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Baskı Sanatlan Böliimii, Öğretim Oyesi

Bu çalışmada dünya baskıresim tarihinde, özelde de ağaçbaskı tarihinde

çok özel bir yere sahip olan Japon ağaçbaskıları Ukiyo-e üzerinde durup,

bu tarzın oluşumu, gelişimi ve Avrupa sanatı üzerindeki etkilerini tartışaca

ğız. XIX. yüzyılın ikinci yarısında empresyonistler tarafından keşfedilipgök

lere çıkarılan, Gauguin ve Munch'u ağaçbaskıya özendiren, daha sonra da

ekspresyonistlere ilham kaynağı olan Ukiyo-e, XVII. yüzyılın ortalarında

ızolasyon içindeki Japonya'da ortaya çıkmış ve iki yüzyıl süreyle Japon sa

natına hakim olmuştur. Yaklaşık olarak 1660-1860 yılları arasındaki bu dö

nem Japonya'nın neredeyse tamamen içine kapanmış olduğu bir dönemdir

ve bu itibarla da Ukiyo-e tümüyle özgün bir Japon yaratısıdır.

Ukiyo-e'nin Ortaya Çıkışı ve Erken Dönemi
Kelime anlamı olarak, Ukiyo, akıp-geçen, dalgalanan, yüzen dünya, ya da

bir başka ifadeyle gelip-geçici, fani, kararsız dünya demektir. Ukiyo-e ise,

bu bir anı diğerine uymayan dünya ile ilgili resimler demektir. Böylece bir

anlamda, bu sanatın arkasındaki felsefeye ve resimlerin konularına da işa

ret edilmiş oluyor. Buna daha ayrıntılı dönmeden önce, o dönemin arka

planını kısaca gözönüne getirmekte fayda var.

XVII. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Çin'de ve (onu hemen izleyen) Japon

ya'da, mühür-baskı dönemi de dikkate alınacak olursa, 1000 yılı aşkın bir

ağaçbaskı geleneği vardı. Daha dar anlamdaki ağaçbaskı resim de 7-8 yüz-



yıldır bilinmekte ve yapılmaktaydı. Yani Uzakdoğu'daki baskıresim sanatı

Avrupa'dakinden daha eskidir. Ne var ki, XlV. yüzyıl sonlarında başlaması

na rağmen, izleyen iki yüzyıl içinde Dürer'le taçlanarak büyük yetkinliğe

ulaşan Avrupa ağaçbaskı resim sanatı, bu konuda dünyada ikinci bir kutup

oluşturarak, etkinlik ve yaygınlıkta Uzakdoğu'yu aştı. Ama bu iki baskıre

sim dünyası kayda değer bir etkileşim göstermeden xıx. yüzyılın 2. yarısı

na kadar ayrı dünyalar olarak kaldılar, kendi tekniklerini geliştirdiler, ken

di konularını işlediler.

Avrupa baskıresmineXV. ve XVI. yüzyıllarda dinsel konular ve hıristiyanlı

ğın motit1eri hakim oldu, ancak bunların işlerıiş biçimleri büyük bir zengin

lik gösteriyordu. Aynı dönemlerdeki Çin ve japon baskıresmi ise hem te

matik, hem de teknik olarak daha katı bir sınırlılık gösteriyordu ve bu sa

nat bir anlamda resmileştirilmişve kategorize edilmişti. Geleneksel bir ifa

de dili kullanılıyor, sanatın toplumsal rolü ve yaygınlığı çok kısıtlı kalıyor

ve çok yüksek tekniğe sahip olmalarınarağmen ağaçbaskılarneredeyse res

samlar için alışurma örnekleri olmaktan öteye gitmiyordu.

XVII. yüzyılın ortalarında Avrupa baskıresmibir durgunluk dönemine girer

ken ve Çin'de de yukarıda işaret ettiğimiz durum sürerken, japonya'da son

derece dikkat çekici bir gelişme yaşanıyor. Bu gelişmeyi Tokugawa hane

danının 0603-1867) japonya'da oluşturduğu yeni koşullar içinde değerlen

dirmek gerekir. Bu hanedan ülkeye barış ve istikrar getirdi, ekonomik bü

yümeyi sağladı. Ülkeyi dışarıya karşı kapatırken, içerde de feodal beyler

üzerinde sıkı bir denetim kurdu. Edo kenti (bugünkü Tokyo), küçük bir ba

lıkçı köyünden, hanedanlığın merkezi büyük bir şehre dönüştü ve feodal

beyler yılda birkaç ay burada oturmaya mecbur edildi. Zamanla ticaret ve

imalat sanayii gelişti, varlıklı bir burjuva sınıfı oluştu. Bu zeminde edebiyat

ve sanat gelişti ve Edo'da dinamik bir kent kültürü doğdu.

