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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.     

Endüstri Devrimi’nin ve kapitalizmin 

olanca hızıyla gelişimi, 19. yüzyıl sü-

resince, insanların daha önce hiç aşi-

na olmadığı ve bu yüzden bazen an-

lamak ve alışmakta zorlandıkları sos-

yal, 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 sa-

natçı ve entelektüel, yalnızca kabul 

görmüş değer ve geleneklere değil, 

dönemin estetizmin etkisi dışında 

kalan sanat ortamına da karşı gel-

meye başladı ve 19. yüzyılın son se-

nelerinde Çöküş / Dekadans (Deca-

dence) adını verdikleri karamsar bir 

sanat akımıyla Viktoryen toplum ve 

değerlerini acımasızca eleştirdi. Çö-

küş / 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 değil-

sem ben bir hiçim”2 diyen bir sanat-

çı 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 üstünlü-

ğünü ileri süren Çöküş / Dekadans’a 

ek olarak, fikirlerin semboller yoluy-

la yansıtılmasını savunan sembolizm 

ve yalnızca sanatta değil hayatın her 

alanında güzellik ve estetik değerle-

rin baskın olması gerektiğini savunan 

estetizmin de etkisi altında kalmıştı. 

Nesne ve anlam arasındaki doğrudan 

ilişkiyi vurgulayan sembollere odak-

lanmış olan sembolizmi takip eden 

sanatçılar, gündelik hayatın hallerine 

olumsuz bir bakış açısıyla yaklaşıyor, 

sanatın güzelliğinden zevk almayı 

ve toplumun belkemiği haline gel-

miş olan ekonomiyi düzeltmeyi arzu 

ediyor, sosyal ve siyasi endişelerini 

sembolizmin değişkenliği yoluyla 

ortaya çıkarmanın yollarını arıyor-

du.3 19. yüzyılın ortalarından itibaren 

Endüstri Devrimi neticesinde ortaya 

çıkan materyalizme ve Britanya’nın 

mütehakkim ve muhafazakâr Vik-

toryen 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 top-

lumsal 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 bir-

çok 20. yüzyıl grafik sanatçısını de-

rinden etkiledi. Başta İngiltere olmak 

üzere Endüstri Devrimi’nin hâkim 

olduğu ülkelerde, 19. yüzyılın tak-

lit eden tarihselciliğinden bağımsız 

yeni bir akım olarak doğmuş olan Art  

Nouveau, 1890-1910 arasında Avru-

pa ve Birleşik Devletler’de mimarlık, 

mücevher ve cam tasarımı ve illüst-

rasyonlarda etkili oldu. Rokokonun 

yanı sıra Kelt ve Japon sanatından 

etkilenmiş olan ve çiçekler, yaprak-

lar ve filizler benzeri doğal formları 

Aubrey Vincent 
Beardsley (1895), 
Jacques-Émile 
Blanche  
(1861-1942), 
Ulusal Portre 
Galerisi, Londra.

https://commons.
wikimedia.org/
wiki/File:Blanche_
Beardsley.jpg
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betimleyen, geometrik çizgiler üze-

