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YAŞAM, ÖLÜMÜN HABERCİSİDİR 

 

Rahip Theodorus Van Gogh’un oğlu, 1853 doğumlu Vincent Van Gogh. 37 yıl 4 ay 
süren fırtınalı, tutkulu ve hüzünlü bir yaşamın sahibi.   

Özünde yaşadığı ilkel acı ve mutsuzluğu, bize resimle açtığı özel ve imtiyazlı 
pencereden gösteren, dünya üzerinde yabancı bir insan.  

Lanetlenmiş, istenmeyen ve varolmak için hiçbir nedeni olmayan bu adam Auvers’te  
resimlerini çizdiği tarlalardan birinde, bir revolverin ucundan çıkan kurşunla intihar etti. 
İntiharı sürpriz değildi. 

İntiharından 3 yıl önce Vincent’in ilk psikozu infilak eden bir volkan gibi ani ve şiddetli 
bir şekilde başladı.  

Sanatçı kolonisinin odağı Gauguin, 1888 yılının Ekim ayında Vincentin ısrarlarına 
dayanamayarak Arl’a; Vincentin yaşadığı sarı eve geldi.  

  
Sarı ev 

 

Gauguin’in Arl’a gelecek olması Vincent için çok önemliydi. Onun odasını süslemek 
için bu tabloyu hazırladı.  

Gauguin’in gelişi Vincent’e heyecan ve moral kaynağı olmuştu. Gauguin küçük Sarı 
Evin tüm sorumluluğunu aldı. Ödemeleri sıraya soktu, günlük işleri ve dinlenme 
zamanlarını düzenledi. 

Bunlarla yetinmeyip gece içilen içkilere ve kızlarla yaşanan erotik maceralara da el attı. 
Vincent üzerinde hakimiyet kurmaya başlamıştı. Kısa süren uyum döneminden sonra 
başlayan tartışmalar beraberliklerini zorladı. Vincent gittikçe asileşiyordu.  
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Van Gogh'un çizimiyle kendi ve Gaugin'in sandalyeleri 

 

Bu dönemde Vincent biri kendisine, diğeri Gauguin’e ait olmak üzere iki boş sandalye 
çizdi. Gauguin’in sandalyesi tablosunda karamsarlığı ve yıkılan umutları simgeleyen 
kırmızı ve yeşil renkleri kullanması dikkat çekicidir. Kendi sandalyesinde ise çok 
sevdiği ancak öte yandan onun için ölümü de simgeleyen sarı rengi kullanmıştır.  

O dönemde yaptığı bu portresini Gauguin’e adadı. Portredeki anlamsız ve vakarlı 
bakış, korkutucu ve tehlikelidir. Fırçası kendisinin de bilmediği bazı şeyleri ortaya 
koymaktadır. 

Yılbaşı günü Gauguin ile Vincent çok şiddetli kavga ettiler ve Gauguin eşyalarını 
toplayıp Vincent’in evinden ayrıldı. Gauguin’in Arl’ı terk edecek olması Vincent için 
bir yıkımdı.  

Karanlık sokakta Gauguin yoluna devam ederken ayak sesleri duydu. Arkasına 
baktığında Vincent’in onu takip ettiğini gördü. Elinde bir ustura vardı.  

Gauguin’de Vincent’a doğru yürümeye başlayınca Vincent Sarı Ev’e geri döndü.  

Sol kulağının lobunu kesti. Kesik kulağını mendile özenle sardı. Kulağını, Gauguin’le 
birlikte olan fahişe Rachel’e “bunu dikkatle koru” diyerek hediye etti.  
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Vincent, ertesi gün kanlar içinde baygın yatarken bulundu. Hastaneye götürüldü, ancak 
çok hareketliydi ve kontrol altına alınamıyordu. Arl’daki hastanede tek başına bir 
hücreye yerleştirildi.  

Bir resim taciri olan kardeşi Theo olayı duyar duymaz Paris’ten Arl’a geldi. Theo 
ağabeyini ziyaretinden sonra nişanlısı Johanna’ya şöyle yazar: 

...Acılarının onu yenmiş olduğuna tanık olmak azap veriyor. Ağlamaya çalıştı, fakat 
yapamadı; zavallı savaşçı ve zavallı ıstırap çeken adam...Şu anda onun acısını 
geçirebilmek için kimse bir şey yapamaz ve halen güçlü ve derin hislere sahip. 
Yüreğini açabileceği kişiyi bulabilmiş olsaydı, herhalde durum bu kadar ileriye 
gitmezdi... 

Kardeşi Theo vincent’in ruhsal ve parasal yönden en büyük desteğiydi. Theo’nun 
Johanna ile nişanlanması, Vincent’te Theo’yu kaybetme endişesi yarattı. Theo’yu 
kaybetme endişesi, Gauguin’in terk kararı kadar Vincent için ağır bir yüktü.  

Kulağın bir fallik sembol olduğu ve keserek onu kastre ettiği de söylenir. Kesik kulak 
parçasını bir fahişe olan Rachel’e vererek “bunu dikkatle sakla” demesi de bu iddiayı 
destekler gözükmektedir.  

Öte yandan o dönemde Arl’da yapılan boğa güreşlerinde yenilen boğanın kulağı 
kesilmektedir. Bu törensel yaklaşımın da Vincent’in self destruktif davranışında etkisi 
olduğu söylenebilir.  

Kulağını kestiği dönemde Vincent’in dinsel uğraşlarının arttığına ilişkin kanıtlar vardır. 
Gauguin “onun hollandalı beynini incil ateşledi” demektedir. Olayın noel gününe çok 
yakın olması da, dinsel uğraşlar sonucu kulağını kestiği savını doğrulamaktadır.  

Bir diğer spekülasyon ise hallüsinasyonları nedeniyle duyduğu rahatsızlıktan dolayı 
kulağını kestiği yönündedir. 

