SANAT TARİHİ

AUBREY BEARDSLEY’İN TUHAF
MASAL KAHRAMANLARI
bahar gürsel
19. yüzyıl sonu Britanya sanatının grotesk illüstratör ve yazarı olarak bilinen ve
kısacık hayatına çok sayıda eser sığdırmış olan Aubrey Beardsley, aynı dönemde
etkisini hissettirmeye başlayan Art Nouveau akımının da en önemli ve tartışmalı
isimlerinden biri oldu. Viktorya dönemi İngiltere’sinin toplum ve değerlerini çizimleri
yoluyla acımasızca eleştiren sanatçı, dönemin gözde masal kahramanlarının
birkaçını da kendine has üslubuyla sorguladı ve değiştirdi.
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Endüstri Devrimi’nin ve kapitalizmin
olanca hızıyla gelişimi, 19. yüzyıl süresince, insanların daha önce hiç aşina olmadığı ve bu yüzden bazen anlamak ve alışmakta zorlandıkları sosyal, ekonomik ve kültürel değişimleri
beraberinde getirdi. Tüm bu sürece
tanıklık etmiş olan Viktorya dönemi
değerler sistemi ve sosyal düzeni ise
söz konusu değişime başarıyla uyum
sağladı. Bu sebeple, 1880’li yılların
sonuna gelindiğinde bir grup sanatçı ve entelektüel, yalnızca kabul
görmüş değer ve geleneklere değil,
dönemin estetizmin etkisi dışında

kalan sanat ortamına da karşı gelmeye başladı ve 19. yüzyılın son senelerinde Çöküş / Dekadans (Decadence) adını verdikleri karamsar bir
sanat akımıyla Viktoryen toplum ve
değerlerini acımasızca eleştirdi. Çöküş / Dekadans sanatçıları olumsuz
bir bakış açısına sahip olmalarının
yanı sıra, normal yerine anormali,
doğal olan yerine suni olanı yeğledi
ve etkili oldukları dönem süresince
hep “yeni”yi aradı.1
19. yüzyılın sonunda Viktoryen yaşam
tarzını cüretkârca eleştiren, döneme
adını veren ve “Tek bir amacım var,
grotesk olmak. Eğer grotesk değilsem ben bir hiçim”2 diyen bir sanatçı vardı: Çöküş / Dekadans akımının
önemli ismi, yüzyıl sonunun (fin de
siècle) kötü çocuğu Aubrey Vincent
Beardsley (1872-1898). Beardsley,
sanatını geliştirirken yüzyılın tüm
hâkim değerlerini küçük gören, bu
değerlere saldıran ve kendi üstünlüğünü ileri süren Çöküş / Dekadans’a
ek olarak, fikirlerin semboller yoluyla yansıtılmasını savunan sembolizm
ve yalnızca sanatta değil hayatın her
alanında güzellik ve estetik değerlerin baskın olması gerektiğini savunan
estetizmin de etkisi altında kalmıştı.
Nesne ve anlam arasındaki doğrudan
ilişkiyi vurgulayan sembollere odaklanmış olan sembolizmi takip eden
sanatçılar, gündelik hayatın hallerine

olumsuz bir bakış açısıyla yaklaşıyor,
sanatın güzelliğinden zevk almayı
ve toplumun belkemiği haline gelmiş olan ekonomiyi düzeltmeyi arzu
ediyor, sosyal ve siyasi endişelerini
sembolizmin değişkenliği yoluyla
ortaya çıkarmanın yollarını arıyordu.3 19. yüzyılın ortalarından itibaren
Endüstri Devrimi neticesinde ortaya
çıkan materyalizme ve Britanya’nın
mütehakkim ve muhafazakâr Viktoryen düzenine karşı bir başkaldırı
olarak gelişen estetizm ise yalnızca
resim değil, edebiyat, iç tasarım,
müzik ve moda gibi farklı alanlarda
herhangi bir ahlaki, siyasi veya toplumsal mesaj vermek yerine “sanat
için sanat” düsturunu benimsiyor ve
güzelliğin peşine düşüyordu.4
Beardsley, Art Nouveau (yeni sanat)
akımının önemli isimlerinden biri
oldu ve kendisinden sonra gelen birçok 20. yüzyıl grafik sanatçısını derinden etkiledi. Başta İngiltere olmak
üzere Endüstri Devrimi’nin hâkim
olduğu ülkelerde, 19. yüzyılın taklit eden tarihselciliğinden bağımsız
yeni bir akım olarak doğmuş olan Art
Nouveau, 1890-1910 arasında Avrupa ve Birleşik Devletler’de mimarlık,
mücevher ve cam tasarımı ve illüstrasyonlarda etkili oldu. Rokokonun
yanı sıra Kelt ve Japon sanatından
etkilenmiş olan ve çiçekler, yapraklar ve filizler benzeri doğal formları