rine kurulu bir dekoratif sanat an-

layışını ortaya koydu. Art Nouveau 

sanatçıları için esas saik, 19. yüzyıla 

kadar sanatta hâkim olan geleneksel 

akımlara bir son vermek ve sanatı 

modernleştirmekti. Onlara göre, En-

düstri Devrimi ile ortaya çıkan üre-

tim anlayışı neticesinde sanat eser-

lerinin kalitesi düşmüş ve yaratıcılık 

ve ustalık tamamıyla göz ardı edile-

rek 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 

Bu yeni sanatın en önemli isimlerin-

den biri, 1900 yılında Paris’te düzen-

lenen fuarda (l’Exposition Universel-

le) 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 bilhas-

sa Fransa için kültürel, sanatsal ve 

teknolojik unsurlar açısından inki-

şaf sembolü haline gelmiş olan barış 

ve refah dönemi Belle Époque’un 

(Güzel Çağ) en önemli ustalarından 

biri olarak anıldı. İllüstrasyonların-

da kullandığı yumuşak renkler, Bi-

zans mozaikleri benzeri geometrik 

şekiller, çiçek ve bitki desenleri Art 

Nouveau’nun tanımlayıcı özellikleri 

haline geldi. Resimlerinde çoğunluk-

la topuz yerine uçuşan saçları olan 

ve neoklasik elbiseler giyen kadın 

tasvirlerini kullanan Mucha, hazırla-

dığı reklam posterlerinin birinde bir 

kadını sigara içerken betimleyerek, 

toplum içinde bu tarz bir davranışın 

makbul olmadığını kesin bir şekilde 

telaffuz eden Viktorya dönemi kadı-

nından çok farklı bir yeni kadın imajı 

da yaratmayı başarmıştı.6 Beardsley 

de benzer bir yolu sanat yaşamı bo-

yunca izleyecekti. 

Küçük yaşlardan itibaren edebiyat 

ve müzik eğitimi alan, kız kardeşiyle 

birlikte verdiği piyano konserlerinde 

“çocuk deha” olarak anılan Beardsley 

yedi yaşına geldiğinde, yirmi yıldan 

az bir zaman içinde onu öldürecek 

olan tüberküloz hastalığına yakalan-

dığı çoktan fark edilmişti. Akabinde 

yatılı bir okulda eğitim görmeye baş-

layan illüstratör, 1889’da Londra’da 

bir sigorta şirketinde çalışmaya baş-

ladı ve bu işi ünlü yayıncı Joseph 

Malaby Dent (1849-1926) ile anlaşa-

na kadar sürdürdü. 1894 senesinde 

alışılagelmiş geleneksel dergiler 

tarafından yazıları kolaylıkla kabul 

edilmemiş olan sanatçılar için Lond-

ra 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-

Alphonse 
Mucha’nın Job 
Sigara Kağıdı 
reklamı için 
hazırladığı 
poster (1896).

https://commons.
wikimedia.org/
wiki/File:Alphonse_
Mucha_-_Job_
Cigarettes_1.
jpg?uselang=tr

The Yellow Book 
(1894).

https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Yellow_book_
cover.jpg
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sanevi aşkı konu alan Under the Hill 

(Tepenin Altında) adlı erotik roma-

nın ilk bölümünü de burada okurla 

buluşturdu.8 Sanat yaşamı boyunca 

birçok farklı dergi için illüstrasyon-

lar, ucuz ticari ürünler değil bilakis 

grafik sanatına ait birer ürün oldu-

ğunu düşündüğü Art Nouveau pos-

terler, ayrıca karikatürler, tiyatro 

afişleri ve ilanlar hazırladı. Bu açıdan 

bakıldığında, estetizmin diğer tem-

silcilerine benzer şekilde “sanat için 

sanat” icra etmek fikrini savunduğu 

gibi, maddi kazanç sağlayacak ve 

her ne kadar efemeral olsa da özün-

de yüksek sanat barındıracak ticari 

eserleri de üretme ve bunları birer 

sanat eseri olarak kabul ettirme yo-

lunu seçen bir sanatçı oldu. 

Hayat hikâyesini kaleme alan ya-

zarlardan 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), Bar-

bey d’Aurevilly (1808-1889) ve Fran-

sız 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 mef-

humlardı. Sıradanlıktan/bayağılık-

tan nefret eden dandy’ler, Endüstri 

Devrimi neticesinde burjuva toplu-

munda kendilerini iyice göstermiş 

olan eşitlik, endüstri ve yararlılık 

gibi değerlere tamamen karşı çıkı-

yor, kendi üstünlüklerini aristokratik 

tavırları, kusursuz giyimleri ve ba-

yağılık ve kabalık karşısında göster-

dikleri 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 şeklin-

de 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 İn-

giltere’sinin değerlerine dair keskin 

eleştirel bakışının temellerinden bi-

rini oluşturur. 

