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Görsel Sanatlarda Otobiyografik Anlatımlar
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Özet
Otoportre, sanatın deien deerleriyle çeitli anlam ve biçimlerde plastik sanatlar
alanında karımıza çıkmıtır. Özellikle günümüz sanatında imgesel öykülerin
betimlenmesinin ötesine geçerek “kiiselletirilmi”, sanatçının kendi mitini yarattıı ve
dünyasını efsaneletirdii, öznel anlatım ve dıavuruma dayanan yeni bir anlatıya
dönümütür.

Otobiyografi
Otoportre
Plastik Sanatlar

AUTOBIOGRAPHICAL EXPRESSIONS IN VISUAL ARTS

Abstract

Keywords

We are faced by selfportrait in fine arts within a variety of meaning and shape herewith
variable and changing values of the arts. Especially, in current art, selfportrait has been
turned into a new shape of narration based a subjective statement (narration) and an
expression by the artist who created his own myth and made legendary his own world
way beyond description of imaginary stories in a very personalized way.

Autobiography
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Selfportrait
Fine Arts

Bir kiinin yaam öyküsü olarak tanımlayabileceimiz
otobiyografilerde anlatan kii, kaynaını kendisinden, kendi
geçmiinden ve deneyimlerinden alır. Otobiyografiler sadece tarihsel ve
kiisel süreçleri anlatmaz, bilisel olarak geçen sürece, sancılara da ıık
tutar. Yazan kiinin kaleminden çıkan kelimeler bir anlam yıını eklinde
zihnimizde canlanır ve anlatılanlar, fotoraf ya da resim kareleri olarak
belirir. Yazındaki bu durumun plastik sanatlardaki ifadesi olarak
‘otoportre’ler, sözcüklerin renk, ta, ses, fotoraf vs. eklinde
dıavurumuyla karımıza çıkar.
nsan bedeni, vazgeçilmez bir nesne olma durumunu daima
korumutur. Özellikle, bakı ve ifadeyi göstermesinden dolayı duyguların
ve karakterin birebir yansıması ve bireyselliin en önemli iaretlerinden
biri olan ‘yüz’, balıca unsur olarak edebiyatta, sanatta, ifade etmenin
tüm alanlarında yer almıtır. Bunun plastik sanatlardaki karılıı olan
portre, yüzün betimlenmesiyle oluur. Otoportrenin de, yüzü tasvir eden
ve duyguyu taıyan olmasından dolayı görsellemi otobiyografi
olduunu söyleyebiliriz.
Asıl amaçları doayı yansıtma ve ‘benzetme’ olan Rönesans
ressamları, çeitli portreleri resmetmiler, çalımalarını ‘mimesis’
(öykünme, taklit etme) üstüne ina etmilerdir. Erken Rönesans
dönemindeki portreler genellikle profilden resmedildii için bu
resimlerde psikolojik durum ya da ruh halinin izlerine pek
rastlanmamıtır. Güçlenen burjuva sınıfıyla gelien portre ressamlıı,
‘önemli’ kiilerin resmedilmesiyle ilerlemitir; ‘sıradan’ kiilerin resme
girmesi ise biraz daha zaman alacaktır. Sanat felsefesi ve felsefe tarihiyle
uraan Larry Shiner, talyan ve Alman resamların otoportreleri ile ilgili
olarak, bu otoportrelerin zanaatçı/ sanatçının yüce bir statüsü olduu
iddialarının balangıcını gösteren önemli eyler olsalar da, bu türden
otoportrelerin çounluunun “saray sanatçıları” olarak bilinen küçük bir
seçkinler grubunca yapıldıını belirtir. Bir tür olarak “sanatçı biyografisi”,
otoportrenin geliimi ve saray sanatçıların konumu, modern sanatçı
statüsü ve imgesine doru atılan önemli bir adım olmutur (Shiner
2010:75).
Iık ve gölgenin ressamı olarak anılan, 17. yüzyılın en önemli
sanatçılarından Rembrant, ilkin portre ressamı olarak ünlenmi ve yaamı
boyunca da kendi portrelerini üretmeye devam etmitir. Rembrant tüm
çalımalarında modelin kiliini ve ruh halini resme yansıtmayı

104

baarmıtır. Otoportrelerindeki bakıları izleyiciyi kuatır, sıcaklıını,
yalnızlıını, kısaca ruhunu izleyicinin gözünde canlandırır. Burada
aslolan, portresi yapılan kiinin aslına benzerliinden öte, taıdıı duru
ve ifadedir; ressam gördüünün ötesinde içten gelen duyguyu bize
göstermek istemitir. Sanat tarihinde bu arayı zamanla açılım kazanmı,
aydınlanma felsefesinin etkisiyle ortaya çıkan ‘ben’, ‘kendi’ gibi
kavramların varlıı da bu durumu desteklemitir.