Kulağı bandajlı olarak yaptığı resimde Vincent’ın yüzünde depresyon, teslimiyet ve 
kendini yutup yok etmenin izleri mevcuttur. Bu yüz yaşamın zorluklarıyla yoğrulmuş 
ve karşımızda gözyaşlarına boğulsa hayret etmeyeceğimiz bir yüzdür.  

 
 
Kürklü bir şapka giymiş portresini de hastaneden çıktığı dönemde çizmiştir. Yüzü kan-
kırmızısı bir fondan fırlamakta ve piposundan gelen dumanlarla süslenmektedir. 
Gözlerinde ciddi, endişeli ve tetikte bir ifade vardır. Sıkıca kapatılmış ağzında, 
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dudaklarının arasında piposunu tutmakta ve bu hali ne kadar huzursuz olduğunu 
göstermektedir.  

Vincent hastalığının bu ilk atağından çabuk iyileşti ve tekrar sarı eve döndü. Birkaç gün 
içinde Theo’ya hüzünlü bir mektup yazdı  

...Herhalde geçirdiğim basit bir sanatçı kriziydi ve daha sonra arterin 
yaralanmasından ciddi bir kan kaybı oldu ve sonucunda ateşlendim. Fakat önce 
iştahım geri geldi, ve kan kaybım gün geçtikce düzeliyor. Aynı şekilde günden güne 
sükunet beynime geri dönüyor... 

Vincent krizin sona erdiğini ve tekrar aynı şevk ve tempoyla resme dönebileceğini 
ummaktaydı. Fakat öyle olmadı. Bir ay sonra 7 Şubat günü hastaneye geri dönmek 
zorunda kaldı.  

Paranoid düşüncenin ağır bastığı bir atak geçiriyordu. Birisinin onu zehirleyeceğine 
inanıyordu.  

Artık varolan gerçek göz ardı edilemezdi. Aralıkta geçirdiği atak, herhangi bir kaza ya 
da unutulabilecek geçici bir epizod değildi. İyi olma umudunu yitirmişti. 
Dayanamayacağı bir kısır döngünün içine hapsolduğunu düşünüyordu.  

Hastaneyi çizdiği bu resimdeki güzel, renkli çiçeklere ve dallanıp budaklanmış küçük 
ağaçlara karşın hastane duvarları ufku görmememizi engelliyor. Duvarların onun 
sevdiği açık doğaya ulaşmasını ve özgürlüğünü kısıtlıyor izlenimi ediniyoruz resimde.  

 
 

17 Şubat’ta hastaneden dostu bay Roulin ile birlikte çıktı  ve eve döndü, ama 26’sında 
tekrar hastaneye  başvurmak zorunda kaldı.  

Artık tekrardan hastalanıp hastalanmayacağını veya koşullarının ne olacağını bilemiyor, 
kimse de ona bu konuda  kesin bilgi veremiyordu. Psikozu ona aralıklı düzelme 
süreçleri sağlasa da aniden tekrar şiddetli ve harap edici etkisiyle geri dönebiliyordu.  

Bu dönemde yaptığı portresinde saçları sarı renktedir. Gözleri suçlayıcı bir tarzda 
bakmaktadır. Bu yüzde arkadaşça ya da tanıdık bir ifade yoktur. Bu yüz aşırı bir 
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çabayla kontrol altında tutulabilen içsel bir güçle mücadele eden birinin gerginlik 
içindeki yüzüdür. 

Vincent hem sanatsal yetilerinin hastalığından dolayı olumsuz etkileneceğinden endişe 
ediyor, hem de kardeşi Theo’ya dayanılmaz bir yük olduğu üzüntüsünü de derinden 
yaşıyordu.  

…Yaşadıklarımdan önce, bir kişinin kollarını ve bacaklarını kırıp tekrar 
iyileşebileceğini biliyordum, fakat kafamın içindeki beynimi kırıp bundan 
iyileşebileceğimi bilmiyordum. Kış hükmünü sürdürmeye devam ediyor ve 
çalışmalarımla sakince yaşamıma devam ediyorum, bu resimler deli bir adama ait 
oldukları halde hiç de kötü değiller; iyiler bile...  

... Benim gibi hasta olanlar bana doğruyu öğrettiler. Genç veya yaşlı olabilirsin, 
fakat her zaman aklını kaçırabileceğin zamanlar olabilir. Ve senden benim hiçbir 
şeyim olmadığını veya hiçbir zaman olmayacağını söylemeni beklemiyorum... 

Olayı gazetelerden öğrenen kasaba halkı ondan  korkmaya başlamıştı ve düşmanca 
davranıyordu. Böylece, Vincent’in Arl’daki sosyal hayatı da bozuldu. Onlara göre 
Vincent şüpheli, egzantrik bir serseri veya her an şiddete başvurabilecek bir alçaktı.  

Vincent’in kapatılmasını rica eden 80 imzalı bir dilekçe Belediye Başkanına iletildi. Bu 
olaydan kardeşine şöyle sözeder:  

...Sana deli bir adam olarak değil, tanıdığın kardeşin olarak yazıyorum. 80’den fazla 
imzayla Belediye Başkanına deli bir adamın özgür olmaya uygun olmadığını, ya da 
buna benzer bir şeyler diyerek dilekçe vermişler. Belediye Başkanı da tekrar 
kapatılmam için emir verdi. Şu anda bütün gün boyu bir hücredeyim. Suçum 
kanıtlanmamışken veya kanıtlanmaya bile  çalışılmamışken. Eğer  bu haksızlığa karşı 
olan öfkemi zaptedemezsem tehlikeli bir deli olabilirim. Bu hastalığın insanların 
gözünde nasıl bir illet olduğunu anladın mı?… Bir adam deliyse ona karşı birleşecek 
bir çok kişi bulunabiliyor... 

Ya sürekli bir akıl hastanesinde kalacaktı, ya da Arl’da...  

