
Zeliha AKÇAOClU
Yard.J)oç.,

Anadolu Üniversitesi

GOzcI Sanatlar Fakiıltcsi

Resim {WhimO, Öjfretim Üvcs!

"Benim için sanat, bilinmeyen bir diinyaya yapılan bir volculııktıır.

Ancak risk göze alınarak ortaya çıkarılabilir."

Mark Rothko

.903 doğumlu Rus göçmeni Amerikalı ressam Mark Rothko, Amerikan So

yut Dışavurumculann Renk-Alanı kanadının temsilcilerinden olup, Ameri

kan sanatı içinde ünemli bir yere sahiptir. 1930'larda geçirilmekte olan po

litik, sosyal ve ekonomik şansızlıkların Amerikan soyut dışavurumcuların

çoğunluğununresim kariyerine başladığı döneme rastlaması bu sanatçıların

ve Rothko'nun estetik görüşünü şekilleridirmiştir.

1947 yılından sonra Rothko renk-alanı (color-Iield) resminin tanıtıcıları

Clyfford Still, Bamett Newman- ile birlikte rengin anlatım olanakları üzerin

de odaklandı ve sanatın yeni biçimsel sorunları üzerine tavır aldı. Rothko,

Still ve Newman'ın önerdiği çözüm, renk alanları ayarlaması ile tek vücut

olmuş yüzeyler yaratmaktı. Bu birleşik alan içindeki her bölüm eşit kroma

tik şiddet içinde olmalıydı. Bu dönemde Rothko'nun yaptığı resimlerde; çiz

gi ve hareketin oldukça sadeleştiği, donuk renklerin ışıklı, karanlık değer

lerin belirginleştiği ve görsel etkiyi en uç noktaya çıkarmak için büyük alan

ları kullandığı görülür. 1950'de Rothko kalın boyanmış zemin üzerine, si

metrik diziimiş ışıklı renkli dikdörtgenler, O'nun bu gelişimin sonucunda

ulaştığı en son noktadır (Resim-I).

Asıl adı Marcus Rothowitz olan ressam, 1913'te ailesi ile birlikte Amerika'ya

göç etmiştir. Aynı yıl (17 Şubat 1913) New York'ta Altmışdokuzuncu Regi-



.'ı n ilii ! M.uk JI,;.;(b..i; ~ L 'lIllf1ı:d

1951-( tuntVu rmeYJglitıllYJ

ı~9.ı;101 CIlJ

menı Silahhanesinde d üzenlenen Modem Sanat Se rgisi (Armory Sho w ) k ül

tür e l \'L' e ntellek tüel hayata b ir bomba gibi d ü şm ü ş ve bugünkü Amerikan

sa nat ın ııı ç ek i rdeğ in i oluşturmuştu r. O za manlar o n yaş ı nda küçük hir ,'0
cuk 0 1;111 Rothko daha (ok yahud i dini üzerine eğitim g ô nnüşrü . 19 2 1'de

kazand ığ ı bir hu rsla Yale Uruversites inin sa nat eği l im i programını tamamla

dı . 192.... 'de i'\ew York'ta San at Öğrencile ri B i rliğine (Art Studcnts' Lcague ı

kayıt oldu . Burada Max \Vehe r' in öğrencisi oldu. Soutme ve Rounult 'a ya

kın . renket hir dışavurumculu ğu. o d önemlerde yönelmiş olan Max \X'L'

her' in e tk ilerin i. ı 920-30 y ılla rı arası resim lerinde izleme k olasıdır. Bu d ö

nem aynı zamanda ,\ HIYnin de eko nomik ola rak gel işme gc)sıcrdiği y ıllar

dır. Savaşt a n ze ng in o la ra k ( ı kan Amerikalılar "Çılg ın Yıllar" adı ve rile n

muhteşem bir re fah d ünemi yaşamaya ba şladıl a r . Bu sırada ıamş ıp a rkadaş

olduğu ressam Milto n Avery (Resim 2) ile A\TUIXI \la gel işen sanat olayla rı

nı inceler ve çalışmalarına yans ıtır.