Resim 1: Gustave Courbet, Otoportre, 1844, tuvale yalıboya, 45 x 55 cm.

Otoportre kavramının tarih boyu aldıı anlam alanı genilemitir.
Courbet’nin 1844’te gerçekletirdii çalıması, konuyu ele alma ekliyle
dönemin otoportrelerinden ayrılsa da gerçei ele alı biçimiyle
(yansıtma, taklit, modele sadakat) içinde bulunduu dönemin anlayıını
yansıtmıtır. Oysa yakın tarihe baktıımızda bunun farklı biçimlerde
karımıza çıktıını görürüz. Duchamp'ın tuvale imzasını atması ve bunu
otoportre olarak sunması buna örnek olarak verilebilir. Buradaki
otoportre, kavramsal bir unsur olarak, özneye karılık gelen bir temsil
olarak deerlendirilmelidir.

Resim 2: Marcel Duchamp, Otoportre, 1958, kaıt kolaj, 21 x 17 cm.
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Bir kiinin kendi portresini resmetmesi/ yaratması/ yansıtması/
yorumlaması olarak tanımlayabileceimiz otoportrede bakan ve bakılan
ortak bir noktada yer alır.
Postmodern dönemde, resim ve heykelde olduu gibi fotoraf da
bir eye karılık gelme ya da onu birebir yansıtma gibi bir misyondan
kurtulmu, yeniden üretim ve kendine mal etme eylemi* gibi yeni
sanatsal pratiklerle bedeni sanatsal bir ifade aracı olarak kurgulama
eklinde karımıza çıkmıtır. Yani burada fotorafı çekilen, herhangi bir
estetik imaj, belge ya da “donmu an” olmaktan çıkarak, sanatsal
kurguyu yansıtan bir görüntü olarak karımızda durmaktadır.

Resim 3: Cindy Sherman, simsiz 225, 1990, kromojenik renkli baskı, 121 x 83 cm.

Kendi bedenini sanatsal bir araç olarak kullanan Cindy Sherman,
‘simsiz Film Serisi’ adlı çalımasında, sosyo-kültürel olarak kadına uygun
görülen kimliklere bürünerek bir kimlik sorgulaması yaratmıtı. 1989-90
yıllarında gerçekletirdii “History Portraits” serisinde ise tekrar kendisini
model olarak kullanmıtır. Sherman, 35 fotoraftan oluan bu serisinde,
Rönesanstan Barok’a kadar olan dönemden seçtii tablolardaki
portreleri, ‘gerçeine uygun’ olarak yeniden yorumlamı, yeni bir
gerçeklik görünümü yoluyla kiisel kurmacalar yaratmıtır.

*Kendine mal etme/ temellük, modernist sanat ürünlerinin biricikliine tepki olarak domutur.
Postmodern sanatta Andy Warhol, Robert Rauschenberg gibi sanatçılar tarafından gündeme
getirilmitir. Günümüzde ise, CindySherman gibi fotorafı postmodernist algıyla sunan sanatçıların i
üretme yöntemlerinden biri olmutur.
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Buradaki fotorafik görüntüler, kendisinden önce var olan sanat
yapıtlarına açık ve bariz göndermeler içeren bir dil üzerinden
kurulmutur. Sherman’ın bu çalımaları aynı zamanda birer otoportre
olarak deerlendirilebilir. Sanatçı hem kendisini ortaya çıkarmı hem de
bilinen basmakalıp kadın imgeleriyle kendisini yeniden var etmitir.
“Yüksek sanat kavramındaki yüksein bir anlamına daha iaret
etmek için bu kurguya baka birçok rahatsız edici iaret girer.
aretler, bu ‘Tarihi Portreler’in sakinlerinin bir ilevi olarak,
gövdesine balanan ya da kafasına uygulanan sahte vücut
parçaları sayesinde Sherman tarafından oluturulur ve
görüntünün yüzeyinde, çıkarılabilmesi, bir kenara atılabilmesi,
sonra arkaya konulması gereken bir maske ya da peçe gibi belirir.
Her sökülebilirliklerinde, bu unsurlar sanat eserinin yorumsal
boyutuna iaret eder: Gerçekliinde yorumcunun anlayabilecei
anlamda içsel bir gerçek barındırmaktadır. Yorumsal bir nesne
olduu için, sanat eseri “yüksek” konumda yer alır, ancak
dikeyden yataya deil, idealden materyale ya da akıldan vücuda
doru bir pozisyonda yer alır (Krauss 1993: 174).”