Bu dönemde Jo ile evlenen Theo’ya şöyle yazar:  

...hem aklımın hem de başkalarının huzuru için bir süre kapalı kalmayı istiyorum. 
Beni rahatlatan ne biliyor musun? Artık deliliği herhangi bir hastalık gibi kabul 
ettim. Fakat krizlerde hayal ettiğim herşey bana gerçek gibi geliyor. Eğer seçim 
hakkım olsaydı deliliği seçmezdim; fakat böyle bir kaderin olduğunda ona söz 
geçiremiyorsun. Ve herhalde resim yapmaya biraz olsun devam edebilirim... 

Sonunda Vincent, duyuru afişi görülen St. Remy’deki, Saint-Paul-de-Mausole akıl 
hastanesine gitmeye ve Arl’ı terketmeye karar verdi.  

Theo’ya cesaretini kaybetmiş şekilde şöyle yazar:  

...Bir boşluktayım; şu anda sadece aklım değil hayatım da belirsiz; fakat her zaman 
da böyle oldu. Benim için yapılanlara rağmen hayatımı dengede tutamadım. Bu 
hastanede olduğu gibi, nerede kuralları izliyorsam, orada  kendimi huzurlu 
hissediyorum... 

8 Mayıs 1889’da arkadaşı Poster Selles’le birlikte Saint-Paul-de-Mausole akıl 
hastanesine gitti.  
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... Arl hastanesinde akut mental bozukluk ve jeneralize deliryum nedeniyle; görsel ve 
işitsel varsanılar doğrultusunda kendine kulağını keserek zarar verme davranışında 
bulunan 36 yaşındaki Hollandalı Vincent van Gogh hastanemize kendi isteğiyle yattı. 
Daha önceki verilerin ışığında  Bay van Gogh’un epileptik ataklar geçirdiği ve 
teyzesinin de epileptik olduğu öğrenildi.. 

Dr. Peyton 9 Mayıs 1889 Başhekim 

 
St. Remy hastanesi 

 

St. Remy’de ona yıllığı 16000 frank olan bir oda verildi.  

Daha sonra işte bu odanın penceresinden gördüklerini resme dökecek, buğday 
tarlalarının resmini çizecektir.  

 
 

...Bu adamların devamlı ulumalarına veya çılgınca bağırmalarına rağmen aralarında 
gerçek bir arkadaşlık var. Diyorlar ki; dışardakilere tahammül etmeliyiz ki onlar da 
bize tahammül edebilsinler. Bazen sadece anlamsız sesler çıkaran birisiyle yarenlik 
ediyorum, çünkü benden korkmuyor. Eğer bunları görmeseydim; başıma gelenleri 
devamlı düşünmekten kendimi alıkoyamayacaktım. Bir nöbet seni yakaladığında 
yaşadığın acı ve çaresizlik şaka değil... 

St.Remy’de yaptığı ilk portresinde mizacı daha sakin ve daha az çalkantılı, stresli 
görünmektedir. Yüzü ciddi, gözlerinde delici ve sorgulayan bir bakış vardır. Yaralı sol 
kulağı diğer bazı portrelerinde olduğu gibi saklanmıştır. Diğer otoportrelerinden farklı 
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olarak kendisini resimde bir sanatçının eşyalarıyla donatarak resmetmiştir. Bu, 
mesleğini göstermenin bir yolu olduğu kadar iş gömleğinden ve paletinden ayakta 
durabilmek için aldığı yardımı ve gizi de göstermektedir. Bakışları; endişeli, dikkatli ve 
karşısındakinin gözleriyle gönülsüzce buluşmakta, gözleri gerçek birşeye değil; içindeki 
hayali dünyalara dönük olduğu izlenimini vermektedir. Bu gözler; deli damgasını almış 
bir adamın ruhunu yansıtır. 

Sadece St. Remy’de kaldığı süre içinde yarısı yağlı boya olmak üzere 300’e yakın resim 
çizdi.  

Vincent resim yaparak hastalığı ile savaşıyordu. Çalışmak onun için bir anlamda 
terapiydi. Saatlerce hiçbir şey yemeden çalışıyordu. Hastalık derecesinde resim 
yapıyordu, ancak hastayken resim çalışmalarına ara vermek zorunda kalıyordu.  

...Çalışma beni herşeyden çok içinde bulunduğum durumdan çekip çıkartabiliyor. 
Eğer kendimi bütün enerjimle bu işin içine atabilirsem, en iyi ilaç bu olacak. Kendimi 
doktorlardan resim yapmak için izin isteyen bir aptal gibi hissediyorum. Er geç tekrar 
resim yaparak iyileşeceğim... 

Portresini yaptığı bir zuhaf askeri onun için “Hem yetenekli hem de zevkli olan bu 
delikanlı, eline fırçayı aldı mı çıldırıyor” demişti.  

Çevresi üzerindeki kontrolü med-cezir misali gidip geliyordu . Arl’ daki bütünlüğü  ve 
tümden güçlülüğü ortadan kaybolmuştu. Bir süre sonra hastane yemeklerini yememeğe 
başladı. Sadece ekmek yiyor ve çorba içiyordu. 

6 Temmuz 1889’da Dr. Peyron Vincent’e bir hastabakıcının refakatinde Arl’ı ziyaret 
etmesi için izin verdi.  

Arkadaşlarını ziyaret etti, Rachel’i (kesik kulağını hediye ettiği fahişeyi) gördü, orada 
bıraktığı birkaç resmini topladı ve bir sorun yaşamadan akıl hastanesine geri döndü.  

Ertesi sabah yeni bir nöbet geçirdi ve bu kez eski haline dönmesi 3 haftayı aldı - bu 
nöbet şimdiye kadar geçirdikleri içinde en uzun süren ve en şiddetli olanıydı.  O dönemi 
takiben iştahı çok açılmış, sürekli yemek yemeye başlamıştı.  

1889 yılında yine noel yaklaşırken Vincent’in dinsel hezeyan ve varsanıları arttı. 
Beklenen atak yılbaşında geldi, fakat uzun sürmedi ve Vincent işe çabuk geri döndü.  