Avrmuvı azaltarak gen iş renk alanları üze rine yerleştirdi ği sade figürleri ile

Hc nri ~ Lı{ isse'in tav rını ülkesinde sü rdüren A V L"ry . Adolph Gonlie b \ 0L" Ro th 

ko gihi gt"n( k us.ık rexsamları et kilem i ş t i r. Avery'nin bo ya renkleri ni -k ire 

mit kırmızı . hey az. kah ve rengi . g ri- \ T genişlet i l miş

flgürlu kompozisyonları resim lerinde ku lla nm ış

olan Rot hkonun daha sonra bu figürleri inceltip

uzamğuu g örüyoruz.

Ame rikan Soyut Dışa vurumcu lann ço ğunlu ğunun

res im kariyerinc baş l ad ığ ı yı llar aynı zamanda bu

nalım y ı ll a rı n ın da başlangıcıydı . "Kara Perşembe"

o larak anı lan \X'all Stree t'in çö küşü birden bire ça

l ışabil ir nü fusun d örtt e hir in i işsizler o rdusuna çe

virdi . II. Dünya Savaşı öncesine kadar süren buna

lım; iflas eden, kapatılan mali kuruluşlar \ 'C işletme

le rde yüzde elliye varan bir gerile me yaratt ı. Tarım

da ve sa nay ii de yaşanan gerileme nin getirdiği bu 

nalım tüm ül ke yi perişan e derken sa na t camias ı nda

hir yol ay rım ı yaşa nıyordu , Muhafazakar-Ye rel ve

v lodern-Uluslararası sanatçılar olma k üzere iki gru

ha ayrıld ılar.

Yerel orta batıda Thomas Be riton ve Grant Wood

ba~ı ,"L'kmektey di, Onlar " toprağa ya kın o rta batı çifteilen n in basit hayatın ı

kendilerine ha s Amerikan sana tına aiı d ışavurumu ilc göste rd ile r."

(Chipp ,19H4:50.,) Bu d urum ülke deki politik ayrımcıl ı k duygu sunu hisset 

tird i. Di ğer tarafrada Avrupa 'da özellikle 1920'lerde Paris'te bulunmuş mo

dern sanal konusunda denevimleri olan sanaterlar bulunmaktaydı . Hem hir

birleri ilc hem de Avrupal ı ziya re tcilerin getirdiği fikir ve teorileri ile b irlik-



te sa nat ile u ğra ş ırken hir vandan da bunnlmun getirdiği problemler le mü 

cadele ediyorlardı .

Sanatın desteklenmesi için hükümet kuruluşları me y<.Jana getiren av.ıru-gard

sanat çıların (oğunluğunuoluşturduğu Amerikalı Sanaterlar Kongresi 19.3-ı 'te

kuruldu . Bu kuruluşlardan hiri olan Federal Sanat Projesi 'nde yer alan Roth

ko, o dönemde toplumsal gerçekçi Meksik.ı h sanatç ı l ardan ö zellikle ~ew

York 'ta çeş itli halk birıa lanna d uvar res imle ri yapa n Jose Ck-rnenıe ürozeo

ve Diego Rivera'dan çok et k ilendiği s öylenebi lir. Resimlerind e o demem

izo le ed i l m iş figürl e r, ke nt yaşamına da ir g örüntüleri mimari kurgulamalar 

b sund u, Yalnızlık ve yabanc ı la şmarun kent-a-l g örünümünü resi mleri nde

g öste re n Rothko "Be nim icin yüzyı lın e n b üyü k hasarısı . sana ı ç uun olas ı \ 'L'

aşina konusuyınu ş gibi tek haşma insan figürü res mini-mutlak hare ket siz an

içinde te k başına kabullc nm csid ir" (Sand ler 1970 : ı 7=) der. Skec ça lı sması

