nsikl

İSKEMLEDEKİ

AFFAELLO otuz yedi y ıllık bir ömür içinde, yirm i y ıllık bir
senet heyetiyle, edını terihe bırakmış büyük dehalardan biri
dir. Daha on yedi yaşındayken bir kilisenin duvarlarını re
simlerle bezemek işi kendisine verildiği vakit, herkes şaşır
m ıştı. Yalnız, şaşıranların bilmediği bir şey vard ı: Bu cocuk

KADIN

Raffaello 1510 yıllarında Roma'da, Halktan, basit bir kızı sevdiği vak t
de ona şaşanlar oldu.
Onun gibi genç, yak ışıklı, ünlü ressamların gözü hep kibarlardaydı; sa
rayların, konakların göz kamaştırıcı
herlerinden birine gönül verirler,
rvİylPCP
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BALTASSARE CASTİGLİONE (Portre)

Başka b ir gün, Raffaello arkadaşlarıyle

saklambaç

oynarken,

b ir türlü saklanacak b ir yer bu
lam ıyor, oradan oraya koşuyordu.
Arkadaşlarından biri sordu—

Raffaello, ne d olaşıp duru

yorsun, niye b ir yere
yorsun?

saklanm ı

Raffaello kaşlarım ç a t t ı:
— Güzel b ir yer arıyorum da
ondan.
E li kalem

tutmaya, boya kul

lanmaya başladığı vak it de önce
tabiattan
lam ıştı.

resim ler yapmaya

baş

Babası onun resim lerine

bakarken şaşm aktan kendini a la
m ıyordu : Çocuk herhangi b ir ta
biat manzarasında

ressam

baba

nın o zamana kadar göremediği
b irtakım ince, gizli güzellikler bu
luyor, bunları kendine göro çok
iyi belirtiyordu.
Raffaello, 11 yaşındayken, ba
bası öldüğü vakit ressam lıkta he
nüz çocuk resm i çerçevesini aşmış değildi. Y a ln ız, babasının
çevresinde b irçok ressam tanım ış,
dolayısıyla
ne girm iş

sanat dünyasının içi
bulunuyordu. Babası

nın, ondakl istidadı görmüş olan
bazı arkadaşları onu devrin re
ANNE SEV G İSİ

sim

sanatı

m erkezlerinden

biri

olan Porugia'y* göndordlle'. Raf
faello orada ünlü ressam Peruglno'nun yanında çalışm aya başla-

Raffaello Santi 6 nisan 1483'te
İtalya'nın

Urbino

şehrinde

du. Babası da ressam d ı;

doğ-

yalnız,

verm iş, onu resim yapmaya teş-

va gibi b ir çocuktu. Bir gün ba

vik etm işti. Öte yandan, oğlunun

b asına, kuşları göstererek:

güzellik

kavram ına

b ir an önce

G iovanni Santi adını dar b ir çer-

ulaşabilm esi

çevenin d ışın da duyuram am ış, 0 r-

solcre, müzelere, büyük yapılara,

ta çapta b ir ressam o larak kal

saraylara götürüyor, güzel

için , onu alıp

ları, şaşaalı dekorları gösteriyor-

ter gibi, oğlunu kendisinden daha

d u. Aynı zam anda, ona tabiatın

iyi b ir ressam o larak yetiştirme-

güzelliklerini da tanıtıyor, kuşları,

yi

ağaçları,

ak lına koymuştu. Küçük
eline

İlk

Raf-

oyuncaklar

olarak kalem , k « ı t . boya, tahta

çiçokieri

da

Cıvıldaşıyor

l a r ? .. . diye sordu.
—

B ilm e m ... deyince, çocukta
biliyo rum :

b ir fresk

yapacaktı.

Raf

dan. Gagaları sivri olduğu için ıs
lık çalıyo rlar.

başka kiliseler için fresk yaptığı
gibi 1503'te do Vatikan'daki «H2.

O nların

ağızları yok, gagaları var da on
(

sesine

(1 5 0 0 -1 5 0 1 ). Ondan sonra daha

cevap h a z ır d ı:
— ■ Ben

Castello'daki Sant' Agostino kili
faello bu fresk i b ir yılda bitirdi

B a b a sı:

sevmosîni öğ-

retiyordu.
Raffaello çok zeki, cin gibi, cı-

Bu kuşlar niye bizim gibi

konuşm uyorlar

tablo

m ıştı. Bunun a cısın ı çık a rm a k Is-

faello'nun

—

kili-

Kısa zamanda ustasına yetişti.
İşte o sıralard a ona ilk büyük
siparişi verdiler. Genç ressam

M eryem'in T aç G iyişi» tablosunu
yaptı.
1505'te

Raffaello'yu

Floransa'

da görüyoruz. Dört y ıl süren bu
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devrede Raffaeilo, Peruglno üslû
bundan sıyrılıp Floransa ekolü
•üslûbuna doğru yönelm iştir. Y a l
nız,

bu

devrede

pek

eser ver

memiş, daha çok, resim kültürü
nü ilerletmek için okumuş, Leonardo da Vinci, Mlchelangelo gibi
Floransa ekolü üstatlarının eser
lerini incelem iştir. Eserlerinde ön
celeri bu üstatların etkisi altında
kalm ışsa da çok geçmeden onları
da aşm ıştır. Raffaello'nun bu ol
gunluğa, mükemmelliğe doğru ilk
büyük ad ım ları attığı bu eserle
rinde çok ince b ir renk seçme
titizliği, yarı k aranlıkların, renk
lerin yardım ıyla b ir atmosfer ya
ratma gayreti görülür.