Bu ataktan sonraki çalışmaları kaotik psişik dünyasının içsel karmaşalarını yansıtmaya 
başladı.  
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Resimlerinde dünya genişliyor ve çatlıyor, dağlar sarsılıyor, bulutlar delice bir hızla 
dönüyor, yıldızlar donanma fişekleri gibi hareket ediyor; ağaçlar öfke içinde 
debeleniyor, bitkiler kırılan dalgalar gibi öne doğru yuvarlanıyor ve toprak zemin 
cennete saldıracakmış gibi yukarıya sıçrıyordu.  

Deliryumda, parçalanmış dünyanın doğasında boyut kuralları, oran ve mimari; yıkıcı 
şiddetin saldırıları ile infilak etmişti. Perspektif parçalanmış. Çizgiler bütün doğrultulara 
dağılmaktaydı. Fırça darbeleri dalgalanmakta, kızgın eğriler oluşturup sona ermekteydi.  

16 Mayıs 1890’da Vincent, St. Remy’deki akıl hastanesinde bir yıldan fazla kaldıktan 
sonra taburcu oldu. Dr. Peyron çıkış notunda hastanın iyileştiğini bildirmekteydi.  

İlk olarak Paris’e gidip kardeşi Theo’yu ve ailesini ziyaret etti. Daha sonra Dr. Paul 
Gachet’in gözetimi altında kalmak üzere Auvers’e yerleşti.  

 
Dr. Peyron 

 

Dr. Gachet’nin hem görsel sanatlara yoğun bir hayranlığı vardı, hem de melankolik 
hastalar açısından deneyimliydi. Dr. Gachet Vincent’le çok iyi anlaşıyordu. O ve 
karısıyla sanat konularını tartışıyor, resim yapması konusunda cesaretlendiriyor  ve ona 
sahip çıkıyordu.  

Auvers’te Gustave Ravoux’nun kafesinde kalmayı tercih etti.  

Bu kafe Zundert’te doğduğu evle çok büyük benzerlikler taşıyordu. Auvers’teki 
kilisede  yine babasının papazlık yaptığı kiliseye çok benziyordu.  

Auvers’te kaldığı süre, Vincent için hüzünlü bir dönemdi. Bulutlar kararıyor ve gelecek 
inanılmaz derecede umutsuz görünüyordu. Artık acıyı, aşkı ve ölümü tasvir etmekteydi. 
Bahçedeki cam ağacı tasvirinde, ağacı kasvetli büyüklükte ve  yaşadığı  yenilgiye 
rağmen kibirli ve gururlu, değişmeyen bir kişiliğe sahip olarak tanımlıyordu.  

...Mutluluk ve mutsuzluk arasındaki  fark!  Her ikisi de gerekli ve yararlı, aynı ölüm 
veya yokoluş gibi...Hepsi çok göreceli aynı yaşam gibi. Hastalıkla yüzyüze gelip 
yaşamdan kopsam  ve korksam da; inancım değişmiyor...     
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Auvers'te bir kilise 

 

Bu döneme ait resimlerinde yoğun bir melankoli, dayanılmaz yalnızlık ve trajedi 
hakimdir. Theo’ya yazdığı mektupta depresyonun izlerini görüyoruz.  

...Ve halen dayanılmaz depresyon nöbetleri beni yeniyor; ve bununla birlikte sağlığım 
düzeldikçe beynim daha sağlıklı oluyor. Masrafını karşılamayan ve çok pahalıya mal 
olup hiç bir getirisi olmayan resim çalışmalarım da aptalca geliyor. İşte o zaman 
kendimi çok mutsuz hissediyorum ve en kötüsü de bu yaşta başka bir şeye başlamak 
inanılmaz derece de zor... 

Vincent son otoportresini annesi için yaptı. Bunlar annesine iyi ve sağlıklı olduğunu 
gösterme çabasıydı. Figürde sağlıklı renkler ve kuvvetli çizgiler kullanılmıştır. Ancak 
Vincent’ın diğer otoportrelerinde olduğu gibi bu portrede de insanı rahatsız eden bir 
şey vardır. Gözlerine sonsuz bir mutsuzluk ve yitim havası hakimdir. Bu portresi 
diğerleriyle kıyaslandığında Vincent’ın duygu durumunu en iyi yansıtan ve insanı en 
fazla huzursuz eden figürüdür. 

 
Son portresi 
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Bu arada Dr. Gachet ile de arası bozulmuştu. 

...bana kalırsa doktor Gachet’e güvenebileceğimizi hiç sanmıyorum. Öyle bir izlenim 
ediniyorum ki o benden daha hasta... 

Paris’ten gelen haberler de rahatlatıcı olmaktan uzaktı. Theo ciddi bir sarsıntı 
geçiriyordu. Vincent’le aynı adı taşıyan çocuğu hastaydı. Theo’nun hastalığı da gittikçe 
kötüleşiyordu.  

Empresyonistleri sevmeyen müşterileri yüzünden de ekonomik zorluklar içindeydi. 
Onun bu durumu Vincent’i kaygılandırıyordu. Theo zamanının büyük bölümünü 
ailesine ve işine ayırmış, artık Vincent ile eskisi kadar sık görüşmüyordu.  

Vincent’in bu tablosu yalnızlığı ve hüznü anlatan, yokedici bir kasırganın gürültülü 
görüntüsüydü.  Çizgiler dönüp duruyor, yazgının uğursuzluğunu bağırırcasına 
saldırganlaşıyordu.  

Hastaneden çıktıktan 2 ay sonra sessiz bir pazar sabahı resimlerini çizdiği Auvers’in 
tarlalarından birine gitti. Burada revolverini çekip göğsüne ateş etti.  

Tekrar odasına zorlukla geri döndü, onu bulduklarında halen yaşıyordu.  

Kurşun çıkarılamadı,  Doktor Gachet, Vincent’e yine de yaşayabileceğini söylediğinde 
şöyle cevap verdi: O zaman tekrar denemem gerekecek. Vincent Theo’nun adresini 
doktora vermedi.  

