
C E P Ü N i r E R S i T E S 1 

Bar ok 
VICTOR-LUCIEN TAPIE 

lletişim Yayınları • PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE 



C E 1' U Nir E R SIT E SI 

Barok 
Le baroque 

VINCENT-LUCIEN TAPIE 
Sorbonnd'ahrı O&�um UytSI 

Çeviren 
GAIJPOSTON 

Iletişim Yayınları • PRE55E5 UNIVERSITAIRE5 Of fR.ANCf. 

CATVLLVS



lletişim Yayınları • PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE 

C E P ONIVERSITESI 
Iletitim Yayıncılık A.Ş. adına sahibi: Muraı Belge 

G•n•l Yayın Yönetmeni: Fahrl Aral 
Yayın Yönetmeni: Erkan t<aytlı 
Yayın Danıtmanı: Ahmet lnsel 

Yayın Ku nı lu: 

Fahrl Aral, Murat Belge, Tanıı Bora. Muraı Gultekıngıl, 
AhmEIIInset, Eri<an Kayılı, Umll Kıvanç 

Tugruı PaşaoQiu. Mete Tunçay 
Göreel Tasarım': Umrt Kıvanç 

Kaplik IIIOstrasyonu: Gorcan Ozkan 
Olzgl: Maraıon Dızgıevı 

Sayfa Düzeni: Husnu Abbas 
Baskı: Şelık Matbaası (Iç) 1 Ayhan Matbaası (kapak) 

lietışım Yayıncılık A.Ş • Cep Unıversııesl97 • ISBN 975-470-267-5 
.1 Basım lıeıışım Yayınıarı Eklem 1992 

Şubat ı 99ı tarıh li 7 baskısından ÇeVTIImışıiı 
®aue saıs-je? Presses UnıvEırsıtaıres de France. 1961 

108. Boulevard Saln.Qerrn�n. 75006, Parıs-France 
e lıetışım Yayınetlık AŞ , ı 992 

Klodlarer Gad lıeıışım Han No. 7 34400 
CaQalol)lu l�ıanbul. Tel 516 22 60-61 -62 

CATVLLVS



Ön söz 

Günümüzde bilgi bir yandan en önemli deOer haline gelirken di�er 
yandan da artan bir hızla gelişiyor, çeşitleniyor. Ama katlanarak 
büyüyen bilgi üretiminden yararlanmak, özellikle gündelik yaşam 
kaygılarının baskısı altında, zorlaşıyor. Her şeye ra�men bilgiye 
ulaşma çabasını sürdürenler Için de imkAnlar pek fazla de�il. 

Ayrıca, özellikle TOrkiye gibi ulkelerde bir konuda kendini geliş
tirmek ya da sırf merakını gidermek için herhangi bir konuyu öğ
renmek Isteyenlerin şansı çok az. Üniversitelerimiz, toplumumu
zun yetişkin bölümOne katkıda bulunmak için gerekli ImkAnlardan 
yoksun. 

Cep Üniversitesi kitapları Işte bu olumsuz ortamda, evlerinde 
kendilerini yetiştirmek, otobOste, vapurda, trende harcanan za
mandan kendileri için yararlanmak isteyenlere sunulmak Ozere 
hazırlandı. 

20. yüzyıl Fransız kültür hayatının en önemli ürünlerinden olan, 
bugün yaklaşık 3000 kitaplık dev bir dizi oluşturan "Que sals-je" 
(Ne Biliyorum) dizisini Iletişim Yayınları Türkçe'ye kazandırıyor. 



Iletişim'In Cep Üniversitesi, bu bQyOk diziden seçilmiş , Torldyeli 
okurtar Için özelllkle ilgi çekici· olabilecek eserterin yanısıra, Av· 
rupa'nın başka yayınevlerinin benzer bir çerçevede yayımladıOı 
kitapları da Içeriyor. 

Aynca tOrkiye'nin siyaset, kOitOr, &Konomi hayatıyla ilgili konu
larda özel olarak bu dizi Için yazılmış telif eserter ·onıverslte"nin 
·oorenırn programı"nı tamamlayacak. 

Cep Üniversitesi'nin her kitabı alanının Ondagelen bir uzmanı 
tarafından yazıldı. Kitaplar, hem konuya ilk kez eQilen kişilere hem 
de bilgisini derinleştitmek isteyenlere seslenebHecek bir kapsam 
ve derinlikte. Bilginin yeterli ve anlaşılır olması, temel kıstas. Cep 
Üniversitesi kitaplarını lise ve anıversite OQrencilerl yardımcı ders 
kitabı olarak kullanabilecek; ooretmenler, OOretlm Oyaleri ve 
araştırmacılar bu kitaplardan kaynak olarak yararlanabilecek; 
gazeteciler yOOun iş temposu Içinde çabuk bilglleome Ihtiyaçlarını 
Cep Üniversitesi'nden karşıiayabilecek; çalıştıOı meslek dalıoda 
bilgisini geliştirmek Isteyen, evinde, l<end programtayabilece<)i 
bir mesleki eQitim ImkAnına kavuşacak; ayrıca, hemangi bir ne· 
denle bir konuyu merak eden herkes, kolay okunur, kolay taşınır. 
ucuz bir kaynaOı Cep Üniversitesi'nden temin edebilecek. 

Cep Üniversitesi kitapları sık aralıklarla yayımlandıkça, benzersiz 
bir genel kOltür kltaplı�ı oluşturacak. Insan Hakları'ndan Gene· 
tik"e, Kanser'den Ortak Pazar'a, Alkolizm'den Kapitalizm' e, lsta· 
tlstik'den Cinselllk'e kadar uzanan geniş bir bilgi alanında hem 
zahmetsiz hem verimi bir gezinti için Ideal "mekan", Cep Üni· 
versit esi. 

ILETIŞIM VAVINLAAI 
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UYARI 

YayımCl bu kitabın bir "modernizasyon"dan geçmesi 
dile�nde bulundu; dolayısıyla, bu modernizasyon, bu işe 
girişecek olan kimse için, güç, nazik bir girişim oldu. Ko
nu, Victor-Lucien Tapi� gibi bir Avrupa uygarhAl uzma
nının yazdıklannı gözden geçirmek olsa bile, böyle bir 
şey, hafiflik ya da düşüncesizlik etmeksizin nasıl düşü
nülebilirdi? 

Gerçekten, başansı da delleri kadar yüksek olmuş bir 
kitabı deıJiıştirmek sözkonusu olamaz: okur, 1961'de ya
yımlanmış bu kısa incelemede her şeyden önce, girişimin 
"Baroque on claBBicisme" (1957) gibi daha geniş bir kita
bın ününü satlamış olan durulujunu ve toplumsal tu
tarhhıfını buldu; ardından da, yazann, böylesine geniş 
(t'tim Avrupa'yı kapsayan), bununla birlikte, yan tut
maksızın ele alınmış bir konuyu çok iyi bilmesi karşısın
da şaşkınlıga düştü. ŞaşkınhıJa düştü, çünkü, bu gibi ki
taplann -yeterince anlaşılmamış ya da yanlış anlaşılmış 
olan- İspanya'yı hırpaladıgı ya da Fransa'ya de#işmez 
bir yafta -barok ya da klasik yaftası- yapıştırdııfı sık sık 
görülmektedir. 

O halde, işte bize, o çok nadir bulunan, ince ayırtılar
la dolu (Fransa'yla ilgili bölüme bak.) olmak niteliiline sa
hip bir sentez; zira, yazar, "insan, genelleştinneye kalkış
tııfı anda yanılır" demektedir. Onu, temenni edilen, barok 
dtişselli�n ve bu sanatsal duyarlııfın ayırdettinci başlıca 
özelliklerinin yolu üzerinde ilerlemekten alıkoyan da bel
ki bu ihtiyatlılık oldu. Böylece, bu kitapta savunulan te
zin ne olduRu ortaya konulmuş, ve bu tezin do#fulugu, 
�daş tarihsel b�lamın güzergahı sayesinde kanıtlan
mış olmaktadır: burada, olaysal ve ekonomik tarih, tanık
li�a gelmektedir; ama, aynı zamanda, demografik karar-
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sızlıklann ve dinsel anlayışlann evnmımn yanısıra, 
Treoto Konsili'nin "ideolojik elden geçirilmesi" de gelip 
tanıklık etmektedir: böylece de, barokun uzaysal ve za
mansal olarak yüzeye çıkışı, başansı ve yayılması, top
raksal yapılı geleneksel monarşik toplurolann varhgıyla 
kolaylaşmış olacaktır. 

Dolayısıyla, demek ki, kitabın bu yeni basımı. yeni 
bir bibliyograzyaya, ve bir çıkarmaya, "barok .. sözcü�
nün tanımı ve tarihçesi ne aynlmış olan, baştaki bölümün 
çıkanlmış olmasma karşın, kitabı de�ştirmemiştir; çıka
nlan o bölüm, "Baroque et Classicisme"in (1972) ikinci 
basımının giriş bölümü olarak, olduğu gibi, ya da ancak 
biraz geliştirilmiş biçimde kullanılmıştır. Şayet, Severo 
Sarduy gibi, "yaradıhşın bu başdöndürüşünün filolojiye 
bir artbilgi s�ladıgı düşünülmüyorsa, o bölüme rahatlık
la başvurulabilir.1 Nesnelerin do�ası ( ... ), töz olarak, unu
tulabilir, ama mevcut bir gösterilen biçiminde, onlann 
adı olan sözcüklerde yazılıdır" (Barroco). Gerçekten 
önemsiz olan bu ve bazı başka degişiklikleri n amacı sade
ce, sırf notlar biçiminde, üçlü bir bakış açısından, özgün 
metne eklemeler yapmaktır ve bu eklernelerin üçlü bir 
amacı vardı: başka sanat ya da mimarlık yapıtlanna, 
özellikle tarih alanında, yakın tarihli yapıtıara gönderme 
yapmak; ve nihayet, tartışma açmayı �!ayan basit açık
lamalar, aydınlatıcı ya da tamamlayıcı bilgiler. Kısacası, 
okur, ça�daş araştırma açısından, düşünmeyi sürdürme
ye ç$larak, kitap, yararlanması daha kolay duruma 
getirilmeye c;ahşıldı: böylelikle, yazann amacına iyi hiz
met edilece� umulmaktadır. 

D. Souiller 
Dijon Üniversitesi 

1 Luvre de Poctıe, 'Piuriel, dlzisi, Paris '1980'in 55-70. sayfalan. 
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BIRINCIKISIM 
BAROKUN KOŞULLARI 

BİRINCI BÖLÖM 
RÖNESANS VE BAROK 

De�erlerde ister bir yenilenme gözönünde tutulsun, 
ister bir gerilemenin varhltı kabul edilsin, Rönesans ile 
barok araSlndaki baft, temel nitelikte olmayı sürdürmek
tedir. Her ne olursa olsun, barok, kurulması Floransa Rö
nesansı tarafindan başar1lmış olduğu izlenimini veren 
dengerrio bozulmaBl ile ilişkilidir; ve, başka bir ölçüde, 
zihnin gerekleri ve evrensel bilgiye doğru çaba ile insa
n�lunun tutkulan ve doftamn zenginliklerinin Platon'cu 
bir güzellik ülküsünün gerçekleşmesinin sonuna ermesi 
ile ilişkili görünmekteydi. Bu durumda, araştırmanın be
lirli bir aşamasında, ve olaya o çaftın kamuoyunun fela
ket nitelifti venniş olması nedeniyle, Roma'nın yağma 
edildi� tarih olan 152Tnin, Rönesans'ın son buldujtu ve 
yem zamaniann başladıgı tarih olarak kabul edilmesinin 
anlaşılmayacak bir yanı yoktur. Ama, bu yorum bugün 
artık kabul edilmemektedir. Çünkü bu yorumun tersi 
yönde pek çok kanıt öne sürülebilir. Belirli bir günde ger
çekleşmiş bir Rönesans gibi bir harekete inanmak olana
ltı bulunmadıltı gibi, aynca, elbette ki, ne Michelange
lo'nun Roma dönemi (1534-1464), ne de, Venedik kenti
nin aynı yıllar boyunca en büyük mimarlar ve ressamia
nn yapıtlannı gerçekleştirdikleri başansı, Rönesans'ın 
elinden alınamaz. Hatta, Andre Chastel'in isabetli bir sö
züyle belirtmek gerekirse, 16. yüzyılı kesin sonuçların el
de edildi� çat saymak gerekir. 

Ama 16. yüzyıl büyük de�şiklikler ve derin bir de
fterler yenilenmesi de getirdi. Medici'ler Şapeli'nin, San 
Pietro'nun, Kıyamette Yargı Günü adlı yapıtın, Floransa 
Katedrali'ndeki "Pieta"mn Michelangelo'su, Sistina Kili
sesi'run tavanının Michelangelo'su deftildir. San Pietro 
Kilisesi'nin "Pieta"sınınki ise hiç deftildir. Bunun nedeni 
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Michelangelo'nun, o sıralar, kendisini yetiştirmiş oldulu 
Flol'ansa Rönesansı ülkostıne sadık göl'Qnmemesi detil
dir. O, daha çok, kendi mesajını genişleterek, ruhun çeliş
kilerini; sonuç olarak, Rönesans'ın yarattı� mutlu insan
lık dünyasına yabancı kaygılar olan trajik acıyı, selame
tin dramını dile geti:rmeyi beşa:rmıştır. Arna daha doku
naklı, daha içlendirici ve o dönemde düşünce yaşamına 
verilen anlam bakımından daha az zihinsel olan sanatı, 
örnek olmasının sal'ladılı tom güçle, atırlıtını sonraki 
uygulayıcılann üstünde duyurmaya yönelikti. Çevresin
de, Reform'un yolaçtıtı bunalım cereyan ediyordu. Ve o 
da, kendisinin olatanüstü duyarhhl}ı ve olsA'anüstü yete
nefine, bunun d ramını kabul ediyordu. Burada, Reform 
sözeütünden, yalnız Luther'i ve Kilise'yle bozuşmasım 
delil, aynı zamanda, hem aydın çevrelere ve halk kat
manıanna ulaşan, hem de güncel endişelerle orantılı ola
rak, uygarlıtı aristokratik niteliklerini bırakarak Hıristi
yan dünyaya onu yaşatacak yanıtlar Ba#layan, kısır du
ruma gelmiş eski üniversitelerin kurgulanna, spekülas
yonlanna erişen evrensel sıkıntıyı2 anlamak gerekir. 
Ama, Reform, Roma karşıtçısı, ve aym zamanda da Eras
mus karşıtçısı mı olacak; yoksa, tersine, Kilise tarafin
dan, aynı zamanda hem disipliniyle, hem de kurtanimış 
olmak için inanılması gerekenin tanımıyla köklü bir bi
çimde düzelen, dirilen, yeni bir ruhla canlanan bir Ki1ise 
tarafından mı gerçekleştirilecekti? Bu sorunun yanıtı, 19. 
yüzyılda sarolmıli olduıfu ve bugün de h41ıi birçok kimse
nin sandılı gibi, sadece dindar kişileri ilgilendinniyordu. 
Her günkü etkinlikler de bu sorunun dışında kalmıyordu; 
çünkü, bu Hıristiyan Avrupa için, her şey günah vesiJesi 
olabilirdi:3 politik ve sosyal düzen, çalışma ko,ullan, pa
ranın yatınmda kullanılması, ikraz ya da tefecilik. Hem 
de tam, Amerika'nın sömürgeleştirilmesi Avrupa'ya de
«erli madeni er akınıyla genel ekonomik yaşdmı dönOştür-

2 Bak. J. Delumeau, •ı..a Peur en Occiclent, xıv.-xvm. siilcle", Paris. 
1978. 

s Bak. J. Detumeau, Le p(H;I19 et la peur, la culpabilisalion en Occident, 
Paris, 1953. 
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düAU, ve tarihte ilk olarak, deniz ticareti dünyayı sardılı 
bir sırada. Bunun, yaşamın genel felsefesini �ştirece
linden ve bu delişikliklerin sanata yansıyacatJndan ise 
en küçOk bir kuşku duymamak gerekirdi. 

Dolayısıyla, demek ki 16. yüzyıl, modem dünyanın 
tarihinde bir geçiş ve yeni durumların dotıJşu öncesi yüz· 
yılı olmuştur. Şayet, bu nedenle, o yüzyıh, onu Röne
sans'tan farklı kılan bir özellikle nitelernek gerektili dü
şünülecek olursa, o zaman da, bu niteJip, daha o zaman

dan, barok adını vermeniJl uygun olup olmadı�, üzerinde 
düşünOlmeye deAer. Birkaç yıldır, bir başka deyime önem 
veriliyordu: maniyerizm; ve maniyerizmin tarz belirten 
bir kavramı mı, yoksa bir uygarlık kavramı mı oldugu 
tartışıhyordu. P. Battion'nin �zledigi gibi, bugün, baro
kun Röoesans'ı hemen, aralıksız olarak izlemedigi, ve 
aradaki dönemi belirtnıek için de, bir terimin yararlı ola
�. bu terimin, en azından, verimli bir çalışma varsayı· 
mı olarak kabul edilmesinin gerekli bulundotu anlaşılı
yor. Maniyerizm sözcagünden ne anlamak gerekir? 

Maniyerizm sözcüAü en' dotru uygulanma alanını 
İtalya'da güzel sanatlarda bulmuştur.4 Bu konuyla ilgili 
olarak, İtalya yanmadasının yaşamında büyük delişik
likler yaşanmış oldutondan kuşku duymamak gerekir. 
Siyasal bakımdan, Fransa krallannın artık, bir ikinci
kuşak olarak bile yerleşemeyecekleri Milano ve Napo
li'ye, İspanyol nüfuzu kendini kabul ettirdi. Konsil, top
lantısını bu kentte yapmamış olmasına karşın, Roma, bir 
''Geistespachichte" tarihçisi olan Friedrich Heer'in dedili 
gibi, rolünü, dünya başkenti, "Kosmosstadt Roma" olmak 
rolünün saygınlı�nı kabul ettirdi, ve Jean Delumeau da, 
söylemek istedigini büyük bir açıklıkla ortaya koyan gü
zel bir kitapta, yoksullaşan ve onu taşımak gücünden 
yoksun duruma gelen bir toprata dayanan bu evrensel 
kentin paradoksunu gösterdi. Bunun üzerine, ekonomik 
ve BOBYal evrim, belirsiz evrelerle, bu sitenin yerini dere-

4 Bak. P. Baruoco, Le mani6risme ita/ien, Paris 1981; l. Murray, Tlıe 
Hegh Renaissance and Mannerism, Londra 1967. 
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beylik malikanesinin ve toprak sahibi devletin; hük1ım
darlarda, daha resmi ve gösterişe düşkün, 15. yilzyılın 
küçük, hümanist başkentlerininkinden daha az canb ve 
daha dar bir alana yayılmış bir saray yaşamına; zihinler
de ise, Vasari'nin eletJtirilerinde; Serlio, Vignole ve Palla
dio'nun incelemelerinde ortaya koymuş olan bir inceleme 
ve sanat ötretileri merakının almasına yolaçtı. Bu du· 
rum, her maniyerio (tarz, tür, çeşit. usliip, davranış; 
Fransızca "manibre" -ç.n.) (işte, belirleyici, açıklayıcı, 
açınlayıcı sözcük!), en azından, Rönesans'ın biricigin için· 
de toplamak savında oldu#U seçmecilite dotru belirli bil' 
kayma olması sonucunu doturdu. Böylece, maniyerizm 
bize hem bir cinsin gizi, bir teknitin ya da zevkin benim· 
senmesi, hem de bir zarafet; özentili, yapmacık bir incelik 
arayışı, daha önceden edinilmiş olan bir şey konusundaki 
bir özen olarak görünmektedir. Denilebilir ki, daha son· 
raki bir tarihte barok için olaca#l gibi, Rönesans'ta da, bi
çem, evnınsel bir deıtere yönelmekteydi; manyeıizm ise 
özelin içinde bulunmaktan hoşlandı. 

İtalya'da, yüzyılın ilk otuz yılındaki sıkıntılardan 
sonra, inşaat etkinliti yeniden ytlflunlaştı. Savaşıann ne
den oldotu yıkintılan onarrnak, yanm kalmış olan tasa· 
nlann gerçekleştirilmesi çabalannı sürdürmek, Röne
sans'ın gösterişli geleneklerine yeniden sanlmak, tarikat
lar gibi yeni yandaşların ptatik zorunlulukianna yanıt 
vermek gerekiyordu. Girişimlerin çeşitliligi, deneyimlerin 
çoklu#lJ böylece açıklanmaktadır. Kuzey İtalya mı eözko
nusudur? Akla hemen Te Sarayı gelmektedir. Kabartma 
saslemelerinin ciddiiili ve kemerlerinin zarafetiyle, Giu
lio Romano mu? Cenova'da ise, Santa Maria de Carigna
no Kilisesi. Ya da, mimar Alessi mi? O zaman da, merke
zi plan. Venedik'te Librerai'nin süsleme zenginli�i. Ardın
dan da, aşın süsleme isteıliyle birlikte, Palladio'nun, da
ha düzenli görünümlü, amll aslında daha ustalıklı ve ince 
bir görünüşü olan sanatını düşünmek gerekir. Medi
ci'lerin Floransa'sı ve Toscana'da, Benvenuto CeBini'nin 
uzun ve yılankavi biçimleri hayranlık uyandınr. Heykel
ler, taş havuzlar ve fiskiyeler, duvarlarına mitolojik sah
neler ya da kırsal manzara -üzerinde zevkin eli gezdiril-
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miş bir d�a- süslemeleri yapılmış köşkler, eşsiz bir fon 
üzerinde sıralanmıştır. Eşsiz bir şey yapmak ve süsleme; 
bu maniyerizmde, Rönesans'ın aristokratik görünümü 
sürmektedir. Roma'da, Vignola tarafından Gesu Kilise
si'nin yapılmasının önemli bir tarih olayı olarak kabulü 
istenmiştir; çünkü, Karşı-Reform ile Cizvit Tarikatı, uzun 
süre, özdeş sayılmış, bu nedenle, Cizvit sanatına Barok 
sanatı denmiştir. 

Gesu Kilisesi, hayran kalınacak kadar güzel olmakla 
birlikte, yenilik getirmemiştir. Miman, Vitruvius uzma
nı, Alberti hayranı, ve kendisi de ö�eti adamı olan Vig
nola, serbestçe, Latin haçı biçimli, dayanma duvarlan 
arası tek sahınh, birbiriyle baglantılı mihraplı bölümleri 
olan, önceki örneklerden esinlenmişti. Vignola, kilisenin 
miman olarak, bu kiliseyi yaptıran Kardinal Alessandro 
Farnese tarofından belirlenmişti, ve buranın çok gösteriş
li bir yapı olması iste�nin, Tarikat'ın ilk başkanlanndan 
çok, Papa III Paulus'ün sayılması gerekir. Giacomo della 
Porta (daha sonra, San Luigi dei Francesi'de tarzının da
ha katı bir örne�ni vermiştir) tarafından bezerne kıvnm
lı bir cephe benimsenmesi, Vignola'nın bir tasarısında, 
daha yüklü ve zengin bir tasandan çok, düzenliH�n ye�
lendi�ni gösteriyordu. Ve nihayet, bir yerde pencerelerin 
çevresinde yalancı mermerden figürlerle maniyerist; bir 
başka yerde, barok bir şatafatta (Pozzo'nun 17. yüzyılın 
sonundan kalma suna�) olan iç süslemenin, inşaatla ay
nı dönemden kalma olmadı�nı unutmamak gerekir. Bu 
süsleme, ne kökeninin ne de nedeninin sadece Tarikat'ın 
propagandası azmi olamayacağı yeni bir tarzın başansı
mn kendini ortaya koyduA-u bir zamandan kalmadır. 

İster Santa-Maria-in-Navicella (1575), ister San Lui
gi dei Francesi kilisesinde olsun, Karşı Reform sanatı ta
rafsız, daha çok, kimi zaman zarif, kimi zaman yalm, 
agrrbaşlıdır, ve çok zaman da, yalınh�, atJrbaşlıh� agır 
basar. Böylece, yüzyılın sonuna dog-ru, Antonio Mu
noz'un, kırk yıl önce, güzel kitabınm başında sözünü etti
� Sixtus Quintus'un papahk dönemine gelinir. Bu papa, 
şöyle diyordu: "Roma'nın sadece Tannmn korumasına ve 
kutsal ve ruhani güce gereksinmesi yoktur, ona ayrıca, 
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rahatlı�n, gönencin ve dotal süslerin verdigi güzellik de 
gereklidir". San Pietro Kilisesi'ni bitinnek; geniş yollarla, 
Banta Maria Maggiore'yi Mars Alanı'na batlamak, mey
danlara dikilitaşlar koymak, kentin çeşmelerinden su da
tıtmak, bu progranun yıldönümü yılı olan 1600'den önce 
ve sonra gerçekleştirilmesi, maniyerizmi, büyük, Roma 
baroku tarzında ışı ttı. 

Dolllyısıyla, Rönesans'tan beri, gelişmenin, işte böyle, 
mantıkb ve açık, duru oldulu görülmektedir. Ama, bu ba
kış açısının, esas olarak İtalyan oldulunu, İtalya için 
dotru oldulunu, Baroka yolaçan oluşun öbür Avrupa ül
keleri için de geçerli sayılamllyacatJnı gözönünde tutmak 
.gerekir. 

Bu bakış açısını maniyerizm açısından da dotru bul
mak uygun olur mu? Kimi kişiler bunda kararbdır: bu 
kimselerin, bize maniyerizmi yalnız Fontainebleau mi
mar ve süslemecilerinde (şayet sadece Serlio ya da Pri
matice, Rosso ya da Benvenutto Cellini 86Zkonusu olsay
dı, bundan en küçük bir kuşku duymamak gerekirdi) de
til, Rabelais ya da Montaigne'de keşfettirmek için kanıt
tan hazırdır. Bir kez daha sOyleyelim, kateKOrilerin bu 
kullanılışı, bir çalışma aracıdır. Ama, unutulmamaaı ge
reken, ne Floransa ya da Roma Rönesans'ı, ne de Roma 
Barok'u bakımından, İtalya örnetinin çeşitli Avrupa 
ulusları tarafınciarı uysalca kabul edilmemiş oldupdur. 

Eleştirmenler, kendi kendilerine, Barok'un kökeninin 
İtalyan mı, İspanyol mu yoksa Alman mı oldutunu sordu
lar, ve onların bu sorusu, dotru bir gözlemi ortaya koyu· 
yor. Roma Barok'unun, tek batına, .Barok'un tomO 9ldu
luna, tüm öbür Barokıarın kökeninde yeraldılına inan· 
manın olanalt yoktur. Çeşitli Avrupa o.lkeleri, İtalyan 
Rönesansı'nın ilkelerini ve ülküsOnU yorumlamil ya da 
uygulamalarında, Ozgünlüklerini muhafaza ettiler, ve bu 
durum, şu deyimleri haklı kılmıştır: Fransız Röneısansı, 
Alman ya da Flaman Rönesansı, İspanyol Rönesansı. Ne 
var ki, bu 16. Yüzyıl Röneaansları, bazı yanlanyla, mani· 
yerist de denebilecek ve içlerinde daha o sırada bazı Ba
rok nitelikler bulunan belirsizlik, Seçmecilik ve geçiş ev· 
releriydi. 
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Rönesans 16. yüzyıl boyunca çeşitli Avrupa ülkelerin
de nasıl gelişti ve bunun nedenleri nelerdir? İtalyan, ama 
aynı zamanda da, varhklannı şaşırtıcı bir direngen}ikle 
sürdüren gotik geleneklerden hareketle, kendisi de Röne
sans'tan çıkmış olan "seicento"nun5 İtalyan sanatının 
içinden, manyerizm evresinden geçerek gelen ne verildi? 

• • • 

Kuşkusuz, her ülkenin tarihini yeniden ele almak uy
gun olurdu. Bu kitabın sınırlan içine böyle bir şey sı'dı
nlmaya kalkışılmayacaktır. Ama yine de, dikkati, top
lumlan hem aynı muvafakatıara yaklaştıran, hem de on
lan başka hiçbir tutuma indirgenemeyen bir tutumla tek 
başına bırakan bazı başhca özelliklere çevirmek gerekir. 

İlkin, 16. yüzyıl, görülmemiş dönüşümlerinin ötesin
de, modern oldu� kadar da ortaç� nitelikli kalmıştır; 
ama, neden böyle olmuş oldu�nu kesinlikle söyleyebil
mek güçtür. Büyük bir olasılıkla, ortaya, hem de öylesine 
bir hızla, Lizbon, daha sonra Sevi11a, Anvers, Amsterdam 
gibi kentlerin ortaya çıkıvermesinde, kıtalar arası kara
yollan boyunca, Milano'nun, Nürnberg'in, Augsburg'un 
yazgısınm detişmesinde rolü olan, Avrupa'nın kıyı bölge
lerinin ekonomisini de!Pştiren büyük keşifler, hızlı ola
nak yoklugu nedeniyle, Avrupa kıtasının topra�na ve 
kırsal kesimine derinlemesine giremedi. Haklı olarak, ti
caretten ya da kazançlı yatınmlardan gelen, bankacılar 
ve armatörlerin elinde akışkanlık kazanan, ve şayet o ol
masaydı, Amerika'nın ne keşfedilecek ne de sömürgeleşti
rilecek oldu�; onsuz, hükümdarlan n herhangi bir politi
kaları olamayacak olan bu zenginlik üzerinde durulur. 
Nitekim, bir İspanyol bilgini de, işte bundan dolayı, 
''Şarlken Ve Bankacılan'' adlı bir kitap yazmıştır. 

Atlas Okyanusu'ndan, Sevi11a8 yoluyla, Avrupa kıta-

s 17. yazyılın edebiyat ve sanal dünyasını belirten ve halyancada ·soo· 
anlamına gelen ıerim. (ç.n.) • 

e Bk. F. Mauro, Le XVI. si9cle europeen, aspects eoonomiques, Paris 
1966; Le Portugal et I'Atlantique au XVII. siecle (1570.1670), Paris 
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sına, ticareti canlandırmak üzere, ve genel bir fiyat artı
şına yolaçarak, ve aynı zamanda da genel bir refah belir
tisi olarak, Amerika kıtasının fatihi İspanyolların Arneri
ka maden ocaklanndan elde etti� altın ve gümüş aktı. 
Bu gibi de�şiklikler, en ücra kırsal bölgelerin durumun
da etki yapmaksızın kalmaz. Evet, ama, yine de, toprak
sal varlık bakımından, durum az, çok az de�şti.7 Kuşku
suz, insanın ve derebeylik topragının durumundakinden 
çok farklı bir durum vardı. Topratı elinde bulunduran ve 
işleten toplumsal grupların yerini yenileri aldı: bu, dene
bilir ki, bir nöbet de�şimi, feodal senyörlü�n yerini ma
likane senyörlügünün almaSlydı. Dolayısıyla, günümüzde 
bazı tarihçiler yeni feodaliteden sözetmekte hiç de haksız 
de�ldir. Küçük kent, belki de, sanıldııtından çok önem 
kazandı; dolayısıyla, yan lorsal nitelikli olan küçük bur
juva, tüccar, kimi zaman tefeci oldu. Bunlar, barok sanat 
ahcılan içindeki önemi ilerde görülecek olan, bu geniş 
köylü toplumunun sınırlarındaydılar, ve topluluklan, 
aıtır �r, ama emin adımhu·la, hukukçular dünyasına 
dogru ilerledi ve soylular sınıfının içinde yeraldı. Bunun
la birlikte, kişileri bir ülkeden di�erine, birbirinden pek 
farklı olmayan bu kırsal kesim insanlan yııtını, farklı ya
pılı devletlere d&gılmış durumdaydı. Daha o zamandan, 
idari düzenli ve modern olan, Valois'lar Fransa'sı, Tu
dor'lar ve Stuart'lar İngiltere'si ile, hükümdarlann ayn
calıkları (bu kimseler, sözkonusu ayncalııtı bir mod� 
monarşi tasl�yla birleştiremedikleri durumlarda) olan
ca gücünü muhafaza eden o inorganik Kutsal Roma
Germen İmpa:tatorlu�; Bohemya'run, Macaristan'ın ya 
da Polonya'run o aristokratik ülkeleri; Alçak Ülkeler'in 
Birleşik Eyaletler'inin, İspanya ile mücadelesinde oldu� 
ve Venedik'i anımsatan; ama, kurnaz, düzenci ve gizlilik
li, Bizans kendini betenmişliA'iyle dopdolu Venedik Cum
huriyeti arasında çok fark vardı. Geniş alanlar üzerinde 

1960, ve P. Chaunu'nOn SAville et I'Atlantiqus (1504-1650) adlı çalış· 
ması; 12 cih; Paris, 1955-1959. 

7 Bk. F. Braudel, elvi/isation materielle, economie et capitallsme, cilt.1: 
Les structures du quotidien, Paris 1979. 
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uluslar d<>fluran ve oluşturan ve hükümetlerinin güçlü ol
ması için, ekonomik kqnjonktürün özel kişilere sajtlad.ığı 
kolaylıklan kapan o devletler, işte çağın bir yeniliit} daha. 

Dolayısıyla, demek ki Valois'lannki gibi bir yöneti
min, kendisinden önce, kralhğın en zengin para sahipleri 
toplulugu olan toplulugun başlattığı girişimi kendi yara
nna olarak geliştirmesinde ve Saray'a görkemli malika
nelerin çerçevesini vermek isteyerek, bu malikaneleri in
şa etmek ve süslemek için İtalya'nın en ünlü sanatçılan
nı çağırmış olmasında şaşılacak bir yan yoktur. XIV. 
Louis döneminde, hala, örnek olarak gösterilen, I. Fran
çois'mn bilim ve sanat koruyuculuğunu, hükümdarlık yö
netiminin zorunlu bir geleneği gibi, Il. Henri'nin, babası 
kadar zevkli olmayan, ama yine de, Louvre Sarayı'nı yap
tıran Il. Henri izledi. Böylece, 16. yüzyılın ortasında İtal
yan Rönesansı'ndan bağımsızlığını kazanan ve o da esini
ni dog-rudan doğruya ilkçag-dan alan ve gerek çok yüksek 
düzeydeki tekniği, gerek uyumu ve inceliğı klasik bir K.u
sursuzluğa ulaşan bir Fransız Rönesansı gelişti. 

İspanya'da ise, daha 1525'te, Şarlken, Pedro Machu
ca'ya, Gırnata'daki Elhamra Sarayı için, İspanyol gele
nekleriyle ilgisi olmayan, Roma tarzı bir yuvarlak yapı ıs
marladı. Bir kuşak sonra, II. Felipe, Herrera'ya, şaşkınlık 
verici bir yapılar bütünü olan, saray manastır, krallar 
mezan Escorial'i yaptırdı. Bu mimarlık ve mühendislik 
yapıtının, görenin üzerinde bıraktığı etkinin gücü, orantl
Iann büyüklüg-ü, çizgilerin yalınlığı ve kütlelerin ağırh
ğıyla elde edilmiştir. El Escorial, gotikle kopma, pisteres
co tarzıyla gelişmiş olan aşın yüklü süsleme zevkine ilgi
sizlik demekti. Hükümdar tarafından tutuldugu için 
"Maestro mayor de )as obras reales" unvanına aday olan 
Merrera, yüzyıl sonu İspanyol yapılannda kendi düzenli
lik anlayışını ve $rbaşlı sadelikli sanatım kabul ettirdi. 

Bu monarşik sanattan, bir ülkeden dijterine, çeşitli 
uygulamalanna, kaynaklar hep aynıdır: hkçağ örnekleri 
ve onlan taklit etme yolunu öitreten �eti incelemeleri.8 

8 Vitruvlus'un De Architectura'sı 1486'da basılmıştır. En Onemli incele
meler, Serlio, Vignola ve Scamozzl'ninkilerdır. Bak. John Summer-
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Bununla, SÖyleornek istenen sözkonusu olanın, onlan, kö
rü körüne, her zaman ruhsuz olan öykünma ürünleri biçi
minde taklit etmek deg-il, daha çok, onlara yolaçmış olan 
anlayışı, o güzel ve katıksız, an biçimler sevgisini, orantl
mn o çok yüksek düzeydelti kurallannı anlamak, ve bu 
anlayışın gerektirdi� disipHn içinde, yapıta d�erini ve 
süreklili�ni sağlayan zevk, anlayıştı. Nitekim, her iki Al
manya, Hollanda ve İngiltere de, seçkinlerinin içine, İtal
ya'nın iletti� bu örnekleri ve onlann evrensel bir uygula
ması olan bu ö!tretiyi aldılar. 

Dolayısıyla, demek ki, ister klasik ister maniyerist ol
sun, İtalyan Rönesansı'nın anlayışına genel bir boyun e�
me hiçbir yerde sözkonusu olamazdı. Çünko Batı Avru
pa'nın bu ülkeleri gere�nden çok nüfuslu, uzun süreli ve 
çeşitH gelenekler balumından gereRinden çok zengindi; 
yeniden, başka biçimlerin, anlatımlannı, toplumların oo
ğenisine, düşünce ve yaşam biçimine bırakmayacakları 
kadar çok deneyden geçiyorlardı. Bundan dolayı da, her 
yerde varolan 16. yüzyıl Rönesansı8 İtalya'nın mirasçısı, 
ama özgürlüA"fine kavuşmuş mirasçısı olarak, öz;}) görü
nümler kazandı, ve tarihi de, Pierre Lavedan'ın çok doATu 
olarak dile getirdi� gibi, "hiçbir yerde savaşsız elde edil
memiş bir fetih görünümünün, ya da, özetle, bazı başka 
değerlerle bir mücadelenin ve savaşmanın tarihine indir
genebilir. · 

Ve bu mücadele sadece düşünce akımlarıyla sanat bi
çimleri arasındaki mücadele de�ldi. Sanatsal alanda 
olup bitenler, başka alanlardaki bir gelişmenin sonucuy
du. Yukarda, kuşkusuz, tutucu bir yönde, eski biçimlerin 
sürmesi amacı ve kanısıyla davranmış olduğu SÖylenen 
köylü yı�nlanmn atırhğına, her halkın de�şik bir biçim
de geçirmiş olduğu bunalımıann sonuçlanna göre, Avru-

son, "The Classical language of Arctıitecture, yeni basımı, 1 980, 
Londra. 

' Özellikle de, halya, sanatçılannııam Avrupa içinden •ihraç ettigı• için. 
Bu konuda, Fransa ômegi bilinmektedir, ama o sırada daha Ikinci de
rocede bir Olke olan lngihere gibi bir Olke. topraklarında, Pietro Torri
glanl, Federico Zuccaro ve Benadeıto de Rovezzano'ya yer verdi. 
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pa ülkeleri arasındaki güç ilişkisini dejtiştiren dejtişiklik
ler karşı çıkıyordu. 

Avrupa'nın bir bölümünde, dilinin, edebi eserlerinin, 
sanayiinin ürünlerinin yayılmasıyla, İspanya'nın saygın
lı� da, ülkede inanç birlijtinin muhafaza edilmesinden 
çok, V. Karl'in (Şarlken) ve II. Felipe'in cüretli politikala
nnın ve Amerika'nın fethedilmiş olmasının sonucuydu. 
İspanya, dışarda, teoloji bilginleriyle, Trento Konsili üze
rinde etkili oldu ve bu konaile damgasını bastı. Kuşku
suz, bu arada, Floransa ve Roma İtalyası'nın sanatsal et
kilerine açılmayı da sürdürdü, bu etkilere Levante bölge
sinde yer verdi, Sicilya'yla ve Napoli Krallı�'yla sürekli 
alışverişle zenginleşti. Ama, üniversitelerinin yo�n ya
şamıyla, tarikat reformculannın 10 canhh�yla; siyaset 
adamlan, diplomatlar, komutanlar, mühendisler, tüccar
lar arasından, dört bir yandan ortaya çıkan birinci planda . 
kişilerle, nasıl olur da kendi uygar}� ortaya çıkmaz, ve bu 
uygarlı�yla, İtalyan Rönesansı'nınkine 11 eş bir agır lı� 
sahip olmazdı? Yabancı müdahalelerin karmaşıklaştırdı� 
din savaşlannda kendini harcadı� için, 1560'tan başlaya
rak, yaratıcı at1hmı engellenmiş olan Fransa, üstelik, daha 
önceden İtalya'nın etkilerine açıkken, nasıl olup da İspan
yol etkilerine açık duruma gelmeye<!ektir?12 16. yüzYılın 
sonunda Paris'te pek çok olan o sanatçılar; mimar, ressam 
ve heykelcilerin geldikleri Hollanda'nın yalonh�. Fransız 
zevki üzerinde nasll, sonuçsuz kalırdı? 