Ukiyo-c'nirı ortaya çıkışını bu çerçevede anlamak gerekiyor. Kent yaşamı

nın hızlı akışı, tiyatrolar (Kabuki tiyatrosu), surrıo güreşleri, "Sumida ırmağı

kıyısında akşam serinliğinin tadını çıkaranlar" (bu Kiyonaga'nınbir ağaçbas

kısının adıdır), erotik deneyimler, fonda güzel manzaralar. kuşlar, ağaçlar...

Akıp giden dünyanın bu ve benzer sahneleri yeni bir sanata konu verdiler.

Ukiyo-e ve Zen-Budizmi
Bu noktada, kanımızca bir sorunun cevaplandırılmasıgerekiyor. Benzer bir

kent dokusu ve yaşam örgüsü, aynı dönemde Avrupa'da da birçok yerde,

hatta daha fazlasıyla mevcuttu. Bu durumda neden Avrupa'da bir "akıp-gi

den dünya" sanatı oluşmadı da, japonya'da oluştu? Bunun yanıtının, Avru

pa ve Uzakdoğu dinlerinin karakter farklılığında aranması gerektiğini düşü

nüyoruz. Hristiyanlık Avrupa'da yüzyıllar boyu katı bir baskı uygulamıştır

ve belli bir şablonu kabullenen, bunu sorgulamayan, "bağımlı" insan iste-



miştir. Din, Avrupa'da kendi başına bir siyasi güç ve irade oluşturmuş, ken

dine devletler üstü bir konum yaratmıştır. Ruhaniyet, en yüce değer ve yö

nelim kabul edilmiş ve bu sanata da yarısımıştır. (Düşünce özgürlüğü, ras

yonalite ve laiklik hareketlerinin Avrupa'da ortaya çıkması da, sanayi dev

rimleri kadar, dinin bu konumuyla ilgili olabilir.) Diğer yandan Uzakdoğu

dinleri (hangi versiyonu olursa olsun), devlet, birey, doğa arasında denge

gözeten dinlerdir. Dinsel güç siyasal gücün altında olduğu gibi, bireye ve

başka her türlü varlığa da bir rol ve manevra alanı tayin edilir. Özellikle Ja

ponya'da yaygın ve etkili olan Zerı-Budizmi ilginç ilave unsurlar taşır. Zen,

zihinsel dinginliğe, korkusuzluğa ve spontanlığa büyük önem verir. Zihnin

gelişmesini ve aydınlanmasını teşvik eden tutumuyla Zen, Japon kültür ya

şamında kalıcı izler bırakmış, edebiyattan resme, tiyatrodan çay törenlerine

kadar birçok yaşam alanını etkilemiştir. Zerı'i karakterize eden sihirli söz

cük "spontanlık" yani "kendiliğindenlik"tir. Zen ustası çırağına doğal olma

yı, içten olmayı, "kendiliğinden" olmayı öğretir; soyurluğu ayıplar, onu so

ımıtluğa özenditir. Böyle bir insanın ruhani resimler değil de, akıp-giden

dünyanın haz verici küçük sahnelerinin resimlerini yapmasından daha do

ğal ne olabilir?

Ukiyo-e'nin Olgunluk Dönemi
XVIII. yüzyılın ortalarına kadar Ukiyo-e baskıları Siyah-beyaz yapılıyor ve

sonradan zaman zaman fırça ile ve suluboya kullanılarak renklendiriliyor

du. 1750'den itibaren pembe ve yeşiliri kullanıldığı gerçek iki-renkli baskı

lar ortaya çıktı ve 1765'den itibaren de Suzuki Harunobu'mınellerinde çok

renkli ve çok plakalı baskı, kusursuzluğa erişti. Bu mükemmclleştirilrniş

teknik, izleyen yüzyıl boyunca bütün ustalar tarafından kullanıldı.

Batıdaki gelenek uzantısında, bu baskılar resmi yapanın adıyla anılmakla

birlikte, baskıların üzerinde birkaç imza vardır ve bunu anlamak için Japon

baskıresminin üretim organizasyonuna yakından bakmak gerekir. Bir bas

kıresmin üretiminde daima, görevleri çok iyi tanımlanmış dört kişi söz ko

nusudur:

1. İş sahibi: Buna menajer veya yapımcı da diyebiliriz. Bu kişi iş siparişini

verir, bütün üretim aşamalarını finanse eder, sonra da baskıların dağıtım ve

satışını yapar.

