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PAUL KLEE‟NĠN SANATI: 

 TĠNSEL DÜNYASI VE RESĠMLERĠNĠN  

OLUġUM MANTIĞI-MĠMARÎ KURGUSU 

 

 

Özet 

 

Sanatta, büyük değiĢimlerin yaĢandığı yirminci yüzyılın öncü sanatçılarından biri 

olan Ernst Paul Klee‟yi, yaĢamının ve sanatının öne çıkan özelliklerini aktararak 

tanıtmayı hedefleyen bu çalıĢmada, onun “yapı oluĢturan düĢünce” kavramına ağırlık 

verilmiĢ, tüm yaratıcı eserlerinde egemen olan bu düĢünce yapısı, mimarlık 

bağlamında irdelenmiĢtir.  

 

ÇalıĢmada, sanatı ile ayrılmaz bir bütün olan yaĢamı, tarihsel bir sıralama içinde, 

etkili olduğuna inanılan olaylar vurgulanarak ele alınmıĢtır. “Sanatını Etkileyen 

Olgular” baĢlığı altında ele alınan bölümde ise, sanat anlayıĢını oluĢturan en belirgin 

etkenlere, örneklemelerle değinilmiĢtir. Bunlar, dıĢ kaynaklı değil, Klee‟nin kendi 

kiĢiliğinden kaynaklanan, içsel olgulardır. Son bölümde ise sanat anlayıĢının temeli 

olan “yapı oluĢturan düĢünce”yi besleyen mimarî olgu, genel olarak mimarlık ve 

resim iliĢkisi, Bauhaus öncesi dünyada ve özellikle Avrupa‟daki mimarî düĢünce 

değiĢimleri ve Klee‟nin Bauhaus dönemi incelenerek ele alınmıĢtır. 

 

Anahtar Sözcükler: Paul Klee, Yapı OluĢturan DüĢünce, Mimarî, Bauhaus 
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THE ART OF PAUL KLEE:  

HIS SPIRITUAL WORLD AND THE CREATION IDEA AND 

ARCHITECTURAL CONSTRUCTION OF HIS PAINTINGS 

 

 

Abstract 

 

Ernst Paul Klee is one of the avangard artists of the twentieth century in which 

significant alterations are practised in art. It is intended to introduce the life and work 

of Klee by  focusing on his dominant way of thinking in  his creative work, 

the“constructive thinking”, in the context of architecture. 

 

His life which is inseparably in unity with his work, has been handled chronogically 

by putting emphasis on possibly effective events that took place during his life time. 

In the chapter headed as “Effective Facts on His Art”, the most inspiring facts are 

examined by the help of examples from his works. These are not external facts, they 

are the facts that have developed due to his personality and that internalized by him. 

In the last chapter, architectural effect that feeds the “constructive thinking” concept 

is analysed in accordance with a general comparision of architecture and  painting, 

architectural thinking changes in the world, especially in Europe, before the time that 

Bauhaus was established and the Bauhaus period of Klee.  

 

Key words: Paul Klee, Constructive Thinking, Architecture, Bauhaus. 
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Önsöz 

 

 

Giulio Carlo Argan,
1
 Paul Klee‟nin ders notlarının toplandığı defterler dizisinin ilk 

cildi “Das Bildnerische Denken”in Ġngilizce baskısı, “Thinking Eye”ın önsözünde, 

Paul Klee‟nin resimsel form kuramlarının, Leonardo da Vinci‟nin düĢünceleri ile 

aynı öneme sahip olduğunu savunmaktadır. Leonardo‟nunkiler Rönesans Sanatı için 

ne anlama geliyorsa, Klee‟ninkiler de, Modern Sanat için aynı anlama gelmektedir.  

                              

Leonardo‟nun, kendisini, Rönesans sanatçılarından ve geleneksel özelliklerden 

ayırdığı araĢtırmacılarca saptanmıĢ bir gerçektir. Argan‟ın belirttiği ve yaĢamını 

ayrıntılı olarak incelediğimizde, bizim de gördüğümüz gibi, Klee de, temel modern 

sanat akımından ve onun kuramsal kabullerinden, bilinçli olarak ayrılmıĢtır.  

 

Leonardo da, Klee de, yaratıcı düĢüncelerinde, değiĢmez bir değer olarak formla 

değil, bir süreç olarak oluĢumla ilgilidirler. Ġkisi de sanatçının yaklaĢımının, ya da 

yaratıcı tavrının, gerçeklikte var olmanın ve varoluĢu anlamanın bağımsız ve tam bir 

yolu olduğunun farkındadırlar. BaĢka deneysel yöntemlerin varlığını bilerek, sanatsal 

yaklaĢımın deneyime bağlı geliĢmesi gerektiğine inanarak, araĢtırmaya 

yönelmiĢlerdir. Bu nedenle, Leonardo‟nun düĢünce tarzı, Klee‟ninki gibi var olmanın 

her halini, tüm evreni, kapsar. Sanat, görünür diye adlandırılan gerçeği evrensel 

bilinç aracılığıyla var ettiğine göre, sanatsal yaratıcılıkta gereksinim duyulan 

deneyime ters düĢen, ya da ilgisiz olarak değerlendirilebilecek bir varoluĢ anı, ya da 

hali yoktur.  

 

                                                           
1
Giulio Carlo Argan, Marksist sanat tarihçi ve siyasetçi, University of Rome‟da 1959-76 yılları 

arasında görev yapmıĢtır; Ġtalyan Sanatı Uzmanı. 
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Bu çalıĢmanın amacı, Leonardo ile Klee‟yi karĢılaĢtırmak ya da bu bağlamda bir 

düĢünce öne sürmek değildir. Ne var ki, Giulio Carlo Argan‟ın bu benzetiĢi, sanat 

kuramı ve eleĢtiri alanında yapılan bu yüksek lisans tezinin esin kaynağı olmuĢtur.  

 

Klee üzerine yazılanları okuyan, eserlerini inceleyen, yaptıklarıyla yazdıkları 

arasında iliĢkiler kurmaya çalıĢan bir araĢtırmacı, kolaylıkla, derinlik sarhoĢluğu 

yaratan bambaĢka bir dünyanın içine çekilir. Klee konusunda araĢtırmaya 

baĢladığımda, benim de çekime kapılmam kaçınılmaz olmuĢtu ve bu çekim beni bir 

Klee kitaplığı oluĢturmaya, Klee‟nin doğduğu, yaĢadığı yerleri görmeye, mezarını 

ziyaret etmeye, adına kurulan sanat merkezi „Zentrum Paul Klee‟de bir süre 

çalıĢmaya kadar götürdü.  

 

ÇalıĢmanın en zor yanı, bu çok renkli, çok yönlü ve bir o kadar da alçakgönüllü 

sanatçının yapıtlarını belirli bir alan içinde sınırlandırmak oldu. Bu nedenle de, 

dilimizde yayımlanmıĢ kaynaklarda henüz incelenmemiĢ olan ve aynı zamanda 

uzmanlık alanımla çakıĢan bir yanına yoğunlaĢtım. Mimarlık altyapısı üzerine resmi 

oturtmuĢ bir kiĢi olarak, Klee‟nin resimlerindeki oluĢum mantığı çerçevesinde 

mimarî kurgu sorunsalını inceledim.   

 

Bu çalıĢmayı hazırlamamda bana yardımcı olan IĢık Üniversitesi, Güzel Sanatlar 

Fakültesi, Görsel Sanatlar Bölümü ve Sanat Bilimi Anabilim Dalı BaĢkanı Sayın 

Prof. Dr.Halil Akdeniz‟e, danıĢmanlarım, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 

Sanat Tarihi Bölüm BaĢkan Yardımcısı Doç. Dr. Nilüfer Öndin ve öğretim üyesi 

Yrd. Doç. Dr. A. Sinan Güler‟e, beni destekleyen arkadaĢlarım ve aileme teĢekkür 

ederim. 
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1 GĠRĠġ 

 

 

Paul Klee, sanatçı bir ailenin çocuğu olarak, çok küçük yaĢlardan baĢlayan bir 

sanatsal bilinçle yetiĢmiĢ, sanat üzerine düĢünmüĢ, kuramlar üretmiĢtir. Sanatı, 

doğadan hiç kopmayan merakı, yaratma cesareti ve öğrenme arzusuyla yoğrulmuĢtur. 

YaĢadığı yüzyılın öncü sanat hareketleri ve felsefesi, iki büyük savaĢ, hızla değiĢen 

toplumsal ve siyasal değerler onun sanat düĢüncesini, yönlendirmemiĢ ama 

etkilemiĢtir.  

 

Baba tarafından Alman, anne tarafından Ġsviçreli olup, yaĢamının çoğunu 

Almanya‟da, Alman vatandaĢı olarak geçirmiĢ, doğduğu, çocukluğunu ve yaĢamının 

son yıllarını geçirdiği memleketi Ġsviçre‟nin vatandaĢlığını elde edemeden ölmüĢtür. 

On bine yakın resim üreten bu özgün sanatçı, sağlığında üne kavuĢmuĢ, ölümünden 

sonra tüm dünyada gittikçe artan bir ilgi görmüĢ, hakkında çok sayıda makale ve 

kitap yazılmıĢ, bilimsel incelemeler yapılmıĢtır. 

 

Paul Klee‟nin özgünlüğü, henüz çocuk yaĢta yaptığı resimlerinde kendini gösterir. 

Resimleri, onun aĢırı merakı ve devamlı yeniyi deneme isteğinden kaynaklanan bir 

çeĢitlilik gösterse de, tüm eserlerinde bütünlük kavramının ve alttaki kuramsal 

düĢüncenin izleri sürülebilmektedir.  

 

Klee, bir grup resmini, bütün yaĢamı boyunca hiç kopmadığı müzikle iliĢkilendirerek 

adlandırdığı gibi, polifonik; çok sesli, çok renkli, çok çağrıĢımlı ve bir o kadar da 

sade bir insandır. Çocukluğundan baĢlayarak, hemen her sanat dalıyla ve çevresinde 

yer alan her Ģeyle derinden ilgilenmiĢ, ilgi duyduğu her varlık, olay, duygulanım, onu 

etkilemiĢ ve o bu etkiyi sanatına dönüĢtürmüĢtür. Onun dünyasına girebilmek için 

yalnızca resimlerine bakmak yeterli değildir. Yazılarını, ders notlarını, günlüklerini 
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okumak, sanatta yolunu bulmak için verdiği savaĢı görmek, bir resmin hangi 

yollardan geçtiğini anlamak gerekmektedir.  

 

Sanatı, yaĢam biçimini oluĢturan bu çok özel insanın yapıtları, yaĢadığı dönemde de, 

öldükten sonra da tüm dünyada sanatçıların, sanat tarihçilerin, eleĢtirmenlerin, 

sanatseverlerin, çocukların, felsefecilerin, mimarların, fizikçilerin, matematikçilerin 

ilgisini çekmiĢtir ve çekmeye devam etmektedir.  

 

Ölümünden birkaç ay önce yaptığı Ġsviçre vatandaĢlığı baĢvurusu sonuçsuz kalmıĢ, 

eĢi Lilly de, ondan altı yıl sonra, vatandaĢlığı elde edemeden ölmüĢtür. Bu baĢvuru 

için yazdığı özgeçmiĢinde Klee, kendini Ģöyle tanıtmaktadır: 

 

“18 Aralık 1879‟da Münchenbuchsee‟de doğdum. Babam, Hofwyl Kanton Öğretmen 

Yüksek Okulu‟nda müzik öğretmeniydi; annem Ġsviçreli‟ydi. 1886 baharında okula 

baĢladığımda, Bern‟de, Langgase‟de yaĢıyorduk.  

 

Ġlk dört sınıfı, mahalle ilkokulunda okudum, sonraki dört yıl, belediye ortaokuluna, 

buradan sonra da lisede edebiyat bölümüne devam ettim. Kanton sınavlarını verdim 

ve 1898‟de mezun oldum. Genel eğitimim böylece tamamlanmıĢ oldu. 

 

Mesleğimi seçmek oldukça kolay, en azından görünüĢte öyle, oldu. Diplomam 

sayesinde tüm meslekler bana açıkken, ben resim çalıĢmaya ve yaĢamımı sanata 

adamaya karar verdim. Bu hedefime ulaĢmak için yurtdıĢına; Paris‟e, ya da 

Almanya‟ya gitmem-ki, bu durum Ġsviçre‟de, birçok genç sanatçı için bugün de 

geçerlidir-gerekiyordu. Almanya beni daha çok çekiyordu ve oraya gitmeyi seçtim.  

 

Böylece, Sanat Akademisi‟nin önerisiyle, öğrenime baĢladığım, özel Knirr Sanat 

Okulu‟nun bulunduğu, Bavyera‟nın baĢkentine geldim. Orada desen ve resim çalıĢtım 

ve çok geçmeden, Akademi‟de Franz Stuck‟ın sınıfına girmeye hak kazandım. 

Münih‟te üç yıl çalıĢtıktan sonra, Ġtalya‟ya gittim. Çoğu Roma‟da olmak üzere, bu 

ülkede geçirdiğim bir yılda deneyimlerimi geliĢtirdim. 

 

Bundan sonra, öğrendiklerimi sindirerek bağımsız çalıĢmalarıma baĢlamak üzere, 

yerleĢik bir düzen kurmaya karar verdim. Bu sessiz çalıĢma dönemi için gençliğimin 

yurduna, Bern‟e döndüm. 1903-1906 arası dönemin meyveleri, daha o günlerde ilgi 

çeken gravürlerimdi.  
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Münih‟te kaldığım süre içinde, evlendiğim kadın dâhil, pek çok arkadaĢ edinmiĢtim. 

Karım orada çalıĢmaya devam ettiği için -ki bu bana çok geçerli bir neden olarak 

gözüktü-1906 Sonbaharı‟nda, Münih‟e geri dönmeye karar verdim. Bir sanatçı olarak 

isim yapmaya baĢlamıĢtım ve o dönemin sanat merkezi olarak Münih, mesleki geliĢme 

umudu vaat ediyordu.  

 

Askerlik süresince kaldığım Landshut, Schleissheim ve Gersthofen‟ta geçirdiğim üç yıl 

dıĢında, 1920‟ye kadar Münih‟te yaĢadım. Aynı zamanda, her yıl iki-üç ay, yaz tatili 

için, ailemin evine giderek Bern‟le bağımı da sürdürdüm. 

 

1920‟de, Weimar‟da kurulan Bauhaus okuluna atandım. Orada, 1926‟ya kadar ders 

verdim, sonra, okulun yeni mekânı Dessau‟ya taĢındım ve derslere devam ettim ve en 

sonunda, 1930‟da Düsseldorf‟da yer alan Prusya Devlet Akademisi‟nden, resim 

sınıfından sorumlu olmak üzere çağrı aldım. Bu öneriyi kabul ettim ve böylece, 

kendimi en iyi bildiğim alana verme olanağım oldu. Bu Akademi‟de, 1931‟den 1933‟e 

kadar ders verdim.    

 

Almanya‟daki politik çalkantı sanat üzerinde de etkisini göstermiĢ, bu da, benim, 

öğretme özgürlüğümü kısıtlamakla kalmamıĢ, yaratıcı yeteneğimi geliĢtirme 

çalıĢmalarımı da sınırlamıĢtı. O güne kadar, bir ressam olarak, uluslararası üne 

kavuĢmuĢ olmamım bana verdiği güvenle, bu ücretli iĢi bırakıp, bütün gücümü, 

yaratıcı çalıĢmalarıma verme kararını aldım.   

 

Bu yeni dönemde, nerede yaĢayacağım sorusunun cevabı, kendiliğinden geldi. 

Memleketimle iliĢkimi asla kaybetmemiĢtim ve Ģimdi, beni kuvvetle yeniden kendine 

çekiyordu. O günden beri burada yaĢamaktayım. Son isteğim ülkemin vatandaĢı 

olabilmek. 

 

           Bern, 7 Ocak, 1940, Paul Klee”(Grohmann 1955: 11-14) 
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Resim 1 Paul Klee‟nin kendi yazısı ile özgeçmiĢi (Grohmann 1955: 11,12) 
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Resim 2 Paul Klee‟nin kendi yazısı ile özgeçmiĢi (Grohmann 1955: 13,14) 
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O yıllarda siyasî kaygılarla Klee‟nin vatandaĢlık hakkını veremeyen Ġsviçre, bugün, 

dünyanın en ünlü mimarlarından Renzo Piano tarafından özel olarak Klee için 

tasarlanmıĢ, arĢivinde dört binin üzerinde eserinin yer aldığı, “Zentrum Paul Klee” 

sanat merkezi ve müzesinde bu büyük sanatçının anısını korumaktadır. 

 

Bu çalıĢma, Klee‟nin, öne çıkarılan mimarî düĢüncesi bağlamında yaptığı 

resimlerinin ve bu konuda yazdıklarının, Türkçeye kazandırılması ve temel tasarım 

kapsamında eğitim programlarına alınması gerektiğine dikkat çekmeyi 

amaçlamaktadır. Paul Klee, bizim sanatçılarımız ve sanatçı adaylarımız tarafından 

çok daha yaygın biçimde tanınmayı ve bilinmeyi hak etmektedir.   
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2 PAUL KLEE’NĠN YAġAMI ve SANATI 

 

 
Ġsviçre vatandaĢlığına baĢvurmak üzere yazdığı özgeçmiĢi, Klee‟nin yaĢamının 

alçakgönüllü bir özetini oluĢturmaktadır. Bu kısa yaĢam öyküsü, kuĢkusuz, Klee‟yi 

anlatmakta yeterli değildir. Bu bölümde, onun kendi anlatımlarından uzaklaĢmadan, 

yaĢamındaki önemli olaylar kendi güncelerinden, mektuplarından, oğlu Felix 

Klee‟nin anılarından, Klee üzerine hazırlanmıĢ biyografik çalıĢmalardan, 

yararlanılarak, ayrıntılı bir biçimde ele alınmıĢtır. 

 

2.1 Paul Klee’nin YaĢadığı Dönemdeki Sanatsal ve Toplumsal Olaylar 

 

Yirminci yüzyıl sanatı, üç yüz yıllık bir değiĢimin, romantizmden, sembolizme gelen 

modernlik deneyiminin ve sanatçıların, yeni biçimsel ve teknik arayıĢlarla, 

izleyicinin görme biçimlerini ve algısını değiĢtirme çabalarının birikimidir. Klee‟nin 

doğumu, yetiĢmesi, sanatla ilgilenmeye baĢlaması, bu farklı yaklaĢımların, bazısı 

kısa, bazısı uzun süren sanatsal akımların ortaya çıktığı, sanatçı birliklerinin 

oluĢturulduğu, kısaca, sanatta devrimin gerçekleĢtiği yıllara denk gelmektedir.  

 

Klee, yaĢamını, dıĢ etkenlerin sanatını etkilemesine izin vermemiĢ bir sanatçı olarak 

sürdürmüĢtür. Oysa içine doğduğu, bu sanat, felsefe, siyaset alanlarında sayısız 

geliĢmenin yer aldığı dönemin baĢkalaĢım gücü kaçınılmazdır.  

 

Sanayi Devrimi sürecinde yapılan keĢifler, gündelik yaĢamı ciddi olarak etkilemiĢ, 

Karl Marx ve Friedrich Engels modern toplumların altyapısına iliĢkin yepyeni 

düĢüncelerin tetikleyicisi olmuĢlardır, “Tanrı öldü!” diyen Friedrich Nietzche, 

burjuva ahlakına ve toplumsal otoriteye baĢkaldıran yaklaĢımıyla, Sigmund Freud ise 

bilinçaltı kuramıyla, insanları, ruhsal yaĢamın derinliklerini irdelemeye 

yöneltmiĢlerdir.   
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1874‟de „Empresyonistler‟ ilk bağımsız sergilerini açmıĢlardır. 1880‟lerde, on 

dokuzuncu yüzyılın materyalizm ve pozitivizme dayalı inançlarına karĢı bir tepki 

olarak ortaya çıkan „Sembolistler‟, sanatçının kendi sezgileri ve düĢ gücüne 

dayanarak çalıĢması gerektiğini savunmuĢlar, burjuva geleneklerinin altüst 

etmiĢlerdir. 1880‟lerle, yirminci yüzyıl arası dönemde ise „Post-Empresyonizm‟ 

etkili olmuĢtur.  

 

Sanat akademileri geleneği ile bağlarını koparan Alman ve Avusturyalı sanatçılar 

1892‟de „Münchner Sezession‟u (Münih), 1897‟de „Wien Sezession‟u (Viyana),  

1898‟de ise „Berlin Sezession‟u kurmuĢlardır.  

 

1900‟da Sigmund Freud‟un, “Rüyaların Yorumu” adlı kitabı yayımlanmıĢ; Max 

Planck, “Kuantum Kuramı”nı geliĢtirmiĢ; Ivan Pavlov “ġartlı Refleks” üzerine ilk 

deneyimlerini yapmıĢ; Nietzche‟nin “Güç Ġstenci” adlı kitabı yayımlanmıĢtır. 

 

1901‟de, Rusya‟da, Sosyalist Devrimci Parti kurulmuĢ, öğrenci gösterileri ve grevler 

baĢlamıĢ, iĢçilerle askeri birlikler arasında kanlı bir çatıĢmayla sonuçlanan “1 Mayıs” 

grevinin arkasından, 800 civarında iĢçi tutuklanmıĢtır.  

 

Yirminci yüzyılın baĢında, „Modernizm‟le birlikte sanatsal akımlarda çeĢitlilik 

artmıĢtır. 1898-1908 arası özellikle Fransa‟da, „Fovizm‟ etkili olurken, modern 

sanatçıların birçoğunda „Primitivizm‟e karĢı bir eğilim görülmüĢtür. 1902‟de, 

Benedetto Croce‟nin, “Estetik” adlı yapıtı yayımlanmıĢtır. 

 

Wright KardeĢler ilk motorlu uçağı 1903‟de uçurmuĢ; 1904‟de Albert Einstein, 

“Görecelik” kuramını geliĢtirmiĢtir. 

 

1904‟de baĢlayan Rus-Japon savaĢı, 1905‟de Port Arthur‟un düĢmesi ve ABD 

BaĢkanı Roosevelt‟in çabası ile son bulmuĢ, bu sırada Rusya‟da devrim baĢlamıĢ, 

ünlü „Kanlı Pazar‟dan sonra Lenin‟in gücü tüm Rusya‟ya yayılmıĢtır.  

Wilhelm Worringer‟in, 1906‟da, doktora tezi olarak hazırladığı “Soyutlama ve 

ÖzdeĢleyim” adlı kitabı Münih‟te, 1908‟de yayımlanmıĢ ve sanatçılar tarafından çok 

ilgi görmüĢtür. Aynı yıl, Almanya‟da Kandinsky, Çekoslavakya‟da Kupka, Rusya‟da 

Malevich, Hollanda‟da Mondrian öncülüğünde, sanatçılar arasında yaygınlaĢan ve 
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soyut sanatın geliĢmesinde önemli etkisi olan Rudolf Steiner‟in, ilk baskısı 1904‟te 

yapılan, “Theosophy (Teozofi)” adlı kitabının, ikinci baskısı çıkmıĢtır.  

 

Belli bir dönemin akımı olarak kalmayıp, sanatsal bir düĢünce biçimi olarak hala 

geçerli olan „Ekspresyonizm‟in etkisi, 1905-1920 yılları arası doruk noktasına 

ulaĢmıĢtır.  

 

Kandinsky, 1909‟da, NKVM (New Artists‟ Society of Münich-Münih Yeni 

Sanatçılar Birliği)‟nin baĢkanı olmuĢ, 1910‟da “Sanatta Ruhsallık Üzerine”nin ön 

çalıĢmalarını tamamlamıĢ, kitap Aralık 1911‟de yayımlanmıĢtır. 1911‟de Paris‟te ilk 

„Kübist‟ sergi açılmıĢ, Ġtalya‟da ise „Futurizm‟ etkili olmaya baĢlamıĢtır.  

 

Kayzer, Ağustos‟ta, Hamburg‟da yaptığı konuĢmasında, dünyada hak ettikleri yeri 

almak için,  Alman donanmasının güçlendirilmesi gerektiğini söylemiĢtir. Ocak 

1912‟deki seçimler sonucu, Reichstag‟da çoğunluk, Sosyalistlere geçmiĢ, Almanya, 

Ġtalya ve Avusturya arasındaki üçlü anlaĢma yenilenmiĢtir. Bu sırada Lenin, Stalin‟le 

birleĢmiĢ, aynı zamanlarda „Pravda‟nın editörü olmuĢtur.  

 

Nefertiti büstü Mısır‟da bulunmuĢ ve Berlin‟e getirilmiĢ; ünlü yazar Hermann Hesse, 

Bern‟e taĢınmıĢ ve savaĢ boyunca, Ġsviçre‟de yaĢamıĢ; Marcel Proust, „Kayıp 

Zamanın Ġzinde‟yi yayımlamaya baĢlamıĢ; New York‟ta, 57 katlı Woolworth binası 

inĢa edilmiĢ; Stravinsky‟nin „Bahar Ayini‟, Paris‟te skandal yaratmıĢ; 1914‟de Klee‟ 

nin, Ģiirlerini büyük heyecanla okuduğu Alman Ģair, Christian Morgenstern ölmüĢtür.  

 

Almanya, 1 Ağustos 1914‟de Rusya‟ya savaĢ ilan etmiĢ ve sadece Almanya‟da 1,8 

milyon ölüm ve 4,2 milyon yaralıyla sonuçlanan, I. Dünya SavaĢı baĢlamıĢtır. SavaĢ 

kriziyle, Rusya‟daki grevler sona ermiĢ, Ruslar, Prusya ve Macaristan‟ı iĢgal 

etmiĢtir.  

 

Bauhaus‟un da temelini oluĢturan „Konstrüktivizm‟ terimi ilk kez Rus sanatçılar 

tarafından 1912‟de kullanılmıĢtır. Heinrich Wölfflin‟in, analitik kategorileri, 

karĢılaĢtırmalı edebiyat ve resim incelemelerinde çok etkili olan „Sanat Tarihinin 

Kuralları‟ adlı kitabı Münih‟te, 1915‟de yayımlanmıĢtır.  Aynı yıl Moskova‟da ilk 

sergisi açılan „Süprematizm‟ 1920‟ler ve 30‟larda etkili olmuĢtur.  
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Hugo Ball tarafından düzenlenen, Ģiirler okunan „Cabaret Voltaire‟ akĢamlarıyla 

birlikte, 1916‟da Zürih‟te baĢlayan Dada hareketinin ilk manifestosu, Birinci Dünya 

SavaĢı sırasında, 1918‟de yayımlanmıĢtır. Ferdinand de Saussure‟ün, 1917‟de basılan 

dilbilim kitabı ve aynı yıl içinde yayımlanan Victor Schklovsky‟nin „Araç olarak 

Sanat‟ adlı makalesi, dönemin uyarıcı etkenleri olmuĢtur. 

 

Nisan 1917‟de, Amerika BirleĢik Devletleri, Almanya‟ya savaĢ ilan etmiĢ ve 

Ġsviçre‟den tarafsız kalmasını istemiĢtir. Almanya‟da, barıĢ düĢüncesi geliĢmeye 

baĢlamıĢ; Rusya‟da Rasputin‟in Ocak‟da öldürülmesinin ardından Mart‟ta, Çar, tahtı 

bırakmıĢ ve Sibirya‟ya gitmiĢ; Lenin önderliğindeki BolĢevik devrimi 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

Almanya-Rusya arası çatıĢmalar, ġubat 1918‟de yeniden canlanmıĢ ama Mart‟daki 

Brest-Litovsk anlaĢmasıyla bitmiĢ ve Birinci Dünya SavaĢı sona ermiĢtir. Haziran 

1919‟da, Almanya, Versailles anlaĢmasını imzalamıĢ, bu anlaĢmada, Ġsviçre‟nin 

tarafsızlığı benimsenmiĢtir.1920‟de yürürlüğe giren Versailles anlaĢması sonrası 

Haziran‟daki seçimlerde Sosyalistler, parlamentoda çoğunluğu kazanmıĢ, Nasyonal 

Sosyalist Alman ĠĢçi Partisi‟nin, Münih‟teki ilk toplantısında, Adolf Hitler yirmi beĢ 

maddelik programını açıklamıĢtır. Ġsviçre, yeni kurulan „Milletler Cemiyeti‟ne 

katılmıĢ ve cemiyetin merkezi, Cenevre‟ye taĢınmıĢtır. 

 

Devrim sonrası Rusya‟sında (1918), Kandinsky, SVOMAS (Moskova Devlet Serbest 

Sanat Stüdyoları)‟da Malevich ve Tatlin ile birlikte ders vermiĢtir. Aynı zamanda, bu 

kuruluĢun, Alman Ressamlar ve Mimar Walter Gropius ile iliĢki kurmak üzere 

oluĢturulan uluslararası iliĢkiler bürosunun sorumlusu olmuĢtur. 

 

Hans Prinzhorn‟un, “Akıl Hastalarının Sanatı” adlı kitabı, 1922‟de yayımlanmıĢ ve 

Bauhaus‟ta çok ilgi görmüĢtür. 1920-40 arası etkili olan „De Stijl‟ de Bauhaus 

üzerinde etkili olan bir sanat akımıdır. 1920‟lerin baĢında etkili olmaya baĢlayan 

„Sürrealizm‟in, André Breton tarafından hazırlanan manifestosu, 1924‟de Paris‟de 

sunulmuĢtur. 

 

Adolf Hitler, iktidarı ele geçirme giriĢimi Münih'teki „Birahane Darbesi‟ ile 

baĢarısızlığa uğrayınca, 11 Kasım 1923'te tutuklanmıĢ; 1924 ġubat‟ında, yargılanmıĢ 
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ve beĢ yıl hapis cezası almıĢ; sekiz ay sonra serbest bırakılmıĢ; hapiste kaldığı süre 

içinde „Kavgam‟ı yazmıĢtır. Aynı yılın sonunda Almanya‟da, seçimleri Sosyalistler 

kazanmıĢtır.  

 

Bu arada dünyada, bilimsel geliĢmeler devam etmektedir: John Logie Baird, ilk 

televizyon görüntülerini elde etmiĢ; 1927‟de Charles Lindbergh, Atlantik 

Okyanusu‟nu uçakla geçmiĢ; 1928‟de Zeplin‟in uçuĢu gerçekleĢtirilmiĢ;  Alexander 

Fleming penisilini bulmuĢtur.  

 

Moholy-Nagy, 1925‟de Bauhaus‟un amaçlarını, tarihini ve künyesini anlatan bir 

bildiri ve üretilen iĢlerin görüntülerinin yer aldığı bir antoloji yayımlamıĢtır.  

 

Polonya ve Almanya arasındaki anlaĢma sonrası 1925‟de yurtsuzlar her iki ülkeden 

ihraç edilmeye baĢlanmıĢtır. Hitler partisini yeniden düzenlemiĢ ve „Kavgam‟ın ilk 

cildini yayımlamıĢtır. 1926‟da Almanya‟da iĢsizlik artmıĢ; Rusya‟yla bir dostluk 

anlaĢması yapılmıĢ; Hitler‟in gençlik organizasyonu kurulmuĢ; 1927‟de, “Kara 

Cuma” olarak anılan günde, Almanya‟da ekonomik sistem çökmüĢtür. 

 

1929‟da Almanya‟da komünist ayaklanmalar, grevler baĢlamıĢ; aynı dönemde 

ABD‟de, büyük ekonomik kriz baĢlamıĢtır. New York Güzel Sanatlar Müzesi de bu 

yıl açılmıĢtır. 

 

Hitler‟in, milliyetçi seçim manifestosu, Yahudilere, ıslahata ve Versailles 

anlaĢmasına karĢıdır. Bu sırada, bütün Orta Avrupa‟da, ekonomik kriz 

yaĢanmaktadır. Alman milyoner Hugenberg, Nazileri desteklemiĢ; Almanya‟da 

iĢsizlik oranı ve parlamentoda huzursuzluklar gittikçe artmıĢtır. Hitler, baĢbakan, 

olduğunda, Federal yerine, milliyetçi bir devlet kurmaya, karĢıt partileri dağıtmaya 

ve Yahudilere zulmetmeye yönelik programını oluĢturmuĢtur. 1934‟de Fransa‟da, 

faĢistlerin ve kralcıların kıĢkırttığı ayaklanmalar meydana gelmiĢtir. Hindenburg‟un 

ölümünün ardından halk oylaması yapılmıĢ ve Hitler “Führer” olmuĢ; 1935‟den 

itibaren Almanya, Hitler‟le, sınırlarını geniĢletmeye baĢlamıĢtır.  

 

Picasso‟nun „Guernica‟sı, Paris Dünya Fuarı kapsamında, Ġspanya pavyonunda 1937 

yılında sergilenmiĢtir.  
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Almanya, 1938‟de, Avusturya ve Çekoslavakya‟nın bir bölgesini topraklarına 

katmıĢ, Ġsviçre, tarafsızlığını ilan etmiĢ, Almanya‟da, Yahudi iĢyerlerine ve 

sinagoglara saldırılar baĢlamıĢtır.  

 

Almanya, Mart‟ta, Bohemya ve Moravya‟yı iĢgal etmiĢ ve Polonya‟ya saldırmıĢ; 

Eylül‟de, Ġngiltere ve Fransa, Almanya‟ya savaĢ ilân etmiĢ ve II. Dünya SavaĢı 

baĢlamıĢtır. 

 

2.2 Paul Klee’nin Ailesi ve Çocukluğu 

 

Paul Klee, on dokuzuncu yüzyılda yaĢayan geleneksel ya da kentsoylu çoğu ailenin 

tersine, bir çocuğun gizli yeteneklerinin kolayca açığa çıkmasını sağlayacak özgür 

bir aile ortamında yetiĢmiĢtir. Geçim kaynağı olarak müziğin egemen olduğu evleri 

öteki esin perilerine de her zaman açık olmuĢtur. Anne ve babası, genç Paul‟ün farklı 

eğilimlerine, o yıllarda olağandıĢı sayılabilecek bir ilgi göstermiĢlerdir.  

 

Büyükbabası, Bach‟ın doğduğu yer olan Thuringia‟da yaĢayan bir orgcudur. Babası 

Hans (Johann) Wilhelm Klee, 1849‟da, Tann, Rhön bölgesinde doğmuĢtur. Müzik 

eğitimi almıĢ, genç yaĢındaki baĢarılarıyla, Stuttgart Konservatuarı‟nda burslu olarak 

eğitim görmeye baĢlamıĢtır. Aynı okulda piyano ve Ģan dersleri alan Ida Frick‟le 

1873‟de, Konstans Gölü yakınlarındaki Walzenhausen‟de evlenmiĢlerdir. Hans Klee, 

burada öğretmenliğe baĢlamıĢtır. 1876‟da, ilk çocukları Mathilde dünyaya gelmiĢtir. 

Bir süre, Basel‟de yaĢadıktan sonra, Hans, Bern yakınlarında yer alan Hofwyl 

Kanton Öğretmen Okulu‟nda görev almıĢtır. 1879‟da, oğulları Paul doğmuĢtur. 

Hans, aslında, müzik yorumcusu olmak istemiĢ, ama para kazanma zorunluluğu buna 

olanak vermemiĢtir. Bu nedenle de, oğlunun müzisyen olması konusunda çok ısrarcı 

olmuĢtur.  
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          Resim 3 Babası Hans Klee, 1909  

          (F. Klee 1962: 43) 

 

          Resim 4 Annesi Ida Frick, 1876  

          (F. Klee 1962: 42) 
 

Hans Klee, müziğin yanı sıra, Alman dilinin geliĢtirilmesi ile de yakından 

ilgilenmiĢtir. Ġncil‟den yaptığı çeviriler ve din bilimsel söyleĢiler, Hans Klee‟nin, 

dilin dizem ve uyumu üzerinde ne kadar egemen olduğunu göstermektedir. Onarım 

iĢlerinden de çok zevk alan Hans Klee, usta iĢi pipolar, balık kancaları, yay ve oklar 

yapmıĢtır. Baba-oğlun çok iyi arkadaĢ oldukları bilinmektedir. 50 yıl boyunca, iyi bir 

müzik eğitimcisi olarak çalıĢan Hans Klee, 12 Ocak 1940‟da, oğlundan birkaç ay 

önce ölmüĢtür. 

 

 
 

Resim 5 Paul Klee, Babasının Portresi, Kağıt üzerine mürekkepli kalem, 1909   

(Grohmann 1955: 24) 

 

 

Annesi, Marie Ida Frick, 1855‟de Basel‟de doğmuĢtur. Kesin olarak bilinmese de, 

yarı Fransız, yarı Ġsviçreli, hatta atalarının bir kısmı Afrikalıdır. Ida Frick, Stuttgart 
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Konservatuarı‟nda Ģan eğitimi almıĢ, ama bu alanda bir kariyer yapamamıĢtır. O da, 

kocası gibi, oğlunun müzisyen olmasını istemektedir. Anneyle oğlunun yakın bir 

iliĢkileri vardır. Dört yaĢındayken, kendi yaptığı ve “Ģeytan ruhlar” diye adlandırdığı 

desenleri, Klee‟ye gerçek birer varlık gibi göründüklerinde, korkuyla sığındığı yer 

annesinin kucağı olmuĢtur. Yedi yaĢına geldiğinde, annesi onu, keman çalma 

konusunda yüreklendirmiĢ, derslere giderken, Paul‟e ağır gelen kemanı taĢımıĢ, onu 

sıklıkla opera, tiyatro ve konserlere götürmüĢtür. Ida, 1899‟da gelen felçle, izole bir 

yaĢam sürmek zorunda kalmıĢ, iliĢkileri ölümüne (1921) kadar hiç kesilmemiĢ, 

aralarındaki bağ daha da güçlenmiĢtir.  

 

 

 
 

Resim 6 Paul Klee, Sandalyedeki Hasta Kadın/ Annesi Hastayken, 1909 (Grohmann 1955: 29) 
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Resim 7 Paul ve Mathilde Klee, 1884 (Schoz/Thomson 2008: 96) 

 

Kendinden üç yaĢ büyük ablası, Mathilde (1876-1953), kardeĢinden çok farklıdır. 

Küçük yaĢlarından baĢlayarak, kardeĢinin gölgesinde kalmıĢtır. Bu durum onun 

yaĢam biçimini belirlemiĢtir. Yıllarca hasta annesine bakmıĢ, babasının yaĢlılık 

yıllarında, her zaman yanında olmuĢtur. Dil ve müzik konusunda yetenekli olan 

Mathilde, yaĢamını, babası gibi öğretmenlik yaparak sürdürmüĢtür. Abla-kardeĢ 

iliĢkileri her zaman çok iyi olmuĢtur. Ablası, onun resimlerini derinden anlayamasa 

bile, her gerektiğinde kardeĢinin yanında olmuĢ, yardımını esirgememiĢtir. 
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Resim 8 Paul Klee, Mathilde‟in Portresi, 1903 (Grohmann 1955: 40) 

 

Mathilde, bütün yaĢamını Bern‟de geçirmiĢtir. Ġleri yaĢlarında, ailesi ve özellikle 

kardeĢi Paul‟ün çocukluk yıllarına iliĢkin anılarını yazmıĢtır. Bu anılarında Klee‟yi, 

sevimli, Ģakacı, akıllı bir çocuk olarak anlatmaktadır: 

 

“Okula baĢlayana kadar en büyük tutkusu resim yapmaktı. Yazmak dıĢında her iĢi sol 

eliyle yapardı. Çevreden gelen, sol eli sağa çevirme baskısına, anneannem, Ģiddetle 

karĢı çıkarak, “Bırakın, çocuk hangi eliyle rahat ediyorsa, onu kullansın.” demiĢti. 

Paul, annem gibi çok sık hastalanırdı. Okumayı öğrenir öğrenmez, gazetelerden, Frick 

Amca‟nın onun için kestiği tiyatro ilânlarını biriktirmeye baĢlamıĢtı. En sevdiği 

oyunlardan biri, evde çalıĢanların çocukları ve benden oluĢan izleyicilere, „Punch ve 

Judy‟ gösterileri yapmaktı. 

 

Hemen her gün anneanneme giderdik. Ġlk önceleri, Paul için bu görüĢmelerin çekici 

yanı kurabiyelerdi, sonraları resimler, boya kalemleri, masal kitapları ilgisini 

çekmeye baĢladı. Onu masal dinlemek kadar mutlu eden bir Ģey yoktu.   

Babaannemiz, iki yılda bir, bizi görmeye gelirdi. Paul için o, oyuncak cenneti 

Nuremberg‟den gelen, Noellerde armağanlar yollayan tatlı kadındı.  
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Paul, çok iyi bir öğrenciydi ama ilk karnesinde “bir”den baĢka not yoktu. Bu çok 

gururuna dokunmuĢtu, bütün birlerin yanına ünlem iĢareti koyup, tatil sonunda 

karnesini, öğretmene bu Ģekilde vermiĢti.  

 

On yaĢında liseye baĢladı. Çok çalıĢkan ve akıllı bir öğrenciydi. En çok ilgilendiği 

konular doğa bilgisi, matematik ve klasik dillerdi. Bu ilgisinde babamla olan 

iliĢkisinin etkisi büyüktür. Mezun olmasına iki yıl kala, Paul, babama, ilk adıyla hitap 

etmeye baĢladı. Bu, baba-oğlun karĢılıklı özgüvenini, entelektüel ve ruhsal yakınlığını 

gösteren bir iĢaretti.” (F. Klee 1962: 20-21 )  

 

Klee‟nin ilk resimleri, hayal ürünü resimlemelerdir. Çiçekler, hayvanlar, atlar, 

vagonlar, kızaklar, kiliseler, bahçe içinde evler, resimlerinin ana temalarıdır. Bir 

model düĢüncesi olmamıĢtır. Ġyi aileye mensup her Biedermeier dönemi kadını gibi, 

dantel iĢleyen, resim yapan anneannesi, onu çok küçük yaĢta resim yapma zevkiyle 

tanıĢtırmıĢ, birlikte çok zaman geçirmiĢlerdir. Dört yaĢındayken, ona bir kutu renkli 

tebeĢir hediye etmiĢtir. P. Klee 1968b: 4 ) Büyük olasılıkla, anneannesinin anlattığı 

masalların yansımaları olan ilk resimlerini, bunlarla yapmıĢtır. Hafızasına kazınan bu 

masallar, yalnızca çocukluk döneminde değil, ileri yaĢlarında da etkisini 

sürdürmüĢtür. Anneannesi öldüğünde, Klee, kendini “yetim kalmıĢ bir sanatçı” (F. 

Klee 1962: 22 )  olarak tanımlamıĢtır.  

 

Ġçindeki sanatçı “yetim” kalınca, bu boĢluğu o yıllarda baĢlayan müzik eğitimi 

doldurmuĢtur. Müziğin evreni daha  sanatsaldır. Keman öğretmeni Karl Jahn, dinden 

müziğe dönmüĢ, çok iyi yetiĢtirilmiĢ, aynı zamanda grafik sanata hayran olan, 

mükemmel biridir. (Doschka 2009: 200 ) Klee, on bir yaĢında, Bern Belediye 

Orkestrasının kalıcı üyesi olmaya hak kazanmıĢtır. Hatta bir kez, öğretmeni Jahn‟ın 

yokluğunda onun yerine orkestrada birinci keman olarak görev almıĢtır. 