Bu yeni sanatın en önemli isimlerinden biri, 1900 yılında Paris’te düzenlenen fuarda (l’Exposition Universelle) kendini iyice göstermiş olan Çek
sanatçı Alphonse Mucha (1860-1939)
oldu. Her ne kadar bir Art Nouveau
sanatçısı olarak addedilmekten pek
hazzetmiş olmasa da, Mucha 1871’de
nihayete eren Fransa-Prusya Savaşı
ve I. Dünya Savaşı’nın patlak verdiği
1914 senesi arasında kalan ve bilhassa Fransa için kültürel, sanatsal ve
teknolojik unsurlar açısından inkişaf sembolü haline gelmiş olan barış
ve refah dönemi Belle Époque’un
(Güzel Çağ) en önemli ustalarından
biri olarak anıldı. İllüstrasyonlarında kullandığı yumuşak renkler, Bizans mozaikleri benzeri geometrik
şekiller, çiçek ve bitki desenleri Art
Nouveau’nun tanımlayıcı özellikleri
haline geldi. Resimlerinde çoğunlukla topuz yerine uçuşan saçları olan
ve neoklasik elbiseler giyen kadın
tasvirlerini kullanan Mucha, hazırladığı reklam posterlerinin birinde bir
kadını sigara içerken betimleyerek,
toplum içinde bu tarz bir davranışın
makbul olmadığını kesin bir şekilde
telaffuz eden Viktorya dönemi kadınından çok farklı bir yeni kadın imajı
da yaratmayı başarmıştı.6 Beardsley
de benzer bir yolu sanat yaşamı boyunca izleyecekti.
Küçük yaşlardan itibaren edebiyat
ve müzik eğitimi alan, kız kardeşiyle
birlikte verdiği piyano konserlerinde
“çocuk deha” olarak anılan Beardsley
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yedi yaşına geldiğinde, yirmi yıldan
az bir zaman içinde onu öldürecek
olan tüberküloz hastalığına yakalandığı çoktan fark edilmişti. Akabinde
yatılı bir okulda eğitim görmeye başlayan illüstratör, 1889’da Londra’da
bir sigorta şirketinde çalışmaya başladı ve bu işi ünlü yayıncı Joseph
Malaby Dent (1849-1926) ile anlaşana kadar sürdürdü. 1894 senesinde
alışılagelmiş geleneksel dergiler
tarafından yazıları kolaylıkla kabul
edilmemiş olan sanatçılar için Londra ve Boston’da yayın hayatına dâhil
olan ve editörlüğünü Amerikalı yazar
Henry Harland’ın (1861-1905) yaptığı
The Yellow Book’un (Sarı Kitap) sanat
editörlüğü görevini üstlendi. 1896
yılında The Savoy’u yayımlamaya
başladı ve bu derginin ilk sayısında
George Bernard Shaw (1856-1950)
ve William Butler Yeats (1865-1939)
gibi yazarların eserlerine yer verdi.
Bizzat yazmaya başladığı ama asla
bitiremediği, Alman besteci Richard
Wagner’in (1813-1883)7 1845 tarihli

aynı adlı operasının da kahramanı
olan, Ortaçağ Almanya’sının ünlü
şair ve müzisyeni (minnesinger)
Tannhäuser ve Venüs arasındaki ef-
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betimleyen, geometrik çizgiler üzerine kurulu bir dekoratif sanat anlayışını ortaya koydu. Art Nouveau
sanatçıları için esas saik, 19. yüzyıla
kadar sanatta hâkim olan geleneksel
akımlara bir son vermek ve sanatı
modernleştirmekti. Onlara göre, Endüstri Devrimi ile ortaya çıkan üretim anlayışı neticesinde sanat eserlerinin kalitesi düşmüş ve yaratıcılık
ve ustalık tamamıyla göz ardı edilerek eski eserlerin ucuz kopyaları imal
edilmeye başlamıştı. Art Nouveau
ise yalnızca heykel ve resme değil,
maharet ve titizlik gerektiren gümüş
işçiliği veya marangozluk gibi tüm
hünerlere önem veriyor, sanatsal
üretimi bir bütün olarak algılıyordu.5
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sanevi aşkı konu alan Under the Hill
(Tepenin Altında) adlı erotik romanın ilk bölümünü de burada okurla
buluşturdu.8 Sanat yaşamı boyunca
birçok farklı dergi için illüstrasyonlar, ucuz ticari ürünler değil bilakis
grafik sanatına ait birer ürün olduğunu düşündüğü Art Nouveau posterler, ayrıca karikatürler, tiyatro
afişleri ve ilanlar hazırladı. Bu açıdan
bakıldığında, estetizmin diğer temsilcilerine benzer şekilde “sanat için
sanat” icra etmek fikrini savunduğu
gibi, maddi kazanç sağlayacak ve

her ne kadar efemeral olsa da özünde yüksek sanat barındıracak ticari
eserleri de üretme ve bunları birer
sanat eseri olarak kabul ettirme yolunu seçen bir sanatçı oldu.
Hayat hikâyesini kaleme alan yazarlardan birinin belirttiği üzere
“güzelliğin kölesi”9 olan sanatçı,
dandyizm’in10 etkisinde kaldı. 18.
yüzyıl sonunda İngiliz George Bryan
(Beau) Brumell’in (1778-1840) giyim
kuşam, hal ve tavırlarından ilham
alınarak ortaya çıkan bu akıma,
Burjuva Devrimi’nin akabinde, 19.
yüzyılın ortalarına doğru Fransa’da
Charles Baudelaire (1821-1867), Barbey d’Aurevilly (1808-1889) ve Fransız estetizminin en önemli ismi olan
Theophile Gautier (1811-1872) gibi
sanatçılar tarafından yeni bir şekil
ve yorum kazandırılmıştı. Dandyizm
tamamıyla maskülen bir kavramdı ve
bir dandy için kişisel estetik, fiziksel
güzellik ve zarafet en önemli mefhumlardı. Sıradanlıktan/bayağılık-

