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Otto Dix'i ve sanatını anlayabilmek 20.yüzyılın ilk yarısında, Avrupa'nın

ekonomik ve politik kaosunu anlamakla eşdeğerdir neredeyse. Çünkü

onun yaşamı, iki dünya savaşının varolmasını sağlayan koşullarla yoğrul

muş bir yaşamdı. Buna onun tüm yaşananlara tanık olmak istemindeki ıs

rarını ilave edersek; onun yaşamı bize o dönemin tam bir kesitini verir.

Savaşın, milliyetçiliğin ve her tür yıkıcılığın yüceltilen bir değer olarak

yaygınlaştığı bu dönemde sanatçılar da buna tepki olarak, insani sorunları

öncül bir kategori olarak ele almışlardır. Nitekim Grosz'un askerlere, sana

yicilere ve nasyonal parti temsilcilerine karşı, suçlamalara dönüşen anlatı

mı, Kathe Kolwitz'in Leipzig'deki sosyalist işçi hareketinin gençlik günü için

yaptığı 'Savaşlara Son' isimli afiş bunun bir örneği olarak görülebilir. Ayrı

ca Ekspresyonistlerin çoğunun (Beckmann, Campendonk, Dix, Grosz, Hec

kel, Kirchner, Mueller, Pechstein, Macke, Schrnidt-Rottluff gibi) gönüllü ola

rak ve coşkuyla savaşa katılmaları, yaşamı dönüştürmeye yönelik kaygılar

la birlikte sonradan hortlayacak milliyetçiliğinsınırlarını da göstermekte idi.

Yok etmek ve yıkıcılık bir erdem gibi yüceltiliyordu; ve onun bir 'temizlik'

işi olduğuna inanılıyordu. Daha doğrusu bu sanatçılar, çocukluklarındaal

dıkları eğitimle bunlara inandırılmışlardı. 'Büyük Almanya' ideali uğruna sa

vaşa katılmak, onurla kabullenilecek gönüllü bir eylemdi; ayrıca gerekliydi

de. Nitekim 1916'da Verdum'da vurularak yaşamını kaybeden Franz March,

savaşı; "toplumu yenileştirmek, temizlemek için toplumsal bir cesaret ve en
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doğru yo! olarak g örür . Ancak basit insanların savaştan mutluluk duyama

vacak lanr» Kandinskv'e yaza r b ir mek tub unda rGiray. IYY1: 56), Başlangı ç 

ta bu dü şünce o döne m Avrupa 's ında yaygın bir a nlay ış ı belirt ir as lı nda. Ni

tekim Füt ür istle riri savaş ı . kahramarıhğ ı. yurtseverliği yücelten ya ktaş unlar.

da aynı doğrultudadır. Ekspresyon isder(!L'ki bu bak ışın egemenliği. ancak

ölü mle r. yok oluşla r . parçalanmalar. a çlık "e sefaler gibi savaşın iç yüzü or

taya çıkana dek sü rebildi. Tam da bu

noktada . sa na tç ı la r korumalan gereken

yaşam ı yok ediyor oldu kları nı fark etti

ler. Ve poli tik tavnlarında IHO derecelik
bir dön üş yaşandı. Böylece onların bi

re r suçlama belgelerine dönüşen

ya p ıtla rı , toplumun çürüyen ve ko ku

şan yapısına yöne ld i. Bu yapıyı sokak

larda , barlarda. fabr ikalarda. gene lcv

lerde, gece kulüplerinde ve günlük ha

yatın her noktasında yakalamaya çalışı

yorlard ı. Çünkü çü rümüşluk ve belirsiz

lik bir virüs gibi yaşamın her noktasına

nüfuz etmişti . Dönemin insani koşulla

rını tekrar hatırlatmaya yönden bu sa

nat. yine o dünemin güvensiz ve kuş

kucu üzellikleri nden besleniyor ve on u

değiştirmeyi lıcdefliyordu . Sanatçın ın

bö yle bir gö revi ust lenmcsi . içinde ya

Ş:.tdığ ı koşulların kendisine yüklediği

bir dumm olmuştur. Toplumsal değer

yarg ı la rında bir belirsizliğin ve çözül

menin yaşand ığı bu yı lla r , IX. yüzy ı l da n

be ri gel işen ve 20. yüzy ı lı n başla rında

patlama noktasına vararı teknolojinin

ve kapitalist üretim mantığının bir sonucuydu . Endüstnleşrne ve teknolojik

ycnihklcrlc hicimlcnen toplum i lişkileri esk i değer yargıla rı nı . yaşama a lış