 

Günlüklerinde, resim sanatında anneannesinden sonra, etkili olan akrabasının, 

“Ġsviçre‟nin en ĢiĢman adamı” (P. Klee 1968b: 8 ) olarak tanımladığı dayısı olduğunu 

yazmıĢtır. Frick Dayı‟nın restoranındaki mermer masalar, çocukluğunda onu 

büyülemiĢtir. Mermerin desenleri arasında, gülünç figürler görmüĢ, onları kurĢun 

kalemle çizip belirginleĢtirmiĢtir. “Böylece tuhaflığım, acayip olana eğilimimi 

kanıtlanmıĢ oluyordu.” diye yazmıĢtır günlüğüne. (P.Klee 1968b: 8) 
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Resim 9 Paul Klee ve Mathilde Klee, dayıları Ernst Frick ile birlikte, Bern,1886 (Baumgartner 

2005: 32) 

 

 

 

 

  
 

Resim 10 Paul Klee 13 yaĢında, Bern , 1892  

(F. Klee 1962: 39) 

 

Resim 11 Klee 17 yaĢında, Bern‟de evlerinin 

bahçesinde, 1896 (F. Klee1962: 43) 

 

 

Sanatsal köklerinin uzandığı en uç noktada, anne tarafından, Londra‟da baĢarılı bir 

portre ressamı olarak ünlenmiĢ ama ailece izi kaybedilmiĢ, ismi belirtilmeyen bir 

büyük amcanın varlığı kayıtlarda yer almaktadır.  
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Resim 12 Paul Klee, Kopya kağıdı üzerine kurĢun kalem, grafit, renkli kalem, 17.4x22.5cm., 

1889, Özel koleksiyon, Ġsviçre (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
 

Resim 13 Paul Klee, Kağıt üzerine karakalem, 1889 (F. Klee 1962: 3) 
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Klee, aldığı eğitimdense, kendi düĢünceleri ve içgüdüleri sayesinde bilinen Klee 

haline gelmiĢ, okulu fazla önemsememiĢtir. 

 

1890‟da Bern Belediyesi‟nin Ortaokulu‟na baĢlamıĢtır. Müzik derslerine ve okula 

devam ederken, resim yapmayı hiç bırakmamıĢtır.  

 

Okul yıllarında çok özel bir olay olmamıĢ, devamlı, ama heyecansız bir öğrenci 

olmuĢtur. Yalnızca, Yunanca ve matematik, üzerinde önemli bir etki bırakmıĢtır. 

Tüm hayatı boyunca, Yunan Ģiirlerini özgün dilinde okumuĢtur. Bu dönemde, bir 

taraftan sürekli çizmeyi -10 desen defteri dolmuĢtur bile- ve müzik çalıĢmayı 

sürdürmüĢtür. Okul gazetesine reklam resimleri yapmıĢ ve isminin tersten yazılıĢı 

olan “Laup Elk” imzasını atmıĢtır. (Grohmann 1955:28 ) 

 

 
                       

Resim 14 Paul Klee Ortaokulda, Bern, 1897 (F. Klee1962: 40) 
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Resim 15 Paul Klee, Geometri defterinden bir sayfa, Afrika DevekuĢu, 1895 (F. Klee 1962:  41) 

 

ArkadaĢları ile birlikte olmak, eğlenmek, hoĢuna gitmektedir. YaĢıtları gibi ergenlik 

sorunları yaĢamıĢ, kızlarla ilgilenmeye baĢlamıĢ, o dönemde çizdiği bazı resimler, 

bunları pornografik bulan annesini kızdırmıĢtır.  

 

Öğrenciliği sırasında Ģiirler ve öyküler yazdığı bilinmektedir ama bunların çoğunu 

yok ettiği için bugüne kalmamıĢtır. Daha ileri yaĢlarında yazdığı Ģiirlerine, 

çalıĢmanın üçüncü bölümde değinilecektir.  

 

Uzun bir süre, müzik konusunda kararsızlık yaĢamıĢtır. Müziği çok sevmiĢ ve uzun 

yıllar farklı orkestralarda ve hastalığı engel olana kadar tüm yaĢamı boyunca her gün 

keman çalmıĢtır. Müziğin, resimden daha geliĢmiĢ bir sanat dalı olduğunu 

düĢündüğü için, müzikte ne kadar iyi olursa olsun, yeni bir Ģey yapamayacağına, 

resimde ise kendi iç dünyasını aktarabileceği, yeniliklere açık birçok yol 

bulabileceğine inanmaktadır. Bu düĢünce sonucu resim çalıĢmaya, yaĢamını, resme 

adamaya karar vermiĢ ve hedefini en iyi biçimde gerçekleĢtirebileceğine inandığı 

Almanya‟ya gitmiĢtir.  

 

1898‟de, on dokuz yaĢında, kendini “geleceğin ressamı”
 

olarak tanımladığı Ģu 

cümlelerden, kararı açıkça anlaĢılmaktadır: ”Dün gece tam anlamıyla ilham 

yüklüydüm, eğer gözlerim buna katlanabilseydi, gün ağarana kadar çalıĢabilirdim. 

ġimdi geceleri çalıĢıyor, gündüzleri uyuyorum. Geleceğin ressamı için pek doğru bir 

yol sayılmaz bu”. (P. Klee 1968b) 
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Resim eğitimi almaya baĢladığı yıllara kadar olan dönemi, günlüklerinde Ģöyle 

anlatmaktadır:  

 

“Geriye bir bakıĢ: Önce çocuktum. Sonra sevimli denemeler yazdım, hesap kitap 

iĢlerini öğrendim (on bir, on iki yaĢıma kadar). Daha sonra kızlara tutulmaya 

baĢladım. Sonra, arkası armalı okul kepimi giydiğim ve paltomun, sadece en alt 

düğmesini iliklediğim günler geldi (on beĢ yaĢ). Sonra, kendimi manzara ressamı 

olarak gördüm ve hümanizmi aĢağıladım. Ailemin isteği olmasa, okulu, bitirmeden 

bırakırdım. Kendimi, kurban gibi hissediyordum. Beni yalnızca, yasak olan mutlu 

ediyordu: Çizmek ve yazmak. Bitirme sınavlarımı zar zor geçtikten sonra, Münih‟e 

gittim ve orada resim yapmaya baĢladım.” (P. Klee 1968b: 21/63) 

 

Ekim 1898‟de, Münih‟te, Heinrich Knirr‟in özel okulunda sanat eğitimine 

baĢlamıĢtır.  Münih‟teki ilk yıllarında, resim atmosferi çok ilgi çekici olduğu halde, o 

günlüklerine daha çok, izlediği müzik ve özellikle opera eserleri ile ilgili yorumlar 

yazmıĢtır. Opera onun için her zaman bir tutku olmuĢtur. 

 

1899 sonbaharında, Münih‟li bir doktorun kızı, piyanist Lily Stumpf‟la tanıĢmıĢtır. 

Asıl adı Caroline Sophie Elisabeth olan Lily, 1876‟da, Münih‟te doğmuĢtur. Babası 

ve üvey annesi ile yaĢamaktadır, ama onlarla iliĢkisi iyi değildir. Paul‟e duyduğu 

derin sevgi, ailesinin, evlenmeleri yolunda önüne çıkarttıkları bütün engelleri 

aĢmasını sağlamıĢtır. Klee‟nin, ileride karısı olacağını ilk görüĢte anladığı Lily, 

ondaki cevheri ilk keĢfeden kiĢidir. Evlenmeden önce de, sonra da hayattaki en 

büyük destekçisi olmuĢtur. Piyano dersleri vererek ailenin geçimini sağlamıĢ, savaĢ 

sırasında eĢinin ön saflarda savaĢmaması için elinden geleni yapmıĢtır. Klee de, her 

zaman Lily‟e çok bağlı olmuĢ, karısını en yakın dostu, sırdaĢı olarak görmüĢtür. 

1901‟de günlüklerine yazdıklarından, Lily‟nin, Paul Klee için ne demek olduğu 

açıkça anlaĢılmaktadır: ”Sana her Ģeyi verdim ama aslında hiçbir Ģey veremedim, 

çünkü sen bana yaĢamımı yeniden verdin, güzellikler içine yeniden doğmamı 

sağladın.” (P. Klee 1968b) 
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Resim 16 Paul Klee, Lily, 1905 (Grohmann 1955: 23) 

 

 

 
 

Resim 17 Paul Klee, Lily, 1906, Kağıt üzerine suluboya, (F. Klee 1962: 79) 
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Resim 18 Heinrich Knirr okulundaki müzik beĢlisi, Klee sağ baĢta, birinci keman, Münih, 1900 

(Schoz/Thomson2008: 222) 

 

Ekim 1900‟de, Klee, Münih Akademisi‟ne kabul edilmiĢ ve Franz von Stuck'ın 

sınıfına kaydolmuĢtur. Kandinsky de aynı dönemde Münih Akademisi‟nde, Franz 

Stuck‟ın öğrencisidir ama orada tanıĢmamıĢlardır. O günlerini günlüğünde Ģöyle 

anlatmaktadır: 

 

“Stuck‟ın öğrencisi olmak, kulağa hoĢ geliyor ama gerçekte pek de iyi gitmiyor. Onun 

karĢısına, sağlam bir kafayla çıkacağıma, ona binlerce soru ve önyargıyla gidiyorum. 

Renklerin dünyasında ilerlemek kolay değil ama artık renk tonlarının, 

biçimlendirmedeki güçlü etkisini anlayabiliyorum. Bu konuda ustalaĢabilmek için, 

burada geçireceğim süreden olabildiğince yararlanmaya çalıĢmalıyım; Stuck‟ın 

atölyesinde bu doğrultuda kazanılacak çok Ģey var.” (P. Klee 1968b: 42/122 ) 

 

1901 sonbaharında, heykeltıraĢ Hermann Haller ile birlikte, inceleme amaçlı altı 

aylık bir Ġtalya (Milano, Cenova, Livorno, Piza, Roma, Napoli, Floransa) gezisine 

çıkmıĢtır. Akdeniz güneĢinden (güneĢ ıĢığının mekân tanımlayan kalitesinden) ve 

Ġtalyan mimarîsinin güçlü yapısından çok etkilenmiĢ, resimde mimarînin etkisini 

kavramıĢtır. Yıkıntılara, iyi korunmuĢ olan yapılardan daha çok hayranlık duyulması 

ona çok ironik gelmiĢtir. (P. Klee 1968b: 89/371) 
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Mayıs 1902‟de, Bern‟e, ailesinin yanına gider. Onun sanatında, çok önemli yeri olan 

bu Ġtalya gezisinden döndükten sonra, günlüğüne Ģöyle yazmıĢtır:  

 

“Gerçekte önemli olan, geliĢmiĢ resimler yapmak değil, birey olmak, ya da en 

azından, olmaya çalıĢmaktır. YaĢamı biçimlendirme sanatı, ister resim, ister heykel, 

ister tiyatro, ya da müzik olsun, diğer tüm ekspresyonizm biçimlerinin ön koĢuludur. 

Hayat, yalnızca yaĢayarak değil, onu içimizde anlamlandırarak ve mümkün olduğunca 

çabuk, olgun bir tavra ulaĢarak Ģekillendirilmelidir. Tabii ki, bunun birkaç genel 

hükümle baĢarılamayacağı, doğada olduğu gibi geliĢeceği çok açıktır.” (P. Klee 

1968b: 119/411-412) 

  

 
 

Resim 19 Paul Klee, Jungfrau (traumend)/Bakire (hayal kuruyor), Gravür, 1903 Frey/Helfenstein 

2003: 37) 
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Resim 20 Paul Klee, Weib u. Tier /Kadın ve Canavar, Gravür, 1904 (Frey/Helfenstein 2003: 41) 

 

 

 
 

Resim 21 Paul Klee, Perseus, Gravür, 1904 (Frey/Helfenstein 2003: 40) 

 

 

 
 

Resim 22 Paul Klee, Pessimistische Symbolik des Gebirges/Dağların Ġyimser Sembolü, Gravür, 

1905 (Frey/Helfenstein 2003: 43) 
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Resim 23 Paul Klee, Greise Phönix/YaĢlı Anka KuĢu, Gravür, 1905 (Frey/Helfenstein 2003: 44) 

 

 

 

 
 

Resim 24 Paul Klee, Der Held mit dem flügel/Kanatlı Kahraman,  Gravür, 1905 (Frey/Helfenstein 

2003: 46) 
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Mart 1903‟de, Zürih‟te „Landesmuseum‟da ve „Münchner Sezession‟da gördüğü 

Hodler resimleri, onu etkilemiĢtir. Yazın, “eleĢtirel gravürler” (Resim 19-24) projesi 

üzerinde çalıĢmıĢtır. Gravür konusunda düĢüncelerini Ģöyle ifade etmiĢtir: 

“Gravür‟de uzman olmayı pek önemsemiyorum. Bir resim, hatalarıyla, baĢarıların 

ortaya çıkmasını sağlar. Her çalıĢma bir sonrakine hazırlıktır. Bu günlerde çok 

yorgun bir ressamım ama bir zanaatkâr olarak, yeteneğim hâlâ ayakta.” (P. Klee 

1968b: 143/512) 

 

EleĢtirel gravürlerinin yanı sıra, cam boyamayı da denemiĢtir. 1904 yazında, 

Lozan‟da, „Ġsviçre Sekizinci Ulusal Güzel Sanatlar Sergisi‟ni gezmiĢ, Ekim‟de, 

Münih‟e yaptığı bir ziyarette, Beardsley ve Goya‟nın resimlerini incelemiĢtir.  

 

1905‟de, Hans Bloesch ve Louis Moilliet ile birlikte Paris‟e gitmiĢtir. Louvre ve 

Lüxemburg müzelerini gezmiĢ, Pierre Puvis de Chavannes‟ın fresklerine hayran 

kalmıĢtır. Lily‟e yazdığı mektupta Paris‟le ilgili izlenimlerini Ģöyle aktarmıĢtır: 

 

“Paris, bende, görsel sanatların sınırlarını çok aĢan bir etki yarattı. Ġnsanlıkla ilgili 

duygularım ağır bir sarsıntı geçirdi. Oysa özellikle sanat alanında, önemli ölçüde 

yükseğe taĢımıĢtım kendimi. En sonunda, “sanat tarihine yukarıdan bakabilecek bir 

noktaya” ulaĢmıĢtım. Diğer kentlerin baĢlattığını, Paris bitirdi. Velazquez, Goya gibi 

Ġspanyol ustaları, kendime daha yakın hissediyorum.” (P. Klee 1905: 1)  

 

1905 Kasım ayında, Lily‟yle bir önceki yıl gizlice yaptıkları niĢanlarını 

resmîleĢtirmiĢlerdir.   

 

Hans Bloesch ile birlikte, 8-16 Nisan1906‟da, Berlin‟e gitmiĢ, Kassel, Frankfurt ve 

Karlsruhe‟yi ziyaret etmiĢtir. Haziran‟da, on gravürünü, „Münchner Sezession‟la 

birlikte sergilemiĢtir. „National Galerie‟deki „Yüzyıllık Sergi‟de, en çok dikkatini 

çekenler, Feuerbach, Marees, Leibl, Trubner, Menzel ve Liebermann olmuĢtur.  
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2.4 Paul Klee’nin Münih’teki YaĢamı  

 

15 Eylül‟de, Lily Stumpf‟la evlenmiĢler, Ekim‟den itibaren, Münih‟te, Schwabing 

bölgesinde, „Ainmiller Strasse 36‟da oturmaya baĢlamıĢlardır. Evliliğini, “Artık 

resmen „koca‟yım, nikâh dairesinden „evli‟ damgasını yemiĢ olarak çıktım.”
 
(P. Klee 

1968b: 207/778) diye her zamanki esprili tavrıyla yorumlamıĢtır. 

 

Parasal sorunlar dıĢında, Münih onun için bir cennettir. Daumier ve Ensor‟un baskı 

iĢleri ve Fransız Empresyonistleri‟nin eserleri ile ilk kez 1907‟de karĢılaĢmıĢ, 

Manet‟nin olağanüstü eseri „Absent Ġçen Adam‟dan çok etkilenmiĢ ve tonlama 

çalıĢmalarında bu resimden çok yararlanmıĢtır. Monet‟nin, Courbet‟nin ve bazı baĢka 

ressamların, renkçiliğe giden resimlerini görmüĢtür. O günlerde aldığı notlardan, 

Manet‟yi hepsinin üstünde görmekte olduğu anlaĢılmaktadır. (P. Klee 1968b: 211/ 

785) 

 

 
 

Resim 25 Lily ve Paul Klee evlendikten kısa süre sonra, ayaktaki Mathilde Klee, Bern, 1906  

(F. Klee 1962: 44) 
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30 Kasım 1907‟de, oğlu Felix Paul Klee doğmuĢtur. Bu, yaĢamını, onu, dolayısıyla 

sanatını, etkileyecek çok önemli bir yeniliktir. Oğlu yirmi bir yaĢına gelene kadar, 

birlikte çok zaman geçirmiĢlerdir. 

 

Klee‟nin farklı kiĢiliği, her alanda olduğu gibi, ailesi ve oğluyla olan iliĢkisinde de 

kendini göstermiĢtir. Felix‟in doğduğu yıllarda, bir erkek için oldukça yadırganacak 

bir durum olmasını hiç umursamadan, Lily, piyano dersleri verirken, o, ev iĢleri ve 

çocuk bakımını üstlenmiĢtir. Felix‟in yürümeyi, konuĢmayı öğrenmesini izlemek, 

onun için son derece eğlenceli ve yapıcı olmuĢ, oğlu için günlük tutmuĢ, yaptığı her 

resmi saklamıĢtır. 1910‟a kadar bu böyle gitmiĢtir. Çocuk bakmıĢ, alıĢveriĢ yapmıĢ, 

mutfakta bir taraftan yemek piĢirip, bir taraftan resim yapmıĢtır. AkĢamları, Lilly 

piyano çalarken, ona, kemanla eĢlik etmiĢtir.  

 

 
 

Resim 26 Paul Klee, Felix Klee, Kağıt üzerine suluboya, 1908  (Schoz/Thomson 2008:  33) 
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Evleri, hayat tarzlarının zıtlıklarını yansıtmaktadır. Yoğun insan trafiği ve 

anneannesinden kalma burjuva mobilyaları ile bohem değil ama garipdir. 

(Kahnweiller 1950) 

 

Mayıs-Ekim 1907 arası, Münih‟te açılan „International Sezession‟ ve „Berlin 

Sezession‟ sergilerinde, desenleriyle yer almıĢ, “Die Schweiz” dergisinde, hakkında 

bir makale yayımlanmıĢtır. 

 

1909‟de, Münih‟te, „Hans von Márees‟ sergisini gezmiĢ ve çok etkilenmiĢ, Cezanne 

ve Matisse‟in resimlerini görmüĢtür. Manzara resimleri yapmıĢ, Kasım‟da, 

Voltaire‟in „Candide‟ini resimlemek için hazırlıklara baĢlamıĢtır. 

 

Temmuz-Kasım 1910 arası kaldığı Bern‟de, Ağustos‟ta, Kunstmuseum‟da, elli altı 

resminin yer aldığı, ilk kiĢisel sergisi açılmıĢtır. Bunu, Ekim‟de, Kunsthaus (Zürih), 

Kasım‟da, Winterthur ve sonraki yılın Ocak ayında, Basel sergileri izlemiĢtir.              

 

Thun Gölü‟nde, Louis Moilliet‟yi ziyaret etmiĢ ve August Macke‟la tanıĢmıĢtır. 

Bloesch tarafından çıkarılan, „Die Alpen‟ dergisi kadrosuna katılmıĢtır. Kandinsky, 

yeni bir sanatçılar organizasyonu kurmak istemektedir. Günlüklerinde, Kandinsky‟yi 

çok açık bir zihne ve ince bir zekâya sahip biri olarak tanımlamıĢtır. (P. Klee 1968b: 

264/903)  

 

 
 

Resim 27 Paul Klee, Candide için resimleme (Voltaire 1961: 18) 
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1911‟de çocukluk resimlerinden baĢlayarak, iĢlerinin katalogunu oluĢturmaya 

baĢlamıĢtır. „Candide‟i desenleme iĢini üstlenmiĢtir. „Thannhauser Modern 

Galerie‟de, otuz eseri sergilenmiĢtir. Karl Caspar‟ın baĢı çektiği, iĢaret anlamına 

gelen SEMA adlı guruba katılmıĢtır. Bu grup, bütün sanatları bir araya getirmeyi 

amaçlamaktadır: ġiir, müzik ve görsel sanatlar. Grup üyeleri arasında, Maria Caspar-

Filser, Alfred Kubin, Max Oppenheimer, Erwin Scharff, Robert Genin, Egon Schiele 

gibi ressamlar ve sanat eleĢtirmeni Wilhelm Michel yer almaktadır.   

 

Münih‟te izlediği sergileri ve kültürel olayları, Ġsviçre dergisi „Die Alpen‟ için 

değerlendirmiĢtir. „Blauer Reiter‟ sergisi ile ilgili yorumunun yayımlandığı „Die 

Alpen‟in 1912 Ocak sayısında, onun da grafik iĢlerine iliĢkin bir makale yer almıĢtır. 

„Der Blaue Reiter‟a katılmıĢ ve ġubat‟da, „Galerie Golz‟da, grubun ikinci sergisinde, 

on yedi eserle yer almıĢ ve bu sayede, Franz Marc‟la tanıĢmıĢtır. 

 

1906 ile1914 arası, Münih‟in tarihinde oldukça canlı bir dönemdir. Müzik, Ģiir ve 

hepsinden çok, plastik sanatlarda, devrimci hareketler vardır. O günlerin öncü 

ruhunu, sanatçıların heyecanını görmek için, Franz Marc ve Vasili Kandinsky 

tarafından kaleme alınarak 1912‟de, Münih‟te yayımlanan, “Der Blaue Reiter” 

dergisine bakmak yeterlidir. O günkü hareket içinde yer alma Ģansına sahip herkes 

önemli biri olmuĢ ve bu önemi bugünlere kadar korumuĢtur. Bu günlerde oldukça 

zorluklar çekmekte olan Kandinsky, Klee‟ye armağan ettiği „Blauer Reiter‟ı Ģöyle 

imzalamıĢtır: “Sevgili YoldaĢım Klee‟ye, bu kötü günlerin anısına!” (Grohmann 

1955)  

 

Nisan 1912‟de, Lily ile birlikte, Paris‟e ikinci ziyaretini yapmıĢ, Robert Delaunay ve 

Le Fauconnier ile tanıĢmıĢ; Wilhelm Uhde, Kahnweiler, Bernheim-Jeune 

Koleksiyonları‟nda Matisse, Picasso, Braque, Rousseau, Derain, Vlaminck‟in 

resimlerini görmüĢtür.  

 

Nisan‟da, Thannhauser‟deki „Sema‟ sergisinde, Nisan-Haziran arası, Leipzig‟deki 

„International Grafik‟ sergisinde (dört iĢi), Mayıs-Eylül arası, Cologne‟da 

„International Sonderbund‟ sergisinde (dört deseni), Temmuz‟da, Zürih‟teki „Modern 

Bund‟ sergisinde (sekiz deseni) yer almıĢ ve bu sergilerle ilgili izlenimleri, Die 

Alpen‟de yayımlanmıĢtır. Bu günlerde, Hans Arp‟la tanıĢmıĢtır. Ekim‟de, modern 
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sanatın öncülerinden, sanat taciri Hans Goltz‟un, Münih‟teki Galerisi, „Neue 

Kunst‟daki sergiye, on bir suluboya resmi ile katılmıĢtır. Marc‟la arkadaĢlığı 

sayesinde, „Berlin, Der Sturm Galerie‟den, sanat eleĢtirmeni Herwarth Walden ile 

tanıĢmıĢtır.   

 

1913‟de, Berlin‟deki „Birinci Alman Sonbahar Salonu Sergisi‟ne katılmıĢtır. 

Kandinsky ve Marc‟la, Ġncil resimlemeleri üzerine çalıĢmak için bir araya 

gelmiĢlerdir. 

 

Ocak 1914‟de, Dresden‟de, „Galerie Arnold‟da açılan „Ekspresyonistler‟ sergisine 

katılmıĢtır. Aynı günlerde, „Neue Munchner Sezession‟un kurucu üyesi olmuĢ, 

ġubat‟ta, „Kandinsky ve Yeni Sanat‟ kitabının yazarı, Sırp, Dimitri Mitrinovic ile 

tanıĢmıĢtır. Aynı yılın Nisan ayında, Louis Moilliet ve August Macke‟la birlikte 

Güney Fransa‟ya ve Tunus‟a gitmiĢtir.  

 

 
 

Resim 28 Auguste Macke‟la birlikte Kayrevan‟da, Nisan 1914, Foto: Louis Molliet, Landes 

Kültür Tarihi ve Sanat Müzesi / Macke ArĢivi (Schoz/Thomson 2008: 148) 

 

 

Tunus‟ta yaptığı, sekiz suluboya resmiyle, Neue Münchner Sezession‟ın ilk sergisine 

katılmıĢtır. Berlin‟de, „Galerie der Sturm‟daki sergide, Marc Chagall‟la birlikte yer 

almıĢtır.  

 

I. Dünya SavaĢı baĢlamıĢtır. Franz Marc ve Auguste Macke, gönüllü olarak savaĢa 

katılmıĢlar, Macke, savaĢın ikinci ayında, Eylül 1914‟de, Champagne‟de ölmüĢtür. 
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Son eseri „HoĢçakal‟, savaĢın kasvetini çok iyi tanımlamaktadır. Aynı günlerde, 

Marc‟ın bir resmi, „Hayvan Dünyasında Olanlar‟, Naziler tarafından yakılmıĢ, Klee, 

bu olaya çok üzülmüĢ ve çok yıpranmamıĢ olan bu resmi, Marc‟ın eskizlerine 

bakarak onarmıĢtır.  

 

ġubat-Mart 1915„de „Neue Münchner Sezession‟ sergisine on dört eseriyle katılmıĢ 

ve yazı, Bern‟de geçirmiĢtir. Ünlü yazar, Ģair ve aynı zamanda sanat düĢünürü Rainer 

Maria Rilke, yaz aylarında, onu Bern‟de ziyaret etmiĢtir. Klee, o günlerde heykeller 

de yapmaktadır.  

 

 
 

Resim 29 Paul Klee, Kopt aus einem im Lech geschliffenen Ziegelstück / Lech Nehri Tarafından 

DüzeltilmiĢ bir Tuğladan YapılmıĢ Bir Büst, 1919 (Hopfengart/Sladeczek 2006: 19)  

 

Avrupa‟da baĢlayıp, dünyanın birçok ülkesini etkileyen savaĢ, ölümlere, kıyımlara, 

yıkımlara yol açmakla kalmamıĢ, sanatçıların düĢünce biçimlerini, kendilerini ifade 

etme yollarını da etkilemiĢtir. 

 

Klee‟nin deyiĢiyle, giderek „korkunçlaĢan dünyaya‟ uyum sağlayamayan sanatçıların 

içselliğe, doğaötesi arayıĢlara ve dolayısıyla soyutlamaya yöneliminin, plastik 

sanatlardaki değer algılarının altüst olmasının, bu savaĢ dönemine gelmesi bir 

rastlantı değildir. Alman sanat tarihçisi ve estetikçisi Wilhelm Worringer‟in 1908 

tarihli “Soyutlama ve ÖzdeĢleyim‟ adlı kitabının da dönemin sanatçıları üzerinde 
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etkili olduğu bilinmektedir. Worringer‟e göre, ilkel insan, doğa korkusunu 

soyutlamaya yönelerek gidermektedir. Yirminci yüzyılın baĢında pek çok sanatçının 

„primitivizm‟e yönelmesi, Worringer‟in sözünü ettiği bu „doğayla uyumsuz iliĢki‟yi 

çağrıĢtırmaktadır. (Antmen 2009: 84) 

 

SavaĢ, tüm sanatçıları olduğu gibi, onu da etkilemiĢtir. Ama o, çalıĢma temposunu 

bozmamıĢtır. Kendi yaĢamında ve çevresinde meydana gelen her olay, aslında 

Klee‟nin sanatına hizmet etmiĢtir.  

 

Franz Marc, 4 Mart 1916‟da Verdun‟da ölmüĢtür. 11 Mart‟ta, Klee, askere yazılmıĢ, 

önce Landshut ve Münih‟te, sonra yaz aylarında, Münih yakınlarındaki Schleissheim 

Hava Kuvvetleri‟nde, askeri eğitim almıĢtır. Uçakları boyamıĢ, askeri nakliye 

konvoylarına eĢlik etmiĢtir.  

 

Askerliği hafif geçmiĢtir. Ailesini ziyaret etmiĢ, boĢ zamanlarında resim yapmıĢ, 

keman çalma fırsatı bulmuĢtur. Bir „Haydn‟ konserinde, sahneye birinci keman 

olarak çıkmıĢtır. Bu sırada resim satıĢları ve edindiği gelir artıĢ göstermektedir. 

1915‟de, sanat eleĢtirmeni Herwarth Walden tarafından düzenlenen bir sergisinden 

elde ettiği gelir 425 markken, bir sonraki yıl, gene Walden‟in sattığı resimlerinden, 

toplam 3460 mark kazanmıĢtır.  

 

Bu yıl içinde, Mart‟da, Der Sturm Galerie‟de, Haziran-Eylül arası, „Neue Münchner 

Sezession‟ yaz sergisinde, Temmuz‟da, Der Sturm‟un, Ekspresyonizm, Kübizm ve 

Fütürizm‟e adanan sergilerinde yer almıĢtır.    

 

1917‟de, askeri bir konvoya, Cuxhaven yakınlarındaki Nordholz‟a kadar eĢlik etmiĢ, 

sonra, Augsburg‟a yakın Gersthofen uçuĢ okuluna gönderilmiĢtir. „Der Sturm 

Galerie‟de, oldukça yüksek bir satıĢla sonuçlanan sergisi açılmıĢtır. Nisan‟da, 

Zürih‟te açılan Dada sergisine katılmıĢ ve „Die Weissen Blätter‟ dergisinde, 

hakkında, Adolf Behne tarafından yazılmıĢ bir makale yayımlanmıĢtır. Yaz 

aylarında, „Münchner Sezession‟ sergisine, on beĢ suluboya resmiyle katılmıĢ, 

Aralık‟ta, „Der Sturm‟un „Ekspresyonist Resimler‟ sergisinde, Gabriele Münter ile 

birlikte yer almıĢtır.  
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ġair-eleĢtirmen Theodor Däubler, Berlin sergisi incelemesinde, Klee‟yi övmüĢtür. 

Yirmi dört desenlik bir derlemesi, „Der Sturm Bilderbucher‟de yayımlanmıĢ ve 

Wilhelm Hausenstein, bir „Klee Monogrofisi‟ hazırlamakta olduğunu duyurmuĢtur. 

„Kunsthalle Bern‟ açılıĢ sergisinde (Ekim-Kasım) eserleri sergilenmiĢtir.  

 

Birinci Dünya SavaĢı ve askerlik görevi sona erdiğinde, Aralık‟ta, Münih‟e ailesinin 

yanına dönmüĢtür. Burada günleri mutlu geçmektedir; yürüyüĢlere çıkmakta, 

doğanın tadını çıkarmaktadır. Yeni sanatsal adımlar için hazırlanmakta olduğu, 

günlüğündeki Ģu notlarından anlaĢılmaktadır:  

 

“Ortalık, kükürt sarısına boğulmuĢtu, sularsa türkuaz ile koyu deniz mavisi arasında 

değiĢiyordu. Özsuları, çayırları, sarıya, kırmızıya ve mora boyamıĢtı. Ayağımda 

çizmelerim olduğundan, sulara girebiliyordum. Böylece, bir dere yatağından, ötekine 

geçebiliyordum. Suyun parlattığı, çok güzel taĢlar buldum. Üzeri sudan bozulmuĢ, bir 

kaç tuğla parçasını da yanıma aldım. Bundan sonra, plastik anlatıma geçiĢ için, bir 

küçük adım yeterli.” (P. Klee 1968b: 386/1102) 

 

 
Resim 30 Lily ve Paul Klee ve kedileri Bimbo, Bern, 1935, (Schoz/Thomson 2008: 190) 
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Felix Klee, o günlerin bir baĢka anısını Ģöyle anlatmaktadır:  

 

“Babamın, Aralık 1918‟de Noel zamanı, gri bir üniforma içinde, Schwabing‟deki 

küçük mütevazı karanlık apartman dairemize geliĢini dün gibi hatırlıyorum. Noel bir 

çocuk için çok önemlidir. Annem, gizemli bir biçimde kendini müzik odasına kapadı ve 

hediye paketlerinden gelen, Ģüpheli hıĢırtılar çıkardı ve babam, tüm görevlerden 

azledilmiĢ olmaktan ve hem otuz dokuzuncu doğum gününü, hem de Noel‟i, ailesi ile 

birlikte huzur içinde kutlayabiliyor olmaktan çok mutluydu. Annem, mutluluk içinde, 

iki gaz lambasının aydınlattığı piyanonun baĢına oturdu, babam da kemanını 

piyanoya göre akort etti, ikisi beraber, özgürlüğü, Bach ve Mozart‟tan sonatlar 

çalarak kutladılar. Dinleyiciler yalnızca ben ve koskocaman olmuĢ kedimiz 

Fritzi‟ydi.” (P. Klee 1968b: 414) 

 

Klee, 1919‟da, „Bavyera Sovyet Cumhuriyeti Sanat Kurulu Üyesi‟ olmuĢ, bu 

cumhuriyetin çabuk çöküĢünden sonra, Haziran ayında, Ġsviçre‟ye gitmiĢtir. Ekim 

ayında, Münih‟teki „Hans Goltz Galerie‟ ile kontrat imzalamıĢtır.  

 

Bu günlerde devrimin gerilimi, Münih‟te doruk noktasına ulaĢmıĢtır. Bütün bu 

olaylar, Klee‟nin dinginliğini etkilememektedir. O kendi devrimini hazırlamaktadır 

ve amacını gerçekleĢtirmek için var gücüyle çalıĢmaktadır.  

 

Felix Klee‟nin tanımıyla, “alıklaĢmıĢ” Münihliler‟e, Briennerstrasse‟deki 

mekânında, daha önce de soyut sanat sergileme cesareti göstermiĢ olan sanat taciri 

Hans Goltz, Klee‟yle iki kez, üçer yıllık kontrat imzalamıĢtır. Evleri çalıĢmaya pek 

uygun olmadığı için, Schwabing‟in eski bölgesinde, Werneckstrasse‟deki küçük, 

çekici bir Rokoko sarayı olan, Suresnes‟de harika bir oda kiralmıĢtır. Atölyesi doğal 

mağaraların, kıvrılan yolların olduğu eski parka ve yanındaki Ġngiliz Bahçesi‟ne 

bakmaktadır. Bundan itibaren, bu atölyede, bütünüyle kendine ait olan dünyasında, 

günün erken saatlerinden, gece yarısına kadar, sanatı için yaĢamıĢtır. (F. Klee 

1962:51) 

 

Berlin‟de açılan, on yedinci „Der Sturm‟ sergisinde, Johannes Molzahn ve Kurt 

Schwitters ile birlikte yer almıĢtır. Münih‟teki „Devrimci Sanatçılar Eylem 

Komitesi‟ne seçilmiĢtir. Haziran‟da, Zürih‟te, içlerinde Hans Arp, Hans Richter ve 
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Tristan Tzara‟nın da bulunduğu „Dada‟ grubuyla iliĢki kurmuĢtur. Bern‟deki 

Kunsthalle‟da eserleri sergilenmiĢ ve eleĢtirel gravürlerinden beĢi, „Devlet Grafik 

Koleksiyonu‟na satın alınmıĢtır.  

 

 
   

Resim 31 Münih‟teki atölyesi, 1920 (Grohmann 1955: 18) 

 

Bu sergiler, resim satıĢları, hakkında kitaplar hazırlanması, Klee‟yi haliyle 

sevindirmiĢ ama onda bir değiĢikliğe neden olmamıĢtır. O her zaman basit, mütevazı, 

yumuĢak baĢlı, esprili, ancak sanatı söz konusuysa tutkulu olmuĢtur. (P. Klee 

1968b:415) 

 

Max Ernst, „Dada‟ grubunun temsilcisi olarak, Klee‟yle Münih‟te buluĢmuĢtur. 

Bauhaus‟u kuran Walter Gropius, komünizmle varsayılan iliĢkisi dolayısıyla, o 

günlerde gazetelerin baĢlıca tartıĢma konularından biridir. 

 

2.5 Paul Klee’nin Bauhaus Yılları ve Sonrası 

 

1920 sonbaharında, Weimar‟dan bir telgraf gelir. Walter Gropius tarafından 

Bauhaus‟a öğretmenlik yapmak üzere davet edilmektedir. Stuttgart Akademisi‟nde 

profesör olarak görev alma giriĢimi, oradaki ressamlar tarafından engellendiğinden,  
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Klee, bu teklifi sevinçle karĢılamıĢ ve Weimar‟a, Bauhaus‟a gitmiĢtir. Itten ve 

Muche onu karĢılamıĢlar, birlikte Bauhaus‟u gezmiĢlerdir. Gropius‟la görüĢdükten 

hemen sonra sözleĢmeyi imzalamıĢ, 1 Ocak 1921‟de, ders vermeye baĢlamıĢtır. (P. 

Klee 1968b: 415, 416) 

 

YaĢamının en mutlu ve verimli dönemini Bauhaus‟da geçiren Klee, burada babası 

gibi, öğretici yanını ve sanat üzerine düĢüncelerini geliĢtirme fırsatı bulmuĢtur. 

ÇalıĢmanın dördüncü bölümünde ayrıntılı olarak ele alınacak olan bu on üç yıllık 

dönemin sonunda Klee, sanat tarihine yalnızca ressam olarak değil, bir sanat 

düĢünürü olarak da geçecektir. 

 

Eylül‟de, Weimar‟a taĢınmıĢ, burada uygun bir ev bulamadığından, ayın iki haftasını 

orada, diğer iki haftasını Münih‟te geçirmiĢtir. Sanat geliĢimi, burada yeni ve anlamlı 

yönler kazanmıĢtır. Bir yıl sonra, 1921 sonbaharında, bu gelenekleriyle çok özel 

kasabaya; Goethe Parkı‟nın üstünde, dört odalı yeni evlerine taĢınmıĢlardır. Her gün, 

her mevsim, Bauhaus‟a parktan yürüyerek gitmiĢ, muhteĢem doğa gözlemlerini 

Felix‟e aktarmıĢtır. (F. Klee 1962: 53) 

 

Münih‟te, Mayıs-Haziran arası, Hans Goltz Galerie‟de açılan retrospektif sergisinde 

362 eseri yer almıĢtır. Bu dönemde Klee‟ye olan ilgi gittikçe artmıĢtır. Hans von 

Wedderkop ve Leopold Zahn, „Klee Monografileri‟ hazırlamaktadırlar. 

Hausenstein‟ın Monografisi, Münih‟te yayımlanmıĢtır. 

 

1921/22 kıĢ döneminde, Bauhaus ders notlarını yazmaya baĢlamıĢtır. Berlin ve 

Hanover‟de, kiĢisel sergileri açılmıĢtır.  

 

1920 ve 1922 yıllarında, Starnberg Gölü kenarında, Possenhofen‟de geçirdikleri yaz 

tatillerinde tüm aile çok mutludur. Klee, resim yaptıktan sonra yüzmekten, 

yürüyüĢlere çıkmaktan ve hele ki balık tutmaktan büyük zevk almaktadır. (F. Klee 

1962: 72) 
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Resim 32 Felix, Paul ve Mathilde Klee Weimar‟da, 1922 (F. Klee 1962: 81) 

 

 

Bauhaus‟da “formun teorisini” öğreten Klee, ciltlemeden sonra ahĢap iĢleri, vitray ve 

dokuma atölyelerinde, sene sonunda, „renk teorisi‟ üzerine ders vermiĢtir. Carl 

Einstein, onunla ilgili bir kitap üzerine çalıĢmaktadır ama bu kitap hiçbir zaman 

yayımlanmamıĢtır.  

 

YaĢamında ve sanatında etkili, yakın dostu Kandinsky, Mart‟ta Bauhaus ile anlaĢmıĢ, 

Haziran‟da Weimar‟a taĢınmıĢtır. Ekim‟de, Bauhaus‟da Dadaist ve Konstrüktivistler, 

Lissitzky ve Moholy-Nagy‟nin de yer aldığı bir kongre düzenlemiĢlerdir. Moholy-

Nagy, Viyana‟da yayımlanan “Yeni Sanatçılar Kitabı”ında, Klee, Kandinsky, 

Lissitzky, Rodchenko, van Doesburg, Mondrian, Ernst ve Schwitters‟e yer vermiĢtir.  

Ünlü yazar Hermann Hesse, Hausenstein‟ın “Paul Klee” kitabına iliĢkin bir inceleme 

yazmıĢtır.  

 

Klee, 1923‟de Hannover‟de, Lissitzky ve Schwitters‟ı ziyaret etmiĢ, „Wege des 

Naturstudiums‟ (Doğayı Görmenin Yolları) adlı makalesi, Bauhaus antolojisinde 

yayımlanmıĢtır. 

 



41 
 

    
 

Resim 33 Bauhaus Ustaları, Soldan sağa: Oskar Schlemmer, Gunta Stölzl, Lyonel Feininger, Paul 

Klee, Wassily Kandinsky, Marcel Breuer, Walter Gropius, Joost Schmidt, Herbert Mayer, László 

Moholy-Nagy, Georg Muche, Hinnerk Scheper, Josef Albers (Droste 2011: 135)  

 

 

Kandinsky‟nin 1923‟te New York‟da açılan ilk sergisinin ardından, Klee‟nin, 

Katherine Dreier tarafından düzenlenen, Amerika‟daki ilk sergisi, Ocak/ġubat 1924 

döneminde, New York‟da, „Societe Anonyme‟de açılmıĢtır.  

 

Jena‟da, ünlü „Modern Sanat Üzerine‟ adlı konuĢmasını yapmıĢtır. Kandinsky, 

Feininger, Jawlensky ile birlikte, Emmy Galka Scheyer öncülüğünde, “Blaue Vier” 

(Mavi Dörtlü) adlı gurubu kurmuĢlardır. Sicilya‟ya bir yolculuk yapmıĢ; Taormina, 

Mazzaro, Sirakuza ve Gela‟yı ziyaret etmiĢtir.  

 

Nisan 1924‟te yayımlanan “Sarı BroĢür”, Bauhaus-komünizm iliĢkisini 

desteklemiĢtir. Weimar yönetimi, fakültenin kontratını, bir sonraki Mart‟ta yürürlüğe 

girmek üzere, feshetmiĢtir. 26 Aralık‟ta, Weimar Bauhaus kapanmıĢ ve Haziran‟da, 

Dessau‟da yeniden açılmıĢtır. 

 

Weimar Bauhaus‟un kapanmasıyla, sadece Klee için değil, ailesi için de verimli, 

canlı ve mutlu geçen bir dönem sona ermiĢtir. Gene tamamen yabancı bir yere 

taĢınmaları gerekecektir. Onun için özel olarak inĢa edilen „usta evi‟, 1926 yazına 

kadar hazır olamadığı için, Lily ve Felix, Weimar‟daki evde kalmıĢlar ve Klee bir 
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yılını, gene iki haftada bir, iki Ģehir arasında gidip gelerek geçirmiĢtir. 

Kandinsky‟lerin yanında mobilyalı bir odada kalmakta ve Bauhaus‟da ders 

vermektedir. 

 

Klee‟nin, Hanz Goltz‟la olan anlaĢması, 214 eserinin yer aldığı, Münih sergisinin 

ardından iptal edilmiĢ ve bundan sonra yapıtları, düzenli olarak, Berlin ve 

Düsseldorf‟da, Alfred Flechtheim‟ın galerilerinde sergilenmiĢtir.  

 

Klee‟nin, aslında ders kitabı olarak hazırladığı; tümevarımcı bakıĢ açısını, akademik 

bir metin olarak değil de, resimlerinde kullandığı gibi iĢaretler, imlemeler, ipuçlarıyla 

aktardığı; dünyada, sanat üzerine modern düĢünceyi etkileyen en önemli yapıtlardan 

biri olarak görülen “Pedagogisches Skizzenbuch (Pedagojik Taslak Defteri)” Ekim 

1925‟de, on dört Bauhaus kitabının ikincisi olarak yayımlanmıĢtır.  