Resim 4: Kiki Smith, Kurt Kız, 1999, baskı, 50.8 x 40.6 cm.

Beden ve varlık arasındaki ilikiye eilen, bata kendi bedeni olmak
üzere insan anatomisinin uzuvlarına farklı açılardan yaklaan Amerikalı
sanatçı Kiki Smith ise, aslında otobiyografik dıavurum olarak
deerlendirebileceimiz, kendi bedeninin psikolojik görünümlerini
ortaya çıkarmak istemitir. Bunu yaparken, masalsı bir anlatımla kurt ve
kadın temsilleri üzerinden ‘kurban’ ve ‘av / yem’ arasındaki temel
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yakınlıı ortaya çıkarmıtır (Rush-Dannat 2002:80). lerinde ‘masalsı’
anlatılar ortaya koyan Kiki Smith, otoportlerini dantel örtülerin, insan
vücutlarının, cam yıldızların ve kuların da arasında bulunduu öznel
dünyasından, yarattıı hikâyelerden çıkarmaktadır.
“Hayat hikâyemizin merkezine baktıımızda ‘kendimiz’le
karılaırız; bunu hikâyeletirme döngüsünde düündüümüzde
de asıl kahraman ‘ben’dir. Kendimize ne istersek onu anlatmakta
özgür bir hikâye anlatıcısıyız (Randall 1999: 19).”

Çalımalarında otoportreleri, otobiyografik anlatımlar eklinde
sunan Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun resimlerinin pek çou da
otoportrelerden olumaktadır. Yaamının büyük bir bölümünü yatakta,
baının üstünde duran bir aynaya bakarak geçiren sanatçı sürekli
otoportreler yapmıtır. Meksikalı yazar Carlos Fuentes, Frida Kahlo’nun
günlüklerinden oluturulan kitabın önsözüne yazdıı yazısında, Frida’nın
gerçekliinin kendi yüzü, kendi kırılmı vücudunun mabedi, bıraktıı
ruhu olduunu söyler (Lowe 1995: 14). Rembrant gibi, Van Gogh gibi,
Kahlo da biyografisini otoportreleri ile anlatmıtır.

Resim 5: Frida Kahlo,
Kesilmi Saçlı Otoportre, 1940,
tuvale yalıboya, 40 x 27.9 cm.

Resim 6: Frida Kahlo,
Örgülü Otoportre, 1941,
tuvale yalıboya, 51 x 38.7 cm.

Kahlo resimlerinde, yaadıı olayları, durumları, hayatındaki kiileri
sembolik öelerle birletirerek yansıtmıtır. Örnein, ‘Kesilmi Saçlı
Otoportre’ adlı resminde Kahlo, otoportrelerinin çounda görülen
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kadınsı kıyafetlerinin yerine, bol, koyu renkli bir takım elbise içinde
görülmektedir. Kahlo, uzun saçlarını makasla kesmitir; bunun nedeni,
sanatçının yaamı boyunca youn ak yaadıı sevgilisi Ressam Diego
Rivera’dan o dönemde ayrılmı olmasıdır. Resmin üst tarafında bulunan
bir arkı satırı Frida’nın neden böyle yaptıını açıklamaktadır: “Seni
sevdiysem, saçın için sevmitim, imdi dazlak olduun için seni artık
sevmiyorum” (Kettenmann 2002: 55). Örgülü Otoportre’si ise Rivera ile
yeniden evlenmesinin ardından duygularını açıklama biçimi olmutur.
Burada, ‘Kesik Saçlı Otoportre’deki saç tutamları toplanılıp yeni bir saç
örgüsüne dönütürülmü gibi görünmektedir. Acı, bedeni sanatının
kaynakları olan Frida bu resminde diiliini yeniden kazanmı gibidir.
“nsan, insan-olmak hususunda bir anlatıya giritiinde,
irdeleyecei hep kendisi olacaktır. Bu kendini-anlatma, anlatının
hem içeriinde hem de biçiminde içkindir. Hiçbir özgün kuram
öteki’nden çıkmaz. Herey “kendi”nin kuramıdır. Öteki, ancak bir
iliki sürecinde, öteki’nde kendini bulmak ve oluturmak içindir
(Jung 2005:7).”