10 Avila'lı Azlze Teresa tarafından reform yapılmış olan Karmelit Tarika
tı'nı Fransa'ya 1605�e. Bayan Acarle'nin kurduQu topluluk soktu. Clz
vit Tarikatı'nın kurucusunun lspanyol oldu!)unu anımsatmaya ise ge
rek yok. 

11 Ispanya'nın durumu karmaşıktı: 16. yDzyılın yarısından başlayarak, 
şiddetli bir ahlAki, kOhDrel ve dini ilkinin etkisiyle, Içine kapandı. Bu
nunla birlikte, edebiyat alanında, lspanyol edebiyatının Iki kurucusu, 
Garcllaso de la Vega ile Cervantes, ve onlarla birlikte. resim alanında 
da, El Greco lle Velasquez, ltalya·ya çok şey borçludur. 

12 Ispanya'nın durumu karmaşıktı: 16. yüzyılın yansından itibaren. bu
dunsaı. kOhOrel ve dini bir tu1kunun etkisiyle, Içine kapandı. Bu arada 
da, tıpl(ı El Greco ve Velazquez'in (lspanyol edebiyatının iki kurucu
su), resim alanında halya'ya çok şey borçlu olması gibi Garcllaso de 
la Vega Cervanles de halya'dan çok yararlandı. 
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Augusburg Banş Antlaşması'nın din konusunda pek 
bir rahatlık getirmedi�, Luther'ci anlayışın Calvin'ci an
layışa karşı çıktığı, İspanyol etkilerinin Bavyera'da Kato
likli� yeniden geçerli kıldıtı ve Katoliklige Bohemya'da 
eski mevzilerini yeniden kazandırdığı, o pek çeşitli halk
lardan kurulu Kutsal Roma-Germen İmparatorlu�'nun 
da kendine özgü bir deneyimi var.dı. Yüzyılın sonu, onu, 
tam üretimde, dokumalan ve işlenmiş demirleriyle ulus
lararası sergileri .besler durumda buldu. 

Avrupa'nın bu çeşitlili�, İtalya'nın öıel bir etkisine 
engel oldu. Dolayısıyla, demek ki, İtalyan Rönesansı'nın 
sona ermiş göründü�, dikkatli ve nza gösterici bir Avru
pa'ya modellerini önerdigi anla, oluşturulmuş olan Roma 
Barokunun da kabul ve taklit edilebilir bir model olabil
di� an al1lSina, sanat konusundaki seçmelerin yapılmış, 
duyarhA-ın yeni özelliklerinin ortaya konmuş olduA'u, her 
halk için deneylerle yüklü bir dönem girdi. Ömejtin, İs
panya, Hollanda, Fransa ve İngiltere kesinlikle, daha o 
zamandan, zihni bir öıerkliite erişiyordu. Öyle ki, bura
larda, uygun gelenekler geliştirilerek, başkasından ahna
na özgün bir anlatım verilerek, İspanya, Hollanda, Fran
sa, İngiltere zihni bir özerklite sahip duruma gelmeyi ba
şanyorlard:ı. Zaten, hangi ülkenin, en azından bazı top
lumsal grupları Rönesans'a katılmaınıştı ki? 16. yüzyılda, 
Bohemya'da, daha ilerde, Karpatlar'ın iki tarafının ya
maçları üzerinde, Krakow ve Polonya yönünde, ya da Ma
caristan ovasına inerken, mülklerinin idaresiyle ilgili ye
ni tarztarla zenginleşmiş olan feodal soylular sınıfı, eski 
kalelerini yenileştirdi, bunların dış göıilnüşünü İtalyan 
tarzı dehlizlerle detiştirdi, salonlannı duvar hahlanyla 
süsledi, buralara sanat yapı tl koleksiyonlan, tablolar, na
dir ve güıel kitaplar doldurdu. Bundan, görünüşte içine 
kapanık ve Avrupa'daki büyük hareketlerin henüz dışın
da olan Rusya bile etkilendi. Bazı İtalyan mimarlar, za
ten uzun bir süre önce Moskova'nın yolunu tutmuştu. 
Bunlar, tekniklerini oradaki yerel atölyelere �ttiler, 
Kremlin'ln çevresi boyunca İtalyan tarzı bir duvar inşa 
ettiler; daha o zamandan imparatorluk alanı olan bu me
kanda, Bologna'dak:ileri anımsatan ve altın yaldızh kule-
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]erin yanıbaşmda birden ortaya çıkan "graffiti'1i bir saray 
inşa ettiler. 

İtalyan Rönesansı hiçbir yerde "yok" deg-ildi, ama hiç
bir yerde de yokluk üzerinde kurulmadı ve kah kendi mo
dellerini kabul; kiih, zihninde yabancı kalmayı sürdüren 
yöntemlerini sadece ima ettirdi. 

· 

Dolayısıyla, insan, 16. yüzyılın o belirsizlik ve seçme
cilik dönemine barok sıfatını vermekte bile duraksardı. 
Kişi, hem bir kategoriyi, hem de, zihin için kolaylık olma
sı amacıyla, yaklaşık tarihler belirlemek tasasında olur
sa, 1530 ile 1580 arasındaki o döneme, maniyerizmin kı
sa süre önceki başansı dolayısıyla çekici olan maniyerizm 
sıfatını vermek eg-ilimini duyabilirdi. Bu niteleme, ne de 
olsa, tarzlann (maniyerlerin -ç.n.) ve İtalyan Rönesan
sı'nı ortaya yeni bir tarz çıkarmadan ve (bazı başaniann 
dışında) klasik sıfatının hak etti� �tisel saygınlık ve 
dengeli uyumdan uzak kalarak yorumlamanın sözkonusu 
olması dolayısıyla hakh sayılabilirdi. 

Bununla birlikte, yine de, Rönesans'tan beri zaman 
içinde cereyan etmiş olan her şeyin ancak onun gölgesin
de varoldu� ve onun yücelikleriyle beslendi� de aynı de
recede kesindir. Maniyerizm, barok ve klasisizm Röne
sans'tan çıkmıştır. Dolayısıyla, demek ki, İtalya'da cere
yan etmiş olan, Rönesans'tan, bir maniyerizmle baroka 
geçiş başka ülkelerde de görülebilirdi. Bu anlamda, "sei
cento"nun babasının diger baroklar olduğuna ya da belki 
de kronolojik bir eskiliğin varlıg-ına inanmak gerekme
mektedir. 

Dini mimari, varlıgım gotik gelenek içinde sürdürme
diğinde, birbirine koşut olarak, İtalyan örneklerden, Rö
nesans örneklerinden ya da maniyerist örneklerden, ve, 
onlar da İtalya'dan, ama, İtalya'daki, kendi öz tarzlan 
olan Flaman örneklerden esinlenmiştir. Paris'te Le Ma
rais'deki (Paris'in, özellikle 17. yüzyıldan kalma konakla
nyla ünlü semti -ç.n.) konakların sivil mimarisi ortaç� 
geleneğinden kaçmış ve rajtbetini Fontainebleau Röne
sansı ile Flaman Rönesansı'nın yaydı� yüklü süslemeleri 
benimsemiştir: bu süslemeler, çiçekler, yapraklar ve mey
valardan askıçelenkler, işlenmiş deriler ya da akıntıh 
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alınlıklardır. Bütün bunlar İtalya'dan türemiştir, ama 
henüz İtalyan barokuyla hiçbir ilgileri yoktur, ve bunlara 
daha o �dan, barok adım verirken, Roma'da otuz yıllık 
başarılı bir geçmişten sonra, 17. yüzyılın ortasında Pa
ris' e gelen Bemini'nin orada karşılaştıgı bulaşmış sanat
tan hiç hoşlanmarnış olduAunu unutmamak gerelrir. 

Dörıtomin belirsizligini ve Rönesans'ın Almanya ve 
Orta Avrupa'daki sapmalanm düşününce, bu ülkelerin 
bazı tarihçilerinin neden, o tarihte, Protestan bir barok
tan sözettikleri anlaşılır. Bu neden, Protestaniann bu bi
çem biçimlerini Katolik ülkeler kadar tanımalandır. Hat
ta, bazı kimseler, bu koşullarda, barokun yalmz Karşı
Reform tarafindan getirilmemiş, ya da, en azından, alanı· 
nın önceden hazırlanmış oldu�nu savunmuşlardır. Bu
nunla birlikte, aslında, burada sözkonusu olan, aynı ba
rok de�ldir. Buna karşılık, 16. yüzyılda, her yerde bir 
kaynaşma, tarzlarda, İtalyan maniyerizmini aşmak ya da 
bilmemekle birlikte, daha o zamandan, barok özellikleri 
ortaya koyan bir tarzlar çoklu� bulundugunu söylemek 
daha d<>tru olur. 17. yüzyılda, bu güçler, kuşkusuz, sözko
nusu akımların her birinin örnek olarak kabul ettirece� 
büyük, önemli yapıtların ortaya koyduklan örnekler tara
fından sürüklenerek, Roma baroku ve Fransız klasisizmi 
tarafından ele geçirilecektir. 

Bununla birlikte, bundan, her biri kendi özerkligine 
sahip olan barok ile klasisizmin, birbirine indirgeneme
yen heterojen iki manevi dünya oluşturmuş olduklan so
nucunu çıkarmamak gerekir. Zira, böyle yapmak, be�eni
nin, ancak, çok daha sonraki bir zamanda ve gerek koşul
larla durumların, gerek zihinlerin uzun bir evriminin et
kisiyle varolmuş bir çatışkısını geçmişe geri götürmek 
olur. Dönemin yansız bir biçimde tanınması, bilinmesi 
ise, tersine, anahtannı, iyi tanınan tarihsel koşullann 
satladı� bu1aşma1ar, alışverişler, girişikHkler ortaya ko
yar. Barokun ve klasisizmin incelenmesi bu ilişlrileri ta
rutır, ama burada, dikkatimizin, çeşitli Avrupa ülkeleri 
ile Avrupa uygarlı�nın içinde doWndan yeralan ülkeler
deki özelli�ni ortaya koymak üzere, sadece baroka yönel
mesi gerekir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
MODERN AVRUPA'NIN TOPLUMLARI 

VE BAROK 

Barokun 16. yüzyıldan itibaren, gelişti� Avrupa top
lumlannın içinde, uygulamada, barokun başansma en el
verişli olduğunu göstermiş olan değerleri ortaya koymak 
yerinde olur. 

Bunlar arasında, ilk olarak belirtilmesi gereken, o S\
rada birçok kimse tarafından din ve ibadet konusunda 
vanlmış olan kanıdır. 16. yüzyıldaki dini bunalım ortaça
ğın tüm zihinsel mirasım tartışma konusu yaptl. Reform, 
genel olarak ele alındığında, bu mirastan bir kopmadır, 
ve Hıristiyan ülküsünün dünya çıkarlanyla ilişkide bo
zulduğu, kokuştuğu, çürüdü� görünümünü verdi� yüz
yıliann ötesinde, Hıristiyanlığın kaynaklanna bir dönüş
tür. Tann, ama sadece Tann. Kurtarıcı İsa, ama, İncil'in 
tamkhğında; saf, katıksız, an İncil'in tamkhğında kar.şı 
karşıya gelinen İsa. Dolayısıyla, demek ki Doktorlar'ın 
(Kilise Doktorlan'nın) gelene�ndeki de�l, Kutsal }{j
tap'taki İsa. Kuşkusuz, "Communio"', ama ayin C'Missa") 
değil. İnananiann kardeşliği, ama Kilise'nin aşama sıra
sı deg-il . Ölmüşlerin anısı, ama ölüler, ve insanın kusur
lu, eksik davranışlan olarak, Tann'mn yargısım ve 
onun St>Çimi ve adaletinin gi zli nedenlerini değiştirmek 
savında olan dualar değil. Dolayısıyla, Bakire Mer
yem'in ve azizierin şefaati, saygısızca, hatta Yaradan'ın 
sonsuz, sınırsız gücüne zararlı bulunarak reddedilmek
tedir. Bunun sonucu ise, dini sanatın mahküm edilmesi 
de�ilse bile (Luther, bunu, güzel ilahilere verdiği önemle 
ortaya koymuştur. Calvin ise, Tann'mn resmini yapma
nın yasal olduğunu kabul etmese bile, resim yapmak ve 
heykel yapmak sanatının Tann'nın verdiği bir yetenek ol
duğunu kabul eder), en azından, bir ağırbaşlı ciddilik, 
ağırbaşlı sertlik, katılık, yani barok sanatın beğendiğinin 
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tam tersid.ir.13 Tasvir düşmanhw da, görülmesinin bile 
kötü düşünceleri besleyece�Pne inanılan tasvirlerin orta
dan kaldınlması gerekti� yolundaki mücadelelerin şid
deti içinde kendini gösterdi. Derken, Reform'u Karşı
Refonn yanıtladı. Trento Konsili, ived.iliğini kimsenin in
kar etmedi(p, Kilise'nin, kendi tarzındaki bir yeniden dü
zenlenmesine girişirken, birçok dogmayı açıkh�a kavuş
turdu ya da baZJ başka tanımlamaJan askıda -"in dubiis 
libertas"- bıraktı. Ama, Trento Konsili, bir kopmayı de!Pl, 
bir evrimi ortaya koyuyordu. Reform'un yapmak istedi(p 
gibi, Hıristiyanlık yaşamını ve ruhaniliği yeniliyor, ama 
bunu, bu kez içte, ve antılmiş, geçmişin gerçek, doğru, 
aslına ve dlnin ilkelerine uygun olarak ne varsa kesinlik
le içeren bir Roma Kilisesi aracılığıyla yapıyordu. Böyle
ce, ayinde inananlara, papaz tarafından, isa'nın etiyle 
kanını simgeleyen ekmek ve şarabın sunulmasından ba
ğımsız olarak, Eukharistia kültü, azizierin aracılığı ve 
tasvirleriM saygı gösterilmesi, Bakire Meryem'in bu 
Azizler Kültü içindeki ayncalıkh yeri; uzaktan uzaga, ye
ni dogmalann (Meryem Ana'nın Günahsız Gebeli(p, Mer
yem Ana'nın G<5klt>re Kaldınlması) dile getirilmesini ha
zırle.yarak, Meryem Ana onuruna yapılan tapınmaların 
yasalığı, Petrus'un tahtının ve yamlmazlığı henüz kabul 
edilmemiş olan Papa'nın üstünlüg-ü ilan edilmiş oldu. Re
fomı'un Roma'ya inandan uzaklaştırdığı kimseleri yeni
den kazanma, eski ve karmaşık görenek içinde yaşayan
lan aydınlatmak, dinsel törenlerdeki usul ve sırada bir 
yayılma ve yeni tapınma yerleri gerektiriyordu. Böylece, 
dinsel sanat, canlanmış, yeni bir atılıma aday duruma ge
tirilmiş oluyordu. Hiç kuşkusuz, özellikle son toplantlla
nnda, Frans1z Tannbilimcilerin güçlü bir biçimde drunga
lanm hastıklan Trento Konsili, sanatın başta gelen bir 
yeri olan, tasvir düşmanlı�nın geleneklerden tiksindiı'ti 
iki ülkenin, İtalyanlarla İspanyolların Konsili olmuştur. 
Dolayısıyla demek ki, Rönesans'm görünümlerinden baş- . 

13 Bu konuda, Pieter Saenredam taratından resimlanmiş olan Hollanda 
kıliseleri içieri yeterince fikir verir. 
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ka bir şey olmayan çoktanncıhfta tepki olarak, Röne
sans'ı tümüyle inkar etmiyordu. Onun, yeni bir dinsel 
sanat için kullanılmaya hazır derslerini muhafaza edi
yordu. Bundan dolayı da, Barok sanatta, Rönesans'ın 
görkemliliği kendini gösterdi. Bununla birlikte, Karşı
Reform'la Barok tarzı, tersine, bir evrim sözkonusu ol
duğu için, kaçınılmaz olarak birbirine baftlı, sürekli, ka
lımh, değişmez veriler olarak özdeş kılmamaya dikkat 
etmek gerekir. 

Zira, Konsil, sanat konusunda, pek öyle, yönergeler 
vermemiştir.14 Konsil, daha çok, kiliselerden çıkanlması 
gerekenlerden sözetti: şehvet uyandıncı, dindışı ya da zi
hinleri dinin ö!Vetisi konusunda bulandırabilecek resim
ler. Bu, olumlu bir ögı-etiden çok, bu konudaki olumsuz 
bir uyanydı. Dinsel törenlerdeki usul ve sıranın ilkeleri 
ile yöntemin ilkeleri ortaya konulmuş olduguna göre, 
bunlan uygulamanın yollan da durum ve koşullara ve 
her bir kişinin düşüncesine b�lıydı. Bunun böyle olduğu 
apaçıktı. 

Nitekim, Konsil'e yakın yıllarda, İtalya'nın dinsel sa
natı, ertesi yüzyılın muzaffer barokuyla bağlan ilk bakış
ta pek fark edilmeyen yalın, kuru, süssüz15 bir sanat ol
du. Kategorilerin zorunlu işleyişinde, sanat tarihçileri, bu 
sanat konusunda, Karşı-Refonn'un bir tarzından, ki bu 
biraz fazlaydı, ya da yalın, kuru, süssüz baroktan sözetti-

14 Ama. birçok kilise adamı, Konsil'den hemen sonra bu konuyla ilgilen
di: öme�in, likirieri y�eni Federico Borromeo tarafından "De pictura 
sacra"da {1624) ele alınacak olan Carlo Borromeo. Papalı!)ın buyru!)u 
a�ında yayımlanan yapıtıarta dınsel törenierin usul ve sırasıyla ilgili 
yapıtlar. birer birlik etkeni oluşturdular: P1skoposlarm Tören Kurallafi 
(1 600) ve Roma Kilisesi'nin Ayin Usu/0 (1614). Bak. L.Willaert. Apres 
le Consile de Trente. La Restaurat10n catholique (1 583·1648. Paris, 
1960 (ait. ıcvıııde I'Hıstoire de I'Eglisa. A.Fiiche el V Martin). 

15 Bu konu üzerinde ne kadar durulsa azdır: hükümdar saraylarının ken
dilerini maniyerizme bırakmasına karşılık, Roma Katolikli!)l agırbaşlılık 
ve sadelige dönmek zorunlulu!)unu duyuyordu. Dogmanın belırtti!)i ve 
mahkum &llil)i gibi, mimari, lazla cismani çekıcllikJerden vazgeçiyor
du: Bu konuda. Roma'da Madonna al Monli'nin (1580), S Maria della 
Consolazione'nin (1583) ya da S.Girolamo deglı llliricl'nin (1 588) cep· 
hesini görrnek yeter. 
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ler, ki bu da terimierde çelişki olabilirdi. Bununla birlik
te, gerçek, Rönesans'ın ve Maniyerizm'in mimari ilkeleri 
ve biçimlerinin muhafaza edilmiş, daha sonra, kontraat 
ve görkemlilik yoluyla etki peşinde, gitgide daha çok ha
reketten yana yorumlanmış, ve böylece, haklı olarak ba
rok sıfatı verilen yeni bir tarz ortaya çıkmış olduıfu yo
lundadır. Bu degişim, Konsil'in ilk niyetlerinden çok, me
sajının yazgısına �h olmuştur. 

Kuşkusuz, ayinin yapılışıru törensel bir usul ve sıray
la çevreleyerek, ayin sırasında papazın dag-ıttıgı mayaslZ 
ekmege özel bir saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, 
Konsil, dinsel sanata, o tarihten sonra artık görkemli 
bir nitelik hazırlamış oluyordu. Günümüzde, dinsel tö
renlerin usul ve sırası konusunda uzmanlaşmış sert, ya 
da Roma Kilisesi ile Protestan Kiliseleri arasındaki 
farklan azaltmak çabasındaki kişiler, görkem merakı
nın vardı� bu derece karşısında duyduklan esefi gizle-
yememektedirler. · 

Bu kimseler, geriye dönük olarak, şaraplı ekmek 
ayinlerinin, ışıklar, çiçekler ve günlükle, dindarhgı, onu 
daha çok besieyebilecek olandan uzaklaştıracatından 
korktular: Eukharistia ayini eyleminin daha derin bir bi
çimde anlaşılması, Hıristiyan halkın ayinin topluluksal 
niteligine daha etkin, ya da daha az edilgin bir katılması. 
Ne var ki, bunlar açıklama değil, dejter yargJlandır. O sı
ralar, dönem henü:t mücadele dönemiydi. Gereken, Kon
sil'in dogmatik dogrolanru, gösterişçi bir biçimde dile ge
tirmek, aynı zamanda da, terk edilmiş olan mevzilerin 
yeniden ele geçirildigini belirtmekti. 

Şayet tüm toplumun içinde, genel bir kültün büyük 
belirtileri varsa, gönüllerin içindeki dinin daha az yo�n 
olabileceğine inarulmıyordu. Dolayısıyla, Katolikliğin, Rö
nesans'ın nefsani hoşnutluklarına karşı, gösterişli süsle
melere yönelik anlayışa geri dönmesi dogaldı. Özellikle 
de, bu çeşit egilimlerin zaten varoldujtu İtalya ve lspan
ya'da, ya da, Katolik kaldı� için İspanyol olmayı da sür
düren Flandre'da. 

Oratorium Tarikatı'ndaki ve Aziz Filippo Neri'deki 
anlamında, neşenin ruhanilig1, aynı zamanda da, ruhlan, 
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iç neşelerini16 şarkı ve hareketlerle ortaya koymaya yö
neltiyordu. "In hymnis et canticis". Ve nihayet, din dün
yasının başkenti Roma'da, halklann yazgısırun Katolik 
hükümdarlar tarafından yeniden ele ahnmast konusunda 
dikkatli olan Roma'nın Curia'sında -hemen hemen tü
müyle Reform'a kazanılmış toplurolann ortasında, bir 
Bavyera Dükü, tarikatiann ortasında bir Habsburg, sal
tanat sürebilmek ve Fransa'ya iç banşı getirebilmek için 
mezhep de�ştiren bir IV. Henri- kazanılm1ş olan zaferle
rio bilinci, Tann'ya şükür gereklili�ne yolaç1yordu. İsa, 
iyileştirdiklerinin iyilik bilmezli�n.i görerek, "Öbür doku
zu nerede?" demişti. Tannya şükretmek, kesin bir ödevdi. 
İyilik bilmezlik, bir çeşit küfür (Tann'mn varlığı ve birli� 
gibi din.in temellerinden sayılan inançlan inkar etme ve 
bu yolda söylenen söz ç.n.), insamn gururunun yolaçtığı 
bir günah gibi görünüyordu. Bu saygı ve gönül yüceli� 
gereksinmesinde, ister istemez, alçakgönüllülük ve sade
lik vardı. Ama bütün bu düşünce ve duygular bütünü, 
zenginlik ve bolluk yoluyla, dinsel sanatta bir yenilenme
ye yolaçıyordu. Bu, düş gücünü etkilemek, duygulan boz
mak, aklı etkisi altında bırakmak, dinsel bir kendine çek
me aygıtıyla katılmalan kendine çekmek17 için icat edil
miş bir tarz de�l, zamanın deneyimiyle birbirine uyan, 
ve o biçimiyle de yakannın bir dışavurumu olmayı sürdü
ren, kuşkusuz görkemli bir tarzdı. 

Burada, uzun süre, İsa Toplulu� (Cizvit Tarikatı -
ç.n.) ile baroku, Cizvit Tarzı deyimini kabul ettirecek ka-

ts Içinde, duaların, tiyatro temsillerinin ve mOzi!)in birbirine karıştı!) ı yeni 
dini duyartıtı!)ın oluşmasında, Oratorium Tarikatı bOyOk bir roloynadı. 
Oratorium Tarikatı, çekici olana. seyre de!)er olana dOşkOniO!)O ve or
tak coşkunun heyecanlarını belirglnleşlirdi. Palestrina, Alippo Neri'yi 
ruhani işlerinin yönetmeni yapmıştı; Neri, aynı zamanda, lgnacio de 
loyola, Çarlo Borromeo ve Camille de Lellis ile de flişkideydi. Bak. 
L.Ponnelle et L.Bordet, Saint Philtppe Neri et le societe romame de 
son temps {1515-1595), Paris. 1928. 

t7 Bu çeşit bir amacın, devrin amaçlarına yabancı oldu!)u kesin de!)ildir. 
Bu konuda, G.C.Argan'ın dinsel resimlerin Barok retori!)iyle ilgili dO· 
şOnceletini Içeren L'Europe des Capita/es (Cenevre, 1964) adlı yapıtı· 
nı okumak yararlı olacaktır. 
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dar birleştirmiş olan önyarg:ırun ortadan kaldırılması ge
rekiyor. Bu deyimin, haklı olabilmesi için, ya Tarikat'ın 
tek bir dini mimari ve süsleme tarzı kabul etmiş, ya da, 
Konsil'le ça#daş olan Roma'daki Gesu Kilisesi'nin sonraki 
sanata örnek olmuş olması gerekirdi. Oysa, bu savların 
ikisi de olgular tarafından yalanlanmıştır. Gesu Kilise
si'nin niteligini gördük. 

Dini mimarinin Konsil'in buyruklanna tam uygun ol
masına özen gösteren Cizvitler, artık, sadece uygulamay
la ilgili amaçlan düşünüyorlardı. İnananiann ayini iyi iz
leyebilmeleri, dua kitabındaki dualan okuyabilmeleri 
için, kiliselerinin ayclınlık; vaizin sözlerinin anlaşılabil
mesi ve ilahllerin olanca etkisini gösterebilmesi için, kili
se akusti�nin iyi olması gerekiyordu. Ayinin rahatlıkla 
yapılması, sunaıfa kolayca ulaşılabi!mesiyle sallanma1ıy
dı. Bundan başka, derin bir koro yeri olmaması gibi bazı 
özellikler de varclı. Derin bir koro yeri yoktu, çünkü ayi
nin özellig-i böyle gerektiriyordu; ayn dua yerlerinin var
lık nedeni ise, Kilise Büyükleri'nin, şaraph ekmek ayini
ni, kilisenin kalan bölümündekilerden ayn olarak, ve da
ha derin bir dinsel saygı ve kendinden geçmeyle, "il modo 
nostro", ("bizim tarzımızda"), yani Cizvitlere özgü tarzda , 

yapmalarını 9a#larnaktı. Geriye kalan ise, en önemli 
olan, yani tapınak olarak kullanılacak olan yapının pla
nıydı. Yapının planının, inşaatın tarzının belirlenmesi bu 
yapılan yaptıraniann tercihine, mimann zevkine bırakıl
mış, durum ve koşunara ba�mlı kılınmıştı. Rahip Mercu
dian'ın tarikat başkanlı� sirasında (1580), Tarikat'ın çe-
şitli i11erdeki binalann hep aynı tipten olması konusunda 
geçici bir istek belirdiysa de, daha sonra, bu konudaki 
serbesti ilkesi yeniden geçerli oldu. Rio de Janeiro koyun
daki, bir köy kilisesi kadar basit, sade Anchieta kilisesin
den, "Roma tapın$nın kızından çok ye�en çocu�" (P. 
Moisy) olan, Gesu Kilisesinin benzeri, eski manastıra 
(bugün Saint-Paul-Saint-Louis Kilisesi); Paris'teki, Ro
ma'ya �h, papaz yetiştirme kilisesine, sivri tonazun 
varh#Jru sürdürdi1R'ü La FJec�e KiHsesi'ne; Bemini'nin 
yapıtı, Roma'ya papaz yetiştirme kilisesi, Barok, San 
Andrea al Quirinale Kilisesi'ne; üç sa.hını ve galerileriyle 
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Prag'daki San Salvator Kilisesi'ne; Viyana'daki Am Hof 
Kilisesi'ne, bu kilisenin maniyerist süslemeleri ve çok gü
zel düz daıruna, bu liste, şaşkınlık verici bir tipler çeşitli
litidir, ve bu çeşitiiiitin açıklaması da, her şeyden önce, 
etkili olmak istetidir_ Topluluk'un esneklik ve bilgeli�: 
önemli olan, bir örne�n tek biçimliliti ve teklitiyle göz
kamaştırmak de�il, kiliseyi yaptıranıann bu devranışına 
saygılı olarak, bölgenin ahşkanlıklanna, alanın koşullan
na uyarak, bir kiliseyi hüfl duruma getirmekti. 

Böylece, Cizvit tarzı heyulası ortadan kalktı. Ama, 
buna karşılık, Cizvitler'in, Barok'un başanh oldujtu dö
nemde pek çok yapı inşa etmiş olduklan ve en ola�anüstü 
başanh olduklan bazı binalann yapımında bu tarzdan 
yararlanmış; dolayısıyla, bu tarzın başan ve ün kazanmış 
oldu� da bir olgudur. 

Katolik dini degerierin o sırada Avrupa toplumunda 
nasıl, geniş bir biçimde yayılmış oldugunu iyi gözönünde 
tutmak gerekir. Yenilenen Katoliklik, bir yerde hükümet
ler tarafindan desteklenen, bir başka yerde ise karşı çıkı
lan Konsil buyruklanndan hareketle ilerledi ve bazı gö
nıılleri yeniden kazandı. Kazanılan bu gönü1lerin sahiple
rinden bazılan azizlige yükseldi ve vecdin, esrimenin ola
tanüstü lututlannı tanıdılar.18 Bunlar, insan zayıflı�nın 
gereti sonucu, çok az sayıdaydı. 

Buna karşılık, bazı toplumlar tümüyle dinin atmosfe
ri içinde yaşıyordu ve özellikle de anlayış yapılan dinsel
di. Din adamlan sınıfı, d�umdan ölüme, bir yaşamın bü
tün evrelerine elatardı. Kilise'ninkinden başka medeni 
hal yoktu. Vaftizler, evlenmeler, ölümler, hepsi papaz ta
rafından kayda geçirilirdi. Birçok ülkede, Trento Konsili 
tarafından huyurulmuş oldujtu gibi, çıkanlan günahiann 
ve yapılan Paskalya ayinlerinin kütü� tutulurdu.19 Ça-

1• H.Bremond'un verdi!)i adla, "mistik istila" Barok ça!)ın ayırdenirici bir 
6zell�i olmayı sOrdürmekteydi; bak. yapıtı "Histoire lineraire du senti· 
merı1 religieux", Paris, ll cin., 1924-1933: tes cilt tl et lll. 

1e Aslında, Konsil'den sonra, -özellikle kırsal kesimde- henüz bOyük öl
çOde pagan kalmış olan Avrupa'nın ikinci bir Hıristiyanlaşmasına tanık 
olundu. Protestan ülkeleri de Içeren bu hareket 16. yüzyılın sonundan 
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lışma, sadece gümşıjpna göre, kırsal kesimde ise, mev
simlere göre ayarlandı� gibi, yılın, dinsel törenlerio usul 
ve sırasına göre düzenlenen takviminin evrelerine göre 
de ayarlanıyordu. Pazar günleri çalışılmazdı ve birçok 
aziz şenli� vardı. Kasaplar, Büyük Perhiz sırasında ka
palıydı. Kilise e�lenceleriyle birlikte halk e�lenceleri de 
yapılıyordu. Bazı günlere şenlik havasını, bazı günlere 
ise kafaret niteli�ni veren, Kilise'ydi. Noel, Kurtanel'nın 
(İsa'nın -ç.n.) do�m, Paskalya İsa'nın diriliş yortusu gü
nünü anımsamak için kutlanır, Bak.ire Meryem şenlikleri 
ise Meryem'in başlıca güzellik ve inceliklerini arumsatır, 
çagnştınr ve İsa'nın gelişini müjdelerdi. Her ülke, her si
te, koruyucu bir azizi kutsar, bu azizin adına, ailelerde, 
kuşaklar boyunca rastlanmiı. 

Özellikle kırsal toplumlarda, daha da do�udan bir 
şey vardı. Sonuçlan yavaş yavaş görülecek olan ve nüfu
sun tümü içinde henüz ancak küçük bir azmhılı ilgilendi
ren, bilimin ilerlemesinin yolaçtıjtı buluş ve icatlann ni te
li� ne karşın, tekniklerin kınlgan niteli�, insanlan, onla
n tehdit eden felaketler karşısında acıklı bir biçimde yok
sun bıraktı . Sözkonusu olan �lık mıydı? Hiçbir şeyin 
önceden haber vermediAl ve durduramadı� salgınlar, bir 
felaket havası içinde yayılarak korkunç yıkım1ara yol açı
yordu. Normal zamanda, görgül tıp, ameliyat konusunda
ki bilgisizlik, hastalıklann çaresiz kalarak insanlan yaş
lanmalanna kalmadan öldürmesine yolaçıyordu. Birçok 
kadın, do�rn yaparken ölüyor, çocuk ölümleri çok yük
sek oranlarda kalmayı sürdürüyor, insaniann ortalama 
yaşı her yerde yirmi beşi bile bulmuyordu.20 

Toprak ürünleri mi sözkonusuydu? Topratın Orün ve

riminin son derece az old$, gelenek ve görenekierin 
üreticinin ürününün önemli bir bölümünü elinden alarak 

başlayarak, ancak tabandaki din adamları sınıfının yeniden denelim 
altına alınması ve papaz okullarının gelişmesi sayesinde momkOn ol
du. Bak. Jean Delumeau,  Le cctho/icisme entre Luther et VoltairB, 
Paris, 2. baskı, 1979. 

20 Bak. M.Vovelle, La Mort et /'Occid8nt, de 1300 A nos jours, Paris, 
1983. 
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elinde yeterli yedek bulunmasım önlediğ:i bir zamanda, 
günümüzde bile çok kötü sonuçlara yolaçan elverişsiz ha
valar, bir halkı, kısa sürede, yeterli beslenmesini önleye
rek, ve çalışması nedeniyle bitkin düşürerek, yokediyor
du. Kıtlıklar açhg-a dönüşüyor, ve bölgelerin tümüne ya
yılmasalar bile, yerel, yöresel açlıklann, bu açlıklardan 
etkilenenler üzerindeki sonucu da aynı derecede korkunç 
oluyordu: en zayıflar olan çocuklar, yaşlılar ve l�sala
nn kesinlikle ölmesi, ve yıl içinde ya da sonraki yıllarda 
dogum oranının düşmesi. 

Hiç kuşku yok ki, bu genel güvensizlik, kişiler için, 
onlan manevi güçlerin aracılıgını istemeye çağıran bir 
hazırlık oluyordu. Dagınık bir din duygusu, biraz ürkek 
bir mucize inancı, olaıl'antistü olana, mucizevi olana biraz 
ürkakçe bir inanç, elde edilme ya da ele geçirilme tarzına 
göre, kiliseleri n öwettiklerine yönelik daha uysal bir kar
şılama ya da büyücülüğün gizlerindeki bir sığınağı n açık
lamasıydı. Karşı Reform, tasvirleri ço�altarak, azizierin 
aracılığına ç�yı teşvik ederek, kolayca büyüye sapabi
lecek olan bir kaygıyı, kilise tarafindan saptanmış, belir
lenmiş, tanımlanmış olan ö�tiye d<Wu yöneltiyordu. 
Zamanımıza özgü gereklilikler, çok zaman, bu ayin niteli
ğ:indeki kültün, birçok kişiyi, boş inanlarla birbirine ka
nşmış uygulamalar düzeyinde bırakmasının yamsıra, 
birçok başka kişide de, gerçek bir dinsel yaşamı beslediği
ni bilmernek sonucunu dog-urmak yönündedir. Bu konu
daki konsil buyruklan kesindi; bu buyruklar, aziziere ki
şisel olarak başvurulmasım ve onlann kutsal kalıntıla
nyla tasvirlerinin kültünün iyi ve yararlı bir şey oldugu
nu salık veriyor, "Azizlerin Tann'ya insanlar için yakar
madıklannı ya da her birimiz için özel olarak yakarmala
n için, onlara yakarnıanın onlara başvurmanın putata
parlık oldujtunu öne sürenleri" mahkum ediyordu (25. 
toplantı dönemi, Arahk 1563). 

"Her birimiz özel olarak"21 Konsil'den yüz yirmi yıl 

21 Bu, Aelorm laralından gerçekleştirilen, Tanrı ile yaraıılmışın -kulun -
ç.n.- arasındaki aracıların ortadan kaldırılmasınınKatollk dOnyasındaki 
karşılig ıdır. Her Iki durumda da, kurtuluş dramının trajik bir içselleşme-
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sonra, bu aynı düşünce Bossuet tarafından Fransa krali
çesinin mezar başı söylevinde dile getiriliyordu: "Tan
rı'nın �tlerini kendi düşünceleriyle karşılaştırarak, 
Tanrı'yı ancak, geriye kalan her şeyin olabildi� kadar ge
lişebildi�-·· sanki o en yüce zeka. en yüce akllhlık, tasan
lannda, niyetlerinde, varhklannı gerçekten sürdüren 
özel nesneleri içeremezmiş gjbi, kalan her şeyin, yapabil
di�nce ... ondan gelişti�, belirli bir genel düzenin faili 
yapan o ti1ozofları nasıl da küçümsüyorum. Kuşku duy
mayalım ki, Hıristiyanlar, Tann ... topluluklarda, bu top
luluklann meydana gelmiş olduklan özel aileleri de düze
ne koymuştur." Bu, dini sanatta, yalnız cennet ve ahret 
düşüncelerinin deneyüstü, a.şkın niteli�ni, ahret mutlu
lu� içindeki azizierin mucizeleri de�l, o da özel olan ve 
inananları, ona özel olarak, tercihen güven duymaya teş
vik eden, her günün etkinliRine karışmış bir ailevi koru
manın somut ve basit, yalın güven duymaya, onları hac 
yolculuğuyla ya da yaşayan ve etkili varlıklar olarak, ay
n, tek başma, münferit girişimlerle ziyaret etmeye teşvik 
eden bir e�lim, elverişlilikti. 

Konsil'deki görüşmeler sırasında, bu uygulamalarda, 
elbette, putataparlık tehlikeleri ortaya çıkmıştı, ama 
bunlar, daha tehlikeli olan, ilgisiılikle sonuçlanabilecek 
soyut bir kültün yolaçabilece� tehlikeyi karşılayamıyor
du. Bu nedenle, İspanyol Kilise Babaları, her şeyden ön
ce, temsil ettikleri şey, ama aynı zamanda dowudan do�
ruya ve konusu oldukları kutsanmalar ve yolaçtıklan lu
tuf ve yol, olanak nedeniyle, on lan dindışı tasvirden ayırt 
ettiren ve ruhsallık içinde bırakan şey nedeniyle, tasvir
lere, tasvir olarak, saygıde�er bir kutsal nesne niteli� 
kazand.ırmıştı. İmparator III. Ferdinand, Otuz Yıl Savaş
lan sonunda, İmparatorluk'ta, eski Hlristiyanlann din
darb� nedeniyle konulmuş ve karışıklıklar sırasında 
tahrip edilmiş, İsa'nın çarmıha gerilişini tasvir eden re-

sine ve günah çıkarma ile bilinç yönetmenli�lnln uyardı�ı. kendinin bi
lincinin gelişmesine varılır. Ayrıca, insanın kendisinin kendisi tarafın
dan !]ÖZelim altında Mulması olan, lgnacio de Loyola'nın 'Ruhsal De
neyler'ine de t>aşvurulabilir. 
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simlerle di�er dini resimlerin sayılannın belirleomesini 
emrettigi zaman, Konsil'in istegini yerine getirmekten ve 
bir gelenegi sürdürmekten başka bir şey yapmamış olu
yordu. Ama, yaşanun genel koşullannın aracılııta bu baş
vurmalan ve bu tasvirlerin sürekli kullanılmalanro ne 
kadar kolaylaştırdıklan düşünülecek olursa, bu çeşit bir 
önlernin yolaçabileceği başan, duyarlı V<> sade bir dinin 
yayılmastnın, nastl, siyasal buyruklardan ve belki vaız
lardan da çok daha iyi anlaşılır. 

