Fikret Mualla eşliğinde sanatsal bir seyahat
Françoise Torrès-Bonnet & Ali Süleyman Üstünel
Her türlü sosyal, politik ve/veya sanatsal hareketlerin ötesinde, büyük ressamların
kendilerine has bahçeleri vardır; bu yüzden de eserleri tekildirler.
Fikret Mualla’nın eserleriyle büyük ustaların eserlerindeki ortak noktaları ve farklıkları
inceleyerek, sanatçının, mizah yapma yeteneğini de kullanarak, nasıl o ustaların etkilerinin
ötesine geçtiğini ve tekilliğini koruduğunu göreceğiz.
20, yüzyılın ressamı Türk Fikret Mualla’nın dünyasına girebilmek, eserlerini anlayabilmek,
sanatçının yüzyılın değişik sanat akımlarına göz kırpmalarını keşfedebilmekle eş
değerlidir. Bir kafe, bir sokak manzarası veya bir semti anlatan guaş, desen veya
tuallerinin eşsizliği ve anlatımının kuvveti hemen dikkati çeker. Yapıtlarında, arka planda
yirminci yüzyılın en önemli sanat akımlarıyla, çocukluğunda aldığı Türk-Osmanlı
kültürünün sembiyozu görülür.

1903 senesinde, İstanbul’un iyi ailelerinden birinin ferdi olarak dünyaya gelen Fikret Mualla
devrin Osmanlı-Türk ve Bizans kültürlerinde yoğrularak geçen çocukluk yaşamından sonra
İstanbul’un Fransızca eğitim veren tanınmış okullarında lise öğrenimini yaptı. Annesinin
erken ölümü üzerine, babası yeni üvey anne ile rahat edebilmek amacıyla, Mualla’yı
İsviçre ve Almanya’da okumaya gönderdi. Güzel Sanatlar Akademisine devam ettiği
Berlin’de Alman ekspresyonizmiyle ve öncelikle de “Die Brücke” ekolüyle çok yakından
ilgilendi. Osmanlı İmparatorluğunun küllerinden doğan genç Türkiye Cumhuriyeti’ne
dönüşünde, Almanya’daki sanatsal, yaratıcı, kozmopolit ve yeni akımlara açık yaşam
ortamını bulamadı. Bundan doğan hayal kırıklığı ve bunalımla, cebinde babasından gelen
mirasıyla 1939 senesinde Paris yollarına düştü. En nihayet savaşın hemen öncesinde,
fokur fokur kaynayan Paris sanat ortamında kendine gelebildi. Bu çevrede resim, müzik ve
edebiyat sanatlarının her ekolünden insanlarla tanıştı, konuştu, öğrendi, etkilendi ve
etkiledi. 1967’deki ölümüne kadar bu birikimin izlerini eserlerinde görüyoruz. Berlin, Paris
gibi çok kültürlü ortamlarda geçirdiği didaktik yaşam, klasik ve çağdaş eserler hakkındaki
derin bilgisinin kökenini izah eder.
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OSMANLI MİNYATÜRLERİ (13. – 16. yüzyıllar)
Pers minyatür sanatının devamı olan Osmanlı minyatürleri, perspektif yokluğu, canlı
renkler ve bol detay içermek özelliklerini taşırlar. Bu faktörler, aynı resimde bir hikayenin
tamamını anlatabilmek imkânı yaratır; resmin alt tarafı ön, arka tarafı arka kronolojik
plandır. Hatta bazı büyük tablolar, resimlendirilmiş bir kitap gibi okunabilir.

Sultan ziyafeti

Kart oynayanlar

II. Mehmet’in avlanıyor

Ördekli havuz

Yukarıdaki dört tabloda arka plana verilen önemden dolayı perspektif eksikliği görülüyor,
oranlar tersine çevrilmişler. Kişiler “yalancı” bir gökyüzündeler; aslında bu gökyüzü
olayların olageldiği ortamdır. Yüzler hem ifade dolu hem de “donmuş”; sanatçı o anı
resmetmiş. Renkler cesur ve dolgun.
Fikret Mualla çizgilerde daha ısrarlı ve onları kalınlaştırmış; neredeyse karikatür tarzı var.
Detaylar daha az ama daha manidar, örneğin “Kâğıt oynayanlar”: en soldaki oyuncu büyük
bir ihtimalle hile yapıyor.
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PIERRE-AUGUSTE RENOİR (1841-1919)
Resim 11