Otobiyografik anlatımların sembolik ifadeleri
Sembolik form kavramının önemini belirten ve felsefesini bu kavram
üzerinde younlatıran düünür Ernst Cassirer’e göre sanat, sembolik bir
dil olarak tanımlanmıtır. O’na göre semboller, imgelerden meydana
getirilirler. Zihin imgeleri alıp sembol olarak i görecek ekle sokar (Arat
1997:6). Sembollerin kullanılmasının nedeni, iaret ettii eyi tüm
yönleriyle temsil edebilmesidir diyebiliriz. Soyut fikirleri, anlaılması güç
düünce ve varlıkları somutlatırmak için kullanılan semboller, bir resim,
ekil, sayı, renk, olay, nesne ya da canlı bir varlık olabilmektedirler.
Semboller genellikle, anlatılmak istenen gerçekleri çok daha güçlü
bir ekilde vurgulamak, derin ve karmaık gerçekleri ifade etmek için
kullanılmaktadırlar. Lacan’a göre sembolik olan, sahip olduumuz ve
tecrübe ettiimiz varlıa gönderme yapmak için bavurduumuz hileden
baka bir ey deildir (Wright 2002:44). Kristeva’ya göre ise sembolik,
durum ve yargının alanıdır. Toplumsal yapının sembolik düzen olduunu
ifade eden Kristeva, sembolik yapıların tüm dier yapıları ekillendirdiini
savunur ve bu balamda bu sembolik düzenin ilerlik kazanmasında dilin
öncelikli ve belirleyici bir unsur olduunu ifade eder (Kristeva 1980:19).
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Bazı sembollerin anlaılması ve deerlendirilmesinde Jung’un
Analitik Psikoloji okulunun katkısı olmutur. Bu aynı zamanda,
sembollerin gündelik yaamın doal bir parçasını oluturduu ilkel
insanlarla, sembollerin görünüte hiçbir anlam taımadıı modern
insanlar arasındaki yapay sınırın yıkılmasına da yardımcı olmutur (Jung
2009:106). Bu sembollerin bazıları, Jung tarafından “kollektif bilinçdıı”
adı verilen, psikenin insanlıın ortak mirasini içeren ve dıa vuran
tarafından gelmektedir. Bunlar, herhangi doaüstü, düsel bir imge
olabilecei gibi doaya ait sıradan bir nesne de olabilmektedir. Örnein
burada, özellikle otobiyografik çalımalarda güçlü bir sembolik bir nesne
olarak inceleyeceimiz saç, kadınlıa dair okumalar ve imgeler
içermektedir. ‘Yüzün çerçevesi’ olarak ifade edilen bu nesne, güzelliin
ve kadın ideasının bir parçası, kadın güzelliinin bir sembolü olmutur.
Bu aynı zamanda, toplumsal olarak kadına yüklenen bir ‘biçim’dir.
Gülten Akın’ın ‘Kestim Kara Saçlarımı’ adlı iiri, O’nun bu duruma
gösterdii bir tepki olarak deerlendirilebilir. Akın, kara saçların
kesilmesini, kuatılmı kadının özgürlemesinde bir adım olarak
simgeselletirmitir.
“...
Kestim kara saçlarımı n'olacak imdi / Bir eycik olmadı - Deneyin
lütfen / Aydınlıım deliyim rüzgârlıyım / Günaydın kaysıyı
sallayan yele / Kurtulan dirilen kiiye günaydın*.
…”

Resim 7: Esra Salık, Hayran/Otoportre, çerçeve,kendir, 2009, 70 x 90 cm.

*http://siir.gen.tr/siir/g/gulten_akin/kestim_kara_saclarimi.htm
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Sanat tarihinde, güzelliin sembolü olan Venüs, Ophelia gibi pek
çok kadın tasvirinde önemli bir motif olarak karımıza çıkan saçlar,
“hayran/otoportre” adlı çalımada, aynanın kendisi, yansıyan yüzeyi
olarak ama aynı zamanda aynaya yansıyan obje yani portrenin bir tür
sureti olarak yer almaktadır. Aynaya bakarak kendine hayran olma
durumunu sembolletiren bu otobiyografik anlatımda, yansıyan görüntü
aynı zamanda bir kadının sembolik varlıına da iaret etmektedir. Bakanbakılan, yansıyan- yansıtan arasındaki ilikilerin kesitii çalımada,
aynanın tüm yüzeyini kaplayan saçlar, birebir gerçekliin tersyüz
olduunu bize göstermitir; yani nesnel gerçeklik yerini öznel gerçeklie,
iin kendi gerçekliine bırakmıtır.
nsanolunun sembolletirdii ve çeitli anlamlar yükledii
nesnelerden birisi de aynadır. Ayna, özellikle tasavvufî iir geleneinde
çok sık bavurulan güne, ıık, gül, bülbül, arap gibi sembollerin
arasındadır; ayrıca, sıradan bir nesne olmadıı gibi, sıradan bir sembol
de deildir. Özellikle masallarda ayna, metafizik güçlerle, cinlerle,
eytanlarla ve bilinmeyen dünyayla ilikilendirilmitir.
“Göz, aynaya inanmıyor: “Ben’e bakabilmek için öteki olmak
gerekirdi” (Batur, 2000:34).”