kanlıkla rını bir tara fa itmekle kalmıyor, aynı zama nda insan yaşamın ın ge 

lenek sel düzenini bozup kaosa, bunalımlanı ve yaşam ın parçal anmasma yol

açıyordu . Yine emek-sermaye ç auşmas ı. kitle ö rgü tleri. grevler boy gösteri

yor; işsizlik ve ekonomik bunalımın yarattığı umut kıncı ortam giderek den

gelenemeyen toplumsal, ekonomik ve politik karşıtlıklar meydana getiriyor

d u. Kent yaşamın ın ve sanay i to plumunun yara ttığı bunalular, ge lir dağılı

mındak i dcn gcsizlikler. toplumsal s ı rutla r arasında ki ke skin uçurum adeta

bir bunalıma ve belirsizliğe işa ret ediyordu . Tüm bunlara ilave o larak Rö-



nesans'tan beri geliştirilen humanizma, kapitalist burjuva toplum değerleri

nin hizmetine sokulmuştu. Her yönüyle parçalanmış bir dünyanın bir türlü

toparlanamayan kırıntıları yayılıyordu ortalığa.

Böylesine, belirsizliğin önemli bir karakteristik olarak belirdiği bir dönemin

egemen sanat anlayışı, nesneden uzaklaşan ileri derecede bir deformasyon

la soyut arasında geniş bir yelpazede dolaşıyordu. Picasso, Klee, Malevich,

Mondrian, Kandinsky'de görüldüğü gibi ... Konumuz olan Dix'in de erken

dönem çalışmaları bu doğrultuda parçalanmış biçimlerin egemen olduğu

soyutlamalardır.Bu yapıtlarda 1912'de Dresten'de gezdiği Van Gogh sergi

siyle, sonradan İtalya gezisinden edindiği Kübist ve Fütüristik parçalanma

ların etkileri dikkat çeker. Dinamik fırça vuruşlarının ve gerilimsel imgele

rin egemen olduğu bu soyutlamalarısonradan terk eder. Gerek Dix, gerek

se sonradan üyesi bulunduğuYeni Nesnelcilerin diğer üyeleri için, böylesi

ne parçalanarak algılanamaz hale gelen bir dönemlerinin sanat anlayışı so

yut olamazdı. Nitekim Kandinsky "20. yüzyılda sanatın iki güzergahı oldu

ğunu bunlardan birinin 'büyük soyutlama' diğerinin 'büyük gerçeklik'"

(Schimed, 1993: 5) olduğundan bahsetmişti. Aslında Dix ve Yeni Nesnelci

ler yüzlerini nesnel gerçeklere çevirerek, varlıklarıyla Kandinsky'nin bu

düşüncesini doğruladılar. Onlar her şeyin nesneleştiği parçalanmış bir de

ğerler dünyasınıngörsel karşılığını aramakta idiler. Bu nedenle de nesneye

geri döndüler.

