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17. Yüzyılın en önemli ressamlarından biri olan Rembrandt, 

zorluklar içinde bir ömür sürmü ,̨ ancak deeri zamanla dana çok 
aıüa˛ılmı˛tır... 

Umut B. TURAN 

R embrandt. 1606 yılında Leiden'de 
dodu. Babası, bira üreticilerine 
malt veren zengin bir deirmenciydi. 

Ya˛adıkları ˛ehir önemli bir tekstil merke-
ziydi ve Leiden Üniversitesi de Avrupa'nın 
önemli eitim kurumlarından biriydi. Bun-
ların yanı sıra ya˛adıı ortam sanatçının ge-
li˛mesine ve ya˛amasına uygun, olabildi-
ince salıklı bir ortamdı. Onyedinci yüzyı-
lın ilk yarısında ya˛amı˛ olan Fransız Filo-
zof Descartes. Amsterdam için "›stediiniz 
her ˛eyi satın alabilirsiniz, özgür ve güven-
desiniz" demi˛ti. 

Rembrandt Descartes'in çok sevdii Ams-
terdam'a 1633 yılında. 27 ya˛ındayken yer-
le˛ti. Bu tarihte Kuzey Eyaletleri baımsız-
lıklarını kazanmı˛lardı. Ülkenin "A˛aı 
Topraklar" (Netherlands) diye anılan bölü-
mü ise 1648 yılında baımsızlıını elde et-
ti. Bu dönemlerde Hollanda, barı˛ içerisin-
de ya˛ayabilen çe˛itli din ve kültürden in-

sanları ile refah içerisinde, tarihinin "altın 
çaf "na giriyordu. 
Döneme sanat tarihi açısından baktıımız 
zaman da. Avrupa'da resim sanatının 17. 
yüzyılda "gerçekçi akımın" etkisi altına gir-
diini görüyoruz. Bu zaman dilimi daha 
sonra "Barok dönem" diye adlandırılacaktı. 
Hollanda sanatı bu dönemde çok geli˛mi˛. 
17. yüzyılda üç önemli ressam çıkarmı˛tı. 
Peter Paul Rubens ve Jan Vermeer de. 
Rembrandt'la aynı ülkeden olan önemli 
çada˛larıydı. 

Rembrandt aldıı portre sipari˛leri üzerine 
Amsterdam'a yerle˛tikten bir sene sonra. 
1634 yılında Soskia van Uylenburgh ile ev-
lendi. Belediye ba˛kanının kızı olan Soskia 
beraberinde iyi bir çeyizde getirmi˛ti ve bu 
evlilik Rembrandt için oldukça iyi gözük-
mekteydi. Ancak, üzüntüler pe˛i sıra birbi-
rini izledi. Çift. 1635-1640 yılları arasında 
dünyaya getirdikleri üç tane çocuklarını 

D › R › M / T I M M I / • . , , • „ < > * 2 0 0 1 



"Kültür ve Sanat 

Sanatçının kendi portresi (Cstte) 

Dr. Tulpun-AnatomiDersi"• 1632 (Altta) 

kaybettiler. 1641 yılında ise bir erkek ço-
cukları oldu, bu çocuk salıklı büyüse de. 
bu sefer de. doumdan sonra çektii sıkın-
tılardan kurtulamayan Soskia. 1642 yılında 
öldü. 
Sanatçı, sipari˛ üzerine yaptıı tablolar dı-
˛ında kalan çalı˛malarında, kendi ya˛amın-
dan ki˛ilere modellik yaptırmı˛tır. ›lk e˛i 
Soskia birçok tablosunda farklı kılıklarla 
kar˛ımıza çıkar (Ayırt edilebilir). Ressam 
sevdii ki˛ileri çaırır ve onlara uygun giy-
siler giydirdikten sonra stüdyosunda poz 
verdirirdi. Soskia'nın ölümünden sonra 
modellik görevini, oulları Titus ile ilgile-
nen Ceertje Dirox adında bir bakıcı almı˛tı. 
Rembrandt'la Ceertje'nin ili˛kisi kötü so-
nuçlanmı˛tır. Sanatçı, 1648 yılında, genç 
Hendrickje Stoffels ile ilgilenmeye ba˛la-
yınca Ceertje hayal kırıklıına uradı ve 
kızgınlıkla ayrıldılar birbirlerinden. Arada 
Ceertje'nin tutulmayan sözlerden dolayı 
açtıı nafaka davası, sanatçının intikam 
için Geertje'den, Soskia'nın mücevherlerini 
rehine verdii için ˛ikayetçi olması ve 
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'Kültür ve Sanat 

"Gece Devriyesi" • Louvre Müzesi, iL'sttel 

"Acık kapıda duran kadın" - (Altta) 

Geertje'nin 12 yıl boyunca çalı˛ma kampı-
na kapatılması gibi kötü sonuçlar ortaya 
çıkmı˛tır. 
Ya˛anan bu olaylar Geertje için çok daha 
olumsuz sonuçlansa da. zaman Rembrandt 
için de iyi ˛eyler getirmedi. Hendrickje 
1654 yılında Cornelia adını alan kızlarını 
dourdu. 1656 yılında iflasını ilan eden 
Rembrandt'ın iki sene sonra tüm mal var-
lıı, alacaklılarına ödeme yapmak için satıl-
dı. 1660 yılında olu Titus ve Hendrick-
je'nin Rembrandfı alacaklılardan korumak 
için yanlarında çalı˛ıyormu˛ gibi gösterdik-
leri, tablo ticareti i˛ine girdikleri görülür. 
Ancak. 1663 yılında Hendrickje ölür. Yak-
la˛ık be˛ sene sonra da olu Titus'u kay-
beder Rembrandt. Sanatçı bir sene sonra, 
torunu Titia'nın vaftiz olduu 1669 yılında 
bilinmeyen bir sebepten dolayı, bu kez ken-
di hayatını kaybeder. Rembrandt'ın ölüm 
sebebi gibi, Westerkerk mezarlıındaki 
mezarının yeri de hiçbir zaman örenile-
medi. 
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•Kühür ve Sanat 

Rembrandt'tn Çada˛ları 

Fransa Georges De La Tour Mary Magdalen 
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