 

„La Révolution Surréaliste‟ dergisinde, sürrealist grubun öncü üyeleri Louis Aragon 

ve Paul Eluard‟ın kendi eserlerinin yanı sıra, Klee‟nin dört eseri ve Paris‟de açtığı 

sergisi üzerine övgüler yer almıĢtır. Kasım‟da, „Galerie Pierre‟de açılan, Ġlk 

Sürrealist Sergisi‟ne dört eseri ile katılmıĢ, Brüksel ve Brunswick‟de ve Paris‟teki 

„Galerie Vavin-Raspail‟de, kiĢisel sergileri açılmıĢtır. „Berlin National Galerie‟, 

koleksiyonuna Klee‟nin resmini satın alarak baĢlamıĢtır.  

 

1926 Temmuz‟unda, Dessau‟ya, çam ormanın içinde bulunan 

Burgkuhnauerallee‟deki (daha sonra adı Stresemannallee olarak değiĢen), evlerine 

 taĢınmıĢlardır. BeĢ evden oluĢan bu yerleĢkede, okul müdürü için bir ev, ustalar için 

dört ikiz ev yer almaktadır. Bu evlerde Gropius, Moholy-Nagy, Feininger, Muche, 

Schlemmer, Kandinsky ve Klee oturmaktadır. Klee‟nin evi Kandinsky‟ninki ile 

bitiĢiktir, böylece, iki ailenin iliĢkisi yoğunlaĢmıĢtır. Bu, Klee‟yi çok mutlu etmiĢtir. 

Oranienbaum ve Worlitz, Felix‟in çevrede gitmekten en çok hoĢlandığı yerlerdir. 

Worlitz, göller ve derelerle dolu büyüleyici bir parkla çevrilmiĢtir. Dev egzotik 

ağaçların, rüzgârın oluĢturduğu müziğin arasında gezinir, sallanan ahĢap köprüden 

geçer, gemiyle adalara giderler. Burası, tam Klee‟ye göre bir yerdir. Bitkileri ve suyu 

konu ettiği resimlerinin çoğu, bu harika parkta yapılan gezilerin sonucunda çıkmıĢtır. 

(F. Klee 1962: 57) 
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Gropius tarafından tasarlanan Bauhaus binası, Aralık‟ta açılmıĢ, Bauhaus dergisinin 

ilk sayısı, Kandinsky‟e ayrılmıĢ, Klee, serbest resim atölyesinde ders vermeye 

baĢlamıĢtır. Ekim/Kasım aylarında Ġtalya‟ya (Elba, Milano, Cenova, Piza, Floransa, 

Ravenna) gitmiĢtir. (F. Klee 1962: 55) 

 

Ġçinde Kandinsky ve Klee‟ye ait bölümler olan Carl Einstein‟ın „Art of the Twentieth 

Century‟ (Yirminci Yüzyılın Sanatı) adlı eseri Berlin‟de yayımlanmıĢtır. 

 

17 Aralık 1928 - 17 Ocak 1929 arası, Mısır‟a (Ġskenderiye, Kahire, Gize, Luksor, 

Karnak, Krallar Vadisi, Teb, Asuan, Fil Adası) gitmiĢ, tüm ülkeyi çok etkileyici 

bulmuĢtur. Bu gezi kısa sürmüĢ, ama Klee‟de önemli izler bırakmıĢtır. Ona, Avrupalı 

bakıĢın sınırlayıcı sabit kutuplarından kurtulma ve sadeleĢtirme cesareti vermiĢtir.  

 

Mısır gezisi sırasında, çok az çalıĢmıĢ ama izlenimlerini biriktirmiĢtir. Mısır 

manzaraları ve insanları, döndükten sonra yaptığı resimlerinin temalarına, doğrudan 

ya da dolaylı olarak, ilham kaynağı olmuĢtur. (F. Klee 1962: 63) 

 

Bu tarihlerde, Bauhaus‟da,  Gropius‟un yerine Hannes Meyer geçmiĢtir.  Nisan-

Mayıs‟ta, Bauhaus Sanatçıları, „Basel Kuntshalle‟de sergi açmıĢlar, sürrealist dergi 

„Documents‟da bu sergiden bir seçki yer almıĢtır.  

 

New York, Saarbrilcken, Düsseldorf, Dresden ve Berlin‟de, sergileri açılmıĢ, Will 

Grohmann‟ın, onun üzerine hazırladığı monografi, „Cahiers d‟Art‟ tarafından 

Paris‟te basılmıĢtır. 

 

Bauhaus‟da, Itten‟in düsturu, “Oyun partiye, parti iĢe, iĢ de oyuna dönüĢür.” (Droste 

2011: 37) hem öğretmenler, hem de öğrenciler tarafından benimsenmiĢtir. Eğlence, 

her zaman çalıĢmayla birlikte yer almıĢtır. Ellinci yaĢ günü çok özel bir törenle 

kutlanan Klee, o günü Ģöyle anlatmıĢtır: “Çılgın bir gündü. Bir uçak, havadan benim 

için hediyeler attı. Çatımız dayanamadı ve hediyeler atölyenin ortasına düĢtü. 

Gerçekten tam bir sürprizdi ve çok eğlenceliydi.” (F. Klee 1962: 64) 
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Oğluna yazdığı mektupta ise bu doğum günü kutlaması ile ilgili duygularını Ģöyle 

ifade etmiĢtir: “Geçen hafta olanları, büyük olasılıkla duymuĢsundur. Sanırım, sana 

ellinci yaĢ günümde ve sonraki birkaç günde neler hissettiğimi, tek tek anlatmama 

gerek yok. Bu kutlamaya iliĢkin çeliĢik duygularımı ifade etmek, bana çok zor 

geliyor.”  (F. Klee 1962: 64) 

 

1930, Klee için kritik bir yıl olmuĢtur. Düsseldorf Sanat Akademisi baĢkanı, Dr. 

Kaesbach tarafından, görev teklif edilmiĢ, bu Klee‟yi sevindirmiĢtir, çünkü verdiği 

derslerin kapsamını geniĢletmek ve kendi çalıĢmalarına daha çok zaman ayırmak 

istemektedir. Bu açılardan, artık, Bauhaus‟un onu kısıtladığına inanmaktadır. Ayrıca, 

Düsseldorf‟un entelektüel ve fiziksel ortamının çok daha iyi olduğunu 

düĢünmektedir.  

 

Mies van der Rohe, Bauhaus‟un yöneticisi olmuĢtur. Bu sırada, Klee, Kandinsky ve 

Hannes Meyer‟e, Düsseldorf‟la prensipte anlaĢtığını bildirmiĢtir.  

 

Almanya‟da yükselen Nazi gücü etkisini sanatta da göstermiĢ, ünlü Nazi mimar Paul 

Schultze-Naumberg, Schlemmer, Kandinsky ve Klee‟nin eserlerini, Weimar 

Müzesi‟nden kaldırtmıĢtır. 

 

1931‟de, Klee, Bauhaus‟dan ayrılmıĢ, Düsseldorf Sanat Akademisi‟nde öğretim 

üyesi olmuĢtur. Okyanus kıyısının yumuĢak, yaygın ıĢığı, Ren halkının canlılığı, bu 

bakımlı, geliĢmiĢ, tertemiz kent ona huzur vermiĢ ve onun yaratıcılığını beslemiĢtir. 

Konut sorununu çözemedikleri için, 1 Mayıs 1933‟e kadar, Klee ailesi için, yeniden 

iki Ģehir arası bir yaĢam baĢlamıĢtır. Klee, yolculuklarına fırsat buldukça devam 

etmiĢ, Sicilya‟ya ikinci yolculuğunu (Sirakuza, Ragusa, Agrigento, Palermo, 

Monreale) yapmıĢ, Venedik ve Padova‟ya da gitmiĢtir. 

 

Hannover, Düsseldorf ve Berlin‟de kiĢisel sergileri açılmıĢ, “Bauhaus” dergisinin 

Klee‟ye adanan sayısı yayımlanmıĢtır. 

 

1933‟ün ilk aylarında, Nazi basınında, Klee‟ye iliĢkin, kötü niyetli eleĢtiriler 

çıkmıĢtır. Mart‟ta, Dessau‟daki evi, Naziler tarafından aranmıĢ, 1 Mayıs‟ta, 
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Düsseldorf Akademisi‟ndeki iĢine son verilmiĢtir. Mayıs baĢlarında, Dessau‟dan 

Düsseldorf‟a taĢınmıĢlardır. O günleri Felix Klee Ģöyle anlatmaktadır: 

 

“Ailemizin Düsseldorf‟da yaĢamı, artık Nazilerin “iktidar savaĢı” nın gölgesinde 

kalmıĢtı. Dessau‟daki evin aĢağılayıcı biçimde aranması ve babamın akademiden 

uyarılmadan uzaklaĢtırılmıĢ olması, onun yeni evimizdeki küçük atölyeye 

kapanmasına neden olmuĢtu. Babamı Bern‟e gitmeye ikna etmeye çalıĢırken, annem 

ne kadar da haklıydı. Ancak taĢınmak için yapılan hazırlıklar, öngörüldüğünden daha 

uzun sürmüĢtü. Memlekete taĢınmaları, Noel‟den kısa bir süre önce gerçekleĢebildi. 

Bir zamanlar çok sevdiği Almanya‟ya bir daha gidemeyecekti. Babamın 

Düsseldorf‟daki son saatlerini en iyi Ģu duygusal mektubu anlatmaktadır: 

  

           Schadowkeller, 22 Aralık, 1933 

           Sevgili Felix ve Phroska,  

  

Artık, her Ģey belli oldu. Burayı büyük olasılıkla yarın akĢam terk edeceğim. Sonra, 

gelsin bütün çocukların kafalarında zillerin çaldığı, harika Noel günleri! ġu son 

haftalarda, biraz daha yaĢlandım. Acının, mizahla hafifletilmiĢ bile olsa, içime 

sızmasını istemiyorum. Erkekler için kolay değil. Kadınlar bu durumlarda 

gözyaĢlarına sığınabiliyor. (P. Klee 1968b: 417-18) 

 

Ekim ayını, Cote d'Azur‟da geçiren Klee, yılsonunda Kahnweiler‟la eĢsiz bir kontrat 

imzalamıĢ, Aralık‟ta, doğduğu kente, Bern‟e dönmüĢtür.  

 

1934‟de, Bern yılları yeniden baĢlamıĢtır. Felix ve karısı Almanya‟da kalmıĢlardır. 

Paul ve Lily, Bern‟de, önce Obstberg‟de, baba evinde kalmıĢlar; sonra Kollerweg‟de; 

son olarak da Kistlerweg‟de oturmuĢlardır. Münih‟e ilk gittiği yıllardaki gibi, 

yeniden, küçük alanlara sığmak zorunda kalmıĢtır. Ġsviçre‟nin özgür havası ona iyi 

gelmiĢtir. Gününü titiz bir Ģekilde programlayan Klee, resim yapacağı, yemek 

piĢireceği, müzikle uğraĢacağı saatleri belirlemiĢtir. 1935 yılında hastalığı ortaya 

çıkana dek resim üretimi çok güçlü bir ivme kazanmıĢtır.  

 

Haziran‟da, Paris‟te, „Galerie Simon‟da kiĢisel sergisi açılmıĢ, Londra‟da „Mayor 

Gallery‟deki sergide yer almıĢtır. Will Grohmann, daha sonra Nazilerin el koyduğu, 
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Klee‟nin 1921-1930 arası ürettiği desenleri üzerine hazırladığı kitabı „Drawings of 

Paul Klee‟yi yayımlamıĢtır.  

 

1935‟de, New York‟da, „J.B. Neumann Art Circle‟da, Klee ve Kandinsky‟nin 

eserleri, bir arada sergilenmiĢtir. Bern, Kunsthalle‟de, 273 eserinin yer aldığı, 

retrospektif sergisi açılmıĢ, bu sergi, daha sonra, Basel‟de tekrarlanmıĢtır. 

 

Klee‟ye, 1935‟de çok ender rastlanan bir hastalık olan Sklerodermi teĢhisi 

konmuĢtur. Tarasp ve Montana‟da tedavi görmüĢ, 1936‟da, yalnızca yirmi beĢ iĢ 

üretebilmiĢtir. BeĢ yıl boyunca, hastalıkla, mücadele etmiĢ ama bu onun üretim 

gücünü etkilememiĢtir. Doktor, keman çalmayı ve sigarayı yasaklamıĢ ama o, bu 

yasakları pek önemsememiĢtir.  

 

Hastalığı ilerlerken, 1937‟de, herkes için gerçekten bir sürpriz olan, yeni yaratıcı 

yükseliĢi baĢlamıĢtır. Will Grohmann, bu dönemi Ģu kategorilere ayırmıĢtır: Geç 

yılların mizahı, geç pasteller, kalın çizgilerle yapılmıĢ sembolik resimler, kavramsal 

resimler, doğaüstü yaratıkları anlatan ya da ölümü ima eden resimler, melek serileri 

ve ayinler. 

 

Naziler, Temmuz‟da, Münih‟te, „Galerie am Hofgarten‟da, „Dejenere Sanat‟ sergisini 

açmıĢlardır. Kandinsky‟nin eserlerinin de yer aldığı bu sergide, Klee‟nin on yedi iĢi 

sergilenmiĢtir. Ġkisinin eserleri, aynı zamanlarda Londra‟da, „Yirminci Yüzyıl Alman 

Sanatı‟ sergisinde yer almıĢtır.  

 

1938 yazını, Beatenberg‟de geçirmiĢ, New York‟da üç, Paris‟de iki sergisi açılmıĢtır.  

1939‟un yaz aylarında, Cenevre‟deki, „Prado‟ sergisini gezmiĢ, sonbaharı, Murten 

Gölü kenarında geçirmiĢtir. Bu yıl boyunca, 1253 iĢ üretmiĢ, New York ve 

Londra‟da kiĢisel sergileri açılmıĢtır. Yukarıda yer alan özgeçmiĢi ile Ġsviçre 

vatandaĢlığı için baĢvurmuĢ ama ne yazık ki, bu talebi, o yaĢarken sonuçlanmamıĢtır. 

ġubat 1940‟ta, „Zürih Kunsthaus‟daki sergisinde 123 resmi yer almıĢtır. 

 

Babası Hans Klee, 12 Ocak 1940‟da ölmüĢ, Klee‟nin tek torunu, Alexander, 1940‟da 

doğmuĢtur. Aile geleneğine uyarak sanatçılığı seçen Alexander Klee, Felix Klee‟nin 

ölümünden sonra babasından görevi devralarak, Klee mirasının sorumluluğunu 
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üstlenmiĢ, Klee Vakfı‟nın baĢkanlığını yapmıĢ, “Paul Klee Merkezi” fikrini ortaya 

atan, o olmuĢtur.   

 

 

 

 

 
 

Resim 34 Mathilde Klee, Hans Klee, Will-Gertrud Grohmann, Paul Klee, Felix Klee, Bern, 1935 

(Grohmann 1955: 19)  
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Resim 35 Paul Klee, 1940 (Grohmann 1955: 21) 

  

 

 
 

Resim 36 Paul Klee Bern‟deki atölyesinde, 1939 (F. Klee 1962: 165) 
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Resim 37 Paul Klee‟nin son atölyesi, Bern, 1938 (F. Klee 1962: 166 

 

 

 
 

Resim 38 Paul Klee, Ġsimsiz/Son Natürmort,1940, Tuval üzerine yağlıboya, 100x80.5cm., Zentrum 

Paul Klee, Bern, Livia Klee bağıĢı, (ZPK ArĢivi) 

 

Bu resim Klee‟nin ölümünden sonra, Bern‟deki atölyesinde kalanlardandır. “Letztes 

Stilleben (Son Natürmort)” diye, Felix Klee adlandırmıĢtır. 1939‟da çekilmiĢ bir 

atölye fotoğrafında, resim hemen hemen bitmiĢ olarak görülmektedir. Klee‟nin 

imgelerinin ve yaratıcı düĢüncesinin toplu bir sonucu niteliğindedir. 
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Klee, Mayıs‟ta, Tessin‟deki bir sanatoryuma yatmıĢtır, gücünü gittikçe yitirmektedir. 

Ne yazık ki, artık evine geri dönemeyecektir. 

 

Paul Klee, 29 Haziran 1940‟da, Locarno-Muralto‟daki, Sant‟Agnese Kliniğinde 

ölmüĢtür. Cenaze töreni 2 Temmuz 1940‟da Bern‟de, Biirgerspital ġapel 

Krematoryumu‟nda yapılmıĢtır. Felix Klee, Ģöyle anlatmaktadır: 

 

“29 Haziran sabahının erken saatlerinde, uykusunun arasında, uzak bir krallığa 

gidiverdi. Lugano‟daki krematoryumda bedeninin ölümlü tarafı yakıldı.  

 

Annemle babamın mezarlarını her ziyaret ettiğimde, Schlosshalden Mezarlığı‟nın bu 

dingin görüntüsü beni, çocukluğumun o güzel günlerine götürür.”(P. Klee 1968b: 

418-19) 

 

Paul Klee‟nin mezarını oluĢturan büyük taĢ blok üzerinde Ģu yazıt yer almakta:  

 

“BURADA RESSAM 

PAUL KLEE 

YATIYOR 

DOĞUMU 18 ARALIK 1879 

ÖLÜMÜ 29 HAZĠRAN 1940 

 

    Bu dünyada kavranılamaz biriyim ben 

    Çünkü ölülerin arasında olduğu kadar 

    Daha doğmamıĢ olanların da arasındayım 

    YaratılıĢa alıĢılmıĢtan biraz daha yakın 

    Ve yine de çok uzakta” (P.Klee 1968b: 362) 
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 Resim 39 Paul Klee‟nin mezarı, Schlosshalden Mezarlığı, Bern, Ocak 2011  

(Fotoğraf: Vildan Ertürk) 

 

 

 

     
 

Resim 40 Klee‟nin mezarı yakınındaki çocuk mezarları, Schlosshalden Mezarlığı, Bern, Ocak 2011  

 (Fotoğraf: Vildan Ertürk) 
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Resim 41 Schlosshalden Mezarlığı‟nın yanında yer alan Zentrum Paul Klee, Bern, Ocak 2011 

(Fotoğraf: Vildan Ertürk) 

 

 

                   
 

Resim 42 Paul Klee, Labiler Wegweiser/DeğiĢken Yol ĠĢareti, 1937, Kağıt üzerine suluboya 

(Klee 1990: 408) ve bu resimden esinlenerek yapılmıĢ, Zentrum Paul Klee‟nin önünde yer alan 

heykel  

 



53 
 

 

 

 

 

 

3 PAUL KLEE’NĠN SANATI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠN OLGULAR 
 

Gelenekselden ve doğadan kopuĢ giriĢimiyle baĢlayan modernleĢme sürecinde, 

sanatçılar, düĢledikleri dünyalara ulaĢabilmek için soyutlama yoluna gitmiĢlerdir. 

Kandinsky, sanatçının ruhsallığına ve iç-görünün önemine dikkat çekmesiyle, 

Mondrian, yatay ve dikeylerin kesiĢtiği yüzeylerdeki denge arayıĢlarıyla, Malevich, 

nesnesiz dünyasıyla, Klee, sanat eserini değil, bu eserin yaratılıĢ sürecini değerli 

bulmasıyla, bu sanatsal değiĢimin öncüleri olmuĢlardır.   

 

Klee‟nin soyutlama anlayıĢı diğerlerinden farklıdır. O, evrensel bütüne varmak için 

nesneleri yok etmemektedir; kendini o bütünün bir parçası olarak görmektedir. Klee, 

genel olarak “abstrakt (soyut)” yerine “absolut (mutlak)”ü kullanmıĢtır. Çünkü ona 

göre, “soyut sanat” ruhsuz ve katı olabilmekte, telden ya da benzeri bir malzemeden 

yapılmıĢ bir model gibi çok gerçek görünebilmektedir. Oysa “absolut”, yaratının 

içindedir; teorik değil, fizikseldir; müziğin özü, ruhu gibidir. (Grohmann 1955: 205) 

Klee‟nin, Almanya dıĢında, özellikle Fransızlar tarafından tanınır hale gelmesi, 

sürrealizmin ilk parladığı yıllara denk gelmektedir. Onu ilk destekleyenler, sürrealist 

Ģairler olmuĢ, böylece, sürrealizmle iliĢkilendirilmesi kaçınılmaz olmuĢtur. André 

Breton, onu sürrealist ressamlar arasında değerlendirmemiĢ olsa da, Klee, bu akımın 

habercisi olarak kabul edilmiĢ; kendini bilinçaltının özgürleĢtirilmesine adamıĢ, 

yaratının nedenini küçümseyen bir hayalci olarak değerlendirilmiĢtir.  

 

Klee, her türlü resim reçetesini küçümsemiĢtir ve kendine özgü, çok yönlü bir tarz 

yaratmıĢtır. 1903-1905 arası ürettiği baskı resimlerini, o dönemde yaĢadığı Münih‟te 

ortaya çıkan, dekoratif stil “Jugendstil”le iliĢkilendirilebilecek, yergici bir ruhla 

oluĢturmuĢtur. 1909‟dan sonra, daha özgün bir stili oluĢmaya baĢlamıĢtır. Bu 

dönemde, yükselen değer kübizmin karĢıtıdır ama bu kardeĢçe bir karĢıtlıktır. Klee 

de, “bütünsel biçimleme”yi benimsemiĢ, ama her zaman özgürlükten yana olmuĢ, 

resmi, bir kurala bağlamamıĢtır. (Kahnweiller 1950 : 13-22) 
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Keyravan‟a yaptığı geziyle, kendi tarzını bulmaya yaklaĢmıĢ ama savaĢ onu 

yavaĢlatmıĢtır. 1920‟den sonra, resim düĢüncesi tam olarak oturmuĢtur. Desenler, 

suluboyalar, baskılardan sonra büyük boyutta çalıĢmalara, yağlı boya kullanmaya 

baĢlamıĢtır. Çoğu resminde karıĢık teknik kullanmıĢtır. 

 

Paul Klee, resim üzerine yazdığı ilk kuramsal metni, “Schöpferische Konfession 

(Yaratıcı Ġtiraflar)”da, çağdaĢ sanata bakıĢını Ģöyle dile getirmiĢtir: 

 

“Eskiden, yeryüzünde görülen, insanın görmekten hoĢlandığı, ya da görse 

hoĢlanacağı Ģeyler anlatılırdı. ġimdi, görünen nesnelerin göreceliği açıklanıyor. Bu 

arada, görünenin, dünyanın tümüne oranla, bütünden kopuk bir örnek olduğu ve gizli 

kalan baĢka gerçeklerin sayıca ağır bastığı inancı dile getiriliyor. ġimdi çabalar, saklı 

olanın (rastlantıların karĢımıza çıkarttıklarının) aydınlığa çıkarılmasına yönelik.” (P. 

Klee 1920: V) 

 

Klee‟nin, “Sanat görüneni vermez ama görünür kılar” (P. Klee 1920: I) özdeyiĢi, 

modern sanat tarihine,  sanatın ve sanat felsefesinin en belirleyici ilkelerinden biri 

olarak geçmiĢtir.  

 

Görünmeyenin görünür kılınması, farklı bir düĢünce biçimi gerektirir. Ölümünden 

sonra derlenen ders notlarının bir bölümünden oluĢturulan kitaba verilen isim, “Das 

bildnerische Denken” (Yapı oluĢturan düĢünce), Klee ile ortaya çıkan bir deyimdir.  

Asıl üretici olanın, izlenen yol olduğuna inanan ve oluĢumu, varoluĢun üzerinde 

tutan Klee‟ye göre, yaratılıĢ, eserin görünen yüzünün altında, oluĢum olarak 

yaĢamaktadır. Geriye doğru bakıldığında, görmek için bilgi yeterlidir, oysa ileriye 

doğru bakıldığında, görmek için yaratıcı olmak gerekmektedir. (P.Klee 1968b: 

308/932) 

 

OluĢum sürecine anlam yüklemesi, Klee‟nin resme yaklaĢımı konusunda birçok 

ipucu vermektedir. O, bir çiçeğin kendini değil, onun varoluĢ serüvenini çizmeyi 

yeğlemiĢtir. Kağıda değen kalem, tuvale dokunan fırça, bu yüzeyde bir serüvene 

baĢlar ve bitmiĢ resim, onun hikâyesidir. “Yaratıcı Ġtiraflar”ında Klee çizgiyi Ģöyle 

bir serüvene çıkarmaktadır: 
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“Üstün bilginin diyarına bir yolculuk yapsak. Bu gezintimizde bir arazi kullansak: 

Önce bir nokta; bu ölü noktadan baĢlayan devinim (çizgi); soluk almak için bir mola 

(kırık çizgi); molaları yinelersek (eklemli çizgi); ne kadar ilerlediğimizi görmek için 

arkaya bir bakıĢ (karĢı devinim); böyle devam edersek, bir ileri bir geri (karıĢık bir 

çizgi demeti). Yolumuzu bir nehir kesse ve bir sandala binsek (dalgalar); nehrin 

yukarılarında bir köprü (bir dizi kemer). 

 

KarĢı tarafta üstün bilgiye ulaĢmak isteyen, bize benzeyen bir ruhla karĢılaĢsak; 

neĢeyle uyum içinde giderken, ayrı yönlere doğru ilerlesek (iki çizginin bağımsız 

devinimi). Ġki yönde farklı heyecanlar yaĢasak(çizginin ruhu, enerjisi, anlatımı).  

 

Önce sürülmüĢ bir tarladan, sonra sık bir ormandan geçsek. ArkadaĢımız yolunu 

kaybetse, aranıp dursa (bir köpeğin olağan devinimini). Ben de soğukkanlılığımı 

kaybetsem, nehrin üstüne sis çökmüĢ olsa (uzamsal eleman). Sis hemen dağılsa, 

ortalık aydınlansa. Bir kamyonetin üstünde evlerine dönen sepetçileri görsek 

(tekerlek). Onlarla birlikte, saçında toka olan sevimli bir çocuk (sarmal devinim). 

AğırlaĢan bir sıcaklıkla gece bastırsa (uzaysal eleman). Ufukta ĢimĢekler çaksa 

(zikzak çizgi). BaĢlarımızın üstünde yıldızlar parıldamaya devam etse (noktalı 

serpme). Sonunda ilk konağa varsak. Bu küçük gezi, uyumadan önce, belleğimizde pek 

çok Ģeyi canlandırıverecektir. 

 

En değiĢik çizgiler. Lekeler. Parıldayan yüzeyler. Dalgalı devinim. Engelli devinim. 

KarĢı devinim. Dokuma. Duvar örme. Üst üste bindirme. Solo. Çoklu ses. Yitmekte 

olan çizgi. Yeniden güçlenme. 

 

Bir noktanın devinmeye baĢlaması ve çizgi haline gelmesiyle zaman etkeni ortaya 

çıkar. Aynı biçimde, yer değiĢtiren bir çizgi bir düzeyin oluĢmasına yol açar.  

Bir tablonun, bir seferde ortaya çıkması mümkün mü? Hayır. Bir tablo da bir ev gibi, 

parçaların eklenmesi ile oluĢur.”(P. Klee 1920: II ) 

 

Çizginin hareketine, ton ve rengin katılmasıyla, yeni biçimlendirme olanakları ortaya 

çıkmaktadır. Klee‟ye göre, çizgi ölçülebilir; tonlar, açıklık ve koyuluklarına göre 

tartılabilir; renklerse, nitelikleriyle ayırdedilebilirler. Ölçü, tartı ve nitelik 

biçimlendirmenin öğeleridir. 
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Kısaca, Klee, yalnızca çok fazla üreten bir sanatçı değil, aynı zamanda, birçok 

sanatçı ve düĢünüre ilham vermiĢ bir sanat kuramcısıdır. Onun iĢlerini, tarihe, 

konuya, ya da bir sanatsal akıma göre sınıflandırmak olanaksızdır. Her zaman, her 

konuyu merak etmiĢ, yeni düĢünceleri, malzemeleri uygulamaktan kaçınmamıĢ, hep 

değiĢim içinde olmuĢtur. Gençlik yıllarında iĢlediği bir konuyu olgunluk döneminde 

yeniden ele alabilmiĢ, yarım kalan bir iĢini yıllar sonra yeniden çalıĢabilmiĢ, 

hastalığının etkisiyle güçten düĢmüĢ olduğu yıllarda bile, yeni bir stil denemiĢ ve bu 

stilde birçok eser üretmiĢtir.  

 

Klee üzerine yazılan kitapların çoğu, onun resimlerini sanatı üzerinde etkin olan 

konulara göre sınıflandırmıĢlar, o ise, resimlerini modelden olanlar ve olmayanlar 

diye ayırmıĢtır. Yakın arkadaĢı, sanat tarihçi Will Grohmann ise, içinde, Klee‟nin 

seçtiği ve çoğu ilk kez yayımlanan resimlerin ve çizimlerin yer aldığı 

monografisinde, onun eserlerini, Weimar döneminden baĢlayarak, sanatının iç, orta 

ve dıĢ halkasında yer alanlar olarak üç bölümde değerlendirmektedir:  

 

“DıĢ halka”, Klee‟nin, dıĢarıdaki durumlardan doğaya yaklaĢtığı, içsel görüĢe fazla 

yer vermeyen, gene de, bütünlük kaygısı ile oluĢturulmuĢ, bütün resimsel ve yaratıcı 

boyutları barındıran resimlerinden oluĢmaktadır. Bu resimlerden örnekler, çocukluk 

yıllarına kadar uzanmaktadır. 

 

“Orta halka”da yer alan resimlerindeki formlar, resimsel elemanlardan ve bir 

derinliği vurgulayan ama sembolik olmayan iĢaretlerden oluĢmaktadır. Weimar‟daki 

orta halka iĢleri, biçimsel elemanı yüceltmektedir. Daha düzenli, dikkatli ve gergin 

bir kompozisyon, resim elemanlarını doğayla ve evrensel tarihle iç içe bir boyuta 

itmektedir. Burada gerçeklik sonsuzluğa uzatılmıĢtır ve sanat sembolik bir dünyaya 

taĢınmıĢtır. Romantik, Ģiirsel, masallara gönderme yapan yarı-anlatıcı temsili 

resimleri de bu halka içinde değerlendirilebilir. Orta halkada yer alanlar, Klee‟nin 

yapı oluĢturan düĢüncesinin olgunlaĢtığı çalıĢmalardır. 

 

“Merkez”de, yani iç halkada yer alan resimlerinde, evrenle iliĢkisini sembolik olarak 

ifade etmektedir. Bu eserlerinin hepsi, daha önceki dönemlerindeki yaratıcı süreç 

izlenerek anlaĢılabilecek birer fenomendir. Çoğu doğadan uzak olan iĢlerinde, nesne 

ya da tema, resimsel geliĢmesinden ve kaynaklarından ayrı düĢünülemez. Klee‟nin 
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resimleriyle ilgili olarak, soyutlamadan söz etmek olanaksızdır, çünkü tartıĢma 

konusu olan, onun resmindeki nesnelerin gerçekte var olup olmadığı değil, bunların 

ne tür nesneler olduğudur. Bu resimlere „temsili-üstü‟ ya da benzeri tanımlar 

yapılmıĢtır. Belki de en doğrusu Klee‟nin yaptığı tanıma sadık kalıp, bu resimleri 

“kristalleĢmiĢ” olarak adlandırmaktır. (Grohmann 1955: 192-197) 

 

Klee, “Sanat, yaratılıĢ kıssasından çıkan hissedir; dünyanın, kozmosun bir örneği 

olması gibi bir örnektir.”demiĢtir. (Klee 1920: VII) Onun, sanattaki amacı dünyayı 

fiziksel ve metafiziksel olarak kavrayan bir eser yaratmaktır. Yapıtları, insanı, 

dünyayı, evreni, kozmosu yansıtır ve Klee, haliyle, müziğe, tiyatroya, mimarlığa, 

felsefeye, siyasete ve özellikle doğaya açık olmuĢtur ve bütün bu olgularla yaĢadığı 

etkileĢimi eserlerine aktarmıĢtır. 

 

Evrendeki her Ģey, Klee‟nin ilgi alanına girmektedir ve bu nedenle de sanatı üzerinde 

etkin bir olgudur. Önemli olan, onun bu olguları nasıl algıladığı, nasıl içselleĢtirdiği, 

sanatına nasıl uyarladığı ve bu çıkarımlarından nasıl bir sanat düĢüncesi 

oluĢturduğudur.  

 

3.1. Paul Klee’nin Doğa Algısı  

 

Doğa, onun sanatının kaynağıdır. Form, renk, müzik, ritim, devinim, yapı, mimarî 

hepsi doğaya dâhildir. Bu nedenle doğayı yaratıcılığını etkileyen olgulardan „biri‟ 

olarak ele almak, ya da resimlerini, genelde anlaĢılan anlamda doğa resimleri olarak 

sınıflandırmak yanlıĢ olacaktır. 

 

Klee, bütün yaĢamı boyunca, doğaya tutkuyla bağlı olmuĢtur. Bauhaus dergisinde 

1923‟de yayımlanan “Wege des Naturstudiums (Doğayı ÇalıĢmanın Yolları)” adlı 

makalesinde Ģöyle demiĢtir: “Sanatçı için doğayla diyalog, bir „conditio sine qua 

non‟
2
 (olmazsa olmaz) dur. Sanatçı bir insandır, kendisi doğadır ve doğal evrende, 

doğanın bir parçasıdır.” (Grohmann 1955: 183)   

 

                                                           
2
 Vazgeçilmez davranıĢ ya da durum, “olmazsa olmaz” anlamında, birçok dilde yaygınca kullanılan 

Latince terim.  
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Bu tutku, onu doğada var olanı taklit etmeye değil, görüneni resmetmeye değil, 

görünmeyeni görünür kılmaya götürmüĢtür. Günlüklerinde, doğaya iliĢkin yer alan 

deyiĢlerinin bazıları Ģöyledir: 

  

“Doğa çalıĢmalarımdan aldığım güçle, gerçek doğaçlama dünyama yeniden girmeye 

cesaret edebilirim. Ruhu daraltan Ģeylere, doğayla dolaylı bir bağı koruyarak Ģekil 

vermeye, yeniden cesaret edebilirim. Bu Ģekilde çalıĢarak, gerçek kimliğimi ifade 

edebilecek ve kendimi o büyük özgürlüğe bırakabileceğim.” (P.Klee 1968b: 231/842) 

 

Doğa beni gerçekten seviyor. Doğanın avuttuğunu, sözler verdiğini hissettiğim 

günlerde, hiçbir Ģey beni incitemez. DıĢarıya gülümserim, ama aslında, içimde, özgür 

kahkahalar atmaktayımdır; gönlümde bir Ģarkı, dudaklarımda cıvıldayan bir ıslık 

vardır. Yatağıma uzanırım ve alabildiğine tembellik yaparım.” (P.Klee 1968b: 15/54) 

 

Klee‟nin amacı doğadakini yapmak değil, doğa gibi yapabilmektir. Bu nedenle, her 

üretime dönük düĢüncesi, „bu doğada nasıl oluyor?‟ sorusuyla baĢlar. Ona göre, 

sanatsal yaratı, Tanrısal bir eylemdir.  

 

Doğa-sanat iliĢkisini tanımlama, bu kapsamda teoriler üretmeye devam ettiği, Bern 

ve Beatenberg‟te geçirdiği, 1909 yaz tatilinde ise günlüğüne Ģunları yazmıĢtır: 

  

“Doğa, her konuda istediğince savurgan olma hakkına sahip ama sanatçı, en küçük 

ayrıntılarda bile tutumlu olmak zorunda. Doğa, kafa karıĢtıracak kadar gevezeyken, 

sanatçı, suskun kalmalı. BaĢarılı olmak için, asla, önceden ayrıntılı olarak 

düĢünülmüĢ bir kavram doğrultusunda çalıĢmamalı. Ressam, kendini tamamen, 

resminin geliĢtirmekte olduğu bölümüne vermeli, insan bedeninde ya da ekonomi 

kuramında olduğu gibi, bu parçalardan oluĢan bütün toplam etkiyi oluĢturmalıdır. 

Ġstek ve disiplin her Ģeydir. Disiplin, üretilen iĢin tümü için, istek de parçaları için 

gereklidir. Ġstek ve zanaat, çok yakın bir bağ oluĢturur: Yapamayan kiĢi istek 

duyamaz. ĠĢ, disiplin sayesinde, parçalardan bütüne doğru geliĢir. Benim iĢlerim, 

zaman zaman ilkel bir izlenim veriyorsa, bu „ilkellik‟, benim, her Ģeyi birkaç aĢamaya 

indirgeme disiplinimle açıklanmalıdır. Bu, benim profesyonel bilincimden, iĢimi 

oluĢtururken, ekonomik davranmamdandır. Yani, gerçek ilkelliğin tam zıttıdır.” 

 (P. Klee 1968b: 236/857) 
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1924‟de, Jena‟da gerçekleĢtirdiği „Modern Sanat Üzerine‟ adlı konuĢmasında, 

Descartes‟ın, “Bütün felsefe, kökleri metafizik, gövdesi fizik, bu gövdeden çıkan 

dalları da öbür bilimlerin hepsi olan bir ağaç gibidir” (Descartes 1904: IX, 14) 

tanımlamasını çağrıĢtıran Ģu karĢılaĢtırmasını yapmıĢtır: 

 

“Bir gülücüğü, ağacın gülücüğünü kullanabilir miyim? Sanatçının, bu çeĢitlilik 

dünyasını araĢtırdığını ve bu dünya içinde, göze batmayacak biçimde, kendi yolunu 

bulduğunu söyleyebiliriz. Onun, yön duygusu, akmakta olan görüntü ve deneyim seline 

bir düzen getirmiĢtir. Doğadaki ve yaĢamdaki bu yön duygusunu, bu dallanan ve 

yayılan düzeni, ağacın köküyle karĢılaĢtıracağım. 

 

Kökten, sanatçıya özsu akar, sanatçının içinden akar, gözlerine akar. Böylelikle 

sanatçı, ağaç gövdesi olarak durur. AkıĢın gücüyle hırpalanmıĢ ve kıĢkırtılmıĢ sanatçı, 

görüĢünü yapıtına dönüĢtürür. 

 

Dünyanın gözü önünde, ağaç dallarının zamanda ve mekânda açılıp yayılması gibidir 

sanatçının yapıtı. Hiç kimse, bir ağacın dallarını, kökünün görüntüsünde 

biçimlendireceğini iddia edemez. AĢağıyla yukarısı arasında, aynadaki yansıma 

yoktur. Farklı öğelerde geliĢen, farklı iĢlevlerin, hayati ayrımlar ürettiği açıktır. 

 

Ama sanatının gerektirdiği doğadan kopuĢları kabul edilmeyen, sadece sanatçıdır. 

Yetersizlik ve kasıtlı çarpıtmayla bile suçlanmıĢtır. Kendine ayrılmıĢ yerde durarak o, 

ağaç gövdesi, derinlerden kendisine geleni toplamak ve aktarmaktan baĢka bir Ģey 

yapmaz. Ne hizmet eder, ne de yönetir, geçmesine izin verir. Konumu mütevazıdır. Ve 

dallarındaki güzellik, ona ait değildir. O sadece bir kanaldır.” (P. Klee 1924: 15-17)  

 

“Bir göz görüyor, diğeri hissediyor.” diyen Klee (P. Klee 1968: 310/937), çok erken 

yaĢlarından beri doğaya iç gözüyle baktığı için, doğanın karĢısında biçemini 

koruyabilmiĢtir. Yirmili yaĢlarına geldiğinde, kaydettiği ilerlemeden hoĢnuttur. Artık 

daha verimli olabileceğine inanmaktadır. Atölye çalıĢmaları canlanmıĢtır. Doğayı 

doğrudan kendi biçemi içine aktarmayı baĢarmıĢtır. Etkilenme ve bunu yapıta 

yansıtma arasında ne kadar zaman geçerse geçsin, “artık her Ģey Klee olacaktır”. 

(P.Klee 1968b: 196/756, 197/757) 
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Klee‟nin doğa izlenimlerini yansıttığı resimleri ve bunların yaratılma süreci 

incelendiğinde, uzun yıllar boyunca, manzara resmi konusuyla ilgili çeliĢik duygular 

yaĢadığı görülmektedir. Kırsal alanlara olan ilgisi, gençlik yıllarından ölümüne kadar 

aynı Ģekilde devam etmiĢtir. Genellikle önce eskizler yapmıĢ, notlar almıĢ, daha 

sonra, sakin bir ortamda üzerlerinde yeniden çalıĢmıĢtır. Manzara resimlerini, rengi 

kavramakta kullanması gereken bir yol olarak kullanmıĢ, yıllar geçtikçe, bu doğa 

görünümleri, sanatsal geliĢiminde gittikçe önemli bir yer tutmaya baĢlamıĢtır.  

 

Onlu yaĢlarında, Alp dağları ve çevresi Klee‟nin ilgisini çekmiĢ, okuldaki resim 

dersleri bu ilgiyi pekiĢtirmiĢ, o günlerden bugüne, birçok resim (Resim 43, 44)  

kalmıĢtır. Klee, bu resimleri kendi oluĢturduğu kataloğa dâhil etmemiĢ, ama hepsini 

tüm yaĢamı boyunca yaptığı gibi, tarihlemiĢ ve numaralamıĢtır. Bütün bu çocukluk 

dönemi resimlerinde, “Klee Tavrı”nın ıĢığı görülmektedir. (F. Klee 1962: 118) 

 

 

 
 

Resim 43 Paul Klee, Ġsimsiz/Thun Nehrine Tepeden BakıĢ, 1892,   Kağıt üzerine kurĢun kalem, 

28.8 x 44 cm., Özel koleksiyon, Ġsviçre, Bern, Zentrum Paul Klee (ZPK ArĢivi) 

 

 



61 
 

 
    

Resim 44 Paul Klee, Bei Brienz/Brienz‟da, 1893, 11.5x18.7cm., Eskiz Defteri III,  

Zentrum Paul Klee, Bern, (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
             

Resim 45 Paul Klee, Ġsimsiz/Langensee‟deki Villa, 1896, Kağıt üzerine suluboya, 9.9x15cm., Özel 

koleksiyon, Ġsviçre, Bern, Zentrum Paul Klee (ZPKArĢivi) 

 

Liseyi bitirene kadar, özellikle son üç yıl, birçok manzara resmi yapmıĢtır. Bunların 

birçoğu da, derslerden sıkıldığı anlarda, okul kitaplarına ve defterlerine çizdiği 

desenlerdir. Bunların içinde yalnızca manzaralar değil, nükteli portreler, hayvan 

çizimleri de yer almaktadır. Doğadan yaptığı manzara resimleri, detaylardaki 

titizlikleriyle, neredeyse akademik olarak nitelendirilmiĢtir. Renk, bu desenlerine, 

uzun bir zamana yayılarak, sakınarak, katılmıĢtır.  
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1898‟de Münih‟e gittiğinde, Ġsviçre‟nin dağlık yeryüzü yapısından sonra, buradaki 

tamamen zıt düzlükler, onda manzara resmi yapma isteğini yeniden canlandırmıĢtır.   

1901‟de gittiği Ġtalya gezisi dönüĢünde, manzara resmi ile ilgili düĢüncelerini 

günlüklerinde Ģöyle ifade etmiĢtir:  

 

“Önceleri, daha çocukken doğa güzellikleri benim için çok çekiciydi. DeğiĢik ruh 

halleri için sanki bir sahne. ġimdiyse tehlikeli anlar baĢlamak üzere, doğaya kendimi 

kaptırsam varlığımı yitirecektim, ondan sonra artık bir hiç olacaktım, ancak, kendimle 

de barıĢık olacaktım, barıĢı elimde tutacaktım. Bu, yaĢlılar için güzel olabilirdi, ama 

ben…, ben yaĢama borcu olan biriyim, çünkü ben bir söz verdim. Kime mi? Kendime, 

ona (yüksek sesle ve kesinlikle), dostlarıma (sessizce, ama daha az kesinlikle değil). 