2. Sanatçı: Resmin tasarımını yapar, onu fırçayla ve mürekkep kullanarak

ince Japon kağıdına (Minogamil aktarır.

3. Yorıtucu: Resmi alır ve ters çevirerek tahta bloka yapıştırır. Hafif yağla

yarak, zaten ince olan kağıdı transparan hale getirir ve çizgiler üzerinden

büyük bir dikkatle yontar. Bu işlemin sonunda çizimi taşıyan kağıt artık tah

rip edilmiştir.

4. Baskıcı: İlk deneme baskılarını yaparak sarıatçıya verir ve sanatçı hangi
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kodlanmıştır n: her re ngin kesin hir ad ı vardır. Bun a paralel olarak ve eski

Çin resminden uc kaynaklanan bir gelenekle, Ukiyo-c resimlerinde g ölge

kavramı yoktur.

Bundan sonra yenıucu her re nk için ayrı bir tahta plaka hazırlamak zorun

dadır. Ukiyo-c baskıresminde 10 plakaıun ku llanı l ması nadir değildir ve hu

say ı ı 5'c kada r cık. ı b i l ir. Ağaç o larak k i razı n kullanıldığı d ü ş ün ül ü rse , b u-
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Resimlerin k u lla nım ye r "e amaçları cb

(,:e~ it liydi: Özel g ünlerde posta kartı o la

rak . takvim resmi veya kita p süs lcmcxi

o larak ya da du vara a sıla ra k kull arıılı

yorla rd ı.

XiX. y üzyı! orta la rında . bir yan dan ralc 

bi karş ı lamak için arta n üretimin ka lite-

s i düscrkcn. diğe r yandan yavaş yava... ~. ......

n: çok sınırlı bir kültür trafiği ilc de 01

sa. Avru pa etkisi ile stil bozulmaya has

lanuş, nihayet anilin boyalarının da kul-

l.ı ru lmaya ha-?bma.-.; ıy!:ı Ukiyo-e döne-

minin sonuna gelinmiştir . Sonraki dö

ne mlerde b a zr sanatçılar Uk iyo-cvi te k

r:ır canlnndınnaya çahş rn ışl a rd ır . Ancak. diğer tarzla r "e akımlar icin o ldu

ğu gih i, Uki yo-c'vi de bel li tarihsel . siyasal. e konomi k " e kültü rel koşul l a ra

sa hip hir dönemin sa nat ı olara k gürmek gere k ir.

nun ne kadar zor hir isk'm okıuğu anlaşrhr. (Kiraz nispeten sert h ir :ığ:ı,'ıır

"e sert ağ:a\'lar ağaçhask ıda değil. a ğa ç-gravürde ' -L' Iiflcrin dik ine kesilerek

kullandırlar. Ukiyo-e'de. nonnal ağaçhaskıda olduğu gihi. kiraz a ğ .ıcı lifine

paralel olarak kesilerek kullarulmısur.j

Bu işlemden sorıra sır.ı tekrar haskıcıya gelir \'C.:' her plakava kendi rengi "e

rilir. Boyalar su bazlıd ı r ve fırça ilc sürülür. Ba.-.; kı icin kağıt her seferinde

ö zerı le aya rlanarak yeni plak.ının üze rine konur n ' dikka tle ovulur. Bunun

için etrafına yaprak "eya he z sa rılmış küçük h ir tahta parcası kullan ılır.

Haxk ı say ı la rı o ld ukça yü ksektir ( birka ç

yüz ) ve b u nedenle ilk haskı l arl « so nra 

ki baskılar arasında ka lite fark lılık la rı

oluşabilir . çoğu ke z ye ni pl:ıkal:ınn ke 

s ilmesi gerekebil ir.

Resimler ço k çc~ it li fakat beli rli bovutla

ra sahip fo rm atla rda üretilmiştir. t Ôm c

ğin . Küçük format : i 1.5 x lxcm. Ona

format: 20 x 2&m. Büyük format : 25 x

3Hcm , Asma formatı. Yüksek format .

Yarı forma t. "s. gibi).

