. Ancak bu, 

gibi ve 
tercihlerini bir durumdur. Marat'mn 
Ôlümü bütün izleyicinin 
psikolojisine yönelmekle Bu yolda 

adeta bütün "a ", izleyiciyi 
ruhsal etkileyecek bütün 

Hem de taraf 
en gerekli bir anda! Bu nedenle, bir 
sanat olarak Marat'mn Ölümü olgusal 
düzlemdeki "propaganda" 

Jan van Adam 
ya da portrelerindeki gibi 
psikolojik gerilim yoluyla "sanatsal olana" 

Öte yandan, ressanun 
kendini duygusal 



büyük bir duygu içinde 
yorumlan9 bu "psikolojik için 

yeni yorumlara da 

n. 
Kenneth Clark, Ôlümii'nü 
yorumlarken çok ilginç bulunur. 
Yazara göre, totaliter sanat ancak klasik bir 
formda dile gelebilir: Çünkü egemen güç de 
(devlet) düzen ve itaat üstüne 
Esin egemen gücün denetiminde 
devlet akla ve kurallara uygun sanan 
gereksinir. Oysa romantik resim bireyin 

Bu gücün 
bütün nitelikleri kusursuz biçimde doyuran 
klasik ôlümü, bu destekleyen 
bir üründür10• 

a priori ne kadar güçlü 
bir kez daha gösterir. Böylelikle 

David'in, Hegel'in kuru, ürünlere 
Neoklasik düzeni 

yolundaki, yorumlamaya 
kaybolur gider. 

Romantik önde gelen ismi 
Halka Ônderlik &len Ôzgürlük 

resmi, bu David'e ilginç bir 
alternatif Resin1 bir 
1830 Devrirni'nin yetkililerce bir 
görsel bildirimidir. Bu yüzden de, David'in 
resimlerinin aksine, Marseillaise'in bir 

biçiminde 
Ressam, 1831 Salonu'na 
"burjuva kral" Louis-Phillipe'in 
sonlanan 1830 Devrirni'ni konu 
Delacroix taraf ancak 

durulup düzen herkes 
gibi o da kutlamalara 

"Modern bir tema, bir barikat 
üzerinde ... ) Ülkem için 

da en onun için resim 
12 

Bu bizi bir yana 
b1rakarak sahne bakacak olursak, 

oldukça devingen bir 
Üç renkli FransLZ 

bir (bir yandan da Marienne 
iki eli silalili genç ve 

erkekler, ön-planda ölü gövdeler 
sanatç1run Dante ve Vergiliu.s'u, 

Gericaulr'nun yoluyla 
!vlichelangelo'nun Medici figürlerine 

arkaplanda varla yok bir 
Paris kesiti. 

m. 
David ve Delacroix'run bir izlek 
çerçevesinde (Devrim ideolojisi) birarada 

her ikisi için de olan 
genel gözlemlerin olarak "FransLZ 

Devrimi" ele ve 
biçemlerine propaganda 

resimleri olarak görülür. Oysa 
resimsel ve 
("gö rerge" de diyebiliriz!) göz önünde 

resimler, 1793 (David) 
1830 (Delacroix) ne kadar 

birbirlerinden o kadar Bu 
noktada, genel gözlemlerin 
bir odaklanabiliriz: Lnzalar! 

David bireysel 
etajeri) üstüne 

koyu renk" ile atar; Delacroix ise 
kamusal üsrüne 

bir renk" ile arar. David'in 
yatay Delacroix yükselen bir 
çizgi ile verir. Üstelik dönemin 

birer göstergedir 
imzalardaki tarihler: David tarihi ".ikinci 
(L' DEUX) biçinunde Devrim takvimine 
göre, Dela roix ise Miladi rakamlarla (1830) 

l 
Ölümü", 
J.-L Dnid, 
1793, 
Güzel Sanatlar 
Müzesi, 
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2 "Halka Önderlik Eden 
Özgürlük" , E. Delacroix, 
1830, Louvre, Paris. 

3 J .-L. David, 
Ölümü" nden imza. 

4 E. Delacroix, "Halka 
Önderlik Eden Özgürlük"ten 
imza . 

Devrim'in " örse[ 

David 

Oelacroix 
(Genel kabule 

Gönderge 

Olgusal 

Öldürülmesi) 

Kurgusal 
(Devrim 

Sonuçta, ya da böyle, ideolojik bir 
(isotopy) dayanan iki 

Ancak David konusunu 
belli bir olaydan alarak bireysel bir mekana 

görsel olarak, biçeminin 
bir tutum 

bildirisini bireysel psikolojiye göre 
(Marat'dan ondan izleyiciye) 
temellendirir ve yorumun izleyicide 

bekler. Delacroi.x ise kamusa l bir 
olayda taraf kendi sözleriyle 
bildirir; bu izleyiciyi etki 
alabilecek her türden göstergeye 

Marienne", toplumun 
kesimleri) "romantik" biçimde yer 

verir. anonim -ve genel 
kabul içindir ki, Halka 
Ônderlik Eden Ôzgürlük, bile 

gibi, bildirisini toplumsal 
düzlemde Bu 
resimsel/sanatsal dikkate alacak 
olur ak, Ôlümü'nün aksine en 
tipik propaganda biridir. 
Buna David, bireysel -ve Devrim 
ilkeleri dramatik 
andan duygu yükü "p ikolojik" bir 

Mekan Biçem Bildiri 

Bireysel 
(Neoklasik) (Psikolojik 

etki) 

Kamusal 
(Paris (Romantik) (Toplumsal 

etki) 

David ve Delacroix, bu resimleri 
gönülden 

(David: tabii!"; 
Delacroix: "Ülkem için da en 

onun için resim 

Bu inanca ve David'in 
tuvalinin "bir 

konu ile bir 
koyarak psikolojik gücüne 

noktaya konuyu iyice 
bir içinde 

de ve bu sayede biçemin 
zorunlu bir gibi görünen 
"cliche"den oysa bireysel 
esini yücelten Romantizm'in bir üyesi 
olarak bir noktada bu 
olguya teslim söyleyebiliriz. Çok 

söylemek, her zaman daha güçlü 
söylemek olmayabiliyor ("Less is more"?). 

Ôlümü ve Halka Önderlik 
Eden Özgürlük, Devrimi" 
denen o kendi tarihi olan sürecin 
hemen bütün dinamiklerini 

Dram, trajedi, ve 
David'in gibi psikolojik bir 

Doç.Dr. Tükel, 
lstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 
Sanat Tarihi Bölümü. 
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