Sahilde korkuyla havaya sıçrıyorum ve savaĢım yeniden baĢlıyor. Yine tatsızlık çöktü. 

Ben yalnızca insanım ve birkaç basamak çıkmak istiyorum, gerçekten istiyorum 

bunu.” (P. Klee 1968b: 122/421) 

 

O yıllarda, Münih‟te önemli ekspresyonist sergiler düzenlenmekte ve bu sanatçılar 

gittikçe ünlenmekte ve güçlenmektedirler. Onların geliĢmesi, Klee‟de özgün manzara 

resmi düĢüncesinin oluĢmasını hızlandırmıĢ, sürekli, doğada gördüğünü resme 

dönüĢtürmenin yollarını aramıĢtır. 1907‟de, günlüğüne yazdıkları bu kaygılarını 

anlatmaktadır:  

 

“Sık sık yeniden ele aldığım natüralist ressamlığın olumsuz yanı, çizgisel üretim 

kapasitemi ortaya çıkarabileceğim bir geçit vermemesidir. Aslına bakılırsa, orada 

çizgi olarak çizgi yoktur, çizgiler yalnızca çeĢitli tonalite ve renk lekelerinin sınırları 

olarak ortaya çıkar.  

 

Natüralist araĢtırmalarımla güçlendikten sonra, ruhsal doğaçlamaya dayanan eski 

alanıma yeniden girme yürekliliğini gösterebilirim. Bir doğa izlenimine bağlı 

kalmadan, o andaki ruh halime göre, ona biçim vermeye cesaret edebilirim. Gecenin  

kör karanlığında bile çizgiye dönüĢebilecek yaĢantıları kaydedebilirim. ġimdi benim 

gerçek kiĢiliğim dile gelebilecek, özgürlüğüne kavuĢabilecek.” (P. Klee 1968b: 231/842) 
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Resim 46 Paul Klee, Ġsimsiz/Aare Vadisi, 1900, Tuval üzerine yağlıboya, 144.5x48cm.,  

(5 parça),Özel koleksiyon, Ġsviçre, Bern (ZPKArĢivi) 

 

 

 
 

Resim 47 Paul Klee, Ġsimsiz/Peyzaj, 1905, Karton üzerine yağlıboya, 27.7x37cm,  

Princeton Sanat Müzesi,  John Maclean Magie ve Gertrude Magie Fonu, ( ZPK ArĢivi) 

 

1907‟in yazında, kendini tamamen, doğa görünümleri çalıĢmaya adamıĢ ve cam 

üstüne yaptığı siyah-beyaz manzara resimlerini, bu doğa çalıĢmaları üstüne 

oturtmuĢtur. Ama kısa süre sonra, ilgisini kaybetmiĢ, günlüğüne, derinlik etkisi 

verme çabalarının uykusunu getirdiğini yazmıĢ, yavaĢ yavaĢ perspektifi bozma 
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denemelerine baĢlamıĢtır. “Ġçeriyle dıĢarı arasındaki köprüyü, en özgür Ģekliyle 

kurmanın” yollarını aramaktadır.”
 
(P.Klee 1968b: 228/831) 

 

1908‟de, Münih‟te izlediği, Van Gogh sergilerine iliĢkin izlenimlerini günlüğünde 

Ģöyle ifade etmiĢtir:“Van Gogh‟u inceledikten sonra, doğada, gerçekten bir Ģeyler 

olduğunu düĢünmeye baĢladım. Toprağın kokusundan söz etmek, anlamsız; kokusu, 

öylesine kendine has ki! Yani, onu anlatmak için sözcüklere gerek yok; öylesine 

özgün ki…” (P. Klee 1968b: 220/804) 

 

 
 

Resim 48 Van Gogh, Wheat Field with the Rising Sun/Buğday Tarlasında Yükselen GüneĢ, 

1889, kağıt üzerine pastel, 47x62cm, Staatliche Grafik Koleksiyonu, Münih (Schoz/Thomson 

2008: 33) 

 

 

 
 

Resim 49 Paul Klee, Landschaft mit der Sonne/GüneĢli Manzara,  1908/29, Kâğıt üzerine 

mürekkepli kalem, 23.5x29.5cm, Özel koleksiyon, Ġsviçre, (Schoz/Thomson 2008: 33) 
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Resim 50 Paul Klee, Häuser im Park/Parktaki Ev, 1910,/72, Islak kağıt üzerine  karakalem,  

10.4x17.5cm, Özel koleksiyon, Ġsviçre (ZPK ArĢivi) 

 

Mart 1910‟da ise günlüğüne, “devrim yaratacak” bir buluĢ yaptığını yazmıĢtır: 

”KiĢinin, bir boya kutusuna uyum sağlaması, doğayı çalıĢmaktan daha önemlidir. Bir 

gün, suluboya kaplarının oluĢturduğu kromatik klavyede, doğaçlama bir beste 

yapmak istiyorum.” (P.Klee 1968b: 244/873) 

 

Renge yaklaĢımında Cezanne‟ın yolunu benimseyen Klee, aynı yaklaĢımdan yola 

çıkan Delaunay'ın eserlerini gördüğünde çok etkilenmiĢ, onun resimlerindeki 

kromatik nicelik ve nitelikleri ayrıntısıyla incelemiĢtir. Delaunay ona göre kübistlerin 

tutarsızlığından, nesnelerin parçalanarak yeniden yapılaĢtırılmasından uzaktır. O 

bağımsız resimler üretmektedir: “Tamamen soyut, doğadan motifler almayan bir 

resim." (Grohmann 1955: 53) 

 

Delaunay‟ın „Sur la Lumiere (IĢık Üzerine)‟ adlı makalesini Almanca‟ya çevirmiĢtir. 

„Der Sturm‟da yayımlanan bu makalede, Delaunay, doğanın, kendi doğurganlığı 

içinde sınırlandırılamaz bir ritimle (Klee‟nin de resmin ana öğesi kabul ettiği) 

doygunlaĢmıĢ olduğunu savunmaktadır. Ona göre sanat, kendini saflaĢtırmak, aynı 

arınmıĢlık derecesine ulaĢabilmek, aynı eylem içinde ayrılan ve yeniden bir araya 

gelen renklerin çok yönlü uyumuna eriĢebilmek için, tam da bunu taklit etmelidir. 

“Bu eĢzamanlı hareket, resmin tek ve gerçek konusudur.” (Doschka 2009: 204) 
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Resim 51 Paul Klee, Kairouan Before The Gate/Kayrevan Kapısında, 1914,72, Kağıt üzerine 

suluboya ve kurĢunkalem, 13.5x22cm., Moderna Museet, Stockholm (Schoz/Thomson 2008: 38) 

 

 

 
 

Resim 52 Robert Delaunay, The Three Windows, The Tower And The Ferris Wheel/Üç Pencere, 

Kule ve Ferris Tekerleği, 1912, Tuval üzerine yağlıboya, 130.3x195.6cm., Modern Sanat Müzesi, 

New York, (Schoz/Thomson 2008: 39) 

 

 

Klee‟nin resminde çok etkili olmuĢ yolculuklarından biri, 1914‟de Tunus‟a yaptığı 

gezidir. Akdeniz‟in mimarîsi, doğası ve ıĢığı onu büyülemiĢ, günlüğüne Ģöyle 

yazmıĢtır: 

 

“Keyravan‟ın kargaĢası bunaltıcı ama bu içe iĢleyen, arındıran ve aynı zamanda 

netleĢtiren, hoĢ bir hava: “Bin Bir Gece Masalları‟nın ruhu gibi”. Sanat-Doğa-Ben, 

üçümüz gene bir aradayız. Hemen iĢe koyuldum ve Arap mahallesinde, suluboya 

resimler yaptım. Kent mimarîsi/resimsel mimarî bileĢimi üzerine düĢünmeye baĢladım.  
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Gezi havası, gezerken aslında kendimi tanımanın coĢkusu, çok büyüleyici geliyor. Bu 

büyü dağıldığında, daha sonra, her Ģey çok daha nesnel olacak.” (P.Klee 1968b: 

293/926n)  

 

 
 

Resim 53 Paul Klee, Ansicht v. Kairuan/Kayrevan GörünüĢü, 1914/73, Kağıt üzerine suluboya ve 

kurĢunkalem, 8.4x21.1cm., Von der Heydt Müzesi, Wuppertal, (ZPK ArĢivi) 

 

 

O döneme kadar, Delaunay etkisiyle, renkte ne aradığını kavramıĢ ama henüz istediği 

düzeye gelmemiĢ olan sanatçının, renkle iliĢkisi bu yolculukta yerine oturmuĢtur. 

Tunus günlerinde, rengin onu nasıl ele geçirdiğini Ģu ünlü sözleriyle ifade etmiĢtir: 

  

“ĠĢi gücü bırakıyorum. O kadar yumuĢak ve derinlemesine içime iĢliyor ki, bunu 

hissediyorum ve bu hiç çaba sarf etmeden, kendimden emin olmamı sağlıyor. Renk 

beni ele geçirdi. Onun peĢinden koĢturmama gerek yok. Beni sonsuza dek ele geçirdi, 

bunu biliyorum. Bu mutlu saatin anlamı bu: Ben ve renk bir bütünüz. Ben artık bir 

ressamım.” (P. Klee 1968b: 297/926o)  

 

Birinci Dünya SavaĢı‟nın, doğal olarak, onun da üzerinde olumsuz etkileri olmuĢtur. 

Bu ruhu karartan dönemlerde bile Klee, kendine, resim yapabileceği zamanlar 

yaratmıĢtır. Bu dönemde doğayı incelemek onun için çok daha anlamlı olmuĢtur. 

 

Ġki dünya savaĢı arasında yaptığı yolculuklar, Klee‟de, yeni istekler yaratmıĢtır. 

Özellikle, 1923‟de gittiği Baltrum adasında kuzey ıĢığının etkisiyle en iyi suluboya 

resimlerini yapmıĢtır. Bazılarında doğrudan etkilenme varken, bazılarında bu 

etkilenmeler neredeyse soyut biçimlemelere dönüĢmüĢtür.  
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Resim 54 Paul Klee, Northern Village/Kuzey Köyü, 1923, Kağıt üzerine suluboya, kesilip karton 

üzerine yeniden yerleĢtirilmiĢ, 23.5x36.5 cm., Özel koleksiyon (http://paintingdb.com) 

 

 

 
 

Resim 55 Paul Klee, Nördlicher Ort /Kuzey ġehri, 1923/ 173,  Kağıt üzerine tebeĢir astar, 

suluboya, guaĢ, kurĢunkalem, 28.5x36.5cm., Staatliche Müzesi, Berlin (ZPK ArĢivi) 

 



69 
 

 
 

Resim 56 Paul Klee, Tulpenstock/Vazodaki Laleler, 1919/102, Kağıt üzerine yağlıboya, 

27.3x22.2cm., Kazumasa Katsuta koleksiyonu, Ġsviçre, (Eggelhöfer/Keller 2008: 18) 

 

 

 

 
 

Resim 57 Paul Klee, Mazzaró, 1924/218, Kağıt üzerine suluboya, 23.3x30.5cm., San Francisco 

Modern Sanat Müzesi, Carl Djerassi Vakfı bağıĢı, (Schoz/Thomson 2008: 158) 
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Resim 58 Paul Klee, Befestigter Ort/Müstahkem Mevkii,   1914/128,  

Kağıt üzerine suluboya, 12.4 x 14.5 cm., Franz Marc Müzesi  (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
  

Resim 59 Paul Klee, vor den Toren v. Kairuan/Kayrevan‟ın Kapısında, 1914/216,  

Kağıt üzerine suluboya, 20.7 x 31.5 cm, Zentrum Paul Klee, Bern (ZPK ArĢivi) 
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Resim 60 Paul Klee, Black Columns in a Landscape/Peyzajdaki Siyah Kolonlar, 

1919, kağıt üzerine suluboya ve mürekkep, 20.4x26.3cm., Berggruen Koleksiyonu 

(http://www.metmuseum.org)  

 

 

 
 

Resim 61 Paul Klee, Park am See-ohne Häuser/Göl Kenarındaki park-Evsiz, 1920/102, Kağıt       

üzerine suluboya, 15x22.4cm., Zentrum Paul Klee, Bern, Livia Klee‟nin bağıĢı (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
 

Resim 62 Paul Klee, Bewegte Landschaft mit Kugelbäumen/Top Ağaçlı, Hareketli Peyzaj,                   

1920/124, Karton üzerine yağlıboya, 31.5 x 39.5 cm. (ZPK ArĢivi) 

 

http://www.metmuseum.org/
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Resim 63 Paul Klee, The Barbed Noose with the Mice/Dikenli Tuzak ve Fareler,  

1923, Kağıt üzerine suluboya ve guaĢ, 22.9x30.8cm., Berggruen Koleksiyonu 

(http://www.metmuseum.org) 

 

 

 
 

Resim 64 Paul Klee, Kreuz-und Spiralblüten/Spiral Çiçek ve Haç, 1925/9, Kâğıt üzerine suluboya, 

mürekkepli kalem, 23.2x30.7cm., Özel koleksiyon, Almanya, (Doschka 2009: resim no: 36) 

 

http://www.metmuseum.org/
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Resim 65 Paul Klee, Winterbild/KıĢ Resmi, 1930/196, Kağıt üzerine tebeĢir astar, suluboya,  

31.8x48.9cm.,  Özel koleksiyon, ABD  (ZPK ArĢivi) 

 

Örnek olarak alınan resimler, Klee‟nin doğayı algılamasında ve aktarmasındaki 

değiĢkenlikleri göstermektedir. Yapıtları arasında, “Tulpenstock (Laleler)” (Resim 

56)‟de olduğu gibi, aslında pek önemsemediği, alıĢtırma olarak yaptığı anlatımcı bir 

natürmort, geometrik formların üst üste konularak bitkilerin yukarı doğru 

büyümesini simgeleyen bir soyutlama, “Pflanzenwachstum (Büyüyen Bitkiler)” 

(Resim 67 )  ya da, “Feigenbaum (Ġncir Ağacı)” (Resim 68) gibi, polifonik tarzda ele 

alınmıĢ bir ağacı görmek olasıdır.  

 

 
             

Resim 66 Paul Klee, Wachstum der Nachtpflanzen/Gece Büyüyen Bitkiler, 1922/174, Karton 

üzerine yağlıboya,  47.2x33.9cm., Bavyera Devlet Resim Koleksiyonu, Münih – Modern Sanat 

Galerisi (ZPK ArĢivi) 
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Resim 67 Paul Klee,  Pflanzenwachstum/Büyüyen Bitkiler, 1921/193, Karton üzerine yağlıboya, 

54x40cm., Centre Georges Pompidou, Paris, Nina Kandinsky bağıĢı,  

 (http://collection.centrepompidou.fr) 

 

“Pflanzenwachstum (Büyüyen Bitkiler)” ve “Wachstum der Nachtpflanzen (Gece 

Büyüyen Bitkiler)”de (Resim   67 ve 66), bitkilerin büyüme hareketini, mimarî bir 

kurgu içinde ifade etmiĢtir. 1919‟da kaleme aldığı “Yaratıcı Ġtiraflar”da, doğadaki 

konstrüksiyondan söz etmiĢ olan Klee‟nin bu resimleri, daha o yıllarda var olan farklı 

arayıĢın ve mimarî düĢüncenin habercisidir. Bu yaklaĢımı Will Grohmann‟ın 

sınıflandırmasına göre, iç (merkez) halkada değerlendirilebilir. Ġçsel dürtüleriyle 

resim yüzeyinde geometrik bir kompozisyon oluĢturmuĢ, verdiği isimlerle izleyiciyi 

yönlendirmiĢtir. 

http://collection.centrepompidou.fr/
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Resim 68 Paul Klee, Feigenbaum/Ġncir Ağacı, 1929/240, Kağıt üzerine suluboya ve kurĢunkalem, 

28x20.8cm., Özel koleksiyon, Ġtalya (ZPK ArĢivi) 

 

“Feigenbaum (Ġncir Ağacı)” (Resim 68) ise müzikten esinlenerek, üst üste binen renk 

tabakalarından oluĢturduğu polifonik resimler dizisinin ilk örneklerinden biridir. Bir 

ağacı betimliyor olması nedeniyle dıĢ halka kapsamında ele alınabilir. 

 

 
 

Resim 69 Paul Klee, Blühendes/Çiçeklenme, 1934/199, Tuval üzerine yağlı boya, 81.5x80cm, 

Winterthur Sanat Müzesi, (Schoz/Thomson2008: 218) 
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Son yıllarında yaptığı ve iç halka iĢlerinden biri olarak tanımlanabilecek “Blühendes 

(Çiçeklenme)”(Resim 69), doğa resimlerinin vardığı bambaĢka bir aĢamadır. Renk 

dörtgenleri, mimarî bir kurgu içinde düzenlenmiĢtir. Klee, resmine verdiği isimle 

izleyiciyi yönlendirmektedir. Dörtgenlerinde kullandığı farklı boyutlar, küçük 

açılarla sağladığı devinim ve ortaya doğru gittikçe açılan renk tonları, resim ortadan 

açılacak ve içinden bir çiçek çıkacakmıĢ gibi bir duygulanma yaratmaktadır. 

 

Klee‟nin doğaya, kırsal alanlara, parklara, ağaçlara, bitkilere ve hayvanlara olan 

tutkusu onu küçük yaĢlarından beri botanikle ilgilenmeye yöneltmiĢtir. Hayvanlar 

belli baĢlı resim konularından biridir. Oğlu, Felix Klee, onun bu sevgisini Ģöyle 

anlatmaktadır: 

  

“Tanımadığı, Latince adını bilmediği bir bitki yoktu. Ender bulunan ya da özel bir 

Ģekli olan bitkileri özel kavanozlarda saklardı. Hayvanlarla konuĢurdu. Özellikle 

kedileri çok severdi. Köpek istemezdi, çünkü “bir köpeğin olursa sen onun köpeği 

olursun” derdi. Kedilerin özgür, kaprisli tavrı, alımlı hareketleri babamın çok hoĢuna 

giderdi. Kedilerden sonra, en sevdiği yaratıklar balıklardı. Atlar, maymunlar, develer, 

yılanlar, kuĢlar ve birçok diğer imgesel hayvanlar, ölene kadar, onun yaratıcı 

dünyasını doldurdu. Havaalanlarında geçen askerlik dönemindeyse, en çok kuĢ 

resimleri yaptı.”  (F. Klee 1962: 103-104) 

 

Örnek olarak seçilen doğa resimlerinde olduğu gibi Klee‟nin, hayvan ve insan 

figürlerini ele alıĢ biçiminde de yıllara bağlı değiĢimler izlenebilmektedir. Ġnsan ve 

hayvan figürlerinde, doğadan farklı olarak, Klee‟nin yaĢam ve sanat felsefesinin 

temelinde yatan hiciv öğesi dikkat çekmektedir.  
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Resim 70 Paul Klee, Ġsimsiz/Ġki Balık, Ġki Olta Ġğnesi, Ġki Solucan, 1901, Karton üzerine 

kurĢunkalem ve suluboya, 15.2x21.7cm., Özel koleksiyon, Ġsviçre,  Bern, Zentrum Paul Klee 

(ZPK ArĢivi) 

 

 

 

 
 

Resim 71 Paul Klee, Mädchen mit Puppe/Bebekli Kız Çocuğu, 1905, Cam-boya  

(Grohmann 1955: 111) 
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Resim 72 Paul Klee, Falling Bird/DüĢen KuĢ, 1919, Kağıt üzerine suluboya, matbaa mürekkebi, 

16.2 x 18.7cm., (http://www.metmuseum.org) 

 

 

 
 

Resim 73 Paul Klee, guter Fischplatz/BolBalık, 1922/138, Kağıt üzerine suluboya ve kurĢunkalem, 

25x39.5cm.,  Özel koleksiyon (ZPK AĢivi) 

 

 

 
 

Resim 74 Paul Klee, Fischzauber/Balık Sihri, 1925, (Grohmann 1955: 211) 

 

http://www.metmuseum.org/
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Resim 75 Paul Klee, Schlangen Wege/Yılan Yolu, 1934/217, Tuval üzerine suluboya ve 

kurĢunkalem; orijinal çerçeve, 47.6x63.8cm., Özel koleksiyon, Almanya, (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
 

Resim 76 Paul Klee, Märchen vom roten Vogel/Kırmızı KuĢun Hikayesi, 1935/28,kağıt üzerine 

astar, tebeĢir ve suluboya, 20.9x32.8cm., Miyagi Sanat Müzesi, Sendai  (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
 

Resim 77 Paul Klee, Schlamm-Assel-Fisch/Balık KarmaĢası, 1940/323, Kağıt üzerine renkli astar 

ve tebeĢir, 34x53.5cm., Beyeler Vakfı Riehen/Basel  (ZPK ArĢivi) 
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Resim 78 Paul Klee, die Schlangengöttin und ihr Feind/Yılan Tanrıça ve DüĢmanı, 1940/317, 

Kağıt üzerine  renkli pastel, 29.6x42cm.,  Paul Klee Merkezi, Bern, Özel koleksiyon (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
 

Resim 79 Paul Klee, Blau mantel/Mavi Kedi, 1940/7, Kağıt üzerine yağlıboya ve pastel,  

22.5x27.6cm.,  Carl Djerassi Sanat Vakfı, Albertina, Viyana (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
 

Resim 80 Paul Klee, nach der Zeichnung/Betimleme Sonrası, 1919/113, Litografi üstü suluboya, 

22.2x16cm., Zentrum Paul Klee, Bern, Livia Klee bağıĢı (ZPK ArĢivi) 
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Resim 81 Paul Klee, Dame mit geneigtem Haupt/Eğik BaĢlı Kadın, 1919/222, Kağıt üzerine 

suluboya ve yağlıboya transfer, 28.3x14.6cm., Metropolitan Museum of Art, New York, Berggruen 

koleksiyonu (Schoz/Thomson 2008: 126) 

 

 

 

 
 

Resim 82 Paul Klee, Der Verliebte/AĢık Adam, 1923/91, Litograf, 27.4x19cm., Staatliche Müzesi, 

Berlin, National Galerie, Museum Berggruen (Schoz/Thomson 2008: 127) 
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Resim 83 Paul Klee, Der Mann mit dem Mundwerk/Büyük Ağızlı Adam, 1930/40, Kağıt üzerine 

suluboya, kurĢunkalem, mürekkepli kalem, 42.5x43cm., Zentrum Paul Klee, Bern, Livia Klee 

bağıĢı (Schoz/Thomson 2008: 134) 

 

 

   
 

Resim 84 Paul Klee, Versiegelte Dame/Mühürlü Kadın, 1930/62, Kağıt üzerine suluboya ve 

mürekkepli kalem, 49x35cm., Staatliche Müzesi, Berlin, National Galerie, Museum Berggruen 

(Schoz/Thomson 2008:135) 
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Klee, geliĢim yılları süresince, “bir arı gibi çalıĢarak, doğadan formlar ve 

perspektifler” toplamıĢtır. Bauhaus‟a geldiğinde doğa çalıĢmaları değiĢim göstermiĢ, 

iĢlevsel süreçlere ve devinime odaklanmıĢtır. O, formun doğada nasıl oluĢtuğunu 

bulmak için sürekli çalıĢmıĢtır. Bir bal peteği ya da bir akarsu ona esin kaynağı 

olmuĢtur. Yalnızca doğa değil, örme, dikiĢ, duvarcılık gibi basit el iĢçilikleri ona 

forma ulaĢmanın özgün yollarını göstermiĢtir.  

 

Klee, doğadaki her türlü nesneyi kullanmıĢtır. Çiçeklerle tohumlarını inceleyip, iç 

alanla dıĢ kabuk arasındaki iliĢkiyi anlamaya, kesitler alarak yapılarını çözmeye 

çalıĢmıĢtır. Ona göre içle dıĢ arasındaki iliĢki, biçimin değil, tinselle fizikselin 

uyumunun sorunudur.   

 

Klee‟ye göre, sanatsal bir yapıt, nesnenin dıĢ görünümünü değil, özünü 

yansıtmalıdır. Ġnsan devinimini ya da bir bitkinin büyümesini çağrıĢtırması yeterlidir.  

 

 

3.2 Paul Klee’nin Sanatında Müzik  

 

 
Klee, çok genç yaĢlarından beri müzik ve tiyatroyla ilgilenmiĢ, özellikle operaya 

tutkuyla bağlanmıĢtır. Sahnedeki değiĢimler, farklılaĢan görüntüler, dinamizm, 

kostümler ve dekorlar onu çok etkilemiĢtir. Operaya ilk kez on yaĢında gitmiĢ ve 

büyülenmiĢ, izlediği mükemmel performanslar bu tutkuyu beslemiĢtir. Resim eğitimi 

almaya karar verip Münih‟e gittiği yıllarda, günlüklerine yazdıklarının çoğu, müzik 

ve özellikle, opera yorumları olmuĢtur. Bir operayı ya da tiyatro oyununu izlemeden 

önce, onunla ilgili her Ģeyi okumuĢ ve böylece zevkine vararak izlemiĢtir. Bütün 

bestecilerle ilgilenmiĢtir ama onun için operanın tek büyük ustası Mozart‟tır. 

Mozart‟ın bütün operalarını mükemmel olarak değerlendirmiĢtir. Beğendiği bir eseri, 

defalarca izlemiĢ, iyi anlayabilmek için evde, o eserin piyano uyarlamaları üzerine 

çalıĢmıĢtır. Bu titizliği ve ilgisi sonucu, haliyle, yapılan yanlıĢlara asla tahammül 

etmemiĢtir. (P. Klee 1968b: 93-102) 

 



84 
 

 
 

Resim 85 Paul Klee, Einsiedelei/Ġnziva Yeri, 1918/61, Tuval üzerine tebeĢir astar, suluboya ve 

guaĢ, 18.4x 25.9cm., Zentrum Paul Klee, Bern (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
 

Resim 86 Paul Klee, Botanisches Theater/Botanik Tiyatrosu, 1934/219, Kağıt üzerine yağlıboya, 

suluboya ve kurĢunkalem, 50.2x67.5cm., Lenbachhaus Städtische Galerisi, Münih, Gabriele 

Münter ve Johannes Eichner Vakfı (ZPK ArĢivi) 
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Klee, baĢyapıtlarından biri olan “Botanisches Theater (Botanik Tiyatro)”ı (Resim 

86) yapmaya 1924‟de baĢlamıĢtır. Resmin sağ yanında dengeyi tam sağlayamadığını 

düĢünerek, bir kenara bırakmıĢ, yıllar sonra üzerinde yeniden çalıĢmıĢtır. Saydam 

kırmızı-kahvelerini ve inci renklerini kullandığı resminde, oyuncuların bitkiler 

olduğu bir tiyatro sahnesi oluĢturmuĢtur. Resim, gizemli elemanların yer aldığı bir 

labirent gibidir ve Hieronymous Bosch‟un resimlerini çağrıĢtırmaktadır. (Grohmann 

1955: 207) Klee‟nin bu tür resimleri, orta halka iĢleri olarak değerlendirilmektedir. 

Fantastik öğeler, düĢsel mekanlar kullandığı yarı-anlatıcı bu resimlerinde, gerçeklik 

sonsuzluğa, sanat  ise simgeler dünyasına taĢınmıĢtır. (Grohmann 1955: 199) 

 

Klee‟nin tiyatro ve operaya olan tutkusu, oğlu Felix‟in büyümesiyle farklı bir anlam 

kazanmıĢtır. Babası, bitpazarında dolaĢırken, Münih‟in ünlü kukla tiyatrosu “Kasperl 

ve Gretl (Punch ve Judy)” da vakit geçiren Felix, bir zamanlar babasının da yaptığı 

gibi, bu tiyatroyu ve kahramanlarını hayranlıkla izlemektedir. Babası ona, dokuzuncu 

doğum gününde, bu tiyatro karakterlerinden oluĢan, kendi yaptığı sekiz kuklayı 

hediye etmiĢ, bu sayı, Felix‟in, yeni sipariĢleriyle, gittikçe artmıĢ, evde bir kukla 

tiyatrosu oluĢmuĢtur. (Hopfengart/Sladeczek 2006: 43) 

 

 
 

Resim 87 Paul Klee, 30 kukla grup halinde,  1916-1925, Zentrum Paul Klee, Bern, Livia Klee 

bağıĢı, (ZPK ArĢivi) 

 

Felix, henüz on dört yaĢını doldurmadan, Bauhaus‟ta, okulun en genç öğrencisi 

olarak öğretime baĢlamıĢtır. AhĢap atölyesinde hem ön, hem arka sahnesi olan, 

alıĢılmamıĢ bir kukla tiyatro sahnesi yapmıĢtır. Klee, Felix 1925‟de Bauhaus‟tan 

ayrılana kadar, kukla yapmayı sürdürmüĢ, Bauhaus ustalarının da kuklalarını 

yapmıĢtır. Baba-oğulun bu oyunları, sanat dünyasına, Klee‟nin kuklalarını 

kazandırırken (Resim 87), Felix‟e de tiyatro yönetmeni olmanın yolunu açmıĢtır. Bu 
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kuklalar bazı özel sergilerde yer almıĢtır, ama hiçbir sanatsal etkinlikte 

sergilenmemiĢtir. (Hopfengart/Sladeczek 2006: 21) 

 

  
 

Resim 88 Paul Klee, Oto-portre, 1922, Zentrum 

Paul Klee, Bern (Hopfengart/Sladeczek 2006: 

80) 

 

Resim 89 Oto-portre ayrıntı Bern      

(Hopfengart/Sladeczek 2006: 81)      

 

 

 

   
 

Resim 90 Paul Klee,  Emmy “Galka” Scheyer, 

1922, Zentrum Paul Klee, Bern 

(Hopfengart/Sladeczek 2006: 83) 

 

Resim 91 Paul Klee, Bağdat Berberi, 1921, 

Zentrum Paul Klee, Bern (Hopfengart/Sladeczek 

2006: 72) 
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Resim 92 Paul Klee, Koca Kulaklı Palyaço, 

1925, Zentrum Paul Klee, Bern   

(Hopfengart/Sladeczek2006: 107) 

 

Resim 93 Paul Klee, Elektrikli hayalet, 1923, 

Zentrum Paul Klee, Bern 

(Hopfengart/Sladeczek2006: 90) 

 

 

 
 

Resim 94 Felix Klee babasının otoportresi ve Emmy “Galka” Scheyer ile, 1988, 

(Hopfengart/Sladeczek 2006: 41) 
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Müzik, Klee‟nin sanatının temel taĢlarından biridir. Onun müziğe yaklaĢımı, 

düĢünsel düzlemdedir. Herhangi bir besteden yola çıkarak ya da dinlediği bir 

parçanın etkisinde kalarak resim yapmamıĢ, müziği, resimde bir düĢünme biçimi 

olarak ele almıĢtır. 

 

Klee, gençlik yıllarından beri resimle müzik arasında bağ kurmuĢtur. Ona göre, her 

iki sanat da zamansaldır. Resim sanatının, bitmiĢ biçimden yola çıkmasını bir 

eksiklik olarak görmektedir.  

 

Ġki sanat da zamansaldır, ama müzikte, seslerin yürüyüĢü, çizgisel zaman akıĢı içinde 

gerçekleĢmektedir. Oysa karĢıt güçlerin eĢzamanlı var olduğu evrensel oluĢum, 

döngüsel bir devinimdir. Zaman, mekânla bütünleĢmektedir. Bu gerçek, resmi, 

müzikten daha öteye götürebilecektir. Gençlik yıllarındaki kararsızlığını, her 

zamanki gibi, kendine karĢı da eleĢtirel ve esprili olabilen tavrıyla, Ģu sözlerle dile 

getirmiĢtir:  

 

“Müzik benim için büyülü bir sevgili gibiydi 

Ressam olarak mı ünlü olmalıydım? 

Yazar olarak mı? Ne kötü bir Ģaka! 

Böylece iĢsiz kalıp ortalıkta gezineceğim.” (P. Klee 1968b: 26/67) 

 

 

Müzisyen bir aileden gelen Klee, özellikle de babasının ısrarıyla, yedi yaĢında keman 

dersleri almaya baĢlamıĢtır. O günlerde, kemanını taĢımakta zorluk çeken küçük 

Paul‟e, annesi yardım etmiĢ ve bu müzik eğitimi sürecinde oğlunu hep 

desteklemiĢtir. 

 

Uzun yıllar, farklı orkestralarda kemancı olarak görev aldığı halde, kendisinde 

virtüöz olabilecek yeteneği görmemiĢtir. Müzik, her zaman günlük hayatının bir 

parçası olmuĢtur. Evlerinin bir odası müziğe ayrılmıĢ, Lily orada piyano dersleri 

vermiĢ, her akĢam beraber müzik yapmıĢlardır. Hastalığı engel olana kadar, her 

sabah, resim yapmadan önce, bir saat keman çalmayı, ara vermeksizin ve hep çok 

severek sürdürmüĢtür. (Kahnweiller 1950: 13) 
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Her besteci için öznel düĢünceleri olmuĢtur. Örneğin, hayran olduğu Mozart‟ın bir 

parçasını çalıyorsa, kendinden bir Ģey katmamayı yeğlemiĢ, “Mozart olsa, nasıl 

çalardı” diye düĢünmüĢtür. (Grohmann 1955: 70) 

 

Modern bestecileri dinlemiĢ, konserlerine gitmiĢ ama bunlardan birini, kendisi, asla 

çalmamıĢtır. Her zaman, özellikle de yalnız olduğu zamanlarda, dinlemek ya da 

çalmak için tercih ettiği, klasik müzik olmuĢtur. 

 

Mozart‟dan sonra, Bach, Beethoven, Haydn ve Schubert en çok sevdiği bestecilerdir. 

Stravinsky, Hindemith ve Weber, modern besteciler arasında beğendikleridir. 

Modern müzikle modern resim arasında benzerlik bulmadığını belirtmiĢtir. Her 

alanın kendi sorunlarına yoğunlaĢmıĢtır. Bach ve Mozart‟ın, resim kurallarını 

formüle etmekte yararlı olabileceğini düĢünmüĢtür. Modern müziğin, modern 

resimden daha geliĢmiĢ olduğuna inanmıĢtır.  Ona göre müziğin on sekizinci 

yüzyılda geldiği noktaya resim henüz gelememiĢtir.  

 

 
 

Resim 95 Paul Klee, Alter Klang/Eski Sesler, 1925/236, Karton üzerine yağlıboya, 38.1x37.8cm., 

Kunstmuseum, Basel, Richard Doetsch-Benziger‟ın mirası  (ZPK ArĢivi) 

 

Klee‟nin baĢyapıtlarından “Alter Klang” (Resim 95), eski sesler anlamında Almanca 

bir müzik terimidir.  Genel olarak, Rönesans‟dan on dokuzuncu yüzyıla kadar olan 

dönemdeki melodi, armoni ve tonalite kavramlarını içermektedir. Bunlar, Klee‟nin 

müzikte en çok sevdiği kavramlardır. Müzik kavramından yola çıkan, renk-

dörtgenlerinin doruk noktası olarak değerlendirilmiĢ olan bu resim,  resimsel 

inĢacılığın örneklerinden biridir. Kenarlardaki koyu renkler ve ortadaki parlak 
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renklerin dâhice diziliĢiyle, kompozisyon hareket eder gibi gözükmektedir. Resmin 

adı farklı düzeylerde düĢünmeyi olanaklı kılan ipuçları vermektedir 

Klee‟yi, diğer ressamlardan ayıran en önemli özelliklerden biri,  resme, insanî, hatta 

çocuksu bir neĢe katan, düzensiz boyutlarda ve biçimlerde dörtgenler kullanması 

olmuĢtur. Klee‟nin bu özgün yaklaĢımı, hayran olduğu Mozart‟da da görülmektedir. 

(Kagan 1993: 33) 

 

Müzik bağlamında değerlendirecek bir grup resminde, Klee, opera imgelerini, 

özellikle de komik opera figürlerini kullanmıĢtır. Klee‟nin opera resimlerinin en 

bilineni “Der bayrische Don Giovanni (Bavyeralı Don Giovanni)” (Resim 96)dir. 

Mozart‟ın „Don Giovanni‟ operası, Klee‟yi çocukluğundan beri büyülemiĢtir. 

Resimde yer alan isimler opera karakterleridir. Bu resimde, diğer resimlerindeki gibi, 

renk dörtgenleri değil, Delaunay‟ı anımsatan renk üçgenleri kullanmıĢtır. 

 

 
 

Resim 96 Paul Klee, Der bayrische Don Giovanni/Bavyeralı Don Giovanni, 1919/116, Kağıt 

üzerine suluboya ve kurĢunkalem,  22.5x21.3cm., Solomon R., Guggenheim Müzesi, New York, 

ABD (ZPK ArĢivi) 

 

 

Klee‟nin favori bestecileri Mozart, Bach, Haydn ve Beethoven, eserlerinde 

“polifonik (çok sesli)” yapı kullanılmıĢlardır. Klee, polifoniyi “bağımsız konuların 
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eĢzamanlılığı” olarak nitelemiĢtir. Geç on sekizinci yüzyıl polifonik müzik 

eserlerinde, iki ya da üç ayrı melodi, tek tek sahip olduklarının toplamından çok daha 

güçlü bir değere sahip olarak, bir arada gitmektedir. Klee de, bağımsız renkleri, tek 

bir kompozisyonda eĢzamanlı bir uyum içinde birleĢtirmesini sağlayacak “resimsel 

polifoni” diye adlandırdığı bir sistem geliĢtirmiĢtir. Klee, polifonik resmin müzikten 

daha üstün olduğunu savunmuĢtur, çünkü bu yöntemle yapılan resimlerde, zaman 

elemanı uzamsal bir eleman haline gelmektedir. Bauhaus ders notlarında, polifonik 

kuramlarını anlattığı birçok çizim yer almaktadır. (Kagan 1993: 40)  

 

 
 

Resim 97 Paul Klee polyphon gefasstes Weiss/Beyazın Polifonik Tanımı, 1930/140, Kağıt  

üzerine kurĢunkalem ve suluboya, 33.3x24.5cm., Zentrum Paul Klee, Bern (ZPK ArĢivi) 
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Resim 98 Paul Klee,Hut, Dame und Tischchen/ġapka ve Kadın, 1932/263, Karton üzerine jüt, astar 

ve suluboya, 63.5x35.6cm., Solomon R. Guggenheim Müzesi, New York (ZPK ArĢivi) 

 

Klee‟nin hayal ürünü bir takım sembolleri de kullanarak yarattığı aletlerle 

oluĢturduğu resimlerinden biri olan “Die Zwitscher-Maschine (Cıvıldayan Makine)” 

(Resim 99)‟de müzik kutusununki gibi bir kol ve bu kol çevrilince öten dört kuĢ yer 

almaktadır. 1950‟de genç bir besteci olan Giselher Klebe, bu resimden esinlenerek 

yaptığı, “Die Zwitscher-Maschine” adını verdiği bestesinin ilk ölçülerinde, 
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duraklamalar ve titreĢimleriyle, Klee‟nin yapı kuralını müziğine uyarlamıĢtır. Aynı 

yıllarda,  Hanz Werner Henze de “Ballet Scenes (Bale Sahneleri)” adlı bestesinde 

Klee‟nin müziksel tasarımından yararlanmıĢtır. (Grohmann 1955: 206) 

 

 
 

Resim 99 Paul Klee, Die Zwitscher-Maschine/Cıvıldayan Makine, 1922, Kağıt üzerine suluboya, 

mürekkep ve yağlıboya, Modern Sanat Müzesi, New York (ZPK ArĢivi) 

   

ÇağdaĢ bestecilerden Pierre Boulez de, 1948‟de Klee‟nin birkaç resmini görmüĢ ve 

çok etkilenmiĢ, yakından tanımak için onun yazdıklarını okumaya baĢlamıĢtır. 

Boulez, okudukça Klee‟nin dünyasına dalmıĢ, Klee‟nin sanatını “yapı oluĢturan 

düĢünce” temeli üzerine kurmuĢ olmasından çok etkilenmiĢtir. Özellikle, müziğin 

biçimlendirme öğelerini kullandığı, Mısır yolculuğu sırasında ve sonrasında yaptığı 

arazi resimleri üzerinde durmuĢ, birkaç yıl sonra, bu resimlerden birinin adını taĢıyan 

bir kitap yazmıĢtır. “Monument im Fruchtland (Bereketli Topraklardaki Anıt)” 

(Resim 100)  bu arazi resimlerinin en çok bilinenidir ve Bern‟de bulunan Zentrum 

Paul Klee (Paul Klee Sanat Merkezi)‟nin bir adı da  “Monument im Fruchtland”dir. 

 

Boulez, “Le Pays Fertile (Bereketli Topraklar)” adlı kitabında, Klee‟deki çok 

etkileyici basitliğin ona iki önemli Ģeyi; biçimlendirme öğelerini basit bir ilkeye 
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yönelerek sadeleĢtirmeyi ve sınırlamayı öğrettiğini ve bu ilkeden yola çıkarak sayısız 

olanaklar bulunabileceğini vurgulamıĢtır. Boulez, Klee‟yi örnek alarak müziksel 

öğeleri indirgemiĢ, sınırlamıĢ ve böylece, bu sadeleĢtirme sayesinde sayısız 

olanaklara eriĢmiĢtir. Klee‟nin resimlerindeki durağan zemin üzerindeki biçimler, 

gözün hareketini sağlamaktadır. Göz, aynı zamanda hem durağanlığı, hem de 

hareketi algılamaktadır. Boulez bunu müzikte denemiĢtir. Onun kompozisyonlarında, 

kulak, yürüyen ses çizgileriyle, bu çizgilerin arka planındaki durağan tınıları aynı 

zamanda algılamaktadır.
 
 (ĠpĢiroğlu 2010: 17) 

 

 
 

Resim 100 Paul Klee, Monument im Fruchtland/Bereketli Topraklardaki Anıt,  1929/41, Kağıt ve 

karton üzerine suluboya ve kurĢunkalem, 45.7x30.8cm., Zentrum Paul Klee, Bern (ZPK ArĢivi) 

 

Bu bölümde incelenen, müzik etkisi baĢlığı altında birçok araĢtırmaya konu olmuĢ 

resimler, bu çalıĢma kapsamında “resmin mimarî”si baĢlığı altında 

değerlendirilmiĢtir. Çünkü “Monument im Fruchtland”da adı dıĢında o coğrafyayı 

birebir anımsatan ya da anlatımcılık taĢıyan herhangi bir öğe yoktur. Amaç görüleni 

temsil etmek değil, resmin kendi dünyasını oluĢturmaktır. Resmin yapısını 

oluĢtururken, bu yapıdaki dengeyi sağlarken baĢvurulan yol, Tunus coğrafyası ya da 

müzik ritmidir.  
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3.3 Paul Klee’nin Tinsel Dünyası  

 

YaratılıĢ, varoluĢ, değiĢim, hareket, doğum, ölüm, sanat, evren, Klee için birer 

sorunsaldır. Bu sorunsalları çözümlemek için düĢünmüĢ, resim yapmıĢ, Ģiir yazmıĢ, 

keman çalmıĢ, kendinden baĢka bir kaynağa baĢvurmak gereksinimi duyduğunda ise 

felsefe kitapları okumak yerine matematik problemleri çözmeyi yeğlemiĢtir.   