tan nefret eden dandy’ler, Endüstri
Devrimi neticesinde burjuva toplumunda kendilerini iyice göstermiş
olan eşitlik, endüstri ve yararlılık
gibi değerlere tamamen karşı çıkıyor, kendi üstünlüklerini aristokratik
tavırları, kusursuz giyimleri ve bayağılık ve kabalık karşısında gösterdikleri küçümsemeyle tanımlıyordu.11
Britanya dandyizm’inin en şöhretli
isimlerinden biri olan Oscar Wilde’ın
(1854-1900) süs ve ihtişamı yerine,
Baudelaire’in disiplin ve itidalini
tercih etmiş olan bir dandy şeklinde karşımıza çıkması,12 Beardsley’in
güzellik, kibarlık ve zarafete olan
saplantılı düşkünlüğünü bir nebze
olsun açıklar. Bu aynı zamanda, hiç
sevmediği geç 19. yüzyıl dönemi İngiltere’sinin değerlerine dair keskin
eleştirel bakışının temellerinden birini oluşturur.
Beardsley’in profesyonel sanat yaşamı yaklaşık altı yıl süren kısacık bir
dönemi kapsadı, fakat her zaman,

Beardsley, 1848 yılından itibaren
kendilerine Ortaçağ ve geç Rönesans
sanatını (Raffaello öncesi sanatçıları) örnek almış olan preraffaellistlerin yeşil-mavi gözlü, bakır renkli

uzun bukleleri olan, düşünceli ve
vakur duruşlu duygusal Rönesans
kadınlarından esinlenerek yaratmış olduğu dişi karakteri, yüzyılın
sonunda yaptığı çizimlerde yepyeni
ve nispeten ürkütücü ve şeytani bir
kadın/hermafrodit havasına büründürdü.15 Bunu yapmasındaki temel
amaç, Viktorya dönemi kadınlarının
aslında hiç de göründükleri gibi olmadıklarını ve özel hayatlarında ve
iç dünyalarında çok farklı hikâyeler
ve davranışlar barındırdıklarını illüstrasyonları aracılığıyla yansıtmaktı. İncil’de bahsi geçen bir kadının hikâyesi üzerinden dişi imgesini
yoğun bir erotizm ve ürkütücülükle
ve cinsel açıdan bağımsız, çok güçlü
bir karakter şeklinde betimleyen bu
Salomé illüstrasyonları,16 Viktorya
dönemi kadınının sahip olması ge-

rektiği varsayılan uysallık, tevazu ve
çekingenlik gibi vasıfların tam tersi
görsel mesajlar verdi ve eleştiri oklarını sanatçının üzerine çekti.
Aubrey Beardsley, sanatı şekillenip
olgunlaşırken döneminin diğer sanatçılarına benzer bir şekilde siyah
beyaz fotoğrafçılıktan çok etkilendi;
hatta kendisiyle özdeşleşmiş olan siyah beyaz illüstrasyonları, fotoğrafları çekildikten sonra fotomekanik
bir işlem olan klişe baskı yöntemiyle
çoğaltıldı.17 Preraffaellist kardeşliğinin son dönemlerinin etkisinde
kaldığında doğrudan ilham aldığı
isim, 1891 yılında ona sanatçı olması
tavsiyesinde de bulunan Sir Edward
Coley Burne-Jones’tu (1833-1898).
İlk siyah beyaz illüstrasyonlarını Sir
Thomas Malory’nin (1405-1471) Kral
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takip edilmesi çok zor olan hızlı ve
yoğun bir üretim safhası olarak algılandı. Hem yaşadığı çeyrek yüzyıllık
dönemde, hem de ölümünden sonra
yazılmış olan birçok ikinci el kaynakta Beardsley’in adı ve eserleri zikredildiğinde hemen akla gelen ve en
çok atıfta bulunulan isim yine Çöküş /
Dekadans döneminin en önemli temsilcilerinden Oscar Wilde’dı. Wilde’ın
kendisinden önce ve sonra birçok yazılı ve görsel esere konu olan, yaptığı
Yedi Tül Dansı neticesinde amcası
Kral Herod’dan Vaftizci Yahya’nın
başını isteyip alan Prenses Salome’yi
anlattığı tek perdelik Fransızca trajedisi Salomé (1891), yayınlandıktan üç
yıl sonra sevgilisi Lord Alfred Bruce
Douglas (1870-1945) tarafından çok
da başarılı olmayan bir şekilde İngilizceye çevrildi. Bu nüshanın tam
sayfa siyah beyaz çini mürekkebi illüstrasyonları Beardsley tarafından
hazırlandı, ancak kitap basılmadan
sansüre takıldı.13 Bundan bir yıl sonra
Wilde’ın eşcinsellik sebebiyle tutuklanması esnasında kolunun altında
taşıdığı ve büyük olasılıkla Fransızca bir roman olan sarı ciltli kitabın
The Yellow Book sanılması üzerine
Beardsley, derginin sanat editörlüğü
görevinden alındı. Bu kitabın Pierre
Louÿs’in (1870-1925) Aphrodite adlı
romanı olduğu birden fazla kaynakta
belirtilmişse de,14 bahsi geçen eserin
basım yılı 1896’ydı ve bu yüzden yazarın bu kitabın bir kopyasına 1895’te
sahip olması da imkânsızdı. Wilde’ın
tutuklanmasının akabinde The Yellow Book’ta yazıları yayımlanan bazı
ünlü yazarlar dergiye bir daha katkıda bulunmayacaklarını belirtti ve
basımevinin camları bir grup tarafından kırıldı. Beardsley’in şiddetli bir
biçimde protesto edilip işini kaybetmesinin en önemli sebebi Wilde’la
arasındaki işbirliği ve arkadaşlıktı
hiç şüphesiz, ama Salomé için hazırladığı ve kadınlarla ilgili bakış açısını
tüm açıklığı, farklılığı ve cesurluğuyla
anlatmış olan çizimler de bu olumsuz
ortama katkıda bulunmuştu.
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Arthur, Merlin, Guinevere, Lancelot
ve diğer yuvarlak masa şövalyelerinin herkes tarafından çok iyi bilinen hikâyelerini anlattığı Le Morte
d’Arthur (Arthur’un Ölümü; ilk basım
1485) adlı kitabının J.M. Dent’in yayınevince basılan 1893-94 tarihli kopyası için hazırladı. Jane Austen (17751817) ve Alfred Tennyson (1809-1892)
gibi yazarların eserlerini yayımlayan
bu yayınevi, Beardsley’i de sanat dünyasının merkezine taşıyacaktı. Sanatlar ve El Sanatları akımının ünlü ismi
William Morris (1834-1896), Le Morte
d’Arthur için yarattığı imgelerde Burne-Jones’unkileri örnek almış olduğu
iddiasıyla Beardsley’i intihalle suçlayınca, sanatçı Malory’nin kitabı için
Japon sanatı, karikatür, Yunan vazo
motifleri ve 16. yüzyıl İtalyan illüstrasyonlarından etkilenip geliştirdiği
kendi grotesk tarzını yarattı.18 “Sanat
için sanat” fikrinin destekçilerinden
olan Amerikalı ressam James Abbott
McNeill Whistler (1834-1903) da ilham
aldığı isimlerden biriydi.19 Alexander
Pope’un (1688-1744) 1712’de yazdığı ve
1714’te düzelterek yeniden yayımladı-