Enis Batur’un, “görüntünün ‘bakmak’ karısında ters dönen
denklemi, bir iç-alan” olarak tanımladıı ayna (Batur 2000:21),
yüzyıllardır sanatın ve edebiyatın konusu olagelmitir. Aynanın
karısındakini göstermesi ve yansıtması, gerçekte aslı olmayan bir eyin
hayalen ortaya çıkması anlamına da gelmektedir. Çünkü aynada
yansıyan görüntü, gerçein kendisi deil yansımasından ibarettir,
gerçein suretidir. Bu durum yüzyıllardır sanatçıların ilgisini çekmi ve
eserlerinde ilenmitir. Plastik sanatlardaki otobiyografik anlatımlarda
ayna zaman zaman, yapan kiiyi/ özneyi içinde hapseden ama onu
baka görüntülerle ortaya çıkaran bir nesne olarak belirir. Yansıyan ey
somut birey olmaktan çıkarak içsel olanın görüntüsüne dönüür ve
aynanın yüzeyine düer, nesnenin gerçeklii yerini anlatılmak istenen
eyin kendi gerçekliine yani sanatın gerçekliine bırakır.
Ayna gibi sembolik deeri güçlü nesnelerden biri de ‘gül’dür.
Sevgilinin yüzü, güzellii, bülbülün kanı gibi pek çok göndermesi olan
gül, insan zihninde geni çarıımlar ve anlamlar meydana getirir. Gül,
çok eskilere dayanan bir kültürel arkaplana sahiptir ve sadece tasavvufta
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deil, Ortaça Avrupasının sanat ve edebiyatında da güçlü bir sembol
olarak kullanılmıtır. Hıristiyan airlere göre Meryem’in annelii tüm
cenneti ve dünyayı rahminde, tek bir yuvarlak gülün içinde taımıtır
(Goody 2010:228). nsanın iç dünyasının ve duygularının tasvirinde de
sıklıkla söz konusu edilen gül aynı zamanda, söylenmek istenen sözlerdir,
hassasiyettir, kokudur, güzelliktir.

Resim 8: Esra Salık, Ayna /Otoportre, 2008, güller, 50 x 70 cm.

Otobiyografik anlatıma örnek olarak “ayna (otoportre)” adlı
çalımada, sembolik anlamı güçlü bu iki nesne, ayna ve gül bir arada
kullanılmıtır. Tamamı güllerden oluan bu çalımada, yansıtan obje
olarak ayna ‘gül’le ilikilendirilmi, bakan-bakılan ‘ey’, iirsel bir
anlatımla ifade edilmeye çalıılmıtır. Aynı zamanda gösterilmek istenen
ey, bakan kiinin gözle görülemeyecek olan görüntüsü ve
duygulanımları , onun yokluuyla imgelenmi, ‘orada olmayıı’yla,
‘bulunmayıı’yla vurgulanmıtır.
Sonuç
Kavram, bir sanat nesnesinde ortaya konduunda aynı zamanda bir
biçime sahip olmu demektir. Örneklerde olduu gibi, günümüz
sanatında otoportre kavramına kendini kefetme, kendini ortaya koyma
ve özellikle kendini gerçekletirme olarak yaklaan sanatçılar, yalnızca
plastik bir biçim üretmekle kalmamı, aynı zamanda ve asıl olarak
kendilerini de üretme ve gerçekletirme çabasına girmilerdir. Buna göre
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sanatçı, aynı anda çalımanın hem kiisi, hem ürünü, hem de süreci
olmutur. Kiinin yaantıları ve biriktirdikleriyle balantılı olarak, zamanla
deiik ekillerde sanat nesnesinde kendini vareden otoportre, zamanla
biçim deitiren bir unsur olarak plastik sanatlardaki varlıını
sürdürmütür ve yeni anlatımlar sunmaya devam edecektir.
“nsan yaamının en önemli anları, bireyin bir özne olarak
kendisinin bilincine vardıı kiisel anlardır. Bu kiisel ve öznel
öeler, yalnızca nesnel öeleri, tüm insanlarda ortak olan
nitelikleri dikkate alan rasyonel düünce tarafından açıklanamaz.
Oysa her insanın, her kiinin biricik varoluunu meydana getiren
bu öznelliktir. Tanınmaya ve açıklanmaya muhtaç olan budur.
Kierkegaard.”
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