Beardsley’in profesyonel sanat yaşa-

mı yaklaşık altı yıl süren kısacık bir 

dönemi kapsadı, fakat her zaman, 

Aubrey  
Beardsley,  
“Tavus Kuşu 
Etek”,  Oscar 
Wilde’ın  Salomé 
adlı oyunu  
(1894) (üstte).
 

S. Bing, Le Japon 
Artistique (Şubat 
1889) (sağda).

Aubrey 
Beardsley’in 
hekim, sanat 
eleştirmeni 
ve minyatür 
koleksiyoncusu 
John Lumsden 
Propert (1834-
1902) için 
tasarladığı ex 
libris (1894).

https://www.wikiart.
org/en/aubrey-
beardsley/ex-libris-
by-john-lumsden-
propert-1894
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takip edilmesi çok zor olan hızlı ve 

yoğun bir üretim safhası olarak algı-

landı.  Hem yaşadığı çeyrek yüzyıllık 

dönemde, hem de ölümünden sonra 

yazılmış olan birçok ikinci el kaynak-

ta Beardsley’in adı ve eserleri zikre-

dildiğinde hemen akla gelen ve en 

çok atıfta bulunulan isim yine Çöküş / 

Dekadans döneminin en önemli tem-

silcilerinden Oscar Wilde’dı. Wilde’ın 

kendisinden önce ve sonra birçok ya-

zılı 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 traje-

disi Salomé (1891), yayınlandıktan üç 

yıl sonra sevgilisi Lord Alfred Bruce 

Douglas (1870-1945) tarafından çok 

da başarılı olmayan bir şekilde İn-

gilizceye çevrildi. Bu nüshanın tam 

sayfa siyah beyaz çini mürekkebi il-

lüstrasyonları Beardsley tarafından 

hazırlandı, ancak kitap basılmadan 

sansüre takıldı.13 Bundan bir yıl sonra 

Wilde’ın eşcinsellik sebebiyle tutuk-

lanması esnasında kolunun altında 

taşıdığı ve büyük olasılıkla Fransız-

ca 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 ya-

zarın bu kitabın bir kopyasına 1895’te 

sahip olması da imkânsızdı. Wilde’ın 

tutuklanmasının akabinde The Yel-

low Book’ta yazıları yayımlanan bazı 

ünlü yazarlar dergiye bir daha kat-

kıda bulunmayacaklarını belirtti ve 

basımevinin camları bir grup tarafın-

dan kırıldı. Beardsley’in şiddetli bir 

biçimde protesto edilip işini kaybet-

mesinin en önemli sebebi Wilde’la 

arasındaki işbirliği ve arkadaşlıktı 

hiç şüphesiz, ama Salomé için hazır-

ladığı ve kadınlarla ilgili bakış açısını 

tüm açıklığı, farklılığı ve cesurluğuyla 

anlatmış olan çizimler de bu olumsuz 

ortama katkıda bulunmuştu. 

Beardsley, 1848 yılından itibaren 

kendilerine Ortaçağ ve geç Rönesans 

sanatını (Raffaello öncesi sanatçıla-

rı) örnek almış olan preraffaellist-

lerin yeşil-mavi gözlü, bakır renkli 

uzun bukleleri olan, düşünceli ve 

vakur duruşlu duygusal Rönesans 

kadınlarından esinlenerek yarat-

mış olduğu dişi karakteri, yüzyılın 

sonunda yaptığı çizimlerde yepyeni 

ve nispeten ürkütücü ve şeytani bir 

kadın/hermafrodit havasına bürün-

dürdü.15 Bunu yapmasındaki temel 

amaç, Viktorya dönemi kadınlarının 

aslında hiç de göründükleri gibi ol-

madıklarını ve özel hayatlarında ve 

iç dünyalarında çok farklı hikâyeler 

ve davranışlar barındırdıklarını il-

lüstrasyonları aracılığıyla yansıt-

maktı. İncil’de bahsi geçen bir kadı-

nın 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 okla-

rını sanatçının üzerine çekti. 