Burada, akla, bu toplumbilimsel ve dini düzenlemele
rin, başka bir şeyden çok, Barok olan bir sanatın başan
sını ne bakımdan �ladığı gelebilir. Böyle bir sorunun 
yanıtı çok kolaydır. 

Her şeyden önce, bu tasvirler dini İspanya'nın belte
nisine uygundu, ve pek do�] olarak, dini propagandaya 
ortak edildikleri \çln, İspanyol örnekler Katolik ülkelerde 
yayıldı. Tıpkı, örn€'ıti Bayan Pemstejn tarafından İspan
ya'dan getirilerek kızının lmparator Ferdinand'a sundu
ltu ve onun da Prag'da bir ki)jseye koyduıtu, günümüze 
kadar "'Prag'daki Çocuk İsa'' adıyla saygı gören, balmu
mundan yapılmış küçük heykel gibi. Böylece, görüldüg-ü 
gibi, kimi zaman figürün kendisi, ama çok zaman da ta
pınma konusu olan aziz, İspanya kökenliydi. Tıpkı, çiftçi
lerin koruyucusu olarak kabul edilmiş ve bütün İspan
ya'da kırsal çevrelerde büyük ölçüde kabul görmüş olan 
Aziz İsidoro gibi. Latin Amerika ülkelerinde, bu kült ve 
kendini ortaya koyuşu, dile getirişi, aynı zamanda görül
dü ve yeni lotaya tüm İspanya tarzının yayılmasıyla so
nuçlandı. Dolayısıyla, bu ülkelE'rde, İspanyollann bu kül
te ba�hlıklan ve bu ba�lılıklan dile getiren sanatsal bi
çim aynı zamanda görülmüştür. Ama, azizierin ruhani
liklerinin yeni coşkusunun ille de İberik örnekleri benim
semedi� durumlarda, daha önceden Gotik sanatın renk
leriyle süslenmiş ve duyarlılıılı ülküsel bir güzellikten 
çok, ona yumuşaklık ya da acıyı, acılar ya da baitışlamayı 
yakın kılan alışılmış ya da çarpıcı imgelerle yetinen bir 
dünyada, acılar ya da �şlayıcılık gelişiyordu. Bu du
rumda, imgenin duygulandırması ya da yatıştırması, ö�
retmesi, ama bunu, rahatsız ederek yapması, ve hiçbir 
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yerde, klasik ölçünün ya da Platon'cu uyurnun yeterli; ay
nca, umulan sonuca uygun göti:lnmemesi gerekliydi. Ve 
pek doğal olarak da, azizler kül tü, Karşı-Reform'da anla
şılan biçimiyle, Barokun özgürlütiinün daha iyi ça�ştır
dı� ve doyurdu� bir büyülülük ve gerçekçilik havasıyla 
birleştirilebilirdi.22 

Barok görkemlilik sanatım kolaylaştırmış olan sivil 
degerler arasında, monarşi kurumunu ve hükümdarlann 
saygınlıklan için zorunlu olduAuna inandıklan lüksü dü
şünmek gereltir. Burada, bu endişenin Rönesans döne
minde varolmuş ve birçok kez de klasisizm anlayışında 
başanlara yolaçmış olduıfu öne sülillecektir. Bu doğrudur 
ve Rönesans'la barok, Rönesans'la 18. yüzyıl klasisizmi 
arasında fazladan bir baltın varh�nı göstermektedir. Bu
nunla birlikte, yine .de, Fransa'da, lngiltere'de, İspan
ya'da büyük devletler kuruldukça ve oralarda devlet de
nilen kurum ve bu kurumu geçici olarak temsil eden kişi
nin üstünlüg-ü belirtilmek istendikçe, krallık görkemini 
bir zenginlik aygıtıyla ç�>vrelemek düşüncesi daha da çok 
dayanıkhlık kazandı. Ve bir kez daha, İtalya'ya yönelindi; 
sanatçtlan yanında tutan ve hükümdarlan saraylar yap
tınnaktan, saray içierinin düzenieniş biçimini yenilemek
�n hoşlanan İtalyan saray insanlan örnek alındı. Bu ko
nuda, savaşlar ve tehlikelerle geçen bir yaşamın değiş
kenliklerine alışkın; pek uzun bir süre, yırtık hırkayla ve 
kirli giysilerle dalaşmayı umursamamış, ama bir kez bir 
Fransa kralının gücüne yerleştikten sonra, hemen, Pa
ris'te ve Fontainebleau'da binalar yaptıran; Louvre'da, su 
kıyısındaki Büyük Galeri'yi düzenleyen bir IV. Henri'nin 
bu durumu çarpıcı bir örnektir. 

Aydın bir amatör olabilen; öyle olmak isteyen; güzel 

22 Ozelle, Barok dönem, Yeni Platon'cu felsefenin (bak. Sahte Diony
sos). mantı!)ı içinde, Tanrısal gize yaklaşmak Için buyurulmuş olan Iki 
yolu Izledi: ya, propaganda için bir kalıp ya da eşde!)erini veren dinsel 
resimler, tasvirler; ya da, daha örneksemeli oldu!)u anlaşılan apolatik 
ve mistik girişim. Böylece de, çok kesin ve güvenilir bir dOşOnce. hem 
guzeı sanarıarın gelişmesini, hem de mistik edebiyatın serpilmesini 
haklı kılmaktadır. Hiçbir kolaylık ya da gOnOI alma de!)il. ama gönOIIe
rin gOcüiiO!)One uyarlanma. 
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şeylerden, ve, onlan elde edebilmekte kolaylık olması 
amacıyla, çevresinde toplamaktan hoşlanan hükümdann 
kişisel mizacına, içine hem halkın temaşa zevkinin, hem 
de, daha yakın tarihli, gücün ancak, kendini ortaya koy
duıfu yerde gerçekleştirdi� kanısının girdiği, genel bir 
hoşnutluk eklenir. Bu durumda, nasıl olur da, Riche
lieu'nün, ardından da Bossuet'nin, birinin "Testament po
litique"de, diğerinin ise "'Politique tiree des propres paro
les de l'Ecriture Sainte"te, yabancılarda saygı ve hayran
lık uyandırmak için kral sarayının zengin ve gösterişli ol
masına çalışılması konusunda isran karşısında şaşlonlı
�a düşülmezdi?"' "Görkem ve saygınlık harcamalan da, 
görkemin yabancılar gözünde desteklenmesi için hiç de 
daha az gerekli değildir." Dolayısıyla, demek ki, siyasa1 
uygunluk, elverişlilik nedenleriyle, gözkamaştırma ama
cı, gösterişli görünme isteği vardı.23 Bu nedenle, Röne
sans'ın ötesinde, hukukçular ve \iberallerin, krahn gücü
ne, hukuk ve tarihten alınmış çok sayıda kanıt yardımıy
la düşünsel nitelikte gerekçeler bulma çabasına koşut 
olarak, krallık görünüşünün büyüklUğü ve duyarlılıklan 
harekete geçirme kararlıhgı gelişti. Bossuet, hükümdann 
kişiliğinden gelen bilmem hangi çekicilikten sözedecektir. 
Buna, Kataliklerde olduğu gibi Protestanlarda (İngiltere 
Kralı James 1) da kabul görmüş olan, kralın gücünün 
doğrudan Tann'dan geldiği, kralın tannsal gücün temsil
cisi, bu sıfatla da, başka insanlara gösterilmeyen bir say
gıya layık olduğu, ve nihayet, Katolik ülkelerde monarşi 
kültüne, bir çeşit, dinin ayinlerin bulaştığı düşünülünce, 
ola#anüstünün, mucizevinin krallık kurumunun çevre
sinde gelişmiş olan ög"eleri biraraya getirilmiş oluyordu.24 

Hatta, daha da fazlası: monarşi, gizemli oldu�u oran
da büyük görünüyordu. 1648'de, Mazarin tarafindan, par
lamento ile krahn karşıhkh haklanm tanımlamak konu
sunda sıkıştırılan bazı Parisli parlamenterler, bu fırsat
tan, kralın, o güne kadar aşınhklannı kınayıp durduklan 
gücünü azaltmak için yararlanmak yerine, büyük bir say-

23 Bak. R.Aiewyn, L 'Univers du baroque. Paris, 1964. 
24 Bak. N. Elias, La societe de cour, Paris, 1974. 
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gısızhk karşısında kalmış gibi haykırarak, bunun devle
tin yüceliginin gizini bozmak ola<:agını söylediler. Bütün 
bunlar baroka yabanCl görünebilirse de aslında onun 
hakkı dır. 

Çünkü 17. yüzyıl monarşisini anlayabilmek için, bu 
kutsal öze11igin ihmal edilmemesi gerekir. Ayrıca, bunda, 
dış girişimlerde, çevresinde telaş ve heyecan yaratmaya 
yönelik bir egitim görmeksizin de kalınamaz. Gelenegini 
elbette ki Ortaça#ın iletmiş oldu� ama aynı zamanda 
da, çatdaş sanatın saltanatlann başlangıçlan, evlilikler, 
yaslar için sundu� en göıkamaştıncı ne varsa onu ge
rektiren şenlikterin nedeni de budur. Her devletin para
sal olanaklanna göre degişen farklarla, ülkelere ve tarih
lere göre az ya da çok elverişli siyasal olaylar sırasmda, 
bütün Avrupa ülkelerindeki, İspanya, Fransa ve Kutsal 
Roma-Germen İmparatorlugu, hatta İngiltere bile, er geç, 
az ya da çok tümüyle, barok gösterilere ortak edildi.25 
Ama, ya öbür 808yal sınıflar? 

Köylülerin yaşani tarzının, onlan nasıl, barok sana
tın dile getirmeye en elveriş1i oldugu dinsel duyarhta ha
zır duruma getirdiRini gördük. Daha derin bir inceleme, 
kuşkusuz, köylü sınıfı bir bütün olarak ele almayı önler, 
bu stnıfta, daha da özellikle ya da daha da bilinçli olarak, 
dinsel sanatın Katolik Avrupa'nın kırsal kesimlerinde 
gerçekleştirdiklerine yardımcı olmuş topluluklann varlı
tım görmeyi satlardı. Ama, bunlardan baz.ılannda, larsal 
dünyanın bir irngelem ve tezhip sanabyla benzeriiRi ke
sin sayılabilir. 

Soylular sırofının durumu ile burjuvaıininki ise daha 
kannaşık görünmektedir. 

Zenginlikleri elinde bulunduran bu sınıflann her iki-

25 Girişler, parlak zaferlefden dOnOşler, balotar, maskeli dans gOsıerileri, 
kısa sOreli birer barok g6sterlslne vesile oluyordu. Bu gOsterilerte ligili 
olarak, elimilde çok zaman ancak ikind elden belgeler V8/. Bu göste
riş ve yanıtıma oyunlarında, halyan mOhendlslerin, bOtOn Avrupa sa
raylarında aranmalarına yolaçan tartışılmaz bir OstOnlf!OO vardı: Pa· 
risıe, Mazarin tarafından davet edilmiş olan Torelli; Madrıtıe, Cosme 
Lotti. 
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si de sanatçıların ürünlerinin alıcısıydılar; ve bunların 
kendine özgü ideolojilerinde, onları bir tarzı de�il de di�e
rini ye�lemeye neyin yöneltti�ni düşünmek gerekir. 

Zamanın genel ekonomiaiflin temeli üzerinde, bütün 
ülkelerde, ister, topraklann, soylu ya da burjuva olan sa
hipleri tarafmdan kiralanan çiftliklerde birleştirildigi; is
ter, senyörünün mülkiyetini elinde tutarak işletmesini 
köylülere bıraktı� ya da, aslında kahyalara bıraktı� ve 
işlerin pek çoğu köylüler tarafından angarya olarak, ya 
da işletme hakkını derebeyinin verdigi köylülerce yapılan 
derebeylik arazilerinin genişledigi gözlemleniyordu. Ge
lirlerin kökenieri hangisi olursa olsun, soylular sınıfı (ya 
da ondan hiçbir farkı kalmayan ve Fransa'da yargıçlık 
bürolan yoluyla soylular sınıfı katına yükselen buıjuvaıi) 
topr$ sıkıca baghydı. Çok sayıdaki yurtluklar ve or
manların dışında zenginlik, ya da, senyör (derebeyi ..ç.n.) 
olmayan ve bundan gurur duymayan soylu yoktu. Dere
beylik yaşamı, birçok görünümüyle, köylü yaşamına ya
kındı, aynı do�) çerçevede cereyan ediyordu, ve kaynak
lann farkianna karşın, aynı ortak tasanmlann içinde ya
ralıyordu. Fransa taşrasındaki bir küçük soylu kon�n
da, avcı ya da tanmcı olan soylu, her şeyden önce bir kır
saldı. Servetinin biraz daha geniş ve kuşkusuz herhangi 
bir buıjuva miras tarafından güvence altına alınması du
rumunda ise, bu varh�a, ailelerin onurlarını bağladıkları, 
ve güzelleştirilmiş ve günün zevkine uydurulmuş olarak 
bir kuşaktan di�erine geçen o derebeylik konutlanndan 
biri de eklenirdi. Bir miras bırakmak gururu, üç yüzyıl 
boyunca, bu sosyal grubun başlıca özelliklerinden biri ol
mayı sürdürmüştür. Gerçi, bu gurur, çok zaman, kötü yö
netimin yolaçtı� belirsizliklerle, savurgan oğulların mut
suzluklanyla, önceden kestirilemeyen tehlikelerle karşı 
karşıya gelir, ve aynı mekanlarda süreklilik, denildigi ka
dar genel bir kural degildi ama, şayet böyle olduğu söy
lenmiş ya da böyle olduğunun samlması istenmişse, bu
nun nedeni, söylenmiş ya da sanılması istenmiş olanın, 
beslenen ülküye tam tamına uygun düşmesiydi. Bir Le
fevre d'Ormesson, gururla, "az malmuz mülkümüz var" 
diyordu; "ama bu mallar ve mülkler bize babalarımızdan 
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geliyor". Böylece, görüldügü gibi, senyörde ve toprak sahi
binde, ayru zamanda hem köylülük hem krallık vardı; zi
ra, balımhlan üzezinde hilkümdarların uyruklan üzezin
deki koruma ve otoriteyi andıran bir koruma ve otoriteye 
sahiptiler, ve monarşik düşüncenin birçok de�eri, toprak 
sahipliAi, kalıtlmsal süreklilik, babaca davranış derebey
lik düŞÜncesinin içinde de vardır. Derebeylik dünyaSl, bu 
bakımlardan da, bir imgelem ve duyarlılık dünyaSldır. 

Bu anlamda, burjuvazi dünyası, tersine, karşımıza 
daha pozitif deı'terlere �lı bir dünya olarak ÇJkar. Bu
nunla birlikte, ahşveriş, ticaret, ya da para kullanımı 
zenginli� saitlayınca (burada, özelikle, ticarete dayanan 
kapitalist ekonominin daha çok geliştiei ülkelerde) aynı 
zamanda hem tiksinilen hem de kıskanılan, haset uyan
dıran soylular sınıfının saygınlı�. soylular sınıfının yaşa
ma tarzına do� kayışın ve onun alışkanhklannın be
nimsenmesinin çok çabıık gerçekleşmesini sa�layacak bi
çimde, aynı kaldı. Ama, burjuvazinin bir azınlıwnda, bu 
olatanüstü başanlara takılıp kalmamak gerekir. Burada, 
bir olgunun, dikkati daha çok çekmesi gereklidir. Çünkü, 
17. yüzyıl Avrupa'sında, barok mimariyi, ve, gösterişiyle, 
barok süslemeyi, ya da, sadece, barok süslemenin aşın 
süslemeye ve tezhibe delter veren anlayışına önem vermi!} 
olan ülkeler, kırsal ög-enin a#ır bastı#!, aristokratik ve 
burjuvazinin daha küçük göründüıtü ülkelerdi. Bu du
rumda, senyörlük ekonomisiyle barok, kentsel ekonomiy
le, klasisizmin yöntemi olabilecek olan daha yalın bir 
yöntem arasında, nedensellik ilişkisine benzer bir ilişki 
kurmak güçtür. Bu, Fransa konusunda oldukça belirgin
dir. Elimizde kesin durumu gösteren biricik ö�e olan ista
tistikler bulunmamakla birlikte, burjuva toplumunun o 
sırada Fransa'da, oransal olarak, Orta Avrupa'dakinden 
de, İspanya ya da İtalya'dakinden de az kalabah k olduğu; 
Fransa'da, özellikle, rantlann ve kentlerdeki taşmmazla
nn oluşturduğu küçük mameleklerin, gereksiz harcama
lara izin vermemekle birlikte, yaşam tarzmm basitli� 
içinde, geçim kolaylı(tı �ladı� kabul edilebilir. Kuşku 
yok ki, kentlerin burjuva alıcılanna yönelik olarak, sırf 
giderleri en aza indirebilmek için, Fransız mimarisi çok 

38 



zaman, klasik adı vermekten hoşlanılan ve bir yandan so
guklu�a, umursamazh�a, bir yandan da sertHğe, katıh�a 
dayanan, yan tutucu bir tutum benimsemiştir. Fransız 
mimarisi, oranların nispi dilzenliliği ya da aşın süsleme
siz ve hatta süslemesiz uyumuyla, iyi bir sonuç almakla 
yetindi, ve daha sonra da, kimi zaman biraz kuru olan bu 
basitlikten, Fransız iyi beğenisinin ustahk ve ölçülülü�nü 
ortaya koydulltı bir zarafet değerinin ilkesi oluşturuldu. 

Aynca, Henri Focillon'un çok yerinde bir nitelemesiy
le söylemek gerekirse, sent, ağlrbaşlı, kuru, süssüz Fran
sa'nın pek öyle tartışma konusu yapüamaz; bir geleneği, 
ve bu ağlrbaşlılık, kuruluk, süssüzlük içinde, Kalvinist 
ögreti ve Jansenist kesinlik, ayinlerin çokluk ve çeşitlili
ğinin yolaçtığl hukuksal incelemelerin büyük bir etkisi 
vardı .26 

Ama, Fransa örneğinin hakh kıldıılı bu düşüncelerin 
genel bir değeri var mıdır? Zira, aynı dönemde, barokun 
büyük kentlerdeki başansını ve kentlerde inşa �dilmiş 
olan bu tarzdaki güzel yapılan unutmanın olan$ yok
tur. Kuşkusuz, Pierre Lavedan, son zamanlarda, kent 
planlannın hemen hemen her yerde, Rönesans tarafm
dan ihdas edilmiş olan düzgün ve geometrik geleneğe 
bağh kalmış olduguna, bunlara barok estetiği sadece süs
lemelerin getirdiğine dikkati çekiyordu. Ama Lavedan'a 
göre, 17. ve 18. yüzyıl, düz bir sokak boyunca ya da yu
varlak bir meydarun çevresinde, düz olmayan cepheleri, 
sütunlu ana kapılan, akıntılı ahnlıklan, dam korkulukla
n ya da çatı katlan nda, ya da balkoniann altlannda hey
kelsütunlar bulunan şişkinlikleri üzerinde heykellerden 
yapılmış bir süsleme, tüm bir kente ya da semte barok 

28 Jansenizm'in başlangıçta kentsel ve burjuva bir olgu olmasına karşı
lık, toplumbilimsel (sosyolojlzan) kurarnlar (bak. L. Goldmann, Le 
Dieu cach6. Paris, 1955), o gOnden beri, nOanslılaşmış, hana bunlarda 
dOzelimeler yap•mıştr (bak. P.Deyon, Perspectives et Jimdes d'une 
·sociologie• du jans�nisme. ·Annales ESC, içinde Mart-Nisan 1966, s. 
429-434, ya da, R.Taveneaux, Le catholioisme dans la Francs classi
que, Paris, 1980. Ayrıca, Port-Royal. sanat konusunda çifte bir eleştiri 
ortava koymu!jtur: ilk.ln dini; daha sonra da, akılcı , ve bu akılcı el&!jti
riyle de, Fransız klasisizminin eQillmlerine kat ılmış oluyordu. 
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bir nitelik kazandırıyordu. Aynca, Roma, Viyana, Prag, 
Münih, ve çok uzakta, günümüzde niteliği modern bir 
kentin niteliğinin içinde eriyecek olan büyüleyici Lecce 
konusunda da durum bunun eşi olmuştur. Rezzonico Sa
rayı ve Labia Sarayı Venedik'in elinden, barok niteliği al
mamn olan� var mıdır ki? 

Kuşkusu� yoktur; ama bu barok yapı bütünlerinin 
tümü, bwjuva bir etkinli�e bag-h da değildir. Hatta, kimi 
zaman, etkinlikleri bu yapı işleri için uyandırılmış olan 
girişimcilere, duvarcılara, kilitçilere, demircilere, yalancı
nıermercilere sipariş s�layarak, bu etkinligi onlar baş
latmışlardır bile. Viyana ve Prag'daki, Malikane gelirleri 
ya da saraylan n topladı� vergilerle dikilmiş görkemli sa
raylar, soylular sınıfının gücünü ve tam bir siyasal yük
selme içindeki bir imparatorluıltın hizmetinde sahip oldu
#u fazladan şanı yansıtmaktadır. Ne Viyana'da Prens Eu
gene'in kışlık sarayının, ne Napoli Kral Naibi Kont Gal
las'ın Pl-ag'da inşa ettirdiili sarayı n, bu iki kentin burjuva 
etkinli�yle ilgisi vardı. Hatta, bir büyük kilise ve aristok
rasİ malikaneleri bölgesinin merkezi olan Lecce'de barok 
nitelikte kentsel niteliğin birleşmiş, bağdaşmış, biraraya 
gelmiş olmadıgı, Roma'nın durumunun ise istisnai olmayı 
sürdürdüg-ü aöylenebilir. 

Buna karşılık, 17. ve 18. yüzyılların deniz kentleri 
Cenova, Toulon ve Valencia'da, daha sonra da Atlas Ok
yanusu'nun limanlarında, barok çılgınhk ve taşkınlık, de
niz ticaretinin büyük gelişmesi döneminde, aristokratik 
ve kırsal çevrelerle bag-lantısız olarak, kamu yapılannın 
ve özel konutların silslemelerinde patlama yaptı. Zengin
lik kendini, ne Amsterdam'ın ne de Anvers'in eskiden bu 
derecesine olanak tanımadıkları bir gösteriş ve savurgan
lık biçiminde gösterdi. Denizcilik zenginliğinin, barokun 
tarım ekonomisiyle mutlak ittifakıyla çelişen bu baroku, 
iki yüzyıllık mesafede, ve sanki laikleşmiş bir biçimde, 
Thomar penceresi anlayışına kavuştu. 

Özetle, aristokratik, dini ya da kırsal bir yandaşlar 
toplulu�nun hizmetinde bile, sanatçılar, ço�nlukla, 
burjuva kökenli, bir zanaat çevresi çıkışlıydılar ve s1tele
rin atölyelerinde yetişmiştiler. Yaratıcı düş gücünOn öz-
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gürlüğü, gruplannın zorlamalanndan daha büyük bi� ko
laylıkla bajpmsız kalma]annı saithyordu. Böylece, barok 
sanatın siıslediiti dini ideolojilerin ya da derebeylik ideo
lojilerinin dile getiricileri olabildiler. Bununla birlikte, 
şayet sadece plastik sanatlar düşünülmaz ve yazılı yapıt
lar ve genel olarak da yaşam tarzı gözönünde tutulacak 
olursa, bir analiz ve gözlı:>m edebiyatının geliştiği; soyut 
düşünme biçimine elverişliliğin, zihin için, genel ve doyu
rucu bir dogTu kaygısının daha çok önem kazandı� ve 
Klasisizmi hazırladıılı ülkelerde buıjuva öitelerin üstün
lüğünü kabul etmeksizin kalınamaz. Bununla birlikte, 
nüanslann ayn tutulması gerekir. Bu edebiyat yöntemi 
kendini yavaş yav� ve doğruyu, gerçeği, dowuya, gerçe
ite yakın olanla birleştinnek, düş gücünü usavunnayla ya 
da deney ve yapıtları bir anlayıştan di�erine geçişin belir
tisi olan yazarlarla birbirine uyuştunnak amacına yöne
lik tartışmalann arasından kabul ettinniştir. 

Tarihleri: türlerin, klasik ülkünün gitgide artan ke
sinliğiyle, belirgi nliğiyle ilişkili bir evrimini güzönünde 
tutmak gerekmektedir. O zaman da, burjuvalık duru
muyla barok tarz arasında "a priori" uyuşmazlık, baitdaş
mazlık bulunamayacag-t, tarzlar açıklıkla doitalanrun ve 
amaçlannın, ereklerinin bilincine erdikleri, burjuva top
lumlannın, ölçü ve düzeni yeg-leme eğilimi gösterdikleri; 
bunlardan, daha da bir özellikle aristokratik ve "toprak
çı" olanlann, lutuflannı barok düş gücü ve özgürlükten 
yana kullandıklan sonucuna vanlmıştır. Böylece, Avrupa 
iki kümeye bölündü: bunlardan birincisinde usavunna ve 
soyutlama üstün geldi; di�erinde ise düş gücü ve duyarlık 
daha çok kendini gösterdi.27 

Bu eğilimler bir edebiyatta ve klasisizmin dengeli ni
telikleriyle iç yo�nluitunu ortaya koyan plastik sanat bi-

27 Aristokrat ik etik, •varlıga• dayanır: insan nasıl dogduysa öyledir; dola
yısıyla, gösteriş biçimleri ve Insanın kendisini kahramanca ortaya koy
ması konusunda bir tercih ortaya çıkar. Burjuvazi, 'yapmanın' dünya
sıdır: kişi ancak (ekonomik, hukuki ya da entelektOeQ etkinilgiyle var
dır: çok dışa vurulmuş bir dinin örgütünOn yerine, bilincin kapalı etOn
yasını koymayı yagler. 
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çimlerinde ya da mimari yapıt}annda, dini yapılann bir 
süslemesinde, barokun özen1i ya da nayif zariflikleriyle 
süslenmiş bir folklorda dile getirildikJerinde, iki tarz ara
sındaki çelişki, zihinlere, bunlann her birinin, dopsıyla, 
diprinden derin bir biçimde farklı bir Usttın yetenekten 
kaynsklandıgım kabul ettirecek kadar çarpıcı geldi. As· 
Iın� her şey öyle olup bitmemişti. Bu kısa incelemede 
belirtilmiş olan etkenierin her biri, bir ülkede zorunlu 
olarak bir tanin başarısına yohıçmaksızın, o tarza, eşit
triz bir biçimde, daha çok ragbet ya da cblha çok çekince 
aqhyordu. Sözkonusu tarzın gelişmesini belirleyen ve 
modern Avrupa uygarh«ına. zihni zenginliıtinin belirtisi 
olmayı sürdüren, ve bu 81fatla, onu inceleyenlerden, �
l"enmek, tanımak isteyenlerden, bütün dile geliş biçimle
rine saygı ve iletilerinin niteli�ne açık, aniayışit bir sem· 
pati bekleyen ek, özellikle, tarihsel koşullar -bununla, ay
nı zamanda, ekonomi)(, siyasal, dini ve toplumsal koşul
lar da denilmek istenmektedir- olmuştur. 
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iiCINcl KISIM 
BAROK DENEMELER 

BIRtNCt BÖLCM 
İTALYA'DA BAROK 

17. yQzyılda Roma'da gelişen ve barokun en başarılı 
Omelderini ortaya koyan sanatın k ıyn&gı, Renaissan
ee\n, Vignola (Gl. 1573) ile PaHaelio'nun yoı-umladıklan ve 
belirginlettirdikleri ö�retilerine dayanır. Ama, ana esini· 
ni, dini yenileıpneden, papalar tarafından güven altına 
alınmıt g&'QJıen zihinsel ve siyasal fetihler karşısmda 
duyulan hayranhktan, ve nihayet, onlann, onanlarak es· 
ki durumuna ptirilmiş bir Hıristiyanlık'ın başkentine 
coşturucu bir güzellik verme iste�nden ahr. "Roma 
triumphans". 

Buna karşt, &Gzü edilen kuramedann düzenli ve kla
sik; pek pek, Venedik'teki Redentore Kilisesi'nin içinde 
oldUlu gibi, uatalıklı düzenlemelerle yumuşamıt ve es
nekleşmit dOııenli ve klasik bir sanatın ö«ı"ettikleri söy· 
lenecektir. kesik sütun ve alınlıklar, elips planlar, yu
va,rla1ı: yapılar ve kubbeler. Ve bu kiliseler, daha o za
mandan yolun süsleme etkileri arıyorlardı: görkemli bir 
pterişlilikten boşlanıyorlardı; ardıHan da, yeni ve şa
şırtıcı etkiler elde etmek amacıyla, pek çok ustaca dü· 
.zen]eme yaptiiar. 

Bwıun üııerine, önemli dönemler olan, Sixtus Quin
tus'un, m. Paulus'un, XV. Gregorius'un, VDI. Urba
nus'un. X. lnnocentius'un, VII. Alexander'in papalık dö
nemleri, yetıni' yılı atkın bir süre boyunca, Rönesans'ln bi
Jim ve sanat koruyucusu papalar dönemini sürdürdüler.21 

• Dolayısıyla. 1527'de, Roma kentinin yaoma edilmesinin sonuçlarını 
lıiıısirıaJa Oftadan kaldıran "Ikinci Roma ROnesansı"dan, s6zetmel< 
abatlma dmaZ. DonJOa, daha sonra VIII. Urbanus adıyla papa olacak 
oı.ı Kardinal Malfao Batberini'nin iş başına geçmesiyle utaşıldı: Bar· 
berini, Bemili'nin dostu, Galilei ile Campanella'nın aydın koruyucusu, 
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Böylece, bu amaçla, papalık devletinin kaynaklarım kul
lanarak ya da kardinaBerin ve tarikatiann vakıflarını 
destekleyerek, çok üstün nitelikteki bir dini ve sivil mi
mari hareketinin ortaya çıkmasına yolaçtllar. 

Bu hareket Domenico Fontarul'nın Santa Maria Mag
giore Kilisesi'ndeki süslemeleri, güç bir iş olan, San Piet
ro Meydanı'ndaki dikilitaşın dikilmesi ve Laterano Mey
danı'ndaki '1oggia"nın yapımıyla başladı. 

Bir çeşit dostça yan'ma halinde, kilise inşaatları bir· 
birini izledi ve bu kiJiselerin her biri özgün bir görilnilm 
kazandı. Aynı yönetici ilkelere beşvurma yoluyla, olabil
diQince çok çeşitlilik elde edildi. Böylece, mimari nitelik
teki endişelerle kozmik simgenin birleştiti birçok kubbe 
yapıldı. Aynı zamanda hem birbirine benzer, hem benze
mez olan, bu küresel, yumurta biçimli, kaburgalarla bö
lünmüş, kubbe bilezikleriyle belirli bir yükseklite otur
tutmuş, kubbe fenerleriyle, az ya da çok kanu'h bir biçim
de hafifleştirilmiş, ve bunların en yükseQi olan San �etro 
Kilisesi'yle garip bir eşlik içinde olan kubbeler, Roma'da 
gökyüzüne ve tüm kentin görünümüne en gizemli ve bü
yüleyici görünüşlerinden birini kazanc:lınyordu. Cepheler 
konusunda da durum bunun eşiydi. Cepheler de, birbirle
rinden kısa mesafelerde aralıklı; iki katlan, süs kıvnmJa. 
nmn birbirine eklemişi, en geniş yollar üzerine dikilmiş 
ya da küçük ara sokakların karmaşasına kanşmış ola. 
rak, birbirlerini yanıtlıyor gibiydiler. Böylece, cepheler, 
kimi yenilik yapan, kimi ise "arkaize eden", ama hepsi de 
öıgürlUk kadar da zevk ortaya koyan mimarların zengin, 
verimli beceriklilitini, uııtalıAtm ortaya koymuş oluyordu 
ve Carlo Madema (1556-1629) Dornenico Fontana'nın ye
A'eniydi. Ekibine, genç bir altrabMını aldı. Bu akraba, da
ha sonra, Borromini oldu, ve böylece de, boy zincirinde ve 
etkinliklerinde, iki grup ve iki çal arasındaki geçiŞe dam
gasını vurdu. 

şair ve Cizvhlerin eski O!)rencislydl ve Cizvhlerin sarayı Baıberlni'de 
Bemlni, Sorromini ve Pielro Bemıflni da Cortona çalışmıştı. lıalya'da 
kim •ıngegnı• sayılabllirse, biraz, Aoransa yakınındaki Careggi'de bu
lunan Magnilico'un oldıJ�u gibi, bu sarayda birataya g&Jmlşti. 
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Madema, yalnız }?ir buluş yapmakla kalmamış, aynı 
zamanda, satunu kullanmaktaki becerisi ve · boşlu� 
kullanma tarzıyla da deprini ortaya koymuştur: yüzey
ler küçültülmüş, duvarlara gözler, oyuklar ve heyke1-
ler2' (örnek: Santa Suzanne, 1603) yapılmıştır. Pietro 
Berretini da Cariona (1590-1669), Roma Forum'unda San 
Luca Kilisesi'nin ve Banta Martina Kilisesi'nin cephesi
nin yüzeyine verdi� biçimle, iki yüzyıl boyunca Barok 
tarzda en çok görülen cepheler olan çukur cepheler ya da. 
içe dotnı e� k cepheler temasını başlattı. 

Bütün bu dönem boyunca, ana şantiye durumundaki 
yer, Roma'nın San Pietro Kilisesi'ydi. Orada, Michelange
lo'nun düşüncesinin her zaman başta gelen bir yeri ol-
muştur. Bu kilisede, kubbenin (kubbeyi 1593'te Giacomo ; 
de11a Porta yapmıştır) ve görkemli orta alanın tasarlamşı 
Michelangelo'nundur, ama ilk plan aynı kalmadı, daha 
sonra de�ştirildi. Madema'nın, Yunan haçı biçiminde)ti 
bu büyük kiliseye, iki yan sahınla, bir sahının aç kemer 
gözünü ekiemiş oldutunu Bôylemek yanhş olmaz. Ve bü-
tün bunlan da, kiliseye, ortadaki '1oggia"sı "urbi ve orbi" 
kutsamalan için yer oluşturacak olan duvarayakil ve sü
tunlu bir saray cephesi vererek tamamladı. Ama, bu gü-
zel tasarının tamamlanması (1612), henüz tüm bazilika-
nın yapımının tamamlanması demek detildi. Kilisenin 
önüne, ona yakışan bir meydan yapmak, kilisenin içini 
süslemek de gerekiyordu. On iki yıl sonra da, Bemini, 
San Pietro Kilisesi'nin tavanh�nın yapımına başladı. 

Sadece, yukarda sıralanan adlar bile, Roma'da çahş
mış olan ekiplerin çoklu«unu ortaya koymaya yeter. Rö
nesans gelene�nde, sanatçtiann pek çogu kendilerini öir 
tek adla ortaya koymuyorlardı: kendilerini aynı zamanda 
hem mimar, hem heykeltraş, hem de ressam olarak tanı
tıyorlardı. Dolayısıyla da, uzmanlaştıklan alanı, kendile
ri tarafından yapılmış kesin bir seçmeden çok, aldıklan 
siparişler belirlemiştir. Roma'nın resim sanatı ise, Kardi· 
na1 Farnese, Bologna Akademisi'nden, içieri Venedik'in 

21 Çıkınıılı sOlun ve duvarayakları . sanki ışık ve gölgeyle dalıa iyi oyna
mak Isteniyormuş gibi, çıkıntılarınboyutunda büyüme. 
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ve Panna'nın örnekleriyle dolu üç ressam olan Carrac
ci'leri getirttig:inde, hılla, sade ve kuru bir Maruyerizm'e 
sadık kalmayı sürdürüyordu (Cavaliere d'Arpindnun San 
Pietro'nun kubbesindeki yapıtı). Famese Sarayı'nı mito
lojik konulu fresklere bir yeni sanat niteli� vermemekle 
birlikte, bunlar, Roma'da, kiliselerde oldugu gibi özel ko
nutlarda büyük kompozisyonlar modasını başlattı. h Gui
do ile Guereino'nun Respigliosi Sarayı'nın tavanı Ludovi
si Kır Evi'nin Büyük Salon'unun tavanına yapbtı roman
tik havalı "Aurora" freski, bu kompozisyonlann başlıca 
örnekleridir. Dini resim sanatı, büyük alanlan doldur
mak zorunlulu�yla, Tannlaştırma ya da din �nda 
ölam sahneleri için, dev denebilecek boyutlar benimsedi. 
Bu resim anlayışı, hazır bulunaniann yardımından çok, 
dini inancın, yaşlı Kilise Doktoru'nun kuru gövdesinin 
ayin sırasında papazın dag-ıttı� mayasız ekmetin önüne 
diktiği ve çırpındırdı� güzel desen, renk uyumu, görkem 
ve derin heyecanla, Domenichino'nun, "Aziz Hieronymus'
un Communio'su, çok zaman tumturaklı görünür.30 Bu 
resim anlayışının tersine, Caravaggio'nun yapıtlannın 
anlaşılmaSl daha kolaydır; bu yapıtlar, sanatçının yetiş
me tarzının eksiksiz oldu�nu ya da hep aynı düzeyi tut
turamadı�nı, kendini açıkça belU etmeyen bir coşkuyu ve 
çok üstün bir esin ortaya koyar. Oysa, bu yapıtlar da ba
roktur, ve Caravaggio'nun, yüzlerini ve anlatım tarzlannı 
İncil'deki kişilerden aldı�, o halka özgü insanca davranı
şın pek bol oldugu o zamanın Roma'sının anlayışı ve ger
çe�nden aynlmaz niteliktedirler. Caravaggio'nun San 
Agostino•Kilisesi için yaptı� "Meryem Hacılarla Birlikte" 
adlı tablosu ile San Luigi dei Francesi Kilisesi'ndeki tab
losu "Aziz Matta" ve Louvre'daki tablosu "Meryem'in Ölü
mü" gOçbeğenirlere ve bilgiçiere aykın geldi. Caravaggio, 
"ışıkla gölge arasındaki düelloyu başka herhangi bir kim
seden daha iyi ortaya koymak"tan başka, resim yapma 

30 Carracci'lerle, "Seicento• resminin bir Ilk egilimi kerıdini aıtaya koyar; 
Maniyerist yapayhga karşı, do!laya geri dönllş, Olkll ve yetkini!Qe, ek
siksizlige dOşkün bir kOitOrOn içinden geçerek gerçeldeşü. Klasisizme 
varacak olan ve Poussln ile Lorrain'in tutacakları yol budur. 
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sanatına, hayran kalınacak ba�msızlık ve d<>Wuluk, ger
çeklik örnekleri de sağlamıştır. Tarzı,31 rakiplerinin ye
tiştirmeleri Carracci'ler üzerinde bile etkili oldu. Böylece 
Roma, yalnız San Luca Akademisi'nde de�], yabancı zi. 
yaretçilere sundugu derin çeşitlilik içinde de, yani, eski 
sanat yapıtlanmn, aynca birçok okulun yapıtlannın var
lıgJyla ve aydınhgJnın bütün bunlan kaplamasıyla da, 
sözcü�n tam anlaıruyla, resim yapmarun, yani görmenin 
ve düşüneeye dalmamn öğrenildiı!i, kent oldu. Bu durum
da da, en büyük ressamiann yetişmesinde Roma'nın ne
den, gerekli, zorunlu bir durak olduğu; hedef, Rubens'in, 
Velazquez'in oraya geldikleri; barok Roma'mn, neden, 
klasik ressamlar olan Poussin ile Le Lorrain'in kendileri
ni en rahat orada hissettikleri ve orada oturmaya karar 
verdikleri daha iyi anlaşılmaktadır. Aynı zamanda da, 
kendine özgü bir özelliıti olan bir başka resim imlayışı 
kendini gösterdi. Bu resim anlayışında, artık kahraman
lık sahneleri dejtil, yanılsama ve hatta denebilir ki göksel 
imgelem sahneleri vardı. Bu resim anlayışı, Gesu Kilise
si'nin tavan süslemelerini yapmış olan Baciccio (Giovanni 
Battista Gaulli, Baciccio denir) ile başladı. Baciccio, aym 
zamanda, Venedik etkilerini yeniden başlatmış ve kilise
nin mimarisinin ustaca bir gözaldatımıyla devam ettiı!l, 
ve tıpkı Corregio'nun Parma'daki kubbelerde gerçekleş
tirdiklerine benzeyen bir gökyüzü görünümüne açılan bir 
başyapıt gerçekleştirmiştir. 