 

Klee‟nin bu eğilimi Platon‟u düĢündürmektedir. Platon‟a göre: Bu evrende 

duyumsadığımız varlıklar birer gölgedir ve asıl var olan Ģeyler, bu gölgeler ve bu 

yanılsamalar değil, onların ardındaki ölümsüz “idea”lardır. Bir varlık, ne kadar 

olağanüstü olursa olsun, zamanla bozulur ve kaybolur; oysa o varlığın ideası 

ölümsüzdür, değiĢmez. Öyleyse, değiĢim içinde bulunan görüntülerin bilgisini bir 

yana bırakarak, hiçbir zaman değiĢmeyen ideaların bilgisine ulaĢmak gerekir; 

felsefenin amacı bu olmalıdır; gerçek bir filozof, bu aldatıcı görünümlerin ardına 

saklanmıĢ olan mutlak bilgiyi, yani ideaların bilgisini yakalayabilen kiĢidir. 

Matematik, Platon‟un gözünde çok önemli bir bilimdir; çünkü onunla gerçek bilgiye, 

yani “Tanrı Ġdeası”na ulaĢmak olanaklıdır; zaten Tanrı‟nın kendisi de bir 

matematikçidir. Platon‟a göre, matematik, gölgeler evreni ile idealar evreni arasında 

bir ara dünya veya iki evreni birbirine bağlayan bir geçittir. Platon, Akademisi‟nin 

kapısına “Geometri bilmeyen bu kapıdan girmesin.” diye yazdırmıĢtır. 

(http://www.kimkimdir.gen.tr) 

 

Klee, yaĢadığımız dünyanın tek dünya olmadığına, evrende her Ģeyin değiĢim ve 

oluĢum içinde olduğuna inanmıĢtır. Evrende sürekli devinim, oluĢum ve değiĢim 

vardır. Ona göre sanatçı, doğada biçimlenmiĢ olarak gördüğü Ģeylere derinine 

bakmayı baĢarabilirse ve böylece dünle bugün arasında bağlantı kurabilirse, geleceği 

daha kolay düĢleyebilecektir.
 
(P. Klee 1924) 

 

Paul Klee resimlerinde, sanatın kendine özgü yaratıcı ve öngörülü gücünü sezdirir. 

Çağımızda, teknolojinin olanaklarıyla, bir hücreden, uzaydaki yıldızlara kadar, 

birçok Ģeyin görüntüsü elde edilebilmektedir. Bu teknolojiye sahip olmayan 

Klee‟nin, bugünü yaĢamıĢçasına kurguladığı eserlerinde, bu görüntülerle benzerlikler 

bulunabilmektedir. Böylesine bir öngörünün temelinde ne yattığını merak etmemek 

olası değildir. 
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Klee, bazı resimlerinde insan yüzünü, tek gözlü olarak göstermiĢtir. Bu yaklaĢımının 

altında yatanı defterlerinde aldığı notta Ģöyle açıklamıĢtır: “Gözün biri, gören, diğeri, 

sezen gözdür.” (P. Klee 1968b: 310/937) Sezen göz de dıĢarıya yöneliktir ama 

öngörülüdür. Bugünden, yarını görür. Bu tür resimlerinde, ikinci gözün yerindeki 

boĢluk sezginin simgesi olarak yorumlanmıĢtır.  

 

 
 

Resim 101 Paul Klee, das Auge/Göz, 1938/T15, Jüt üzerine pastel boya, 45,5x64cm., (Klee 2007: 

Ön kapak)   

 

Klee‟ye göre, yapı oluĢturan düĢünce, ortada olmayan bir Ģeyi düĢünmek, 

düĢüncesinde ona biçim vererek oluĢturmak, görselleĢtirmektir. Bu düĢüncelerin 

temelinde, Uzakdoğu felsefesine yaklaĢan bir inanç yatmaktadır. Klee, monoteist 

dinlerin inancı olan çizgisel zaman akıĢına inanmamıĢtır. O yaĢam felsefesini, 

evrensel dolaĢım inancı üzerine kurmuĢtur. Evrensel dolaĢım karĢıt güçlerin 

çarpıĢtığı, bitmeyen ve bitmeyecek olan dairesel bir devinimdir. Bu devinimde 

doğan, ölen, üreyen, yok olan, biçim değiĢtiren güçlerin oluĢturduğu bir süreklilik 

vardır. Ġnsan bu oluĢumun bir parçasıdır. Onun yaratısı olan sanat (burada soyut 

sanat sözkonusudur), doğadaki biçimlerin soyutlaması değil, evrensel oluĢuma koĢut 

bir yaratıcılığın ürünüdür. (ĠpĢiroğlu 2010: 11) 

 

Metafizik düĢünceyle ilgi kurmaya baĢladığı dönemdeki düĢüncelerini, 1917 yılında,  

günlüklerine Ģöyle yansıtmıĢtır:  
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“Bizler, ruhumuz üzerinde etkili olan anlatımı ve aydınlatılan düĢünceyi belirleyen, 

biçimsel alanda araĢtırmalar yapıyoruz. Felsefenin sanata eğilimi var. Önceleri, 

insanların pek çok Ģey görmesine ĢaĢardım. Çünkü ben, yalnızca biçimleri 

düĢünüyordum, geri kalan ise kendiliğinden ortaya çıkıyordu. Uyanan bilincim ve iĢte 

bu „geriye kalan‟ çok yararlı oldu ve yaratılarımda, bana büyük çeĢitlilik sağladı. 

Biçimsellikte baĢarılı olduktan sonra, yeniden, „düĢün ressamı‟ olabilirim artık. Ve 

artık, soyut sanat diye bir Ģey görmüyorum. Yalnızca, geçici olanın soyutlanmasıydı 

geriye kalan. Her ne kadar görünürdeki dünya olmasa da, benim nesnem artık 

dünyaydı. (P. Klee 1968b: 374/1081) 

 

Felsefe ve mitoloji kadar, dinler de Klee‟nin ilgisini çekmiĢtir. Din, ona göre, insan 

deneyiminin ve algısının yarattığı dünyanın bir parçasıdır. Din etkisi, Klee‟nin 

eserlerinde Ġsa, Tanrı, melek ya da Ģeytan temsilleri olarak kendini göstermektedir. 

Bu resimlerde onun Hıristiyanlığın ikonografisine yakınlığı belirgin olarak izlense 

de, eserlerinin hemen hepsinde, bu Ġncil hikâyelerinin, ya da figürlerinin, onun 

eleĢtirel, Ģüpheci ve alaycı süzgecinden geçtiği çok açık olarak görülmektedir. Bu 

yaklaĢımının asıl nedeni, ateist kafa yapısı ve dayatılan olguları sorgulama 

dürtüsüdür. Ayrıca, kendisi bir teozofist
3
 olmasa da (Klee ateist olarak 

bilinmektedir), birlikte çalıĢtığı arkadaĢlarının, özellikle Kandinsky‟nin teozofiye 

verdiği önemin düĢüncelerinde etkisi olmuĢtur. 

 

1921‟de yaptığı, “Adam und Evchen (Âdem ve Küçük Havva)”, (Resim 102), „Âdem 

ve Havva‟ yorumunda, Ġncil‟in günahkâr figürlerini bu dünyalı olarak betimlemiĢtir. 

Bıyığı ve küpesiyle,  modern bir Âdem‟e, Siyam ikizi gibi omzundan yapıĢık, 

çocuksu, atkuyruklu bir Havva eĢlik etmektedir. Arka plandaki tiyatro perdesi, bu 

ilginç çifte bambaĢka bir anlam yüklemekte; Âdem‟i elinde küçük bir kız kuklası 

olan bir kuklacı gibi göstermektedir. Böylece, cennetin hikâyesi, sahne için 

tasarlanmıĢ, dokunaklılığını yitirmiĢ bir senaryo, bir komedi haline gelmiĢtir.  

 

                                                           
3
 Ġnsanın öz varlığına, düĢüncenin gücüne ve bütünsel bir tanrı anlayaĢına sahip evrensel inanıĢ. 

Hristiyanlıktan önce de varolan bu inanıĢ, doğu kaynaklıdır ve yirminci yüzyıl baĢlarında Avrupa‟da, 

özellikle de yükselen değer modernizmin yanlıları olan sanatçılar arasında yaygınlaĢmıĢtır.  
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Resim 102 Paul Klee, Adam und Evchen/Adem ve Küçük Havva, 1921/12, Kağıt üzerine yağlıboya 

ve suluboya, 31.4x21.9cm, New York Metropolitan Müzesi, Berrggruen Koleksiyonu, 

(Schoz/Thomson 2008: 290) 

 

Klee‟nin melekleri de, iyi ve kötü karakterleriyle oldukça insanîdirler. Örneğin, 

1920‟de yaptığı“Angelus Novus” (Resim 103), kıvırcık saçlı, çatık kaĢlı, kanatımsı 

kolları havada, kuĢ ayaklı, gömlekli, kravatlı bir melektir. Uçma isteği ve uçabilme 

yeteneği, Klee‟nin resimlerinde çoğunlukla, insanın Tanrısal bir mükemmelliğe 

ulaĢma çabasının imgesel ifadesi olarak yer almaktadır. (Schoz/Thomson 2008: 284) 

 

Bu resmin diğer meleklerine göre daha ünlü olmasının nedeni, sahibinin ünlü 

düĢünür Walter Benjamin olmasıdır. Benjamin bu resmi, 1921‟de satın almıĢ, nereye 

gittiyse yanında götürmüĢtür. Yanında taĢıyamadığı durumlarda ise, resim dostları 

tarafından korunmuĢ ve bir Ģekilde ona mutlaka ulaĢtırılmıĢtır. Walter Benjamin‟in 

1932‟de intihar etmeye karar verdiğinde, vasiyetinde bu resmi özel bir armağan 

olarak bıraktığı en iyi arkadaĢlarından biri olan Gershom Scholem, “Benjamin‟in 

Meleği” üzerine yazdıklarında Ģöyle demiĢtir. “Klee‟nin resmi, Benjamin‟i ilk 

gördüğü anda çok etkilemiĢ, yirmi yıl boyunca düĢüncelerinde önemli bir rol 

oynamıĢtır. “Angelus Novus” ünlü düĢünür için üzerinde meditasyon yapılabilecek 

bir resim ve manevi bir çağrının andacı gibiydi.” (Dellaloğlu 2005: 71) 

 

Walter Benjamin‟in “Parıltılar” adlı kitabındaki “Angelus Novus” tanımlaması, 

resmin düĢünür üzerindeki etkisini açıkça göstermektedir: 
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“Klee‟nin „angelus Novus‟ adlı bir tablosu var. BakıĢlarını ayıramadığı bir Ģeyden 

sanki uzaklaĢıp gitmek isteyen bir meleği tasvir ediyor. Gözleri fal taĢı gibi, ağzı açık, 

kanatları gerilmiĢ. Tarih meleğinin görünüĢü de ancak böyle olabilir, yüzü geçmiĢe 

çevrilmiĢ. Bize bir olaylar zinciri gibi görünenleri, o tek bir felaket olarak görür: 

Yıkıntıları durmadan üst üste yığıp ayaklarının önüne atan bir felaket. Biraz daha 

kalmak isterdi melek, ölüleri hayata döndürmek, kırık parçaları yeniden 

birleĢtirmek… Ama cennetten gelen bir fırtına kanatlarını öyle Ģiddetle yakalamıĢtır 

ki, bir daha kapayamaz onları. Yıkıntılar gözleri önünde göğe yükselirken, fırtınayla 

birlikte çaresiz, sırtını döndüğü geleceğe sürüklenir. ĠĢte ilerleme dediğimiz Ģey bu 

fırtınadır.” (Dellaloğlu 2005: 94) 

 

 

 
 

Resim 103 Paul Klee, Angelus Novus, 1920/32, Kağıt üzerine suluboya ve yağlıboya, 

31.8x24.2cm., Ġsrail Müzesi, Kudüs, Fania ve Gershom Scholem armağanı (Schoz/Thomson 2008: 

286) 
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Resim 104 Paul Klee, wachsamer Engel/Uyanık Melek,  1939, 859 (UU 19), Gazete kağıdı üzerine 

astar ve kalem, 48.5x33cm.,  Özel koleksiyon, Ġsviçre  (ZPK ArĢivi) 

 

 

 

 
 

Resim 105 Paul Klee, Little Blue Devil/Küçük Mavi ġeytan, 1933, 25.4x208cm., (ZPK ArĢivi) 
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Resim 106 Paul Klee, Angelus Militans/Militan Melek, 1940, 333 (G 13), Tuval üzerine yağlıboya 

ve pastel 70x50cm., Staatsgalerie Stuttgart, Steegmann Koleksiyonu (ZPK ArĢivi) 

 

Klee‟nin eleĢtirel ve alaycı yaklaĢımı, melekleri ve Ģeytanlarında olduğu gibi, dinsel 

konuları ele aldığı diğer resimlerinde de izlenmektedir:      

 

 
 

Resim 107 Paul Klee, Das Lamm/Kuzu, Karton üzerine yağlıboya ve kalem, 31.2x40.7cm., Städel 

Müzesi, Frankfurt (ZPK ArĢivi) 
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Resim 108 Paul Klee, bebende Kapelle/Sallanan Kilise, 1924,247, Kağıt üzerine Yağlıboya transferi 

ve suluboya, 34x36.5cm., Staatliche Müzesi, Berlin  (ZPK ArĢivi) 

 

Yalnızca dini değil, tüm evreni anlamak, Klee için kuĢku dolu bir mücadeledir. Ona 

göre eskileri sorgulamayan, yenileri bulamaz: “Yalnızca mücadeleciler benim 

beğenimi kazanabilir. Ve onların en büyüğü de benim, çünkü Tanrı‟yla mücadele 

ediyorum.” (F. Klee 1964: 59) 

 

 
 

Resim 109 Paul Klee, Dämon über den Schiffen/Gemilerin Üzerindeki ġeytan, 1916, Kağıt üzerine 

suluboya ve mürekkepli kalem, 23.7x20.7cm., Lillie P. Bliss bağıĢı, VG Bild-Kunst, Bonn (ZPK 

ArĢivi) 
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Klee‟nin tinsel dünyası, doğal olarak, yalnızca resimlerine değil onun tüm yapıtlarına 

yansımıĢtır. Kendi dünyasını kurarken ve bunu aktarırkenki ustalığı, yalnızca 

figürlerle kurduğu kompozisyonlarında değil, sözcüklerle kurduğu Ģiirlerinde de 

kendini göstermektedir.  

 

Klee‟nin Ģiiri, Mallarmé‟den Rilke‟ye kadar gelen „çeliĢkinin Ģiiri‟ ile 

iliĢkilendirilmiĢtir. Klee‟nin Ģiiri, geniĢ anlamda, Bauhaus‟da olduğu gibi, hedefleri 

titizlikle saptanmıĢ, programları hazırlanmıĢ, çok iyi öğretebilmek amacıyla 

hazırlanmıĢ bir ders gibi ortaya çıkmıĢ ve öyle ĢekillenmiĢtir.  Yirminci yüzyılın 

bütün diğer sanatçıları içinde Klee, büyülü hayal âlemine bilinçli olarak giren, belki 

de tek sanatçı olmuĢtur.  

 

ġiirleri, varoluĢun belirsizliğini, gerçekliğin boĢluğunu ve o boĢluğun, insan 

çabası ve sanatsal yaratı ile doldurulması gereksinimi iĢlemiĢtir. Bunların hiçbiri 

egemen bir yaratma arzusundan değil, her Ģeyin acı veren belirsizliği ile, varoluĢa 

iliĢkin yıkılmaz bilincinden kaynaklanmıĢtır. Belirsiz imgeler, sanatçı tarafından, 

kaybolmuĢ bir boyutun karanlığından uyandırılıp, aĢağıdaki Ģiirlerinde olduğu 

gibi, anlam ve Ģekil verilerek yeniden canlandırılmaktadır: (P. Klee 1961: 11,12) 

 

“Bir ağaca baktığımda  

Gıpta edilesi kuĢlar  

dert etmezler,  

ne geçmiĢlerini ne köklerini,  

ve hallerinden memnun gün boyunca daldan dala konup  

kendi sonlarını cıvıldarlar (24.12.1902)” (P. Klee 2005: 130/466) 

 

“Derinliklerdeki kapı, açıl artık, 

Çekil artık havayı koklayanların aydınlığından, 

Beni özgür bırak. 

Ve aydınlık eller gelir, beni tutarlar, 

ve neĢeyle dostça Ģeyler söylerler: 

güzel, yabani hayvanların resimleri, buraya gelin, 

Kafeslerinizden çıkın artık, 

Sevgiyle parmaklarınız hareket etsin 

Alev alev yanan tüylerinizde, 

ve bir zamanlar Tanrının bahçesindeki gibi 

Gece ve gündüz 

güneĢli parlak yıldızların olduğu gibi. 

(Titrekler Ģiirinin cennetinde)” (P.Klee 2005: 220/863) 
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“Ben geldiğim için açtı bütün çiçekler, 

Her taraf dopdolu, çünkü ben varım. 

Kulaklarım bir büyü yaparak 

Yüreğime bülbül sesi dinletiyor. 

Her Ģeyin babasıyım ben, Yıldızlardaki herĢeyin, 

Ve en uzakta olanların. 

Ve, ben gittiğim için akĢam oldu 

Ve buluttan giysiler 

Bizi ıĢıkla sardı. 

Ben gittiğim için, 

Hiçliğin gölgesi düĢtü 

Her Ģeyin üzerine. 

Hey gidi diken 

Meyvesi gümüĢ gibi parlayıp büyüyen!” (P. KLee 2005: 331/1081a)  

 

Klee‟nin resimleri belki de en çok Ģiire yakındır. Biçim hazinesinden seçilmiĢ 

imgeler, desenler, çizgilerle kurulan yapıda,  renk tonları resmin kafiyesidir. 

Biçimlerin Ģiiri renkle canlandırılmıĢtır.  

 

Yarattığı dinamik görüntülerle ıĢığın formlara nasıl devinim sağladığını, düz 

çizgileri nasıl büktüğünü, paralelleri nasıl birleĢtirdiğini göstermiĢtir. Sembolist 

Ģairler gibi, Klee de, dünyanın kiĢisel algılara açık bir semboller diyarı olduğunu 

düĢünmektedir. Kalemle ya da boyayla yapılmıĢ olsun, bu eserlerde, izleyenle 

paylaĢmayı hedefleyen bir dil kullanılmıĢtır. Amaçları sanatçının gördüğünü 

anlatmak değil, izleyenlerin bu Ģifrelerle yazılmıĢ dünyada ne göreceği, nasıl bir 

anlam çıkaracağıdır. (Wyman 2004: 138-139) 

 

“Insula dulcamara” (Resim 110) Klee‟nin en büyük boyutlu resmidir. Kullandığı 

semboller basit çizgisel formlardır. Resmine ilk verdiği isim Yunan mitolojisinden 

alınma “Insel der Kalypso (Kalipso Adası)”dır. Klee, daha sonra, anlamını 

kısıtlamamayı, daha açık bir anlatım kullanmayı yeğlediğinden adını 

değiĢtirmiĢtir. “Insula dulcamara”nın egzotik çağrıĢımları vardır. Aynı zamanda, 

tatlı (Latince: dulcis) ve acının (Latince: amarus) zıtlığına iĢaret etmektedir. Klee, 

bu ismi koyarken, aslında büyük olasılıkla, kendi hastalığı için kullandığı, Ģifalı 

bir ot olan “Solanum dulcamara”ya gönderme yapmaktadır.(Baumgartner 2005: 

96)  
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Resim 110 Paul Klee, Insula dulcamara, 1938/481, Jüt tuval üzerine yağlıboya,  

orijinal çerçevesinde,  88x176cm., Zentrum Paul Klee, Bern (ZPK ArĢivi) 

 

 

Resimle ilgili bu tür okumaları çoğaltmak olasıdır. Hepsi tek baĢına farklı 

çağrıĢımlara sahip büyük vahĢi bir yılan, Arap harflerini andıran çizgiler, bir insan 

yüzü, soluk yapraklar, bir denizaltı, bir pati izi birarada Ģiirsel bir bütünlük içinde 

izleyenin karĢısına çıkmakta,  onu, resmin öznel dünyasına götürmektedir. 
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4 PAUL KLEE RESMĠNĠN OLUġUM MANTIĞI 

 

 

Klee, sanatsal düĢüncesini ve üretimini, biçimin değil, iĢlevin, yani yaratının ve 

yaratı sürecinin önemi üzerine geliĢtirmiĢtir. Ona göre, sanatçı, görünenle 

yetinmeyip, görünenin ardındaki sorunlar üzerinde düĢünmeye baĢlarsa, sorunsalları 

bir bütün içinde ele alacak; nesnelerle, bunların bulundukları uzam arasındaki 

iliĢkileri sorgulayacak, yerçekimi, denge, statik-dinamik gibi sayısız problemle 

karĢılaĢacak ve böylece çözüme ulaĢacaktır. 

 

Klee‟nin resmindeki mimarî düĢünce ele alındığında bütün bu iliĢkiler ve sorunlar 

yaratının kapsamına girmektedir. Doğada var olan mimarîyi sorgulamakla baĢladığı 

yolda, bir dönem, doğayı ya da insan elinden çıkma yapıları izlemiĢ, bu izlenimlerini 

resme aktarmıĢtır. “Yapı oluĢturan düĢünce”ye yoğunlaĢmaya baĢladıktan sonra ise 

bu izlenimlerden uzaklaĢmıĢ, resmine, kendi dünyasını aktarmıĢtır. Bauhaus dönemi 

mimarî düĢüncesinin geliĢmesinde etkin bir rol oynamıĢtır. Bazı eleĢtirmenler, 

resimlerini, özellikle mimarî düĢünce kapsamında ürettiklerini Bauhaus öncesi ve 

sonrası diye ayırmıĢlarsa da, bu yapı oluĢturan düĢünce, Klee‟de, Bauhaus‟dan çok 

önce de vardır. O dönemin öncü mimarlarıyla bir arada fikir alıĢveriĢi içinde olmak, 

atölye çalıĢmaları, bildikleri ile yaĢadıkları arasındaki farkı anlamak, düĢüncesinin 

olgunlaĢmasını sağlamıĢtır. 

 

Klee‟nin, mimarlıkla iliĢkisini ve Klee üzerinden mimarlık/resim iliĢkisini 

anlayabilmek ve anlatabilmek için, önce, bir sanat olarak mimarlığın nasıl 

algılandığının ve resimle mimarînin kesiĢme ve ayrılma noktalarının ortaya 

konulması gerekmektedir.    
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4.1 Mimarlık/Resim ĠliĢkisi  

 

Mimarlık, insanın barınma ve korunma gereksiniminden ortaya çıkmıĢ bir yapı 

etkinliğidir. Kullanıma yönelik herhangi bir eĢyanın özelliklerini, karĢılayacağı 

gereksinim, bu gereksinim için en uygun olan biçim, bu biçimi iĢler kılacak malzeme 

ve teknik bilgiler belirler. Mimarlık için de bu kıstaslar geçerlidir. Ġnsan içinde 

kendini güvende hissedeceği sınırlı bir hacim yaratır. Kavrayamadığı, korktuğu bir 

evrende, kendine ayırdığı bir boĢluk parçası belirler. Uygarlığın geliĢmesiyle bu 

tanımlı boĢluğun anlamı da değiĢmeye baĢlar. Korunmaya, gittikçe artan ve 

çeĢitlenen gereksinimler eklenir. Mimarlık insanın en temel gereksinimlerinden birini 

karĢılamak üzere geliĢmiĢ olsa da, bir yapıyı oluĢturan koĢullar nesnel olarak 

tanımlanamaz. Ġlk çağlardan beri, hele ki sanat olarak baktığımızda, mimarlıkta, 

kiĢinin, çevrenin, çağın, etkisi ve yorumuna bağlı öznel nitelikler görürüz. (Kuban 

1972: 7,8) 

 

Mimarlığın ortaya çıkıĢ nedeni olarak insanlığın korunma gereksinimini vurgularken, 

William Worringer‟in soyut sanatın kaynağı olarak gördüğü “tinsel uzay korkusu” 

(Worringer 1985: 23) ile bağ kurmak, kaçınılmazdır. Worringer‟e göre, insanoğlu 

doğa karĢısında kendini yitik ve çaresiz hissettiğinde ya da korkuya kapıldığında, 

sağlam bir huzur alanı aramıĢ ve bunu da mutlak biçimlerden oluĢan soyut sanatta 

bulmuĢtur. “Ġlkeller için bir kulübe ile bir imge arasında yararlılık açısından bir fark 

yoktur.” (Gombrich 1995: 39) 

 

ÇıkıĢ noktaları aynı olan resim ve mimarlık, çağlar boyunca benzer etkiler altına 

girmiĢ, sanat tarihini oluĢturan dönemler, akımlarla farklı nitelikler kazanmıĢ, on 

dokuzuncu yüzyıl sonlarında gelinen noktada ise büyük değiĢimlere uğramıĢlardır. 

Rönesans‟la baĢlayan düĢünsel geliĢmelerin devamında, on sekizinci yüzyılda 

benimsenen Aydınlanma Felsefesi, 1789‟da gerçekleĢen Fransız Devrimi, Avrupa‟da 

burjuva sınıfının yapı değiĢtirmesine ve bir iĢçi sınıfının oluĢmasına yol açmıĢtır.  

Sanayi Devrimi ile sonuçlanan bu hızlı geliĢime bağlı olarak yaĢanan siyasal, 

teknolojik, toplumsal yeniliklerle baĢkalaĢan dünya, duyarlı sanatçıyı düĢünmeye 

zorlamıĢtır. Sanata bakıĢ farklılaĢmıĢ, ne olduğu/ne olmadığı tartıĢılır hale gelmiĢtir. 

Artık, sanat yapıtını, birtakım kurallar değil, bireysel düĢünceler belirlemektedir.  
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Sanatçının doğadan bağımsızlaĢarak kendini üreten ve biçimlendiren bir varlık haline 

gelmesi, eski düĢüncelerden, gelenekten büyük kopuĢlar yaratmıĢ, yepyeni 

yaklaĢımların doğmasına neden olmuĢtur. Sanatsal yaratıcılığın yeni açıklamalar 

gerektirdiği, estetik, güzellik ve sanat olgularının bağımsız olarak değerlendirilmeye 

baĢlandığı bir dönem baĢlamıĢtır. Sanayi Devrimi, mimarlık tarihine iliĢkin 

çalıĢmalarda geliĢmelere ivme kazandıran, hatta bu geliĢmeleri baĢlatan bir dönüm 

noktası olarak ele alınmaktadır. 

 

Sanayi öncesi kültürlerde, biçim, içeriğin aynası, güzellik ise hakikatin belirtisidir. 

Tanrı, kendini güzellikte ifade eder, doğru olan Ģey güzeldir. Sanayi Devrimi ile 

baĢlayan dönemde ise güzelliğin doğruyu ifade etmesi değil, biçimin, ne anlama 

geldiği önem kazanmıĢtır. “Estetik, sadece güzel olan değildir; biçim, anlam taĢıdığı 

ölçüde estetiktir. Sanat ise anlamlı olduğu ölçüde önemlidir.” (Erzen 2011: 24) 

 

“Biçim, anlam taĢıdığı ölçüde estetiktir.” DüĢüncesini mimarîye yansıttığımızda, 

anlam, resimde olduğundan farklı bir tanım kazanmaktadır. Mimarîde, estetik 

değerler ne kadar öne çıkarsa çıksın, belli bir kullanıma hizmet edecek Ģekilde 

tasarlanan mekânın, belli ölçütleri karĢılaması beklenmektedir. Sağlam olarak ayakta 

durması için statik bilgiye, teknolojiye, mimarın dıĢında bir ekibe, iĢgücüne 

gereksinim vardır. Resim ise özgürdür, baĢına buyruktur. 

 

Mimarlık ve resim arasındaki değiĢmesi mümkün olmayan ayrım, boyut farkıdır. 

Resim, üçüncü ve hatta dördüncü boyutu sezdirse de, gerçekte iki boyutludur. “Ġçi 

boĢaltılmıĢ büyük bir heykel.” (Zevi 1990: 8) olarak yorumlanması mümkün olan 

mimarlık ise üç boyutludur. Mimarî tasarım dendiğinde, insan faktörü devreye girer 

ve içinde insanın yaĢayacağı bir mekân yaratmak, üçten daha çok boyutlu düĢünmeyi 

gerektirir. Ġnsan, bir mekânın içinde hareket ederken, kendisi için dördüncü boyutu 

yaratır ve yapıya gerçekliğini verir. Gerek barınak, gerekse tapınak oluĢtururken, 

mimarînin amacı, bir boĢluğu geliĢigüzel inĢa edip onu güvenlikle çevrelemek değil; 

fizik ve geometri yasalarına göre mekân ve ıĢığın ölçüldüğü bir iç dünya inĢa 

etmektir. (Zevi 1990: 63) 
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Ġsmail Tunalı resim-mimarlık iliĢkisi bağlamında Ģu tanımlamayı yapıyor: 

 

“Sanat yapıtı, doğaya karĢıt bir baĢka düzeni, geometrik bir düzeni ifade eder. Bu 

geometrik düzen ya da bu geometrik yapı, temelde mimarî bir yapıdır. Bu yapıda her 

Ģey, rasyonel ilgiler içinde bulunur ve bu anlamda da her ilgi bir orantı demek olur. 

Bunun için, bir orantı varlığı olan resim, hem mimarî bir yapıya hem de bir müzik 

yapıtına benzer.” (Tunalı 2003: 181) 

 

Klee ise, 1903‟teki günlük notunda mimarînin resme etkisini Ģöyle açıklar: 

  

“Ġtalya‟da mimarî sanat yapıtlarını kavramayı öğrendiğimde, ne kadar büyük bir 

kazanım elde ettiğimi fark ettim. Kullanım amaçlı yapılar olmalarına karĢın bu sanat 

dalı, baĢka dallardaki yapıtlara göre saflığını koruyabilmiĢti. Bu organik mekânlar 

bana çok Ģey öğretmiĢti, bunları söylerken bir bilirkiĢi gibi biçimsel açıdan bakarak 

konuĢuyorum, hem ayrıca bir alanda daha yüksek düzey baĢarılar için uzmanca 

bakmak, zorunlu bir baĢlangıçtır. Mimarî yapıtlar, bütün tasarım elemanları ve 

orantıları rahatlıkla ölçülebildiği için, yeni baĢlayan ĢaĢkınlara, resim ya da doğadan 

çok daha iyi ve çabuk öğreten bir okul niteliğindedir. Ġnsan bir kez tasarımın sayısal 

niteliklerini kavradığında, doğa çalıĢmaları da kolaylıkla ve doğru yolda ilerler. 

Doğa, zenginliği ve sonsuz karmaĢıklığı nedeniyle, elbette ki, çok daha büyüktür ve 

cömerttir.” 
 
(P. Klee 1968b: 146/536) 

 

Sanatsal düĢüncenin büyük bir değiĢim içinde olduğu bu yıllarda, yalnızca Klee 

değil, birçok ressam, mimar ve felsefeci resim yapıtını, soyut-düĢünsel yapının 

belirlediğini düĢünmektedir. Örneğin Kant‟a göre, nesneler olduğu gibi değil, sahip 

olduğumuz düĢün biçimlerine göre algılanmaktadır. Berkeley ise bunu, bütün 

cisimlerin mekânsal bir yanılsama olduğu Ģeklinde ifade etmiĢtir. Resimdeki yatay-

dikey iliĢkileri, orantıları, mimarî boyuta taĢıyan “De Stijl” sanat anlayıĢı ise, bu 

düzenlemeleri mimarî yapılara yansıtmaktadır. Ġsmail Tunalı bu dönemi Ģöyle 

değerlendirmektedir: 

 

“Yirminci yüzyılın ilk yarısı, geometrik-konstrüktif bir sanatı putlaĢtırıyordu. Bu 

anlayıĢ her Ģeyden önce, resim-mimarî bütünleĢmesine dayanıyordu. Resmin amacı 

olabildiğince mimarîleĢmek olduğu gibi, mimarînin amacı da olabildiğince 

resimleĢmekti. Örneğin Doesburg‟un ya da Malewitsch‟in resmi, üç boyutluluğa 
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dayalı bir mimarî resim olduğu gibi, aynı dönemin mimarîsi de, Bauhaus mimarîsinde 

olduğu gibi, gerek cephede gerekse iç mekânlarda Mondrian‟ın yatay ve dikey 

düzlemlerini yansıtır.” (Tunalı 2003: 120) 

 

Sanayi Devrimi sonrası teknolojik yetkinliğin mimarîye sağladığı özgürlük ve bu 

özgürlüğün sonucu olan strüktürel baĢarılara paralel olarak farklı mimarî konular ele 

alınmıĢ, modern mimarîde, her türlü tasarlama olanağı temsil edilmiĢtir. Varılan bu 

noktada mimarlığa “temel tasarım” kavramını getiren, sanat ve zanaatı birleĢtirmek, 

mimarlığı olması gereken üst düzey sanat çizgisine getirmek amacıyla kurulan ve 

ayrıca Klee‟nin en mutlu ve en üretken dönemini geçirdiği, sanatının, mimarlıkla 

olan iliĢkisini pekiĢtirdiği Bauhaus‟u ve Bauhaus‟daki Klee‟yi ayrıntılı olarak 

incelemekte yarar görülmektedir. 

 

4.2 Bauhaus  

 

4.2.1 Bauhaus’u Hazırlayan KoĢullar 

 

Klee‟nin, “tek katlanılabilir Alman”
 4

 (Klee 1968: 91/375) olarak tanımladığı Goethe, 

Ģöyle demektedir: “Eğer insanların tüm güçleriyle, kalpleriyle ve akıllarıyla, anlayıĢ 

ve sevgiyle bir araya gelmesi ve birbirlerinin bilincinde olması umudu gerçekleĢirse, 

o zaman hiç kimsenin hayal edemediği bir Ģey olur –Allah yaratmasına gerek 

kalmaz, onun dünyasını biz yaratırız.” (Artun/AliÇavuĢoğlu 2009: 96-104) 

 

Oskar Schlemmer, Bauhaus Manifestosunda, o günün ruhunu yansıtmak için 

Goethe‟nin bu sözlerine yer verirken, bu büyük düĢünür ve Ģairle Bauhaus arasındaki 

bir bağı akla getirmektedir. Goethe, on sekizinci yüzyılda, Weimar dükü tarafından, 

bir ortaçağ kenti olan bu Ģehre canlılık getirmesi amacıyla davet edilmiĢ, Ilm 

parkındaki „arınma ve kendine dönme tapınağı‟ olarak inĢa edilen “Gartenhaus” da 

yaĢamıĢ ve bu tasarlanmıĢ, ısmarlama yaĢamda, gerçekten de kendini bulmuĢ, 

bildiğimiz Goethe olmuĢtur. (Artun/AliÇavuĢoğlu 2009: 96-104) 

                                                           
4
 “Ġnsan Alman olmaya çalıĢmamalı, çünkü Yunanlılar, Romalılar ve Papalar da vardı. Günümüzde 

bile daha yüksek değerler var. DüĢ gören değil, Uyanık insan aklı. Katlanılabilir tek Alman 

Goethe‟dir, belki böyle bir Alman olmayı, ben bile isterim.” (Klee 1968: 91/375) 
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Bu kültür kenti Weimar‟da doğan Bauhaus‟un oluĢumunu hazırlayan koĢulların 

kaynağı on dokuzuncu yüzyıldadır. Sanayi Devrimi sonucu, hızla değiĢen yaĢam 

standartları; el sanatlarının yerini seri üretime bırakması; üretim kalitesinin düĢmesi; 

sanatın efendiliğinin, din ya da aristokrasiden, tüccarlara geçmesi gibi değiĢen 

koĢulların yarattığı rahatsızlıklar, önce Ġngiltere‟de, daha sonra da, Almanya‟da 

kendini göstermiĢtir. GeliĢen sanayi, sosyal bölünmelere ve proletaryanın 

geliĢmesine neden olmuĢtur. On dokuzuncu yüzyılda, Ġngiltere, sanayileĢmede, 

Avrupa‟nın lider ülkesi durumundadır. 

 

1890‟lara kadar süren bu durumun etkilerini sorgulayan ve bu gayri-insani koĢulları, 

ilk eleĢtiren, John Ruskin olmuĢtur. „The Stones of Venice (Venedik‟in TaĢları)‟ 

(1851-53) adlı kitabında, bu eleĢtirilerini dile getirmiĢ ve makineleĢmeye karĢı 

olduğunu bildirmiĢtir. Ona en bağlı ve en seçkin öğrencisi, William Morris, 

Ruskin‟in düĢüncelerini aktarmak ve uygulamaya koymak iĢini üstlenmiĢtir. Ġkisi de, 

„modern uygarlaĢma‟dan ve ürünlerinden nefret etmektedirler.  William Morris, eski 

gelenekler doğrultusunda çalıĢan „workshop‟lar kurmuĢ,  her tasarlanan objenin, bir 

masanın, sandalyenin, her kaĢığın, çatalın yeniden keĢfedilmesi gerektiğini 

savunmuĢtur. Bu kurduğu sistem, bir akım niteliği kazanır ve „Arts and Crafts‟ adını 

alır. Ġngiltere‟de, 1850‟lerden beri geleneksel eğitim yöntemlerinin yenileme 

çalıĢmaları sürmekteyken, „Arts and Crafts‟ bir sosyal ütopya haline gelmesi, 

William Morris‟in „workshop‟ları sayesinde gerçekleĢmiĢtir. William Morris, bu 

reformcu düĢüncelerin baĢarısının, sınırlı olduğunu ve umduğu gibi, toplumun büyük 

çoğunluğuna ulaĢamadığını görünce, sosyalizmi benimsemiĢ ve 1880‟ler ve 90‟larda, 

Ġngiltere‟de, sosyalist hareketin en önemli seslerinden biri olmuĢtur.  

 

Ġngiltere‟nin endüstriyel üretimdeki baĢarısını örnek alan ülkeler, reformun, eğitimin 

ve öğretimin yenilenmesiyle mümkün olduğunu görmüĢler ve kendi ülkelerinde bu 

yönde uygulama giriĢimlerinde bulunmuĢlar, Viyana ve Berlin‟de el sanatlarının 

toplanıp, sergilendiği „Arts and Crafts‟ müzeleri açılmıĢtır. Asıl güçlü yenilik 

dalgası, 1890‟larda, Ġngiltere‟den Almanya‟ya, Belçika üzerinden gelmiĢtir. Bu 

„Jugendstil‟in, yani, „Art Nouveau‟nun Alman Hali‟nin baĢlangıcıdır. Prusya, 

1896‟da, Ġngiltere‟ye, eğitim almak ve onların baĢarılarının sırlarını öğrenmek 

amacıyla, „kültürel ajan‟ göndermiĢ, onun önerileri doğrultusunda, Prusya‟daki tüm 

el sanatları okullarında „workshop‟lar düzenlenmiĢ ve modern sanatçılar öğretmen 
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olarak görevlendirilmiĢlerdir.  Düsseldorf, Breslau, Stuttgart ve Berlin‟de de benzer 

uygulamalar yapılmıĢ, bu „workshop‟lar hızla bütün Almanya‟da yayılmıĢtır. 

Almanya, Ġngiltere‟nin liderliğini ele geçirmiĢ ve bunu, 1. Dünya SavaĢı baĢlayana 

kadar sürdürmüĢtür. (Droste 2011: 10,11) 

 

Yirminci yüzyıl baĢında bütün Avrupa‟yı saran „Art Nouveau‟nun, Belçika‟daki 

öncülerinden olan Henry van de Velde, o günlerde Weimar‟da, modern sanat 

okullarından birinin baĢındadır. On sekizinci yüzyılda Goethe‟nin yerine getirdiği, 

kenti sanatsal açıdan geliĢtirme ve canlandırma görevini o üstlenmiĢtir. Bu yüzyıl, 

Weimar‟a bir edebiyatçıyı değil, bir uygulamacı sanatçıyı, aynı amaçla getirmiĢtir. 

1907‟de, Van de Velde‟nin tasarladığı binalarda, „Tatbiki Sanatlar Okulu‟ açılmıĢ, 

okulda yürütülen çalıĢmalar, kente beklenilen canlılığı kısa zamanda getirmiĢtir. 

SavaĢın etkileri kendini göstermiĢ ve 1915‟te okul kapanmıĢ,  Henri van de Velde, 

sözleĢmesi devam ettiği halde, görevini bırakmıĢ ve Ġsviçre‟ye yerleĢmiĢtir.  

 

Modern mimarî Almanya‟da Klee‟yle aynı zamanlarda ve aynı etkiler altında 

geliĢmiĢtir. Klee, 1914‟e kadar avangard mimarlığa pek ilgi göstermemiĢtir. 1914, 

hem Klee, hem de mimarlık için bir dönüm noktası olmuĢtur.  

 

1914‟te yayımlanan, Paul Scheerbart‟ın “Glass Architecture (Cam Mimarlık)” adlı 

kitabı, mimarların fantastik yapılara keskin bir dönüĢüne neden olmuĢtur. Futurizm 

akımından etkilenen Scheerbart, tamamen camdan yapılan bir ütopya önerir. Camı 

tinsel ve etik değerlerle bağdaĢtırır; saydamlık ve yansıtma özelliğini, gerçeğe, 

güzelliğe ve iyiliğe bağlar.  

 

I.Dünya SavaĢı, var olan yapılaĢmayı engelleyerek ve geçmiĢe sünger çekerek, 

ekspresyonist mimarları iyice kıĢkırtmıĢtır. Ne parası ne de müĢterisi olan mimarlar, 

kendilerini özgür bırakmıĢlar ve hayal ettikleri kentleri, evleri, kâğıt üzerinde 

tasarlamıĢlardır. 1919‟da, Bruno Taut, “Alpine Architecture (Alplerin Mimarîsi)” 

adlı kitabında, Scheerbart‟ın ütopyasını daha da evrenselleĢtirerek dağları, vadileri 

renkli camla kaplamayı önermiĢtir. Bu kitabın son bölümü, “Astral Building (Astral 

Yapı)” Ģöyle bir kehanetle bitmektedir: “Küreler, daireler, tekerlekler, sistem içinde 

sistemler. Dünyalar. Yıldızlar. Uyku. Ölüm. Büyüklük. Hiçlik. Ġsimsizlik. Ve son.” 

Aynı dönemde Hermann Finsterlin tarafından tasarlanan bir baĢka kâğıt üstü proje, 
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“Formspiels(Yapı Oyunu)”de, yapı formları, organik amorf kütleler olarak 

betimlenmiĢtir. (Yochelson 1979-80: 63) 

 

Wassily Kandinsky‟nin, “Sanatta Ruhsallık Üzerine” adlı kitabının, 1912‟de 

yayımlanması ile baĢlayan soyutlama eğilimi, resim sanatında olduğu gibi mimarîde 

de etkisini göstermiĢtir. Bu yeni eğilimler, Bauhaus‟la birlikte yeni bir ruh 

kazanmıĢtır.  

 

Weimar, savaĢın etkisinden çabuk çıkmıĢtır. Görevi bırakan Henry van de Velde‟nin 

önerisiyle Walter Gropius, 1916‟da, „Tatbiki Sanatlar Okulu‟nun müdürü olur ve 

1919‟da, „Tatbiki Sanatlar Okulu‟ ile „Sanat Yüksek Okulu‟nu birleĢtirerek 

Bauhaus‟u kurar. Bu yeni oluĢumunda, geleneksel iĢ kollarını esas alan atölyelere ek 

olarak, sahne ve duvar resmi gibi, sanatla zanaat arasında olan atölyeler de vardır ve 

deneye, soyutlamaya, ekspresyonizme açık bir eğitim önerilmektedir.  „Art Nouveou‟ 

döneminde benimsenen, sanatın bütün disiplinlerinin bir arada olması, evrensel sanat 

eseri „Gesamtkunstwerk‟ kavramı, yeniden benimsenmiĢ ve canlandırılmıĢtır. 