yapareasma kullandığı rm,'ası ile tiya tral kurgulu olayın dramını peki~ı irdiği

sövlenebilir. O dönem res imlerindeki anno....fcr Rcmhrand resimlerini hal ır

lat ır . Ona göre Rc mhrand 'm restmlerinde "I'o zclaki figürün kim olduğu nu

bilmeyiz fakat dramın varlığından haberdar o luruz." t Ashto n llJH:'\ :HO) Roth 

ko hir süre insan imgesini eğip bükerek , IXlZI kısımlarını kesip atarak de

neyler yapnuşur. Dramın ccsidini ve kaliıcsini nasıl de ğiştirece ği üzerinde

yoğunkı şırken belki de sadiznı olasıl ığı llllll bu deneylerden , ' ;ı zgct:irınistir,

İkinci Dünya Sava ş ı sanat konu

sunda Avrupa'nın d ünya liderliği 

ni so na erd i rdiği bi r dönem sayı

lı r . Avrupa 'd an bir ço k sana tçı-P t

ct Mond rian , Pe ruand l.cgcr. Sal

vador Dali , Marc Chag.ı l l . Max

Ems t, Laszlo Moholy-Nag','. Sc

bastian Antonio ~la lla , Ha ns Hof

mann, Arsh ile Gorky. Joan xüro .

Andre Masso n sa"a~ yıllarında

Amcriku'daydrlar. (oğun luğu nu

gerçek üst üc üle rin oluşturdu ğu

hu gruhun ve Kicr kcgaard'm d ü

şü ncclc ri ile varoluşcu luk g ib i

düş ünce akımlarının Amerika lı

genç sanatçılar üzerindeki e tkisi yadsmam.rz. Ro th ko'da bu nlardan birielir.

19·10'11 y ı lla rda biyomorfi k gerçe küstü resimlere ba ş lar (Resim-,1), Gcrceküs

t üc ülerin otomatiz m tekni ğin i birleşik insa n , hayva n. bal ık ve bitki bölüm

lerini b iomorfik keşiflerle kendine mal e tmeden (ince ise Yunan , Roma mi

tolo jileri ni incele ye n \'L' bunlarıjan hazrlnnru resminin teması olarak seçen

Roıhko'ya göre mitlcrin insan üzerinde kuvvetli bir e tkisi vardır. Mitler in-
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sanın tabii yolla psikolojik tamirini zaman sınırı olmayan sembollerle yapar

lar. "Aslında onlar insanoğlunun korkularını ve karşı konulmaz tutkularını

ifade eden trajik şeylerdir." (Sandler, 1970:63) Rothko'nun mitolojiden ilham

alarak boyadığı resimleri somut olmasalar bile görünür dünyanın direkt bir

imasıdır diyebiliriz. Bu anlamda resimlerindeki sualtı organizmaları ile ilkel

ayinlerde kullanılan kişisel eşyalar örnek gösterilebilir. Rothko'nun bu sem

bolleri mitolojinin çeşitlerneleridir. Bu çeşitlerneler neredeyse kaligrafik oto

matizmle özel bir birlik içinde ortaya çıkarlar. Sanatçının bu dönem resim

lerinde müzik, fosilleşrniş biomorfik şekiller ve kırmızı dikkat çekicidir.