Ama, Romalllann ustalığı kendini asıl 1630 ile 1680 
aras1nda, iki eşsiz mimar ve heykeltraşla ortaya koydu: 
Bemini (1598-1680) ve Borromini (1"599-1667). Bu kişile
rin ikisi de Roma doğumlu deı!ildi. Bemini Napoli'den 
gelmişti ve babası Floransa'lıydı. Borromini ise, Mader
na'nın akrabasıydı ve göller İtalya'sında doğmuştu. Yani, 

31 Sanatı, dünyayı tanımak için bir araç sayan (bak. Leonardo da Vincl) 
klasik Rönesans'ın fikirlerinden tümüyle kopma 16. yüzyıl sonunun 
zihni bunalımından ödünsOz ve yeniden tartışma konusu yapmalann
dan sonra, Caravaggio yeniden öznellige döndü. Coşkular ve duyum
larla yelinmek ve fikri bilmemek: artık, önemli olan, gösterilen şey de
!)il, o Şeyin gösterilma biçimiydl. 
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farklı, hatta neredeyse birbirinin tersi; hatta, soylannın 
devamı, manevi bakımdan, iki aile, Barok'un içinde ise, 
neredeyse iki ayn tarz oluşturdu� izlenimini veren, ama 
her ikisl de kopmaz bir biçimde birbirine bağlı iki mizaç. 

Zamanında, Bernini'ye, ikinci Michelangelo32 oldu� 
yolunda bir ün kazandınldı, ve Michelangelo'da bir anıt
sallık, güçlü bir imgelem, epik bir büyüklük esini ve Rö
nesans'la arasında daha yakın bir akrabalık vardır. Buna 
karşılık, yüceli�e, ululu�a daha yakın olan Borromini da
ha da çok inceli�e, onu şaşırtıcı gözüpekliklere yöneiten 
ve rokokonun aşırı incelik ve incelmişliklerinin ondan 
çıktı� izlenimini veren bir imgelem gücü canhhıtına sa
hiptir. Kuşkusuz, onlar olmasaydı ne Londra'daki Saint' 
Paul Katedrali'ni, ne Fischer von Erlach'ın barokunu; ne, 
Avusturya, Bohemya ve Bavyera manastırlannın sanatı
nı akla 'getirmenin bile olanalP bulunurdu ve bu da bu iki 
usta n m önemini anlamayı sa�lar. Ama, her ikisi de, bir 
Latin incelig-i ve duyarlıh�yla donatılmış, ve onlann ye
rinde, sırf hüner göstt>rmek zevki uğruna, şaşırtma etkisi 
ya da yenilik peşinde koşacak olaniann içine gömülecek
leri bayağılık tehlikesinE> (hasımlan, bu tehlikeyi hiçbir 
zaman tanımayacaklardır) kesin ve güvenilir bir zevkle 
egemen olan gerçek birer Romalı'ydılar. 

Her ikisi de şair, ve bu sıfatla da yaratıcıydılar; ama, 
Bernini, büyüklüğe, görünüşlerin yücelik ve görkemlili�
ne hayran; Borromini ise, verdiğinden ço�nu öneren, 
uyandıran, malzemenin ağı.rlııtını, kendi öz mimarisini 
yontmayı unutacak kadar usta, becerikliydi. Her biri, 
kendisi kalarak, ikisi de, Rönesans öitelerinin barok yoru
munun başansına katkıda bulundular ve Palladio ile Vig
nola'run ilkelerini en uç sonuçlanna kadar götürd\Her: eğ
ri çizgi, elips plan; kubbeler, cephelerin şişkinli(p; düz
lemlerin ve hacimierin kullanılışı, dolayısıyla da, içbü
keyle dışbükeyin karşılıklılığı ve kararlıhğın, değişmezli
jtin, dura#anhğın beklendiği her yerde, hareket, ve özetle, 

32 Michelangelo'nun evrenselli!)i Bemini'de de vardır: onun, aynı zaman
da, ressam, ve çok bOy(ık ve gO zel şenlikleri n ve Uyar ro temsillerinin 
dahi sahneye koyucusu oldugu unutulur. 
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ışık ve tüzgan yakalamak ve taşın içinde tutmak. Her 
ikisi de pek çok sipariş alıyorlardı, pek çok sayıda yapıt 
bıralaruş olmalannın nedeni budur. 

Birkaç dönemlik çalışmalar sonucunda San Pietro'nun 
yapımını tamamlamış olduAlı için, Bemini daha genel bir 
ün ve şana sahiptir: ilkin, 1623-1634 arasında, günah çı
karma hücresinin üstünü kaplayan, hurma sütunlu, dt>v 
boyutlu bronz bir çadır olan tavanlık; daha sonra ise, İnno
centius döneminde, sahınm payandalan ve kubbenin 
ayaklanrun, onlar da bir sütunlar çerçevesi içinde büyük 
bir resirole gizlenmiş olan duvarlannda son bulan ustalıkh 
süslemesi; ve nihayet, orta apsisteki anıt: San Pietro Kili
sesi'nin vaız kürsüsünün kutsal kalıntılar mahfazasıdır. 
Bu, usta sanatçının iki sahneye ayırmış olduAu, modern 
sanatın doruk noktalanndan biridir: aşa#lda, kutsal kahn
tılar mahfazasını taşıyan dev bronz heykeller; üstte ise, bir 
dizi aziziyle, yaldızh yalancı mermerden bir lsa heykeli ve 
çevrelerlig-i pencerede de Kutsal-Ruh'un güvercini. 

Buna bir de, bazilikanın en anlatımhlan arasında ye
ralan bazı mezarlan ekleyelim: VIII. Urbanus'unki 
(1647), ve daha dokunaklı, daha etkileyici olanı da, biri 
iskeletler, yüksek aşamalı bir din adamını saygınligının 
en yüksek oldugu bir zamanda gelerek şaşkınlııla düşü
ren Ölüm'ün figürleri, dilleri ise, duasının dinsel saygısı 
içinde görülen VII. Alexander'ınkidir. (1672). Bunlar, kili
senin içindekilerdir. Dışarda ise, alanı iki kanadıyla sa
ran ve setlerinde bir dizi heykel bulunan elips biçiminde
ki sütun dizisiyle, Aziz Petrus sanki, ona uygun çerçeveye 
konmuş gibidir. 

Bernini'nin, mimar olarak en be!lendigi yapıtı, boyut
lan kusursuz, renkli mermerden olan süslemeleri yapıyla 
çok güzel bir bütün oluşturan küçük S. Andrea al Quiri
nale Kilisesi'ydi.33 Bemini, heykeltraş olarak, barok hey
kel kimliginin kuşkusuz en güçlü görünümünü ortaya 
koymuştur: öyküsü Azize Teresa'nın, kendisi tarafından 

33 Bu bOIOn, 18. yüzyıl rokoko mimarisinin bazı egillmlertnln habercisi ni
ıeligindedir. 
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bir tarihçi kesinligiyle anlatılmış olan ve görenin üzerin
de neredeyse rüzgann esişini duyuran kendinden geçme 
sahnesini mermere döktü� "Azize Teresa'mn Vecdi". Di
ni konulu heykellerine (''Kilise Tarafından Aziz İlan Edil
miş Albertoni", "Sant' Angelo Köprilsü'nün Melekleri") 
karşılık dindışı heykelleri de vardır. Gençliğinde, bir Ati
na yapıtı zarifliğinde olan "Daphne'nin Başkalaşımı"nı, 
olgunluk ç� yapıtlan arasında yeralan, duygulandıncı 
alegori "Hakikati Keşfeden Zaman", onu da kral heykelle
ri ("Constantinus'un Keşfi", "XIV. Louis) ve şaşırtıcı bir 
gerçekçiliği olan portreler: VIII. Urbanus'un büstü, Kar
dinal Borghese'nin büstü, XIV. Louis'nin büstti (Versail
les'da Diane Salonu'nda), ve nihayet, en gösterişlisi, dört 
kıtanın ınnaklanmn kozmik simgesinin yeraldı�, Ro
ma'nın Navona Meydam'ndaki çeşmedir. 

Borromini, daha az uzun sürmüş bir meslek yaşamı 
boyunca, San Giovanni di Laterano Kilisesi'nde çalıştı; bu 
kilisenin iç düzenini de�ştirdi; Sapienza Kilisesi'nde ça
lıştı ve bu kilisenin kubbesini ve sarmal fenerini yaptı; 
San Andrea delle Fratte KHisesi'nin, melekler çekiyor
muş izlenimini veren çan kulesini yaptı; "Propaganda" 
(bugün KatoHk lman Yayma Cemiyeti -ç.n.) binaatnda ça
lıştı, ve bu binaya, bir paravans gibi aÇlhp kapanabilen 
hareketli ve sevimli bir cephe ekledi. Ama, başyapıtı, ça
lışma yaşamının başlangıcında ve sonunda (içi, 1638'de; 
cephesi, 1667'de), kiliseden çok şapel olan, ve tek sahının
da, sütunlann dizilişi duvarlann dalgahh�na uyan ve 
bir çekmece gibi işlenmiş olan cephesi pencereli çan kule
sinin korumasında yOkselen, San Carlino adlı ldlisedir. 
'Bir e� çizgi virtüözü olan Borromini, e� çizgiyi Orato
rium Tarikatı binasının cephesinde, daha sonra da, yu
murta biçimli kubbesi ve kuleleri Barok mimariann Av
rupa'da yaşayacaklan bir kilise tipi oluşturacak olan S. 
Agnese Kiliseffi'run cephesinde kullandı.34 

34 Borromini, Michelangelo öme{)ini izleyerek, ciireıle, yenilik yapmak, 
Bemini ise, papalık Roma'sı kentinin yeniden kazand�ı bliyOkiOk ve 
gOcü dile gelirmek degertillgini göstermiştir: bu n�etlkler, sanatçrıın 
XIV. Louis taralmdan Paris' e davet edilmesine (1665) yabancı de{Jildir. 
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Ve nihayet, bu iki sanatçı, sivil mimari alanında, iki
si birlikte Barherini Sarayı'nda; ayrıca, Bemini Chigi
Odescalchi Sarayı'nda ve Quirinale Sarayı'nda, Borromi
ni ise Spada Sarayı'nda çalıştı. O dönemin Roma konutu' 
tipine, Floransa'nın Rönesans tipi sarayınınkinden daha 
az a#ırbaşlılık, Palladio'nun villalannınkinden daha az 
soylu incelik, Venedik saraylannınkinden daha az sıcak
lık verdiler; ama, çıplak mekanların işlevsel dengesi, süs
lenmiş pencereler ve sütunlu revaklann, duvarayaklan
nın ve parmaklıkh korkuluklann gösterişli düzenieniş bi
çimiyle, özgün bir yücelik ve hoşluk sa�ladılar. Bu, ölçü
nün ve zevkin ustaca bir başansıydı. Kuşkusuz, Barok 
ça�n Roma sarayı Capitole'den türemiştir; ama, kullam
mının tadı konusunda bir niyet ve orada yaşamanın zevki 
gibi daha sevimli bir şeyle. Ve tıihayet, şayet bu sivil mi
marinin dini mimariden daha az yüreklilik, gözüpeklik 
gösterdiği kabul edilirse, ne dini mimari gibi, ruhaniliğin 
zaferini dile getirmesi ne de bir başka dünyanın imgesin
den sözaçması gerekmediğini düşünmek gerekirdi. 

"Roma barocco" adlı kitabı bugün de en açıklayıcı ki
tap olan Antonio Munoz, 1780'e doftru Canova'yla, Barok 
sanatın öldüğünü, ve bunun simgesinin de Papa XN. Cle
mens'ın mezarı oldugunu görmüştü. Aslında, Roma, bel
ki de, örneği, Sardi'nin Santa Magdelena Kilisesi (1735), 
ve 18. yüzyılda düşünülmüş, Sant' İgnazio Kilisesi'nin 
önündeki, şaşkınlık verici, oluklu küçük meydan olan ro
kokoyu35 pek tammamıştı. Ama, Bernini'nin ve Borromi
ni'nin ç�daşı olan ve çalışan, mimar ve heykaltraş ekip
lerine; Rainaldi'\ere, Lunghi'\ere, Algardi'\ere, Duques
noy'lara, Mocchi'lere oranla, gerek sayı, gerek nitelik ba
kımından, 1680'de sekseninden sonra ve hiç de yaşlan
�adan ölmüş olan Bemini'yi izleyen ça�, yetenekli kişiler 
bakımından daha az zengin görünmektedir. Bununla bir
likte, ustalıklan tartışılmaz ustalar o ç.agda da kendini 
göstermiştir: Carlo Fontana, Vanvitelli, Fuga (Santa Ma
ria Maggiore) çok güzel yapıtlar ortaya koydular, ve unu-

35 Roma barokunun görkemliilgi ("gravita•sı), sanki, haflt. zarif ve başta 
gelen yeri süslemeye veren zarif rokokoya geçişi yasaklar gibidir. 
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tulmaz Trevi Çeşmesi Bemini gelenetini o kadar güzel 
onurlandınnaktadır ki, bu nedenle, yapanın da o oldu� 
öne sürülmüştür. Ama, yaratıcı büyük dönem artık geç. 
mişti: ondan sonra artık, "seicento"nun coşku ve tutkusu· 
nu hangi akademik quk}u�n durdurdu�nu bi1iyoruz. 
Duygu, duyarlık artık aynı duygu, aynı duyarlık degildi: 
Papa XI. İnnocentius'un katılı#ı, 18. yüzyılda Papah)m 
içinde bulundu� güçlükler, Papahk devletlerinin gerile
yen ekonoMisi, zengin gezginlerin -artık hacllar de�il, tu
ristler- Kutsal &mt'e getirdikleri felsefe ve dini inançsız
hk anlaJlşı, artJk her şey, bu kentin çekicilik ve sevimlili
ginin tahrip edilmesine yardımC1 oluyordu. Ama yapıtlar, 
onlan yeniden keşfedecek ve, orta Avrupa baroku ile, İs
panya ve Portekiz yoluyla Latin Amerika'ya varmış olan 
yenilenmelerin onlardan kaynaklandıtım kabul edecek 
ateşli, coşkulu hayranların dönüşünü bekleyeceklerdi. 

* • * 

İtalyan baroku tek Roma baroku detildi. Tüm İtalya 
yanmadasında, bu zenginlik ve parlakhk biçemi hayran 
kalınacak başanlar kazandı. Hiçbir yerde, içinde yeraldı
#ı Rönesans ya da Maniyerizm yapı ve anıtlanna aykın 
düşmedi. İtalyan barokunun bu yapı ve anıtlarla aynı soy 
zincirinden oldu�. onlarla akrabalı#ı apaçıktlr. Bununla 
birlikte, öbür İtalyan kentlerinde, Roma'ya özgü durum 
ve koşullar da, jübileler'S de, Petrus'un ardıllannın37 ko
nutu da bulunmasa da, Karşı Reform'un genel anlayışı 
vardır. Barok tarzın en özgün mimarlanndan biri olan 
rahip Guarini (1624-1683) Torino'da San Sudarinni Kili
sesi için bir şapel yaptı; Venedik kenti, bir veba sa1gım
run ardından, Büyük Kanal'ın girişinde Meryem Ana adı
na anıtsal bir tapınak inşa etmeyi kararlaştırdı. KıYl 
kentleri Cenova ve Venedik'in zengin Paricius'lan; küçük 

• Katolklerde. Romaya hacca gidenlerin kilisece günahlannın tam ola
rak baQışlandıgı imtiyaz yılı ya da bu baQışlamanın kendisi (Meydan 
Larousse. ç.n.) 

37 Petrus Jik papa sayılır ( ç.n.) 
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İtalyan devletlerinin hükümdarlan; Parma'da Farne
se'ler, Modena'da Este'ler, Mantova'da Gonzaga'lar Röne
sans'ın bilim ve sanat koruyuculu� geleneğini benimse
yerek, ikametga.hlan için, Roma'daki örnekleri saygınlık
lannı perçiniemiş olan bu tarzı kabul ettiler. 

Napoli'de, ve İspanya'ya bağlı olan bu kralh�n tü
münde, kral naipleri, zengin soylular sırufı (bunlar ara
sında, yoksul ve geçim sıkıntısı çeken, ama yine de, soy
lular sınıfından olmamn kurumlulug-u hiç de daha az ol
mayan bir tanesi de vardı), tarikatlar, 17. yüzy1lda, kuş
kusuz, Roma'dakinden daha az saYJda ve daha az etkin 
kişilerden, ama özel eğilimi, bejtenisi, kararlılıkla, büyük, 
süsleyici bütünlere yönelen bir yandaş toplulu� oluştu
ruyordu. İtalya yanmadasımn do� ucunda, Puglia'daki 
Lecce pek garip bir başannın kazamldl!tı yer oldu. Barok 
yapıtlar bütün İtalya'ya38 böyle yaylldı, ve bunlann baZl
lannın saygmhıP, yüzyllm sonunda ve bir sonraki y'OzYJl
da da, İtalya'dan oldukça uzaklara yaYllmıştır. 

Torino'da, rahip Guarini'nin adl büyük bir addl. Gua
rini, yönelimi tapınmaya olabildijtince daha çok törensel
lik vermek ve ayinlere ışık, çiçekler ve şanla, bir serap ve 
olağanüstülük çekiciliği kazanılırmak olan Teatini Tari
katı'ndandl. Rahip Guarini kendini Borromini'nin anlayı
şında yetiştirmişti. Paris'e giderek orada, Seine Irma
!P'run sol yakasında, yuvarlak bir yapı olan ve bugün ar
tık yokolmuş bulunmasından üzüntü duyulması gereken 
Sainte-Anne-la-Royale Kilisesi'ni yaptı. Ayru zamanda da 
matematikçiydi ve çizgilerin birbiriyle ilişkisi ile kuvvet
lerin birbirleriyle ba�daştmlması konulan onun için 
özellikle çekiciydi . Fransa'da, gotiğin, onun zamanında 
eleştirilen zenginlikleri ilgisini çekti, ve bu sözde bar
barlıg-ın içindeki mimarlık bilimini anlayan nadir kişi
lerden biri o oldu. 

1666'da Torino'ya yerleşti. Katedral'daki Saint-Suai
re şapeli ile San Lorenzo Kilisesi'nin (1668-1687), incelen
mesi, bunlann Maniyerizm'in ve Alevii Gotiğin tüm ince-

38 Yani, sadece Noto'dan sözetmemek için, Sicilya'ya, Slracusa'ya (ka· 
tedrati) ve Palermo'ya (Santa Anna Kilisesi) kadar. 
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liklerini anıtsal bir etkide biraraya getiren seçmeci yapıt
lar olarak ortaya çıkması sonucunu do«umıaktadır. San 
Lorenzo Kilisesi'nin planı son derecede kannaşıktır ve şa
peUerirun düzenlerriş biçimiyle, kontrastıann şişkinlikler 
ve geri çekmelerle elde edildi�, daha önce Palladio'nun 
kullandı� etkilerden yararlanılan, kubbelerle kemerierin 
birbirini izledi�, yan sahınlar üzerindeki kapah geçitler
de, göller İtalyasında sık görülen üçlü pencerenin kulla
nıldı�, ve bezerne kıvnmlan, yuvarlak pencereler, askı
çelenklere yer verilmiş olan, ve nihayet, kubbelerin çevre
leri boyunca kaburga dolaşıklıklanyla ortaya konduklan, 
merkezi plan sanılabilecek olan bir bütün oluşturur. Bu 
çok bol süsleme, duyarlılık venneye engel olmaz. Dolayı
sıyla, �etiye aşın ba#h kişilerin neden coşkudan, ken
dinden geçmeden sözetmiş olduklan anlaşılmaktadır. 
Ama, insanın bu taş ve renkler müzi�nin neşesinden kaç
ması, bunu reddetmesi de haksızlık olur. Guarini, Hildeb
randt üzerinde derin bir etki yapmıştır. Bununla birlikte, 
yine de, Viyana'daki Maria 'l'reu Kilisesi ve Avustur
ya'daki San-Lorenzo Kilisesi'nden daha ince ve daha az öz
lü birçok kilise de onun ortaya koydugu örne�e baglanxr. 

Rahip Guarini'den bir kuşak sonra gelmiş olan, Mes
sina'nın taşkın dekoru içinde yetişmiş, daha sonriı ise Ro
ma'da Carlo Fontana'nın tıtretimiyle yatışmış olan, ku
yumcu çocutıJ Juvara'nın (1678-1736) sanatı ise Borronti
rri'ninkinden çok Berrrirri'rrin geleneglne bağlamr. Kentin 
dışındaki bir teperrin üzerine kurulmuş olan ve Tari
no'nun kurtuluşunun anısına adanmış olan Superga Ba
zilikası, kubbeleri ve sıra sütunlanyla, Batı Avrupa'nın, 
bir ülkeden di�erine, birbirinin kopyası olan, monarşik 
btıyüklügün ve Tann'ya şOkrün büyük anıtlanndan biri
dir. Madama Sarayı'nda, sadece, devsütun dozeninde, ve 
böyle, kentin ortasında yeralması insanı şaşkınh�a düşO
ren bir köşk inşa edilmiştir. Bu köşke dikkatle bakıld:ı
�nda, Versai1les Sarayı ile bazı benzerlikleri oldu� gö
rülür: köşk, Mansart'ın Versailles Sarayı'nın bahçey� ba
kan cephesinden çalınmış gibidir. 18. yüzyılın b9.Şlnda, 
Juvara'mn ünü, Bernini'nin elli yıl önce sahip olduğu ünü 
aştı. Portekiz'de, İspanya'da araınyordu; ve, Felipe V 'in 

54 



ricası Uzerine, orada Alkazar'ın yeniden inşası için plan
lar sundu� sırada İspanya'da öldü (1735). 

Juvara'run, seçmeci olan Barokuyla Pierre Puget'nin 
heykaHeri arasmdaki ba�, ·Bernini'nin saygınh� ve de
hası sağladı. Cavalier'nin, heykellerine sa�ladı� güç ve 
hareketin anıS1, Cenova'da, Pierre Puget ile �etilileri
nin yapıtlannda kendini gösterir. Her zaman daha güçlü 
ve daha zengin olan Cenova39 ise, 17. ve 18. yüzytllarda, 
zaten daha önce, San ta Maria di Carignano Kilisesi ile ka
bul edilmiş olan kentsel görünüme yeni saraylar ekiemiştİ 
ve iç süslemelerin bollu�ndan hoşnutluk duyuyordu. 

Venedik'in baroku ise, bir başka nitelikteydi: ama, 
bir Venedik Barokunun varlı� bile tartışma konusu ya
pılmıştır ve bu c;e�tten bir tartışma, barok sözc�ne ve
rilen anlama bağlı olarak, hakhlık kazanır. Dünyada, ba
rok sözcüğünün geniş anlamda alınmasının, kronoloji gö
zönünde tutulmaksızın bu saygın sUslerneye daha iyi uy
gulandı� pek az yer vardır. Sulann denizkul�nda ve su 
yollannda harelenmesi, gökyüzünün de�şken ve saydam 
renkleri ve gerek anıtlann, gerek yapıhmn zenginli�, 
tarzlannın çeşitliliA'\yle, sürekli olarak, bir görkemli se
rap etkisini yeniliyorlardı. Ve şayet tarihlerle ilgilenilirse 
de, Palladio ve Sansovino'nun sürdürücüsil Scamozzi'nin 
o sırada henüz barok olmadı� doWudur. Ama, 17. yüzytl
da Venedik'in, Avrupa barokunun bütün bir görünümü
nün esinlenmiş oldu� özel bir şenlik havası içinde yaşa
mış olması çok önemlidir. Venedik'teki birçok tiyatroda, 
makineli tiyatro oyunlan, yeni bir tarzdaki operalar (mil
zikli dramlar) ve enstrumantal müzik alanındaki ilerle
meler, çok saytda ve her çeşitten personel gerektiriyordu. 
Bu personelin listesini yapmaya kalkılsa, listenin sonu 
gelmez. Dekor boyayıcılar; aslında, karmaşık aygıtlar 
yapmak ve bu aygıtlan saatleri n çark düzeni kadar kesin 
ve belirgin bir biçimde işietmekte usta, sahneyi seyircile-

38 Karanlık ve dramatik dGnyas1 ve aynı zamanda da IŞiksat kontrasttan. 
Caravaggio tarafından açılmış olan yolda, en son örneklerden birini 
oluşturan ressam Alessandro Magnasco'nun (1667·1 749) Genova'da 
�muş oldu!)unu biliyoruz. 
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rin önünde de�ştirerek, pek çok, şaşırtıeı ve gözaldatıeı 
uygulamada bulunan "makinistler" ya da sahne işçileri; 
kadın, çocuk, kastra (hadım), az bulunur ve çok güzel ses
li şarkıcılar; kalitesi kusursuz müzik aletlerini çalan mü
zisyenler; kendileri de zanaatçıdan çok sanatçı olan, o 
müzik aletlerini yapmış olan çalgı yapımcıları; ve büyük 
bir teknik uııtalık ve o güne kadar ulaşılamamış bir zevk 
inceli�ne erişmiş olan, en alçakgönUllü, sıradan, göste
rişsiz işçiler, hepsi, o sırada, Venedik uygarhı;tımn, şayet 
onlar olmasaydı, 17. yüzyıl Avrupasındak.i, İtalya'dak.i, 
Fransa'daki, İspanya'daki, Avusturya'daki saray e�lence
lerinin hiçbir zaman o kadar çekicili� ve pariaklıltı olma
yacak olan bir seçme ve sanat, bir ustalık denemesi olma
sına katkıda bulundular. Anımsamayı, Monteverdi, Caval
li, daha sonraki tarihlerde ise Vivaldi gibi bestecilerin ad
lannda durdurarak bu icracı, katılı<:ı ve kaynayan dünyayı 
unutmak son derece kuru ve adaletsiz bir davranış olur.40 

Venedik, İtalyan "festa''sının, başka herhangi bir 
kentten çok, Rönesans gelene�ni sürdüren ve gençleşti
ren, yenileştiren atölyesiydi . Hem de, bu kentteki sanat
çıların tümO Venedik'te doıtmamış ve pek çoğu da tüm 
yS�Şamlan boyunca orada oturmamış olduklan halde. Ve
nedik'in, Avrupa barokuna, ilkin dindışı biçimde, dinsel 
müzik düşünüldü#ünde ise, aynı zamanda dinsel biçimde 
de, çok büyük olan katkısı, işte buydu. 

1630 yıllanndan başlayarak, Scamozzi'nin atölyesin
de yetişmiş olan Baldassara Longhena (1598-1682) çok 
sayıda barok yapıt gerçekleştİI'di. Longhena, Salute K.ili-

1 sesi'ni, San Giorgio Maggiore Kilisesi'nin iç merdivenini, 
Pesaro Sarayı'nı ve Rezzonico Sarayı'nı yaptı. Bu yapıla
no heps]nde, yörenin kişilerinin gelenekleriyle, yani San
sovino ile, Palladio ile ve Scamozzi Ue ilişkisi aÇJkça görü
lür. Sivil mimari alanındaki yapıtları bilgi ve zeka ürü
nüdür: bu mjmari ürünleri, zarafetle sağlamhı'tın birleş
mesinden oluşmuştur. Ama, gözüpeklik ve yenilik, veba 

40 Bak. Manfred F. Bukolzer, La musique baroqus, Paris, 1 982 ve daha 
da özellikle: M. Prunleres, 'Cavalli st /'Ç/f)6ra venitian', Paris, 1931; 
S.T. Worsthorne, The Venitian Opera in the XVII. cenr . .  Oxlord. 1954. 

56 



salgınlanndan sonra, 1631 ile 1687 arasında Meryem 
onuruna inşa edilmiş olan Salute Kilisesi'nde kendini 
parlak bir biçimde ortaya koyar. Merkezi planh, sekizgen 
biçimli bir alan üzerine kurulmuş, deambulatoriumlu bir 
yapı olan bu kilisenin merkezi planı gerçek bir tapınak 
girişidir: apsidyollere kadar çekilip uzatllmış bir çapraz 
salıının ötesine yerleştirilmiş, yuvarlaklaştınlmış bir ko
ro yeri. Kilisenin dış görünüşü ise tasannın karmaşıklı�
m dile getirmektedir: sekizgenin yüzeylerinde revaklar 
vardır; ortada, sütunlar arasında, çok güzel bir revak; 
yanlardakiler ise, daha sade ve Palladio tarzı niteliginde
dir. Yapının orta kısmımn üstünde, geniş taş kubbe, se
kizgen bir kubbe bileziğiyle desteklenmiştir; koro yerinin 
üstünde ise, daha az büyük bir başka kubbe vardır ve bu 
kubbenin iki yanında da pencereli iki çan kulesi yeral
mıştır. Bu dev bileşimin aynntılan arasında, büyütülmüş 
olarak, San Giorgio Maggiore'nin ve Redentore'nin öiteleri 
seçilebilmektedir. Bu bütünün yaptığı genel etki, tıpkı, 
Bakire Meryem'in yaldızlı heykelinin altında ve tekerlek 
biçimindeki pek büyük mermer bezerne kıvnmlaıının Bü
yük Kanal'ın kıyısına kadar sürükledikleri çok büyük bir 
ayin alayı arabasınınki gibi, pek büyüktü. Salute Kilise
si'nin etkisi, elli yıl sonra, Viyana'da, Fischer von Er
lach'ın yaptı� güzel kilise Karlkirche'de görülür: bu kez 
elips biçimli olmak üzere, ana sunak ikinci bir yapıya atl
larak, yan şapellere karşılık olan aynı dış revaklar. Bu 
ola#anüstO büyüklü�e karşılık, öbür kiliseler aynı özgün
lüjte sahip degildir. Bununla birlikte, San Moise Kilise
si'nin cephesi, bilezikli sütunlannın uyumu ve zengin 
süslemesinin bollu�yla ('l'remignon, 1668), Santa Maria 
Zobenigo Kilisesi'nin cephesi, büstleri ve kabartmalany
la; Scalzi'lerin (Sardi, 1680) cephesi, çifte sütunlannın ve 
duvar oyuklannın, Jesuat'lann (Massari, 1725) güçlü ve 
zarif, birbirini izlemesiyle, gri ve beyaz olan içi daha son
ra Tiepolo tarafından süslenen devsütun düzeni, Vene
dik'e 17. ve 18. yüzyılın dini mimarisinde önemli bir yer 
saıtlamaktadır. Bu arada, Rossi'nin Cizvit Kilisesi'ne 
(1729) özgün bir yer ayniması gerekir. Bu kilisede, Fas
soretto'nun özenli cephesinin yanısıra, kilisenin içi de, 
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Cenova kadifesi taklidi renkli mermerler ve vaız kürsü
sünün şaşkınlık verici kumaş kaplamasıyla, Barok tarzın 
en garip, değişik yanılsamalanndan birini ortaya koyar. 

Genel olarak, Venedik'in eski geleneği ve mimarisi, 
zenginligi ve yogunlu� içinde uyumlu bir biçimde denge
lenmiş olan Venedik Baroku üzerinde iz  bırakrmştlr.41 

İtalya yanmadasının öbür ucunda, Napoli'nin de Ba
rokun tarihinde kendi yazgısı vardı . İspanya için, Os
manlı dünyası yönünde bir çeşit koruma kuşaılı oluştu
ran, İspanya'ya sıkıca bağlı Napoli Krallı� limanlan Na
poli ve Mesina'nın etkinlikleri nedeniyle, uluslararası ti 

caret ve zenginlik bakımından bir kavşak noktasıydı. Sa
natın yollan orada birbiriyle kesişti. Roma'nın büyük Ba
roklanndan Domenico Fontana Napoli'de çalıştı, babası
nın meslek yaşamının rastlantılan orada Bernini'nin or
taya çıkmasına yolaçtı. Akdeniz'in öbür yakasında, Va
lencia'da do�an ressam Ribera (1588-1655), bazı bakım
lardan Caravaggio'dan etkilendikten sonra42 Napoli'ye 
gelerek bu kentte yerleşti. Yapıtları, din inancı uwuna 
çekilen acılarla ve soluk tenlerin derin gölgelerden çıkı
verdigi ermiş yüzleriyle ilgilidir, ama din inancı uwuna 
ölüm ya da başı ayialı İsa resimleri açık, duru ve neşeli 
bir ışlk içindedir. Ünü, yapıtlanndan pek ço�nun ana
yurduna gelmesine yolaçan siparişler alması sonucunu 
d$rdu: Balamanca'daki Las Augistinas Kilisesi'ndeki 
bir "Purisima" bu konunun en güzel örneklerinden biri
dir. Aynca, unutulmaz bir üstünlük ve parlakhktaki, bu
lutlar arasında görünen ayin başlıklı bir "Aziz Janua
rius"u da vardır. 

O da Caravaggio'nun sınavından geçmiş olan Napoli 
do�mlu Luca Giordano (1632-1705) ise, açık ve belirgin 
renkler kullanarak, gökyüzünü gösteren kısmı ustaca çi-

41 Buna karşılık, yeniden, Venedik geleneQine lliytk, ve özelllkle de, G.B. 
Tlepolo (1690-1770) gibi, Madrid'den Würzburg'a, büyük Barok süsle
mesi alanında yapıtlar vermiş olan ressamtarla karşıtaşabilmek içın 
18. yüzyılı beklemek gerekir. 

42 Ispanya/ gelenegi, gerçekçilik kaygısı ve coşkulu öznell�iyle, Cara· 
vaggio'nun mesajını almaya özellikle elverişllydi. 
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zilmiş resimler yaptı. Tam bir süslemeci olarak kazandıılı 
ün ona birçok ö!P'enci getirdi ve yabancı ülkelere yolcu
luklar yapmasını zorunlu kıldı: on yıl İspanya'da çalıştı. 
Pietro Berretini da Cortona ile karşıla.ştınlmıştır. Daha 
hareketli bir fırçası olan Solimena (1657-1747) ise Napoli 
Barokunun kabul edilmesini sa!lladı ve yaŞamının sonu
na kadar sipariş aldı. 

Napoli Barokunun bu uluslararası ününün tersine, 
Barok mimari, İtalya'run ücra ili Puglia'da garip bir başa
n kazandı. Lecce kenti için bugün de hala, Barokun Flo
ransası nitelemesi yapılmaktadır. Kentteki çok sayıda ki
lisenin varh�mn açıklaması, bu kiliseleri inşa edenlerin 
18. yüzyılda büyük topraklann sahibi olan tarikatların 
birbirleriyle yarışma durumunda bulunmalandır; ama. 
sanatın niteliılinin nedeni, kentte, hafif pürtüklü, beyaz, 
havayla temaata sertleşen ve sararan bir taştan yontulan 
heykellerio oluşturduğu bir heykaleilik geleneılidir. Bu
nun sonucu olarak da, yüksek kabartma ya da motifli pek 
çok süsleme yapılabiliyordu: askıçelenkler, gülbezekler, 
pencere çerçeveleri, geleneksel biçimli yapılar üzerine 
yüksek çiçek vazolan. Bu genel büyük ustalık içinde, mi
marlar en çok, elips (San Matteo), ova! (Santa Chiara), 
yivli (Carmine) planlar kullanmaktan, yapının dışbükey 
olan alt yanıyla içbükey olan üst yanı (San Matteo) ara
sında yaptıkları bu karşıthklardan, kubbenin yakınına, 
yüksek, pencereli çan kulesi yapmak atılımı (Gius. Zim
ballo tarafından, 1681) gibi atakhklardan hoşlandılar. 
Zimballo Kardeşler gibi bazı heykelciler, Celestinusçula
nn ki1isesinin (ya da Santa Croce) cephesini sütunlar, 
hayvan ya da insan biçimli heykelsütunlarla süslediler. 
Bu, hızla artan ve Avrupa'da eşi bulunmayan43 bir süsle
meydi, ve daha şaşırtıcı olanı da, bu süslemenin yapıldıılı 
binanın genel görünüşünün duru, açık ve sade kalmasıy
dı. Böylece de, süslemeci heykaleilik Lecce'ye o şaşırtıcı 
özelli!lini kazandınnış oluyordu. Bu heykelcilik, kiJisele
rin süs kuşaklannda ve saçaklannda, elma biçimli dev 

4S Belki de sadece, Ispanya'daki Churriguera Üslubu'nun dışında (Daha 
ileriye bak.) 
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topuzlar, vazolar, melek figürleri biçiminde çok yayılmış
tlr. Ayrıca, şerit süslemeletiyle; inci, deri ya da küçük 
yüzkalıbı motifleriyle, Celestinusçular Manastln'nın ve 
1694 ile 1709 arasında, Cino tarafıhdan, İtalya'nın en gü
zel tiyatro alanlanndan biri sayılabilecek bir alanın çev
resinde inşa edilmiş olan piskoposluk sarayını çevreler. 
Lecce'delti durum ancak, genel barokun içindeki bir du
rumdur ve koşullan bir okulun ışımasına elverişli d�l
dir. Ayrıca şu gözlemi de gerektirynektedir: mimari nite
likte olmaktan çok süsleme niteli�nde olan bu durum, İs
panyol tarztnda, yapının bir çeşit kaplaması, yığınlann 
yeni bir eg"iliminden çok, biçimlerin üzerine konmuş bir 
fazlalık, bir ek yüktOr. 

Roma, birinci sırada, ama aynı zamanda da, yaratıcı 
merkezler olan Torino, Venedik, hatta Cenova, ressamla
nnın ünüyle Napoli, "seicento" İtalya'sında, ltalya'yı, Rö
nesans'ınki1ere44 erişememekle birlikte, esin kayna#ı ve 
tüm o �  Avrupasının sanat yaşamma örnek olarak ka
bul ettiren bir etkinlik ve saygınlık içinde tuttular. 