ğı, bir soylunun diğer bir soylunun
kızının saçından bir bukle kesmesi
neticesinde vuku bulan önemsiz ve
gereksiz kavga ve anlaşmazlığı alaycı
bir tonla eleştirdiği The Rape of the
Lock (Bukleye Tecavüz) adlı şiiri için
Beardsley 1896’da illüstrasyonlar
hazırlamış, Whistler bunları gördüğünde “Aubrey, çok büyük bir hata
yapmışım, sen çok büyük bir sanatçısın” diyerek sanatçıyı gözyaşlarına
boğmuştu.20

Aubrey Beardsley’in geniş siyah ve
beyaz alanların hâkim olduğu illüstrasyonlarındaki
kaligrafivari
çizgilere ve çevre çizgilerinin kalınlığına bakıldığında –her ne kadar
1894’te bir mülakat sırasında kendisi
söz konusu etkiyi garip bir biçimde
reddetmiş olsa da–21 Japon ukiyo-e
tahta baskılardan etkilendiği açık
bir şekilde ortaya çıkar.22 Ukiyo-e sanatçıları bu illüstrasyonlarda günlük
hayatın içinde akla gelebilecek her
yerde, yürümek ve çay içmek benzeri her türlü fiziksel etkinliği yapan ve
hissettiklerini mimiklerle yansıtan,
müzisyen ve geyşa gibi farklı insanları tasvir eder.23 “Yüzen dünyanın
resimleri” anlamını taşıyan tahta
baskılar ilk başta tek renkliyken
18. yüzyılın ortasından itibaren çok
renkli olarak üretilmeye başlandı
ve Beardsley ya da Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) benzeri Art
Nouveau illüstratörleri için ilham
kaynağı olmakla kalmayıp, doğayla
ilgili izlenimlerini resimlerine yansıtmış olan Claude Monet (18401926) gibi empresyonistleri ve Edgar
Degas (1834-1917), Vincent van Gogh
(1853-1890) ve Pierre Bonnard (18671947) gibi sanatçıları da etkiledi.
1800’li yılların ortasından itibaren
bu ilgi kapsamında Batılı sanatçıların ilham aldığı en önemli iki ukiyo-e
ustası Kitagawa Utamaro (1753-1806)
ve Katsushika Hokusai (1760-1849)
oldu. 1878’de Paris’te düzenlenen
Dünya Fuarı esnasında Batı’daki etkisi (japonisme) çok yoğun hissedilmiş olan Japon sanatına dair, 18881890 arasında ünlü sanat simsarı
Siegfried “Samuel” Bing (1838-1905)
tarafından Le Japon Artistique adlı
bir dergi bile yayımlandı. Beardsley,
Utamaro’yu ve diğer ukiyo-e sanatçılarını İngiltere’ye tanıtan önemli
isimlerden biri olan Whistler’ın24
Japon motiflerini uyarlama ve dönüştürme yeteneğine hayran kaldı.25
Ressamın 1870’lerde milyoner sanat
koleksiyoncusu Frederick Richards
Leyland’ın (1831-1892) Londra’daki evinin bir odasının duvarlarına
yaptığı iki adet tavus kuşu tasvirinden Salomé’nin illüstrasyonlarını
hazırlarken çok etkilendi ve Japon
sanatında birçok sanatçı tarafından
sıkça kullanılmış olan bu imgeyi
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Beardsley’in şiddetli bir biçimde protesto edilip işini kaybetmesinin
en önemli sebebi Oscar Wilde’la arasındaki işbirliği ve arkadaşlıktı hiç
şüphesiz, ama Salomé için hazırladığı ve kadınlarla ilgili bakış açısını
tüm açıklığı, farklılığı ve cesurluğuyla anlatmış olan çizimler de bu
olumsuz ortama katkıda bulunmuştu.
ünlü “tavus kuşu etek” tasarımında
kullandı.26 Bu açıdan bakıldığında,
1893’te ressam ve yazar Sir William
Rothenstein’ın (1872-1945) kendisine
hediye ettiği Utamaro’nun shunga27
kitabının, gördüğü ilk örnek olmadığı aşikârdır.28 Özellikle Aristofanes’in
MÖ 411’de yazmış olduğu ünlü tek
perdelik komedyası Lysistrata için
1896’da hazırladığı illüstrasyonlarda
Japon erotik resimlerinin etkisi, aşırı abartılı fallik imgelerle kendisini
belirgin bir biçimde gösterir. Metinden bağımsız olarak tek başlarına
incelendiklerinde basit bir şekilde
pornografik olarak değerlendirilebilecek bu çizimler,29 her ne kadar şok
edici kabul edilseler de, aynı zaman
diliminde Belçikalı sanatçı Félicien
Rops (1833-1898) gibi çizerlerin bazı
tasvirleriyle karşılaştırıldıklarında
pek de müstehcen sayılmazlar.30