William Morris‟in önerdiği ortaçağ üretim Ģekilleri, artık, yüceltilmemektedir. Tam 

tersine, sanat ve endüstrinin bir arada, el ele çalıĢması hedeflenmektedir. Yeni 

okulun en önemli farkı, kademeli bir sistem önermesidir: „Vorlehre-Werklehre-

Baulehre‟ (temel malzeme bilgisi-atölye bilgisi-inĢa bilgisi). Daha da önemli olan, 

okulun bünyesinde toplanan, Itten, Kandinsky, Klee, Moholy-Nagy, Oskar 

Schlemmer gibi isimlerdir.” (Artun/AliÇavuĢoğlu 2009: 96-104) 

 

4.2.2 Bauhaus Ruhu   

 

Sanat tarihçi ve eleĢtirmen Frank Whitford, Bauhaus‟u Ģöyle tanımlamaktadır: 

 

“Bauhaus sözcüğü, etkisi Weimar‟dan çok daha geniĢ bir coğrafyaya ve zamana 

yayılan bir devrime ve bu devrimle iliĢkilendirilen bir paradigmaya, kısa bir süre, 

Staatliches Bauhaus‟ta yoğunlaĢan, bir „idealar ya da kavramlar, değerler, teknikler 

ve modeller kümesi‟ne, bilim tarihçisi Thomas S. Khun‟un tanımıyla, 

„konstelasyon‟una karĢılık gelmektedir.  
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Konstelasyonlar, antik çağlardan beri belirli figürler ya da desenler oluĢturdukları 

düĢünülen ve yeryüzündeki gözlemcilere, gök kubbede, birbirlerine göre konumları 

değiĢmeksizin, düzenli bir devinim halinde göründükleri için, sonsuz sayıda gök cismi 

içinde, tek tek yıldızların konumunu belirlemeye olanak veren, yıldız guruplarıdır”. 

(Artun/AliÇavuĢoğlu 2009: 111-112) 

 

„Konstelasyon‟, Bauhaus ruhunu anlatan, en güzel tanımlardan biridir. Kurulurken, 

sanat ve zanaatı birleĢtirip, bu alanda, yol gösterici bir ıĢık olmayı hedefleyen 

Bauhaus, kısa ömründe bu hedefine ulaĢmıĢ, her alanda, tasarım düĢüncesinin 

geliĢmesinde etkili olmuĢtur. Bauhaus ıĢığı, okul kapandıktan sonra da yayılmaya 

devam etmiĢ, sadece Avrupa‟da, Ġngiltere‟de değil, Gestapo hıĢmına uğrayan Walter 

Gropius, Mies van der Rohe, Breuer, Albers gibi eğitimci sanatçıların Amerika‟ya 

göçmesiyle, ABD‟de ve tüm dünyada, mimarlık, Ģehircilik, endüstriyel tasarım, 

mobilya tasarımı konularında, derin etkisini sürdürmüĢtür. Ġlk kez, Bauhaus 

okulunda dile getirilen “temel tasarım” kavramı, öğrencilerin mimarlık ve tasarımla 

tanıĢtığı ana ders olarak, fakültelerin programlarında yerini almıĢtır.  

 

Türkiye‟de de, Köy Enstitüleri, Tatbiki Güzel Sanatlar Okulları, Mimarlık 

Fakülteleri gibi eğitim kurumlarında Bauhaus düĢüncesinin etkileri görülmektedir. 

Örneğin, ODTÜ‟nün kuruluĢunda, Amerikalı uzmanlar görev almıĢ ve Amerikan 

üniversiteleriyle iĢbirliği yapılmıĢtır. Mimarlık Fakültesi‟ni kurma görevi Harward 

Üniversitesi‟nde Walter Gropius ile birlikte eğitmenlik yapan, Holmes Perkins‟e 

verilmiĢtir. Üniversite 1956 yılında eğitime baĢladığında, mimarlık fakültesinin 

programının oluĢturulmasında büyük katkıları olan Marvin Sevely, Gropius‟un 

öğrencisidir. (Artun/AliÇavuĢoğlu 2009: 380) 

 

Bu çalıĢmada Bauhaus programı, ya da manifestosunun ayrıntılarına girilmemiĢtir. 

Ama Walter Gropius‟un, sanatçıları neden bu kuruma davet ettiğini, beklentilerinin 

ne olduğunu belirtmekte yarar görülmektedir. 

 

Gropius 1919‟da, Berlin‟de düzenlenen, „TanınmamıĢ Mimarlar Sergisi‟ broĢür 

yazısında, Ģöyle demektedir: 

 “Mimarlık, insanın en soylu düĢüncelerinin, coĢkusunun, insanlığının, inançlarının 

kristalleĢmiĢ anlatımıdır. Bir zamanlar böyle idi! Bugünkü bu gri, boĢ ve ruhsuz yapı 
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maketleri, bizim neslimizin „mimarlık‟ denen o yüce sanatı unutarak, kendimizi ruhsal 

cehenneme gömüĢümüzün kanıtı olarak gelecek nesillere kalacaklar. Umutsuzuz, ama 

bir tesellimiz var: bir düĢünce; mutlaka gelecek olan, daha mutlu bir çağın 

gerçekleĢtireceği, coĢkulu, cesur ve ileriye dönük bir mimarlık düĢüncesinin oluĢması.  

Sanatçılar! Bozuk akademik eğitimimizin „sanatlar‟ arasında koyduğu duvarları artık 

yıkalım ve hepimiz yeniden, „yapımcı‟ olalım. Hep birlikte, bu yeni mimarlık 

düĢüncesini isteyelim, geliĢtirelim ve yaratalım. Ressamlar ve heykeltıraĢlar! 

Mimarlıkla aranızdaki engelleri aĢın ve sanatın en son hedefi, mimarlık, resim ve 

heykelin, yeniden, tek biçim olacağı, geleceğin katedralini hep birlikte inĢa edin! Hep 

birlikte, savaĢım verin!  

 

Bugünün mimarı yoktur. Bizler, hepimiz, ancak, yeniden „mimar‟ adını taĢımayı hak 

edecek kiĢinin yolunu hazırlıyoruz, çünkü o, „çölleri bahçeye çeviren, gökyüzüne 

uzanan harikalar yaratan kiĢi, sanatın efendisi‟ anlamına gelir.” (Conrads 1991: 

33,34) 

 

Mimarı, „sanatın efendisi‟ olarak tanımlayan Gropius‟un amacı Bauhaus‟u 

„Entelektüeller Cumhuriyeti‟nin temel taĢı haline getirmektir ve bunun için, mimar 

olmasalar da, kolay anlaĢılamasalar da, sanatın diğer efendilerini bu çatı altında 

toplamak istemektedir. Doğru kadroyu oluĢturmak çok önemlidir. 

 

Ġlk kadroda yer alan, sanat düĢünürü ve ressam Johannes Itten, eğitimcilik konusunda 

deneyimlidir ve Bauhaus‟a, müritleri olarak da tanımlanması mümkün Viyana‟lı bir 

gurup öğrencisi ile birlikte gelmiĢtir. HeykeltıraĢ Gerhard Macks, porselen ve 

seramik alanlarında da çalıĢmıĢtır. Lyonel Feininger dönemin en ünlü ekspresyonist 

ressamlarındandır. 1921‟de Klee ve Oskar Schlemmer aynı dönemde göreve 

baĢlamıĢlardır. Daha sonra, „Der Sturm‟un ressamlarından Georg Muche ve tiyatro 

atölyesini üstlenen Lothar Schreyer ve 1922‟de Kandinsky de kadroya katılmıĢlardır. 

Theo von Doesburg‟un, 1922-24 arası aralıklarla verdiği derslerle, „De Stijl‟ akımı 

da Bauhaus‟a girmiĢtir. 

 

Bauhaus öğretisinde, özellikle de Itten‟in etkisiyle, kontrast, form ve renk teorileri 

öğretilmektedir. Ġçsel varoluĢa yönelik çalıĢmalar yapılmakta, öğrencilerin kendi 

ritimlerini bulmaları beklenmektedir. Örneğin, Itten‟in asistanlığını da yapan, 

Gertrud Grunow, piyano eĢliğinde, renk, müzik, algı ve formun evrensel dengesinin 
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sağlanmasını hedefleyen, okulun ruhunu yansıttığına inanıldığı için Bauhaus 

tanıtımında kullanılan,‟harmonization‟(uyum) derslerini vermektedir. Bu derslerde, 

piyano eĢliğinde kültürfizik ve yoğunlaĢma alıĢtırmaları yapılmaktadır. 

Itten ve diğer asistanı, Georg Muche, Almanya‟da 1910‟lardan beri yaygın olan, 

„Mazdaznan‟ tarikatının üyesidirler ve bu düĢüncelerini Bauhaus‟a taĢımıĢlardır. 

Itten‟in getirdiği „Viyanalılar‟ gurubuna bir de bu mistik gurup eklenmiĢtir. 

Mazdaznanlar vejetaryendirler, oruç tutarlar, nefes alma ve sağlıklı yaĢam 

alıĢtırmaları yaparlar. Itten „aziz‟ gibi kabul edilmektedir ve Bauhaus‟dan 

ayrılmasıyla „tarikat‟ etkisini kaybeder. Bauhaus‟un özelliklerinden biri de, okula 

erkek öğrenci kadar, kız öğrenci de alınmasıdır.  (Droste 2011: 12-33) 

 

4.2.3 Paul Klee ve Bauhaus  

 

AĢağıda yer alan davet mektubundan da anlaĢılacağı üzere, Walter Gropius, Klee 

gibi çok yönlü bir sanatçıyı, bu Bauhaus ruhuna çok uygun görmektedir, onun ilham 

verici bir öğretmen olacağından emindir ve aralarına katılmasını ısrarla istemektedir: 

 

“Sevgili Mr. Klee,  

“Bugün, size, sonunda, bir telgraf yollayabildiğimiz için, hepimiz çok mutluyuz. 

Bütçemiz onaylandığından, artık merkezimize yeni bir usta davet edebilecek duruma 

geldik. Bu ustanın kim olacağı, tartıĢmasız belliydi. Size bu davetiyeyi yollayabilmek 

için, koca bir yıl bekledim. Umarım, burada neler yaptığımızı ve programımızla ilgili 

çok önemli kararsızlıklarımızın olmadığını, zaten biliyorsunuzdur. Öğrenciler 

geleceğinize inanarak, Ģimdiden çok heyecanlılar. Anladığınız gibi, herkes, sizi 

sevgiyle bekliyor! Bu nedenle, „evet‟inizi hemen bekliyoruz. Bir an önce gelmenizin, 

bizleri ve yaptıklarımızı görmenizin, ilgili konuları tartıĢmamızın, en iyisi olacağı 

inancındayım. Ekonomik koĢullar Ģöyle: Size ait bir stüdyo ve 16.500 Mark maaĢ. 

Lütfen en kısa zamanda, bize kararınızı bildiriniz. Kararınızın „gelmek‟ olması 

umuduyla, saygılar, 

Walter Gropius, Weimar, 29.10.1920, Bauhaus” (Partsch 2003: 47) 

 

Klee‟nin daha önce öğretmenlik deneyimi yoktur. „Münih Devrimi‟yle birlikte, sanat 

okulları ilgisini çekmeye baĢlamıĢtır. O günlerde, artık o ünlü bir ressam olarak 

avangard çevrelerde çok iyi tanınmaktadır ve dönemin en iyi ekspresyonist 



117 
 

ressamlarından biri olarak kabul edilmektedir.  Resimleri satılmaya baĢlamıĢ, üzerine 

üç ayrı monografi yayımlanmıĢtır. Tam bu günlerde çok baĢarılı bir sergisi açılmıĢ ve 

yüksek bir satıĢ yapılmıĢ olduğu halde, ailesinin geçimini resim satıĢlarına bağlamak 

içine sinmemektedir ve birkaç öğretmenlik giriĢiminde bulunmuĢtur. Gropius‟un 

çağrısı tam böyle bir zamanda gelmiĢtir. 

 

Klee‟nin sanatı, fantastik, tuhaf, esprilidir; oysa Gropius‟a verdiği yanıt, son derece 

bu gerçekçidir. Onun için asıl çekici olan, bu öğretmenliğin sağlayacağı parasal 

güvence olmuĢtur. Weimar‟a gittiğinde, okulu incelemekten çok, Ģehirdeki gıda 

fiyatlarını araĢtırmıĢ, yaĢam koĢullarını, o sırada ailesi oturmakta olduğu 

Münih‟inkilerle karĢılaĢtırmıĢ, Weimar‟ı daha uygun bulmuĢ, ailesini Münih‟te 

bırakıp, Bauhaus‟a gelmiĢtir. Bir yıl sonra onları da yanına alacaktır. (Whitford 

1984: 90) 

 

Bauhaus‟da, ustalar, kalfalar ve çıraklar vardır. Eğitim tamamlandığında, öğrenciler 

bir kalfa ya da usta tarafından sınava alınmaktadır. Atölyeleri iki kiĢi yönetmektedir: 

Bir sınıf öğretmeni ve bir usta. Eğitimin baĢlangıcında, tüm çırakların bir temel derse 

devam etmeleri, sonra atölye çalıĢmalarına katılmaları istenmektedir. Buraya 

öğretmen olarak gelen sanatçıların çoğunun deneyimi de, eğitimi destekleyecek 

kitapları da yoktur. Hepsi kendi kitaplarını kendileri üretmek durumundadır. Böylece 

on dört Bauhaus kitabı basılmıĢtır. Klee‟nin yazdığı metinlerinin, ölümünden sonra 

kitaplaĢtırılan ders notlarının çoğu, Bauhaus dönemine aittir.  

 

Klee, Ocak 1921‟de öğretmenliğe baĢlamıĢ, Nisan‟a kadar geçen alıĢma döneminde, 

öğrencilere kendi resimlerinin analizlerini yaptırmıĢtır. Ġlk yıl, ciltleme atölyesinin 

sınıf öğretmeni, daha sonra Kandinsky‟yle birlikte vitray ve duvar resmi atölyelerinin 

sorumlusu olmuĢtur. (Partsch 2003: 48) Ciltleme ya da vitray atölyelerinde, pek de 

sınıfta durmaz. Bu özelliğiyle „koridor ustaları‟ndan biri olarak tanımlansa da, 

Bauhaus ruhunu en iyi temsil eden ustalardan biri olmuĢtur. (Forgács 1995: 90) 

 

Klee, kuramsal sorunlarla uğraĢmaktan büyük zevk alan, düĢüncelerini çok rahat 

ifade edebilen, çok okumuĢ biridir. Öğretmenliğini, çok ciddiye almıĢ ve kafaları 

zaten dolu olan öğrencilerine karĢı dogmatik olmamaya özen göstermiĢtir. En 

severek zaman geçirdiği, daha sonraları sorumluluğunu aldığı, dokuma atölyesi 
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olmuĢtur. En verimli ve etkili olduğu, kuramlar geliĢtirdiği ise, temel tasarım 

dersleridir, bu kurslarda öğrencilerinden, imge-oluĢturmanın baĢlıca sorunlarına, 

eleĢtirel yaklaĢımlar geliĢtirmelerini istemiĢtir.  

 

Klee‟nin öğretisi, bütün doğal nesnelerin türediği, ana formlara odaklanmıĢtır. Ona 

göre, sanat, doğadaki nesneleri değil, onların oluĢum süreçlerini taklit ederek, bu 

formları ortaya çıkarmalıdır. Doğa, resimde yeniden doğmalıdır. Öğrencilerine, 

doğal yaratılıĢı izlemelerini, böylece bir gün doğadan baĢlayarak kendi formlarına 

ulaĢabileceklerini ve belki bir gün doğa gibi olup, yaratmaya baĢlayabileceklerini 

anlatmıĢtır. Bu konuda, canlı örnek olarak kendisi vardır ve öğrencilerinin üzerinde 

dersleri kadar onun sanatı ve davranıĢları etkin olmuĢtur.  

 

Klee, bir öğretmen olarak, her zaman insaflı, özenli olmuĢ ve öğrencilerinin karĢısına 

çok iyi hazırlanmıĢ olarak çıkmıĢtır. Özellikle ilk yıllarda, derste söyleyeceği her 

Ģeyi, mavi kaplı defterlerine önceden yazmıĢ ve derse girer girmez, bütün çizimleri, 

renkli tebeĢirlerle tahtaya çizmiĢ, sonra, hızla anlatmıĢtır. Yöntemi klasiktir: önce 

teorileri vermiĢ, sonra bunlar üzerine alıĢtırmalar yaptırmıĢtır. (Whitford 1984: 94) 

Öğrencilerini birer ressam ya da zanaatçı yapmak niyetinde olmamıĢtır. Onların 

çizmesini ve boyamasını, kuramları anlamalarında yardımcı olacağı için ister. 

Çoğunlukla, resim oluĢturma ile yapı oluĢturma arasındaki bağa vurgu yapmıĢtır. Bir 

resmin, parça parça eklenerek, aynı bir evin duvarlarının örülmesi gibi inĢa edilmesi 

ve ressamın, bir mimar gibi, yapısının sağlam ve dengeli olmasına dikkat etmesi 

gerektiğini söylemiĢtir. (Geelhar 1973: 18) 

 

Bauhaus, öğretmenliğe baĢladığında ince bir form anlayıĢına sahip olan, sanatı bir 

bilim olarak gören ve matematik disiplin içinde Ģiirselliği arayan kırk iki yaĢındaki 

Klee‟nin sanatında yepyeni bir devir olmuĢtur. Öğretmek, onda düĢüncelerini 

kuramsal bir sisteme oturtma gereksinimi yaratmıĢtır. Bu döneminde, eğitime 

yönelik verdiği konferansları, ders notları ve daha önce yazdığı sanat kuramlarına 

iliĢkin notları, günlükleri, mektupları önemli bir kaynakça oluĢturmaktadır.  

 

Klee, Bauhaus‟ta kiĢisel sorunlara, kıskançlıklara hep mesafeli kalmıĢ, Gropius‟un 

tanımladığı gibi, „tüm ahlaki sorunların üzerindeki otorite‟görünümünü korumuĢtur. 
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Öğretmenler ve öğrenciler arasında Ģaka yollu „Bauhaus Budası‟ diye 

adlandırılmıĢtır. Herkes onun düĢüncelerine önem vermiĢtir. (Forgács 1995: 89) 

 

 
 

Resim 111 Der Bauhausbuddha/Bauhaus Budası, 1928-29, Ernst Kallaì‟nin kolâjı (orijinali kayıp), 

Bauhaus ArĢivi, Berlin (Schoz/Thomson 2008: 284)  

 

 

Bauhaus, Klee‟nin sanatını zenginleĢtirmiĢ ama ĢekillendirmemiĢtir. Bütün bu 

sembolik ya da konstrüktif olgular hakkındaki düĢüncelerine çok daha önce sahip 

olduğu, 1918‟de, askerde olduğu zaman yazdığı “yaratıcı itiraflar”dan 

anlaĢılmaktadır. Burada yaptığı, kendi bilgisini ve yazdıklarını ve sanatsal iĢlerini 

geliĢtirmek, geniĢletmek ve derinleĢtirmek olmuĢtur.  

 

Bauhaus estetiğinde “iĢlevsellik” yükselmektedir.  Klee ve Gropius‟un kafaları çok 

uyuĢmaktadır. Gropius, standardizyona, kullanıĢlılığı ya da mekanik kolaylığı 

açısından değil, mantıksal ana biçimleri bulmakta bir yol olduğu için inanmaktadır. 

El sanatlarının önemini hiç küçümsememiĢ, manüel eğitime el ve göz koordinasyonu 

için gerekli olduğundan önem vermiĢ ve bu eğitimi endüstriyel projeler için ilk adım 

olarak görmüĢtür. Klee‟nin de Gropius‟un da amaçları sembolik, metotları akılcı 

olmuĢtur. (Grohmann 1955: 62) 

 

Bauhaus‟ta zaman içinde geliĢen fikir ayrılıkları, Klee‟yi rahatsız etmiĢ, tartıĢılarak, 

bunlardan yapıcı sonuçlar çıkarılabileceğini savunmuĢtur. Ona göre, doğru-yanlıĢ 
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diye bir Ģey yoktur. Sanat karĢılıklı güçlerin arasında yaĢar ve geliĢir, çatıĢmalar, 

aynı doğada olduğu gibi, beraberce, yaratıcı ve yapıcı olarak çözülebilir. 

Bauhaus‟daki duruma, 1924‟te yaptığı ünlü „Jena‟ konuĢmasının sonunda Ģöyle 

değinmektedir: 

  

“Kimi zaman, konu, içerik ve biçim öğeleri yönünden noksansız bir alanı içine alan, 

geniĢ çaplı bir yapıt düĢlediğim oluyor. Bunun bir düĢ olarak kalacağı açık, fakat 

Ģimdi belirsiz olan bu olasılığın, kafada tasarlanması bile iyidir. 

Hiçbir Ģey çabuklaĢtırılamıyor. Doğal olarak büyüyüp geliĢmesi gereken bir büyük 

yapıttır o ve bir gün olgunluğa ulaĢması, harika olacaktır. Biz, Ģimdilik onun 

peĢindeyiz. Parçalarını bulduk, ne ki tümüne ulaĢmıĢ değiliz. Son güçten, halktan 

yoksunuz. Bauhaus‟ta yola çıktık. Her Ģeyimizi verdiğimiz bir toplulukla iĢe baĢladık. 

Daha fazlasını yapamayız”. (P. Klee 1924: 55) 

 

1928‟de Gropius‟un ayrılmasıyla, Bauhaus‟da denge bozulmuĢ, mimarî artık bir 

ifade biçimi değil, sosyal planın bir aracı olarak ele alınmaya baĢlamıĢtır. Bu 

farklılaĢan ortam ve Hans Meyer‟ın siyasî yaklaĢımını Bauhaus eğitim sistemine 

aktarma çabası, okulun yoğun temposu nedeniyle kendine yeterli zaman ayıramıyor 

olması, Klee‟nin içsel arayıĢlarını zorlamaya baĢlamıĢtır. 

 

O günlerde Bauhaus dergisinde yayımlanan “Exakter Versuch im Bereich der Kunst 

(Sanat Alanında Sahici Denemeler)” adlı yazısında, sezginin hâlen tümüyle 

vazgeçilmez olduğunu savunmuĢ ve Ģöyle devam etmiĢtir: 

 

“Kanıtlar, nedenler, destekler üretip; modeller tasarlıyoruz, hepsini en iyi biçimde 

düzenliyoruz ama bütünü elde edemiyoruz. Çok çalıĢmaktayız. Oysa üstün olmak çok 

çalıĢmak demek değildir; çok çalıĢmak dehanın bir parçası bile değildir; ancak bilinir 

ki, dâhiler aynı zamanda çok da çalıĢkandırlar. Dâhi dâhidir, dâhilik Tanrı vergisidir, 

dâhi doğurgandır.” (Doschka 2009: 212) 

 

1930‟da Mies von der Rohe‟nin baĢa gelmesi, Klee‟nin düĢüncelerinde bir değiĢiklik 

yaratmamıĢ, 1931‟de Bauhaus‟dan ayrılmıĢ, Düsseldorf Akademisi‟nde öğretmenliğe 

baĢlamıĢtır. 
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4.3 Paul Klee’nin Sanatının Mimarî Kurgusu 

 

Mimarî düĢünce, Klee‟nin tüm yaĢamı boyunca, yaratıcılığı ile iç içe olmuĢtur. 

Eserlerinde, dönemin değiĢen sanatsal eğilimleri, kendisine yakın hissettiği 

sanatçılar, özellikle de Bauhaus etkisiyle, farklı ifade biçimleri kullansa da, mimarlık 

onun kendi yolunu bulma aracı olmuĢtur. Bu mimarî düĢünce, tüm evrende, tüm 

oluĢumlarda var olan “Yapı oluĢturan düĢünce”dir. Dünyanın meydana geliĢine 

vurgu yaparak ortaya koyduğu bu düĢüncesinde, dünyanın varolma sürecine 

değinmiĢ, ortaya çıkan eserin, dünyanın yaratılıĢı gibi, “genesis” sürecinden geçtiğini 

savunmuĢtur. Böylece, Klee, sanatçıya, tanrısal bir güç atfetmektedir.  

 

Türkçe‟de “Modern Sanat Üzerine” adıyla yayımlanan, 1924 yılında Jena‟da, bir 

sergi açılıĢında verdiği konferans metninde, Klee‟nin resmin inĢasına yaptığı vurgu, 

o yıllar için oldukça ilginçtir: 

 

“Sanatçı, biçimsel öğelerin her birini yerli yerinde doğru ve birbiriyle çatıĢmayacak 

Ģekilde saf ve mantıksal olarak gruplandırmak için bütün çabasını gösterirken, 

uzaktan seyreden sıradan kiĢi yıkıcı sözler sarfeder: „Fakat bu resim amcama hiç 

benzemiyor.‟ Eğer sanatçı sinirlerine hakimse kendi kendine Ģöyle der: „Amcanın canı 

cehenneme! Binamı yapmayı sürdürmeliyim. Bu yeni tuğla biraz ağır, sol tarafa da 

uygun büyüklükte bir ağırlık eklemeliyim.‟ Ve sonunda terazi dengeye gelene kadar, 

bir o tarafa bir bu tarafa eklemeler yapmayı sürdürür. Eğer sonunda, sanatçının 

uygun öğelerin baĢlangıçtaki saf yapısında oluĢturmak zorunda olduğu sarsıntı, canlı 

bir resimde kontrast olarak var olan bu karĢıtlığı sağlayacak kadar baĢarılıysa 

sanatçının gönlü ferahlar.” (Klee 1920: 31) 

 

Ġlginç olan bir baĢka konu da bu metinle, Juan Gris‟nin aynı yılda hazırladığı “Resim 

Yapmanın Olanakları” adlı konuĢma metni arasında çok fazla benzerlik 

bulunmasıdır:  

 

“Doğadaki organik ya da inorganik tüm yapılar, “mimarî”dir. Her cismin, 

onu diğerlerinden ayıran moleküler yapısı, ona ayrıksı özelliğini verir. 

Cisimlerin  aynı hacim ve formdaki kristalleĢme olgusu,  doğal mimarînin 

Ģaheser örneklerini sunmaktadır. Oksijen ve hidrojenin suyu oluĢturmak için 
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hep aynı orantıyla birleĢmesi, kimyasal mimarîdir. Bu gerçek mimarîdir, çünkü 

oluĢan maddenin, onu oluĢturan maddelerden farklı özellikleri vardır, 

uyumludur, homojendir, biriciktir. Oysa suyla Ģarabı karıĢtırsak, bu, yalnızca 

yeni bir yapıdır, çünkü oluĢan madde tek, homojen değildir, uyumlu bir 

kimyasal bileĢimi yoktur.” (Gris 1988: 243) 

 

“Yaratıcı Ġtiraflar”da, bir tablonun oluĢumunu, bir çizginin serüveni olarak 

tanımlayan Klee‟ye göre, yaratılanların kendilerine göre bir davranıĢ biçimi vardır. 

Sakin ya da sorunlu, rahatlamıĢ ya da hüzünlüdürler. Bu imgeler, soyut bir bakıĢ 

açısıyla, yapı elemanları olarak nitelendirilebilirler; ama somut bir bakıĢ açısıyla, 

birarada duruĢlarındaki iliĢkilere göre yıldız, vazo, hayvan, ev, adam gibi isimler 

alabilirler. Bu ve benzer düĢünceleriyle Klee, „soyut‟ düĢünceden ayrılmıĢtır ve 

ressamın mimarî bir özellik katmadığı bir resminin bitmemiĢ ve değersiz olacağını 

savunmuĢtur. (Kahnweiller 1950: 20)  

 

Paul Klee bir Ģairdir ve aynı zamanda, hemen fark edileceği gibi, bir mimardır. Bu 

mimar, son derece yöntemli çalıĢmıĢ ve çok ayrıntılı biçimde düĢünmeden harekete 

geçmemiĢtir; çalıĢtığı malzemelerin özelliklerini tüm incelikleriyle öğrenmiĢ, onları 

özgürce ve doğru uygulamıĢtır.  

Daha önce de değinildiği gibi, Klee, biçim oluĢturan, inĢa eden, dengeyi arayan, 

karĢıtlıkların dengesini oluĢturan ve bunu görünür kılan bir düĢüncenin peĢindedir. 

Bu düĢünce bağlamında forma bakıĢı da haliyle farklıdır. Klee, formun ilk yaratılıĢını 

“protogenesis” ile açıklamaktadır: 

 

“Çizgisel bir form (çizgi), bir yüzeysel formla (yüzey) birleĢirse, çizgisel olan belirgin 

olarak etken, yüzeysel olan ise edilgen bir karakter yüklenir. Bu, formun ilk 

yaratılıĢına taĢınırsa, bizi hücre bölünmesi olgusuna götürür. Aynı süreç, olumlu ele 

alınırsa büyümeyi, olumsuz ele alınırsa ölümü simgeler. Resimsel olaylar, sanal, yani 

hayattan kopuk olarak değerlendirildiğinde, inĢacılık olanaklarına göre 

değerlendirilmelidir. Etken olan çizgi, gücü ve hızıyla iki Ģey baĢarabilir: Formu iki 

parçaya ayırabilir ya da daha ileri giderek, bir yer değiĢtirmeye neden olabilir.” 

 (P. Klee 1961: 7) 
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Mimarî, Klee için, insan yapıları, yaĢam ve bunların sınırlarının oluĢturduğu bir 

sahneyi temsil etmiĢ, insanın varolma nedenleri ile bu sahneyi, sürekli yan yana 

getirerek düĢünmek, sanatının bir geleneği haline dönüĢmüĢtür. Hemen her Ģeyi, ilk 

önce, kaba ve durağan olanın içinde aramıĢtır. Tüm temsillerini, bu doğrultuda 

düĢünmüĢ ve değerlendirmiĢtir. Katedrallerin ve kubbelerin, sivri ve yuvarlak 

kemerlerin, özellikle bunların kilit taĢlarını oluĢturan öğelerin, nasıl bir önem noktası 

teĢkil ettiği üzerinden tasarımlara ulaĢmak için çabalamıĢtır. Pencereler onu özellikle 

etkilemiĢ, kompozisyon ve onun yüzeyindeki boĢluk olgusunu bu biçim üzerinden 

ifade etmiĢtir. Bütün bu konuların, geometrik gerçeklikle ilgili duran yanlarını, çizgi 

gerçekliklerini, yanı sıra saydam sesleniĢlerini, çizgi düzenlerini bir çokseslilik 

mantığı içinde ele almıĢtır. Çok sesliliğin, Klee‟nin mimarî düĢüncesinde önemli bir 

yeri vardır. Yan yanalıklar, karĢıtlıklar ve uyumluluk konularının hemen hepsi, 

sanatçının özellikle renk üzerine, birer manifestosu gibidir. (Welcker 2007: 121-128) 

 

Klee, mimarî  temsillerini, ritim ve dinamizm kavramlarıyla ile birlikte ele almıĢ, bu 

temsillerde, çoğunlukla dikey elemanlardan yararlanmıĢtır. Yatay elemanlardan da 

yararlanan sanatçının, sanatsal kompozisyonlarında yatayı, dikeyle karĢılamayı bir 

prensip haline dönüĢtürüp, ele aldığı görülmektedir. Tinsel algısı içinde oran ve sayı 

iliĢkileri büyük yer tutmaktadır. Oranları boĢluk ve doluluk karĢıtlığında 

değerlendirmektedir. Bu durumu algılama, ilk Ġtalya seyahatinden sonra kendini belli 

etmiĢ, bu bağlamda, Klee‟nin form düĢüncesi tanımı ortaya çıkmıĢtır. Bu dönemde, 

Rönesans‟ın altın oran kuralını yakından inceleme zorunluluğunu hissetmiĢtir. Bu 

irdelemenin sonuçları, forma dayalı eleman seçkilerinin hemen hepsinin alt yapısında 

vardır. Bu nedenle mimarî  dendiğinde, onun için düĢünülmesi gereken, form sahibi 

elemanların, yüzeylere yansıtılması sorunsalı olmuĢtur ve hemen her 

kompozisyonunda bu sorunsal üzerinden çözümler üretmiĢtir. Sayıların devreye 

girmesi, hem mimarî, hem oran, bir o kadar da ölçülere dayalı eleman zihniyetinin 

genleĢtirilmesi içindir. Bu durumun, ilk kübist kolâjlarla örtüĢen yanlarını belirlemiĢ, 

bu konunun üzerine gitmiĢ ve yararlanmıĢtır. Mimarîden anlaĢılanın, bir tür inĢa 

zihninin geliĢtirilmesi demek olduğunu fark ettiği andan itibaren, Leger‟in forma 

dayanan elemanları ve özellikle bu dönemdeki, soyut desenle anlatılmak istenen 

modern yaĢamlar olgusu çok dikkatini çekmiĢtir. Klee için hemen her anlaĢılır çizgi, 

bir yaĢamı temsil eder. Klee‟nin farkına vardığı ve yararlandığı, iki büyüsel konu 

vardır. Bunlardan biri gezegenler sistemi, diğeri ise sayılar sistemidir. Bu iki sistemi, 
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her fırsatta, asıl en büyük mimarî  oluĢum olarak nitelemiĢtir. Sayılar sisteminin 

anahtarını, içinde, kendine göre geliĢtirmiĢtir. Böylece ortaya evrensel oluĢumlar 

çıkmıĢtır. Bu, onun ilkçağın Pitogoras‟çı buluĢlarından yararlanmasını bildiğini de 

göstermektedir. (Welcker 2007: 121-128) 

 

Ona göre, formun kuralları, mimarîde diğer tüm sanatlarda olduğundan daha net 

ifade edilmektedir ve bu mimarî kurallar resme aktarılabilmektedir. Mimarî 

elemanların arasındaki iliĢkilerin açıkça ölçülebilir olması, mimarîyi doğadan daha 

iyi bir öğretimin yolu yapmaktadır. Bauhaus‟un, mimarlık ağırlıklı eğitim atmosferi, 

bu açıdan, Klee‟ye çok uygun düĢmüĢtür.  

 

Klee‟nin mimarlıkla iliĢkisi düĢünüldüğünde akla ilk önce, mimarîyi avangard bir 

sanatsal prensip olarak tanımlayan Bauhaus‟un gelmesi doğaldır. Klee, Bauhaus‟dan 

önce de mimarlık etkisi altında resimler yapmıĢtır. Ama bu dönemle birlikte, mimarî, 

onun kiĢisel yaratısı haline gelmiĢtir. Bu bağlamda, çalıĢmamızda, Bauhaus‟a ve 

özellikle Avrupa mimarlığındaki düĢünce değiĢimlerine, sanatında etkili olan diğer 

olgulardan daha fazla yer ayrılmıĢtır.  

 

Küçük yaĢlarından beri mimarîyle yakın ilgisi olduğu bilinen Klee‟nin, bu tutkusuna 

oğlu Felix Ģöyle bir yorum getirmektedir: 

 

“Babam kentsel mimarîden büyük zevk alırdı. Küçük bir çocukken Nuremberg‟de 

yaĢayan büyükannesi ona „Nuremberg Kalesi‟ adlı oyuncağı hediye etmiĢti. Bu kale 

küçük ahĢap parçalardan oluĢuyordu. Belki de bu çocukluk oyunu onun mimarîye 

karĢı bitmez tükenmez ilgisinin kaynağıydı. Küçük bir çocukken bile evlerin ve 

kentlerin resimlerini yapmaktan hoĢlanırdı. Bu tema olgunluk döneminde de onu hep 

meĢgul etti.” (F. Klee 1962: 138) 
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Resim 112 Froebel Blokları ( http://www.liveauctioneers.com) 

 

Yukarıda fotoğrafları yer alan oyuncaklar, Frank Lloyd Wright‟ın da oynamıĢ olduğu 

bilinen, ünlü “Froebel Blocks”larıdır. Klee‟nin oynadıklarının da bu Froebel Blokları 

olma olasılığı yüksektir, çünkü 1840‟da, Alman pedagog Friedrich Froebel 

tarafından çocuk eğitimindeki yararı keĢfedilen bu bloklar ve yaratıcılığa yönelik 

benzeri oyuncaklar, on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru, Klee‟nin 

büyükbabasının memleketi Thuringia‟da üretilmiĢ ve tüm dünyaya yayılmıĢtır. 

 

Klee‟nin resimleri, Wright‟ın binaları, her ikisinin de kiĢilikleri, yaĢam felsefeleri, 

yazdıkları kitaplar, eğitimcilikleri, özellikle de doğaya olan tutkuları ve saygıları 

irdelendiğinde, Paul Klee ile Frank Lloyd Wright‟ın çocukluklarını bağlayan bu anı, 

daha büyük bir anlam kazanmaktadır. Wright, yirminci yüzyılın mimarlık 

düĢüncesine damgasını vurmuĢtur. Avrupa‟da yaĢanan mimarî düĢünce değiĢimlerine 

paralel olarak, Amerika‟da, Wright ve diğer yirminci yüzyıl mimarları, mimarlıkta 

akademik öğreti yerine, Alman yenilikçilerin „form-spiel‟ diye adlandırdıkları, basit 

geometrik elemanları kullanarak yeni mekânsal açılımlar elde etme yöntemini 

koymuĢlardır. Klee‟nin kendi çocukluk denemelerini “form-spiel” olarak hatırlaması, 

onun bu avangard mimarî düĢünceyle yakınlığını düĢündürtmektedir. (Yochelson 

1979-80: 61)  

 

Klee, resim yaptığı ilk yıllardan baĢlayarak, özellikle de Ġtalya ve Tunus gezilerinden 

sonra, mimarlığı yapı oluĢturan ve aynı zamanda metaforik bir sanatsal metot olarak 
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benimsemiĢtir. Mimarî ve kentsel formlar, hem yapısal-kuramsal düzlemde, hem de 

bir motif olarak, tüm yapıtlarının içine iĢlemiĢtir.  

 

1919‟da, Bauhaus kurulduğunda, mimarlık düĢüncesi avangard yaklaĢımların odak 

noktası haline gelmiĢtir. 1914‟e kadar, modern mimarlığa ve kuramlarına pek ilgi 

göstermeyen Klee de, yazdıklarından ve resimlerinden anlaĢılacağı gibi, bu 

geliĢmeyle kaçınılmaz olarak ilgilenmiĢtir. Aslında o, diğer sanatsal olgularda da 

olduğu gibi, mimarîyi kendi sanatı için kullanmıĢtır. 

 

Klee‟nin mimarî kurgunun etkin olduğu resimlerini „mimarînin resmi‟ ve „resmin 

mimarîsi‟ olarak iki bölümde ele alınması mümkündür. Bu, Will Grohmann‟ın üçe 

ayırarak yaptığı değerlendirme ile uyumlu bir gruplamadır. (Bkz. s. )„DıĢ halka‟ 

iĢleri, mimarînin resmi, „iç halka‟ iĢleri ise resmin mimarîsi kapsamındadır. „Orta 

halka‟ daha çok düĢsel resimlerini içermektedir. Bu nedenle,  mimarî düĢünce 

dıĢında, ya da bir “ara mimarî” düĢünce olarak kabul edilmiĢtir.   

 

4.3.1 Mimarînin Resmi   

 

Klee‟nin erken iĢlerinde, mimarî öğeler “doğalcı ve çizgisel” ve aynı zamanda 

gelenekseldir. Bireysellik taĢımazlar, mimarîye olan genel ilgisini yansıtırlar. 

 

On bir yaĢında yaptığı “Yaz Manzarası” (Resim 113), onun doğayı özümsemedeki 

ustalığını göstermektedir. Fotoğraf gibi birebir gerçeklik olmasa da, kendi yorumunu 

katmıĢ da olsa, yaratıcı düzeyde değildir; ancak daha o yaĢtaki duyarlılığını ve derin 

düĢüncesini yansıtmaktadır. Odasını resmederken (Resim 114) ise, altı yaĢ daha 

büyüktür ve o çocuksu rahatlığını kaybetmiĢ, mekânı birebir yansıtmaya çalıĢmıĢtır. 
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Resim 113 Paul Klee, SommerLandschaft/Yaz Evi, 1890, Kağıt üzerine suluboya, 17.3x21.7cm., 

Özel Koleksiyon  (ZPK ArĢivi) 

 

 

 

 
 

Resim 114 Paul Klee, Meine Bude/Odam, 1896, Ġmzalı karton üzerine karakalem, su, 

12.1x19.2cm., Zentrum Paul Klee, Bern (ZPK ArĢivi) 
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Resim 115 Paul Klee, Villa Felix in Meersburg / Meersburg‟daki Villa Felix, 1901, Kartpostal 

üzerine pastel ve mürekkepli kalem, 8.6x7.9cm., Zentrum Paul Klee, Bern, Özel koleksiyon  

(ZPK ArĢivi) 

 

Meersburg‟daki Villa Felix (Resim 115) adlı resminde, doğaya bakıĢının oturduğu 

görülmektedir. Resim yüzeyini bir kurgu alanı olarak görmeye baĢlamıĢtır. 

Birbirinden oldukça farklı iĢler üretmiĢ olması, onun arayıĢının kanıtları 

niteliğindedir. 

 

1902‟de çıktığı Ġtalya gezisine kadar, mimarînin resmine nasıl yararlı olabileceğini 

henüz kavramamıĢtır. Günlüğünde, resimde mimarî elemanların etkisini Ģöyle ifade 

eder: 

“Ġtalya‟da resimde „arkitektonik‟
5
 elemanı anladım. O günlerde “soyut” sanata doğru 

gittiğimi hissediyordum, bugünkü düĢüncemle, soyut yerine “yapısal” derdim. Bana 

en yakın ve aynı zamanda en önemli hedefim, mimarî öğelerle Ģiirsel resmi 

birleĢtirmek olacak; en azından, aralarında bir uyum oluĢturmak.”(P. Klee 1968b) 

 

Alplerin kuzeyinden gelen birçok sanatçı gibi, Klee de Akdeniz güneĢinin mekân 

tanımlayan kalitesinden ve Ġtalyan mimarîsinin güçlü yapısından etkilenmiĢ, 

geometrik orantılar ilgisini çekmiĢtir. Bu ilk Ġtalya seyahatinden sonra, öznel 

çalıĢmalar Klee‟yi özellikle ilgilendirmiĢ, “temel oluĢum ilkeleri” konusuna 

yakınlaĢmıĢ, bu yöndeki mimarî bulguların üzerine gitmiĢtir. Bu benimsediği 

düĢünceler kompozisyonlarını yönlendirmiĢtir. Özellikle, sayıları ve 

kompozisyonları, yeniden yaĢama döndürme konusu üzerinde uğraĢ vermiĢtir. Bu 

                                                           
5
 Mimarlıkla ilgili olan, mimarî. 
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yönde, renge bağlı yorumlamada ve biçim vermede, Ġtalyan Gotik‟i ve Erken 

Rönesans dönemleriyle yakından ilgilenmiĢtir. 