Bütün bir gece boyunca sakindi ve pipo içti.  

Theo Paris’ten yanına geldiğinde halen bilinci açıktı; Theo’ya “Ağlama” dedi, “hepimiz 
için en iyi olanı yaptım”.  

29 Temmuz Salı günü saat bir civarında kaldığı bu odada Theo’nun kollarında hüzün 
ve tutku dolu bir yaşam sona erdi.  

Theo, onun ölümünü bu ilanla duyurdu.  

Ne var ki, Vincent’in ölümünden tam altı ay sonra, Theo da geçirdiği hastalık sonucu 
öldü ve ağabeyinin yanına gömüldü. 

Vincent aşağıdaki bu tabloyu “ölümün görüntüsü” olarak adlandırmıştı. Ölümü  

...ölümde üzücü bir yan yoktur. Saf altın renginde bir ışıkla güneş her yeri 
aydınlatırken gelir... 
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diye açıklamıştı. Söylediği gibi, bir yaz günü sıcak öğlen saatlerinde sarı renkli Auvers 
tarlalarının ortasında intihar etti. Ölüm onun için korkutucu değil, güler yüzlüydü.  

Ömrü boyunca Vincent’in aklından intihar fikri hiç bir zaman uzak olmamıştır. Kulağını 
kesmesi bir intihar davranışı veya bunun eşdeğeridir. Hastanede bulunduğu süre içinde 
başka intihar girişimleri de olmuştur; Paul Signac Mart 1889’daki ziyareti sırasında 
Vincent’in terebentin içmeye çalıştığını söylemiştir.  

...Bütün gün benimle resimden, edebiyattan ve sosyalizmden konuştu. O gece biraz 
yorgundu. Korkutucu bir karayel esmekteydi. Odadaki masanın üstündeki litrelik 
terebentin yağı şişesini içmek istedi... 

Hastaneden çaldığı keroseni ve resim yapmak için kullandığı yağlı boya tüplerini 
yutmaya kalkışmış ve zorla kurtarılmış, bu nedenle bir süre resim yapması 
yasaklanmıştı. Ölüm Vincent’e gizlice gelmemiş, O aktif olarak ölümü aramış,  hatta 
kovalamıştır. 

Hastalık ve ölüm beni korkutmuyor derken aslında ölümü sevdiğini vurgular.  

Kendisi ve Gauguin için çizdiği boş sandalyeler, ölü doğa resimleri aslında ölümün birer 
simgesidir.  

Ölüm onun için yeniden doğuşun habercisi ve bir anlamda ölümsüzlüktür. 
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GÖLGEYLE YARIŞMAK 

Vincent 1853 yılında Hollanda’da Groot-Zundert’teki papaz evinde, balkonunda 
bayrak asılı bu odada doğdu.  

Babası reformist bir kilise papazıydı, görüşleri gelenekçi ve tutucuydu, özellikle dini 
konularda. Vincent’ın garipliklerini ve asiliklerini anlamıyordu. Büyükbabası da 
papazdı. Amcaları ise sanat taciriydi ve resim ticaretiyle uğraşıyorlardı.  

Vincent fiziksel olarak babasından daha çok annesine benzer. Annesi hayattan fazla 
beklentisi olmayan, mutlu ve rahat bir ev ve aile dışında  bir isteği olmayan bir kadındı. 
Resme meraklıydı ve Vincent annesinin bu resim merakından etkileniyordu.  

Vincent, van Gogh ailesinin yaşayan altı kardeşten en büyüğüdür. Yaşamı boyunca en 
büyük dostu olacak erkek kardeşi Theo’nun da birçok depresif atak geçirdiği 
bilinmektedir.  

Kız kardeşlerinden biri olan Wil geçirdiği psikotik ataklar nedeniyle yaşamının sonuna 
kadar bir akıl hastanesinde kalmıştır.  
 

 

Wil    Theo   Cornelüus 

 

Bir diğer erkek kardeşi Cor’un Güney Afrika’da intihar ederek öldüğü sanılmaktadır. 

Onun hikayesinde en sessiz ve derin özellik iki Vincent’in varolmasıdır. İlk Vincent 
1852 yılında ölü doğan Vincent William van Gogh’tur. Bundan bir yıl sonra hemen 
hemen aynı günlerde ölen kardeşinin mezarının birkaç yüz metre ötesinde ikinci 
Vincent doğmuş ve ona da aynı ad verilmiştir. Ölü Vincent, yaşayanın hayatında uzun 
ve silinmez bir gölge olmuştur.  

Annesi için ikinci Vincent her zaman bir hayal kırıklığı ve sorundur. İlk çocuğuna karşı 
olan umutları ve arzuları parçalanmıştır. Bu yeni çocuğun kabulünü bir anlamda 
eskisine ihanet olarak değerlendirmiş olabilir. 

Annesinin bu siyah beyaz fotoğrafını çok hüzünlü bulduğu için onun renkli resmini 
çizmiştir.   
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Vincent’in yazdığı yüzlerce mektup içerisinde annesine sıcak duygular içeren kelimeleri 
aramak boşunadır. Annesine kızgın kelimeler de yoktur bu mektuplarda ancak sessiz 
kalışı da anlamlıdır.  

Annesi       Babası 

 

Annesi Breda’ya taşınırken Vincent’in resimlerini bir kutuya koymuş, ancak daha sonra 
yaşadığı bir hastalık korkusu nedeniyle Vincent’e ait 90 karakalem çizim ve 150 resmi 
içeren bu kutuyu bir eskiciye bir kaç peni karşılığında vermiştir. Diğerlerini de çöpe 
atmıştır. 

Çocuk ve anneyi birlikte çizdiği resimlerde, anneyle çocuk arasında mesafe ve 
soğukluk vardır. 