4" halyan uygartı!)ı konusunda, halya'ya "selcento"nun birinci yarısında, 
Rönesans'a yaraşmaz olmayan gerçek (seçkln, yüksek) yerini ver
mek bakımından garip bir küçümseme vardır. Bak. J. Delumeau, 
L'ltalie de Botice/11 a Bonaparte, Paris, 1 974: Undossier controverse, 
p.1a1 a 1as. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
FRANSA'DA BAROK VE KLASİSİZM 

Fransa uzun süre, baroka kesinlikle direnen bir ülke 
olarak tanındı. AÇ1klı�a ve saJlduyuya tutkun bir ulusal 
üstün yetenek, Comeille tarafından yüceltilmiş olan irade · 
saygısı, Descartes'ın öıl'retti(ti akıl saygısı ; bu tutumu des
tekleyen ve ortak kanı olarak kabul edilmiş olan kanıtlar, 
uzun sOre, bunlardı._ Daha büyük bir gereklik düzeyinde 
ise, akademiler tarafından ilan edilmiş olan kurallardan, 
gerçeksilikten, hatta, ideal bir başannın sırrını veren "bil
mem ne"den sözedilir. Voltaire 'tarafından kabul edilmiş 
olan "XIV. Louis yüzyıh" sözü birer evrensel model olarak 
kabul edilmege yaraşır, bilgece düzenlenmiş ve ince uyum
lu, ve başkasında yoklugunun nedeni ya araçların zayıflı
ıtna, ya da önüne disiplinin geçebiimiş old$ klasik bir 
edebiyat ve sanata ortak edilmiş durumdaydı. Akılcı, Pozi
tivist ve burjuva 19. yüzyıl bu görüşün üstünlügünü artır
dı, hatta ona, ulusal onurla biraraya getirilmiş olan bir 
dogmanın gücünü verdi. Fransa'run, hiç de, İtalya ya da 
Avusturya ülkeleri gibi, özel bir barok Çlftır ortaya koyma
mış oldu�; 17. yüzyılda, sağlam bir sistemin siyasal gü
cüyle, kuşkusuz, hiç de eşi benzeri olmayan, ama Ors y .Ro
vira'nınkiler niteli�ndekilerin en parlaklanndan biri olan 
bir ekonomik refahla, İtalyan RönesanSı'nınkiyle karşılaş
tınlabilecek ve güzellik ülküsüyle ve bu ülküyü yapıta çe
viren uygulama yöntemleri arasındaki dikkate deller bir 
dengeyle, bu saygınlı!lın, bir klasisizm saygınhılı oldu
�nda kuşku bulunmadıltı çok dowudur. Ama bu klasi
sizm de, çok zaman, kurallann etkililiğine aşın bir gü
venle içinde kuruduılu, duyarlığını yitirdiıli akademizmle 
birbirine kanştınlmıştır. Böylece, sentezini yapmayı ba
şardııt ve klasisizmin düşüncesiz, sakınımsız ya da inatçı 
övücülerinin, olanca zenginli!lini iyi tanımadıklan için 
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çok zaman anlamını bozduklan zihinsel ya da duyulur 
güçler, gereğinden çok basit llflelere indirgendi. Bugün ise, 
bunun tam tersi bir yamlgıya düşülüyor: iş, ilkin yabancı 
ülkelerde, aynca, günün zevkine uymak amacıyla, ve aynı 
zamanda, önemsemezlik nedeniyle de, Fransız klasisizmi
nin önemi ve özerkliğinin yanlış olarak ve aşın derecede 
azaltılmasına dek vardınlıyor. Tüm 17. yüzyıl Avrupasına 
barok damgasım vumıak, hele hele, Fransız klasisizmini 
genel bir barokun klasikleştinci bir kesimi saymak, çö
zümlemeye, incelemeye hiçbir zenginlik getirmediği gibi, 
birinci derecede önemli bir olgu olan Fransız klasisizminin 
yorumuna da zenginleştirme 8afl'la.mayan acele benimsen
miş bir görüştür. Fransız klasisimlinde hiç de az olmayan 
barok yakmbklan daha çok be�enmek, daha iyi dejterlen
dirmek ise başka bir şeydir. örneğin, Versailles Şatosu, 
her şeyden önce tümü bakımından; düıen, dingin görkem, 
gezendt> uyandırdıgı uyum duygusu bakımından, klasik 
baştın olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte, yine de, bu 
klasisizmin, daha dikkatli bir incelemede birçok barok ni
telik ortaya koydu�nu, ama bunun, o klasisizmin daha 
genel bir hareket içindeki ikinci derecede bir olgu sayılma
sına izin vermedijtini unutmamak.gerekir .45 

Bütün bunlar, sırf, zihne eskiden gereğinden çok ba
sitleştirilmiş ve acele bir yorumun yeniden kanştıı-ması 
tehlikesini taşıyan güç bir sorun konusunda yön vermek 
için bile olsa, yine de söylenmiş olmaya de�er. Öte yan
dan, bir olgu da gerçekleşmiş durumdadır. XIV. Louis ça
� Fransız klasikçiliginin bir yetkinlik, eksiksizlik, kusur
suzluk oldu� yolundaki aşın manbklı anlatım tarzına gö
re, o ç�dan önce, Fransız klasikçiliğine ulaşabilmek için 
ancak bazı beceriksizce ve belirsiz çabalarla karşı karşıya 
gelinebilirdi; özetle, Boileau'nun dogması46 "Nihayet Mal-

• 

45 Yapay bir kategori yaratmak pahasına. bu klasisizmln barok ile klasik 
arasındaki belirsiz. kaypak. ikl anlama çekilebilen durumunu göster· 
mel< Için 'XIV. Louis dönemi bilyOk Versailles sanatı"ndan sözedile
mez ml? 

4fl Bunun kanıtı, kısa bir sOr e önce, Lanson'un • L 'Histo/re de la lıtterature 
française'inin (Hacheıte) yeni basımının yapılmış olmasıdır. 
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herbe geldi!" ile, ve ondan sonra da, ya coşkusuz bir tak
litçilikle (Voltaire'in tragedyası), ya da sapma yoluyla 
(Rousseau'nun romantizmi) çöküşle karşılaşıldı; bugün, 
booun yerine, daha akıllıca, bir başka görüş getiriliyor. 

Genel olarak 16. yüzyılın sonunda ve 17. yüzyılın ilk 
yanaında bir Fransız edebiyatı gelişti. Bu edebiyat, klasi
sizmden önce ve Boileau'nun ülküsüne az uygun olduğu 
için değil, dile getirmek istediği şeyle ve iletisinin, mesa
jımn niteliği ve hoş biçimiyle tanımlanmaya çahşılır. 
Böylece, düzensiz, kura\sız, acı1ı, özlem1i, imgelemeci, do
ğa aşığı Sponde'lar, Theophi\e de Viau'lar, Saint-Amant'
\ar Fransız edebiyatı ülkesinde tam yerlerini buldular. 
Ve, işin bir ödülden de değerli olan yanı, yine hayran bı
rakmalan ve sevilmeleriydi. Kendileri de karşıtı oldukla
n, en küçük bir rahatsızlık duymaksızın bir tarzdan diğe
rine geçtikleri; sırasıyla, gerçekçi, tez kavrayıcı, ince, ka
ba, nazik ve duyarlı o\duklan, ya da, aym zamanda, sade
ce aklı kurallan yapmadıkları, tutkulan fikirlere degil de 
imgelere, müziğe çevirmPk için çekici görünüyorlard1. İş
te bunun için barok ilan edildiler. Belki yann da maniye
rizm tarafından üstlenileceklerdi . 

Bu durumlann her birinde, bu, onları klasiklerden 
ayırdettiren, ve aynı zamanda, zihinlerin, törelerio ve ge
leneklerin lirizmle dolup taştıjp; tutkuya, coşkuya saygılı 
imgeler, sözcük etkileri bakımından zengin, ve aynı za
manda da anlayışlar ve geleneklerin genel eğilimine uy
durulmuış bu zamanda yabancı47 edebiyatlara, İtalyan, 
Alman, İngiliz edebiyatma bağlı olan şeyi kabul etmek 
demekti . Ve o zaman da, demek ki, yaşam tarzlan, onur 
anlayışı ve aşk anlayışı, bozulma, düzensizliğe (buna, 
anat'şik bir özgü1'1üğe diyebiliriz), klasik düzen ve denge
den daha yakındı. Her biri Rönesans'ın dersleri ve sonuç
lanyla ilgili dersler konusundaki birer varyasyon olan, 
zevkle ilgili yöntemler ayırQ.edilmeye çahşılır, maniye
rizmden; ya da, esine, iç güce ve zamanın başlıca nitelik-

•r Bu noktayla ilgili olarak, Litterature baroque en Europe (bibliyografya
ya bak.) adlı kitabımızagönderme yapabiliriz. 
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lerine daha önde gelen bir yer verilirse, baraktan sözedi
lebilirdi. Bu yazarlar, Marie de Medicis'nin naibelijti ile 
XIII. Louis'nin saltanatının olayh döneminde, onun tasa
nlanmn bilincindeki bir krallık iktidanyla, iç birli� de, o 
birli�e erişmek arzusu da olmayan bir toplum arasındaki 
bir mücadele strastniia yaşadılar. 

Klasisizmin habercisi olarak kabul edilen Malherbe 
birçok yönüyle barok olmayı sürdürüyordu. Kralhgı.n, 
Richelieu'nün eseri olan, ama elde edilmiş olan sonuçlara 
karşın, bir deneycilikten öte bir yere geçemeyen genel dü
zenlenme çabasında, Fransız Akademisi, dile ve edebi ya
pıtlara bir denetim �esi getirdi; klasisizm olacak olanı 
hazırladı; ama, bir günden digerine, ne :ıevki, tarzı, ne de 
egi1imleri degiştirebildi. Comeille, yoruma göre, klasik ya 
da baroktur;48 dilin gelişmesi, olkosüniin ve iradesinin 
kavranılmast bakımından klasik; birçok biçimi ve imge
siyle; kendisinin de itiraf ettigi, yüksek ni telikli esinini 
ve romarıeske e�i1imini düzenlilik ve gerçete yakınlık 
kaygıianna batJmlı kılmak konusunda karşılaştı�nı iti
raf etti� güçliiklerle baroktu. Her ne olursa olsun, Cor
neille'de, barok oldugu söylenilebilecek, ama Maniyerist 
etiketi yapıştmlmast güç, patetik bir büyüklük vardır. 

Ve nihayet, bu dönem, Roma'da başan kazanmış olan 
Karşı Reform'un etkisinin Fransa'da derin bir biçimde 
duyuldu� dönemdi. Ama, Karşı Reform'un siyasal savla
nnın içinde yeralan Protestanhk, Fransa'da, ancak Nan
tes Fermanı sayesinde güvencedeydi, ve sadece, soylular, 
subaylar ve burjuyazi üyeleri arastndakilerin oluşturdu
gu bir seçkinler toplulugı.ınun içinde �lam ve etkin du
rumdaydı. 1600 yılı dolaylannda, barokun Roma'da ken
dini parlak bir biçimde. ortaya koydu�nu ve VIII. Urba
nus zamanında gelişti�ni düşünmek do�u olmakla bir
likte, Fransa'nın baroku henüz benimsememiş oldu�nu 
unutmamak gerekir. Fransa'nın sosyal yapısının aşın çe
şitliligi, ve barokun de�şik akımlar arasındl'. uyandırdıgı 
talebin yüksekligi, bu durumun başka türlü olmasım ön-

48 Barok tiyatronun başyapıtlarından biri, ComeU�'in L'l/luslon comi· 
que'idir ('Komik Aldanış"). 
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lüyordu. Fransa'nın kendi öz gelenekleri saglam ve çeşit
liydi: goti�n, Fransa'mn, kayna#J.nı Ortaç�dan alan, ve, 
köylü sınıfı ile tutucu küçük siteler topra#! olan gelene� 
ve kendi öz Rönesans'ının gelenel}i. Fransa, dış etkilere, 
bunlann hiçbirinin baskın ya da tekelci olmasına izin 
vermeksizin açılıyordu. 

Pek çok kilise inşa ediliyor, bu kiliseler süsleniyor, 
eski tapınaklann süslemeleri yenileniyordu. Fransız iş
yerlerinde yetişmiş olan mimarlar, çok zaman kendisi, İs
panya ya da İtalya konusunda deneyimli, tarikat kökenli 
bir müşteri toplulu�un isteklerine dikkatliydiler. Böy
lece, Lemercier, Sorbonne'un şape\inde, ustaca yapılmış 
olan planda, duvaroyuklu ve bezerne kıvnmlı cephenin 
düzenlenmesinde ve görkemli kubbede Roma kiliselerin
den esinlendi. Cizvit mimar Peder Martellange, güzel 
Cizvit Koleji Kilisesi'nin yapımında, della Porta'nın yapıtı 
olan Santa Maria dei Monti Kilisesi'nin (1580) anlayışını 
ve aynntılannı benimsedi . Böylece, barok Roma kendini 
Paris'te bulmuş oluyordu:'' Xlll. Louis'nin saltanatının 
sonunda, Cizvit Kilisesi'nin (Saint-Paul-Saint-Louis) ya
pılması, P. Moisy'nin de işaret etti� .gibi, klasik anlayışla 
barok anla)'lş arasındaki bir çatışmanın belirtisi olabilir
di. Bu kilisenin sahını (Martellange'ındır), büyük ölçüde 
Gesu Kilisesi'nden esinlenerek yapılmıştır. Ama, De
ran'ın yaptıtı ve düz olmayan cephe, İspanyol Rollandası 
tarzındaki ve ö!lretisel sakınırnlara karşın halkı hoşnut 
eden agır süslemeler anlayışıyla Saint-Gervais'yi anımsa
tan ögeleri birleştirir. 

Fransa'ya pek yakın olan bu İspanyol Rollandası 
Fransa Kralhılt'nda sanatı etkilemiştir. Bu konuyla ilgili 
bazı meraka deıler ara duraklar vardır. Rubens en gerçek 
ve saygın Baroktardan biridir. Onun, lirizm düşkünlü�, 
göz kamaştıncı imgelem gücü, mitolojik resimlerde bile 
unutmadıılt, et, ten ve ülkesinin kadınlannın tenine ver
diıli renk konusundaki kösnül tat alışı, sıcak ışıılJ, yapıt
lanna güç ve ustalık kazandınr. Ama onu yetiştigi İtal-

48 Aynı zamanda da, sivil mimari yapıları konusunda, ·xııı. Louis Tarzı•, 
klasik denge ve sadelik yönQnde belirgin bir &9ilim ortaya koyar. 
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ya'dan ayırmak olanaksızdır. Öyle  ki, İtalya Baroku, Lu
xembourg Sarayı'nı süsled.igi, Marie de Med.icis onuruna 
yapılmış büyük kompozisyonlarda, Fransız Salomon de 
Brosse'un Floransa saraylanndan esinlenerek inşa ettigi 
Luxembourg Sarayı'ndakinden hiç de daha az mevcut de
�ldir. O sıralar, türresmi, çiçek, her günün eşyalan res
samlan olan, gerçekllllin ressamlan çok tutuluyorlardı . 
Bunlann pek çogu Fransa'ya yerleşmiş Flamanlardı ve 
sayıları Paris'te yüksekti. BaZl başkaları ise, yüzyılın or
tasına dokru, Georges de La Tour gibi Lorraine'lilercli. 
Ama, bu kimsenin yalnız biçimle ilgili yöntemlerini, degi
şik ışık verme tarzlarını de#}l, halkın sevdijp kişilere du
yulan ilgiyi ve yaşamın basit, küçük, sıradan, her günkü 
sahnelerini de Caravaggio'ya bağlamak gerekir: hiçbir 
şey, maniyerist aşm inceliklerden, ya da Barok abartma
dan, tumturaklılıktan daha uzak degildir. Dolayısıyla, 
demek ki, Fransızların bu seçmecilik egilimi bir tek for
müle indirgenemedigi gibi, kimi zaman Maniyerist ve Ba
rok da olan, ama daha o zaman bile klasik yapıtlar bakı
mından zengin, klasisizm öncesi bu seçmeci zevkleri bir 
tek formüle indirgenemez. XIII. Louis'nin ressamı Vouet, 
zamanın İtalyasının d.in ve sanat alanında güçlü bir bi
çimde etkisi altında kalmış bir Baroktu. Ona, çok daha 
antelektüel olan sanatı ve daha yüksek düzeydeki esini 
nedeniyle Poussin karşı çıkanldı. Poussin Paris'te uzun 
zaman kalmadı; ama, Roma'da, Richelieu'nün çevresini 
oluşturanlar arasındaki Fransız bir ahcılar topluluitu 
için, gösterişli, görkemli ve derin bilgi gerektiren büyük 
kompozisyonlar olan Dini Törenler Dizisi'ni yapmayı sür
dürdü. Bu tarihle, çeşitli çevrelerde, taşra illerinde baro
ku ye�leme arasında bir ba� kunnaya çalışmak gerekir 
mi? Taşranın daha ısrarlı geleneksel sadakatleri vardı. 
Soylular sımfı, yaşam tarzmda ve zihinsel tasanmlann
da, kuşkusuz, düşgücüne ve kalbe çarpıcı gelene, gerçek
çilikten, içinde burjuvalann cid,cliyet anlayışlanyla daha 
çok benzerlik, yakınlık bulunan şeyden daha yakındır. 
Ama, insan bu konuda bir genelleştinne yaptıltı ımda ya· 
nıhr. Mansart'ın Blois Şatosu için olan uyumlu ve dengeli 
tasansını, klasik anlayışa enikonu yabancı bir kimse, 
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Ga.ston d'Orleans kabul etti. Oysa, aynı Mansart, Val-de
Grace'ta (bugün askeri hastane -ç.n.) barok nitelikleri 
Sorbonne'un şapelindekinden daha belirgin bir Katolik 
kilisesi yaptı. 

FTonde'dan önce ve sonra, Mazarin'in teşvikiyle, Ve
nedik'te ya da İtalyan saraylannda On kazanmış dekor
cular getirtilerek oynanan İtalyan tarzı operalar, makine

·ıi tiyatro oyunlan başan kazandı.50 Paris'te, bunlara kar
şı, belki de, sanat konusundaki aykm bir düşünceden 
çok, tutumlu davranmak endişesiyle ve dini gerekçeyle, 
bir tepki olarak ortaya çıkt1. Compagnie du Saint
Sacrement'm sofulan, Jansenistler, irat sahi pleri, Protes
tanlar, aynı ya da farklı nedenlerle (şayet böyle denebilir
se) sert düşünce etrafında bulunuyorlardı. 

26 Ağustos 1660 günü, Kral'la Kraliçe'nin Paris'e ge
lişleri sırasmda, zamanın en görkemli kentsel ve monar
şik şenliklerinden biri, ve Parisli sanatçılar tarafından 
gerçekleştirilen zafer taklannın bir kısmı klasik safhk, 
katkısızhk, anlı�, büyük çoğunlugu ise barok bir bolluk 
ve gösteriş ortaya koydu. Bu süsleme, Fransa'nın o tarih
teki zevki konusunda bilgi verecek niteliktedir. Dolayısıy
la, sanatçı)ann, hiçbir ayınm gözetmeksizin, birçok deği
şiklikle şu ya da bu perdeden çaldıklannı söylemek azdır 
bile. Aynca, burada., Mani'ci bir çatışkıda klasis\zm ile 
baroku karşı karşıya getirmek de sözkonusu değildir. 
Ama, o tarihte, Fransız kamuoyunun, üzerinde korkunç 
izler bn·akmış olan bir dış savaşla bir iç savaşın felaketin
den sonra, aynı zamanda hem banş hem de ün, şan özle
mi duydugu da dojtrudur. Fransız halkı, kiliselerinde, 
anıtlarda; bu sarayın, ve zaritlw ve ünü onu bOyüleyen 
bu kralın çevresinde, saygın bir sanatın özlemini duyu
yordu. O karmaşık ve canlı toplumda, bir ülkü ortaya çı

karmaya ve tanımlamaya çalışıyordu, ve bu toplumda, 
karmaşık ve canh nedenler, yapıtiann üstünlüğünOn 
esiniediği bir yol, yöntem, kurallar; beceriklilik, hüner ve 
bilmem ne (dolayısıyla, demek ki güzelin örneği, modeli, 

so Bak. laurin-Portemer. La politique artistique de Mazarin, "Etudes ma
ıarlnes• içinde, cin. 1 ,  Paris, 1981, p.1 75-399. 
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ve genel kapsamda) de benimsenmesini, ya da, hiçbir cü
retten kaçınmaksızın, hürriyeti, düş güeünün düşlemleri
ne razı olmaksızın yetleyecegi kadar güçlüydü. Şayet bu 
yorum dotruysa, o ıaınan, XIV. Louis Fransasırun, peki
ll, bir seçme denemesi yapmış oldulu söylenebilir. 

Ama bu seçme, mimaride, "Cavalier" Bemini'nin Pa
ria'e yolculutunu (1665) belirleyen etken de�ldi. Betni
ni'nin. tarzı h• gitmemiş oldulu için Paris'te olumsuz 
bir yanıtla karşılaştılım sOylemek kadar gerçe�e aylon 
bir şey olamaz. Colbert, onun. Paris'te yaptıgı, barok ni te
Iili, kesin plandakinden çok daha belirgin tasanlanm be
tendikten ve bunlar üzerinde tartıştıktan sonra, Paris'e 
gelmesi için Jın"&r etmişti. Bu kesin plan, bugünkü Louv
re'dan çok daha geniş, aynı zamanda da, dam korkulu- · 
gunda, bir heykeller galerisi ve avluda örtülü balkonlar
dan oluşan bir silaleme vardı. Bü)'ük bir olasılıkla, Fran
sız başkentinde, o zamanın Avrupasındaki öbür başkent
lerdekilerin ruçbirlyle karşılaştınlamayacak böyle bir sa
ray bulunması, Fransız zevkini detiştirirdi. Nitekim, za
ten, •bazı eleşt.innenleT, Bemini'nin bu tasansını izleyen 

· zaman içindeki Fran817 yapıtlannda da..Bernini'nin tasa
nstndan it:lı>r bulmuşl•miır. Daha 166Tden başlayarak 
bu tasandan vazgeçilm�>sine yolaçan nedenler iki çeşittir: 
İspanya Veraset Savaşı'na girişildi� bir sırada aşın mas
raf korkusu; Paris'te, yapıtlannın güzel olacaA"ından emin 
bulunulan derin bilgili mimarlar (Le Vau, d'Orbay, Per-
nult) bulunması. 

· 

Bunların üstün yeteneklerinde benzer hiçbir yan yok
tu: Perrault'nun bu konud.aJO tasanlan, çok yalın, ama 
biraı kuru olan sı� sütıınlanyla, kla.sisizmin uyumu ve 
agJrbaşhlıgına sahipti. Ama, Le Vau'nun inşa etti«\ Ver
sailles Sarayı barok esinli ve egilimliydi:51 XIII. Louis 
tm'zı -küçük şatoyu, bah�ye cepheeri ana binanın yeterli 
uzakh#;ını ve kö� yapılar arasındaki bir çıkintıyı i�ren 
gtnel bir yapıyla çevreliyordu. Hardouin-Mansart, cephe
nin düzlutünü ll&#layarak ve Aynalar Galerisi'nde düzen-

51 Meımar Avlu'nun slislemesine bt.ı<. Ayrıca, bak.: F.Gebelln, VBrsaH-
19s, Paris 1965; L.Benoist, Histo/re dB Versaill8s, Paris, 1973. 
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leme yaparak, boşluk bırakılmış olan yerde) yapıya ya
taybk izlerumi veren Güney ve Kuzey kanatlan eklemli
yerek, Versailles'ın tümüne, klasik görünümünü yeniden 
kazandırdı. Üç ayn tarzdaki sütunlan üst üste getiren ve 
kubbenin güçlü etkisini külahın inceli�yle hafifleterek, 
kurallara titizlikle saygıyt imgeleme gücünün özgünlü
�yle birleştiren İnvalides Kilisesi'nde de aynı nitelikler
le karşılaşılır. 

Her tarafta, özel bir zarafet, nüanslı bir etki anlaytşı, 
ayrıntı ile bütünün uyumu vardı. Kuşkusuz, büyüklükten 
zarafete kayan, baroka yaklaşan; tıpkı, Fransız ve yaban
cı kamuoyu için özellikle XIV. Louis'nin gücünü ç�ştı
ran, XIV. Louis'nin özel zevkine yönelik-Marly Şatoeu ile 
köşklerinin düzenienişinde belki de rokokoyu haber ve
ren bir şey görüldü.52 Ama, kuşkusuz, her zaman, bir ya
pının dış görünüşünü o yapının yapılış amacına uyarla
maya özen gösteren ve böylece de, öğretiye hiçbir zaman 
aykın davranmaksızın sonuçlannı degiştinneyi başaran 
bu tasayt unutmamak gerekirdi. 

İki tarz ya da iki ayrı zevk arasındaki yanşmanın ga
libi olan Fransız klasisizminin başarİsı, "antik" olanın ar
tan seygınh�nın ve Mimarlık Akademisi'nin ögretisinin 
sonucudur. Garip bir kadirbilmezlikle, gotik tarz orada 
aforoz edildi; ve, İtalyan barokiardan her şeyi; ne Conto
na'dan, ne Bernini'den, hatta Borromini'den de her şeyi 
kınamadan, ölçüsüz, çılgınca uygulamalar, şaşırtıcı uygu
lamalar ve ustalık etkileri orada suçlandı ve kınandı. Ve· 
nihayet, Vignola, Palladio, Scamozzi'ye ve özellikle de 
Vitruvius ile antik'e orada yeniden de�er kazandınldı. 
Mimari tarziara saygı, oranlara, ölçülere kesin uyma, 
süsleme motiflerinin seçiminde tutarlılık ve yerindelik, 
akıl ve ölçülülük güzel bir sanat yapıtı için vazgeçilmez 
koşullar, ve bu kurallara uygunluk da zevkin, be�eninin 

S2 Rokoko sOslemenln, Trianon·un açık renkli ahşap kaplama ve sOsle
melerinin, şöminelerin, demir ve tunç eşyanın, Jules Hardouin· 
t...ansart'ın yaratısı. daha sonra ise ögretllileri De Cotte, Bolfrand, 
Meissonier ya da Oppernordt taralından geliştirilmiş oldugu konusun
da gôrOş birli!)i vardır. 
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gizi olarak sunuldu. Böylece ortaya, Floransa ve Roma 
Rönesansı tarzın.ı anruran, Roma barokuyla benzerlikleri 
de bulunan, zira, aynı Rönesans'tan türemiş olan, ama, 
bir denge ve zariflijte sahip, içinde zarafetin hiçbir zaman 
kmlgan olma<b�, güeün aR:ırhksız olduğu, hantal olmadı
�; ululuğun, yüceliğin, görkemin göaterişsiz olduğu bir 
tarz çıktı. Bununla birlikte, tıpkl akademizmin gözü den
gede oldu� gibi, zariflik bakımından gözü yapmacıklıkta 
olan bu tarz, mimariyi bir ülküye do(tru yükselten ve ona 
kolayhgt yasaklayan ciddi ve çekici bir ö�etinin ürünüy
dü. Ama, icat artık, kuralları belirli bir amaca uygulama
nın kişisel bir tarzıydı; ne salt düş gücü olabilir, ne de öit
retiyi aşabilirdi . .Edebi klasisizmde benzer özellikler göz
lemlenebilirdi. Edebi klasisizm de, kaynakını, Akade
mi'de Abbe d' Aubignac'ın çevresinde işlenmiş ve anlatı
mmı "Art �tique"te53 bulmuş olan bir ö�etiden alır. 
Gerçekçilik ve maniyerizm edebi güzelliğin iki kaynaılt 
olmakla birlikte, Boileau gerçekçilik ve maniyerizm ko
nusunda acımasızd.ır. Boileau, İtalya'nın barok edebiya
ttndan nefret eder. Bir kez, üstün yeteneği zorunlu ilan 
ettikten sonra bir daha sözünü etmez ve temel nitelikleri
nin zevk ve uygunluk olarak kalması gereken bir yapıt el
de etmek için bıkmadan usanmadan gösterilen bir çabaya 
yönelinmasini ö�etir. Böylece, zekaya tam bir doyum ve
rilerek, duyarlı�n harekete geçirilmesi sBg'lanır. Ama bu, 
bir ö�eti ülküsüne sadakat, bir edebiyatı klasik ilan et
meye yetmezdi. Bir edebiyat, duyarlıltı n, artık zengin, ke
sin ve nüansh, içinde tüm bir yaşamın deneyi nin, acısının 
ve umudunun duyumsandıitı; duyarltıtın bir evresini bir 
tüıricede ya da bir dizede dile getirmeye elverişli bir dilin 
anlatım niteliğiyle klasiktir. Böyle bir edebiyata klasisiı
mini açık ve herkese kavramlabilir gelebilen bir biçimde 
veren, onun içselliği ve insansıhıtırur. "Bu, belirli bir ölçü
de, sarayda ve kentte, titiz ve bilgili, haberli bir seçkinler 
topluluğu varolmaksızın yazılamayacak, okullarda klasik 
İlkçaitla ve hümanist anlayışla beslenmiş bir edebiyattı". 

63 Bak. R.Bray, "Formallon de la doctrine classique•, Paris, 1966. 
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Klasisizm sadece, kurallann ve ög-retilerin ölçütünti 
gerektiren türlerde sona ermiş değildir; bununla, örnegi 
eski sanat yapıtlannda bulunan, trajik ya da komik tiyat
rodan; hatta, La Bruyere'inkileriler gibi düşünceleri ge
rektiren düşüncelerden değil ,  Madame de Sevigne'nin 
"Mektuplar'\ Retz Kardinali'nin ya da Saint-Simon'un 
"Amlar"ı gibi bagıinsız yapıtlimmn içeriğini oluşturan 
düşüncelerden sözedilmektedir. Ne bütün bunlar, ne de, 
herhalde, Volta1Te'in "XIV. Louis Yüıyı.h" barok adıyla 
anı labilir. 

Fransız uygarhgı, genel özellikleriyle, yönteminin ni
teliitiyle, gerekli akrabalıklara karşın, öbür uygarlıklanı 
indirgenemez olduğU kabul edilmeye layıktır. Bu uygar
lık kendini klasik bir başan olarak ortaya koyar ve başka 
bir ad kabul edemez.54 Ama, karşısına liıizm, düş gücü 
ve düşlem balamından çıkan sınırlan, tekdüze, akademik 
ya da üniversiter bir yorumun gizledigi ve 17. yüzyıldaki 
varlıgını o olmayan bir şeyi: heyecan verici ve etkileyici 
baroku gözden düşürmeyeeegi; ve, çok zaman da, bu yo
rumun, banık coşkuyla canlandınlmış olduğu da hiç de 
daha az dııwu degildir. 

Sarayın resmi ressamı Le Brun, sanatı bakımından, 
klasik bir öğretinin uygulayıcısıydı. Bu konuda, ideal 
olan, göze hoş gelen, ama aynı zamanda da zihnin kavra
yabilecegi bir resim tarzıydı. Dolayısıyla, demek ki, soylu 
konular, ve onlara yaraşan, uygun olmaya özen1i bir dile 
getirme, bir anlatım gerekliydi. Yapılması gereken, yapı
tın tarihin hakikatine saygı göstererek ve gerçe�e benzer
Hkten, gerı:;eıti andım·lıktan hiçbir zaman uzaklaşmarlan 
yorumladıgı bir fikri sunmaktı. Gerçi, Le Brun'de bazı ba
rok özellikler de yok dejpldi. 1660'ta, Paris'te, Dauphine 
Meydanı'nda, dikili bir ·taşa benzetilerek yapılmış zafer 
takından, Aynalar Galerisi'nin tavanına Hollanda Seferi 
onuruna konmuş olan şiire kadar, güctiri gösterişine du
yarlı mizacı, nadir renklere egllimi (bir çeşit deniz ya da 
de�erh taş mavisi), hareket, tiyatro kostümleri, peruklar 

54 Tartışılmaz bir biçimde, yaklaşık olarak, 1660 ile 1685 arasında bir 
dengeye varıldı. 
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kendilerini tartışılmaz bir lirizmle ortaya koyuyorlardı. 
Le Brun, görkemli döşeme eşyalan çizdi; Gobelins T.nusal 
Yapımevi için, ÜZerlerinde prensler, saraylılar ve papaz
Iann ipek giysilerinin harelendi�, yaprak ve meşin süsle
meli, o gOzel desenli duvar halılannın desenlerini çizdi. 
XIV. Louis tarzı, Akademi'nin bu ustasma, bu yüksek dü
zeydeki klasisizmi ağırbaşlılık, ciddilik, yalınhktan esir
geyen bir zenginlikten hoşlanmayı borçludur. Bu tarz, ba
sitlikten, sadelikten yana de�ldir; panltıyı, ve hareketi 
sever:5S bir övüngendir. Ama renge desen karŞlsında üs
tünlük tanımaz, ışı�n göz kamaştırmaSlmn ya da aldatı
cı görılnümlerin, göz aldatmalannın peşinde degildir. 
XIV. Louis tarzı ile Peder Pozzo'nun tarzı arasında, ger
çekten, dünya kadar fark vardır. 

1660 ile 1680 arasında, resim sanatmda gerçekçi bir 
sanatın yandaşlan ya da Rubens Van Dyck ve Venedikli
ler tarzındaki ressamlarla, rengi ancak ikinci derecede 
bir öge durumuna indirerek, birinci yeri desene verenler 
arasında bir anlaşmazlık çıkb. Bu anlaşmazlık Roma ve 
Paris'te de kendini gösterdi. Roma'da, yaşamının son dö
neminde olan Poussin, eski çat yapıtı nı, antik çat yapıtı
m be�enme ejtilimini, arkeolojiden hoşlanmaya ve kendi 
zihinsel ve uyumsal tarzını eksiksizlige vardırdı. Claude 
le Lorrain (öl. 1682), batan gOneşlerin kavramlamaz ışı� 
ile, olayın geçtijti sahneyi, gözün büyülenmesini ve fikrin 
varlıkını hayran kalınacak bir dengede tuttu, ve nihayet, 
eleştirmen Bellori de, 1675'te, kural, desen ve Eskiler'in 
(Yunan-Roma hk�'nın kişilerinin -ç.n.) belirli bir övgü
sü olan "Vite de Pittori, Scultori ed Moderni" (Modern 
Ressam, Heykeltraş ve Mimariann Hayatı") adlı yapıtını 
Colbert'e adadı. Paris'te ise, eleştirmenler Michelange
lo'nun, Maniyeristler'in ve Flaman ressamiann resimleri
ne saldınya geçerek, Rafaello'yu göklere çıkardıktan son-

ss Bir kez daha bellrte6m: Versailles tarzı bu iki kategorinin bazı ö:ıelllk
lerine sahiptir. Aynalar Galerisi'nin ya da Savaş ve Barış Salonları'nın, 
görkemi baroktur. lnvalides Şapeli, Aumont Kona!)ı ya da Per
rauh·nun Louvre'claki sıra sOlunları konusunda Ise, tehlikesizce, klasik 
tarzdan sözedilebilir. 
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ra da, Akademi'de bile, desenden ve giysiden yana olan 
Poussin'cilerle ve rengi savunan Rubens'çilerle56 çatıştı
lar. Ve nihayet, iki eleştirmen, Roger de Piles ile A. Feli
bien, hayran kalınacak bir dille, bir be�eni felsefesi orta
ya koydular. Felibien, resim sanatının ülküsü olarak, eşit 
paylarda, kompozisyonun, desenin ve rengin varh�nın 
zorunluluıtunu kabul ediyor, ve bu niteliklerden birine 
verilen öneme göre de, her ulusun zevkini ayırdediyordu. 
Fransa'nın zevki konusunda, bu zevki "kesinlikle dowu 
bir fikir veremeyecek kadar bölünmüş" ilan ediyor; ama, 
birbirinden en farklı ressamiann "zaten o kadar çok gü
zel uğraşlan olduıtu"nu ve "konulannı", yapıtlan "Fran
sa'ya her zaman övünç kayna� sattiayacak ve gelecek ku
şaklan hayran bırakacak" kadar çok "yüksek nitelikle" 
işlediklerini bildiriyordu. 

Böylece, Flaman ressarnlara daha yakın olan Van der 
Meulen ile zariflikleri gevşekli�e varan Mignard ya da 
Nanteuil ve resmi portrelerine bir simge büyüklüğü ve
ren becerekli Riaud hep birarada varoldular. 

Heykel sanatı İ1kça� tarzını aradı: Girardon, anato
misi özenli incelenmiş ve orantılan uyumlu kalan kişile
rine dinginlik ya da bir dans figürünün ölçülü hareketini 
verir. Ama, Kroton'lu Milo ya da Toulon'daki heykel sü- · 

tunlar için Pierre Puget acılı, sıkıntılı ve trajik figürler 
ortaya koydu: böylece, baroku, acı ve çabanın dile getiril
mesi gereken alana yeniden kavuşturmuş oldu. Bu konu
ıla, açıklıkla ve kesinlikle ilan edilmiş olan, öğretinin ve 
tarziann çeşitlili�nin ötesinde, her zaman, Fransa'nın ve 
alıcı ve izleyici topluluıtunu oluşturan Fransız toplumu
nun çeşitlili�ni düşünmek gerekir. Merkezde, Paris ve 
Versam�s vardır. Nice yanlanyla kentsel bir toplumun 
varlı�nı varsayan klasisizm, ille de, monarşik sanatın eşi 

51 Böylece de, Fransa, bir yüzyıl önce Floransalıları (daha sonra da Ro
malıları) Venediklllerle karşı karşıya getirmiş olan anlaşmazlı!)ı yeni· 
den yaşamış oldu. Fransız kfasisizmi konusunda (belirsiz, telkin gücO
ne sahip ve usdışı olan) renge karşılık desenin yeglenmesine şaşıl· 
mayacaktır (kompozisyon entelektOel niteliktedir ve ülküsel güzelli!)e 
biçimsel kesinlikle varmayı sa!)lar). 
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benzeri olmayan bir başansım gerektirmezdi. Dolayısıy
la, demek ki Versailles'ın yaratılmasım sağlamış olan, 17. 
yüzyılın usÇu begenisi deg1l, saray ve çevresinjn görkemi 
ile, krallıjp temsil eden kişinin çevresindeki, entelektüel 
olmaktan çok plastik, o duygusal gösteriler bütünüydü. 
Genç bir hükümdardaki, zevk düşkünlilğOnU karşılayan
lardan, Büyük Kral'ın zaferlerini kutlayarak siyasal bir 
nitelik kazananlara, krallık eğlenceleri,57 böylece, bir 
günlük geçici bir süslemeden, hükiimdann konutu ve kı
sa bir süre sonra da idari monarşinin merkezi sürekli sa
raya gPÇti. Bir ölçüde, Versailles, XIV. Louis'nin kişisel 
zevkinin Colbert'in düzenleyici düşüncesi karşısındaki 
zaferini dile getiriyordu. Ama, Versailles'ın Paris atölye
lerinin sonucu olm;ıyı sürdürdü�, iç düzenlemesinin onu 
kısmen, yüzyılın ortasında Paris'te inşa edilmiş konakla
nn tarzına ba;tladıjp; bahçeler, çimlik-çiçeklikler ve ha
vuzlann çevre çizgileri ve mimarisinin, bunlann mermer 
ve tunç heykellerle sOslenmesinin, ola�anüstü geniş bir 
girişime klasisizmi n öğretilerinin uygulanması fırsatını 
sağladığı da dogTudur. Bundan dolayı da, Versailles'ı yo
rumlamak, açıklamak amacıyla benimsenen bakış açısı
na göre, ya klasik "renkli'" baroktan, ki o zaman da gPr· 

· çekleştirmenin Fransız olan amacından çok, genel amaca, 
genel niyete bakılmış olur; ya da, barok "renkli" klasi
sizmden sözedilebilir ki, o zaman da, Rönesans'ın ve ba
rokun olgunlaştırmış olduklan, o tarihte ülkenin duru
munun dışında gerçekleştirilmesi olanaksız, özellikle Gü
ney Avrupa ülkelerinde parlak ve dini bOyilk ideolojiler 
tarafındSn esinlanmiş bu Fransız çalışması ürününün de
rin niteligi belki de daha iyi anlaşllmış olur demektir. 