alındığında, Beardsley’in çocukluk
yılları boyunca çok popüler ve etkili
olmuş olan renkli resimli kitaplarından etkilenmiş olması kaçınılmazdır.
Bunların yaratıcıları, “üçlü otorite”
olarak adlandırılan, bugün adlarına

çocuk edebiyatı madalyaları verilen
Randolph Caldecott (1846-1886) ile
Kate Greenaway (1846-1901) ve hiç
şüphesiz Walter Crane (1845-1915) idi.
Hayatının ilk yıllarında çok meşhur
olan Caldecott illüstrasyonlarına na-

The Rape of the
Lock (1896).
https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:RapeLock7Cave_
of_Spleen.jpeg

Beardsley, 1892’deki Paris seyahati
esnasında Art Nouveau’nun başka önemli bir ismi olan Henri de
Toulouse-Lautrec’in Paris’in gece
hayatını tasvir ettiği posterleriyle ve
Japon etkisinin hâkim olduğu yüksek sanatıyla da tanıştı. İngilizceyi
gayet iyi konuşan Fransız sanatçı da
Londra’yı ziyaret ettiği zamanlarda
Beardsley, Wilde ve Whistler ile görüştü. Aynı Beardsley’de olduğu gibi,
Toulouse-Lautrec’in illüstrasyonlarında da ukiyo-e’nin izlerini olanca
açıklığıyla sürmek mümkündür. Sıklıkla kullanılmış gölgeler, düz renkleri çevreleyen güçlü çizgiler, kırpılmış kompozisyonlar ve eğik açılar
Hokusai’nin sanatçının üzerindeki
etkisinin somut kanıtlarıdır.31
Tüm bu yoğun uluslararası iletişim
ve etkileşime rağmen, çok kısa sürmüş olan hayatı ve on yaşına geldiğinde sanatının ana hatlarının oturmaya başlamış olması da göz önüne
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Kitagawa
Utamaro, Chofu
Şehri’nde
Tamagawa
Irmağı (y. 1804),
tahta baskı.
https://commons.
wikimedia.org/
wiki/File:%27The_
Tamagawa_River_in_
Chofu_City%27_by_
Kitagawa_Utamaro,_
Honolulu_Museum_
of_Art,_13749.
JPG?uselang=tr

Katsushika
Hokusai,
Kanagawa’nın
Büyük Dalgası
(y. 1830-1832).
https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Tsunami_by_
hokusai_19th_century.
jpg?uselang=tr#file
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etkiledi ve zaman içinde olgunlaştırdığı tekniğinin temellerinden birini
oluşturdu.34 Beardsley, 1865-1876
arasında illüstrasyonlarını büyük bir
itinayla hazırlamış olduğu otuz yedi
adet renkli oyuncak kitap (toy book)
sayesinde çocuk edebiyatı eserleri tarihinde önemli bir yer edinmiş
olan Walter Crane’in “tek kutsal
Crane [eseri]” olarak tanımladığı bir
tablosunu 1894 yılında The Yellow
Book’un bir nüshasında yayımladı.35 Bu eser, sanatçının Rönesans
ressamı Sandro Botticelli’nin (14451510) aşk tanrıçası Venüs’ün doğuşu
tasvirini yeniden yorumladığı The
Renaissance of Venus (Venüs’ün
Yeniden Doğuşu) adlı 1877 tarihli tablosuydu. Bunun öncesinde,
1892’de resimde çizginin/hattın önemini anlatma arzusunda olduğu söyleyen Beardsley, bu ayrıntının Crane
tarafından Art Journal adlı yayında
açıklandığını da belirtmişti.36 Bu kapsamda yorumlandığında, Japon sanatının üzerindeki etkisi aşikâr olan
Crane’in çizgilerinin Beardsley’in
sanatsal gelişiminde de bir etkiye sahip olduğunu zikretmek çok da yanlış
olmayacaktır.