Le déjeuner des canotiers

Ziyafet

Le moulin de la Galette

Şölen

Kompozisyonlar ve konular yan yana olan resimlerde aynı; hepsinde çok ustaca ışık ve
renk dağılımları var. Renoir’ın resimlerinde kişilerdeki yaşama sevinci öne çıkıyor.
Fikret Mualla’da ise Renoir’ın tersine; sonuna yaklaşan bu sıkıcı akşam yemeğinde kişiler
donmuş, karikatüre yakın görüntüleri var. Bu görüntü, azaltılmış perspektif ve gölgelerin
aşırılığıyla daha da kuvvetleniyor. Çizgi kaybolmamış ama cesur renklerin kullanıldığı
alanlar desenin etkinliğini ortaya boyuyor.
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HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)

Cafede

Paris’te bir cafe

Moulin Sokağında

Tuvalet yapan kadın

Mie’de

Barda
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Konular ve kompozisyonlar şaşırtıcı bir seviyede birbirlerine yakın olmalarına rağmen,
Fikret Mualla’nın çizgileri karikatüre yaklaşan bir yalınlıkta, arka plandaki kişiler gölge
veya renklendirilmiş siluetler olarak resmedilmişler. Toulouse-Lautrec’in siyah rengi
odaklamak için kullanma tekniğini, Fikret Mualla kendi tarzında yeniden yapılandırmış. Her
iki “Cafe” resminde, ön plandaki harika kadın profili ve bar resmindeki diyagonal, Fikret
Mualla’dan Toulouse-Lautrec’e bir gönderme, bir göz kırpması gibi gözüküyor. Mualla’nın
sahneleri daha hareketli, beyaz ceketli garson, neredeyse, resminden çıkıp yürümeye
başlayacak.

Fikret Mualla’nın gözünde Toulouse-Lautrec
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VINCENT VAN GOGH (1853-1890)

Ev

Montmartre

Ay çiçekleri

Buket

Ev konusu, kompozisyonun kıvrımları, derin renkler bir biriyle iletişim kurmuşlar. Fikret
Mualla’nın evi iç açıcı. Hayat orada, ızdırapsız, fakir fakat korkusuz. Van Gogh’un
manzarası ızdırap dolu. Her iki sanatçının da zengin çizgi ve renkleriyle, çiçeklerden hayat
ve tazelik fışkırıyor.
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ALMAN EKSPRESYONİSTLERİ
Alman ekspresyonizmi 19. yüzyılda sonu Almanya’da doğar. Seyircinin hislerini
uyandırmak için, realiteyi deforme eden sübjektif bir izdüşüm veya yansıma olarak
tanımlanır. Çizgiler bilenmiş, renkler vahşidir. Konular genelde kötümser ve az estetikli bir
şekilde işlenirler. Fotoğrafın yaygınlaşmasından sonra, resimlerin sübjektifliği artar.
Ekspresyonistler Grünewald, Le Greco, Toulouse-Lautrec, Van Gogh gibi ressamları
referans olarak alırlar.
Bu akımın içinde değişik Alman sanat hareketleri vardır:
“Die Brücke” (1905): Ernst Kirchner, Emil Nolde. İlham kaynakları, Norveçli Edvard
Munch’tur.
“Der Blaue Reiter” (1905, Berlin): Vassily Kandisky ve onun renklerle kendini anlatım
teorisi.
“Bauhaus” (1919): Gropius tarafından Weimar’da başlatıldı.
“Ekspresyonist realizm” (1919): Otto Dix, George Grosz, Max Beckmann, Emil Nolde.
“Die Brücke” branşı:

Çığlık

Düşünen kadın

Yumuşak hareketler ve çizgilerin kıvraklığı ve dönüşleri her iki tabloda da kompozisyon
kalitesi ve cesur renk yüzeyleriyle kuvvetleniyor. Fikret Mualla da renkler daha canlı,
resimdeki kişi düşünceli, belki de hüzünlü ama Edvard Munch’ta tasvir edilen korkunç
panikten burada eser yok. Munch’un ufuk kıvrımları korkutucu, Mualla’nın yatayları, tam
tersine, teskin edici.
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EMİL NOLDE (1867-1956)

Çocuk portresi

Bereli genç kız

İki portre arasında harika bir benzerlik var. İki ressamın da bakışları şefkat dolu.
Hiçbir şekilde ödün vermeyen Nolde de ve Mualla da bu sevecenlik olağanüstü.