Gerçeküstücülerin işlerini savaş sırasında "Art of This Century" galerisinde

sergileyen Peggy Guggenheim'ındaha sonra savaş sonrası hareketin önde

ri olacak gençlerin işlerini de birkaç sergi ile halka sunması Amerikalı genç

sanatçıların gerçeküstücülerden (özellikle en genç olanlarından Matta ve

Gorky) etkilenmelerine neden olduğu söylenebilir. Söz konusu etkiyle bel

ki de Rothko'nun 1940-45 yılları arası resimleri kaligrafik figürler ve bulun

dukları yüzey özgür fırça vuruşları ile ince ince boyanmış olup genelinde

ışık ve atmosferi çağrıştırır. Resimlerin yumuşaklığı seçilen ışıklı renklerle

yayılmıştır. Resimlerinde tual bezinin kendi ışığını Mito'nun resimlerindeki

gibi kullandığı söylenebilir.. 1930-36-41'deki geniş çaplı sergilerde Miro'yu

daha iyi inceleyen Rothko, Miro'nun Nietzsche'nin rapsodik sanat görüşü

için çok iyi bir örnek oluşturduğunudüşünür, Resimlerindeki ışığa son şek

lini 45'lerden sonra verdiği görülür. Guaj ve suluboyayı, yağlıboyaya tercih

ederek, ışık efektini suda çözülen boya malzemesi ile daha kolay ürettiği

ni, hatta üst üste uyguladığı zaman farklı görüntü etkilerinde atmosfer his

sine izin verdiğini görürüz. 1945' ten sonra resimler daha da renklenir. Ze

minde yatay bant yada bantlar altın kesimi hissettirir bir bölümleme göste

rirken önde yüzen ya da uçuşan kaligrafik görüntülü açıklı koyulu renk kü

meleri oluşur.

Rothko'da ilginç olan resim yapmaya başladığındanberi uyguladığı bölüm

lernelerdir. Kompozisyon kurma yöntemi, ister mitolojik temalar olsun, is

ter doğaya göndermeler yapsın, yada konularını Nietzsche'nin Tragedyanın

Doğuşu'ndan alsın belirgin olarak Rothkosal bir tavır içerir ve bölümleme

ler hep kendini hissettirir. Erken dönem resimlerinde, uzamış figürlerin di

zilimine karşılık son dönem resimlerinde üst üste diziimiş ineeli kalınlı

bantlar karşımıza çıkar. Kareye yakın hareketsiz ya da boş bir alan görül

mektedir. 1947'de Kaliforniya Güzel Sanatlar Okulunda ziyaretçi sanatçı-ho

ca olarak çalışırken tüm kaligrafik ve otomatizm görüntülü ideolojik sem

bollerini ortadan kaldırır. Boyayı incelterek kullandığı resimlerindeki etkiyi

durağanlaştırrnak için belki de sert dikdörtgen alanlar meydana getirdi.

Amaçları soyut sanatta konunun rolü üzerine tartışmalaryaratmak olan "Sa

natçının Konuları" (Subjects of the Artist) New York'ta bir tavan arasında



1948'de Robert Moth e rw ell liderliğinde aç ı l mıştı r.

"Ge rçe k kuruculan Morh erwell . Rothko , Willia m

Baziar es ve David Hare olan okul fikrinin kaynağı

ise Clyfford Still'dir " (Chipp 1984:512 ) ve okul an 

cak bir yıl açık kalab il miştir . O kulun kapanmasına

rağmen cuma akşamları tartışma toplant ıları New

York'lu sanatç ıl ar arasında 60' lara kadar devam et

tirildiği söylenme ktedir. Haftalık toplantılar es na

sında , önemli tartışmalarla bi rb irlerinin fikirlerini

uyandırıcı ve değişt inc i etkiler yaranık ia rı düşünü

lebilir. New York 'un lider sanatçılarının resmi o l

mayan bu ta rtışma toplanulannın sanatçı la r üze ri

ne ço k b üy ük etkileri olduğu söylenebilir. 13u etki

nin sonucu o lara k Roıhko'da benze r genişlik te büyük dikdört ge nlerde n

oluşan motifl eri sadclcşirkcn paral el bir yerleşim ve Meksika1ı sanatç ıların 

O rozco , Rivera - etkisini belli eden boyutl arda annsal l ık başla r. Dramın a ni

niteliğini yakalama k i stediğini belirtir sanatçı. Ayıncı dikdörtgen planl a rı ay