sıl yaklaştığı pek kestirilemese de,32
1890’lı yıllarda Beardsley’in yaptığı illüstrasyonları görünce dehşete
düşen33 Greenaway’in kitaplarındaki

“acayip bir şekilde giydirilmiş olan”
karakterler ve “düz, aşırı basitleştirilmiş ve dekoratif” tasvirler çocukluk
dönemi boyunca sanatçıyı derinden

Uzun lafın kısası, 19. yüzyılın son
çeyreğinde doğup büyümüş olan
her Anglo-Amerikan çocuk gibi
Beardsley de döneminin yeniliklerle
dolu çocuk kitaplarını okumuş, bunlardan etkilenip feyz almış ve sanat
yaşamı süresince hazırladığı illüstrasyonlarda kendi tarzını geliştirmiş
ve çizimlerine yansıtmıştı. 1897 yılında kız ve erkek çocuklar için yayımlanmış olan The Parade (Londra: H.
Henry and Co. Ltd) adlı bir resimli
armağan kitabın başlık sayfası için
hazırladığı illüstrasyonda bile Japon
sanatının yoğun etkisiyle çizildiği
çok belli olan siyah beyaz Art Nouveau filizler, sanatçının isminin baş
harfleri sayfanın alt köşesine iliştirilmemiş olmasına rağmen Aubrey
Beardsley adını apaçık bir şekilde
gözler önüne serer.
Geç 19. yüzyılın tüm kabul görmüş
sembolleri ve değerlerine karşı çıkan Beardsley, özellikle kız çocukları
üzerinde büyük etkisi olan masallardan birini de kendine has bakış açısı-
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19. yüzyılın son çeyreğinde doğup büyümüş
olan her Anglo-Amerikan çocuk gibi Beardsley
de döneminin yeniliklerle dolu çocuk
kitaplarını okumuş, bunlardan etkilenip feyz
almış ve sanat yaşamı süresince hazırladığı
illüstrasyonlarda kendi tarzını geliştirmiş ve
çizimlerine yansıtmıştı.
na uygun bir son hazırlayarak 1894’te
The Yellow Book’un bir sayısında
yayımladı. Bu, birçok Avrupalının
1697’de Charles Perrault’nun (16281703) yayımladığı Cendrillon adlı
masal sayesinde aşina olduğu, ancak
geçirdiği değişimler sebebiyle Alman
Jacob (1785-1863) ve Wilhelm (17861859) Grimm Kardeşler tarafından 19.
yüzyılın ilk yarısında anlatılmış olan
hikâyeye pek de benzemez hale gelmiş olan Cinderella’ydı. Beardsley,
masala ünlü groteskliği ve acımasız
eleştiri alışkanlığına uygun bir son
yaratarak “Prenses Cinderella”nın
Prens ile evlenmesinden sonra
büyük üvey kız kardeşi “Arabella”
tarafından zehirlenerek öldürül-

düğünü yazdı. Her ne kadar Grimm
Kardeşler’in masalında kötü kardeşlerin isimleri telaffuz edilmemiş olsa
da, Beardsley belki de iki sene sonra
illüstrasyonlarını hazırladığı Pope’un
şiiri Bukleye Tecavüz’ün saçı kesilen
ana karakteri Belinda’nın ilham kaynağı olan Arabella Fermor’dan (16961737) etkilenerek kız kardeşe bu adı
vermişti. Ona göre ölümün nedeni,
meşhur balo sırasında Cinderella’nın
dans ederken giydiği ve kaybolduktan sonra asla bulunamayan camdan
ayakkabılarının Arabella tarafından
toza dönüştürülerek Cinderella’ya
yedirilmesiydi.37 İncelik/narinlik/kırılganlık sembolü olan bu son derece
feminen ikonik objelerin Beardsley

tarafından tuz buz edilmesi hem masala trajik, şok eden ve kabul etmek
yerine sorgulayan bir yeni son sunuyor, hem de toplumda kadınlıkla iç
içe geçip özdeşleşmiş bir günlük hayat objesini tamamıyla yok ediyordu.

Kitagawa
Utamaro,
Aşığının
Odasında Bir
Geyşa (18001806), tahta
baskı.
https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Brooklyn_
Museum__%22Kaiyoikomachi%22
_A_Geisha_in_her_
Lover%27s_Room_
from_Futaba_gusa_
Nanakomachi_-_
Kitagawa_Utamaro.
jpg?uselang=tr

Walter Crane,
The Renaissance
of Venus (1877).
https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Walter_T._
Crane__The_
Renaissance_of_
Venus_(1877).jpg
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sanların pervane olduğu bir prenses
olmaktan çok, bir bahçede tek başına birilerinin –küçük bir ihtimalle,
cam ayakkabılarının– geri dönmesini
bekleyen yalnız ve bağımsız bir kadın
haline gelmiştir.