Yeni Nesnelcilik dünya tarihinde büyük bir savaşın yıkımının hemen ardın

dan.gelen, siyasal ekonomik ve toplumsal krizlerle dolu bir anda, nesnele

ri yeniden ele geçirmeyi, onları yeniden denetim altına almayı hedefliyor

du. Burada Kübizm'in parçalanan ve kavrama dönüşen nesnesine bir tep

ki de söz konusu idi. Çünkü Kübizm nesneyi parçalıyor, algılanmasındabir

'karmaşa' yaratarak yok ediyordu. Sanatın kendisine ilişkin bir sorununa, bi

çim sorununa vurguyu yapıyordu; oysa Dix "benim için en önemli sorun

'neyin' 'nasıl'dan daha önemli olduğunu olabildiğince açıklığa kavuşturup

kavuşturamamamdı"(Whitford, 1992: 14) demekte idi. Dolayısıyla dönemin

sosyal koşullarını vurgulamak adına sanat yapıyorlardı. Zaten Dix'in yakın

arkadaşı olan Grosz'da kendisini politik bir eylemci, sanatını da bunun ara

cı olarak görmüyor muydu? (Bkz. Elger). Dolayısıyla görülen o ki; bu sa

natçılar, sanatın kendi plastik sorunlarını sorgulamak yerine, sanatı, göster

mek istedikleri şeyleri ifadede bir araç olarak kullanıyorlardı. Yani sanat

yapma işini bir tarafa bırakıp, kurtuluşu arayan insana yüzlerini çevirmişler

di. Böyle bir kaygıyı, Dadaistlerde daha uç noktalarda görmekteyiz. Dola

yısıyla onlar için en uygun yol nesneyi olduğu gibi alıp, gerçek sırlarıyla

yansıtma eğilimidir. Böylece karışık ve kavranamaz hale gelmiş bir dünya

da tek tek nesnelerle bütüne varılacaktı. Nesneler dünyasına karşı girişilen

bu mücadele ile sanatçılar çağdaş dünyanın çelişkilerini ortaya çıkarma ve
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yaraya parmak basma amacını hasat -orun olariık gilrüyorlardı. Böylece

kontrol altına alınamayan \L' kananamaz hale gc,:lt.:n bır d ünya da kes inlik

sunmak iste rler. DoLipsıyla onlar ic-in her ~ey so mut l ıir obicyc dön ü ş ür,

Wic-la nd Sc-l un iecl Yen i Nesnelcileri açıklarken "ba ğlam yilince tekillikler 

ya ni. ncnle r- önem kuz.ırur. Nc ni a nlamlı bir b ütün halinde yen iden topa1'

brama yacağımı z , kmlnus ve uağı lmı s bir moza iğin parçalanna bc nzeteb üi

riz. Bu scykTe. (k Chırico'nun yaptığı gihi. eski soru lan sorarsak. anlaşıl

maz. vabam-ı "L' "metafizik" bir görününıc bür ün ürler. Ama o sorulu rdan

\"azgt,'(ip onları sorgusuz sualsiz. olduk lan gibi a lırsak, o zama n ye ni h ir

ncsIlc lcil iğe u lasm ı ~ olur uz" tSch inu-d. IlJl)j : ':;), ble hıı nedenle nesne on

1:11' k-in öne-mli idi; ve doğ.ı! ol:ır: ı k da g ünlü k Iıa yata bakmalan yete rli idi.

Aslında saot.'n' gi'mlOkle rini yap ma k: H: bu nları insanlara güstl' rınek Istiyor

kırdı. Kuskusuz bu onların bir yaklaşım ı idi: günün politik problemlerinden

uzak "L' insancılolan hir anlayıs ... Dix'c güre "sanatctlar dcği sl irm L'ye ve ge

listinneve cahsm.ımahlar. Bu cok anlamsız bir ~cy. Onl:ır sadece tanık 01

ınahlar." l\\'h itfurd , 1992 : 22 ) Di x bu ta n ı klığın ı . son derece keskin g özlem

c-ilik le ol uşt u rdu ğu y.r pı tl.nmda Gırpın bi r sek ilde o rt aya ko ya r. O günlük

vasanun an m:\.'i lZ ve zalim yön lerini al xurıh hir gerçeklikle blrlestinp dra 

m.uik bir e tki yara tır. Kurba nlann ın sefaleti \ 'C zavallılıkla n o nu hiç i lg i le rı

dirmez. Onların ac-ınac-ak lurllerine kurvı olabildiğince scğukkunhdır. Tüm

duygusallığmdan an narak gen.:ekliği yakalayabilcccğ ini düşünü r. Bunun

k-in de nesneye s ıkı sıkıya b.ı ühdır. Ona güre nesnenin kend isi :-oüyleyen:k

her ~cyi ifad e euuekredir. Gereken tek şey ye terince lxrkmakur. Nesne

un u n icin d ene yimin la kcudixklir. Bu gt..' ı\·(,:k\~i ya klas mu o derece ilvriyv

götü rü r ki Dix. gerek cepheele yapllğ ı desenle rde. gerekse savaşt an dön

düktcn sonra Dresten'de hastanenin p.uo loj i bölümünde \ 'L' mo rgu nda ca

Iıstığ ı vv senradan baskı n : ıuv.ıllere de aktardığı resimlerde korkunç ve tik

sindirici bir atmosfer ortava koyar. Parcal.ınmıs vücutlar . tecavüze uğramış
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kadınlar. vücut lanndan dıs.ın çıkmı~ i\' organlar. d.ırmada ğm olmus beyin

lerle sava ın kotülu ğünü dt:ğil. iğren(Jiğini g ösu-rmcvc veltcnir. lsun la r. ger

cekten de hakıhuaya tahammül edilemeyecek derecede korkum- g örüntü 

lerdir. Ama yalnız hizim için. Onun icin ise satiL'ce yasand ığı rgercck o ld u

ğu) için önemlidir.