Aubrey Beardsley, sanatı şekillenip 

olgunlaşırken döneminin diğer sa-

natçılarına benzer bir şekilde siyah 

beyaz fotoğrafçılıktan çok etkilendi; 

hatta kendisiyle özdeşleşmiş olan si-

yah beyaz illüstrasyonları, fotoğraf-

ları çekildikten sonra fotomekanik 

bir işlem olan klişe baskı yöntemiyle 

çoğaltıldı.17 Preraffaellist kardeşli-

ğinin 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 

Henri de 
Toulouse-
Lautrec’in 
dandy yazar 
Édouard 
Dujardin 
(1861-1949) ile 
birlikte hayranı 
olduğu kabare 
yıldızları Jane 
Avril’i (1868-
1943) izleyici, 
Yvette Guilbert’i 
(1865-1944) ise 
şarkıcı olarak 
resmettiği Divan 
Japonais adlı 
kafeşantanın 
(café chantant) 
reklamı  
(1892-1893).

https://commons.
wikimedia.org/
wiki/File:Henri_de_
Toulouse-Lautrec_019.
jpg
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Arthur, Merlin, Guinevere, Lancelot 

ve diğer yuvarlak masa şövalyele-

rinin herkes tarafından çok iyi bili-

nen hikâyelerini anlattığı Le Morte 

d’Arthur (Arthur’un Ölümü; ilk basım 

1485) adlı kitabının J.M. Dent’in yayı-

nevince basılan 1893-94 tarihli kop-

yası için hazırladı. Jane Austen (1775-

1817) ve Alfred Tennyson (1809-1892) 

gibi yazarların eserlerini yayımlayan 

bu yayınevi, Beardsley’i de sanat dün-

yasının merkezine taşıyacaktı. Sanat-

lar ve El Sanatları akımının ünlü ismi  

William Morris (1834-1896), Le Morte 

d’Arthur için yarattığı imgelerde Bur-

ne-Jones’unkileri örnek almış olduğu 

iddiasıyla Beardsley’i intihalle suçla-

yınca, sanatçı Malory’nin kitabı için 

Japon sanatı, karikatür, Yunan vazo 

motifleri ve 16. yüzyıl İtalyan illüst-

rasyonlarından 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 gördü-

ğünde “Aubrey, çok büyük bir hata 

yapmışım, sen çok büyük bir sanat-

çısın” diyerek sanatçıyı gözyaşlarına 

boğmuştu.20 

Aubrey Beardsley’in geniş siyah ve 

beyaz alanların hâkim olduğu il-

lüstrasyonlarındaki kaligrafivari 

çizgilere ve çevre çizgilerinin kalın-

lığına 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 sa-

natçıları bu illüstrasyonlarda günlük 

hayatın içinde akla gelebilecek her 

yerde, yürümek ve çay içmek benze-

ri her türlü fiziksel etkinliği yapan ve 

hissettiklerini mimiklerle yansıtan, 

müzisyen ve geyşa gibi farklı insan-

ları 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 Toulo-

use-Lautrec (1864-1901) benzeri Art 

Nouveau illüstratörleri için ilham 

kaynağı olmakla kalmayıp, doğayla 

ilgili izlenimlerini resimlerine yan-

sıtmış olan Claude Monet (1840-

1926) gibi empresyonistleri ve Edgar 

Degas (1834-1917), Vincent van Gogh 

(1853-1890) ve Pierre Bonnard (1867-

1947) gibi sanatçıları da etkiledi. 