Vincent’in portrelerini çizdiği kadınların çoğunluğu annesi gibi derin bir üzüntünün ve 
mutsuzluğun izlerini yüzlerinde taşırlar. Bütün kadınlar, Vincent’in annesini algıladığı 
gibi kederli ve soğuktur.  
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Mutlu yüz ifadesine sahip tek kadın resmiyse, sanat tarihinin en çirkin kadınlarından 
birisidir.  

 

Vincent’in ağır yük taşıyan kadınların resmini içeren 12-13 çalışması vardır. Bu 
resimlerdeki kadınların annesini, taşıdıkları ağır yüklerin ise doğarak kederli bir anneye 
yük olan kendisini temsil ettiği iddia edilmektedir.  

  
 

Yaşamı boyunca en yakın arkadaşı ve dostu olan kardeşi Theo yakışıklı, örnek bir 
insandı. Aile tarafından model bir çocuk olarak görülüyordu. Bir anlamda ölen 
Vincent’in yerini dolduruyordu. Ancak, Vincent onunla yarışmayı tercih etmedi. Theo, 
onun yaşamındaki en büyük destekti. Öte yandan Theo ya da ailesinin resmini de hiç 
yapmadı. Resimleri ölümsüzlüğün bir aracı olarak gören Vincent için, Theo’nun 
resmini yapmamak, onu ölümlü kılmak istediğinin bir göstergesi olabilir. 

Kız kardeşi Elizabeth, Vincent’ın aileye yabancı biri olduğunu belirtiyordu. 
ebeveynleriyle ilişkileri, çocukluk yıllarından erişkinlik yıllarına doğru giderek sorunlu 
bir hal almıştır.  

Vincent, ilk olarak bir sanat galerisinde çalışmaya başladı.  İşiyle ilgilenmediği, izinsiz 
olarak işten ayrıldığı ve müşterileri rahatsız ettiği için işine son verildi.  

Çizmekten ve dinsel içerikli şeyleri takıntılı bir şekilde okumaktan ve düşünmekten 
daha fazla haz almaktaydı. Dinsel içerikli düşünceleri ve babasının onayını alma ihtiyacı; 
Vincent’i vaizlikte babasının adımlarını izlemeye götürdü.  

Ancak teoloji okuluna giriş sınavlarını kazanamadı. Umutsuzluk içinde Borinage’nin 
fakir bir maden kasabasında vaiz olmaya çalıştı. Bunda da başarılı olamadı. 

Anton Mauve adlı zamanın önemli bir ressamından bir süre ders aldı; fakat bu alanda 
da  Vincent’in stili kurallardan çok uzak oldu. Herhangi bir öneriye, öğüte karşı 
gösterdiği aşırı reaksiyona ve hassasiyete Mauve dayanamamış ve dersleri bırakmak 
zorunda kalmıştır. 

Van Gogh ismini kullanmamayı ve Vincent olarak anılmayı tercih etti. Sen van Gogh 
değil misin diyen Theo’yu sen benim için Theo’sun diye yanıtlar. Resim ticareti yapan 
amcasının Van Gogh diye bir şirketi vardı. Böyle yaparak kendini ondan 
uzaklaştırmaya çalışıyordu. 

Annesiyle olan ilişkisinin izlerini Vincent’in diğer kadınlarla olan ilişkilerinde de 
görürüz. Londra’da ev sahibinin kızı Ursula ile yaşadığı mutsuz aşktan sonra babası 
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Amsterdam’da papaz olan ve annesinin yeğeni Kee Vos Stricker ile karşılıksız bir aşk 
yaşadı.  

Kee, eşini yakın zamanda kaybetmişti ve bir çocuğu vardı. Vincent’in aşkına karşılık 
vermedi. Gelecekte de geçmişteki gibi kalmak istiyordu. Onu görmek bile istemiyordu. 
Kee’nin durumu  bir anlamda, çocuğunu kaybeden ve ona istediği şefkati göstermeyen 
annesiyle benzerlik göstermektedir.  

Kee’nin isteksizliğine ve ailesinin karşı çıkmasına rağmen Vincent onunla birlikte olmak 
istiyordu. Vincent, büyük bir tutkuyla Kee’ye bağlıydı.  

  
Kee 

 

Aşkını ... O ve ben iki ayrı insan olmaktan çıkacağız, sonsuza ve sonsuza kadar 
birleşeceğiz...diye anlatıyordu. 

Yine bir Noel günü, Kee’ye olan tutkusunu kanıtlamak için ailesinin gözleri önünde 
elini lamba ateşine tutarak yaktı.  

Vincent, tercih ettiği kadınları şöyle tanımlar: ...çirkin veya yaşlı veya fakir veya 
mutsuz olan fakat yaşadığı deneyim ve acılarla bir ruhu ve aklı olan kadınlar... 

Margot Bergemann ile yaşadığı beyhude ilişkiyse Margot’un intiharı ile sona ermiştir. 
Bütün ilişkileri hayalkırıklığı ve acı ile bitmiş, yalıtım ve umutsuzluk duygularını daha 
da derinleştirmiştir.  

Resmini yaptığı bir köylü kadının hamile kalması sonucu, köyün rahibi ona model 
olmayı köylülere yasakladı. Bunun üzerine o da patates, kuş yuvaları ve ölü doğa 
resimlerine yöneldi.  

Vincent’in hayatındaki önemli olan bir diğer kadınsa, Sien’dir. Sien hamile, yardıma 
muhtaç, fahişelikle geçimini sağlayan bir kadındı. Vincent için Sien korunması ve sahip 
çıkılması gereken bir insandı ve Vincentin bu ilişkideki rolü kurtarıcılıktı. Toplum 
tarafından dışlanan bu kadınla birlikte olarak, Vincent kendisini de yaşadığı toplumun 
dışına itmeye çalışmıştır. Nitekim ailesi onu bu ilişkisi nedeniyle dışladı.  