Nitekim bunla rı yaptıktın sonra dönemin haz: sanareilan onu şiddet kı:...kır

lIn lığl ve sarısa ....vo ncl h ir e tki yaratmay ı istemekle sucla rlar. H a lin ı k i onun

için sorun bunların iticil iği deği l d i. Bu i l icil iğ i acımasızca ortaya koymaku.

Buna benzer gii rü nıü le r daha önceleri Goya'nm Savaş ı n Felaket leri dizis in

de g örülmü ştü . ll .Dünya Savaş ı sonrasında ise . Bacon 'un kud.ıvral.m .ındı

ran tah rip olmuş bedenlerinde henze r e ndiseleri duyumsa rı z . Gü nü müzde

ise b u ola ğ anlaşt ı . ( Bu yuklasım a rtık bir sanatsa l kategori olarak varlık

gii.... ı c rmck te ) Neredeyse savaş deneyim i o nu G roszdan. Heck mann 'da n da 

ha fazla erk i lemeınişu. O bu nlarla . o d öneme ait gerçekliğin ta nık lığın ı ya

p.ırak. savaşırı korku ncluğunu vansum.ık . dolayısıyla bu sanatın dünyayı o

gün icin daha iyiye g öt ürece ğinc inanıyordu , Bunu da samimi ve d ürüst bir

sekilde yaparsa sanatçılık göre\"i

n i yapnuş olacağına i na nıyordu .

Daha sonraki yıllarda açıklauığı

gibi savaşa sack-cc bu gerçeğin

ip uclan m yaka lama k için gitmişri .

Şüyle diyordu D ix "birisin in ya n ı

h.ı ş unda nasıl kurşun lanchğim 11;1

s ı l d ü şt ü ğ ün ü ve nas ı l öl düğü n ü

gürdlim. Bunu ke nd im g örrnek

isted im. Bundan dola yı pas il1sL

de ğilım . Yoksa üy le miyim ..? in

sanla ra yalan s öyleyemem. Bun

la rın hepsini kendim icin gör

mem gerekiyordu . Ben tam bir

gercek çiyi rn bunların böyle oldu

ğundan emin olmam icin gözle

rimle g örmek zoru nda idim. i ~ te bu I1LOt iL' Il!l' savasa gönüllü olarak knuldnn

(\Vinfo rd, 1992 : 17 ). Dix sa\ 'a~ ı coğu Ekspresvo nistk-rin \"L' İt a l ya n fütürist

lerinin görd üğ ü gihi eski toplumu temizle yen Ye o nadan kuldu-ın bir cvlcm

olarak g örm ez. O d.ıh . ı çok hir g özle rm-i gihid ir. Savaşın olu ş umund.ı ise

kimsenin bir hatası olmad ığına i n a nır . O nu . -udccv insanlık icin hoş o lma

yan bir sü rpriz ve doğa l hir o lgu olarak yo rumtar. S:ı\'aş deneyimleri ve O IL

la rın yarattığ ı travm atik anılar ha lrzasmdan hiç silinmc vc rc k yus.ıtuuun so

nuna kadar yapıtlarında ha:::;:11 öneme sah ip olur. .3(rıu vıllard.ı yaptığı duş

sel ve nat üralist resimlerde dv aynı temayı farklı hir boyutta de alır. Detay-
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lan ö ze rıle i:;;lL'nıni~ bu n.:simler. ıssız . la lan cdi hniş harabd eri andırır . Sava 

ş r n izleri b u ke z işkence ed i l miş. düşmü ş ve ya ra l ı lu-dcnlcrk- te krar ortaya

çıkar. Bu res im lerde korku ve umutsu zlu k dolu bir a tmosfe r. b üyü leyici bir

gen...ck lik icinele su nulur. Bunlar 16 . yüzy ı l Alman manzara ustalarana (Cra

nachs. DÜR'r. Van Eye-k . Han.... Baldung Gricn) yönelen ve onla rı <:,k ış a la rı

resimlerdir. Dix 'in hu yönelişini Grosz. devrimc i olan her şeye ihanet et

nu-kle suçlayara k. ' I lan.... lta ld ung Dix' diye aby konusu h ill.' yapar. Gelen



eleşt iri ler üzerine Dix te kra r tek rar "kendi resmin i propaganda olarak deği l.