1800’li yılların ortasından itibaren 

bu ilgi kapsamında Batılı sanatçıla-

rın 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 et-

kisi (japonisme) çok yoğun hissedil-

miş olan Japon sanatına dair, 1888-

1890 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 sanat-

çılarını İngiltere’ye tanıtan önemli 

isimlerden biri olan Whistler’ın24 

Japon motiflerini uyarlama ve dö-

nüştürme yeteneğine hayran kaldı.25 

Ressamın 1870’lerde milyoner sanat 

koleksiyoncusu Frederick Richards 

Leyland’ın (1831-1892) Londra’da-

ki evinin bir odasının duvarlarına 

yaptığı iki adet tavus kuşu tasvirin-

den Salomé’nin illüstrasyonlarını 

hazırlarken çok etkilendi ve Japon 

sanatında birçok sanatçı tarafından 

sıkça kullanılmış olan bu imgeyi 

Aubrey 
Beardsley, Le 
Morte D’Arthur 
(1893-94).

https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Le_morte_d-
arthur-201.gif 

Aubrey  
Beardsley, The 
Parade başlık 
sayfası (1897).

https://archive.org/ 
stream/parade-
illustrate00whit#page/ 
n7/mode/2up
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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 olmadı-

ğı aşikârdır.28 Özellikle Aristofanes’in 

MÖ 411’de yazmış olduğu ünlü tek 

perdelik komedyası Lysistrata için 

1896’da hazırladığı illüstrasyonlarda 

Japon erotik resimlerinin etkisi, aşı-

rı abartılı fallik imgelerle kendisini 

belirgin bir biçimde gösterir. Metin-

den bağımsız olarak tek başlarına 

incelendiklerinde basit bir şekilde 

pornografik olarak değerlendirilebi-

lecek 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 

Beardsley, 1892’deki Paris seyahati 

esnasında Art Nouveau’nun baş-

ka önemli bir ismi olan Henri de 

Toulouse-Lautrec’in Paris’in gece 

hayatını tasvir ettiği posterleriyle ve 

Japon etkisinin hâkim olduğu yük-

sek sanatıyla da tanıştı. İngilizceyi 

gayet iyi konuşan Fransız sanatçı da 

Londra’yı ziyaret ettiği zamanlarda 

Beardsley, Wilde ve Whistler ile gö-

rüştü. Aynı Beardsley’de olduğu gibi, 

Toulouse-Lautrec’in illüstrasyonla-

rında da ukiyo-e’nin izlerini olanca 

açıklığıyla sürmek mümkündür. Sık-

lıkla kullanılmış gölgeler, düz renk-

leri çevreleyen güçlü çizgiler, kırpıl-

mış kompozisyonlar ve eğik açılar 

Hokusai’nin sanatçının üzerindeki 

etkisinin somut kanıtlarıdır.31     

Tüm bu yoğun uluslararası iletişim 

ve etkileşime rağmen, çok kısa sür-

müş olan hayatı ve on yaşına geldi-

ğinde sanatının ana hatlarının otur-

maya başlamış olması da göz önüne 

alındığında, Beardsley’in çocukluk 

yılları boyunca çok popüler ve etkili 

olmuş olan renkli resimli kitapların-

dan 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-

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.

The Rape of the 
Lock (1896).

https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:RapeLock7Cave_
of_Spleen.jpeg
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sıl yaklaştığı pek kestirilemese de,32 

1890’lı yıllarda Beardsley’in yaptı-

ğı illüstrasyonları görünce dehşete 

düşen33 Greenaway’in kitaplarındaki 

“acayip bir şekilde giydirilmiş olan” 

karakterler ve “düz, aşırı basitleştiril-

miş ve dekoratif” tasvirler çocukluk 

dönemi boyunca sanatçıyı derinden 

etkiledi ve zaman içinde olgunlaştır-

dığı 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 eserle-

ri 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 yayımla-

dı.35 Bu eser, sanatçının Rönesans 

ressamı Sandro Botticelli’nin (1445-

1510) aşk tanrıçası Venüs’ün doğuşu 

tasvirini yeniden yorumladığı The  

Renaissance of Venus (Venüs’ün 

Yeniden Doğuşu) adlı 1877 tarih-

li tablosuydu. Bunun öncesinde, 

1892’de resimde çizginin/hattın öne-

mini anlatma arzusunda olduğu söy-

leyen Beardsley, bu ayrıntının Crane 

tarafından Art Journal adlı yayında 

açıklandığını da belirtmişti.36 Bu kap-

samda yorumlandığında, Japon sa-

natının üzerindeki etkisi aşikâr olan 

Crane’in çizgilerinin Beardsley’in 

sanatsal gelişiminde de bir etkiye sa-

hip olduğunu zikretmek çok da yanlış 

olmayacaktır. 