SANAT TARİHİ

Aubrey
Beardsley,
The Slippers
of Cinderella
(1894).
https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Cinderella_
Beardsley.jpg

Aubrey
Beardsley,
Çocuk Kitapları
Posteri (1894),
Victoria ve
Albert Müzesi,
Londra.
http://collections.
vam.ac.uk/item/
O695338/publisherchildrens-booksposter-beardsleyaubrey-vincent/
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Beardsley’in renkli illüstrasyonundaki Cinderella’sı, bilinen Grimm
karakterinin aksine, üzerinde yıldız
işlemeleri olan mavi ipekten bir elbise yerine omuzları açık kıpkırmızı bir

elbise giymiştir. Elbisenin üzerindeki
siyah önlüğe kırmızı güller işlenmiştir
ve eteklerin ortasında abartılı büyük
siyah kurdeleler vardır. Cinderella,
preraffaellist kadınlarınınkini andıran –ama tepesine devasa bir beyaz
kuştüyü iliştirdiği– bakır kızılı saçlarını Viktoryen kadınlar gibi topuz
yapmak yerine omuzlarına salmış,
tam olarak neresi olduğu anlaşılamayan kör bir noktaya belli belirsiz bir
öfkeyle/şüpheyle bakmaktadır. En
önemli ayrıntı, Cinderella’nın eteklerinin dönemin kadınlarının hiç de
alışık olmadığı kadar kısa olmasıdır.
Beardsley’in masal kahramanının
dizlerinin hemen altında biten eteklerini hem dönemin alışkanlıklarına
karşı çıkmak, hem de Cinderella’nın
topuklu cam ayakkabılarını giymediğini vurgulamak için özellikle kısa
tuttuğu aşikârdır. Herkesin bildiği,
rahatlıkla tahayyül ettiği ve kendisini
tanımlayan o kırılgan ayakkabıların
yerine Cinderella artık düz, renksiz
ve narinlik ya da zarafetini vurgulamayan, cinsiyetsiz, herhangi bir
sosyal sınıfa ait olmayan, neredeyse
görülmeyen pabuçlar giymektedir.
İllüstrasyondaki kadın etrafında in-

Aynı yıl benzer bir renkli litografiyi Beardsley, T. Fischer Umwin
Yayınevi’nin yayımladığı çocuk kitaplarının reklamı için hazırlanmış
olan bir poster için de kullandı. Bu
efemeral kaynakta tasvir ettiği kadın, Cinderella misali özgür bıraktığı
ama daha kısa olan saçlarının üzerinde devasa beyaz bir süs taşıyan,
siyah saçlı ve siyah elbiseli, elindeki
kitabı okurken idrak ve/veya tahayyül ettiklerinden etkilenerek düşüncelere dalmış olduğu izlenimi veren
yalnız bir kadındır. Cinderella gibi
açık bıraktığı omuzlarının yanlarında
aynı onun eteğindekiler gibi siyah
kurdeleler taşımaktadır ama bu defa
sadece oturduğu koltuk, dudakları
ve kendisini düşüncelere gark eden
kitabı kırmızıdır. Bu illüstrasyonun Kanadalı yazar Palmer Cox’un
(1840-1924) peri benzeri doğaüstü
yaratıklardan bahsettiği The Brownies serisi gibi çocuk kitaplarının
satışlarının artmasında ne derece
etkili olduğu tartışılır bir konu olsa
da, Beardsley’in hiç hazzetmediği
Viktorya dönemi kadınına farklı bir
seçenek olarak sunduğu yalnız, bağımsız ve düşünen, karar veren, bir
fikre sahip olan kadın imgesi için çok
isabetli bir örnek teşkil ettiği su götürmez bir gerçektir.
Beardsley’in, Çöküş/Dekadans akımı sanatçı ve yazarlarının eserlerini
basmakla ünlü olan ve beraber The
Savoy dergisini çıkardığı Londralı
yayıncı Leonard Smithers’ın (18611907) yayımlanmayan ama kendisinin “harikulade”38 olacağını düşündüğü Forty Thieves (Kırk Haramiler) başlıklı kitabı için39 1897’de bir
kapak tasarımı hazırladı. Beyaz guaj
boya ve siyah mürekkeple yaptığı
Ali Baba, artık adıyla özdeşleşmiş
olan siyah beyaz illüstrasyonlarının
tüm özelliklerini en etkileyici biçimde göstermesinin yanı sıra, Doğu’ya
ilişkin algısını/fikirlerini cinsiyet tanımına yansıttığı çarpıcı bir örnektir.
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masal karakterinin hazineyi keşfedip
zengin olmasından önceki sıradanlığını, normalliğini ve biraz da özgüven
eksikliğini betimlemek istiyordu.
Herkesin “Açıl susam, açıl” sözcükleriyle açılan hazine dolu mağarayla
özdeşleştirmiş olduğu Ali Baba ve
Kırk Haramiler, Fransız oryantalist Antoine Galland’ın (1646-1715)
1704’ten 1717’ye kadar yayımlanan
Binbir Gece Masalları’na eklediği
ve aslen Halep’te dinlemiş olduğunu
iddia ettiği bir hikâyedir. 19. yüzyılın bazı popüler çocuk kitabı illüstrasyonlarında rastlanan maskülen/
maço Ortadoğulu stereotip yerine,
Japon sanatından aldığı etkiyi doğrudan kâğıda geçirdiği çiziminde
Beardsley, aşırı oburluğu ve açgözlülüğü neticesinde bir insandan bir
et yığınına dönüşen, şişman ve bu
kötü huyunu kanıtlarcasına cinsiyetsiz gövdesinde sayısız mücevher ve
aksesuar taşıyan bir Ali Baba tasvir
etmiştir. Ali Baba’nın erkek olabileceğini ima eden iki ayrıntı, kadınsı
küçük ağzının üzerinde taşıdığı incecik bıyık ve kemerli burnudur; yarı
kapalı gözlerinin üzerinde itinayla
şekillendirilmişçesine duran kavisli
kaşları ve sağ elinin yüzüklerle dolu
parmaklarının ucunda özellikle vurgulanmış olan sivri tırnakları ise tas-