nı za manda bir alan birleşiği meyda na geti rirler. Bütün olarak resmin iclra

ki istenir. Tek bir planda Formlarm ve ze minin birbirine karışımı yüce res

min ol uşmasına olanak sağla r. Hesiml erinin geometrik formları Mondrian'ın

resimleri ile ilişki kurulmasına sebep olmuştu r, Aslında, daha ço k Matisse

ve a rkadaşı Avery'e yakın o lduğu söy lenebilir. Onun ne zengin renklerinin

atmosferik bulıarlaşırn a la nla rı ne de sime trik yapısının Mondria'nın asimet

rik , ke skin kenarlı dü z yapısı arasında bağlantı vard ır. "Yüzeysel olmala rı ve

renk ile durağan kompo zisyonlar kurmala rı" .ISandle r 1 981ı :1 5l) onla rı b ir

birine belki de yaklaştı rır.

Rothko , Still ve Newman renk-a la nı resmi yapmalarına rağmen, Stili'de şe

killenmiş boya hamuru, Newma n'da duvara be nzer ma t yüzeyler Rothko'da

ise idare l ambasının titrek ı şığında nefes a lıp veren yüzeyler vardır. New-
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man'ın kahraman resmine karşın Rothko'nun ro ma nti k resimleri dikkat çe

kcr. Her ikiside izleyiciyi resimlerinin önünde ayakta tek başına dikilen ola

rak hayal e tlikleri si">ylenehilir. Kierkegaard'm tek başına insanı sistem in ya

da to p lumu n karşıs ına koyması g ihi ,

"Çünkü izleyici tek başına hissermcli . re

s irn de izleyiciyi içine a lma lı" dı r. (Sandler

1984:151 L.

Aynı d uygu jackson Pol lock'ın res imle

rinde de hissedebiliriz ( fks i nı-4) . Mikros

kohik g örüm ün ün rclcskohik görüm ü ile

ic içe olduğu Pollock'un resimleri hizi

makro Ye mikro rne kanlara aynı anda

götürür get irir. Barthes'n in Mitoloiilc r'i n

de s{ız ett iği hızl a giden a raban ın ca nu n

dan dışarıya bakarken hem uzaklara hem

de ca ma zum ya pmak gih i ayn ı a nd a

he m öndekini hem de a rka da daha ileri 

dekini. kavrarız . Po llock'm resimlerinde

ki her taraf motiflerle dolu ~.. izgiscl de

taylar genelde aynı ölçüele ve ceşniidir.

Enerji ile doldurulmuş ani bi r üretim e t

kis i varn ur lar . bu da izleyiciyi ak tif kı la r.

Oysaki Rothko 'da büyük hi r sessizlik Ye

dinginlik hakimdir , Bu dinginlik Picro

Ddia Frun cesca 'nın re simlerindeki o

muhteşem anıtsall ığın n : sessizliğ in bir

çeşit görün ümü gih idir . Ro thko 'da ki eko

nomik ifadeye karşılık Pollockta süslü

ifadeden s özedilebilir. Pollock'm boyala

mu damlata damlata. akıta akıta ve sanki

hir tasavvuf dervişinin ranriva ulaşmak

için yaptığı dönüşleri gihi kolları iki yana

açarak boyalarmı se rpere k yaptığ ı resim 

leri sanatçının bedensel hareketini açığa

vuru r, An dre Masson'dan otonuı tizm i .