Uzun lafın kısası, 19. yüzyılın son 

çeyreğinde doğup büyümüş olan  

her Anglo-Amerikan çocuk gibi  

Beardsley de döneminin yeniliklerle 

dolu çocuk kitaplarını okumuş, bun-

lardan etkilenip feyz almış ve sanat 

yaşamı süresince hazırladığı illüst-

rasyonlarda kendi tarzını geliştirmiş 

ve çizimlerine yansıtmıştı. 1897 yılın-

da kız ve erkek çocuklar için yayım-

lanmış 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 Nou-

veau filizler, sanatçının isminin baş 

harfleri sayfanın alt köşesine ilişti-

rilmemiş olmasına rağmen Aubrey 

Beardsley adını apaçık bir şekilde 

gözler önüne serer.    

Geç 19. yüzyılın tüm kabul görmüş 

sembolleri ve değerlerine karşı çı-

kan Beardsley, özellikle kız çocukları 

üzerinde büyük etkisi olan masallar-

dan birini de kendine has bakış açısı-

Katsushika 
Hokusai, 
Kanagawa’nın 
Büyük Dalgası 
(y. 1830-1832).

https://commons.
wikimedia.org/wiki/
File:Tsunami_by_
hokusai_19th_century.
jpg?uselang=tr#file

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
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na uygun bir son hazırlayarak 1894’te 

The Yellow Book’un bir sayısında 

yayımladı. Bu, birçok Avrupalının 

1697’de Charles Perrault’nun (1628-

1703) yayımladığı Cendrillon adlı 

masal sayesinde aşina olduğu, ancak 

geçirdiği değişimler sebebiyle Alman 

Jacob (1785-1863) ve Wilhelm (1786-

1859) Grimm Kardeşler tarafından 19. 

yüzyılın ilk yarısında anlatılmış olan 

hikâyeye pek de benzemez hale gel-

miş 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 kardeş-

lerin 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 kay-

nağı olan Arabella Fermor’dan (1696-

1737) etkilenerek kız kardeşe bu adı 

vermişti. Ona göre ölümün nedeni, 

meşhur balo sırasında Cinderella’nın 

dans ederken giydiği ve kaybolduk-

tan sonra asla bulunamayan camdan 

ayakkabılarının Arabella tarafından 

toza dönüştürülerek Cinderella’ya 

yedirilmesiydi.37 İncelik/narinlik/kı-

rılganlık sembolü olan bu son derece 

feminen ikonik objelerin Beardsley 

tarafından tuz buz edilmesi hem ma-

sala trajik, şok eden ve kabul etmek 

yerine sorgulayan bir yeni son sunu-

yor, hem de toplumda kadınlıkla iç 

içe geçip özdeşleşmiş bir günlük ha-

yat objesini tamamıyla yok ediyordu. 

Kitagawa 
Utamaro, 
Aşığının 
Odasında Bir 
Geyşa (1800-
1806), 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 

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.
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Beardsley’in renkli illüstrasyonun-

daki Cinderella’sı, bilinen Grimm 

karakterinin aksine, üzerinde yıldız 

işlemeleri olan mavi ipekten bir elbi-

se 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 andı-

ran –ama tepesine devasa bir beyaz 

kuştüyü iliştirdiği– bakır kızılı saç-

larını Viktoryen kadınlar gibi topuz 

yapmak yerine omuzlarına salmış, 

tam olarak neresi olduğu anlaşılama-

yan kör bir noktaya belli belirsiz bir 

öfkeyle/şüpheyle bakmaktadır. En 

önemli ayrıntı, Cinderella’nın etek-

lerinin dönemin kadınlarının hiç de 

alışık olmadığı kadar kısa olmasıdır. 