Klasik tarzın kesinlikle uygun olmadığı ve iyi nüfuz 
etmedigi bazı başka alanlar da vardı. Din inancının can
landınlması ve din öğretiminin soyutlamalannın duyum
sanabilir tasanınlar için daha açık duruma �etirilmesi 
gerekiyordu. Fransa'da, monarşiyle gitgide daha sıkı bir 
ittifak kurmuş olan Kilise, dinsel xaşamla ilgili olarak, 

57 Bu eglenceler, XIV. Louis'in saltanatının başlangıcında güçlü bir bi
çimde barok anlayışın etkisi altındaydı. 
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törensel, aşama sırahlaştınlmış, aracılıklara, şefaatlere 
ve bunlann Tann'ya ve azizlerine herkesin gözü önünde 
saygı gösterilmesi biçiminde yapılmasına gereksinme du
yuyordu ve inananlarda böyle bir dinsel yaşam anlayı.şı
na gereksinme duyuyordu. Böylece, XIV. Louis dönemi
nin dini, bir önceki dönemin çizgisinde, bir ayinler, dini 
vakıflar, şaraplı ekmek ayini törenleri, teoforik (bileşimi
ne bir Tann adı giren -ç.n.) ya da Meryem'le ilgili ayin 
alaylan dini oldu. Jansenizm, bazı çevrelerde, ona göre, 
arnele Tann'nın lütfundan daha çok önem vermek tehli
kesini taşıyordu. Hem mücadele edilen hem de saldırgan 
olan Kalvinizm, dayanıkhhwnı si.itdürüyordu. Ama, öte 
yandan, açık ya da gizli dinsel sapkınlıkla mücadeleler, 
ayin ve gözahcılık, görkem gereksinmesini artınyordu. 
Bunun nedenlerinin başında ise, özellikle, Fransız halkı
nın büyük ço�nlu�nun köylü olması, yani ağır yaşam 
koşullanmn, ona, cennet umudu olarak görünen parlak
lıklardan başka kaçış olanağı tanımaması geliyordu. Bu
na bir de, bilgisiz ve boş inanlara eğilimli olması dolayı.
sıyla, her zaman, ruhanilig-ini yönlendirmenin gerekli ol
masını eklemek gerekir. Tüm taşra illerinde kiliseler ya
pılmasının ve yenilerinin yapılmadığı yerlerde de eski ki
liselerin mihrap arkalıklanyla süslenmesinin58 nedenleri 
bunlardır. Bu moda, Fransa'ya F1�ndre'dan ve özellik1e 
de İtalya'dan geldi. Zorunlulu�na ve etkili rolüne Feli
bien'in dikkat çektiği estamplar, Lepautre'un ve bazı baş
ka gravürcülerin çelik kalemleriyle, yerel atölyelerin ve 
kırsal yöreler resimcilerinin esinlendikleri Roma tarzı su
nak lan ve tavanlıklan tanıttılar. Ve, elli yı.l süren barok 
bir gelişmeyle, birçok duvaraya�, askıçelenk, alevii tepe
lik vazo, sepet bezek, canlı renklerle boyanmış heykel ya
pıldı. Bazı yerel çalışmalarla başlamış olan bu Fransız 
mibrap arkalıklanmn tam tarihi, yazılmayı. beklemekte
dir. Bunlann üretimi, Akademi'nin den�timinin dışmda 
kaldı. Bu konudaki etkinlik, bazı çığırlann (LavaJ) çok 
yaygın oldu� Loire bölgelerinden Pays d'Auge'a, Proven-

se Bak. E.Male, L 'Art religfeux du XVII. siec/e; kaynakçada geçiyor. 
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ce'a ve P�rigord'a dek, hemen hemen her yerde çok bü
yüktü. Bretagne'ın ucunda, görkemli ve barok bir tarzda, 
gemilerin süslenınesine çahşan heykelciler, yerel zanaat
çılann hala Ortaça#a özgü ama hoş kompozisyonlan ara
sında, kusursuz ve yüksek nitelikli yapıtlar bıraktılar. 

Ülkeye daha yakın tarihlerde katılmış olan taşra ille
rinde, Flaman, düzenli saçaklar, İspanyol aşın süsleme 
anlayıŞlnın hiçbir düzeyi boş bırakmayacak kadar ayrıntı 
doldurdu� küçük, kara ve san yapılar anlayışı varlıA"tnı 
sürdürdü. Birkaç yıl aralıkla, hatta bazen aynı yıllarda 
da, Fransız taşra illerinde, maniyerizme geç kalmış ba#h
hklar, girişik bezemeler, büyük şamdanlar, askıçelenkler 
ve duvarayaklan na, putto'Iarla (İtalyan Ön Uyanış çatın
da ve Fransız rokoko sanatında kanatlı ya da kanatsız 
çıplak çocuk betilerine, heykellerine verilen ad -T.D.K. 
Güzel Sanatlar Terimleri Sözloto>. heykelsütun melek
lerle, daha Roma'ya özgü olan, insan gövdesi biçimindeki 
heykellerle, bezerne kıvnmlanyla, büyük, kanatlı melek 
fıgürleriyle, aynı zaman dilimi içinde ve birarada rastlan
dı, ve törenselligi, güçlü düz sütunlarla, başkirişlerin ya
taylı#Jyla uyumlu ve üçgen biçimli alınlıktarla taçlanmış 
klasikleştirici etkiler kabul gördü. Aralannda, kahartma 
heykelleriyle, kiliselerdeki arkahksız iskemleleriyle, vaiz 
kürsüleriyle, kiliselerdeki günah çıkarma yerleriyle, trab
zan parmakhklan

.
yla ve süsleme için kullanılan şeytan

minareleriy)e: bütün bu iç süsleme, kuşkusuz, İtal
ya'dakinden ya da İmparator'un (Napoleon'un -ç.n.) ülke
sindekinden daha az bol olmakla birlikte, Fransızlar'ın 
dinsel yaşamına ve kendine özgü dindarlıkianna göste
rişli ve cafeatlı bir çerçeve oluşturuyordu. Ve bunda, ba
rok anlayış yerine, sıradan kişilerin yabancı kaldıklan 
aristokratik bir rahatlık görmek en büyük yanılgı olurdu. 
Orada, kuşkusuz, durmaksızın, monarşi düşüncesini tu
tan ermiş kralların tasvirlerinin yanında, lancalann ya 
da toprak işlerinin koruyucusu azizierin suretleriyle, ça
lışmanın kutsalb�ından ve kutsallaştınlmasından sözedi
liyordu. En azından, Katalik olan Fransız toplumu, tü· 
müyle, kiliselerio bu barok ikonografisiyle ilgiliydi. Ve ni
hayet, süslemenin bir başka türUndeki İtalyan başanlan-
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mn ortaya koydu� örnekle, gerçekten aristokratik olan 
bu örnek, Fransa'daki sanatçılan isteklendirdi. Bu dün
yanın büyüklerinin ruhlannın huzuru için yapılan ayin
lerde, kilise duvarlan, örtüler, tablolarla, ve o da heykel
ler ve ışıklarl.a süslenmiş olan bir katafalkın, "castrum 
doloris"in çevresi de kuru figürler ya da iskeletlerle süsle
nirdi. Bu mistik dili bilmenin bagışçılarda ve kültürlü 
herkeste yaygın oldugu bir zamanda, bu, simge dolu bir 
cenaze töreniydi. Ve bu cenaze töreni, tek başına, müte
veffanın yaşamının bir yorumunu temsil ederdi. Mütevef
fanın mezan başında yapılan konuşmanın destegi niteli
�ndeydi. Bu moda, İtalya'dan geldi, Fransa'ya, İspan
ya'ya, daha sonra da Avusturya'ya geçti. Zamanın büyük 
sanatçılan Fontana, Bernini cenaze töreni resimleri çiz
mişlerdir. Paris'te, bu çeşitten ölümcül görkemlilikte59 
Roma'daki kadar iyi olmak, ama içlendirici ve dini bü- · 
yüklüıtü de ihmal etmemek karan alındı . Kralın odasının 
çizilJlcisi Gissey, Notre-Dame'da, Beaufort Dükü onuruna 
güzel bir kompozisyon gerçekleştirdi (1670). Mayıs 
1672'de, Seguier için yapılan ayinde, Le Brun, "castrum 
doloris"in üzerine ışıklardan bir piramit yaparak ve çok 
zevkli bir figürler, tavantekneleri ve yazıtlıklar dagılı
mıyla gerçekleştirdi� ustaca buluşla bir başyapıt ortaya 
koymuş oldu. Bir Cizvit olan, İtalyan tarzı konusunda ol
dukça bilgili Menestrier bu türün doktrincisi olmak iste
di. İçindeki simgeeilik coşkusu onu bilmeceye vardırdı: 
'l'urenne 'in cenaze töreni için (Notre-Dame, 1675) La 
Tour d'Auvergne 'in adını anımsatan yivli bir kule, Da
vud'un kulesini, Bakire Meryem'in '1itaneia'1anmn "Tur
ris ebumea"sıru ve daha başka fikirler de tasarladı. Gis
sey'in, he� cenaze töretiinde icadında de�şiklik yapmakla 
yükümlü olan ardılı Berain, başany� Notre-Dame'da Bü
yük Conde (ya da 4. Conde Prensi -ç.n.) için yapılan ayin
de (1687) ulaştı, ve Bossuet de, ölünün mezarı başında 
yaptıltı konuşmada, bu ünlü kişinin yaşamının anılanyla 

sıı Bak. M.Vovelle'ln daha Once adı geçen yapıtı ve Ph. Artlıs, Essa/ sur 
l'histoire de la mart en Occident. du Moyen Age A nos jours, Paris. 
1989. 
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ölümün görünümünü karşı karşıya getirmek amacıyla, 
konuşmasına, katafalkı oluşturan ve armalar, hurma dal
lan ve sütunlu bir tavanlı� içeren bu süslemenin anlamı
nı katıyordu. 

Böylece, Fransa'da 17. yüzyıl, aynı zamanda hem çe
şitli akımlardan bir �eti çıkarmış, hem de, bütün tarz
larda, yabancı ülkelerde örnek alınabilecek güzel yapıtia
nn sayışmı artırmıştır. Bu, bu tarzda, aynı zamanda da 
klasik olan belirleyici bir özellikti. Ama, bunun, düş gü
cüne hiç yer vermeyen bir tarz oldu�mı sanmamak, ve 
aynı zamanda da, duygulann ve heyecanıann dile getiri
lişinin yeniden özgürlü�ne kavuştu� tüm görünümleri 
unutmamak gerekir. Klasik Fransa, bazı derin nedenler
le, baroka kesinlik1e, yabancı kalamazdı.60 

so Sak. B.CMdozeau, Le baroque, Paris, 1989. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLüM 
İSPANYA'DA VE İBERİK YARIMADASI 

ÜLKELERİNDE BAROK 

Barok, Treoto Konsili'nin öğretisine ve dinsel yaşam
da duyulabilir değerlerin yayılmasına sıluca baglı oldu�
na, Rönesans'tan kaynaklandığına. ·ama aynı zamanda 
daha eski geleneklerd�n beslendiğine, ve nihayet, hem 
aristokratik hem de halkçı olduğuna güre, demek ki, hak
kında İspanyol deneyini sorgulamak gerekir. Bazı taşra 
illeri inatla partikülarist (yerel ya da bölgesel özellikleri
ni koruma yanlısı �.n.) kalınakla birlikte, "Reconquista'' 
("Hıristiyanlann, Müslümaniann elindeki İspanya'yı ye
niden fethetmelerini belirtmek için tarihçilerio kullandığı 
İspanyolca kelime" -Meydan Larousse) ile yenidt.>n birleş
tirilen ve ticaretle zenginleşmiş olan (ama tümüyle degil), 
topraklan Uzt.>rinde dünya ölçüsündaki bir ekonominin 
idari merkezine sahip İspanya, 16. yüzY11da ve 17. yüzyı
lın ilk yansında, altın yüzyıl61 deyimini haklı çıkaracak 
bir siyasal güce, zihinsel alanda bir parlaklığa, dilde ve 
edebiyatta bir güce erişmişti. Salamanca�ı Doktor'ların 
(Kilise doktorlannın -ç.n.) Erasmus'çu düşünceleri, Azize 
Teresa'mn, Aziz Juan de la Cruz'un, Aziz lgrıacio de Lo
yola'nın yenileştinci gözüpekligi, engizisyotıun sertlik, 
kesinlik ve sakınımianna karşın, yalnız Konsil üzerinde 
degil, anlayışı ve uygulamayla ilgili amaçlan bakımmdan 
Katolik reformu üzerinde de baskm bir etki yaptı. Bu, 
toplumsal yapısı ve geçmişi -uzun zaman devam etmiş 
olan Müslüman egemenligi ile çok sayıdaki Mağripli ve 
İsrailli'nin varlığım unutmamak gerekir- nedeniyle birş.z 
Avrupa'nın dışmda .kalan bir ülkeyle, tam, Rönesans'ın 
satıladığı yenilenme için.de bulunan, Avrupa'nın kalan bö-

6ı Bak. H.Hauser. "La preponcterance espagnole", Paris, 1933, yeni ba
sımı 1973; ve B. Bennassar. Un Siecle d'Or espagno/, Paris, 1982. 
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lürnü arasındaki bir karşılaşmaydı. 
15. ve 16. yüzyıllarda, ka�dnıl anakapılannın sUsle

melerindeki bolluk, çizgilerin kullanılışındaki incelik ve 
süslemeci heykelciligin inceli� karşısında, Plateresco 
tarzı sanatın bazı biçimsel üstün niteliklere, ve hatta, o 
zamandan beri, barok sanatın sahip oldu� kabul edilen 
bir anlayışa da sahip olduğu kabul edilmeksizin kalına
mazdı. Kuşkusuz, İspanya'nın kendine özgü görünümü, 
gotik yapıtıann son derece büyük zenginli�, Müslüman 
sanatının, baz1 bölgelerde, yerel atölyeler üzerinde yapa
bileçe� büyük baskı, bu ülkeyi, dış etkilerin genel başarı
sına karşı bir çeşit direnme merkezi durumuna getirmek 
sonucunu dotunnuştu. Böylece, Rönesans oralarda, kısa 
sürede kabul edilmesine izin vermeyen, dolayısıyla, başa
nh olmasım da önleyen geleneklerle karşılaşıyordu. Rö
nesans, özellikle SSlamanca'da bir geçiş sanatı ni�liiti 
kazanan Plateresco sanatına dek girdi. Ama, yine de, İs
panyol barokunun Plateresco sanatmdan hareketle geliş
miş olduğu kabul edilemez. İspanyol baroku, aralannda 
İtalyan Rönesansı akımının da yeraldı� birçok akımdan 
do#muştur. 

Ama, bu gotik Hıristiyanlık ve İslam topragında, hk
çag ömekle.riyle beslenmiş bir sanat kendini ancak, o sa
natın.saygınlı�nı iyi bilen hükümdarlann is�itiyle kabul 
ettirebilirdi. Burada, hanedan olgusu, �k olgu olmamak
la birlikte, başta gelen önemi olan bir olgudur. Şarlken, 
Pedro Machuca'ya, İtalya'da yaygın olan tarzı Grana
da'ya getiren, ama çevrenin Arap görünümüne aylon ola
Tak, daha belirgin bir yenilik yapmak amacıyla, yuvarlak 
yapı biçiminde bir saray sipariş etti. Ama, gerçekleştiri
len büyük işler II. Felipe'ye maledllir. İspanya kralı II. 
Felipe, İtalya'da yetişmiş mimarlar olan Juan de Toledo 
ile Herrera'ya bir manastır-sarayla, hanadanın mezarla
nnın üstünü örtrnek amacıyla bir kilise yaptırdı. Kilise, 
Bramante'den esinlenerek yapılmıştır. lçinde, geniş oran
tılar, görkemlili�, kubbenin güçlülü�; yanlannda, kral 
a:ilelerinden, mineli, yalruzlı tunçtan ayin giysili topluhık-
1ar görülen "capilla mayor"un köprü kemerleri, bu İtal
yan Rönesansı yapıtma bir ululuk kazandırmaktadır. Bu 
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arada, taşın koyu rengi de görkemli ve törensel hüznü ar
tırmaktadır. En küçük bir sevinç yoktur. Dışarda, dört 
köşesinde külahlı dört küçük yapı yükselen ve F1andres 
tarzını anımsatan kale görünümü, avlulann kusursuz 
düzen1enmiş1i� ve kubbenin nereden bakılırsa bakılsın 
görülen uyumlu güzelliğiyle yumuşatılmıştır. 

İspanya'nın daha sonraki tarihlere ait olan barok tar
zı, çok zaman, bu klasik yapıyla ilgili sayılır; ama, o za
man da, geçişi açıklamak bakımından güçlükle karşı kar
şıya kalınır.62 Bu konuda, artık Escorial Sarayı'nın, İs
panya için, tıpkı Roma'daki San Pietro Kilisesi Roma için 
oldu� gibi, verdiği ders, zihin için, daha sonraki kuşak
lann tüm İberik Yanmadası'nda tutmuş olduklan bir mi
mari tipi oldu�nu söylemek daha do�u olacaktlT. Bura
daki, yüksek bir kubbe bileziği üzerindeki kubbe motifi 
kabul gördü; ve, granit ve sert taş bölgelerinde, Herrera 
tarzının süssüzlüğü, yalınhğı, İspanyol karakterine, 
onurlu bir ağırbaşlılık anlatımı gibi uygun düştü. 

Barok, Rönesans temalan üzerinde değişiklikler yap
tığı ölçüde, İspanyol sanatı için, II. Felipe'nin, niteligi ile 
siyasal ve dini düşüncesinin damgasını vurdu� bu yapı
ta sahip duruma gelmesinin temel nitelikte bir önemi 
vardı. 

Saray çerçevesinin bir başka nitelikte önemi oldu. 
Şarlken, II. Felipe, daha sonra da ardJJlan, tıpkı 
Prag'daki n. Rodolf gibi, koleksiyoncu, aynı zamanda da 
bilim ve sanat koruyucusuydular. Böylece ortaya, araya 
biraz seçmecilik de kanşmış olmakla birlikte, büyük İtal
yan sanatçılan63 Corregio, Raphaello, Tiziano'nun yapıt
lannın birarada görüldüğü çok güzel kolekaiyonlar çıktığı 
gibi, aynca El Greco ile Velazquez'in �daşı İspanya 
atölyelerine siparişler de verilmeye başladı. Ama, nitelik-

62 Bu arada, bu manastır-sarayın, Roma, Karşı Reform'unun o zaman 
fazla "pagan· bulunmuş bir Rönesans'ın sertlik, çetlnlik, agırbaşlılıgı 
Içindeki •aşarılıkları·n ın ink�ırı arzusu konusundaki agırbaşlı sadeligine 
uygun dOştO!)ünO unuımamak gerekir. Bak. IV. Pius'un ve Ozelllkfe de 
V. Pius'un papalık dönemi. 

63 Hat�a tl. Felippe'nio �endlgi J.Bosch'unkiler bile. 
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. 
leri ve �tim göçleri bakırnından temel nitelikte olan 
krallık koleksiyonlannın yanısıra, kimi, tıpkı, ekonomik 
gücün simgesi Sevilla kenti gibi Anvers'le sürekli ilişkide, 
Flaman ressarnlara ve Maniyerist İtalyanlara açık, kent
sel, dilerieri ise, halka yönelik bazı �ka sanat merkez
leri de gelişiyordu ki, işte burada çokrenkli heykelcilikten 
sözetmek gerekir. 

Bu heykelciligin· gelişmesi, İspanyol Katoliklitinin 
gücü ve yayılmasından aynlmaz niteliktedir. Denebilir 
ki, 16. yüzyıldan 18. yüzyıla dek, hemen hemen aral1ksız, 
ve ekonomik ya da siyasal de«işkenliklerden �msız 
olarak, İspanyol kentlerinde birbirine karşı ortaya çıkan 
manasbrlarda, papazlık bölgesi kiliseleri için, ulusun 
ateşli inancını karşılayan, ve sayılannın artması da, ulu
sa, buna karşıhk, özel bir, şiddetli, sert, gösteriş ve ger
çekçilik ateşlili#i satlayan o Madonna ve aziz heykelleri 
ile lsa'nın çilesi sahneleri sürmüştür. Oralarda, gerçek
ten, örnetti �ka hiçbir Avrupa ülkesinde (ne, daha ka
naatkar ve daha düşüneeli olan Fransa'da; ne, güzellik 
ülküsil Platoncu olmayı silrdüren İtalya'da; ne daha aşi 
na olan Avusturya ülkelerinde, ne Polonyalılarda; ne, Bi
zanı�'ın heybetli sanatının daha çok izlerini taşıyan Rus
larda) bulunmayan bir ruhsallık ve sanat dünyası vardır. 
Buna aynca, İspanyol sofulutunun biçimlerinin, bazı baş
ka ülkelere ulaşarak, oralarda başarı kazanmış oldu�
nu, ama bu başannın onların ateşliliklerini azaltmak ko
şuluyla satlandı�nı eklerneyi unutmamak gerekir. Bu, 
ıhmhhk, uyum, denge ve açıklık, duruluk ve dinginiiiin 
reddinde, bu kıpırdatma, duygulandırma, heyecanlandır
ma isteR] nde, bu gösterim retoriR]nde klasisizm1n sevmiş, 
be�enmiş olduklanyla uyuşmayan, �daşmayan d�er
leri görmemek olan� var mıdır ki? Bunlarda, barok bir 
esin bulunduRunu gönnemenin olanağı var mıdır ki? Bu 
barok esin Rönesans'a yabancı de�ldir. Üzerinde Röne
sans'ın yansıları vardır, çünkü sanatçılm Rönesans dö
neminden kalmadır ve Rönesans'ın etkisini çeşitli biçim
lerde duymuşlardır. 

Ama bu etki Rönesans'ın anlayışından kaynaklan
maz. Bu etkinin varlı�, Rönesans'tan çıkmış barokun 
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açıklanmasında fazladan bir güçlük ortaya çıkanr. Alon
so Berraguete (1488-1561), Michelangelo döneminde İtal
ya'da ve Urbino sarayında çalışmıştı. Rönesans'çıdan çok, 
baroktur. Yüzü, acıSl içinde şaşkınlık verecek kadar sa
kin "Aziz Sebastianus"u, yüzleri esinleri nedeniyle altüst 
olmuş kahinieri hiç de birtakım el ya da kol hareketleri 
yapan kişiler de�ldir ve bunlann ince uzun biçimleri, ha
reketlerinin ani kesiklikleri izieyende şaşkınlık yarat
makta ve onu her günden çok daha yukanya, ruhanilik 
ve Tann ç$sı dünyasına sürüklemektedir. Ondan hem 
farklı, hem de onunkiyle aynı nitelikte bir esine sahip 
olan, İspanyollaşmış Burgonyalı Juan de Juni (1506?-
1577), İsa'nın çarmıhtan inditilişi ve lsa'nın gömülüşü 
konulu tablolannda daha geniş, hareketli ve tumturakh; 
ama, ölmüş olan İsa'mn çevresinde, altüst edici acılannın 
tüm itkilerini izleyen insaniannkiler gibi yüzleri biraraya 
getirir. Valladolid64 Müzesi'nde, İsa'nın başındaki dikenli 
tacın bir dikenini göstererek başını çeviren Arimatealı 
Yusuf, Kurtancı lsa'nın içinde bulundu� aşın alçaklık 
ve terkedilmişlik karşısında, ziyaretçiyi tanık tutar gibi
dir: ve bu, insanın kendini kurtaramadı� bir direnme du
rumuna gelir. 

Ona bir kurma, yaratma, tasariayıp gerçekleştirme 
azmi ve derin bir dinsel heyecan verdigi için ülkücü; ola
naklann tekniği, biçimle, orantılarla, renkle, fiziksel acı
mn, dehşetin ve ölümün acımasızca sadık bir dile gelişini 
vermeye çahştıgı için gerçekçi olan, ve modern çağlar ls
panyası'nda pek bol bulunan lj>u çokrenkli heykelcilik, bu 
direnmenin baroka en önemli katkısı olmuştur. Genel 
olarak, bu katkının yatıştıncı ve güleryüzlü olmasına hiç
bir şey karşı çıkmıyordu. Ama o, kuşkusuz, suretlerin, 
canlı tablolar gibi, kentte gazdirilenin etten ve kemikten 
bir İsa ve Calvarium Tepesi'nin eteğinde yan baygın ya
tan, ya da oıtlunun tersine, yas giysili olanın gerçekten 
Meryem Ana olduıtu yanılsaması tasanmlan nedeniyle 
dramı yejtledi. Başka konularda dingin ve ölçülü olan 

64 Ulusal Heyket Müzesi, Colegio de San Gregorio. 
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Alegorik Fernandez'in (1566-1636) ("Azize Teresa", Assi
si'li Aziz Francesco, "Aziz Bruno") şaşırtıcı, yatmış du
rumdaki lsa ve kendinden geçmiş durumdaki Meryem 
figürlerinin nedeni budur. İnce, gelişmiş ve zengin kent
ler olan V alladoid ile Sevilla bu 881\atın başlıca merkez
leri oldu. 

Birtakım atölyeler, bıkıp usanmaksızın bu kentler 
için çalışıyordu, ki bu da, zanaatçı uygulamasından, bo
yük, Onemli yapıta, meraklı bir geçişti. Çok başarılı hey
kelci Juan Martinez Montanes (1568-1649), bazı mimar
lar ve ressamlarla, mihrap arkalıldannın sOslenmesine 
katildı. Yotun bir dinsel inanca sahip olan bu kimse, ger
çek cotku esinleri içinde çalıflll8)c: unutulmaz başyapıtlar 
ortaya koyuyordu: .,.eşitinin harikalanndan biri olarak 
haklı bh; fln kazanmı' olan "Meryem Ana" ile ondan daha 
u tamnmı• olan ve Berlin-Dahlem'de muhafaza edilen, 
ama geleneksel ortamından çıkarılmış olmakla birlikte 
daha •nıin aniatımlı ve fBfkınlık verici görünen ve ye
rel, yOresel ve ıonırlı oldutu sanılabilecek bir tarzın kalıcı 
delerini ortaya koyan "Doloroea"nın başı. Yabancılara ni
ce ele,tiriler (k&mol resim ticareti, tiyatrobiüm, içsel ya
kant�n ya da dinsel törenlerdeki usul ve sıranın .yerine 
konmut olan dinsel dram) esinleyen, günümüzde saygın
lıtı turistik işletmecilik ta:raftndan bir ölçüde aza1blmış 
olan bu barokun Castilla ya da Sevilla halkında ciddi, 
gerçek ve kesin bir dini heyecan uyandınnayı sürdürdü«ü 
kabul edilmekf:ecÜl'. 

El Gnc:o'nun yapıtlan bu sanatın başanlanyla aynı 
I8.IIWla rutlar. Ama bu sanatla ortak noktalan oldU#u 
116y)enemea. Bununla birlikte, bu sanata kesinlikle ya
bancı da degildir (Havariler dizileri). Bununla birlikte, 
tarzının üaton ni telili ve esininin şiddeti bakımından eş
siz olan ve belki de Bizans'ı ammaatan bazı yanlarla bir
likte, kaynajı Tintoretto'ya dayanan bu yapıtlar yine de, 
kopmaz bir biçlmde, 16. yüzyılın dini, mistik ve derebey
sel İ1panya'sına bathdır. Bu çerçevenin dışında, ne "II. 
Felipe'nin l>Qşü", ne de, Ozellikle, figürlerinin gücü ve 
zarifli�yle, kınnah yakalıklı senyörler tarafından her
hangi bir şaşkınlık gösterilmeksizin seyredilen yeryü-
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zünde mucize sahnesiyle Cennet Düşü65 tasarlanabilir
di. Klasik midir, barok mu? O, Greco'dur, ve bu kadan 
da yeterlidir. 

Buna karşılık, çokrenkli heykelcili#i_n esiniyle, bir 
yüzyıl önceki İspanyol resminin, etkisini muhafaza et
mekle birlikte okul yöntemlerinden kurtulmuş ve İspan· 
ya'ya özgü dini duyarlılıkla İspanya'nın keşişlere özgü 
yaşamına dogru, gerçeıJe uygun bir y�m saglayabilmiş 
olan yapıtlan arasında yakınlık kurulabilir. İspanyol 
eleştirmenlerinin bazı kitaplan ile bir Fransız olan Paul 
Guinard'ın güzel bir incelemesi, dikkatin yeniden Zurba
ran'a (1598-1664) yöneltilmesi tM>nucunu doturdu ve bu 
durum Zurbaran'a yeni bir saygınlık kazandırdı. Bu ilgi, 
bir yüzyıl önceki bunalımlar ve tartışmalardan B<llll'a, re. 
form anlayışının üstün geldiıJi bir zamanda kendini göe· 
terdi. Pek çok olan manastırlarda, tüm 808)'al sınıflardan, 
ama özellikle de en alt sıradakilerden kişilerin ardı kesil
meyen eıJilimleri, yönelimleri vardı. Siparişler y�ycrdu. 
Kendisi de derin bir biçimde dindar olan Zurbaran keşiş
lerin yaşamını biliyordu. Çalıştıgt Sevilla'da, çokrenkli 
heykelcilikle büyük bir yakınlıtJ vardı ve gözünün önün
de de Ç4t9İtli resim tarzlanndan örnekler bulunuyordu. 
Böylece, bir ögretinin genel üstünlütünden çok bir tarzın 
uygunlutuna önem veren sanatı klasisizmden uzaklaştı. 
En yüksek ruhaniliıJi en basit, sıradan eyleme çevirdi. 
Gerçekçi bir tasarımdan, mistik bir anlam çıkardı. Bu ba
kımdan, barok sayılabilir. Ama, uygulamada, bu adlan
dırma daha çok, İtalya'nın etkilinde kalmış ve ülküsel 
güzelli� sadık ressamlar için kullanıldı: yani, Muri11o ve 
"Meryem Ana'nın Günahsız Gebeliıti" konulu yorumlan. 
"Purisima", tam anlamıyla, İspanya'nın izle�. üniversite
ler tarafından çok önem ve delter verilen, ve İspanya'da, 
Konsirin bir dogn\a saygınlııJı vermemiş olmasına esef 
edilen teolojik bir kanının izlegiydi. Ama bizzat Muril
lo'nun tarzında ülkenin damgası vardır: gökyüzü mutlu-

15 Iki alanda geliştirilmiş olan bu yapına Iki lspanyol Gglllmi birleştirilmiş
tir: dinsel çllecilik ve gerçekçilik; mistik esin ve dOnyayı nasılsa Oyfe 
açıklamak tasası. 
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lu� içindeki Baltire Meryem'leri ya da esmer bir Azize 
Anna'nın yanında duran, gökyüzü mutlu!� içindeki Ba
kire Meryem'leri de İspanyoldur ve kQçük dilencileri de 
bugün de halA İspanya'da meydanlarda pek çok olan cin 
gibi yumurcaklann birer portresidir. 

Velazquez, yüksek nitelikli ve güçlü bir yapıtta, 17. 
yüzyıl İspanyol resmine" bir onay saRladı. Onun, uzla
tırnsal delerlerden ve boşa gitme endişesinden bagımsıı: 
olan saray tarzı, askeri geıcün yücelikleri ("Mızraklar") ya 
da törensel davramşın katılıklan ("Las Meninas") konu
sundaki bir sanat tanıklıaıdır. Velazquez'in, Sierra'nın 
(Testere anlamında İspanyolca sözcük: "İspanyolca konu
'ulan ülkelerde, testere biçimi doruklanndan dolayı sıra
datlara verilen ad". Meydan Larousse -ç.n.) görünümle
rinde dolaşan ya da avianan kral ya da kral çocu� port
releri, hakikat kaygımnın büyüklük is�yle birleşti� 
kompozisyonlarda, donuk ve koyu renklerle, uygarlıtın 
bir evresini dile getirdi. Böylece, toplum tarafından tüm 
katlannda derin bir biçimde yaşanmış bir elinin, Casti1la 
gururunun -çökü,ün eşilinde olmakla birlikte- hala tüm 
Avnıpa'ya korku salan gUcün dile getiTicisi İspanyol sa
natı, bir kategorinin damgasını reddeden kurumlu bir ba
tımBlzhk tarzını ortaya k(Jydu. Bu konuda, antiklasisizm
den sözedilmiştir. Özellikle, ötlreti konusundaki bazı in
celeme kitaplannın varbAtna karşın, ne sarayın ne de 
halkın, İspanya'nın ünüyle, dünyanın kalan bölümü için 
model olacak olan bir ilkeler ve yapıtlar sistemini birleş
tirmeyi düşünmemiş olduklan doÇudur. Sanata egemen 
olan, entelektüel görünüm de�ldir, ve derin bilgili kimse
ler tarafından tanımlanmı, bir ülküyle anlaşmadan, uz
laşmadan çok daha fazla, d�dan ve o anki hakikat iz
lenimiyle ilgilidir. Zanaatsal yetişmenin okullardaki og
renim kadar verimli sayılmış olmasının, tarzın seçimin
deki seçmeci1i�n; sürekli zenginleşmiş, çünkü yeni ku
şaklar tarafından kullamlnuş bir gelenetin gücünün ne-

M Bi� yandan da, Rubens'le Madrid'deki bi� karşılaşmasından sonra, 
halya'ya her iki gidişinde (1630 ve 1648'de) de, bu ikametlerlnden, 
gereken sonucu çıkardı. 
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deni budur. Bu duygusal direnme, varlık koşullannın 
içindeki bu direşme azmi, aym zamanda, etkililiklerinden 
yitirmeksizin, bazı biçimlerin ya da türlerin sOresini 
açıklar. Aynca, tüm ulus uzun süredir an1adığı şeye bat
lılığını muhafaza etti� ve besledi� halde, her şeye kar
şın, uluslararası de�erlere en açık sınıflar olan yönetici 
smıflann, yavaş yavaş, bazı başka fikirlere aÇllrnış oldu
�nu da açıklar. Bütün bunlar, kesinlikle barok, ama 
İtalyan tarzınm d�dan başansını kesin kılmayan özel 
nitelikteki bir baroku meydana getiriyordu. 

Serlio, Vignola ve Scamozzi'nin tüm Avrupa'da geçer
liliği olan kitaplannın etkisiyle, birçok inşaatta, mimar
lık tarzlan, sütunlar, alınlıklar benimsendi ve geleneksel • 
mimariye uluslararası sanatın öJleleri kanştınldı. Kah, 
yeni bir katedral için Herrera'nın düzgün ve yalın tarzı 
(Valladolid); kıih, bir kilise için (Va11adolid'de, Juan de 
Nates'in 1 1597-1604] yaptığ'ı Las Angustias Kilisesi) Ka
tolik Karşı Reform'unun tarzı; kah, Madrid'dE>ki Cizvit 
Kilisesi'nin sütunlan i<;in devsütun düzeni; kah, Sevil
la'da kolej kiliseleri için elips tabanh planlar benimsendi; 
kah, Carlo Fontana'dan Loyola için barok bir bazilika is
tendi (1681). 

Kimi zaman, sadece, eski bir kilisenin genel görünü
mü, günün zevkine uygun bir cepheyle değiştirildi (Gero
na).67 Ve özellikle de, 17. yüzyıl boyunca, katedrallerin ve 
ister papazlık bölgesi ister manastır kilisesi olsun tUm ki
Hselerin iç suslerneleri yeni etkiler yarattı. İspanyol ka
tedrallerinde, orta sahının çevresini duvar oyuklan, sü
tunlar ya da motifler içinde, heykellerle çevirmek uygula
ması ağır bastı: bu, papazlann ıiyinlerini yaptıklan .. co
ro .. dur (koro yeri), ve her yanda, Fransız kiliselerinin ko-

&7 Tarz birti�ine önem veren yabancı ziyaretçiye çok aykırı gelen bir uy
gulamayla. lspanyol dini yapılarının "baroklaştırılması· çok zaman, ya
pıya, uzun uzun işlenmiş bir cephenin eklenmesi, ya da, Içerde, bü· 
yük bir m\hrap arka\ı!)ı eklenmesi. veya, Toledo'da oldugu gibi {Kaled
ral'de). bir saydam yüzey konmasıdır. Sade, süssüz ve klasik bir göv· 
de üstOne ıuııurulmuş cephenin büyüklü�ü aynı zamanda lspanyol 
Amerikası yapılarının da ayıncı özelligidlr. Bak. Mexico Kaledrali'nin 
Sagrario'su. 
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ro yerinin karşılı!lı olan ana sunatın ozerinde, bir önceki 
kuşagın gelenelline göre bir mihrap arkalıılı vardır; ama 
bu mihrap arkalııJı, tablolar biçiminde eklemlenmek yeri
ne, bir zafer takı gibi, birçok gövde biçiminde eklemlen
miş olarak, büyük bir mimari kompozisyon niteliıli ka
zanmıştır. Bu kompozisyonda, sütunlar, alınlıklar, saçak
lar mekana bir· yapı kabul ettirirler; boyalı sahneler bir
birlerini yanıtlar, ve bunun sonucu da büyük bir tiyatro
bilimsel aygıtın oluşturulmasıdır. Ve yine burada da, bir 
yandan öıJretiye bir yorum verirken, heyecaniandırma ve 

düş gücü üzerinde çarpıcı bir etki yapma, koruyucu azizle
rin; bir yandan da, içinde görüldükleri görünümle, daha 
saygıdater kılınması yeniden ortaya çıkar. Böylece, her 
yerde bir gösteri, gösterim, temaşa etkisi ortaya çıkmıştır. 

Bu genel özeHikler yapıtiann bölgesel çeşitlilifine en
gel olmamıştır. Her ilin sanatı bu çeşitiiiitin farklı ekono
mik ve toplumsal yazgısını yansıtır. Hindistan'ın gücü 
nedeniyle, Sevil1a, her zaman, Corbecho'nun sözüyle, ye
nilikleri, kendi ölçütüne bagımlı kılmak pahasına da olsa, 
en iyi kal"Şllayan bölge olmuştur. Valencia, Bareelona ve 
do«u Akdeniz kıyısı ülkeleri ise, İtalya'ya en yakın ve 
İtalya'nın etkisine en açık bölgeler olmuştur ve öyle olma
yı da sürdürmektedirler. Madrid, Castilla'ya daha ısrarlı 
bir sadakatle sahip olmakla (bunu yapabilir mi?) övün
müş; Salamanca, bunu sanatı anlama tarzına kadar gö
türmek istemiş ve üniversite ile Cizvitlenn etkisi altında 
kalmıştır. Ve özellikle de, denizierin ötesinde İmparator
luk'un varbtı, metropolün sanatsal yazgısı üstünde etki 
yaptı. Meksika'da, Peru'da, diger Amerika ilieri ya da et
ki altındaki bölgelerde metropol tarzı, ya da daha dogru
su, metropol mimarlannın önerdikleri tarz benimsendi. -
Kimileri tarafindan ilk barok mimar sayılan ve Salaman
ca'daki eski Cizvit okulu Clerecia'ya (161 7) başlamış olan 
Juan Gomez de Mora, Meksika'da birçok plan yaptı. Kısa 
sürede, Yeni Dünya'da, yogun bir biçimde süsleyici, çok 
süslü, &gır bir barak yayıldı. Birçok, devlet memuru, ül
keye dönen zenginleşmiş kolon, İspanya'da, yaşlıhklann
da, konut ya da vakıf kilisesi yaptırdıklannda, eski tarz
dan çok, oradayken ahşmış olduklan tarzı ye�liyorlardı. 
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Her ne olursa olsun, 17. yüzyılın sonunda, İspanya'da mi
marhk ve süsleme sanatlan kendilerini yeniledi ve bu ye
nileşme 18. yüzyılın ilk on )'lllannda doruk noktasına 
vardı. Uzun bir çöküş döneminden sonra, ekonomik kon
jonktür, siyasal bunalıma ve İspanya'nın iki ayn monar
şik ba�mhlık (Madrid'de V. Felipe, Barcelona'da III. Car
los) arasındaki bölünmüşlüğüne karşın ekonomik kon
jonktür düzeldi. Bu durumun Salamanca'daki bir göster
gesi de, birçok kuşak boyunca, birbirini izleyen mimaria
nn barok n1teli�ni be1irginleştirdik1en Clerecia'dn. Bu 
mimarlar, Clerecia'nın zarif cephesini kubbeli iki yüksek 
kule arasındaki yüksek bir tepe sivrisiyle sona erelirdik
ten sonra, koro yerinin girişinde de, sekizgen bir kubbe 
kasna�, bu tarzın en güzel örneklerinden biri olan çok 
güzel sekizgen kubbeyj yaptılar. 