Vincent, içinde bulunduğu çevreden uzaklaşarak giderek köylü ve işçi sınıfına yaklaştı. 
Sürekli onlarla yaşamaya ve onların resmini çizmeye başladı. ...işçilerin yanında 
kendimi evimde hissediyorum... diyordu.  
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Daha sonra çizdiği resimlerde de köylü ve işçi sınıfının nasırlı ellerini, sade yaşamlarını 
sanatına aktardı. İnce, düz kağıtlar yerine kalın kağıtlar kullanmaya, sert ve kaba 
çizgiler yapmaya, kompleks renkler yerine basit renkler seçmeye özen gösterdi. 
Böylece kendi ruhunu ve birlikte olmayı tercih ettiği toplumu yansıtmaya çalışmıştır. 

1890’da Albert Arniere şöyle yazar; 

... Vincent van Gogh, çağdaşlarımızın kentsoylu anlayışı için hem çok yalın, hem de 
karmaşık gelitor. Onu kardeşi ve gerçek sanatçı olan ressam dostları anlıyor... 
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KATEGORİLER DIŞINDA, TEK BAŞINA 

Vincent’in birçok resminde çarpıklık ve sanki bir baş dönmesinin izleri vardır. Bunlar 
Vincent’in o dönemde çevreyi algılamasındaki bozukluğu göstermektedir. Bu etkinin 
madde kullanımına ya da organik bir soruna bağlı olduğu düşünülmüştür.  

 

 

Vincent’e bir hastalık tanısı koyabilir miyiz? Onu bir kategoriye oturtmak, zorlamalarla 
bile pek mümkün görünmüyor.  

Vincent’in yaşamı karmaşık ve devinimi hiç bitmeyen duygusal çalkantılar, depresif 
dönemleri izleyen manik heyecanlar, dönemsel yaşanan irritabilite ve kavgacı tutum, 
Theo’ya ve başkalarına yazdığı mektuplara kendini sonsuz adama, aşırı filozofik ve 
dinsel uğraşlar, doğaya mistik şekilde  bağlanma ile geçmiştir. Halüsinasyonlar, 
hezeyanlar, kimlik kaybı ve self-destrüktif  impulslar geçirdiği psikoz benzeri epizodik 
reaksiyonların özellikleriydi.  

Vincent’in ataklarının epizodik doğası ve sanatsal yeteneğiyle, akıl sağlığını tekrar 
kazandığı remisyon dönemlerinin varlığı; doktorlarının koymuş olduğu epilepsi tanısını 
destekler görünmektedir. Ataklar aniden başlamakta,  aralıklı bir seyir izlemekte ve 
arada tamamen düzelme dönemleri olmaktaydı. Bu ataklar limbik sistemin periodik 
nöbetlerine çok benzemektedir. Hayatı üzerinde fazla kalıcı etkilerinin olmaması, 
hastalığın kompleks parsiyel epilepsi olup olmadığı sorusunu akla getiriyor. 
Gözlenebilmiş hiç bir epileptik nöbeti yoktur.  

Bir intern olan Dr Felix Rey ve eski bir göz doktoru olan Dr Peyron’un koyduğu 
tanılara da güvenmek olası değildir. 

Herşeyi daha karmaşık hale getiren Vincent’in bağımlılık sorunlarının olmasıdır. Hem 
alkol, hem de absente bağımlıydı.  

1886’da Paris’e gelişinden sonra alkol alımı çok artmıştı.  

Toulouse-Lautrec Paris kafelerinde Vincent’i absentle tanıştırmıştır. Absent, algı 
değişikliklerinin yanında kuşkuculuğa, saldırganlığa ve halüsinasyonlara neden 
olmaktadır.  
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Alkol ve absent yanında içtiği terebentin ve yağlı boyaların toksik etkisi sonucu da 
epileptik tablo ortaya çıkmış olabilir.  

 
Absinthe  

 

Özetlersek, temeldeki kişilik özelliklerinin yanında gelişen psikotik özellikli depresyonu 
takiben ortaya çıkan hipomanik epizodlar, toksik maddelerle alevlenen kompleks 
parsiyel nöbetlerdir vincent’in tablosunu oluşturan.   

Ancak Vincent, sanatındaki eşsizliğini ve kendine özgülüğünü burada da gösteriyor. 
Bizi ona özgü bir tanı koymaya ve sınıflandırılamayanlar kategorisine almak ve onu 
orada yalnız bırakmaya zorluyor.  
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DÜNYA ÜZERİNDE BİR YABANCI 

Yalnız insanları çok sık kullanır tablolarında. Kendisini bir yabancı, serseri ya da bir 
hükümlü gibi yansıtır resimlerine. İnsanların çevrelerinde onları diğer nesnelerden 
ayıran, mesafe yaratan bir boşluk vardır sanki.  Yalnızlığını anlatmaya çalışır... 
(landscape with pollard..., mending the nets, a factory, willows with shephard, peasant 
woman,) 

Anton Mauve, Sanat taciri olan Pere Tanguy gibi kişiler Vincent’in babası yerini 
koyduğu kişilerdi. Hep bu tür insanlara gereksinim duyduğu söylenebilir.  

Bunlardan en önemlilerinden biri olan Joseph Roulin kulağını kestiği gece onu bulup 
hastaneye kaldırmış, onun tekrar resme dönmesini sağlamıştır. Roulin ailesi ahlakçı 
değildi, onu olduğu gibi kabul ediyor, eleştirmiyor ve destekliyordu. Kendi ailesinin 
çok az resmini çizerken, Roulin ailesinin üyeleri bir çok resmine konu olmuştur.  

  
Joseph Roulin 

 

Bunlardan birinde bayan Roulin'i büyük göğüsleriyle şefkatli bir anne olarak 
resmetmişti. 