Raffaello'nun

sanat

hayatında

ki üçüncü devre 1508'de — yirmi
boş yaşında — b aşlar. B ir ark a
daşının tavsiyesi üzerine Roma'
ya giden ressam orada çok daha
geniş b ir çalışm a im kânı bulm uş
tu.
Burada
yaptığı
tablolarda,
portrelerde, fresklerde ilk başlan
gıçta M ichclangelo'nun etkisi de
vam ederse de bunlarda üsta
dından çok ayrı b ir yücelik duy
gusu görülür. Raffaello'nun daha
sonra erişeceği, sanatının başlıca
özelliği olan konuyu yüceltm e eği
lim i bu eserlerde belirmeye baş
lam ıştı. Raffaeilo daim e «güzelin
daha güzelini» aram ıştır diyebi
liriz. I514'te b ir arkadaşına yaz
dığı mektupta şöylo d iyo rd u:
«Bir
bilm ek

güzelin
İçin

resm ini

ondan

daha

yapa
güzeli

gör mol iyim.»
Raffaello'nun, sanat hayatı dai
ma güzelin daha güzelini aram ak
la geçm iştir. Bundan dolayıdır ki
Meryem Ana tasvirlerinde, kadın
portrelerinde kadın güzelliği o gü-

İSA’NIN T EC E L L İS İ

r>e kadar görülegelmlş güzellik
kavram ını aşm ış ve en mükem

atmosfer ve

b ir

ihtişam

kazan

daha başka

tablolarında, portre

lerinde

ele

uçuk

pembe yüzlü,

saman

yunlu b ir kızdı. Raffaeilo onun
yüzünü «Gün ışığ ın ın en ince
Raffaello'nun Roma'da b ir sev

renklerini süzüp em m iş g ib i* an

maddi varlığını gerçeğe sadık bir

g ilisi vardı. Basit b ir ailenin ki
riy d i bu. Y a ln ız , ressam, F o rn ar-

latırd ı.
Bu uçuk benizli narin k ız , Raf-

desen

gibi,

na adındaki bu kızda eserlerinde

faello'ya duygu bakım ından derin

b ir renk berraklığı ile, buna ay

yaratm ak istediği yüce anlam lı b ir
gizli güzellik keşfetm işti.

ilham lar verdiği gibi, sanatına da

de

aldığı

temizliğiyle

kim senin

verdiği

rıca b ir yücelik katm ıştır. Konu,
ne
RESSAMIN PORTRESİ

ren,

sarısı saç lı, mavi gözlü, ince bo

m ıştır.

mel noktasına erişm iştir. Büyük
ressam , bu gibi eserlerinde ve

kadar

nankör

Raffaello'nun

olursa

ellrd e ,

olsun,

büyülü

bir

Fornarlna, şairlerin dediği gibi
«esirden

yaratılm ış»

hissini

ve

çok yeni ufuklar a çtı. Ressam aradığı «güzelin deha güzelini» on
da bulm uş gibiydi. Y a ln ız , ressa-

m m genç yaşta ölümüne yol açan
hastalığa da ondan tutulduğunu
ileri sürenler vard ’r.
Raffacllo, Roma'da zaferden za
fere kokarken, hayatı da hızla ölü
me doğru yaklaşıyordu. K iliseler,
Vatikan

salo nları,

saraylar,

ko

naklar onun freskleriyle, tablolarıyle bezeniyor, Roma'nın yüzyıl
ları b ir araya toplayan sanat ha
zînelerine onun eserleri yeni zen
ginlikler katıyordu. O aynı za
manda heykel sanatında da, m i
m arlıkta da bUyük eserler ya
ratm ıştı. Bu arada, İlerinin bü
yük ressam ları olacak Öğrenciler
yetiştiriyo r, böylece, gelecek y ıl
larda Avrupa resm inin, heykelci
liğinin, m im arlığının gelişmesine
yol açacak hamlelere ilk adım ları
kazandırıyordu. Ölüm ünde yarım
kalan eserleri de bu çırak la rı ta
m am layacaktı.
Rönesans devri

Italyan

resm i

nin büyük ustası Raffeello Senti
2 0 nisan 1520'de, Roma'da öl
dü. Bu büyük sanatçının ölümün
den dolayı bütün Roma yas tut
tu. E sk i Rom alılardan kalma Pan
teon tapmağına gömdüler. Böyle*
ce Italyan resm ine eski çağların
saf güzelliğini getirm iş olan bü
yük ressam,

İlham larının kayna

ğına dönmüş oluyo rdu ...

6. Fasikül: COURBET