 

“Mimarî öğelerle Ģiirsel resmi birleĢtirme” hedefine ulaĢması kolay olmamıĢtır. Bir 

tarafta üstüne yapıĢmıĢ geleneksellik, bir tarafta bireysel duygular, ona kendini, izole 

ve arada kalmıĢ hissettirmiĢ ve bu duygusunu Ģöyle ifade etmiĢtir:“ġimdi üç Ģey var: 

Greko-Romen tarihsellik: tarafsız bir duruĢ, dünyevi bir yönleniĢ ve arkitektonik bir 

yer çekimi. Hıristiyanlık: taraflı bir duruĢ, baĢka-dünyalı bir yönelim, müziksel bir 

yer çekimi. Üçüncüsü de alçak gönüllü, ilgisiz, kendini yetiĢtirmiĢ bir adamın küçük 

egosu.” (P. Klee 1968b) 

 

O yıllarda günlüğüne renk konusunda kendini yeterli görmediğini yazmıĢtır. Robert 

Delaunay‟la tanıĢması, Klee için bir sıçrama noktası olur. Renk kübizmini 

canlandıran Delaunay‟dan çok beslenmiĢ; onun matematik, yatay ve düĢey çizgi 

düzenlemeleri, saydam ifadeleri, renk ve buna bağlı renk bölmeciliği konusunda 

Klee üzerinde çok etkili olmuĢtur. Delaunay‟ın resimlerindeki saydamlık olgusu, 

boĢluk fantazisi denen meselenin açığa kavuĢmasını sağlamıĢtır. Bu konu, Klee‟nin, 

mimarî üzerinden, birçok yirminci yüzyıl varyasyonunu gerçekleĢtirmesini 

sağlamıĢtır. (Welcker 2007: )  

 

Klee, Delaunay‟ı keĢfettikten sonra, kendine resimde yeni bir yol seçmiĢtir. Bu 

etkiyle Tunus manzaralarında resmin yapısını oluĢturmak için kullanmaya baĢladığı 

grid sistemi ona, renkle doğal formları ayırma olanağını sağlamıĢtır. 1915‟de, bu 

resimsel grid tekniğini farklı ele almıĢtır. Picasso, Braque, Delaunay gibi sanatçılar, 

“grid(ızgara, örgü)” sistemini, nesnenin görüntüsünü kırmak ve uzamı ve içindeki 

nesneleri düzenlemek için kullanmıĢlardır. Aslında bu, Rönesans‟ın perspektifi 

oturttuğu sistemin modern bir çeĢitlemesidir. Klee ise, gridi, renk dörtgenlerini, 

görsel dünyaya gönderme yapmadan ve her hangi bir yorum yapma gereği 

duymadan, düz bir yüzeyde bir araya getirmek için kullanmıĢtır. (Yochelson 1979-

80) 

 

Sanatının dönüm noktalarından biri olan Tunus gezisinde yaptığı suluboyalar, 

Klee‟nin, mimarîyle Ģiiri birleĢtirme atağının baĢlangıcı sayılmaktadır. Akdeniz 

mimarîsinin kübik yapısı, camilerin, kubbelerin oluĢturduğu egzotik geometrik 
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armoniler, büyüleyici renk ve ıĢık, Klee‟yi içine çekmiĢtir. “Renkle bütünleĢen” 

Klee, “kutsal mimarî ve resimsel mimarînin bireĢimine” orada baĢlamıĢtır. 

 

Bu suluboya resimler günlüğüne aldığı notlar gibidir, gördüklerini kâğıda geçirmiĢtir. 

Bu konuda günlüğüne, Tunus‟tan döndükten ve bu görüntülerin etkisinden çıktıktan 

sonra, çok daha nesnel olabileceğini yazmıĢtır. Böylece, kendi süzgecinden geçirdiği, 

gerçeğe birebir öykünmeyen, ama modelinin ipuçlarını veren resimler ortaya 

çıkmıĢtır. Resimlerindeki hafif suluboya darbeleri, önceden planlanmıĢ belli belirsiz 

bir gride uyulduğu izlenimi vermektedir. (Resim 116-123) Böylece, düzenli ama 

gizemli bir dünya kurmuĢtur ve bu dünyada mimarlık önemli bir rol oynamaktadır. 

(Yochelson 1979-80) 

 

 

 
 

Resim 116 Paul Klee, Hamammet, 1914/33, Kağıt üzerine suluboya, 22x24cm., Özel koleksiyon 

(ZPK ArĢivi) 
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Resim 117 Paul Klee, Scene aus Kairuan/Kayrevan Manzarası, 1914/47,  Kağıt üzerine suluboya 

ve karakalem, 19.8x16.9cm., Bern (ZPK ArĢiv) 

 

 

 
 

Resim 118 Paul Klee, rotes  und blaues/Kırmızı ve Mavi, 1914/138, Kağıt üzerine suluboya ve 

guaĢ, 20.3x12cm., Özel koleksiyon  (ZPK ArĢivi) 

 



132 
 

 
 

Resim 119 Paul Klee, mit der roten Kuppel/Kırmızı Kubbeli, 1914/139, Kağıt üzerine suluboya, 

15.8x10cm. (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
 

Resim 120 Paul Klee, Vor einer Moschee in Tunis/Tunus‟da bir Cami, 1914/204, Kağıt üzerine 

suluboya, 23x17.7cm.,  Bern   (ZPK ArĢivi) 
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Resim 121 Paul Klee, Stadt mit den drei Kuppeln/Üç Kubbeli ġehir, 1914/2 Kağıt üzerine 

suluboya, 16.4x19cm., Obersteg Vakfı, Kunstmuseum Basel  (ZPK ArĢivi) 

 

  

 
 

Resim 122 Paul Klee, Hammamet with Its Mosque/Camisiyle Hammamet, 1914, Kağıt üzerine 

suluboya ve kurĢunkalem, 20.6x19.4cm., Berggruen koleksiyonu (http://www.metmuseum.org) 
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Resim 123 Paul Klee, Rote und weisse Kuppeln/Kırmızı ve Beyaz Kubbeler, 1914-1915, Japon 

parĢömen kağıdı üzerine suluboya, 14.6x13.7cm., Nordrhein Westfalen sanat koleksiyonu, 

Düsseldorf  (ZPK ArĢivi) 

 

1914‟de, Münih‟de, Tunus‟u, uzaklaĢtıktan sonra hatırladığı haliyle resmettiği, 

“Camisiyle Hammamet” (Resim 122), Delaunay etkisinin belirgin olarak izlendiği 

iĢlerinden biridir. Klee, bu resimde, derinliğe değil, ıĢığın geçmesine izin veren renk 

alanlarına önem vermiĢtir. Tunus dönüĢü uğradığı Ġtalya etkisiyle yaptığı “Kırmızı ve 

Beyaz Kubbeler”de (Resim 123) ise renk örgüsü daha güçlü vurgulanmıĢ, soyutlama 

belirginleĢmiĢtir.  Kubbeler artık bir betimleme değil, arkitektonik bir resimlemenin 

sembolü gibidir. Resim, izleyene bu kompozisyonun “yapı”yla ilgili olduğunun 

ipuçlarını açıkça vermektedir.  

 

 
 

Resim 124 Paul Klee, im Stil v Kairouan/Kayrevan Tarzında, 1914/210, Kağıt üzerine suluboya 

ve karakalem, 14.5x21.5cm., Özel koleksiyon, Los Angeles (ZPK ArĢivi) 
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Resim 125 Paul Klee, im Stil v Kairouan/Kayrevan Tarzında,  1914/211, Kağıt üzerine suluboya 

ve karakalem, 12.3x19.5cm., Zentrum Paul Klee, Bern (ZPK ArĢivi) 

 

Kayrevan Tarzında adlı eserlerinde (Resim 124 ve 125) ise öngördüğü 

nesnelleĢmenin gerçekleĢtiği belirgin olarak görülmektedir. Bu resimler, “resmin 

mimarîsi” sınıflamasına daha yakın durmaktaysa da, Tunus izlenimlerini taĢıyor 

olması açısından “mimarînin resmi” kapsamında ele alımıĢtır.   

 

 
 

Resim 126 Paul Klee, abstrakt-architektonisches kl Ölbild mit der gelben u. blauen Kugel/Sarı 

boyalı, Mavi toplu, Soyut Mimarî, 1915/163, Karton üzerine yağlıboya, 24.1x34.3cm., Özel 

koleksiyon, Ġsviçre (ZPK ArĢivi) 
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Resim 127 Paul Klee, Steinbruch/TaĢocağı, 1915/213, Kağıt üzerine suluboya ve karakalem, 

20.2x24.6cm.,  Zentrum Paul Klee, Bern (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
 

Resim 128 Paul Klee, Revolution von Viadukt /Köprüyolun Ġsyanı,1937, Tuval üzerine 

yağlıboya, 50x62cm., Kuntshalle, Hamburg, Almanya (ZPK ArĢivi) 
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Resim 129 Paul Klee, Kindlicher architektur traum/Çocukça Bir Mimarlık Rüyası, 1918/136, 

Kağıt üzerine mürekkep, 15.2x12.8cm., Narodowe w Warszawie Müzesi,  (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
 

Resim 130 Paul Klee, Kleinstadt Idyll/Küçük Kasaba Manzarası, 1913/3, kağıt üzerine guaĢ ve 

karakalem, 16x11cm.  (ZPK ArĢivi) 
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Daha önce de belirtildiği gibi, Klee, yeni mimarî düĢüncenin yaratıcı yanını 

benimsemiĢ ama bu yeni mimarlık düĢüncesinin dünyayı değiĢtireceği inancına 

karĢın,  kendini her zaman mimarîyle belli bir mesafede tutmuĢtur. Mimarlık bir 

bakıma Klee‟nin sağduyusuna ulaĢması için bir anahtar olmuĢtur. Bir diğer açıdan 

ise, Klee‟ye göre, mimarlık insana karĢıdır. (Resim 129,130) Resimlerinde, 

çoğunlukla, insan figürü yerleĢtirdiği mimarî bir kompozisyonda, çevre ürkütücüdür. 

Örneğin, “Revolution von Viadukt (Köprüyolunun Ġsyanı)” (Resim 128)‟de,  Klee 

kemerleri, yürüyen askerler gibi yorumlamıĢtır. Mimarî bir form, sosyal saldırganlığı 

temsil etmektedir. (Yochelson 1979-80: 69) 

 

Klee‟nin bu ünlü resmi için farklı yorumlar yapılmıĢtır. Bu kemerlerin totaliter 

kitlesel bir hareketi simgelediği görüĢü oldukça yaygınken, bu resmin Nazizmin 

yükseliĢine karĢı bir yürüyüĢ olduğunu düĢünenler de vardır. Kemerler, asker gibi, 

sıra halinde değil, karıĢık yürümekte, böylece bireyselliklerini vurgulamaktadırlar. 

Nazilerin inĢa ettiği köprülerde olduğu gibi, bir zincirin halkası değil, hepsi ayrı 

özellikleri olan, tek baĢına var olan kemerlerdir. Sayısal çoklukları, bir arada olunca 

sahip oldukları gücü simgelemektedir. Bu ikinci görüĢ bağlamında,  kiĢileĢtirilen 

kemerlerin, yani Klee‟nin önerdiği Ģekliyle mimarînin, insanlar için bir korku 

kaynağı değil, insana ve doğaya uyumlu yapılar olduğu düĢünülmektedir. 

 

Klee‟nin mimarîsinin birçok yüzü vardır. Bazen kentleri, köyleri, evleri, sarayları, 

tapınakları, kaleleri doğayla kaynaĢtırmıĢ; bazen mimarî yapıyı bir sahneye 

dönüĢtürmüĢ; bazen iç mekânlara girip çıkmıĢ, yapıyı parçalarına ayırmıĢtır. Bu 

çeĢitlilik içinde, gerçekleri yansıtan motifleri tekrarlamıĢtır. Mimarî görüntülerinin 

en belirleyici özelliği, ilüstrasyon olmamalarıdır.  Klee, gerçek mimarî formları, 

sembolik elemanlarla bir arada kullanarak, gerçekle düĢü birleĢtirmiĢtir. Sonuçta, 

ortaya fantastik kentler, havada uçan kaleler, ağaç dallarında yetiĢen kulübeler, 

boĢlukta dönen evler çıkmıĢtır.  

 

Klee‟nin mimarî imgelerinin dinamik özelliği, doğayla birleĢip kırma bir görünüm 

kazandığında, daha çok ortaya çıkar. Yapraklarının üzerinde meyve yerine kulübeler 

taĢıyan bir ağaç (Resim 131), mimarî bir formu kendi organik varlığı içine almıĢ ve 

ondaki tüm durağanlığı yok etmiĢtir. Her an bir dalda yeni bir kulübe filizlenebilir, 

içlerinden biri rüzgârla savrulabilir. Benzer biçimde, boĢlukta duran bir ev (Resim 
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132), uzayda güvenli bir yer arıyormuĢçasına dönmeye baĢlar. Yeryüzünün 

kanunlarına, merkezkaç kuvvetine öykünmektedir. (Schoz/Thomson 2008: 240) 

 

 
 

Resim 131 Paul Klee, Der Häuserbaum/Ağaç Ev, 1918/83, Müslin üzerine suluboya, guaĢ, 

mürekkepli kalem, 22.1x18.7cm., Norton Simon Müzesi, Galka Scheyer koleksiyonu, 

(Schoz/Thomson2008: 241) 

 

 

 
 

Resim 132 Paul Klee, Drehbares Haus/ Dönen Ev, KumaĢ üzerine yağlıboya ve kurĢunkalem, 

37.7x52.2cm., Thyssen Bornemisza Müzesi, Ġspanya (Schoz/Thomson2008: 240) 
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Resim 133 Paul Klee, Die Himmels Säule/Cennetteki Kule, 1917/65, Kağıt üzerine tebeĢir, 

suluboya, 21x17.8cm., Özel koleksiyon (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
    

Resim 134  Bruno Taut, Alpine Architektur /Alplerin Mimarîsi (http://www.artic.edu) 

 

Yirmi yaĢına yaklaĢtığı yıllarda, Klee‟nin iĢlerinde, gelecekteki ütopyacı ruhuna 

iĢaret eden, “kozmik fantezi” kendini göstermeye baĢlar. 1917‟de yaptığı “Cennetteki 

Kule”de (Resim 133), bir dağ sırasının içinden çıkan kule, tanrısal bir manzara 

oluĢturmaktadır. 1919‟da,  Bruno Taut, ise, dağları, vadileri renkli camla kaplamayı 

önermektedir. (Yochelson 1979-80: 69)  
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Resim 135 Paul Klee, Fenster und Dächer (gelb-rot)/Pencere ve Çatılar (sarı/kırmızı), 1919/96, 

Renkli karton ve kağıt üzerine yağlıboya, 32.3x25cm.,  Bavyera Devlet Resim Koleksiyonu, Münih 

Modern Sanat Galerisi, (ZPK ArĢivi) 
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Resim 136 Paul Klee, Tempel der Secte vom grünen Horn/YeĢil Boynuz Tarikatının Tapınağı, 

1917/37,  Kağıt üzerine suluboya, karakalem, 15.6x24.2cm., Özel koleksiyon, ABD (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
 

Resim 137, Paul Klee, Farbenreich Architektur /Renkli Mimari,  1917,  Kağıt üzerine guaj,  

17.1x13.3 cm., (ZPK ArĢivi) 
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Resim 138 Paul Klee, Felsentempel/Kaya Tapınağı, 1919/117, kağıt üzerine suluboya, karakalem, 

29.6x23.7cm., David M. Solinger koleksiyonu  (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
 

Resim 139 Paul Klee, die Idee der Tannen/Bir Ağaç DüĢüncesi, 1917/49, Kağıt üzerine 

suluboya, 24x16cm., Solomon R. Guggenheim Müzesi, New York, Eve Clenden‟in mirası (ZPK 

ArĢivi) 



144 
 

 
 

Resim 140 Paul Klee, Architectur mit Sonnen/GüneĢliMimarî, 1919/137, Kağıt üzerine 

suluboya, püskürtme, 15.5x15.5cm., Özel koleksiyon, Ġtalya  (ZPK ArĢivi)   

 

 

 
 

Resim 141 Paul Klee, Bühnen-Gebirgs-Konstruction/Dağın Konstrüksiyon AĢamaları, 1920/28,  

Kağıt üzerine yağlıboya, 33x41.9cm., Metropolitan Sanat Müzesi, New York, Berggruen 

Koleksiyonu (ZPK ArĢivi) 
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Resim 142 Paul Klee, Architectur m. d. Fenster/Pencereli Mimarî, 1919/157, Kağıt üzerine 

yağlıboya, 50x41.5cm., Zentrum Paul Klee, Bern (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
 

Resim 143 Paul Klee, transparent-perspectivisch gefügt (I.)/ġeffaf perspektif, 1921/50, Kağıt 

üzerine suluboya, kesilmiĢ ve karton üzerinde yeniden birleĢtirilmiĢ,  21.2x15.5cm., Staatliche 

Müzesi, Berlin, Nationalgalerie, Berggruen Koleksiyonu (ZPK ArĢivi) 
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Resim 144 Paul Klee, Haus-Inneres/Evin Ġçi, 1919/199, Kağıt üzerine suluboya ve guaĢ, 25x15cm., 

Özel koleksiyon, Verona (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
 

Resim 145 Paul Klee, Italienischer Hof /Ġtalyan Mehkemesi, 1920/152, Kağıt üzerine suluboya, 

24x15.8cm.,  (ZPK ArĢivi) 
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Resim 146 Paul Klee, Herbstlicher Ort/Kentte Sonbahar, 1921/104, Kağıt üzerine suluboya ve guaĢ, 

33.4x22.7cm., Özel koleksiyon, Almanya (ZPK ArĢivi) 
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Resim 147 Paul Klee, Full Moon/Dolunay, 1919, (https://plus.google.com) 

 

 

 
 

Resim 148 Paul Klee, Mystisches Stadtbild/Mistik ġehir Manzarası, 1920/149, Kağıt üzerine 

suluboya, pastel, 21x19.2cm., (ZPK ArĢivi) 

 

https://plus.google.com/
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Resim 149 Paul Klee, Baum und Architectur-Rhythm/ Ritim-Mimarî ve Ağaç, 1920/202, Kağıt 

üzerine yağlıboya, 27.5x38cm., Özel koleksiyon, ABD (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
 

Resim 150 Paul Klee, Architektur in rot u grün/Kırmızı ve YeĢil Mimarî, 1921/47, Kağıt üzerine 

suluboya, 14.7x262cm., (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
 

Resim 151 Paul Klee, Tempel/Tapınak, 1921/119, Kağıt üzerine suluboya ve yağlıboya transferi, 

14x31.5cm., Rosengart Müzesi koleksiyonu, Luzern (ZPK ArĢivi) 
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Resim 152 Paul Klee, Stadt der Kirchen/Kiliseler ġehri,  1918/99, Kağıt üzerine suluboya, 

karakalem,  21x15.4cm.  (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
 

Resim 153 Paul Klee, Gartenhäuser/Bahçeli Ev, 1919/8, Tuval üzerine astar, kağıt, suluboya, 

28.3x17.8cm.,  Özel koleksiyon, Ġsviçre  (ZPK ArĢivi) 
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1920‟lerde, Klee‟nin resmi, artık kendini gerçekten resim inĢa ediyor olarak gördüğü 

bir noktaya taĢınmıĢtır. Ton değerlerine ve renk yoğunluklarına ağırlık vermekte, 

dikkatlice dengelenmiĢ yapılar oluĢturmaktadır.  

 

Yukarıda örnekleri yer alan, tarz ve malzeme değiĢiklikleri denediği, bir geçiĢ 

döneminin iĢleri olarak nitelendirilebilecek resimlerini, Will Grohmann‟ın orta halka 

olarak tanımladığı grup kapsamında değerlendirebiliriz. Sanatının geliĢimi doğal 

alarak tarihe bağlı geliĢme göstermiĢtir ancak, biliyoruz ki Klee, her döneminde, her 

tür resmi yapmıĢ, aynı denemeleri otuz kırk yıl gibi zaman aralıkları ile 

tekrarlamıĢtır. Bu nedenle bu gruplama, tarihsel bir sıralamaya değil, iĢlerinin 

niteliğine göre tanımlanmaktadır. Bu grubun içinde sayabileceğimiz iĢleri, hem iç 

halkaya hem dıĢ halkaya yakın duran, daha çok “Resmin Mimarîsi”ne ulaĢma 

yolunda yaptığı alıĢtırmalar niteliğindedir. 

 

 
 

Resim 154 Paul Klee, Villa R, 1919/153, Karton üzerine yağlıboya 26.5x22cm., Kunstmuseum, 

Basel (Partsch 2003: 44) 
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Bu ara grupta değerlendirilen düĢsel resimlerinden “Gece Festivali”nde (Resim 155), 

ıĢıklandırılmıĢ çatılar, üçgen kalkan duvarları, yıldızlar, gökyüzünde ve yeryüzünde 

parıldayan noktalar vardır ama hiç insan figürü yoktur. Klee, öğrencilerine, resmin 

bazen bir rüya gibi ele alınabileceğini, mantıklı düĢüncenin her zaman her Ģey demek 

olmadığını anlatmıĢtır. Ona göre, resim elemanları kendi içlerinde ve birbiriyle olan 

iliĢkilerinde uyum ve denge içindeyse, resim alanında her Ģey yapılabilir ve 

inandırıcı bir dünya yaratılabilir. (Grohmann 1955: 199) 

 

 

 

 
 

Resim 155 Paul Klee, Nocturnal Festivity/Gece Festivali, 1921, Tahta üzerine yağlıboya, 50x61cm., 

Guggenheim Müzesi, New York, ABD (http://artist.artmuseum.com) 
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Resim 156 Paul Klee, Kosmisch Landschaft/Kozmik Manzara, 1917/76,  Kağıt üzerine suluboya, 

21.1x26.4cm., Ulmer Müzesi, Ulm, Baden Koleksiyonundan bağıĢ, Württemberg  (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
 

Resim 157 Paul Klee, Kosmische Architectur/Kozmik Mimarî, 1919/162, Karton üzerine yağlıboya, 

50x30cm., Bavyera Devlet Resim Koleksiyonu,  Augsburg  Sanat Salonu  (ZPK ArĢivi) 
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Klee‟nin yapıtlarının neredeyse yarısı, Bauhaus döneminde çıkmıĢtır. Bauhaus‟la 

birlikte, yeni mimarî yaklaĢımlar Klee‟nin ilgisini çekmiĢ, ev tasarımlarının, iç 

mimarînin ve Ģehir planlarının etkileri iĢlerinde görülmeye baĢlamıĢtır.  

 

 
 

Resim 158 Bruno Taut, Çelik Endüstrisi Pavyonu, Liepzig Fuarı, 1913   

(http://arkinetblog.wordpress.com) 

 

 

 

 
 

Resim 159 Joseph Maria Olbrich, Sezession House, 1898, Viyana (http://maps.google.com)   

 

Klee, dönemin eklektik yapısının etkisiyle, resmine farklı yaklaĢımları yansıtmıĢtır. 

Örneğin, 1923‟te yaptığı Bauhaus sergi posterinde (Resim 161), tepesine bir top 

oturtulmuĢ iki kapılı simetrik bir yapıyı resmetmiĢtir. Bu poster, 1918‟te yaptığı 

“Inscription (Yazıt)” (Resim 160) adlı resminin üzerine yapılmıĢtır. Önceki belirsiz 

renklerin yerini „de Stijl‟ renkleri almıĢ, neĢeli, kendinden emin bir Bauhaus izlenimi 

yaratılmıĢtır. Resmin yeni ismi “The Sublime Aspect (Yüce GörüĢ)” Bauhaus‟un 

mimarî amacını vurgulamaktadır. Tepedeki, Klee‟nin tek göz imgesini de çağrıĢtıran 

top, savaĢ öncesi mimarînin önde gelen simgesidir. 1898‟de açılan “The Vienna 
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Sezession House” (Resim 159) ve 1913‟deki Liepzig, Çelik Endüstrisi fuarındaki yer 

alan “Bruno Taut Pavyonu” (Resim 158), birer büyük topla taçlandırılmıĢtır. Bu tür 

sembolik binalar avangard ruhu temsil etmektedir ve o dönemde çok yaygınlaĢmıĢtır. 

Klee‟nin, sergi posterini hazırlarken, Bauhaus‟u bu gelenek içinde göstermeyi 

hedeflemiĢ olması olasıdır. (Yochelson 1979-80: 65) 

 

     
 

 

Resim 160 Paul Klee Inscription Paul Klee, 

Inscription/Yazıt, 1918, Kağıt üzerine karakalem, 

(ZPK ArĢivi) 

 

Resim 161 Paul Klee The Sublime Aspect Paul 

Klee, The Sublime Aspect/Yüce GörüĢ, 1923, 

Bauhaus Sergi Posteri (ZPK ArĢivi) 

 

 

“Schrift- Architektonisch (Mimarî Belge)” (Resim 162), Bauhaus ortamının 

etkisinden önce de Klee‟de mimarî düĢüncenin, var olduğunu göstermektedir. 
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Buradan da kolaylıkla, yalnızca Bauhaus‟un Klee üzerindeki etkisinden değil, 

Klee‟nin, Bauhaus üzerindeki etkisinden de söz etmek mümkün olmaktadır.   

 

 
 

Resim 162 Paul Klee, Schrift-Architektonisch/Mimarî Belge, 1918/8, Kağıt üzerine suluboya, 

19.5x115cm.  (ZPK ArĢivi) 
 

 

Alman ekspresyonist mimarların en önemli meselelerinden biri, farklı inĢaat 

malzemelerinin özelliklerini saptamak ve kullanmak olmuĢtur. O dönemde, birçok 

ressam ve heykeltıraĢ gibi, Klee de, kendi alanında farklı malzemeler denemiĢ, aynı 

zamanda mimarların ahĢaba, cama, tuğlaya ya da betona olan ilgilerinden 

yararlanmıĢtır.  

 

AĢağıda incelenecek resimlerin, Klee‟nin hayal dünyasında birçok çağrıĢımları 

olduğu kuĢkusuzdur ama verdiği isimlerin yol göstermesiyle, mimarî alanda 

değerlendirilmektedir.  

 

Scheerbart tarafından baĢlatılan kristal fantezilere en ünlü örnek, Mies van der 

Rohe‟un, 1919-21 de tasarladığı cam gökdelendir (Resim 163). ĠstiflenmiĢ Ģeffaf 



157 
 

katları, değiĢken planları ve kuleleri, Klee‟nin kristal kompozisyonlarını 

çağrıĢtırmaktadır. Örneğin, “Traum Stadt” (Resim 164), adından yola çıkarak, 

rüyaların belirsizliğinde türeyen çoklu imajlarla iliĢkilendirilebilir ama aynı 

zamanda, kristal formlardan oluĢan hayalî bir kenti de ifade edebilir.  

 

  

 

       

 
 

Resim 163 Mies van der Rohe, Friedrichstrasse 

için Cam Kule yarıĢma projesi, 1919, Berlin, 

(http://www.eikongraphia.com) 

 

Resim 164 Paul Klee, Traum-Stadt/DüĢ ġehri,   

1921/106,  Kağıt üzerine suluboya 47.5x31cm., 

Staatliche Müzesi, Berlin, Berggruen Müzesi, 

(ZPK ArĢivi) 

 

 

Tuğlanın binaya ancak zarar vereceğine inanan Scheerbart‟ın tersine, Amsterdam 

ekspresyonist mimarlarından Michel de Klerk ve Piet Kramer, tuğlanın yaratıcı 

olduğu gibi, erkeksi bir güce ve tarihsel bir çağrıĢıma da sahip olduğunu 

savunmuĢlardır. Her zaman sade ve düzgünden yana olan Mies van der Rohe bile, 

Rosa Luxemburg ve Karl Liebneckt‟in anısına, 1926‟da, Berlin‟de yapılan anıtta, 

tuğlanın kalitesini kullanmayı seçmiĢtir. Klee‟nin, özellikle 1919 yılında yaptığı 

iĢlerinde, örneğin, “Stadt R” (Resim 166)‟da, tuğlanın güçlü yapısını vurgulayan 

duvar görüntüleri yer almaktadır.  
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Resim 165 Mies von der Rohe, Rosa 

Luxemburg ve Karl Liebknecht Anıtı,  

1926, Berlin,yıkılmıĢtır, 

(http://effettobeaubourg.tumblr.com) 

 

Resim 166 Paul Klee, Stadt R/R ġehri,1919/205, 

Karton üzerine gazlı bez, astar, suluboya, 

16.5x22cm., Lenbachhaus ġehir Galerisi, Münih, 

Gabriele Münter emaneti (ZPK ArĢivi) 

 

 

Walter Gropius‟un ekspresyonist  “Sommerfeld” evi (Resim 167) güçlü yatay tik 

levhalarla vurgulanmıĢ cepheleri ile Klee‟nin “Hall C” (Resim 168) resmini ve 

benzerlerini hatırlatmaktadır. Sommerfeld evinin içinde, özellikle maskelenmiĢ 

köĢeler ve kırık çizgiler yer almaktadır. Klee‟nin resmindeki bantlar, benzer bir 

mekânsal belirsizlik yaratmaktadır.  

 

  
 

Resim 167 Walter Gropius, Sommerfield House 

içi, 1921, Berlin, (Droste 2011: 45) 

 

 

Resim 168 Paul Klee, Bauplatz des Hauses zur 

Erdbeere/Çilek Evlerinin ġantiyesi, 1921/207, 

Karton üzerine yağlıboya, kurĢunkalem 

39.3x49.5cm., Özel koleksiyon, Ġsviçre  (ZPK 

ArĢivi) 
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Resim 169 Walter Gropius, Mart Kahramanları 

Anıtı modeli, 1921,  

(http://www.artknowledgenews.com) 
 

 

Resim 170 Paul Klee, Wandbild aus dem 

Tempel der Sehnsucht \dorthin/Özlem 

Tapınağının Duvar Resmi \orada, 1922/30,  

Karton üzerine gazlı bez üzerine astar, 

yağlıboya, suluboya, 26.7x37.5cm., 

Metropolitan Sanat Müzesi, New York, 

Berggruen koleksiyonu (ZPK ArĢivi) 
 

 

 

  
 

Resim 171 Hans Poelzig, Berlin Tiyatrosu 

içi,1919 

(http://architectureinberlin.wordpress.com) 

 

 

Resim 172 Paul Klee, Sängerhalle/Müzikhol, 

1930/189, Kağıt üzerine suluboya, 27.3x47.9cm., 

Metropolitan Sanat Müzesi, New York, Berggruen 

koleksiyonu (ZPK ArĢivi) 

 

 

Bir baĢka ekspresyonist mimar, Hans Poelzig‟in 1919‟da yaptığı Anıtsal Berlin 

Tiyatrosu‟nun (Resim 171) gizlenmiĢ ıĢıklarla güçlendirilmiĢ sarkıt/dikit etkisi, 

Klee‟nin, dantel motiflerini andıran resimlerini (Resim 172-175)  hatırlatmaktadır.  
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Resim 173 Paul Klee, andere Tempel am 

Wasser/Sudaki Tapınak, 1927/49, Kağıt 

üzerine KurĢunkalem 31x29.8cm.,  Bern (ZPK 

ArĢivi) 

 

Resim 174 Paul Klee, die grosse Kuppel/Büyük 

Kubbe, 1927/43, Kağıt üzerine kurĢunkalem, 

26.9x30.3cm., Bern (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
 

Resim 175 Paul Klee, Erinnerung an Tegernsee/Tegernsee Anısına, 1919/264, Kağıt üzerine 

karakalem, suyla dağıtılmıĢ, 21.7x27.4cm.,  Kamm Vakfı koleksiyonu (ZPK ArĢivi) 

 

 

Bauhaus sanatçılarının çoğu, geleneksel perspektif metotlarının, mimarlık ve resme 

getirdiği sınırlamaları sorun etmiĢler, belirlenmiĢ tek bir noktadan bakmak 
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istememiĢlerdir. Dünyaya çoklu bakıĢ noktaları araĢtırmıĢlar ve geometrik 

Ģekillenmelerin soyut dünyasını keĢfetmeye çalıĢmıĢlardır. Bu mekânsal denemeler, 

doğal olarak, Klee‟nin ilgisini çekmiĢtir. Theo von Doesburg‟un çizgisel ev 

tasarımları (Resim 176), de Stijl heykelciliğinden geliĢen araĢtırmaları baĢlatmıĢ ve 

sonuçta, modern mimarlığın ana araçlarından biri olan “aksonometrik” planı ortaya 

çıkartmıĢtır. Böylece, bir bina kesitine, perspektif olmadan kuĢbakıĢı bakma olanağı 

doğmuĢtur. Bu çizim yöntemi sayesinde hem cepheler, hem plan aynı zamanda 

görülebilmektedir. Mimar, binayı bir bütün olarak görebilmekte, deformasyon 

olmadan, tüm yapının geometrisi, fonksiyonları ve ayrıntıları üzerinde 

çalıĢabilmektedir. 

 

  
 

Resim 176 Theo von Doesburg, Contra-

Construction, 1923,  

(www.moma.org/collection/browse) 

 

Resim 177 Paul Klee, Italienische Stadt/Ġtalyan 

Kenti, 1928/6, Kağıt üzerine kurĢunkalem ve 

suluboya, 33x23.4cm., Özel koleksiyon, 

Zentrum Paul Klee, Bern  (ZPK ArĢivi) 

 

Klee, Ġtalyan Kenti (Resim 177) ve benzer resimlerinde, geometrik Ģekilleri, 

değiĢken bakıĢ noktalarının sağladığı soyut bir uzama yerleĢtirmiĢ, her yönden 

görünüĢlerini kullanarak bu Ģekillerin, çizgilerin altındaki düĢüncesini vurgulamıĢtır. 

Bunu yaparken de, onun için özel bir çekiciliği olan aksonometrik plan mantığını 

kullanmıĢtır. Gerçek alanları resimsel soyutlamaya çevirmek, zemin planını ve 
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cepheleri aynı zamanda görmek, göstermek tam ona göre bir çalıĢma yöntemidir. 

Buna rağmen, Klee, bir bina inĢa etmenin, mimarîye bir kısıtlama getirdiğini de 

görmektedir. Oysa ressam bu sınırlanmalardan etkilenmez, özgürdür. Bu düĢüncesini 

Ģöyle ifade eder: 

 

“Doğal yapıları kesitler ve planlarla aracılığıyla keĢfetmenin yolları, kuĢkusuz 

arkitektonik yapılara uygulanabilir ama mimarlıkta bu kadar farklılık olan bir örnek 

bulamayız. Bu da demek oluyor ki, bu alanda tam anlamıyla dinamik bir örnek yoktur. 

Sonuç olarak, mimarlık ürünlerini, dinamiğe doğru belirli bir eğilimi olsa da, statik 

alana yerleĢtirmeliyiz. En iyisi dinamik-statik arasında, ikisinin karıĢtığı bir alan 

bulmamız. Resim gibi daha ideal sanat alanlarında bu mümkündür. Resimde, statikten 

dinamiğe doğru gerçek bir geliĢme vardır.” (P. Klee 1961: 187) 

 

  
 

Resim 178 Paul Klee, Architectur, transparent-

structural/Mimarlık, saydam-yapısal, 1921/120, 

Kağıt üzerine suluboya ve kurĢunkalem,  

23.2x32.8cm., Özel koleksiyon, Ġsviçre (ZPK 

ArĢivi) 

 

Resim 179 Paul Klee, Transparent-

perspectivisch/Saydam Perspektif, 1921/55,  

Kağıt üzerine suluboya ve kurĢunkalem, 

23.4x25.9cm., Özel koleksiyon Ġsviçre, Zentrum 

Paul Klee, Bern (ZPK ArĢivi) 

 

 

Perspektif, derinlik yaratmak için kullanılan bir yöntem olarak, aslında Klee‟nin 

boĢluk-mekân kavramına ters düĢmektedir. Tek nokta perspektif boĢluğu sonsuz gibi 

göstermektedir. Klee‟nin iĢlerinde ise, “boĢluk” resmin elemanlarından biridir ve 

bütünsel sanat yaratısının bir parçası olarak ele alınmıĢtır. Klee‟de boĢluk önceden 

düĢünülmemiĢtir; resimle birlikte geliĢir ve resmin dıĢında hiçbir fonksiyonu yoktur. 

Bir düzlemin mekânsal içeriği her zaman düĢseldir. Üçüncü boyut yanılsama sonucu 

değil, yüzeyin çeĢitli yönlerde tekrar tekrar bölünmesinin sonucudur. Bu perspektif 

resimlerinin çoğunu öğrencileri için yapmıĢtır.  
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Bu resimlerde kesin doğrular tersine döndürülmüĢtür. Ne kadar doğruysa, etkisi o 

kadar gerçekten uzaktır. Ne kadar anlaĢılır görünürse, o kadar gizemlidir. 

Resmedilen mekânda umut ve inanç kalmamıĢ gibidir. Derinlik abartılmıĢtır. 

Mobilyalar gerçeğe uygun oluĢturulmuĢ ama odadaki insan görüntüleri düz yüzeyler 

olarak yere ya da duvarlara yapıĢtırılmıĢtır. (Grohmann 1955: 245) 

 

 

 

  
 

Resim 180 Paul Klee, Zimmerperspective mit 

Einwohnern/Sakinleri ile Oda Perspektifi, 

1921/24, Kağıt üzerine yağlı ve sulu boya, 

48.5x31.7cm., Zentrum Paul Klee, Bern (ZPK 

ArĢivi) 

 

Resim 181 Paul Klee, Zimmerperspective m. 

d. dunklen Tür /Karanlık Kapılı Oda 

Perspektifi, 1921/23, Kağıt üzerine yağlı ve 

suluboya, 48x31.5cm., Staatliche Müzesi, 

Berlin, Berggruen Müzesi (ZPK ArĢivi) 
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Resim 182 Paul Klee, Stadtperspective/ġehir Perspektifi, 1928/137, Kağıt üzerine kurĢunkalem 

ve suluboya, 43.5x34.5cm., Özel koleksiyon (ZPK ArĢivi) 

 

 

 

 
 

Resim 183 Paul Klee, Nichtcomponiertes im Raum/BoĢlukta Düzensiz,  1929/14, Kağıt üzerine 

suluboya, kurĢunkalem, tebeĢir 31.7x24.5cm., Özel koleksiyon, Berlin  (ZPK ArĢivi) 
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Klee‟nin ilk yapısal desenleri, uzamsal çalıĢmalardır. Daha sonra ürettiği yapısal 

resimleri, Klee‟nin tanımıyla “Ģifreli” bir ana modelden yola çıkmaktadır. DeğiĢik 

yüzeylerin izdüĢümlerini, dönüĢlerini, yansımalarını kullanarak, modelin 

iĢlevselliğini ve harekete yatkınlığını incelemiĢtir. Durum değiĢiklikleri, yeni 

görüntüler doğurmaktadır. Ġki ya da daha çok yüzeyde oluĢan bu dönme hareketleri, 

salınmalarla, yüzeyler arası iliĢkiler oluĢmaktadır. Örneğin, model 32.b‟de, (Resim 

184) eğriler birbirlerine doğru hafif salınıĢlarla itilmiĢ, ya da ortak bir eksene 

tutturulmuĢlardır. Bauhaus‟un tasarım düĢüncesine ayak uydurmak için yapılmıĢ gibi 

görünse de, bu çalıĢmalar, Klee‟nin kendi yaratıcılığı için yeni yollar araması olarak 

değerlendirilmektedir. Bu sezgisel çalıĢmalar ve geometrik biçimlemeler, onun son 

yaratıcı dönemine, kuramsal geliĢmesinde vardığı son noktaya iĢaret etmektedir. 

 

   
 

Resim 184 Paul Klee, modell 

32.b. in copula, 1931/35,Kağıt 

üzerine kurĢunkalem,suluboya  

44.8x55.5cm.(ZPK ArĢivi) 

 

Paul Klee, modell 32.b. in 

copula, 1931/35,Kağıt üzerine 

kurĢunkalem,suluboya  

44.8x55.5cm. (ZPK ArĢivi) 

 

Resim 185 Paul Klee, in copula 

1931/229, Keten üzerine 

suluboya, 54.5x66.5cm., Özel 

koleksiyon, Lozan  (ZPK ArĢivi) 

 

 

Mimarî kurgu ile bağlantılı olarak denge problemlerinin çözümü, Bauhaus‟un ana 

öğretilerinden birini oluĢturmaktadır. Klee de, modellerle çalıĢarak, yapısal denge 

sorunlarını anlamaya ve çözmeye çalıĢır. Bu tür çalıĢmalarını yansıttığı iĢlerinde 

modeller dengenin sembolü haline gelmiĢlerdir.(Geelhaar 1973) 

 

“Gewagt Wägend (Cesur Denge)” (Resim 186)‟de çok yüzeyli bir form, yatay bir 

çubuğun en ucunda dengede durmaktadır. Gerçekte, bir nesnenin o Ģekilde dengede 

durması olası değildir ama Klee, resim yüzeyinde, renklerin ve daire Ģeklindeki diğer 

formu yerleĢtiriĢ biçimiyle dengeyi sağlamıĢtır. 
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Resim 186 Paul Klee, gewagt wägend/Cesur Denge, 1930/144, Kağıt üzerine suluboya ve 

kurĢunkalem, 31x24.5cm., Zentrum Paul Klee, Bern  (ZPK ArĢivi) 

 

 

“Statisch-dynamische Spannung  (Durgun-Devingen Gerilim” (Resim 187)‟de ise, 

dikey ve yatay iki çubuk, orak Ģeklindeki formların serbest hareket etmesini 

engellemektedir. Klee, bu resminin, yeryüzündeki bir adamın durumunu anlattığını 

söylemiĢ, 1905‟de yaptığı “Kanatlı Kahraman”a (Resim 24) gönderme yapmıĢtır:  

 

“Ġnsanlık trajedisinin asıl kaynağı, bireyin fiziksel ya da fizikötesi alanlardan 

geçivermeye yatkın ideolojik kapasitesi ile bedensel sınırları arasındaki çeliĢkidir. ĠĢte 

bu güçlülükle, bitkinliğin zıtlığı, insan ırkının varoluĢundaki ikiliği ima eder. Yarı 

kanatlı, yarı tutuklu, bu insandır, iĢte!  (P. Klee 1968a: 54) 
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Resim 187 Paul Klee, Statisch-dynamische Spannung/Durgun-Devingen Gerilim, 1927/240,   

Kağıt üzerine guaĢ ve suluboya, kısmen püskürtme, (ZPK ArĢivi) 

 

 

Klee, yaĢamında da, resimlerinde hep dengeyi aramıĢtır.  Eğitimciliği döneminde, üstünde 

ayrıntılı olarak durduğu „kargaĢa‟ ve „karĢıtlıklar‟ kavramlarına iliĢkin düĢüncelerini 

o yıllarda günlüklerinde Ģöyle kaleme almıĢtır:  

 

“Kompozisyonlarda,  hem küçük hem büyük ölçekli karĢıtlıkları bir arada kullanmalı; 

örneğin,  kaosun karĢısına düzeni koyarak, ayrı ayrı kendi içinde tutarlı iki grubu yan 

yana, ya da üst üste yerleĢtirerek, birbiriyle iliĢkili hale getirebiliriz; böylece, her iki 

tarafın özeliklerinin karĢılıklı yükseltildiği bir zıtlık iliĢkisi içine girerler. Bütün 

bunları baĢarabilir miyim, tartıĢılır. Ama iç dürtü orada. Teknik de zaman içinde 

geliĢir nasıl olsa.” (Klee 1968: 278/921) 

 

Bu kuramsal yaklaĢım, Klee‟nin tüm resimlerinde, en öne çıkan özelliktir. AĢağıda, 

mimarî düĢünce kapsamında, resimde dengeyi kurmanın yollarını öğrencilerine 

anlatırken kullandığı ders notlarından örnekler yer almaktadır: 

 

“Simetrik Olmayan Denge” (Resim 188) adlı Ģemada, dengeyi önce en basit Ģekliyle, 

bir tartıyla açıklamaktadır. Tartının iki kefesinde toplamları aynı olan farklı ağırlıklar 

bir arada, denge içindedir. “Disturbed Balance (BozulmuĢ Balans)” baĢlığı altındaki 
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dörtgenlerde dengeden söz etmek olası değildir. Oysa “Restored Balance (OnarılmıĢ 

Balans)” baĢlığı altındaki dörtgenlerde, dengeyi sağlamak için; dörtgenlerin alanları 

eĢitlenmiĢtir. 

 

  

 
 

Resim 188 Paul Klee, Simetrik Olmayan Denge, (P.Klee 1968a: 43) 

 

 

Dörtgenler ağırlık açısından ele alındığında ise, koyu dörtgene karĢılık, açık 

dörtgenin yanına, çok koyu ama küçük bir dörtgen yerleĢtirilerek denge 

oluĢturulmuĢtur. Karakterleri söz konusu olduğunda, dengesiz bir iliĢki içinde olan, 

eĢit büyüklükte ama biri kırmızı biri mavi dörtgenlerde, mavi küçültülüp, sarı 

eklenerek yeĢil oluĢturulmuĢ, böylece birbirinin tamamlayıcısı, kırmızı ve yeĢil 

dengesine ulaĢılmıĢtır. 
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Resim 189 Paul Klee, ġematik Ġfade, Denge, 

(P.Klee 1968a: 44) 

 

 

Resim 190 Paul Klee, Bir Kule ĠnĢa Etmek, (P. 