viri kadınsı kılan detaylar olarak karşımıza çıkar. Ali Baba değerli taşlarla
bezeli, Doğu’nun sembollerinden
biri olan türbanla başını sıkıca kapamıştır ve güvenilmez olduğunu ima
edercesine –belki zenginliğini daha
fazla gözler önüne sermek için daha
fazla mücevher, belki de düşmanına
savuracağı bir hançer tuttuğu– sol
elini bilerek kurnazca arkasında saklamaktadır.
Beardsley’in kitap için hazırladığı
ikinci illüstrasyon ise Ali Baba’yı
–Bukleye Tecavüz’deki çizimlerine
benzer şekilde– iğneyle nakşedermişçesine çizdiği bir arka planın,
ormanın ortasında tasvir eder. Ali
Baba bu çizimde yine yalnızdır ama
kapaktaki hali ve duruşunun tersine
zayıf, ürkek ve tetiktedir. Çok da belirgin olmayan fiziksel özellikleri dışında, üzerinde sivri burunlu ayakkabıları hariç kendisini Doğulu olarak
etiketleyecek herhangi bir sembol
taşımamaktadır; belindeki baltasıyla
herhangi bir ormanda rastlanabilecek herhangi bir adamdır bu resimde. Belli ki sanatçı bu illüstrasyonla

Beardsley bu çizimin tam zıttı olarak
hazırlamış olduğu Ali Baba kapak illüstrasyonuyla hem 20. yüzyılın ilk
on senesi boyunca etkili olacak Art
Nouveau akımının temel özelliklerini gözler önüne serdi, hem de ırk
ve cinsiyet bağlamında 19. yüzyıl
sonunda Batı’nın Doğu’ya yaklaşımı hakkında bir dizi ipucu sundu.
Ali Baba’nın bahsi geçen bu cinsiyetsiz/akışkan cinsiyetli stereotipik
Ortadoğulu tanımı, ilerleyen zaman
içinde yalnızca Avrupa’da değil, Yeni
Dünya’da da etkili ve geçerli oldu
ve özellikle erken dönem 20. yüzyıl
tüketici kültüründe önemli bir yer
tutan reklamlardaki grafik sanatı çalışmalarında kendini gösterdi.
Ali Baba kapak tasarımını hazırlamaya başlamadan önce sağ akciğerini tamamen sarmış olan tüberküloz 1898 yılında, yirmi altıncı yaşını
doldurmasına az bir süre kalmışken
Beardsley’i hayattan kopardı. Ölmeden önce Katolik mezhebini seçen
sanatçı, en iyi bildiği yolla tövbe
etmek istercesine, yayınevi sahibi

Aubrey
Beardsley, Ali
Baba kapak
tasarımı (1897)
(solda).
https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Ali_Baba.jpg

Ali Baba in the
Woods (1897)
(üstte).
https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Ali_Baba_in_the_
Wood.jpg
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arkadaşı Smithers’tan Lysistrata için
hazırlamış olduğu tüm illüstrasyonlarla birlikte diğer “kötü çizimleri”
de kendisinden sonra yok etmesini
istedi. Ancak Smithers bu isteğe asla
uymadı; Beardsley’in ölümünden
sonra çoğalttığı kopyaları satmaya
ve böylelikle sanatçının grotesk başkaldırısının ününü ve sarsan etkisini
sürdürmeye devam etti.
İsmi bugün sıklıkla Salomé için yarattığı kadının yansıttığı başkaldırı

ve eleştiri dolu grotesk ve erotik çizimlerle özdeşleşmiş olsa da aslında
kısacık hayatına farklı sanatsal eğilimler ve devinimler sığdırmış ve yaşadığı döneme dair hoşnutsuzluk ve
itirazlarını farklı eserlerinde bire bir
yansıtmayı hedeflemiş bir sanatçıdır
Beardsley. Bu sebepten olsa gerek,
19. yüzyıl süresince birçok sanatçı
tarafından itinayla yapılmış renkli
tasvirler yoluyla günlük hayatın içinde kendilerine daha sağlam yerler
edinmeye başlamış olan masal kah-

ramanları bile bu başkaldırıdan paylarına düşeni almıştır: Hep kendine
göre tanımladığı güzelliğin peşinde
koşmuş olan Beardsley’in beğenmeyen, burun büken, sorgulayan ve
yeniden yaratan groteskliği içinde
değişmiş, başkaldırmış (belki de gelişmiş) ve –toplumda hâkim olan
Viktorya dönemi genel bakış açısına
göre– oldukça tuhaflaşmışlardır.
bahar gürsel
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