Max Ernsı'ten akıunalannı alan Po llock 1930-32 yıllarında Thomas Hall

Benton'dan ders alırken John Graham'la da arkadaş olmuş tur. Sanat haya

tına Bemonik rcsimlcrlc başlayan Pollockın resimleri. çizgileri plan ke nar

ları ya da imge nin tanımın) yapmaz, O nu n resmi formu çok fazla bicirnl en

mosine hağlı bir aktivited ir. Ro thokoda ise iyice doygun te k re nk ze min i

üzerine ince kan uanlar halinde tekrar tekrar sü rüşler va rd ır. Bu sü rü ş ler in -



cc renk urllerini oluşturur. Ön

dek i yumuşak re nk ört üsün ü

ye r yer erite rek del ere k ç ı k a n

bu bell i belirsiz renk berra k

değildir. Renk. Roth ko'rıun en

büy ük a n la tım aracıd ır ~1 111 ; 1

kendisinin rc nkci olmad ığını

ifade eder. Bel ki de Hcdonist

ress.ı mla rla ayn ı ka tegoriye

konulmak isteme z . "Çü n kü

o nlar duygu ları ve reng in de

korarif etk isin i istism ar etmek

ı cdirler . " (Ashı on 19R3: l R3 '

Buharf kenarl ar . bü yü lü gi

ze mli bi r nitelikte titreşim sağ

layan Ro th k o 'n un re siml e ri

yaşaya n bir organizma gihi

al ıp ne fe s ve rirler. Yüze y

boyunca gen işleyen dikd ört

gen in göl alıcı rengi yavaş yavaş yay ı l ı r. Bu d uru m izleyicide , san

ki resimlerin yakıcı hak ikat i ihti va elliği hissini uvand mr. Roth ko'nun resim 

leri "Sarp ve uzun bir ıncd i tasyonun c i .simleşt iği halleridir" (The AI1

Book,1994:46 ). Genelde apartman-öl cü boyu tunda ça lışa n sa natç ın ın amac ı

izle yiciyi tamam en re nk tecrü besinin icirie dalduma kur. "Büyük boyad ı nı

ma hrcm ol mak için" ( \X'ill ianı , 1 9B4 :209) der ken . gen i ş sosya l binalarm

kil isele r. sara ylar. müzele r. hasta nel er v.b .. d ışında sa natç ı at ölyel eri. ko l

lcksiyonculann ev ler i ve aparnrıanlnnnın ma hremiyet in i kast ede r. Bu a lan 

lar doğa l yaşam ala nla rıd ır ve mahremdir. Roı h ko , d ikkati resm in a nlam ına

çe kme k ister faka t açık seç ik se mbolle r kullanmaz, o nun ye rine soy ut

resim sel elemanla rı çoğul an lama geli r okunuşlar önerir. Ona gö re. renl ist

bir sa natçı kadar tüm so yut sa natç ılarmda Imgcs! vard ı r. O da resm in ke n

disidi r. Gizemli bir görü ntüye yada sunuşa sahip olması neticesinde resim

bi rşeyd i r (ıksim-5-6 ) .

Sonuç o la rak manevi ve mistik b ir tecrübeye dayalı ve düşünce ürünü olan

resimleri zamanla değişen sanatçı, ka riyenin ilk dönemlerinde pa stel ren k

leri ku llan ır. Sun d önem inde ise don uk re nkl eri kullarun ı şur. K ırm ı z ı . erke n

döneminde s ıcak ve d uygu lu ike n so n dönemi nde siyah ve kahverengiler

le yrprannuş yada eskimiş gibi g örü nür . Turun cü ve sa nlar gr i ve siya l ı lu ye r

de ğ işti r i r . Rothko'nun resimle rinde ki "Ö nces inde ya nsıyan 1~ lğ l sonras ı nda

tu valinde tu zağa dü şer" (Fischer-Rathus, 19H9:442>. Soyut-Dışav urumcu kı rı n

e n güçlü isim lerinden biri o lan Rotlıko, < izgü nlüğü ve ya lı n lığ ı ilc ya l n ız bir
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111{eJ, 1Jrr;wli md 1Jlıd# 19."

Tu~ıf lIZCf1!ir: r.g1J['ı{,yı

;; 7i) !j~97 :"j dıi



figürdür, Bu yalnızlığı 1969'da ikinci evliliğininde bitmesi sonucunda daha

da ağırlaşır ve 1970'de onu intihara kadar sürükler.
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