Beardsley’in masal kahramanının 

dizlerinin hemen altında biten etek-

lerini hem dönemin alışkanlıklarına 

karşı çıkmak, hem de Cinderella’nın 

topuklu cam ayakkabılarını giyme-

diğini 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 vurgu-

lamayan, cinsiyetsiz, herhangi bir 

sosyal sınıfa ait olmayan, neredeyse 

görülmeyen pabuçlar giymektedir. 

İllüstrasyondaki kadın etrafında in-

sanların pervane olduğu bir prenses 

olmaktan çok, bir bahçede tek başı-

na birilerinin –küçük bir ihtimalle, 

cam ayakkabılarının– geri dönmesini 

bekleyen yalnız ve bağımsız bir kadın 

haline gelmiştir. 

Aynı yıl benzer bir renkli litogra-

fiyi Beardsley, T. Fischer Umwin 

Yayınevi’nin yayımladığı çocuk ki-

taplarının reklamı için hazırlanmış 

olan bir poster için de kullandı. Bu 

efemeral kaynakta tasvir ettiği ka-

dın, Cinderella misali özgür bıraktığı 

ama daha kısa olan saçlarının üze-

rinde devasa beyaz bir süs taşıyan, 

siyah saçlı ve siyah elbiseli, elindeki 

kitabı okurken idrak ve/veya tahay-

yül ettiklerinden etkilenerek düşün-

celere 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 illüstrasyo-

nun Kanadalı yazar Palmer Cox’un 

(1840-1924) peri benzeri doğaüstü 

yaratıklardan bahsettiği The Brow-

nies 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, ba-

ğımsız ve düşünen, karar veren, bir 

fikre sahip olan kadın imgesi için çok 

isabetli bir örnek teşkil ettiği su gö-

türmez bir gerçektir.       

Beardsley’in, Çöküş/Dekadans akı-

mı sanatçı ve yazarlarının eserlerini 

basmakla ünlü olan ve beraber The 

Savoy dergisini çıkardığı Londralı 

yayıncı Leonard Smithers’ın (1861-

1907) yayımlanmayan ama kendisi-

nin “harikulade”38 olacağını düşün-

düğü Forty Thieves (Kırk Harami-

ler) 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 biçim-

de göstermesinin yanı sıra, Doğu’ya 

ilişkin algısını/fikirlerini cinsiyet ta-

nımına yansıttığı çarpıcı bir örnektir. 

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/publisher-
childrens-books-
poster-beardsley-
aubrey-vincent/
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Herkesin “Açıl susam, açıl” sözcükle-

riyle açılan hazine dolu mağarayla 

özdeşleştirmiş olduğu Ali Baba ve 

Kırk Haramiler, Fransız oryanta-

list 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. yüzyı-

lın bazı popüler çocuk kitabı illüst-

rasyonlarında rastlanan maskülen/

maço Ortadoğulu stereotip yerine, 

Japon sanatından aldığı etkiyi doğ-

rudan kâğıda geçirdiği çiziminde 

Beardsley, aşırı oburluğu ve açgöz-

lülüğü neticesinde bir insandan bir 

et yığınına dönüşen, şişman ve bu 

kötü huyunu kanıtlarcasına cinsiyet-

siz gövdesinde sayısız mücevher ve 

aksesuar taşıyan bir Ali Baba tasvir 

etmiştir. Ali Baba’nın erkek olabile-

ceğini ima eden iki ayrıntı, kadınsı 

küçük ağzının üzerinde taşıdığı ince-

cik bıyık ve kemerli burnudur; yarı 

kapalı gözlerinin üzerinde itinayla 

şekillendirilmişçesine duran kavisli 

kaşları ve sağ elinin yüzüklerle dolu 

parmaklarının ucunda özellikle vur-

gulanmış olan sivri tırnakları ise tas-

viri kadınsı kılan detaylar olarak kar-

şımıza çıkar. Ali Baba değerli taşlarla 

bezeli, Doğu’nun sembollerinden 

biri olan türbanla başını sıkıca kapa-

mıştır 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 sak-

lamaktadır. 