ya l nızca tanımlama olarak gördüğünü vurgular. Ancak yine de, bu rcsimlc

rio politik etkileri olduğu üzerine şi cldeth tartışma l arla b irlik te, sanatçının bu

res imlerde "korkurı un h ü yülcv i cil t ğ i n i " ürettiği soylenerek defalarca sucla

mr (Elger, 1991: 15),

Dix' i as ı l e tk ileyen sa nat çevresinden gelen bu tepki deği l. Nazilerin tu tu 

mu olma lı. 1933 yıl ında. Naz ik-ri c1e:;;;t i rdiğ i için, altı yıl cahşuuş olduğu

Dresten Sana t Akade misi nd e n uz.ıklasunl rr. Dah a önce vapıl.ın g ravurlcri

Naz ilcr tarafınua n yok edil ir. Nazilcr b un u nla ye rinmezler. 1934 yılında

Dixin sergiler ini ve çalrs ruala n ru dcjcncrc bularak yasaklarlar . Gocbbcls.

Dix'in Zciglcr tara fından el konulmuş 260 resmin i ister. Bu res imler arasın

da M ünih'te Delene re Sana t Sergisinde sergilenen sava~ sakatları, savunma

ruhunu sabote e tmekle suçlaru r. 'Yine aynı yıl (19;31) san.ucmm üneeki y ı l

larda yaptığı Dresten Sağlık Müzesinin tresklerini

tahrip ederle r ve 1000 kadar eserini ya karlar; da

hası 1959 yıl ında Hitle r'in hayalina saldmnası suç

laması ile karşı karşıya kalır ve tutuk lau ır. 13öylesi

ne zor ve s ıkıntı lı b ir dönemd e h ill' bug ünkü sa

natçıları im rend irece k kadar verimli ve üretken b ir

sa natçı olabilmesi ve inandık larıııı ina tla gerçek

l eştirmeye kalk ışması onu fark lı kı lan önemli h ir

özell ik olsa gerek.

O no Dix çağın ın b ir tanığ ı olarak, pek çok yapı

tmda : h lriklrnlcrin i, vaşadık lanru. tanığ ı olduğu

olayla rı ze kice örtü ş t ürd ü ğü etkili ve şok edici an

launuylu güç lü hir iro n i yaratmıştır. Üze rinde

öne m le du rduğu ve neredeyse yaş.ınunm sonuna

d ek kullandığı sava ş deneyimi ile ilgili ürettiğ i im

gelerde dönernin sosyopol itik olaylarm.ı karışmadan onlara iliskin yakla

şuula ruu o rtaya koyması oıııın tarafsız hir gözlemci anlayısuu da belirle

rnckıedi r . Bu anlayışı onun sanalını anlauuutuza da olanak sağlar. Sanatını

oluştu ra n tüm veriler i dönemin koşullan ona sunmaktadır. Bu anlamda ya

şam karş ısında son derece iyi hi r gözlemcidir o. G özledtği oluvlar arasmda

ku rmaya yelrendiğ : iliş k i ve y:ır~lttığ ı metafori k anlamlar, onun yapıtlarına

güçlü b ir düşünsel derinl ik katar. "l' ragcr Srmssc" adl ı yapıtı da onun bu i liş

kilcndirmclcri yaparken ne kad ar ye tk in olduğunu açığa çıkJI1 1 L Bu resim

1919 'da Versay anlaşmasın ın ardından savaşın, sefaletin H ' politik b ir ka

osun hükü m sürdüğü b ir dönemde yapılır. Alman İmparatorluğu 'nun cöku
ş ü n ü yaşadığ ı y ı lla rd ır. Rusya 'd aki devrimin etkisiyle güçlenen soku ve

Marksist eğil imlerin tehl ike ola rak görül meye- h~ı şlandığı ası l tehlikenin ise,

sağda n geleceğin i söyleyenleriri -Dix'tc bu yapıtırıda bunlara ilişkin gönder-
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rnelerde bulunur- kaale bile alınmadığı bir dönemdir. 1919'da "Spartakistler