Bu, do�ıya özgü bir zarafet ve çekiciliğe sahip Röne
sans ve müdejar içavlular kentinde, Clerecia'mn revaklı 
bahçesi (Andrea Garcia de Quinones, 1750'ye doğru) çok 
farklı bir ses getirmiştir. Düzgün bir altlık üzerinde yükse
len yuvarlak sütunlar, karma düzenli sütun başlıklanyla, 
büyük bir saçak bütününü taşlmaktadır. Bu sütunlar, üze
rinde kat kat, bir revak, bir balkon penceresi ve geniş bir 
"yuvarlak pencere" bulunan kemerlerle almaşık olarak ye
ralır. B{ı gösterişli düzenlenmiş, çok ustalıkla zarafetteki 
bütün, bir Roma baroku görünüşündedir. Sevilla'da, mi
mar Figueroa'lann (baba, Leonardo, 1650?-1730; oRul, 
Arnbresio, dog-. 1700), kah, bileziksiz yükselen (San Pablo), 
kah sekizgen bir kubbenin altında yeralan bazı çok güzel 
kiliseler kubbelerinin genişliği ve çeşitliliğiyle dikkate de
�r. Bu kiJiselerin yap1sında ve bütün sanatsal öğelerle 
gerçekleştiTilmiş olan süslemelerinde tüm sanatsal ögeler 
biraraya gelmiştir (ahşap dehlizler, quk demirden gereç
ler, pencereler, alçı pencere pervazlan) ve ışık hacalannın 
sevimli karmaşıkhıfı içinde son bulurlar. Salamanca'daki 
Clerecia'da (Cristobal Honorato), ana sunaltın arkalıg-ı, 
güçlü hurma sütunlan ve yapısımn yüksek düzeydeki za

rafetiyle, bir tarz evresinin sonunu getirir ve .bir yenisini 
başlatır. Derken, bir nota daha, ve mihrap arkabitının süs
leme motifleri artar, sütunlar birbirini yanıtlar, ama bu-
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nu, farklı düzlemlerde, bütünün girinti ve çıkıntılannı or
taya koyarak yaparlar; bunnalıkları belirginleşir, saçaklar 
daha belirgin olur, herhangi bir yontulu motitle kaplı ol
mayan hiçbir yüzey kalmaz. Altın sanBl, göz kamaştıncı 
parlaklıtım ve görkemini her tarafa yayar, ve yüksek bir 
tabemaculum'un altın yaldızlı kubbesi, her şeyin yöneldi� 
merkez, heyecan verici bir ululuk ve yücelikteki bir "Ta
bernaculum", bir "abit aandıtı" ("Yahudiler"in, Musa'ya Si
na Oagı'nda Tann tarafından verilen kanun levhalannı 
sakladıgı Eslti Ahit sandı;tına benzeterek, Musa'nın deri 
üzerine yazılı Beş Kitabı'nı muhafaza ettikleri dolap" ania
tılmak isteniyor. -Meydan Larousse- ç.n.) olur. Jose Chur
riguera'run (d<JI'. 1665) Oorniniken Kilisesi San Esteban 
için yaptıtı ve 1698'te bitirdi� mihrap arkalıtıı budur. 

· 

Bu Churriguera sanatı Avrupa barokunun yeni bir 
aşaması ()}arak tanınmaya depr. Bu sanatın kayn9.ilının 
Plateresco tarZ\ ya da o Stralar Salamanca örneginden ge
liştirilmiş olan aşın incelik anlayışı oldujtu düşünüldü. 
Hatta, daha da fazlası: bu sanat, bir genel duyarhp, ls
panya'da gotik, Plateresc:O, Rönesans ve İtalyan baroku
nun ortak etkilerinin hazirlamış olduklan bir görkem, şa
tafat, lüks e�limi çekicilitine anlatımını satladı. Onlann 
süsleme motiflerini ve belki çeşitli tiyatrobilimlerdeki, 
hatta ve özellikle de cenaze törenlerindeki işleyişlerini 
benimsedi. Bu motifleri mihrap arkahklarına taşı cb, ama 
mihrap arkalıkları, mimarileri bakımından, Maniye
rizm'in ve Roma tarzının kabul ettirdiıli genel el}ilimleri 
muhafaza etti. A,yrıntılar ve zenginlik artarak, bütOne, 
bir duvar hahcılıtıı ve döşeme eşyası sosleme örtacaıo�
nün şaşkınlık veren göz kamaştıncıhk havası kazandırdı. 
Böylece, Churriguera Üslubu, söylemeye cesaret edildiiti
ne göre, İspanya'nın dinsel sanatında o zamana kadar 
bulunmayan bir sevinç ve gülümserneye erişti. 

Churriguera Üslubu, rokokoyla" �daş oldu� hal-

" özetle, rokoko Ispanya'da az yaygındır. Ama yine de, hiç olmazsa, 
orta Avrupa'da gerçekleştlrilmiş olanlarta u çok karşıl�lırılabHeoel< 
olan. Gramıda'daki Chartreuse l<�isesi'nin Ayin eşyası yerini ya da 
Aranjuez Şatosu'nun Porselenler Salonu'nu anmadan geçmeyelim. 
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de ondan çok başkadJr. Andalucia (Endı1lüs -ç.n.), daha 
sonra yeniden Churriguera Üslubu'nu benimsedi; ama 
bunu, bu üslubun yorumunu daha da renklendirerek yap
tı. Pedro Cornejo, Sevilla yakınındaki, Umbrete'nin, sı1-
tunlann bir dizi asloçelenge dönüştüğünü; ama, büyük 
bezerne kıvnmlanrun birbirlerinin karşısında yeral<hğı 
ve ortaya çıkan bütüne mimari bir özellik kazan<hrdığı 
mihrap arkalığım yaptı : bu, türünün hayran kalınacak 
bir ustalık örnegidir. Burgos Katedrali'nin genel düzeni
nin, bu gotik ve Rönesans ortamına Santa Tecla şapelinin 
sokulmasıyla bozulmuş olduğu söylenmiştir. Bu şapelin 
duvan, gözün, ögelere ve heykelsütunlara dek, çok sayı
daki motiflerini ancak yavaş yavaş keşfetti� büyük bir 
mihrap arkahğıyla kaph<hr. Şapelin tavam, tıpkı çok gü
zel bir beyaz zeminli duvar kaplaması gibi, girişik süsler, 
tath ve hafif renkli çiçekler ve putto'larla kaplanmıştır. 
Ama, bu neşeli zariflikte, çokrenkli heykelciliA'ln sert tu
tumununkinden fazla yapmacık yoktur: bu, bir dönemin 
içtenlikli tanıklığıdır. En heyecan verici başan ise, belki 
de, Salamanca'da Vera Cruz Kilisesi'nin şapelinin, Joa
quin Churriguera tarafından cephenin sadeli�ne karşıt 
bir anlayışla süslenmiş olan içidir. Burada, ışık, pek ince 
bir biçimde işlenmiş olan bir kubbeden, tıpkı bir altın 
dantel gibi kesilip aynlmış parlak, ışıl ışıl mihrap arkalı
ğının üzerine düşer. Dua eden nıhibelerin gözetimincieki 
Eukharistia'nın varlığı, yapıtın niteliA'lni ve derin anla
mını sürdürür: bu, Tann'nın şam için maden oymacılığı 
yoluyla yapılmış bir kutsal kalıntılar mahfazasıdır. 

Jose Churriguera'nın mimar ve heykeltraş olan iki 
küçük erkek kardeşi, Joaquin ile Alberto, her ikisi de Sa
lamanca'da yeni katedralde çalıştılar; Alberto Churrigue
ra, kentin Plaza Mayor'unun, özünü, havasını bozmaksı
zın görünüşünü dewştiren planlanm yaptı. Bu meydan
da, bir buluşma ve gezinti yerinin kendine özgü yam var
dır; ama burada, bu özelligin, Madrid'deki ağırbaşlılık, 
ciddilikten çok farklı oldu{tu görülür. Güzel görünüşlü, 
süsleyici ya da mimari nitelikli olabilen, ya da bu özellik
lerin ikisine de sahip olan, Churriguera tarzı barok yapı
lann yatay çizgilerine hare�et kazandınr, süsleyici görü-
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nümü artınr, ve bunu, mimari kütleden geleneksel düze
nini bırakmasını ve kendisinin ay kınlık etkileri �lama
sım istemeksizin yapar. Santiago de Compostela'da, Fer
nando de Casas y Novoa'nın, cephesinin ana yapısına, bir 
kattan di�rine incelerek, kuyumcu işi birer parça gibi iş
lenmiş ışık bacalanyla, külah gibi yükselen sütun düzen
leriyle dizerolenmiş dev bir mihrap arkah� görünümü 
veren Obradoiro'nun tarzı da budur. Churriguera sanatı, 
V. Felipe döneminde Madrid'de heykelci, süslemeci ve mi
mar olarak çalışmış olan Pedro de Ribera'nın sanatının 
bir benzeridir. Ribera'mn yapıtlan canlı ve renkli, buluş 
ve yüksek nitelik dolu, ama tarzı daha �rdır (San Fer
nando Düşkünler Yurdu'nun, mihrap arkalıtım andıran 
kapısı; bir çeşme; Avrupa'daki barok köprüler dizisinde 
Toledo köprüsüne birinci yeri vermemekle birlikte bir yer 
seliayan tavanlıklar ya da "homacina"lar). Barokun de
�şik bir çeşidi daha, Segovia yakınında, Francisco Hurta
do'nun yapıtı olan (1718) Paular manastındır. Ciddi bir 
manastır kilisesine çok yakın olan bu kilisede, çok güzel 
bir bezerne kıvnmlan, siltunlar ve heykeller bollugu, par
lak bir biçimde süslenmiş bir tavanlık oluşturacak biçim
de ortaya çıkıyordu. Bu, dini tiyatrobilimin en büyük ba
şanlanndan biridir (bunlann tümü, 1960 tarihinde he
men hemen tümüyle harap durumdaydı). 18. yüzyılın ba
şında, V. Felipe saraylannın yenilenmesine g:irişince, ya
bancı etkiler yeniden ortaya çıktı . V. Felipe, Robert de 
Cotte ile Ardemano'dan eski Alkazar'ı de�ştirmesini iste
di ve 1734'teki yangından sonra da İtalyan Juvara ile 
Sscbetti'yi �rdı. Bunlardan Sachetti tarafından ger
çekleştirilen saray -bugünkü "Palacio de Oriente"-81 

Fransa'ya Bemini'nin XI. Louis'nin Louvre'u için seçti�
nin eşi tarzı yeniden sokmuş oldu. Güzel ve krallara ya
raşır nitelikteki bir krallık konutunun, her zaman, içinde 
oturan kişinin önemini. ve ona yaklaşanlarda da manar
şinin büyüklüA'ünü ç�ştırması gerekirdi. 

Ve nihayet, aynı yıllarda, ama birbirini izleyen tasa-

8t Ya da 'Krallık Sarayr'. 
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nlar sonucunda inşa edilmiş olan, San hdefonso'daki 
Granja Sarayında, bazı barok kısımlar, böyle, birbirini iz
leyen tasanlar sonucunda inşa edilmiş olması nedeniyle, 
gerçek bir bütün içinde erimeksizin, bir aynı tarzın var
yasyonlan gibi yan yana gelmiştir.7° 

Yeni bir dini mimari anlayışının benimsenmesi, 18. 
yüzyılda, İspanya'nın barok tarzına ChurriguE>ra sanatı
nın pek farkh bir niteliRinin girmesine yolaçtı. Bu yeni 
mimari anlay1ş1, art1k, aşm olmakla birlikte, geleneksel 
mimarinin düz ve yüksek cephelerinin üzerine bir duvar 
kaplaması gibi yayılmış bir süs degildi. Birbirinin karşıtı 
şişkinlik ve çukurluklarla, duvarıann kendileri şişkinle
şiyor ve çukurl aşıyordu. Ova! ya da yuvarlak, büyük pen
cereler, yuvarlak çerçeveli kabartmalar ve duvar oyukları 
en önemli silsleme ögeleri oldu. Artık o, kuyumculara öz
gü, çok özenli maden oymae1lı� yoktu, ve yerini, topakla
nn, yı�nlann, çok daha geniş nesnelerin hareketleri al
mıştı. Borromini'nin ve Guarini'nin baroku, aynı yıllarda, 
orta Avrupa mimarlannın yorumlama tarzından tanınır. 

Murcia'da, Katedral'in, Jaime Bort'un yapıtı olan, 
ana kapısının çevresinde korent tarzı sütunlar vardır. 
Aşa�da, tepelikli bir kapı sundurması yerahr. Bu sun
dunnanın görünüşü, çevresindeki çizgiler, sundurmadaki 
motifterin bollu�, Hildebrandt'ın Viyana'da Peterkirsc
he'de kullandıgı, buna çok benzeyen yöntemleri akla ge
tirmektedir. Valencia Katedra1i'nin cephesinde, içbükey 
iki kanat arasmda dışbükey bir ana yapı vardır. Ve yine, 
orada da, üç katlı bir kuruluşla, mihrap arkah� görünü
mü egemendir: üzerinde yontu bir arma levhası bulunan 
kapı, çevresi şeritli oval bir pencere, "Meryem Ana'nın 
Göklere Kaldırılması Olayı"nı temsil eden büyük bir ka
bartma, ve nihayet, akıntılı bir alınlık. Valencia'da, Avru
pa'nın en meraka de�er konutlanndan biri vardır: Dos 
Aguas Markisi'nin sarayı. Bu yapıda, cephe aşın bir fan
tezi ve taşkınlıkla süslenmiştir. Bu süsleme, San Pernan
do Hastanesi'nin, ama aynı zamanda, Viyana'daki Fre-

70 Bu tarzın en eksiksiz biçimi bah_çelerde gôrOIOr. 
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yung Sarayı'nın ya da Prag'daki "Mala Strana"nın ("Kü
çük Şehir") süslemelerini ammsatmaktadır. Sözkonusu 
süslemeyi Vergara yapmıştır. Vergara'mn babası, Alman 
heykelciler, Conrado Rudolf ve Francisco Stolfile birlikte 
katedralin cepbesinde çalışmıştı. Bir kacbn beykelci olan 
Luisa Roldan'ın (1656-1704) yaptıRı bir "Aziz Mikail" bey
keli, genel görünüşü, kanatiann biçimi, giysinin aynntı
lan, sorguçlu başhRıyla, Alman ya da Tuna heykelleriyl_e 
arasında bir yakınlık ortaya koyar: Prag'da, Ottavio Mos
to'nun Toscana Sarayı'nın köşesindeki ünlü başmelek 
heykeli. Bu meraka deger benzerlikler sorunu henüz çok 
incelenmiş degildir. Bu gibi benzerlikler gravür derleme
leri ya da mimar planlan gibi baZJ ortak kaynaklann var
htını düşündürmektedir. Tıpkı Fransız süsleme deseni 
çizimcilerinin tasanlannın, Alman rokoko süslemelerine 
esin kayn� olması gibi, İspanyollar da estamplar yoluy
la, İtalya ve orta Avrupa'dan esinlenebilmişlerdir. 

Böylece, İspanya, oldukça çekingenlikle İtalyan baro
kuna açıldı, ve büyük bir coşkuyla olmamakla birlikte, bu 
tarzı benimsedi. İspanya, daha o zamandan, Rönesans 
anlayışını gotik geltmeklere uydurmaYJ bilmişti. Braman
te'nin klasisizminden, Herrera tarı1run $rbaşhh#ını çı
karmıştı. Daha sonra da, barokun, kendi öz dehasıyla iş
ledi�, ve Churriguera'larla, tarzın gençleşmesi, yenileş
roesi sonucunu do�ran biçimlerini ye�ledi. Daha sonra
lan, yer yer, Avusturya baroku denilebilecek olan barok 
anlayışını benimsedi. Bu durumun sonucu olarak, ortaya, 
topraklan üzerinde biraraya gelmiş olan yapıtların niteli
�nde garip bir degişiklik, hemtm hemen bir d� lma orta
ya çıktı; ama, iki yüzyıl boyunca, güzellikler bakımından 
verimli bir girişimi destekleyen, işte bu, aristokrasiye 
otorite ve saygınlık veren, içinde çok yoksullarla çok var
lıklllann aynı ateşli inançta birleşerek her şeyden önce 
zenginlik ve parlakhjtın saygı belirtisi olarak Tann'nın 
evinde birikmesini istedikleri geniş ölçüde kırsal toplu
mun niteliğiydi. 

Portekiz barokunun İspanya barokuyla birçok ben
zerlikleri vardır, ve 1580 ile 1640 arasında bu ilci kralh
�n hükümdannın aynı kişi olduğunu unutmamak gere-
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kir. Ama Portekiz baroku özgünlüğünü sürdürdü. Genel 
olarak, Portekiz'de 17.  yüzyılda yapılmış olan, dörtgen 
planlı, ay:in eşyası yeri sahını kuşatan, iki kuleli, düzenli 
cepheli ve V biçiminde düzenlenmiş pencereleri olan kili
seler hemen hemen so�k bir yalınlık izlerumi verir. Bu 
izlenimi, kapı sundurmasının süslemesi (piramitler ya da 
yuvarlaklar), ya da, kuleleri örten, ve son derecede çeşitli 
desenleri olan şişk:in kubbelerin bu ustalıklı yapısı ancak 
düzeltmiştir. Zaten, sanatta Manuel Sanatı'nın dile getir
diği büyük serüven ve buluşlann yolaçtığı refahtan son
ra, barok sanatın Avrupa'da geliştiği dönt.>m, Portt.>kiz 
için� güçlükler ve geriye çekilmt> dönemi oldu. 16. yüzyıl
da, biçimlerin klasi kliği ve süslemenin sadeliği yönünde 
bir tepki kendini göstermişti. İtalyan Terzi'nin (öl. 1597) 
etkisiyle, mimari, Herrera'nın yalınlık, süssüzlük anlayı
şını benimsedi. Ama, hiçbir tarz, sözün gerçek anlamında 
üstün gelmiyordu: ekonomik koşullar büyük yenilenmele
ri önlüyor, taşra ilieri geleneklerine bağlılık konusundaki 
direngenliklerini sürdürüyorlardı; ama, böyle olmakla 
birlikte, pek çok sipariş sajtlayan tarikatlar yerel sanatla 
Roma tarzı arasında uzlaşmalan kolaylaştınyordu: ve yi
ne o konuda da, Vignola'nın ve Serlio'nun kitaplan yeni
likler esinliyordu. Böylece, kısa bir süre sonra, ortaya, 
kendilerine sarayda g/lrevler sağlartuş bir mimarlar ha
nedanı olan Tinoco'lar döneminde, yuvarlak tabanlı kili
seler ve papaz okulu Santarem'in Genç Tinoco'ya, yani, 
Pedro Nunes Tin<x:o'nun oğlu Joao Nunes Tinoco'ya 
(1631-1684) maledilen şaşırtıcı cephesi ortaya çıktı. Bu üç 
katlı yapının kilise cephesinden çok saray cephesi olan üç 
katının üzeri kulak kepçesi biçimindeki çok büyük beze
me kıvnmlanyla, iki yüksek piramit arasındaki tepe siv
risiyle örtülüdür. 18. yüzyılın başında, bazı SchVI(aben'li 
sanatçılar, yani Ludwig'ler ya da Ludovice'ler, Cermen 
barokunun zenginliklerini, V. Joao'nun "Portekiz Esco
rial'i'" olan yapılar bütünü Mafra (Portekiz'de manastır
saray. - ç.n.) için kabul ettirdiler. Bu süslemeyi, hareketli 
biçimli mermer heykeller tamamlar. Ama bu,nlar saray 
kaygılannın ve uluslararası bir zevk:in zaferidir. Gerçek
ten Portek:iz'e özgü olan gelenek kiliselerio iç süslemele-
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rinde yinelenir, ve cephelerin muhafaza ettikleri yontul
muş ahnlıklarla bile sadelikle içeTilerin zenginliği arasın
daki karşıtilk artık çarpıcıdır. Sahınlar, kalemle işlenmiş 
ve yaldızh bir ahşapla ("talha") kaplandı, kiliselerio koro 
yerinde ve yan sunaklarda çok güzel mihrap arkalıkları 
yapıldı. Bunlardan bir kısmında, oldukça garip bir biçim
de, sert taş ve sade mimari ülkesi Kuzey Portekiz'de pek 
çok olan ve bu nedenle de bir tablo ya da yontu bir motif
ten çok, içlerinde pek çok çiçek vazosu, mum, hurma dah 
ve bir dizi seki ("trono") görülen o Roman tarzı sundur
malardan esinlenildi. Diğerlerinde, Churriguera Üslubu 
tarzında, motif bollu� herumsendi ve İspanyoJ1annkin
den daha güleryüzlü ve aşina, boyalı ve yaldızlı bir Büsle
me ("talha") nedeniyle insan tasvirleri çok görülmeye baş
ladı. Ve nihayet, lriliseler, ayin eşyası yerleri ve manas
tırlarda, beyaz ve mavi çini "azulejo" kaplamalar duvaria
nn üzerine serinlik, tazelik ve ışıklılık alanlan yaydı. 

İspanya'nın ve Portekiz'in baroku, denizierin ötesin
de, bu iki ülkenin sömürge imparatorluklanna ya_yJ)dı. 
Hıristiyanlaştırma, siyasal fethe Blkıca ba�lıydı: kilisele
re ve manastırlara ihtiyaç vardı. Ama oralarda, Hıristi
yan sanatı gelenekleri yokluAu günün zevkinin benim
seomesini do�al kıhyordu. Bu sömürge imparatorluklan
nın yerli halkı, yeni din için inşa edilmiş tapınaklann 
görkemli görünüşüne duyarlı olmayacaklar mıydı? Plan
lar, hatta kimi zaman, inşa edilecek olan binanın kulla
nılmayan taşlan bile, yararlanılmaya hazır durumda, Av
rupa' dan getirildi. Ve, daha pek erken bir tarihten, yerli 
halkın, yap1lacak olan işe katılması s�landı; süsleme, 
yerli halkın zevkine ve yaratıcı gücüne bırakıldı. Yerel 
uygarh� gelişmiş iki ülke olan Meksika ve Peru'da, yerli 
sanatın biçimleri ve anlayışının uyanmış, ve etkilerini sö
mOrge barokuna anayurtlardakinden daha şiddetli bir 
özellik kazandırmak üzere birleştirmiş oldukları çok iyi 
anlaşılmaktadır.71 Çokrenkli heykaleilik ürünleri, ayin 
alaylarının ve açık havada yapılan ibadetlerin başansına 

7ı Arequ�a'da Companla Kilisesi'nin ana kapısı, Puebla"da Rosarium, 
Oaxaca'da 5anto Oomingo şapeli (Meksika). 
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uygun olarak arttı. Yerli atölyeler, İspanyol örneklerin 
acıklı gerçekçiliğini olabild.igince uzağa götürdü.72 

Barak, tüm 18. yüzyıl boyunca, Avrupa'da gerilerken, 
Amerika'da, mimarlık tarihi için, ancak keşfedilmiş çok 
geruş bir inceleme alanı oluşturacak ölçüde, yeni bir atı
lım yapıyordu. Amerika'dııki barokun anayurtla ortakhiP 
her zaman çok sıkı olmuştur. Churriguera Üslubu sanatı 
İspanyol Amerikası'nda çok kısa bir sürede yayıldı ve en 
güzel ürünlerini verdi: (Meksika'da Tepotzotlan, Zacate
cas73); Brezilya kiliselerinde "talha" ve yaldızlı şapeller 
benimsendi (Bahia, Rio de Janeiro). 17. yüzyılda, Minas 
Gerais bölgesinde altın ve değerli taş yataklannın işlet
meye açılması, orta Avrupa örnek alınarak yapılmış kili
seler gibi, henüz kullamlmayan bir terirole söylemek ge
rekirse, Borromini tanı74 ki1iseler yapılması sonueunu 
doğurdu. Ve nihayet, bagımsızhğa, hatta daha da sonraya 
kadar, sömürgelerle ilgili yaşam tarzlannın varlığını sür
dürmesi, barokun 19. yüzyıla kadar dirençle sünnüş ve 
tüm barokun en zengin an\abmh sanatçılarından biri 
olan Portekizli-yerli me](>zi Aleijadinho'nun75 (1738?-
1814) Nap<>leon'la ç�daş oluşunun nedenini açıklayacak 
niteliktedir. 

72 Cuzco (Peru) ya da San Miguel de Ailende'deki San Raphael Kated
rali'nin içine bak. 

73 Ve Guanajuato Kilisesi" nin cephesiyle Taxco Kilisesi'nin cephesi. 
1" Kesinlikle rokokodan alınmış süsleme ôQeleriyle. Öte yandan, !talyan 

barokunun erkisi kendini Bre:ı:ilya'da (Belem), Bıbiena'nın �rencisi 
Anıonio Giuseppe Laneli (1 708-1 789) sayesinde gösterir. 

75 Yapıtlan aras nda. her şeyden ônce, mimari atan ında, Ouro Pr�to'daki 
"Assisi'li Aziz Francesco• Kilisesi ile, heykaleilik alanında da, Congon
has de Campo'da, Matezinhos kentindeki "Bon Jesus• an�maya deQer. 
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DÖRD0Nc(! KJSlM 

TUNA fJLKELERiNDE BAROK 

Orta Avrupa barokun ayncahklı, en çok özgünlük or
taya koydu�, ama aynı zamanda da, incelenmesi ve yo
rumlanmasında en çok güçlükle karşılaşılan alanlann· 
dan biri olmuştur. Gerçi orta Avrupa denilince güney Al
manya ile Avusturya Hanedam ülkelerini anlamak gere
kirse de, Polonya, Ukrayna ve Rusya barok unun da orta 
Avrupa barokuyla yakınlı� bulunmuş olduğunu unutma
mak gerekir. Öte yandan, bu barokun gel i�t ıgı dönt>min 
16. yüzyı l ı n  sonu ile 18. yüzyılın ortası ara�ı olduğunun 
kabul edilmesi p;t-rt'kirı:w de, olaylar ve toplumı<nl dönü
şümler bakımından zengin bu iki sıkıntı lı yuzyı l ı n turdeş 
bir bütün oluşturmadıgını unutmamak gen•kır. Aynen, 
bu dönemde, kategoriler kullanımı da başka herhangi bir 
yerdekinden çok tehlikt> içl"rir: 1580-1620 araı·ıı dönt-mt>, 
birbirinin aynı haklılıklarla, şu nitelemeler uygulanabi
lir: Rönesans sonrası ("Spat renaissance"), barok öncesi 
("Frühbarock")ya da maniyerizm, ve hatta, barokun 1630 
ya da 1650 ile 1720 ya da 17 40 arasındaki dolu dolu dö
neminin sınırlannı belirlemek bakımından biraz rahat
sızlık duyulur. Rokoko konusunda da, gerek bu tarzı ta
nımlamak, gerek başantı oldugu dönemin sınırlannı akıl
hca çizmek bakımından, aynı güçlüklerle karşılaşıhr. 

Siyasal tarihlere gere�nden çok dikkat göstermek, 
günün yöntemlerinin bu tutumun de�erini düşürmesinin 
yanısıra, barokun daha 16. yüzyılda anlaşılabilen ve bü
yük malikanelerin ekonomik ve sosyal gücünü, özgürlük
lerin kısılmasmı, küçük soylular sınıfının büyük arazi sa
hibi aristokrasi yaranna gerilemesini ve kent burjuvazi
sinin pek az bir gelişmesini, ilerlemesini belirlemiş oldu
g-unu gözönünde tutmamak tehlikesini taşır. Siyasal ta
rihlere geregi.nden çok dikkat göstermek, aynca, tarikat-
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lann gücüne, ve tüm toplumun içine, gözü ve işitme rlu
yusunu ilgilendiren, duyarb�a anhksal usavurmadan da
ha açık, plastik bir uygarlığın işlemesine yolaçtı. 

Büyük derebeylerin ve Katolik köylülerin tarzı, sa
raylann ve manastırlann sanatı, ama aynı zamanda da 
resimcilik, bezerne ve kırsal şenlikler tarzı olan barok, or
ta Avrupa'da işte bu görünümünü ortaya koymuştur. 

Ama, yanılgıya düşmernek için, siyasal olaysallığın 
önemini ihmal etmemek de gerekir. Otuz Yıl Savaşlan 
unutulursa hiçbir şey anlaşılamaz: bu savaşlar, başlangı
cı Rönesans'a dayamin bir uygariıRın gelişmesini kesinti
ye uwatmış, tehlikeli bir demografik bunahma ve top
lumsal yapılarda bir yenileomeye yolaçmış; Tuna havza
Slnda, bir hanedan bütününün, öne sürülmüş olandan da
ha sağlam, ama, batı tarzında, birleşik ve tutarlı bir ülke 
olan Avusturya Hanedam Devletleri'nin kurulması sonu
cunu doğurmuştur. Viyana kuşatması (1683) (Osmanh
lar'm İkinci Viyana Kuşatması -ç.n.), Macaristan'ın ve 

• Balkanlar'ın bir kısmının yeniden fethedilmesi, İspanya 
Veraset Savaşı'nın meraklı sonuçlan, birinci derecede 
önemli sayılması gereken olgulardır. Onlar olmaksızın, 
Fischer von Erlach'ın adına ve baroku Avusturya ülkele
rinde yenllemiş olan o yeni etki dalgalanm, hatta, rako
konun Bavyera'daki hoş ve çekici inceliklerine katkıda 
bulunmuş olan o Fransız etkilerini yorumlamanın olana
ğı var mıdır ki? 

Bu durumda, hem zihin kolaylığı bakımından, hem 
de bu çerçevelerin sınırlı bir deıteri oldu�nu unutmadan, 
sonunun ancak temel nitelikteki bazı sonuçlan dile getir
mek konusunda �nemi olan ve 1580 ile 1630 ya da 1650 
arnsım kapsayan bir dönemi ayırdetmek önemlidir: Avus
turya Hanedam ve Karşı Reform'un başan kazanma ve 
Vestfalya Antlaşmalan'ndan sonra genel banşa geri dö
nülme dönemi; bunu, yaklaŞ1k 1650 ile 1730 arasım kap
sayan, ama 1685 ile 1720 arasında bir doruk dönemi ya
şanan ve gerçekten yüksek barok ya da gerçek barok7& 

76 Bu kronoloji Avusturya Imparatorluk barokuna daha uygundur: GOney 
Almanya'da. •iıalyan• baroku, Bavyera Seçiclsi'nin karısı Henriene-
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dönemi olan bir dönem, ve yaklaşık 1780'e kadar da bir 
son dönem izledi: bu dönemde, barok, sOzün gerçek anla
mında delil, daha çok, rokok.onun kendini gösterdi#i; ro
kokonun ortaya çıktıRı, daha o sırada, ''klasik1eştirici" bir 
tepkinin ilk belirtilerinin kendini gösterdi� bir "Maniye
rizm"in içinde eridi. 

1780, Maria TheNsia'mn ölüm tarihidir ve bir salta
nat de�şikli� tek başına belirleyici olmamakla birlikte, 
bu olayın hemen ardından n. Joseph'in devrimci ve yo
tun deneyinin gelmesi hiç de önem�z de�ldir. lmpara
tor, toplumsal düzeni yenilernek amacıyla, ç&gın gerisin
de kalmış oldutunu düşündül\1, ama ba.rok uygarhAl bes
lemitf olan geleneklerle aavqmak ya da onlan ortadan 
kaldırmak amacıyla çaba göstermeye başladı. Bu konuda, 
şu simge, durumu özetieyebilecek niteliktedir: Viyana'da, 
"Kapuzinergruft"ta, Maıia Theresia ile I. Franz'ın hare
ketli figürler halindeki ve aşın sllBiemeli "pomposo" hey
kelinin ayaklannın dibinde, filozof-imparatorun yattıAı 
basit, süasüz, tunç sandık. İki ayn dünya. 

nk dönem olan 1580-1650 arasında, Nümberg Al
manyası ve Augsburg Almanyası ile Avusturya Hanedam 
BT881ndaki ilişkiler iyi olmayı sürdürdü. Ne Viyana, ne 
de, imparatorluk başkenti oldugu için daha önemli olan 
Prag (sanat ve bilim meraklısı II. Rodolf dikkate de�er 
bir koleksiyoncuydu) henüz büyük kentti. Burjuva ve de
rebeyi bir alıcılar toplulufu piyasada canlılık, ve piyasa 
da onlara kumaş, silah, kitap; ayrıca, Almanya'da ve Ku
zey İtalya'da yapılan her şeyi sa«lıyordu. Kentlerin mi
mari görünümünde, Alman Rönesansı zevki varhAım sür
dürüyordq (kalkanlı77 çatılar), ama, tahkimli bile olsa, 
İtalyan tarzı galerisi olmayan bey konutu yoktu. Birçok 
bey koleksiyonlar oluşturdular ve hümanist bir kültüre 
sahip oldular. Ama, yüzyılın başında Türkler Macaristan 

Adetalde de Savoie taralından t�vik ediki, ve yerini, 1 7.  yOzyılın so
nundan itibaren, Vorarlberg (Kemplen) ustalarına ve Thumb'lara 
(Sch6nen) bıraktı. 

n Kalkan: ·s�ik çatının üçgen blçimindeld dama de(lin uzanan duvarlı 
yOzü•. (T.D.K , G()ze/ Sanatlar Terimleri StJzJünfl}. 
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ovasına yerleşmişlerdi. Oraya kültürlerini ve tarzlanm 
sokuyor, putperestli�e karşıtlıklan nedeniyle heykelleri 
Jonyor ve kiliselerio karşısına minareler ve üstü kubbeli 
hamamlanm dikiyorlardı. Böylece, Hunyadi'ler zamamn
da İtalyan etkisinde kalmış olan Rönesans Macaristan'ı 
Batı'nın kültür alanından çıkanlmış oluyordu. Bu arada 
da, Batı'da, Katolikler'le Protestanlar arasındaki müca
deleler 1618 olaylanna kadar sürdü. Bohemya, bir denek 
taşı olmuş gibiydi. Kalvinist kralın, Prag'da tahta geçme
si ve özel kilisesini yeniden oluşturmak bahanesiyle ka
tedralin sanat hazinelerinin soyulmasına gözyumması, 
bir yıl sonra, Protestan Bohemya'nın Katolik ordulan ta
rafından ezilmesi sonucunu doğuruyordu ki, bunlar da: 
gelece�e biçim veren birinci derecede önemli olaylar<lı. 

Uygarhk tarihi ve sanat tarihi balomından, Wallens
tein olayı dikkate de�er. Bu olay, hümanist Rönesans'la 
kopmanın gerçekleşmiş oldugu anlamına gelmektedir. 
Kültürü orta ve zihni yetene� belirsiz olan Wallenstein 
(Pekar, bunu herkesten iyi kanıtlamıştır), herkesten ön
ce, ve ani zenginli�nin gerçekleşmesi sayesinde, şatafat, 
lüks, gösteriş, gereksinmesi, inşaat susamışlı� öme�ni 
verdi: ve ondan sonra da, artık, saraylar, manastar kilise
leri bir büyük adın şanını desteklemek için gerekli görün
dü. Wallenstein'ın, o zamanın en güzel saraylanndan biri 
olan, Prag'daki sarayı pek ilerici de�ildi: Cephesi, h8.1ıi, 
Alman Rönesansı anlayışındaydı, bahçeler üzerindeki 
"sala terrena'" Te Sarayı'ndan esinlenilerek yapılmıştır, 
ve bahçelerdeki rokay m$ra da, Münih'te Maximi
lian'ın ikametgahını süsleyen rokayı anımsatrr. Maniye
rizm mi barok mu? Sadece biçimler gözönünde tutulursa, 
maniyerizm; ama, beylijfe, derebeylilte yaraşır, o bölgeler
de hiçbir zaman o dereceye varmamış olan o yeni anlayış 
düşünülecek olursa, daha o zamandan barok. Otuz yıl 
sonra ise, İtalyan Carrati tarafından Venedik'ten ve Pal
ladio'nun mimari tarzından esinlenilerek inşa edilen, 
ama boyutlan çok daha büyük olan Czernin Sarayı İtal
yan zevkine amk kesin olarak dönüşün belirtisidir. Kato
likliıfin zaferi kendini kiliseler ya da kiliselerde degişik
likler yapılması biçiminde ortaya koydu: Viyana'da, Üni-
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versite Kllisesi'nde (Cizvit) Katelik Karşı Reform'unun 
düz cephesi ve alınhğı benimsenmiştir (1627). Oorniniken 
Kllisesi'nin sahını (1631, bezerne lovnmlı geniş cephe) ve 
1662'de Carlo Antonio Carione'nin çok ustaca yapılmış 
bir cepheyle tamamladıılı Am Hof Kilises.i yalancımermer 
süslemelidir (putto'lar; kanath, uzun melekler, girişik be
zemeler). Prag'da, daha sonra Karmelitler'e maledilmiş 
olan Lüterci bir kilisenin, Trinite des MontS'dan esinieniie
rek yapılmış Roma tarzı bir cephesi vardır; Cizvit Oku
lu'nun (daha sonra Karel-Ferdinand Üniversitesi) şapeli, 
San Salvator Kilisesi İtalyan Lurago tarafından baroklaş
tınldı, ve Lurago, Kare! Köprüsü yakınında, bu kiliseye, 
sekizini trabzan ayaklan ve heykeller süsleyen üç kemer
li bir peristilyumun gerisindeki çok güzel bir cephe yapb. 

Sanat atölyelerini İtalyanlar yönetiyordu. Ama, res
sam Karel Skreta (1610-1674) ya da heykeltraş &ndl 
(1625-1680) gibi İtalya'da yetişmiş Bohemyah sanatçılar 

, yeteneklerini ülkenin geleneklerinin hizmetine sunarak 
Venceslav kültünün canlanmagına katkıda bulundular. 

1650 tarihi, bu dönemin sonu sayıl4bilir, çünkü, bu 
tarih, Vestfalya Banş Antiaşması gere�nce İsveç birlik
lerinin gitmesiyle, artık tartışmasız bir biçimde, Katolik, 
monarşik ve derebeysel bir düzene, yani, yaklaşık bir 
yüzyıl boyunca büyük bir barok deneyi sürdürecek olan 
genel koşullara dönülmetri anlamına geliyordu. 

Bu barok deney, aynı zamanda hem Avusturya'da, 
hem Bohemya'da, hem de, Macaristan'ın, yaptı!lıyla Karşı 
Reform'u tümüyle zafere ulaşbramamış olmakla birlikte 
gerçekleşmesine katkıda bulunmuş olan, 1635'te Nagys
zombat Üniversitesi'ni kuran Kardinal Poznany'nin bu 
eylenılni ortaya koyduğu, "kralı" kalmış olan bö]ümiinde 
cereyan etti. O sırada, Alman etkisinin durdurulmuş ol
du� aöylenemezdi: Angelis Silesius'un78 ateşli şiiri, şair 
ve yazariann tasvirler konusuna gösterdikleri yakınhgı 
destekliyordu. Tıpkı, ondan sonra, Avusturya barokunun 
en şaşırtıcı kişisi Abraham a Saneta Clara ( 1649-1709) ol-

78 TariliŞma nitellgindeki dinsel konuru yazıları ve nükterl özdeyişleri vardır. 
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duğu gibi, ülkesinin Meryem Ana'yla i1gi1i geleneklerini 
öven Augustinus'çu Cizvit keşiş Bohuslav Balbin'in yapıt
lannda da lirizm ağır basar. Yaşama tarzını ve �anatlan 
İtalyan etkisi düzenliyordu. İmparator Leopold'un sara
yında, genç hükümdann ve bir Gonzaga-Mantova'h olan 
ana kraliçenin zevkinP uygun davranabHmek için, geçit 
törenlerinrle, saray balelerinde, operalarda, hükümdar 
gelişlerinde, Vent>dik'teki ve İtalya Yanmadası'nın baş
kentlerindeki uygulamalardan örnek alınıyordu. Avus
turya barokunun önemli bir özelliin olan müzik tutkusunu 
sürdünm, işte bu hayranlık olmuştur. Başkentin en beite
nilen bestt>cisi, bir İtalyan olan Costi'ydi. Uzun zaman, ya
pılann örnt>kleri için Kuzey İtalya'ya ve Floransa'ya baş
vuruldu. 1670 dolaylannda, Başpiskopos Johann-Fried
rich von WaiJenstein, Prag'a Fransız kökenli ama Ro
ma'da yetişmiş b\r mimar olan J.-B. Mathey'i getirerek 
Roma zevkinin ba�n kazanmasını sa�ladı . Chevaliers de 
la Croix'nın güzel Saint-François Kilisesi'ni o yapmıştır. 
Bu kilisenin merkt>zi bir planı vardır, dlşı kabartma süs
lemeli, kubbesi yumurtamsı ve kaburgalıdır ve Roma ör
ne� olmaksı zın tasarl�mması olanağı yoktu. Başpisko
posluk Sarayı ile Buquoy Sarayı (her ikisinde de deflişik
lik yapılmıştır) ve Tmıcana Sarayı (adının mimari tarzıyla 
ilgisı yoktur; bu da, sadece, bu sarayın bir zanıanlar Tos
cana Dükleri'ne ait olmuş olduğunu gösterir) da onundur. 
Bu tarz, hemen hemen aynı yıllarda Viyana saraylannda 
da benimsendi: Tencala'nın yaptığı zarif Dietrichstein
Lobkowicz Sarayı ile, ondan kısa bir süre sonra inşa edi
len (1694), Domenico Martine11l'nin yaptığı, anıtsalhk et
kili, görkemli düzenli ve heykel süslemeli Liechtenstein 
Sarayı. Ondan sonra, artık, atılımın ilk hareketi verilmiş 
demekti. Dolayısıyla, bu tarz, 18. yüzyılın ortasına kadar 
gelişti. 