Klee 1968a: 45) 

 

 

ġematik Ġfade (Resim 189)‟de, benzer biçimde, açık ve koyu arasındaki dengesizlik 

sonucu “AB” konumuna gelen “ab” yatay eksenini eski haline getirebilmek için, açık 

bölgeye ayarlayıcı bir ağırlık konmuĢtur. Aynı Ģey insan hareketleri için de 

geçerlidir. Sola doğru devrilecek olsak, sağa yüklenir, dengemizi sağlarız.  

 

Bir Kule ĠnĢa Etmek (Resim 190)‟de ise, bir kule yapımı Ģematik olarak 

anlatılmaktadır. Ġlk Ģekilde, en altta bir temel taĢı vardır. Birinci taĢ onun üstüne, sola 

doğru yerleĢtirilir, bu dengeyi bozar. Ayarlamak için, ikinci taĢ sağ doğru eklenir. 

TaĢlar böyle, bir sağa, bir sola ĢaĢırtarak dizilir ve en tepedeki kilit taĢıyla denge tam 

olarak sağlanır. (P. Klee 1968a: 43-45) 

 
 

Resim 191 Paul Klee, rot/grün orange/blau ansteigende Häuser/Kırmızı/YeĢil Turuncu/Mavi 

Yükselen Ev,  1919/105,  Kağıt üzerine suluboya, 26x18.5cm.,  (ZPK ArĢivi) 
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Resim 192 El Lissitzky, Ġsimsiz,1919/20, Tuval 

üzerine yağlıboya,79.6x49.6cm., Peggy 

Guggenheim koleksiyonu, New York 

(http://www.guggenheim.org) 

 

Resim 193 Paul Klee, Schwankendes 

Gleichgewicht/DeğiĢken Denge, 1922/159,  

31.4 x15.2cm.,Kağıt üzerine karakalem ve 

suluboya, Zentrum Paul Klee, Bern (ZPKArĢivi) 

 

 

Tamamen yapısal bir resim olan “Schwankendes Gleichgewicht (DeğiĢken Denge)” 

(Resim193), farklı soyut anlayıĢıyla, benzer resimler yapmıĢ diğer ressamlarınkinden 

(Resim 192) ayrılan resimlerine bir örnektir.  Katmanların üst üste inĢa ediliĢi, etken 

ve edilgen elemanların yönlendiriliĢi, sağa/sola, yukarı/aĢağı sağlanan denge, teknik 

açıdan benzer görünmektedir. Klee‟nin resminde, bu sayılanlardan daha fazlası 

vardır. Yapının dıĢına iĢaret eden oklar, bir Ģeyleri uyaran, yönlendiren canlı güç 

kaynakları gibidirler. Gri-mavi tonlamalarla, yüzeyler, farklı bir uzamsal iliĢki içinde 

tutulmuĢtur. Küçük formların ritimleri, yükseldikçe artmaktadır. Resimde devinim 

vardır. (Grohmann 1955: 205) Klee, bu tür yapısal eserlerden, Weimar‟da sayısız 

üretmiĢ ve bunları adlandırırken, ilginç yorumlar getirmiĢtir. Analitik bir baĢlık ya da 

isim, Klee‟yi tatmin etmemiĢtir. Ona göre tema da, içerik de, belirlenmiĢ biçemden 

çıkmaktadır ve bütün parçalar arasındaki bağlantılar ne kadar karmaĢık olursa, tema 

o kadar inandırıcı olur.  Ünlü resimlerinden, “Betroffener Ort (Etki Altındaki Yer)” 

(Resim 194) da bunlardan biridir. (Grohmann 1955: 206) 
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Resim 194 Paul Klee, betroffener Ort/Etki Altındaki Yer, 1922/109, Kağıt üzerine kurĢunkalem 

ve suluboya, 30.7x23.1cm., Zentrum Paul Klee, Bern  (ZPK ArĢivi) 

 

 

  
 

Resim 195 Paul Klee, Mit dem grünen 

Quadrat/YeĢil Kare Ġle, 1919/69, Kağıt üzerine 

karakalem ve suluboya, kesilip yeniden 

düzenlenmiĢ, 26x20cm., Özel koleksiyon, 

(Schoz/Thomson 2008: 264) 

 

Resim 196 Paul Klee, Dreitakt/Üçlü Zaman, 

1919/68, Kağıt üzerine karakalem ve suluboya, 

31.2x22.3cm, Özel koleksiyon, (Schoz/Thomson 

2008, s.265) 
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Resim 197 Paul Klee, aufgeteilte Farbvierecke/Renkli Karelere BölünmüĢ, 1921,/38, Kağıt üzerine 

suluboya ve kurĢunkalem,  24x25.5cm.,  Albertina, Viyana, Forberg koleksiyonu, (ZPK ArĢivi) 

 

Klee, doğru ifadeyi yakalayabilmek için çeĢitli teknikler denemiĢtir. “Salt resimsel 

dünyada gerçekleĢen, heyecanlı bir eylem” olarak tanımladığı bu çabalar iç halkaya 

iĢaret etmektedir. (Grohmann 1955: 208) 

 

Modelinin özelliklerini koruduğu, iç halka iĢleri olarak tanımlayabileceğimiz 

resimlerinin ilk serisi, vitray pencereleri temsil eden, renkli kareler ve 

dikdörtgenlerden oluĢan, soyut görünümlü “panel resimler”dir. (Grohmann 1955: 

213) Bundan sonra incelenecek resimler, “resmin mimarîsi” kapsamında ele 

alınmıĢtır. 
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4.3.2 Resmin Mimarîsi  

 

1910‟lu yıllarda Avrupa‟da yaygın olan, Süpramatistler ve De Stijlciler tarafından 

kullanılan, dörtgenlere bölme sistemi, Klee‟ye isteklerini gerçekleĢtirmekte çok 

yardımcı olmuĢtur. Böylece, inĢacı bir renk yaklaĢımı geliĢtirmiĢ ve renkleri, 

doğaçlamanın ve resimsel alan yaratmanın sorunlarından kurtararak, serbestçe 

kullanabilmiĢtir. Ġlerleyen yıllarda bu grid sisteminde özel tarzını bulmuĢ ve farklı 

uygulamalar yapmaya baĢlamıĢtır. Örneğin, Ģiirlerini, ya da baĢka metinleri, renge 

eklemeye baĢlamıĢ, bir müzik eseri besteler gibi, renk dörtgenlerini yüzeye 

yerleĢtirmiĢtir. “Gecenin Griliğinden Beliriveren”de (Resim 198) kendi Ģiirini, renkle 

dokunmuĢ yüzeye yerleĢtirmiĢtir. Renklerin ıĢığı harfleri aydınlatmaktadır. Bu tür 

resimleri, bir yandan da, yakında katılacağı Bauhaus grubunca da çok önemsenecek 

ve kullanılacak olan tipografiye ön bir gönderme yapar niteliktedir.  

 

 
 

Resim 198 Paul Klee, Einst dem Grau der Nacht enttaucht/Gecenin Griliğinden Beliriveren, 

1918/17, Kağıt ve karton üzerine suluboya, karakalem ve mürekkepli kalem, 22.6x15.8cm.,  

Zentrum Paul Klee, Bern (ZPK ArĢivi) 
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1919‟dan baĢlayarak yaptığı renk-dörtgenleri düzenlemelerinde, ne karikatür, ne 

ironi, ne de ilüstrasyon vardır; saf, resimsel kaygılarla yapılmıĢtır. Sanat yaĢamı 

boyunca en uzun süre odaklandığı çalıĢma, bu renk dörtgenlerini istediği noktaya 

ulaĢtırma süreci olmuĢtur. Denediği bütün formatların içinde, renk dörtgenleri gridi, 

onun estetik anlayıĢına en çok yaklaĢandır.  

 

 

 

Resim 199 Paul Klee, Suspended Fruit/Asılı Meyveler, 1921, Kağıt üzerine suluboya ve grafit, 

24.8x15.2cm.,  Berggruen koleksiyonu ( http://www.metmüzesi.org) 

 

“Suspended Fruit (Asılı Meyveler)” (Resim 199), “Pflanzenwachstum (Büyüyen 

Bitkiler)” ve “Wachstum der Nachtpflanzen (Gece Büyüyen Bitkiler)” (Resim  67 ve 

66),“resmin mimarîsi” kapsamındaki resimlerinin ilk örnekleri olarak 

değerlendirilebilir. Aynı Ģekilde “Paul Klee‟nin Sanatında Müzik” baĢlığı altında 

değinilen polifonik resimler ve özellikle Tunus gezisi sonrası yaptığı arazi resimleri, 

resim alanında kendi evrenini oluĢturduğu, ritmiyle, uyumuyla, devinimiyle, 

dengesiyle yeni bir yapı yarattığı eserleridir. 

http://www.metmuseum.org/
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Resim 200 Paul Klee, die Sonne streift die Ebene/GüneĢ Ufukta, 1929, 34 (M 4), Kağıt üzerine 

suluboya ve kurĢunkalem, 31,5x24,9cm ., Zentrum Paul Klee, Bern (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
 

Resim 201 Paul Klee, Nekropolis, 1929/91, Kontrplak ve muslin üzerine  yağlıboya, 63x44cm., 

Staatliche Müzesi, Berlin, Berggruen Müzesi (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
 

Resim 202 Paul Klee, Lagunenstadt, 1932/63, Kağıt üzerine suluboya ve kurĢunkalem 

48.6x28.8cm., Rosengart Müzesi koleksiyonu, Luzern (ZPK ArĢivi) 
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1936‟da yaptığı “Neue Harmonie (Yeni Armoni)” (Resim 203) renk–dörtgenleriyle 

oluĢturduğu resimlerinin sonuncularındandır. Renkler, siyah zemin üzerine 

uygulandığı için yumuĢamıĢ ve bir doku kazanmıĢtır. Bu resmin yapısal bütünlüğü, 

renk birimlerinin birbirlerine karĢı duruĢları ve farklı ağırlıklarıyla oluĢturdukları 

denge üzerine kurulmuĢtur. Klee, bunu “dinamik denge” olarak adlandırmaktadır. 

 

 
 

Resim 203 Paul Klee, Neue Harmonie/Yeni Armoni, 1936/24, tuval üzerine yağlıboya, 93x66 cm., 

Solomon R., Guggenheim Müzesi, New York, ABD  (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
 

Resim 204 Paul Klee, Abend in N/N‟de AkĢam, 1937/138, Tuval üzerine yağlıboya, 60x45cm., 

Özel koleksiyon, Ġsviçre (2006: 178) 
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Resimlerin tarihlerinden anlaĢılacağı ve daha önce de değinildiği gibi, iĢlerini belli 

bir döneme bağlamak olası değildir. Aynı türden çalıĢmaları, farklı zamanlara 

dağılmaktadır. Klee, konularına ve yapılıĢ tarzlarına göre gruplanan bu panel 

resimlerden, çok sayıda üretmiĢ, ölümüne kadar bu biçemi, tekrar tekrar kullanmıĢ, 

bununla özel bir bağ kurmuĢtur. Bu resimlerinin baĢlangıç tarihi 1922 olarak 

belirtilmiĢ olsa da, bu resimlere uzun uzun bakar, dalarsak, Klee‟nin 1918‟te sanatla 

ilgili yaptığı tanımın izlerini buluruz: “Belirsizliğin altında derin bir gizem yatar ve 

entelektüelin ıĢığı esrarengiz bir biçimde söner.” (P. Klee 1968b) O erken 

dönemlerinde, ressamın çok belirginleĢmemiĢ de olsa, mimarî bir düĢüncesinin var 

olduğu görülmektedir. Kayrevan suluboyalarının, renkli karelerin, bu resimlerin 

öncüleri olduğu düĢünülebilir. 1922 yılının önemi, artık, anlatıcılığının son izlerinin 

de silinmiĢ ve o güne kadar yaptıklarını, düĢüncelerini içine sindirmiĢ olmasına 

dayanmaktadır. 

Klee için, önemli olan yapılan iĢin kaynağıdır ve bu kaynaktan adım adım, ileriye 

gidilir. Sonuç, baĢlangıçta gizlidir. “Egosuyla kozmos arasındaki duvarı yıkabilen 

sanatçı, evreni sembollerle kavrar ve bu onu soyutlamaya götürür. Semboller, bir tül 

perde gibi, derin anlamı hem gizler, hem gösterirler.” Klee‟nin büyülü kareleri, aynı 

Ģekilde, hem asıl gerçeği örterler hem de o gerçeğin anahtarıdırlar. (Grohmann 1955: 

214) 

  
 

Resim 205 Paul Klee, Bildarchitectur rot gelb 

blau/Kırmızı,Sarı, Mavi Mimari  Görüntü, 

1923/80, Karton üzerine yağlıboya, 

44.3x34cm.,  Zentrum Paul Klee, Bern (ZPK 

ArĢivi) 

 

Resim 206 Paul Klee, Städtebild (mit der roten 

Kuppel)/Kırmızı Kubbeli ġehir Görüntüsü, 

1923/90 Karton üzerine yağlıboya, kontraplak 

üzerine çivilenmiĢ, 46x35cm.,Zentrum Paul 

Klee, Bern,Livia Klee bağıĢı, (ZPK ArĢivi) 
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Klee, resimlerine bazen açıklayıcı ayrıntılar eklemiĢtir. Örneğin, “Architektur 

(Mimarî)”(Resim 207) adlı resminde, verdiği ismin yönlendirmesiyle, kompozisyonu 

mimarî bir görüntü, yukarı bölgeye yerleĢtirdiği üçgenleri de çatılar olarak 

algılamamızı sağlamaktadır. Bir baĢkasında, geniĢ Ģeffaf dörtgenleri birbiri üstüne 

bindirerek içinde ağaçlar ve yollar olan bir yapı Ģekillendirmektedir (Resim 210).  

 

Bazı resimlerindeyse, kare örgüsünü çok hafif olarak iĢlemiĢ, bunların içini çeĢitli 

karakterde çizgilerle doldurmuĢ ve böylece çubukların mimarîsini oluĢturmuĢtur. 

(Resim 211).  

 

Bu resimleri, “mimarînin resmi” yapan, isimleri, algılattıkları dünyalar, perdenin 

altındaki gerçek ya da hangi dönem yapıldığı değildir. Tunus suluboyalarıyla 

baĢlayan sezginin, olgunluğa ulaĢması ile oluĢan “yapı oluĢturan düĢünce”nin dıĢa 

vurumudur. Resim, bir yapı inĢa edercesine tek tek tuğlaları dizer gibi, her hareket 

ölçülerek, her eleman tartılarak, denge oluĢturularak kurulmaktadır.  

 

 
 

Resim 207 Paul Klee, Architektur/Mimarlık, 1923/62, Karton üzerine siyah primer, üzeri 

yağlıboya, 57x37.5cm., Staatliche Müzesi, Berlin, Nationalgalerie, (Schoz/Thomson 2008: 233) 
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Resim 208 Paul Klee, Harmonie der nördlichen Flora/Kuzey Bitki Örtüsünün Uyumu, 1927/144, 

TebeĢirle astarlanmıĢ karton üzerine yağlıboya, 41x66cm., Livia Klee BağıĢı,  (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
 

Resim 209 Paul Klee, Studie/ÇalıĢma, 1928/60, Kağıt üzerine kolaj ve tebeĢir, 40.2x41cm.,  

Livia Klee BağıĢı, Zentrum Paul Klee, Bern (ZPK ArĢivi) 
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Resim 210 Paul Klee, Choral und Landschaft/Koral Peysaj, 1921/125, Kağıt üzerine guaĢ, 

kuĢunkalem, yağlıboya, 35x31cm., Özel koleksiyon,  Zentrum Paul Klee, Bern, (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
 

Resim 211 Paul Klee, Variations-Progressive Motif/Varyasyonlar-GeliĢen Motif, 1927, Tuval 

üzerine yağlı ve sulu boya, 40.5x39.4cm., Berggruen Koleksiyonu (http://www.metmüzesi.org)  

 

http://www.metmuseum.org/
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Resim 212 Paul Klee, Constructiv-impressiv/Etkileyici Konstrüksiyon, 1927/32, Karton üzerine 

yağlıboya, Orijinal çerçevesinde, 58x44cm., Zentrum Paul Klee, Bern (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
 

Resim 213 Paul Klee, Stadtburg Kr., 1932/162, Karton üzerine kumlu astar, yağlıboya, çerçeveye 

çivilenmiĢ, 37x31cm., Özel koleksiyon, Ġsviçre (ZPK ArĢivi) 
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Resim 214 Paul Klee, Kirchen/Kiliseler, 1940/234, Kağıt üzerine tutkal boya, 31.4x52.1cm., 

Zentrum Paul Klee, Bern (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
 

Resim 215 Paul Klee, Glas-Fassade/Cam Cephe, 1940/288, Jüt tuval üzerine astar, mum boya, 

yağlıboya,  71.3x95.7cm., Zentrum Paul Klee, Bern (ZPK ArĢivi) 

 

 

Klee‟nin yapıtları arasında önemli bir yer tutan “Polifonik Resimler”de kullandığı 

sistem, akılcı, öğretilebilir, uzamsal bir yapı yöntemidir. Rönesans‟ın tek nokta 

perspektif sisteminin yerine, modern bir resimsel uzamda, derinliği kurabileceği 

Ģeffaf, üst üste binen, renk dörtgenlerini önermiĢtir. Bu Bauhaus‟daki yapısal, 

geometrik, akılcı düĢünceyle de uyum sağlamıĢtır. (Kagan 1993: 40) 

 

Klee, sanatsal düĢüncesinde olduğu gibi, Bauhaus ders notlarında da polifonik 

kuramlara önemli bir yer vermiĢtir. Bu farklı konuların eĢzamanlılığı, hem daha 

yüksek estetiğe, hem de organik yaĢama ve evrenin yapısına ulaĢmak için bir yoldur.  
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Çoğu zaman doğadaki formların ve eylemlerin polifonisinden söz etmektedir. Bu 

onun botanik ve biyolojiye olan yakın ilgisini açıklamaktadır. Onun polifoni 

kavramı, karmaĢık yapıları üst düzey bir varoluĢ alanına taĢıma düĢüncesine 

dayanmaktadır. Bu polifoni düĢüncesi, her ne kadar on sekizinci yüzyıl müziğine 

gönderme yapsa da, Klee‟nin bir çeĢit ütopyası, sanatının toplu bir sentezi olarak 

değerlendirilmektedir. (Kagan 1993: 43) 

 

Klee‟nin polifonik resimlerinin en önemlileri, resimsel derinlik yaratmak ve 

renklerin etkileĢimlerini vurgulamak amacıyla, Ģeffaf renk yüzeylerini üst üste 

bindirerek oluĢturduklarıdır. Bu tür resimlerinin büyük bir çoğunluğunu 1920-1932 

yılları arasında üretmiĢtir. Bauhaus‟taki eğitimcilik yıllarına denk gelen bu üretim 

dönemi, mimarî düĢüncesinin resme uyarlanması sürecinin alt yapısını 

oluĢturmaktadır.    

 

“zwei Gänge (Ġki Yol)” (Resim 216)‟de, Klee iki bağımsız yolun birleĢmesine 

gönderme yapmaktadır. Ġki kenardan birbirine doğru bakan oklar, bu birleĢme 

hareketini simgelemektedir. “Durch ein Fenster (Pencereden BakıĢ)” (Resim 

218)‟de, sanatçı, sistemin nasıl çalıĢtığını açıkça göstermektedir. Resmin ilk tabakası, 

renk dörtgenlerinin oluĢturduğu bir griddir. Bunun üstüne, noktalamayla oluĢturduğu 

farklı bir renk sistemi yerleĢtirmiĢtir.  

 

 
 

Resim 216 Paul Klee, zwei Gänge/Ġki Yol,  1932/236, Kağıt üzerine suluboya  ve kurĢunkalem, 

31.3 x 48.4 cm., Solomon R., Guggenheim Müzesi, New York, ABD (ZPK ArĢivi) 
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Resim 217 Paul Klee, durch ein Fenster/Pencereden BakıĢ, 1932/184, Karton üzerine tül üstü 

yağlıboya, 30 x 51.5 cm., Zentrum Paul Klee, Bern, Livia Klee‟nin bağıĢı (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
 

Resim 218 Paul Klee, polyphone Architectur/Polifonik Mimari, 1930/130, Tuval üzerine suluboya 

ve kurĢunkalem, 42x46cm.,  Saint Louis Sanat Müzesi, Bequest of Morton D. May (ZPK ArĢivi)  

 



185 
 

 
 

Resim 219 Paul Klee, Architektur der Ebene/Düzlemsel Mimari, 1923/113, Kağıt üzerine suluboya 

ve kurĢunkalem, 28x17.3cm., Staatliche Müzesi, Berlin, Nationalgalerie, Berggruen Müzesi 

koleksiyonu, (ZPK ArĢivi) 

 

 

 

 
 

Resim 220 Paul Klee, Pÿramide/Piramid, 1930/138,  Kağıt üzerine suluboya ve kurĢunkalem, 

31.2x23.2cm.,  Zentrum Paul Klee, Bern (ZPK ArĢivi) 
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“Ad Parnasum (Parnassus dağı)” (Resim 221) Klee‟nin baĢyapıtlarından biri ve 

ikinci büyük resmidir. Polifonik resimlerinin doruk noktası olan bu resmi, dikkatlice 

planlanmıĢ ve uzun yıllar süren araĢtırmalar sonucu oluĢturmuĢtur. O da bunun, 

zirvedeki iĢi olmasını istemiĢ, baĢka hiçbir resmine olmadığı kadar emek ve zaman 

harcamıĢtır.  

“Ad Parnassum”a ismini veren, Yunan mitolojisine göre Apollon‟un ve güzel 

sanatların ilham perilerinin yaĢadığı Parnassus Dağı‟dır. Aslında, on sekizinci 

yüzyılda yayımlanmıĢ, Klee‟nin hayran olduğu bestecileri de etkilemiĢ, polifoni 

üzerine yazılmıĢ bir kitap olan „Gradus ad Parnassum (Parnassus‟a ÇıkıĢ)‟a 

gönderme yapmaktadır. (Kagan 1993: 44) 

 

 
                             

Resim 221 Paul Klee, Ad Parnassum/Parnasum Dağı, 1932/274,  Tuval üzerine yağlıboya ve kazein, 

orijinal ahĢap çerçeve, 100x126cm., Kunstmuseum Bern, (ZPK ArĢivi) 

 

 

“Ad Parnassum”a da alt tabakada renk dörtgenlerinden oluĢan bir grid oluĢturarak 

baĢlamıĢ, renklerine göre düzenlenmiĢ karelerin ritmik uyumunu yakalamıĢtır. Bu, 

öğrencilerine hep anlattığı, dinamik ekspresyonizmdir. Alt tabakanın üstüne 

noktalardan oluĢan ikinci renk sistemini uygulamıĢtır. Bu noktaları, doğrudan 

yerleĢtirmemiĢ,  önce beyaz noktalar, sonra her beyaz noktanın üzerine farklı 
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renklerde noktalar koymuĢtur. Bu yöntemle, Klee renkler orkestrasını en titiz 

biçimde yönetebilmiĢtir.  

 

4.4 Paul Klee’nin Mimarlar Üzerindeki Etkisi 

Klee‟nin sanatı, düĢsel dünyası, doğayı algılama biçimi birçok ressamı olduğu gibi 

mimarları da etkilemiĢtir.  

Dünyanın en iyi mimarlarından biri olan Renzo Piano, Paul Klee Merkezi projesi için 

görevlendirildiğinde, Klee‟nin sanat anlayıĢıyla en çok uyum sağlayacak mimarî ve 

arazinin arayıĢına girmiĢ; en çok da onun doğa tutkusunu önemsemiĢtir. IĢık, nem 

gibi dıĢ etkilere karĢı çok hassas olan resimlerin en iyi Ģekilde korunması ve 

sergilenmesine yönelik inĢa edilen, doğayla bütünleĢmiĢ bu sanat merkezinde, onun 

yaĢam ve sanat felsefesine uygun olarak düzenli müzik ve tiyatro gösterileri yer 

almakta, atölyelerde çocuklara resim eğitimi verilmektedir.  

Bern‟de, 2005 yılında hizmete açılan merkezde, resimlerin doğrudan ıĢığa maruz 

kalmaması için sergi alanı yer altına gömülmüĢtür. IĢık alan yerler ziyaretçilere açık 

alanlar, ofisler ve çocuk atölyeleridir. Klee‟nin büyüklüğünü asla öne çıkarmayan 

mütevazı karakterine gönderme yaparcasına, yapının gerçek boyutu dıĢarıdan 

algılanmamaktadır. Renzo Piano, arazide projeye göre değiĢiklikler yapmıĢ, binayla 

uyumlu tepeler yaratmıĢ ve tek tek belirlediği noktalara ağaçlar dikmiĢtir. Ön 

cephesi, sürekli hareketi simgeleyen otobana bakmakta, arka alanda ise mevsimi 

geldiğinde açan ayçiçekleri bütün araziyi kaplamakta ve görkemli bir görüntü 

oluĢturmaktadır. 

Renzo Piano böyle büyük bir sanatçı için özel olarak bir sanat merkezi tasarlamaya 

baĢladığında, doğal olarak Klee‟yi tüm yönleriyle tanımaya çalıĢmıĢ, onun en iyi 

temsil edecek olanı yapmaya çalıĢmıĢtır. AĢağıda yer alan resimlerinden, özellikle 

“Dorf bei Bern”(Resim 223)‟den esinlendiği, kolaylıkla iddia edilebilir. 
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Pa                
Resim 222 Paul Klee, Emmenthaler Landschaft/Emmenthaler Manzarası, 1913/95,  

Kağıt üzerine suluboya, 18.5x28.8cm., Özel koleksiyon, Ġsviçre (ZPK ArĢivi) 

 

 

 

 
 

Resim 223 Paul Klee, Dorf bei Bern/Bern‟de bir Köy, 1912/78, Kağıt üzerine suluboya, 12 x 

22.5cm., Özel koleksiyon, Kanada  (ZPK ArĢivi) 

 

 

 
 

Resim 224 Renzo Piano, Zentrum Paul Klee/Paul Klee Merkezi, 2005, Bern, Ġsviçre 

(http://wanderingdanny.com) 

 

http://wanderingdanny.com/
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Resim 225 Renzo Piano, Zentrum Paul Klee/Paul Klee Merkezi, 2005, Bern, Ġsviçre (Fotoğraf: 

Vildan Ertürk Ocak 2011) 

 

Resme baĢladığı ilk yıllarda Klee‟den etkilendiğini kendi belirtmiĢ olan (Schmied 

2005: 165), ressam ve mimar Hundertweisser‟ın ürettiği iĢlerinde ilk yıllarda 

özellikle Klee‟nin çocuksu yansımalarının etkileri görülürken, aĢağıdaki resimler, 

resmin mimarisi kapsamında ele aldığımız resimlerini çağrıĢtırmaktadır.   

 

  
 

Resim 226 Hundertwasser, Hauser mit Grünen 

Dachern und Garten, 1951, Suluboya, 36x29cm., 

(Schmied 2005: 164) 

 

Resim 227 Hundertwasser, Haus in Rosa 

Leuchfarben, 1952, Suluboya, 50x36cm., 

(Schmied 2005: 17) 
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Resim 228 Hundertwasser‟in mimari düĢüncesinin kibrit kutularıyla yapılmıĢ 

modeli, 1979 (Schmied 2005: 305) 

 

 

 

 
 

Resim 229 Hundertwasser, Magdeburg için Mimari Proje, 1999/2000 (Schmied 2005: 301) 
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Resim 230 Hundertwasser Evi, Viyana, Tasarım: Hundertwasser, Yapım: J. Krawina ve Peter 

Pelikan 1983-1986,  (Schmied 2005: 317) 

 

Hundertwasser‟in resimleri de mimari projeleri de, Klee‟nin iĢleri gibi fantastiktir. 

Berlin‟de çalıĢmalarını yürüten ve mimarlıkta renk kullanımıyla öne çıkan 

“Sauerbruch Hutton” Mimarlık Bürosu‟nun birkaç yapıtı da Klee etkisine örnek 

oluĢturur. Binaların cephelerinde, Klee‟nin renk dörtgenlerinin ritminin egemen 

olduğu görülmektedir. 

 

 
 

Resim 231 Sauerbruch Hutton, Fire and Police Station, Berlin (http://archidose.blogspot.com) 

 

 

http://www.sauerbruchhutton.de/
http://archidose.blogspot.com/
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Resim 232 Sauerbruch Hutton, Pharmacological Research Labs /Farmakolojik AraĢtırma 

Labaratuarları, Biberach, 2002, (http://subtilitas.tumblr.com) 

 

 

 

 
 

Resim 233 Sauerbruch Hutton, Fire and Police Station, Berlin (http://archidose.blogspot.com) 

 

http://www.sauerbruchhutton.de/
http://subtilitas.tumblr.com/
http://www.sauerbruchhutton.de/
http://archidose.blogspot.com/
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Resim 234 Sauerbruch Hutton, The GSW Headquarters, Berlin, 1999                  

(http://thedelightsofseeing.blogspot.com) 

 

 
 

Resim 235 Sauerbruch Hutton, A New Museum for a New City/ Yeni Kent için Yeni Müze YarıĢma 

Projesi, Birincilik Ödülü,  Venedik, 2014‟de hizmete girecek (http://www.bustler.net) 

http://www.sauerbruchhutton.de/
http://www.sauerbruchhutton.de/
http://www.bustler.net/
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SONUÇ 

 

Sanatta „soyut‟ yerine „mutlak‟ kavramını kullanmayı yeğleyen Klee, doğanın, 

insanın, özüne inen “mutlak sanat eseri”nin düĢünü kurmuĢ, bu düĢe ulaĢmak için 

sürekli üretmiĢtir. Sanat eserinden çok, yaratma sürecinin kavramsallaĢtırılmasına 

önem veren ve asıl sanatın bu süreç olduğunu vurgulayan Klee, yaĢamı 

biçimlendirme sanatını, her sanatın üstünde tutmuĢtur.  

Yirminci yüzyılın baĢında doruk noktasına ulaĢan sanatsal yaratıda öze yönelme 

eğilimleri, on sekizinci yüzyılda kendini göstermeye baĢlamıĢtır. Bu iki yüzyıllık 

dönemde, görsel sanatlar alanındaki farklı yaklaĢımların alt yapısını bilimsel 

geliĢmeler, edebiyat ve felsefe oluĢturmaktadır. Klee‟nin yaĢıtı Albert Einstein, uzay 

anlayıĢında bir devrim yaratırken, onlardan yüzyıl önce doğan Honoré de Balzac‟ın 

„Gizli BaĢyapıt‟ adlı romanının kahramanı, genç ressam adayına Ģöyle demektedir:  

“Sanatın amacı doğayı taklit etmek değil onu anlatabilmektir; sen aĢağılık bir taklitçi 

olmak yerine, bir Ģair olmayı bilmelisin, yoksa bir heykeltıraĢ, bir kadının kalıbını 

döktükten sonra iĢini bitirmiĢ olur. Ne âlâ, o halde sevgilinin elinin kalıbını çıkar, 

sonra da karĢına al ve bak, benzersiz ve korkunç bir ceset bulacaksın. Bize düĢen, 

eĢyayı algıladıktan sonra ruhunu ve anlamını da yakalamaktır. Etkiler! Ne ressam, ne 

Ģair ve ne de heykeltıraĢ, biri bir diğerinin içinde, çürütülemez ve tükenemez halde 

bulunan sebep ve sonucu birbirinden koparmamalıdırlar.  Birçok ressam, sanatın bu 

anlamını bilmeksizin, içgüdülerine yaslanarak, fırçayı ellerine alırlar ve hasbelkader 

baĢarılı da olular. Siz bir kadının resmini çizerken, onu görmekten yoksunsunuz. 

Biçimin derinliğine inmekten, kavisler ve kıvrımlarda aĢk ve sabırla izini sürmekten 

uzaksınız.” (Balzac 2011: 30-31) 
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Balzac bu düĢüncelerini 1831‟de dile getirirken, Charles Dickens‟ın 1854‟de 

yayımlanan „Zor Zamanlar‟ adlı romanında, Bauhaus düĢüncesinin temeli 

atılmaktadır:  

“DüĢ sözcüğünü dağarcığınızdan söküp atmalısınız. Onunla iĢiniz yok. Gerçeklere 

aykırı yöntem ve duygularınızı kullanamazsınız. Gerçekte çiçeklerin üzerinde 

dolaĢamazsınız. Demek oluyor ki, çiçekli halılarda da dolaĢamazsınız. Tabağınızda 

çiçeklerle böcekler dolaĢmıyor. Duvarlarınızda atlar gezmiyor. Bunların yerine temel 

renklerin kullanıldığı, geometrik desenlerden oluĢan süslemelerin yer aldığı nesneleri 

seçeceksiniz. Bunların kanıtı var, gösterilebilir. ĠĢte, yeni görüĢ bu! ĠĢte gerçek! ĠĢte 

beğeni!” (Dickens 2009: 10) 

Klee böyle bir dönemde yetiĢmiĢ, hoĢgörülü ve sanatçı ailesi sayesinde her türlü 

bilgiye açık olmuĢtur. Kendi doğruları, onu her zaman bir sonraki doğruya 

götürmüĢtür.  ÇağdaĢları ve öğrencileri, Bauhaus‟daki öğretmenlik döneminde, onun 

sanat düĢüncesine ulaĢma Ģansını yakalamıĢlardır.  

Kendi dünyasında, çocukluğundan beri, sakin, sessiz ve alçakgönüllü olan Klee, 

hayatı ile ilgili kararları her zaman kendi almıĢ ve bu kararların bozulmasına izin 

vermemiĢtir. Onda içsel olarak var olan, kiĢiliğiyle bütünleĢen doğacılığı, 

müzisyenliği ve Ģairliğidir.  

Sanatını oluĢturan olgular olarak ele alınan doğacılığı, müzik ve tinsel dünyası, onun 

eserlerinin olmazsa olmaz alt yapısını oluĢturmaktadır. Bu bölümde savaĢ, 

yolculuklar, hastalık ya da doğu ruhu gibi dıĢ etkenlere, fazla değinilmemiĢtir. 

Bunlar yaĢamını, dolayısıyla resimlerini doğal olarak etkilemiĢlerdir ancak, 

eksiklikleri sanatından bir Ģey eksiltmeyecektir. Ustası olduğu rengi bile bu Ģekilde 

değerlendirebiliriz, çünkü renkli eserlerinin büyük çoğunluğunu siyah-beyaz yapmıĢ 

olsaydı, bu resimler onun yapı oluĢturan düĢüncesini, eleĢtirel tavrını, mizahını gene 

aynı güçle yansıtırlardı.  

Aynı yaklaĢımla, Klee üzerindeki dıĢsal etkilerden savaĢ olgusunu ele alırsak,  

irdelenecek  olan, iki savaĢ görmüĢ Klee‟nin sanatındaki savaĢ etkisi değil, onun 

savaĢa bakıĢıdır. Ġki yakın arkadaĢı Auguste Macke ve Franz Marc gibi, o dönemin 

sanatçılarının çoğu, değiĢim için savaĢın gerekli olduğuna inanmıĢlar, gönüllü olarak 

savaĢmaya gitmiĢlerdir. Klee ise savaĢ uçaklarından esinlenip kuĢlar çizmiĢtir. Bu 

onun ilgisizliğini, bilgisizliğini ya da duyarsızlığını göstermemektedir. SavaĢın 
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anlamsızlığına tepkisini böyle vermektedir. Birinci Dünya SavaĢı sonrası 

Almanya‟daki siyasi değiĢimlerle gelinen noktada, Yahudi olduğu söylentileri 

yayıldığında, evi arandığında, iĢine son verildiğinde, Yahudi olmadığını açıklayacak 

kadar alçalamayacağını; Roma tarihini okumaya yoğunlaĢtığı bir dönemde de, 

dünyada Hitler‟den daha geniĢ çaplı adamların, Sezar gibi dâhilerin olduğunu 

bilmenin onu rahatlattığını söylemiĢtir.  

Klee, değiĢik kesimli giysileri, koyu teni, iri gözleri, hafif bir Afrika-Arap havası, 

yavaĢ yürüyüĢü, yavaĢ konuĢması ile karizmatik olarak tanımlanmaktadır. 

Grohmann‟ın anlattığına göre, bir resimle ilgili konuĢurken, cümle kurmaz; bir 

sözcük söyler, anlaĢıldığından emin olunca, bir tane daha söylermiĢ. ArkadaĢlarının 

“Bauhaus Budası” diye isim taktıkları Klee, çok daha genç yaĢlarında kendisindeki 

kutsal gücü ilan etmiĢ, günlüğüne, “Ben Tanrıyım. Ġçimde ölemeyeceğim kadar 

Tanrısal birikim yığılı.” diye yazmıĢtır. (Klee 1968: 52/155). “Klee” sözlük anlamı 

olarak yonca demektir. Kutsal üçlemeye gönderme yaparak, üç yapraklı yoncaya 

yüklenen kutsal anlamla, soyadının bu çakıĢması da hoĢ bir ayrıntıdır.   

Kendi resmi söz konusu olduğunda, Klee, tamamen yabancılaĢabilip, tarafsız olarak 

eleĢtirebilmiĢ ve eleĢtirilmeye de açık olmuĢtur. Resimlerine, bitirdiği zaman isim 

vermemiĢ; ya da bir resme baĢlamadan önce, resmin adını düĢünmemiĢtir. Belli 

aralıklarla resimlerini toplar, onları kendi deyimiyle, topluca “vaftiz” etmiĢtir. Bu da, 

son resimlerinin neden isimsiz olduğunu açıklamaktadır; ne yazık ki, vaftiz töreni 

için süreleri kalmamıĢtır. Klee‟nin “vaftiz” olarak adlandırdığı bu isim verme töreni, 

eski Türklerin ya da Kızılderililerin isim kazanma törenlerini çağrıĢtırmaktadır; 

resimler isimlerini haketmektedirler.   

Klasik müziğe tutkuyla bağlı olan Klee, klasik resim öğretisinden uzak durmuĢtur. 

Günümüzde de yaygın bir akademik çalıĢma olan baĢyapıtların kopya edilmesine, 

kendi zamanından olmayan eserlerin taklidine, Ģüpheyle yaklaĢmıĢtır.  

Benzer biçimde, modern resmin öncüsü kabul edilmiĢken, aslında modern olandan 

çok hoĢlanmamıĢtır. Örneğin evlerine telefon bağlatmamakta uzun süre direnmiĢ, 

Bauhaus evlerinde yaĢarken, orada tasarlanan mobilyaları değil, anneannesinden 

kalan mobilyaları kullanmıĢtır.  
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Paul Klee, çok genç dönemlerinden beri ne yapmak istediğini bilen bir sanatçı 

olmuĢtur. 1902‟de günlüklerine yazdığı notlarında Ģöyle demektedir:   

“ĠĢe, en küçükle baĢlamak, önemli olduğu kadar, zor. Yeni doğmuĢ bir çocuk gibi 

olmak isterdim. Avrupa hakkında bir Ģey bilmemek, Ģairlerden habersiz olmak, 

tamamen ilkel bir baĢlangıç yapmak isterdim. Bir teknik kullanmadan, kalemimin, 

kendiliğinden çizdiği bir motif yapmak isterdim. Kağıdın üstünde kolaylıkla 

yerleĢtirilmiĢ, az ve öz, küçücük bir Ģey, o kadar! Bu çok minik ama gerçek bir hareket 

olurdu. Bu küçük ama orijinal hareketlerin tekrarlanması, birgün geliĢtirebileceğim, 

üstüne sanatımı inĢa edeceğim bir eser doğuracaktır.” (P. Klee 1968b: 123/425) 

Klee, bütün çağların, bütün uygarlıkların sanat ve kültürlerini incelemiĢtir. Bu bilgi, 

ona, kendini Avrupa geleneğinden özgürleĢtirme olanağı vermiĢtir. Onun bütün 

isteği, yukarıdaki alıntıda sözettiği o “minik motif”i yakalamaktır.  

O, bu arayıĢı, eleĢtirel bakıĢı, duyarlığı ile her görünen yapının altındaki 

görünmeyeni bulmaya çalıĢmıĢ; sanatı, bu görünmeyeni ortaya çıkarmak için bir araç 

olarak görmüĢtür. Resimlerindeki uzamsallık, çok boyutluluk, boĢlukta duruĢlarıyla 

kendi mekânlarını oluĢturan nesneler, hareket duygusu, bir çizginin serüvenini 

izleme olanağı gibi özellikler, organik mekânsal geliĢmenin, nasıl statik bir nesneye 

dönüĢebileceği konusunda baĢvurulacak bir belge niteliği taĢır. Bu veriler bizi 

Klee‟nin “yapı oluĢturan düĢünce”sine getirir. Klee‟nin iĢlerinde bize gözüken 

gerçek, kurulmuĢ bir gerçekliktir. 

Mimarî kurgu düĢüncesi doğrultusunda, resmin mimarîsi olarak tanımlanan aĢamada, 

Klee‟nin kaynağı ister doğa, ister müzik, ister hayal gücü olsun, amacı, resmin 

kendine has yapısını oluĢturmak, bir boĢlukla baĢlayıp, bir dünya oluĢturmaktır. 

Mimarlık onun bu amaca ulaĢmasındaki yol olmuĢtur. Mimarî yapı prensiplerini 

resme uyarlamıĢ, doğanın oluĢturduğu, müzik ve Ģiirin beslediği altyapı üzerine 

geliĢen düĢüncesini “yapı oluĢturan düĢünce” olarak tanımlamıĢtır. 

Klee, özellikle Bauhaus döneminde bu mimari düĢünceye yoğunlaĢmıĢ ve ders 

notları olarak hazırladığı defterlerini yazmıĢtır. Form kavramını anlattığı bu 

defterleri, konferansları ve günlükleri onun yaratıcı eserlerinden, entelektüel 

geliĢiminden ayrı tutulamazlar. Klee, birçok mimarlık öğrencisi eğitmiĢ, çağdaĢı 

mimarların tasarımlarında, Bauhaus‟la birlikte ortaya çıkan „temel tasarım‟ 

kavramında, etkili olmuĢtur. Klee‟nin düĢünceleri mimarideki dengeden, üst üste 
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gelerek oluĢan yapıdan yola çıkmaktadır ama o bu düĢünceyi mimarlıkla 

kısıtlamamaktadır. Ona göre, tüm evrende, doğadaki her oluĢumda mimarî vardır. 

Resminin ilham kaynağı da budur. Resmin, bir insanın anatomisi, bir binanın 

strüktürü gibi kendine özel bir yapısı vardır.  

Çok renkli ve fantastik iĢleriyle tanınan Hundertwasser, mimaride renk 

uygulamasıyla ünlenen Alman mimarlar Sauerbruch ve Hutton, Klee‟den etkilenen 

mimarlar arasındadır. Paul Klee Merkezi (Zentrum Paul Klee)‟nin dünyaca ünlü 

mimarı Renzo Piano da, bu yapıyı yaparken, kaçınılmaz olarak Klee‟nin sanat 

anlayıĢının ve sanatının etkisi altına girmiĢ, onun doğacılığına, alçak gönüllüğüne, 

çok yönlülüğüne uygun bir bina tasarlamıĢtır. 

Klee etkisi, ondan sonra gelen ressamlar, mimarlar ve sanat düĢünürleri üzerinde, 

kendi dönemindekilerde olduğu gibi devam etmiĢtir. YaĢamı, sanatı, kiĢiliği ile 

günümüzde de sanatçılara ıĢık tutacaktır. 
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