Birliği" tarafından gerçekleştirilen Alman ihtilalinin ardından Berlin valiliği

ne atanan Noske ile ihtilalciler arasında şiddetli çatışmalar olur. Bu çatışma

lar kısa zamanda Dresten de dahil olmak üzere Almanya'nınpek çok ken

tine yayılır; ve yüzlerce ihtilalcinin ölümüne yol açar. Bunlar arasında önce

tutuklanarı sonra da öldürülen ihtilalcilerin liderleri olan Liebknccht ve Lu

xemburg da bulunmakta. işte Dix'in bu yapıtının sağ diktatörlüğün ilk

önemli işareti olan, bu aylarca süren kanlı sokak çatışmalarınınhemen aka

biride yapmasının siyasal gönderileri de vardır.

Resimde biri asker diğeri burjuva memuru elbisesi ile seçilmiş iki savaş kur

banı, üst üste bir moda dükkanınınvitrin önünde; yaşamda kalabilmek için

köpeğin pisleyerek geçtiği yerde dilenen, dışlanmış, küçük düşürülmüş sa

vaş sonrasının utanç verici bir manzatası içinde sunulur. Dix bu ilginç kah

ramanlarını 1919 başlarında siviilere 'karşı işlenen kanlı eylemlerin yapıldı

ğı Dresten'in en önemli caddesi olan Prager Strasse'ye yerleştirir. Bu kala

balık cadeledeki yoğun ve telaşlı bir yaşamın aldırmazlığı, ilgisizliği arasın

da kamufle edilmiş bir yaşamı gün yüzüne çıkarır Dix. "Öndeki figürün alt

kısmında fark edilen yayının manşetinde 'Yahudiler Dışarı' anlamına gelen

'[uden Raus' başlığı yer almakta. ironik bir şekilde köpeğin burun kısmına

denk getirilen bu kolaj 1920 haziran seçimlerinde kullanılan broşürün bir

parçası idi. Bu seçimler sağ kesimin, devrimcilerin ve işçilerin Yahudi-Bol

şevik düşüncesinin etkisinde olmuş olduğunu iddia ederek ve sol politika

larda Yahudi bağlantısına saldırarak açık bir şekilde Yahudi karşıtı politika

yı propaganda malzemesi yaptığı ilk seçimler idi (Hartley, 1992: 99-100).

Dix burada savaş, militarizm ve dönemin sosyopolitik olayları arasında bir

ilişki kurmaya ve geleceğe yönelik öngörülerde bulunmaya yeltenir. O hiç

bir politik partiye katılınamasınave tarafsızlığını korumaya çalışmasına rağ

men bu resim onun sağ diktatörlüğe karşı olduğu; dolayısıyla sola sempa

tisini açığa çıkaran önemli bir belgedir. Ya da olası tehlikenin hangi yön

den geleceğinin işareti...

Resimde kullanılan imgeler dönemin yaşamına ilişkin ipuçlarını yeterince

göstermektedirler. Peruklar, protez kadın eli, süs eşyası, korse, zayıflama

pedi gibi güzellcştirmeye yardım edecek eşyalar... Vitrinin önünde yer alan

savaş sakatları ise, hayatlarını kolaylaştıracak olan bu eşyalarla hem birlik

te hem de onlardan yararlanamamanın yarattığı paradoks içinde sunulur.

Bu, kompozisyonun dramatik etkisini daha da artırır. Yine Dix, benzer bir

şeyi resimde kullanmayı tercih ettiği gazete kağıtları (bu gazete parçaların

da prezervatif reklamları ve savaş sonrası doğum kontrolünü yasaklayan

haberler ve tartışmalar yer almakta) aracılığıyla kullanır. Bunlar ile cinsellik

lerini tamamen kaybeden kahramanları aynı korupozisyonda buluşturatak

güçlü bir etki yakalar. Cinselliklerini bile yaşayanıayan bu zavallı kurbanlar



için prezervatif reklamı ya da doğum kontrolünü yasaklayan bir yasa neyi

ifade eder? Bu birbirine karşıt ve çelişkili durumlar resimdeki düşünsel de

rinliği daha yoğun hissetmemize olanak sağlar.