Bu durum kentleri de�ştirdl. Özellikle de bunlardan 
biri olan Prag, belki de, konumu, yani, ırmağın tepelerin 
(Hradçany ve Mala Strana) altındaki sol kıyısına bakma
sı nedeniyle, tıpkı bir düş görünümü gibi birbirinin ardın
dan beliriveren saraylar ve bahçelerin ortaya çıkmasıyla, 
ola�anüstü bir özellik kaıanru. Viyana'mn, art1k kaldı-
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n m lan boyunca görkemli cepheler yükselen eski sokakla
nnın görünOmU değişti. Ve nihayet, larlarda da, derebey
leri, her birini birer küçük devlet gibi yönettikleri malika
·nelerinin ortasında, gösterişlerine, debdebelerine uygun 
konutlar istediler. Şatolar, ortada alçak kubbeli ya da çı
kmtılı bir ana bina ve yanlannda kanatlan bulunan bir 
yapılar bütünü biçiminde yayıldılar. Av köşklerine vann
eaya dek, her tarafta, karmaşık ve sevimli bir şıklık vardı. 

1682'de, (18 yıl sürmüş olan bir banş döneminden 
sonra) Türklerle savaşın yeniden başlaması, Viyana ku
şatmasmın yarattı� tehlike, başkentin, başında Polanya 
Kralı lll. Jan (Sobieski -ç.n.) ve Loren Dükü bulunan Hı
ristiyan hükümdarlar ordusu tarafından kurtanlması 
olaylannın her biri Avusturya Hanedam için bir saygın
lık vesilesi oldu. Macaristan'ın daha sonraki yeniden fet
hi bu ilk başannın içinde yeralmıştı. 1686'da, Buda kenti 
özgürlüftüne kavuştu. Ondan sonra da artık bütün ülkede 
bir zafer havası esmeye başladı . Bu sonucun elde edilme
sinde, o çaA-ın insanlannın belki de- aklından bile geçme
yen nedenler roloynamıştır. Örneğin, 1679 ve 1713 veba 
salgınlan ters yönde etki yapmış olmakla birlikte, hızlı 
bir nüfus artışı, Otuz Yıl Savaşlan'nda ujp-anılan kayıp
lan karşılamış oluyordu. Tanmsal ekonomi, yeni çalışma 
tarzlan uygulanmaksızın ve korkunç yerel yoksunluklara 
karşın, düzeliyordu. O snalar, Abraham A Saneta Clara, 
içinde herkesin, tercihen, atalann koşullan içinde, er
demleri uygulayacaklan, Tann'mn emrindeki, aşama sı
ralılaştınlmış bir toplumu Hıristiyan ülküsüne en uygun 
bir toplum olarak gösteriyordu. Bu dünyanın donmuş, de
ğişmez Paterna}izmi, bilyük toprak sahiplerinin, soylula
no ve rahipler sınıfının gücünü onaylıyordu. Bu paterna
lizm, en iyi durumdakiler mutlu bir yetersizlik içinde bu
lunan bir buıjuva sınıfı ıl� köylü sınıfını, yandaşları ara
sında tutuyordu. Her şey, zihinsel, anlıksal tasaya değil 
(Spinoza'nın ve Leibniz'in adına karşl çıkanlacak hiçbir 
ad yoktu), esası, özO bakurundan plastik bir uygarlı�a, 
başanlarını aynı zamanda hem görkemli, gösterişli, hem 
sade saraylar, tam örgütlü bOyük manastırlar, adak kili
seler yapımında bulan, esas olarak plastik bir uygarlı�a 
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elverişli duruma geliyordu. 
Gerçekten, yaklaşık kırk yıl boyunca, dönem, bir bü

yük mimarlar, heykeltraşlar ve ressamlar dönemi oldu. 
İtalyanlar, yerlerini koruyarlardı (Aliprandi, Santini adlı 
mimarlar), ama aynı zamanda da, İmparator'un atölye
lerde yetişmiş kullannın sayısı artıyordu. Mimarlar ara
sında üç önemli ad vardı: Johann Bernhard Fischer von 
Erlach (1668-1745), Johann Lukaz von Hildebrandt 
(1668-1 745), Jakub Prandtauer (1658-1726). Bunlardan 
ilk ikisi arasında, Avusturya ülkelerinde, yanm yüzyıl 
önce, Roma'da Bemini ile Borromini arasında görülmüş 
olanın eşi bir rekabet kendini gösterdi . Carlo Fontana'nın 
atölyesin\ tamm1ş olan Fischer von Erlach daha güçlü, 
daha nüfuzluydu, daha geniş bir uluslararası kültüre sa
hipti; ama, Guarini'nin hayram ve Roma barokuna aşina 
olan Hildebrandt, incelikli üstün yetenegini daha büyük 
bir yaratıcı güç ve zarafetlt.• kullanabiliyordu. Yüzyılın so
nunda, I. Leopold, başkentine Roma'daki Sant' İgnazio 
Kilisesi'nin tavanındaki çok güzel kompozisyonu ve Gesu 
Kilisesi'nin sunaklannı yapmış olan; zamanınm en bü
yük süslemt>eisi Peder Pozzo'yu çaA"ırdı. Peder Pozzo, Vi
yana'da Üniversite Kilisesi'ni yalancı bir kubbe ve şapel
lere yaptıltı revaklaris değiştirdi, Liechtenstein Prensle
ri'nin yazlık sarayını süsledi. Onun gözaldatımı ve yanıl
satma sanatı, kiliselerio tonozlannda, kabul ve tören sa
lonlannın tavanlannda, şatolar ve büyük manastırlarda 
nice güzel kompozisyonlan görülen bir süsleme geleneg-l
ne dayanır. Heykel atölyelerinin sayısı arttı. Bunlardan, 
Bohemya'dakiler özellikle etkindi. Bazı Slovak heykelci
ler, örneğin, Brokotrlar; bir Tirollü, Mathias Braun, 
Prag'daki Kare! Köprüsü için, Bemini'nin heykellerinin 
esininin yeniden ortaya çıktıltı çok gOzel ve çok canlı ka
bartma heykelleri sağladılar. 

Bu, çok güzel yapıtiann yo�n bir biçimde ortaya 
konduğu dönemle ilgili olarak, imparatorluk baroku deyi
mi kullanılmıştır. Bu dönemde, Fischer von Erlach, Hof
burg'un yapımına girişti (Kançılarlık kanadı, o�lu tara
findan bitirilen çok güzel kitaplık, ve alınan örneğin za
}'lfh�na karşın 19. yüzyıl mimarlannın gerçekleştirdikle-
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ri projeler). Fischer von Erlach, Schönbrunn için çok bü
yük bir saray düşünmüştü, ama daha sonra bu tasansını 
de�ştirerek bugünkü şatoyu yapmak zorunda kaldı. 
Prens Eugene'in, altında heykelsütunlar bulunan o çok 
güzel merdivenli kışlık sarayını da o yaptı. Dini mimari
de, Salzburg'da Borrominj esinH kiliseler (Kollegienkirc
he) yaptıktan sonra, İmparator VI. Karl'ın iste� üzerine, 
Viyana için, en çeşitli anımsamalann hem gösterişli hem 
zarif, özgün bir bütün içinde eridiıti Karlskirche'yi yaptı. 
Bu kilisede, elips biçimli orta sahın tıpkı Salute'de olduğu 
gibi, eklenti bir yapıya atılmış olan asıl ana sunağın bu
lunduğu yere açılan, ve yan şapellerin yerini tutan dış re
vaklar, Salute'yi akla getirir. Cephe, daha küçük çapta, 
Roma'daki San Pietro Kilisesi'nin peristilyumunun ve ke
merlerinin eşidir; bunlara, Antoninus ile Trajanus'un ya
nıtı iki sütunu da eldernek gerekir. Görkemli bir genişlik
teki yapının kubbesi ise yumurta biçimindedir. 

Hildı>brandt'ın sivil mimari yapıtlannda (DAun
Kinsky Sarayı), Peterskircht-'de (Viyana), Prens Eugene 
için yaptığı ve çok ince bir zarafetle sıralanmış bir köşk
ler ve .. lcıggia .. lar düzenitomesi olan, hayranlık verici Bel
vedere'de de daha az düşgücü ve sağbe!leni yoktur. 

Prandtauer, Melk'te, Tuna'ya bakan bir çıkıntı üze
rinde, belki de Avusturya'nın 79 en güzel manastın olan 
bir m1ınastır yaptı.  Bu manastırda, kllisenin çevresindeki 
setler, ve şişkin tepeli iki kulesiyle, kilisenin kendisi, bir 
ululuk, yücelik, ama zarafeti tam bir ulı.ıluk, yücelik etki
si bırakır. Barok kjlise bakımından zengin olan Prag'da, 
mimar baba Christopher Dietzenhofer ile oğul Kilian lg
naz Dietzenhofer, bir tepe yamacına, Mala Strana'daki, 
çukur cepheli, kubbeyi taşıyan yüksek kubbe kasnağının 
görkemli uyumu ve pencereli bir çan kulesiyle (1 703-1752 

7,e Kilisenin sahını, tiyatro mimarisi anlayışına dönüş yolundaki bir b�a· 
rıyı ortaya koymaktadır: suna!)a bakan locaların sayısının çoklu!)u su· 
na!) ı bir gösterim yeri yapmaktadır. 
Bu ziyaret merkezi. topraksal bir uygar!ıQın içindeki gOçiO feodal bi
rimler olan manastırların aşın kendine gOveni üzerinde durmak gere· 
kir. (Kiosıerneuburg, Einsiedeln, Weingarten. Sainı-Gall. vb.) 
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arası) hem gösterişli hem hafif görünüşlü St. Niklas Kili
sesi'ni yaptılar. Ve bütün bunlarda, dikkate değer bir 
perspektif anlayışı, kırsal ya da kentsel görünümü cephe
deki engebelerin etkisiyle birleştiriyordu. (Fischer von 
Erlach Viyana'daki kışlık sarayın ve Prag'da Clam-Gallas 
Sarayı'nın önüne birer meydan açmak istiyordu. Dolayı
sıyla, bu yapılann her ikisinde de, yapmak istediklerini 
tam olarak gerçekleştirememiş demektir). 

Bu konuda, Borromini'nin esinine bir dönüşten söze
dilmiştir. İtalyan barokuyla ve aynı zamanda Bernini, 
Borromini ve Guarini'yle arada bir bağ bulundu� kesin
dir. Ama yorum yt>nidir. Bütünün özgünlüğü ortaya Ro
ma'nın ve İspanya'mnkinden farklı bir barak ortaya çı
kardı. Mimariann kulelere yer vermek konusundaki di
renmeleri cephelere düşeyliği ve gotiğin atılımını getirdi. 
Oklar, şişkinlik ve fenerlerle son bulmaya başladı . Kule
lerle kubbelerin birleşmesi sonsuz sayıdaki çeşitliliğe ola
nak sağladı: kuleler, kah, Navona Meydanı'nda S. Agnese 
Kilisesi'nin sunduğu örnekte oldu� gibi kubbenin uzağı
na kondu; kah, Viyana'daki Peterskirche örneğinde oldu
ı'tu gibi, (Hildebrandt, 1702-1708) ve o zamandan beri Bo
hemya, Moravya ve Polanya'da sık sık benimsenmiş olan, 
mekanın yeni bir yorumu, ve dev bir düşey çizgiler ve kü
reler motifiyle, kubbenin hemen yanında yeraldı: Ve özel
likle de, kilisenin ister dışında, ister içinde olsun, karşıt
lık etkileri; yığınlann, sundurmalann yerine göre değişen 
(Fischer von Erlach'ın Strasbourg'daki Kollegienkirche'si, 
1696) ya da çokgen biçiminde olan etkileri; çaprazlaması
na konmuş içbükey ya da dışbükey alan, kule ya da di
rekler; yanm kubbe biçimindeki tonozlar kendini göster
meye başladı. Böylece, İtalyan barokiann daha küçük bo
yutlu yapılar için kullandıklan ustaca etkiler, büyük bo
yutlu yapılarda, uç sonuçlara vardınldı.80 Bu, o zamana 
kadar ulaşılamamış bir esneklik, kütleler ve hacimlerle 
oynayan bir virtüozluktu. Düz sütun ya da gövde heykeli, 

ao Dolayısıyla, demek ki Borromini ile Guarini gerçekten, mimari rokoko
nun kökeninde yeralmaklaydılar ve iç sOsieme de Fransa'dan geliyor
du (Bak. De Cotte, Boffrand, Meissonier). 
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duvarayaııı, heykelsütun, yüksek kabartmalar ve ayaklı

� dar yontular, hepsi, neşeli bir dansa sürüklenmiş gi
biydi. Sanki, mimarlık müz:ik olmuştu: d8f}işmez olarak 
kalan, geçip gidenin aloşkanlıgıru kazandı. Dolayısıyla, 
bu uygar1ı#:Jn içinde müziflin sahip oldutu önem de, mi
marlık ve silsleme sanatlarını yorumlamak için bile olsa 
unutulamazdı. Bu kiliselerio gerçek niteli�ni ortaya koy-

' . 
mak, sanatın pek çok ortaya konuşlan arasındaki uyum 
amacını yeniden canlandırmak ve bu yoftnımsal uygarlı� 

_ karmaşıklık! içinde keşfedebilmak için, manevi bir kon
ser, orglann ezgisi (orgların dotrama kısımlan 18. yüzyıl 
boyunca çok güzel koropozisyonlara yolaçtı), insan sesle
rinin ezgisi gerekliydi. Batıdan, opera salonunun görünü
mü konusunda haksız kınamalarla olmak üzere, o parlak, 
panltılı görünüşlerin dindışı duruşu konusunda gere#in· 
den çok duruldu. Bunlar, bir gerçekli� içennekteydi, özel 
bir duyarlı�ın l>Eolirtisiydi ve bunların manevili�ni red
detmek, onları anlamayı reddetmekti. 

İki önemli gözlem: barQk uygarlık tüm Avusturya 
Hanedam ülkelerine yayıldı (18. yüzyılın birinci yansı 
yapıtlanndan, daha çok sayıda ortaya koyan Macaris· 
tan'da bir miktar gecikmeyle) ve bu ülkelerde gerek anla
yış gerek zevk bakımından nisbi bir bütünlük �ladı, 
ama çeşitli uluslarda ortak bir ruh yaratamadı; çünkü, 

' daha o zamandan, barok anlayışın karşısına başka güçler 
çıkıyordu. Bu arada, Alp DaıJ\an'yla Tuna arasında, hat
ta Tuna'yı da aşarak, Main vadisine kadar uzanan cotra· 
fi alanda, bir başka harok deney de varolmuştur. 

Bu deney, toplumbilimsel açıdan ele ahndıııtnda, de· 
rebeylik sistemi ve büyak toprak mülkiyeti gelirleriyle 
ilişkilidir: ve burada sözkonusu olan da, angaryanın �
ladıg-ı kazançtan çok, rantlar ve yükilmlüh:ikler:di. Bu du
rumda da, bilyük manastırlann başpapazlan, Benedik
tinler, Premontreler, Citeaux Tarikatı'nın üyeleri manas
tır ve kiliseler kurmak ve olanlan onarmak olan�na sa
hip duruma geldiler. Kırsal nOfus, kutsal ziyaret yerleri
ne yapılan ziyaretlere yeniden başlam1ştı. Ve nihayet, 
Bavyera Sarayı'nm, 1715'den sonra, hanedan yeniden 
Münih'e yerleştigi zamanki ışıltJsını, zengin burjuvaların 
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kenti Augsburg'un, Salzburg'un (piskoposluk, üniversite) 
ve bazı piskoposlann gösteriş merakını da hesaba kat
mak gerekir. 

Tarzın yönelimi bakımından, bazı başka etkenler de 
roloynadı. İtalya'nın ortaya koymuş oldu� büyük örnek
lerin saygınh� da, Fransa'nın gerçekleştirmiş olduklan
nın ünü de azalmadı. Ama, en önemlisi, Alpler'deki kü
çük Akdeniz olan Konstanz Gölü'nün çevresinde, vadiler 
yoluyla İtalya'dan gelmiş olan yalancımarmar işçileriyle, 
kiliseleri için özel bir ayak-duvar; yani, sahını tutan iç 
dayanma ayaklan kullanan başka zanaatçı-sanatçılar, 
Vorarlberg zanaatçı-sanatçılanydı. Bazı başka zanaatçı
sanatçılar olan Wessobrunn zanaatçı-sanatçılan ise, yap
tıklan boyalı yalancımermerlerin ince işçili�, zarif hey
kalleri dolayısıyla ünlüydüler ve İtalyanlann yerini onlar 
aldılar. 

Ve nihayet, Augsburg'un kitapçı-yayıncılan da, kar
maşık desenli ve görkemli görünüşlü, gerçek ya da düşsel 
saraylan temsil eden gravürler yapıyorlardı. Mimar ve 
süslemeciler bunlardan esiniendi ve onlann etkisi ışıltıla
nnı �rmen dünyasının ötesine de saçtı. 

Böylece, yaklaşık ı 700 ile ı 760 arasında, bu sessiz, 
sakin yörelerde kilise yapımı arttı. Geleneksel barok tar
zın egemen özelli� kendini 'I\ına kıyısındaki Obermarch
tal Kilisesi ile Schwaben'deki Weingarten Kilisesinde or
taya koyar; ama Obermarchtal Kilisesi'nin iki kulesi ile, 
Weingarten Kilisesi'nin, iki kule arasındaki şişkin sun
durması, İsviçre'deki Einsiedeln Kilisesi ile akrabalıklan
nı ve her ikisine de Thumb ve Moosburger adlı ustalann 
elinin deitmiş olduğunu da göstermektedir. 

Johann-Michael Fischer'ın (169ı-ı 766) kiliseleri nde, 
süsleme, mimariyle sıkıca birleşerek bembeyaz ya da tat
h bir tondaki renkli alanlan ele geçirir, ve bir yapıya, söz
konusu yapı büyük de olsa, bitkisel bir hafiflik görünümü 
verir. Johann-Michael Fischer'in başyapıtı, 1748 ile ı 766 
arasında inşa edilmiş ve Süslenmiş olan Ottobeuren Ma
nastın'dır. Bu yapıda, değişmezlik ve hareket, bolluk ve 
bomboşluk kusursuz bir uyum içinde birbirleriyle uzlaşa
bilmektedir. • 
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Yapllann anıtsallı� nedeniyle hala baroktan, ya da 
zarafet arama gerekçesiyle, henüz erken bile olsa rokoko
dan sö�tmek mi gerekmektedir? Konu bu olunca, kate
gorilerin ve dönemselleştirmelerin tehlikesi özellikle be
lirgindir. Ama, barokun artınlması, hatta daha da, hiç bo� 
zulması olmaksızın, baroktan tUreyene, yenilenmiş bir sa
natı, iyice belirgin, iyice belirlenmiş bir dönem ve toplumu 
tanımlamak için, rokoko terimi, bağımsız bir anlam kaza
narak, do� bir kullanımda yera1mış görünmektedir. 

Rokoko terimi, hiç duraksamaksızın, ziyaret kiliseleri 
için kullanılmaktadır: 1735 ile 1745 arasında, biri mimar 
öbürü ressam olan Zimmermann Kardeşler tarafmdan in
şa edilmiş olan ve rokokonun da tıpkı başka herhangi bir 
tarz gibi bir dinsel heyecanı dile getirebilece�ni kanıtla
yabilen Steinhausen Kilisesi ile Wies Kilisesi (Bavyera) 
için oldu� gibi. Gizleriyle, hiç de, rahatsızlık vermek sa
vında olmayan, ama planlannın zarif basitliği, yalmlıtlı, 
sütunlannın yerleştirilişindeki zaraft>t, süslemelerinin 
inceliği sevinçli ve güven veren bir huzur esiniemek sa
vındaki bu tapınaklarda dindışı ya da dünyevi hiçbir şey 
yoktur. Konstanz Gölü'nün kıyısında, P. Thumb'un yaptı
� ve ünlü Feuchtmayr melek figürünün Tanrısal sözü 
temsil ettiği, beyaz Birnau Kilisesi'nde de benzer izlenim
lerin etkisinde kalınır. 

Asam kardeşlerin kiliselerinde daha çok teatral etki 
vardır: Münih'teki adak şapelleri, Rohı- manastırının ko
ro yerindeki, Y.a da Sankt Georg Kilisesi'nde yuvarlak ya
pı Weltenburg'un ana sun�ndaki "Meryem Ana'nın 
Göklere Kaldırılması Olayı" konulu heykel gı-ubu. 

Ve nihayet, mimar olmadan önce mühendislik yap
mış olan Balthasar Neumann (1687-1753), rokoko tarzın 
en karakteristik örneği olan ve bazilika tarzı ve düz du
varh bir dış cepheyi gotik sanattaki kadar ince uzun, iki 
kuleli bir cepheye eklediği, içerde ise, şaşırtıcı sunağın 
çevresinde merkezi plan etkisi yapan bir elipsler düzenle
mesi gerçekleştirdiği Vierzehnheiligen (Bavyera) Kilise
si'nde, bilgi kadar usta1ık da gösterdi. Würzburg Konutu, 
18. yüzyılın, içinde Fransız sanatının kalıntılanrun, öz
günlü� �ozulmaksızın, imparatorluk Viyanası'nın yu-

1 10 



varlak yapılan ve kubbe1eriyle birarada bulundugu en 
görkemli saraylanndan biridir. 

Ve Tiepolo merdiverun süslemesine, o sıralar Venedik 
atölyelerirun ününü yenileyen ışıklı ve çok güzel sanatın 
kaynaklannı getirdi. Ama belki de, rokokonun incelen
mesine ayn olarak dönmek daha dowu ol acaktır . 

Buna karşılık, en azından, rokoko süslemenin ayır
dettinci öiteleri olan tırtıkb ve bakışımsız çerçevenin, kıv
nkda1 biçimindeki süslemeleıin inceliğinin, açık renkle
rin artırdığı ayna etkileri ve bol ışıgın dikkati çektiğinin 
bPlirtilmesi gerekir. Fresk alanında, İtalya'nın etkisi be
lirleyiciydi: Peder Pozzo'nun geliştirdiği barok perspektif: 
iç mekanlann, ışıklılığıyla, Giordano ya da Tiepolo'nun 
tanında uyumlulaşan duru ve ışıklı göklerde yokoluyor
du: bak. Bavyera'da, Zimmermann, Matthaus Günther ve 
Jakob Zeiller; Avusturya'da, Gran, Troger ve özellikle de 
Anton Maulpertsch (1724-1796). 

Heykel (çok zaman çokrenkli) alanında ise İspanyol 
ürünleriyle bir yakınlık görmek çok zaman çekicidir (ör
neğin: Wies'in ana sunağındaki İsa); ama, kanlı ve olağa
nüstü, sannya düşürücü gerçekçilik, hareketi ve güler
yüzlü ateşllhği yeğleyen Tu na rokokosuna yabancıdır. Bu 
konuda, dini bakımrum saygıdeğer kişilerin sunakları 
süsleyen sayılamayacak kadar çok heykeliyle, Bernini'ye 
karşı olan borç apaçıktır. Belvedere'nin heykalsütunları 
ya da Metten kitaphgı. için de durum bunun eşıdir -belki 
de, ayrıca, Mantova'da Giulio Romano'nun devlerinin anı
sıyla: İtalyan barok tekniği rahatlıkla Güney Alman
ya'nın dışavurumcu geleneğiyle birleşerek halk tarafın
dan beğenilen nitelikte bir heykel anlayışı yaratmıştlT 
(Bak. Pennoser, İgnaz Günther ya da E.Q. Asam). 
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SONUÇ 

Bu kitabm sınırlan barokun kuzey ülkelerindeki in
celemesine girişmeye elvermiyor: oysa, s1rf, genel olarak 
kabul edilmiş olan, Kuzey Avrupa'nın baroka direnmiş ol
duğu yolundaki düşüncenin doğruluğunu araştırmak için 
bile olsa, uıun bir araştırma yapmaya değerdi. Kuşkusuı, 
barok, sözkonusu ülkelerde Latin ülkeler ve Akdeniz ül
kelerindekiyle karşılaştınlabilecek bir gelişme gösterme
di. Oysa, en büyük İspanyol ressamı Rubens'in adıyla İs
panya Felemenk'i ortak bir anı içinde yeralmıştır, ve ge
rek oturduğu, gerek evinin bulunduğu yer olan Anvers 
kentinde, 17. yüzyılda, barokun temsil gücü en yüksek 
olanlar arasında yeralan kilise ve saraylar vardır. Kuşku
suz, Roma inancma (Katoliklik -ç.n.) batlılı� ve 16. yüz
yılla 18. yüzyıl arasında Katolik ülkeler İspanya, İtalya 
ve Avusturya'yla sürdürdü� ilişkiler nedeniyle, "Belçi
ka"yı ayrı tutmak gerekir. Bununla birlikte, yine dt>, bu 
etkiler, kendini türresmi81 olarak ve dojtamn aslına uy
gun biçimde verilmesi konulanndaki dirençli tutumda gö
rülen bir "Burgonya" gelen�yle dengelenmektedir. Dola
yısıyla, İspanya dönemi Felemenk'i sözkonusu olduğun
da, barok sözeütfi çok zaman, kronolojik ve 17. yüzyılın 
tüm sanatsal üretimini kapsayan bir anlamda kullanıl
maktadır. Bu Kuzeybatı Avrupa toplumlannda, ticari 
kaygılar, gerçekçi ve burjuva anlayış; deneysel araştır
mayla, özü bakımından, plastik baroka en karşıt olan 
akılcı uygarh�ın gelişmesini kolaylaştıran entelektOel li
beralizm egemen oldu. Ama, maniyerizm buralara girdi, 

81 "TOrresmi: köy, kasaba, kent ve saray hayatı gibi belirli özellikler gös
teren yaşayış durumlarını yansnan resim". (TOrk Dil Kurumu, Güzel 
Sanatlar Terimleri SöztüdO). 
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ltalyan örneklere dönüldü ve bu örneklerden sonuç çıka
nldı. Hollanda'da Lahey'de, Maurits van Nassau'nun 
1633'te Rollandalı mimarlar tarafından inşa edilmiş olan 
sarayı Palladio tarzı mimarinin bir örnejpdir. 

Palladio tarzı İngiltere'de coşkulu bir kabul gördü. 
Bu ülkede, birinci Stuartlar döneminin en büyük miman 
İnigo Jones, Palladio Tarzı'nın inançlı bir yandaşıydı. Sa
dece bir kısmı (Banqueting House) inşa edilmiş olan Whi
tehall Sarayı'nı yaparken ve gerek oranlar konusunda 
duyulan kaygı gerek kurallara uygunluk bakımından dik
kate d$r nitelikte olan, Greenwich'deki, Kraliçe'nin 
evinde, gerek Londra'daki Queen's Chapel'de bu tarzdan 
esinlendi. Bununla birlikte, ve gotik geleneklerle '1\ıdor 
tarzının varhgım sürdürmesine, Püriten anlayışın gör
kemli ve duyarlı bir sanatla uyuşmazlığına karşın, birinci 
Stuart'lar zamanında saray ve soylular sınıfı barok İtal
ya'dan yana tutum benimsiyorlardı . Koleksiyonlan için, 
barok İtalya'nın sanat yapıtlanm topluyorlar -Van Dyck 
onlann yanında yetişmiştir-, onlann sanatçılarını yania
nna çekiyorlar, Rub<>ns'e ya da Bemini'ye siparişler veri
yorlardı. Devrim'in ötesinde, monarşinin geri gelişi ve 
1666 yangınından sonra Londra'yı imar ve Saint-Paul 
Katedrali'ni yeniden inşa etmek zorunlulu�, hep, baro
kun yeni bir atılımını kolaylaştıran durumlardı. Ortaya 
koydu� örnek hiçbir zaman inkar edilmemiş olan lnigo 
Jones'un yetiştirmesi, kıta Avrupası yapıtlannın uzmanı, 
büyük bir yaratıcı güce sahip ve aldığı siparişlerin çoklu
A'u dolayısıyla sürekli uyanık durumda bulunan mimar 
Wren (1632-1723), kentin, içlerinden değişik bir, zarif ve 
seçmeci barok anlayışı fışkıran birçok kilisesini inşa et
miştir. Bunlardan, özellikle, 1675 ile 1713 arasında inşa 
edilen ve planı birçok kez deg'işikliği uğl-ayan Saint Paul 
Katedrali, mekanın içinde ve dışe.rdaki kullamhş tarzı, 
sahınlann düzenlenmesindeki ustalık, kubbenin görkem
lilig-i ve etkisinin kulelerinkiyle birleştirilmesi bakımın
dan barok anlayışa aittir. lngiltere'nin 18. yüzyıhn başın
daki başarılı ve güçlü döneminde, Greenwich ve Blen
heim'da Wren ve Vanbrugh'un yetiştirmeleri; Londra kili
selerinde Hawksmoor ve Seaton Delaval'de Gibbs, klasik 
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öğeleri Romalı baroklannkiyle karşılaştınlabilecek kadar 
bilyük bir ustalıkla kullanan bir gösteriş ve karşıtlık tar
zı benimsedHer. Carlo Fontana'nın yanında çalışmış olan 
Gibbs, arkaizzni benimsernek yolundaki bir kararla, Saint 
Martin in the Field Kilisesi için Pietro da Cortona'nın 
tarzmı benimsedi. Greenwich'i süsleyen Thornhill, gerçek 
bir baroktu. Bununla birlikte, İngiltere'nin barok içindeki 
bu yerahşının, birçok başyapıtJa dile gelmiş olsa da, 
önemsiz ve sımrh kaldığını söylemek yanlış sa}'llmamah
dır. Palladio'cu klasisizm, kısa bir süre sonra eski üstün
lü�ne kavuştu. Öğretiye sıkıca �h kişiler (Campbell) 
bu tarzı Büyük Britanyah anlayışına en uygun tarz sayı
yorlardı. 

Ve nihayet, Kuzey (Danimarka, lsveç) monarşilerin
de de mimariann (Stokholm'de Tessin) ilgisi Fransız ör
neğine olduğu kadar Roma zevkine dogtu da yöneldi. 
Ama bu, sözkonusu ülkelerin özel eğilimlerinin derin bir 
dile gelişinden çok, sonuç olarak uluslararası, bir saray 
tarzıydı. 

O yıllarda, doğu Avrupa'nın tarihçi ve eleştirmenleri 
Slav barokuyla çok ilgilendiler. Barokun, Slav dünyasına 
özgü bir kesimi, barokun bir Slav esini var mıdır? Aslın
da, Slavlann barok uygarh�a katkısı çok önemlidir. Baro
kun gelişmesine en elverişli toplumsal, ekonomik ve dini 
koşullar bu ülkelerin birçoğunda biraraya gelmiştir. 
Ama, Çek, dolayısıyla Slav ögenin büyük ölçüde yeraldığı 
Bohemya barokunun Tuna ülkelerinin genel bir düzenine 
ba�landığını gördük. Polonya konusunda da durum bu
nun eşidir. Büyük malikaneler sahibi bir dini ve mülki 
aristokrasinin egemen olduğu ve Karşı Reform'un derin 
bir etki yaptığı bu ülke (Kuzey İspanya), dini mimarisi 
için, maniyelist ve barok İtalya'nın örneklerini benimse
di. Kiliselerinin tarzı (uçlan şişkin kuleler ve çan kulele
ri) çok zaman Avusturya ülkeleri kiliselerininkine yakın
dır. Ama yerli gelenek, varlığının bilincinde ve güçlüydü. 
Polonyalılar "Sarmat" olmakla övünürlerdi (bu SÖzcüjtün 
onlar için köto bir anlamı yoktu). Edebiyatlannda (Sar
biewski) olduğu gibi, plastik sanat ürünlerinin Uzerine 
de ulusal bir işaret koyuyorlardı. 
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17. yüzyılda Polohy�lılarla Ruslar arasındaki savaş
lar Polanya uygarlı�ınm Rusya üzerinde etki yapmasına 
engel olmadı. Kuşkusuz, Polpnya, Rusya'ya Batı Avru
pa'nın mimari ve süsleme tarzının girmesi konusunda 
aracı rolü oynamıştır. Çünkü Rusya'da çok barok vardı . 
Yetkili. bir görüşe göre, barok anlayışın gelişmesinin, Bü
yük Petro'nun girişimleri ve Rastrelli gibi İtalyan mimar
Iann Petersburg'un kuruluşunda Çar'ın hizmetinde ya
rarlandıklan monarşik ve uluslararası sanatla birlikte 
düşünülmesi gerekir. Ama, Büyük Petro'dan önce, Karga
şa Dönemi'ni izleyen güç düzelme zamanı sırasında, çok 
daha hoş, çok daha başka türlü özgün bir barokun gelişti
� bir ça# yaşandıılını da belirtmeden geçmemek gerekir. 
Ortodoks kilisesine yüksek kabaTtmayı hemen hemen tü
müyle yasaklayan (dolayısıyla, heykel sanatı yasaklan
mış oluyordu) din farkına karşın, Rusya'nın dini sanatına 
barok mimari ve süslemenin birçok ö�esi girdi. İkanostas
lar mihrap arkalı� görünümü kazandı. Kesintili ahnlıklı 
sundurma1ar, bezerne kıvnm1an, geleneksel sojtanbaŞ1 
kubbelerin altındaki (Moskova'da Aziz Nikolay Kilisesi, 
Riazan'da Dormitio Kilisesi), ya da kuhbelerin kendileri
nin çadır ya da tente biçimli çatı örtülerinin yerini aldı� 
İtalyan tarzı cepheler (Moskova yakınında, lstra'da Diri
liş Manastın) Rus kiliselerine Latin kiliseleriyle büyük 
bir benzerlik s�ladı). 

Moskova bölgesinde, Boyar Narişkin'Jerin malikiine
lerinin bulundu� arazi üzerinde, batıya çok yakın, ve 
kuşkusuz, batının etkisiyle ortaya çıkmış olan bir barok 
buluşu, dört dilimli bir süsleme motifinin ve sekizgen 
kOşklerio yükseltici etkisinden, tu�la duvarlarla beyaz 
taştan çerçeveler arasındaki karşıtlık aralıklanndan ya
rarlanılarak, o şaşırtıcı Fili Kilisesi yapılmıştır (1693). 
Rus anlayışınm, amaçlarına İtalya ve Polonya örnekleri
ni uyarladı� bu sanata, o çok do� N arişkin Baroku adı
nı vermek yerinde olur. 18. yüzyılda, Ukrayna kiliseleri
nin şaşırtıcı yapı biçimi için de Mazepa Baroku'ndan sö
zedilmiştir. Latin dünyasının süsleyici temalannda da 
alabi1di�ne görkemlilik ve fantezi vardı. Böylece, törenci 
ve duyarlı Ortodoks Kilisesi'nin, rakibi (ya da, belki de, 

115 



ondan aynlmış olan kardeşi?) Roma Kilisesi'nden hiç de 
daha az geliştirmediRi gösteriş ve şaşırtıcılık düşkünlü
�nün gerekleri karşılanmış oluyordu. Slav baroku. Teri
min, çok genel olmrun nedeniyle, do#J"u olmaması tehlike
si vardır. Ama, Slav deneylerinin baroku terimi kesinlik
le do�dur. 

* • * 

Barok konusundaki bir incelemenin, barokun yokol
ma durum ve koşullan konusundaki bir soru işareti ol
ması gerekir. 

Barok, birçok ülke toplumlarının, tabanında kırsal, 
tavanında aristokratik, siyasal düzenin monarşi kurumu
nu şan ve şeretle çevrelediRi bir devrio dHe gelişi olduRu
na göre, akılcı anlayıştaki bir burjuva sınıfı yükseldiRi 
oranda anlamını ve etkililiR'ini yitirdi�ni, ve artık, düş
gücü daha az, daha deneyeelci bir genel felsefenin kendi
ni kabul ettirdiRini düşünmek mi gerekir? 

Bu gelişme, çok az tartışma götürür niteliktedir. Orta 
Avrupa'da, "Autldörung",82 barok anlayış ve zevke karşı 
kararh bir saldın niteliıtindedir, ve daha önce de, barok 
anlayış ve zevkin hiçbir zaman, daha akılcı bir hava için
de tam olarak serpilip gelişememjş oldu�nu gördük. 
Ama, buna karşılık, barok uygarlı�ın gücü ve sürdünnüş 
oldu#U zihinsel alışkanlıklar yeni deR-eriere engel olmuş 
ve bu de�rlerin başan kazanmasını geciktirmiştir. 

Kalıyor bazı başka sorular: Barok, klasikleştinci bir 
saldın tarafından durdurolmuş mudur (İngiltere, İtalya)? 
Ona benzer, ona yakın bir tarzın içinde erimiş midir? Ya 
da, tıpkı Rönesans'la barok arasında oldu� gibi, aynı za
manda hem tarz biçimi hem de uygarlı�n evresi bir Ma
niyerizm'in varlı� kabul edilerek, barokla neoklasisizm 
arasında, belirli bir özerkliRi olan bir ara dönemin, roko-

12 "Aydınlanma• anlamında, Almanca sozctık. "17 ve 18. yazyıllarda 
Tanrı, us, doga ve insan kavramlarının yeni bir bireşime ufaşmasıyfa 
ortaya çıkan ve Avrupa'da sanat, felsefe ve siyaset alanlarında dev
rimd gelişmelere yolaçan dOşOnce akımı'. (Ana Britannica) (ç.n.). 
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konun, varlı�nı mı kabul etmek gerekmektedir? Bunlar, 
inceleme aşamasındaki sorunlardır. Kanıtlanmasının ge
re� bu noktalardan birine dayanmayan çözümlerin tümü 
mevsimsiz, erkendir. 

Genel olarak, barokun belagat olmasına karşılık ro

koko hidayet, lıltuftur. Roma, rokokoyu az tanıdı. Roko
koyu salt Borromini'ye baglamak ihtiyatsızlık olur. Zira 
rokoko çok daha karmaşıktır: dogTuya çok yakın bir tu
tumla, rokokoda Fransız bezekçileriyle (Berain) rokay 
tarzının etkisi. bulunmuştur. Ayrıca, ve özellikle de orta 
Avrupa'da, bir "barok maniyerizmi",83 aynı zamanda 
hem, bir, barokun yöntemlerini daha da ileri götürme, 
hem de, onlan abartarak kapsamını zayıftatma tarzı, ki
mi zaman ise, daha düşük bir gama indirilmiş, daha saf 
ve daha yumuşak bir barok varolmuştur. 

Bu konudaki araştırma sürdürül ürse, kuşkusuz, ro

kokonun birçok görünümünü ayırdetmek durumunda ka
lınmış olacaktı. Tıpkı bunun gibi, bu incelemede de, Av
rupa uygarlıgında, 16. yüzyılla 18. yüzyıl arasında baro
kun özgün dünyasını ayırdederken, onu benimsemiş olan 
ülkelere özgü gelenekler ve deneyiere göre görünümleri 
tanıttimaya çalışılmıştır. 

83 Bu terlm, barok yöntemlerin çok farklı blr ruhsal ve zihinsel bal)lamda 
kullanılmasını belirttiOine göre, özellikle Isabetli oklul)u anlaşılmakta
dır. Rohr'un ana sunal)ından, Ornek alınacak gerçek bir heyecan ya
yılsa da, 17. yüzyılın trajik bOyOklOQOnden uzakta bulunulmakladır. 
Rokoko, kesintisiz sürekfiliktir: ama, Aydınlanma Çal)ı'na aittir -ve. ya
rı aydınlık de!)il, aydınlık sözkonusudur. Mutluluk aramak tüm bir uy
gari�Qın herkesçe bilinen, kendini Kabul ettirmiş amacı olunca, klml za
man, bir devrin dOş gOCOnO harekete geçirmek gOç olmaktadır. Ve bu 
durum, dinsel rokokoda kesin bir anlam belirslzlll)lne yolaçıyor: Tan
rı'nın sevgili kullarının cennete ozgD ışıl)ınınanıştırılması mı; olal)anOs
tOnün, harikanın en uç derecedeki ineelilll mi? 
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