Ukiyo-e'nin Avrupa Resmine Etkisi
Japonya XIX. yüzyılın ortalarında dışa :1<•. ı lmayu lu~bdı Ye 18':; j'dc Ameri

ka. Rusya , ing ilte re "e Fransa ile ticarcı anlasınaları yaptı. Bunun uzanusm

da 1 86ı'cle Londra'da. tH6T de Pa ris 'te . 187.:'ı\1L' Viyana 'da ' -L' IR7Kde tekrar
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Paris 'te dünya fuar ve se rgile rine katıldı. LJu sergile.:r1e.: Japon haskıresmi Av

rup.ıd. ı t.uundı. Öze llikle l~'" Paris sergisinde fransız sanaterlan Ukiyo-e

baskırcsimlcnndcn (ık etkilendiler. Kısa sürede Ukiyo-e cmprcsvoni-tlcrin

gÜZlk-si oldu ve Art x ouveaunun oluşumunu crkilcdi . Cluudc Monet . ELI

gar i )eg:ıs. l lenri de Toukuısc-Laum-cn: "Nabilcr" bu sanatın hayranları H .'

propagamhstlcri oldular. Esıamp denilen hu baskıresimlerin etkileri. <:oğu

sanal ıarihcis! ve elestirmcne güre.: Cezannc'dun Van Gogha . Gauguin'dan

Munch'c, daha sorıra da Alman c-kspresvorustlenndcn. Viyana jugcndstil'inc

kadar geni~ hir alanı , dünemi ve farklı akımları kaps.unaktadır . Bunun ne

deni. ; ırayı~ ve kaynama dünemindeki rôzcll iklc Pransu 'da ı bir sanat orta

mının hirdenhire tIün )':I)";! h:ışk:ı hir haktxl.r karşılaşması ve bu yeni hakı~



içinde de bazı aradıklarını hiç ummadığı bir şekilde ve şaşkınlık içinde bul

masıdır. İlk empresyonist serginin 1R74'de olduğu düşünülecek olursa, yu

karıda sözünü ettiğimiz Paris Ukiyo-e sergisi bundan 7 yıl öncedir ve Uki

yo-e'nin empresyonistlerce sadece berıimsenip, propage edilmekten öte,

belli ölçüde ve erken bir evrede onun şekillenmesine katkıda bulunduğu

da düşünülebilir. Nitekim özellikle Degas bu estamplarla en derinlemesine

etkileşen sanatçıdır ve baskılardaki renk ve leke kullanımı, gündelik ve

akıp-geçen sahneleriri işlenmesi, hem stilizasyona başvurulup. hem de can

lılığın ve ışıltının korunması, empresyonist arayışlarla büyük ölçüde örtüş

mektedir.

Ukiyo-c'nin baskı sanatı adına belki de en ilginç etkisini, Paul Gauguin'in

ve ondan etkilenerek Edvard Munch'un ağaçbaskı'yayönelmesinde görebi

liriz. İlkel halkların ve yalın yöntemlerin yaratıcı gücünü bir yenilenme kay

nağı olarak kullanan, doğallığı, doğrudanlığı ve içtenliği arayan Gauguin,

resmen çakısını kullanarak etkileyici ağaçbaskılar yapmıştır. Benzer güdü

lerle spontanlığı ve yalınlığı arayan Munch da, ağaç üzerinde minimal kazı

malarla ve ağacın dokusunu resmin bir parçası haline getirerek ağaçbaskı

lar üretmiştir.

Ek:
Önemli Ukiyo-e Sanatçıları

Hishikawa Moronobu 0645-1694), ilk büyük usta.

Torii Kiyonobu i 0664-1729), günümüze kadar devam eden Torii

sanatçı ailesinin ilk üyesi.

Okumura Masanobu 0686-1764), çeşitli teknikler geliştirdi ve iki-renkli

baskı yaptı.

Suzuki Harunobu 0725-1770), çok renkli baskı tekniğini mükemmelleştir

di.

Katsukawa Shunsho 0726-1792), realistik oyuncu resimleri yaptı.

Toshusai Sharaku (çalışma dönemi 1780-1798), oyuncu resimlerini psikolo

jik tahlil düzeyine yükseltti.

Torii Kiyonaga 0752-1815), zarif, ince kadın tipleri yarattı.

Kitagawa Utamaro 0753-1806), eğlence mekanlarını çizdi.

Utagawa Toyokuni i 0769-1825 l, çok üretken ve usta, fakat stil bozulma

ları başlıyor.

Katsushika Hokusai 0760-1849), en büyük ustalardan biri, muhteşem man

zara resimleri.

Ando Hiroshige 0797-1858), etkili manzara serileri yapıyor, ilk anilin boya

kullananlardan.
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