Bu yapıtın diğer önemli bir yönü sanatçının kalabalık bir sokağın kıyısında

ölüme terk edilen bu insanlar ile burjuvaziye ait imgeleri (süs köpeği, yük

sek topuk, vitrindeki süs eşyaları gibi) birlikte kurgulamasıdır. Böylece sa

vaşın neden olduğu acımasız sonuç ile birlikte buna neden olan sorumlu

ları da yapıtın içine çeker. Bu noktada Dix tanıldığın biraz ilerisine giderek

Grosz ile sanatın politik bir suçlama olduğu noktasında buluşur, Ama yine

de her şeye rağmen, Grosz'un saldırgan suçlamalarına tanık olarnayız bu

resimde. Onunki biraz sessiz ve ironik ilişkilendirmelerle yapılan bir suç

lamadır. Takma kol ve bacaklarıyla dilenciler. yüzlerindeki çaresiz bakışlar

la ölüme direnen bir yaşarn arzusu içindeler. Bu resimdeki her şey bize

yıkılmışlığt, çürümüşlüğüve kokuşrnuşluğu hatırlatır. Sanatçı tüm zavallılık

Jarıyla kurbanlarını sever, sorguladığı şey ise; savaşırı neden olduğu yok

edici mantıktır. Kapitalist burjuva yaşamının lüksünü, varsıllığını ve duyar

sızlığıyla birlikte bunun neden olduğu sonucu, protez bir ya~amın kalıntıları

olarak gözler önüne serer. Bu insan 'kalıntıları' hiçbir zaman tamam

JanamayacaktırDix'in resimlerinde. Çünkü onlar bir şeylerini mutlaka ama

mutlaka kaybetmişlerdir. Eksik bedenlerine mahkumiyeıleri var sanki.

Sıradan bir eğlence oyunu olan kağıt bile oynayamazlar onun kurbanları.

Gülümsemeleri donuktur; ve örtük bir suçlamayı taşırlar parçalanmış ve

tahrip olmuş bedenlerinde. Ayrıca bu resimde dingin bir atmosfer vardır.

Canlı oldukları halde savaş sakatları da vitrinler gibi durağan ve kaskatı kc

silmişlerdir. Ruhlarını kaybetmiş birer fiziksel varlık olmanın ötesinde bir

~ey değiller. Resimdeki tüm öğeler bu caddenin yoğun, kalabalık ve hare

ketliliğine hizmet etmesine rağmen yine de mekanik soğuk ve itici bir at

mosfer hakimdir resme. Tüm bunlara ürkek bir kuzey ı~ığının buğulu özel

liği eşlik etmektedir. Resimde ışık azalmış ve tüm biçimlerin görünümü,

gerçeği kamufle edercesine bir sis perdesi ilc örtülmüştür sanki. Kullanılan

her imge diğerleriyle hem tematik hem de plastik anlamda en küçük ayrın

tının bile dışlanmadığı güçlü bir ilişkilendirrneyle yaratılan bir organizasyo

nu vurgular. Bu öğelerin bir araya gelmesinde kent atmosferinin sunduğu

bir rastlantısallığı da görebiliriz. Bu yönüyle yapıt çağının karakteristiğini

abartılı bir gerçeklik tanıklığında saklı tutar.

Dix gerek bu yapıtı, gerekse diğer bir çok yapıtıyla, insanoğlunun doğasın

da varolan, ancak bir türlü yenemediği hayvansılığı ve acımasız\ığı gider

önüne serer. Fahişeleriri hastalıklı, tükenmiş ve kullanılmaz hale gelmiş

bedenlerinde; dramatik bir etki yarattığı portrelerinde; toplumun çürüyen

değerleriyle, burjuvanın yücelttiği değerleri çakıştırdığı triptiklerinde; savaş

ve onun sonuçlarıyla ilişkili elde ettiği verileri kullandığı bütün resimlerin-



de, ulaştığımız 'uygarlık' seviyesiyle bir türlü aşamadığımız barbar ve
acımasız yönümüzü göstermeye yeltenir. Böylece yok edici bir kültürün

sorgulanabileceği gerçeğini de gösterir bize. Sorgulanan, kuşkusuz yapıt

larındaki çaresiz bedenlerde varolan ve kendi karanlığma terkedilmiş kur
banlar değil; tersine bunları var eden ve belki de kendi varlıklarını bu kur
banların varlığma hep borçlu hisseden burjuva toplumunun çürümüş

değerleridir.
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