Çiftler Vincent’in resimlerinde önemli yer tutar. Arkadaşlık, dostluk ve birlikte olmak 
en büyük isteğidir. Arkadaş olmak, kardeş olmak, aşk. Bunların hepsi hapishaneyi 
kaldırır... birlikten kastettiği paylaşmak, anlamak ve bağlılıktır. Birlikte dolaşan, 
yürüyen, ayakta duran çiftleri resimlerinde sıklıkla görürüz. Birlikteliğe duyduğu 
özlemi gösterir resimleri.  
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Doğa resimlerinde de çiftler çoktur (two pines, park along the fence, souvenir de 
mauve, wheatfield cypresses, , drawbridge, road wtih...) 

Hayvanlar, nesneler hep çifttir. Yaptığı yatak odası resminde duvardaki resimler, 
şişeler, sandalyeler, pencereler sanki yalnızlığını sona erdirmek istercesine çift olarak 
çizilmiştir.  

Çiftlerin yakınında bir yabancı, yalnız bir kişi figürünü bu kadar sık kullanmasının 
nedeni, Vincent’in insanlarla yakın olmak ve onlarla ilişki kurmaktaki korkusudur. 
İnsanlarla ilişki kurmak istemesine rağmen hep bir yabancı olarak onlardan uzak 
kalmayı tercih etmiştir. Yakınlaşmaları da hep hüsranla bitmiştir. Belki de bu yakınlık 
korkusundan olacak, ilişkilerini kolaylıkla bitirmektedir. 

İnsanlar onun tuhaf, garip bir etki bıraktığını söylemektedir. Çirkindir. Ekzantrik bir 
kişiliği vardır. Çirkin, kaba ve yaşlı görünmekten şikayetçidir.  

Alnı, yüzü ve ellerindeki kırışıklarla 40 yaşında gözüktüğünü söylemektedir. Bu 
dönemde kırışıklığı olan birçok yüz çizer. 

 
 

Babası papaz olan, bir dönem vaizlik yapan biri için yeniden doğuşa inanmak kadar 
doğal bir şey olamazdı. Ancak Vincent için yeniden doğuş bir tutkuydu. Yeniden 
doğacağına, mutlu bir yaşamı olacağına inanır ve yeniden doğuşu kimi zaman bu 
resimde olduğu gibi doğrudan  

 
Raising Lauzurus  

 

ya da yaşlı ve genç zıtlığı,  

ya da hem ölü hem taze yaprakları içeren ağaçları gibi indirekt yoldan gösterir. 
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Karanlığın derinliğinden geçmek, aydınlık yola çıkmak için gerekliydi. Acı çekmek, 
yalnızlık ve hüzün birer öğretiydi onun için. Hüzün, sevinçten iyidir diyordu. Daha iyi 
günler umut ettiğini belirten Theo’yu  

...Daha iyi günleri umut etmek, bugün için bir duygu değil bir eylemdir...   

diye yanıtlıyordu. 

Kişiliğinin mazohistik ögeler taşıdığı kuşkusuzdu. Beslenme ve giyim tarzı, başarı 
korkusu, korkmasına rağmen yalnız kalma isteği, madde kullanımı, self mutilasyon hep 
bunun birer işareti sayılabilir.  

Vincent’in hüznü yaşamının ilk yıllarından itibaren varlığını göstermektedir. Kendisi 
bunu  

...Gençlik yıllarım karanlık, sıkıcı ve soğuk geçti ...filizlenen tohumlar benim 
yaşamımın başındaki gibi soğuk rüzgarlara maruz kalmamalıdır...  

anlatmaktadır. 

Hüzün ve belki de depresyon Vincent’in yaşamına oradan da resimlerine sürekli 
sızmıştır. Resimlerini elemin gözyaşları olarak tanımlar.  

Hüzün resimlerinde ağırlığını koyar  

Hüzün kimi zaman indirekt olarak yer bulur tablolarında. Doğadaki fırtına ile insandaki 
hüznü eş tutar.  

Ölen bir çocuğun yerine konarak yetiştirilen çocuklarda, ölüm ve hastalıkla 
meşguliyetin daha fazla olduğu gösterilmiştir. Ölüm ve hastalık temaları Vincent Van 
Gogh resimlerinde çok sık işlenir. Mezarlıkları sık olarak onunu resimlerinde görürüz.  

Kazılar ve kazıcılarla da çok uğraşmıştır. 
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Vincent’in özürlü insanların resmini çizmeyi sevdiğini de görüyoruz. Bir çok resminde 
özürlü insanları kullanmıştır.  

Paul Gaugin’e göre Vincent sıklıkla bir hayalet olduğunu söylüyordu ve banyoya “ben 
kutsal bir hayaletim, ruhun sağlığıyım” diye bir not yazmıştı.  

Vincent ölen ilk çocuğu için yas tutan, kederli bir annenin yaşayan ilk erkek çocuğu 
olarak ıstırabı, acıyı hep yaşayacak ve kendisini suçlu hissedecektir. Belki de Vincent 
ölü olmanın sevilmek ve şefkat olduğunu, yaşamanın ise reddedilmek olduğunu 
öğrenmiştir. 

Pieta isimli tabloda ölen çocuğuna şefkatle kollarını açan anneyi resmetmiştir. Bu 
resimden hemen önce çizdiği portrede Vincent kızıl saçlarıyla tablodaki İsa’ya 
fazlasıyla benzemektedir. Ölümle annesine annesinin sevgisini kazanacaktır. Ölmek 
yaşamaktan her zaman daha iyi gelmiştir Vincent’e. 

Sanatı ve yaşamı birbirinden ayırt edilemeyecek bir bütündü.  

Kendi sanatsal gerçekliğini ancak böyle bulabilmişti.  

Resim yaparken yaşamını tuvaline yansıtıyordu. Bu resimler bütün hayatı boyunca 
özlediği ve bulamadığı tanınma, bilinme ve kabul görme için yapılmış umutsuz 
çabalardır.  

Bunlar, dünya üzerindeki bir yabancının portreleridir, diğer insanlar tarafından 
reddedilmiş, başını yaslayabileceği bir yeri olmayan, evim diyebileceği bir yere hiç sahip 
olmamış, tutkuları ile yaşamış birine aittir. 

 