GEORGE GROSZ (1893-1959)

İnsanlar

Beş büyük, iki çocuk

Sokaktan ve hayattan sahneler: kişiler, onlara bakan ressamı umursamadan yollarına
devam ediyorlar.
8

ERNST LUDWIG KIRCHNER (1880-1938)

Gewecke im Sessel

Hastane'de

Dresde'de bir sokak

Gezinti

Dodo ve erkek kardeşi
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Çift

İki sanatcının da insanlara keskin bir bakış tarzı var; bir yüz buruşması veya sabit bir bakış
kişilerin sosyal konumlarını ele veriyor.
Mualla'nın oryantal bakışı daha insancıl ve iyimser.
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PİCASSO (1881-1973)
“Tabiattan esinlenerek değil, tabiatın içinden, onunla.” (Picasso)

Hokkabaz ailesi

Arlequin

Keçi
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Keçi

Kadın

Kadın

Bu referans eserlerde, yeni bir stil yaratılarak ve çizgiyi indirgeyerek kuralların,
alışkanlıkların çok ötesine ulaşılmış. Arlequin, hokkabaz, kadın vücudu gibi ortak konular
çerçevesinde, iki sanatçıda varyasyonlar yapmışlar.
Fikret Mualla’nın resimlerinin Picasso’nunkilerle olan benzerliği bu iki ressamın
farklılıklarını ortaya çıkartıyor. Saygı, değer tanırlık… Picasso’nun, Fikret Mualla’dan bir
eser satın aldığı bilinir.
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Etkiler ve etkileşimler
Resmin büyük isimlerinin etkilerini Fikret Mualla’nın eserlerinde “inceden” gözükmelerine
rağmen, Mualla’nın resimlerini herhangi bir kategoriye sığdırmak imkânsızdır. Bu büyük
isimlerden ve akımlardan faydalanarak ama kendi “etkilesim” dünyasını da yaratarak, ayrı
kalmayı başamıştır.
Eserleri incelendiğinde iki faktör öne çıkar: konuya derinlemesine giriş yeteneği ve hayat
sevgisi ve iştahı ve de hislerle dopdolu renkleri.
Kesin ve biraz karikatürsel çizgilerle bize konularını ve insanlarını sunar, gösterir. Yüzler
ifade doludur. Şahıslar günlük hayatlarını, aktivitelerini, yaşamlarını, çok has bir tarzda
bizle paylaşırlar. Kompozisyonlar klasiktirler, her zaman dik ve kaçan çizgilerle, mükemmel
yapılandırılmışlardır. Konular diyagonale konur ve sonrası sanatçının fantezisine aittir!
Denge ve harmoni, en küçük desenden, en detaylı tuale kadar, her seviyede mevcuttur.
Renk tekniği orijinal ve temelseldir. Geniş düzlemler, canlı renkler, ön ve arka planların
renk kontrastları, kişilerin yaşadığı atmosferi, biraz hakikat ötesi tarzda anlatır. Bazı
resimlerde, bu teknik, bir rengin bütün yüzeyini işgal ediyor izlenimini verir : “Reillanne köy
Bar gibi”.

Arka planın kuvvetli renklerle ifadesi, 60’s yıllarda akrilik boyanır keşfedilmesiyle klasik bir
teknik olacaktır. Fikret Mualla, “ekonomik” sebeplerden dolayı guaş tekniğini tercih
edecektir. Devamlı parasal darlıklardan, tablolarını hemen satmaya ihtiyacı vardır. Guaşı
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daha çabuk kuruduğu için ve yağlı boyadan daha ucuz olduğu için, tercih eder.
Fikret Mualla’nın eserleri, kuvvetli kişiliğinin gözü karalığını taşırlar, çünkü sağlam bir
tekniği ve kesin ve tereddütsüz çizgileri vardır. Tam bir bağımsızlıkla, hiçbir iç ve dış
sakınca taşımadan, bize kendi dünya vizyonunu anlatır. Hem hayali, hem de çok hakiki bir
dünyadır bu. Her zaman biraz alaycıdır ve bizim de ona katılmamızı bekler. Korkuları bile
sakin ve duygu doludur, oryantal bir keyifle mayalanmışlardır!

Son sözü ona bırakalım: “Ben hiçbir ekole ait değilim.”

Daha fazla bilgi için :
Website : www.moualla.org/ www.mualla.org
Kitaplar :
1/ Berk Nurullah - Koloğlu Orhan, "Fikret Mualla Hayatı" (sayfa 78-80). Sanatı. Eserleri.
Milliyet Yayınları Sanat Kitapları Dizisi: 3, Ekim 1971.
2/ Dino Abidin - Güler Ara; Gören Göz için Fikret Muallâ, Cem Yayınevi, İstanbul 1980.
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