Beardsley’in kitap için hazırladığı 

ikinci illüstrasyon ise Ali Baba’yı  

–Bukleye Tecavüz’deki çizimlerine 

benzer şekilde– iğneyle nakşeder-

mişçesine 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 be-

lirgin olmayan fiziksel özellikleri dı-

şında, üzerinde sivri burunlu ayakka-

bıları hariç kendisini Doğulu olarak 

etiketleyecek herhangi bir sembol 

taşımamaktadır; belindeki baltasıyla 

herhangi bir ormanda rastlanabile-

cek herhangi bir adamdır bu resim-

de. Belli ki sanatçı bu illüstrasyonla 

masal karakterinin hazineyi keşfedip 

zengin olmasından önceki sıradanlı-

ğını, normalliğini ve biraz da özgüven 

eksikliğini betimlemek istiyordu. 

Beardsley bu çizimin tam zıttı olarak 

hazırlamış olduğu Ali Baba kapak il-

lüstrasyonuyla hem 20. yüzyılın ilk 

on senesi boyunca etkili olacak Art 

Nouveau akımının temel özellikle-

rini gözler önüne serdi, hem de ırk 

ve cinsiyet bağlamında 19. yüzyıl 

sonunda Batı’nın Doğu’ya yaklaşı-

mı hakkında bir dizi ipucu sundu. 

Ali Baba’nın bahsi geçen bu cinsi-

yetsiz/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 ça-

lışmalarında kendini gösterdi.   

Ali Baba kapak tasarımını hazırla-

maya başlamadan önce sağ akciğe-

rini tamamen sarmış olan tüberkü-

loz 1898 yılında, yirmi altıncı yaşını 

doldurmasına az bir süre kalmışken 

Beardsley’i hayattan kopardı. Ölme-

den 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 



96

SA
N

A
T 

TA
R

İH
İ

arkadaşı Smithers’tan Lysistrata için 

hazırlamış olduğu tüm illüstrasyon-

larla 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 baş-

kaldırısının ününü ve sarsan etkisini 

sürdürmeye devam etti. 

İsmi bugün sıklıkla Salomé için ya-

rattığı kadının yansıttığı başkaldırı 

ve eleştiri dolu grotesk ve erotik çi-

zimlerle özdeşleşmiş olsa da aslında 

kısacık hayatına farklı sanatsal eği-

limler ve devinimler sığdırmış ve ya-

şadığı 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 için-

de kendilerine daha sağlam yerler 

edinmeye başlamış olan masal kah-

ramanları bile bu başkaldırıdan pay-

larına düşeni almıştır: Hep kendine 

göre tanımladığı güzelliğin peşinde 

koşmuş olan Beardsley’in beğen-

meyen, burun büken, sorgulayan ve 

yeniden yaratan groteskliği içinde 

değişmiş, başkaldırmış (belki de ge-

lişmiş) ve –toplumda hâkim olan 

Viktorya dönemi genel bakış açısına 

göre– oldukça tuhaflaşmışlardır. 

bahar gürsel 
orta doğu teknik üniversitesi  

tarih bölümü

dipnotlar
1 Çöküş/Dekadans dönemiyle ilgili ayrıntılı 

bilgi için bkz. Erin Smith, “The Art of 
Aubrey Beardsley: A Fin de Siecle Critique 
of Victorian Society”, http://www.loyno.
edu/~history/journal/1992-3/smith-e.htm. 
Erişim tarihi: 12 Aralık 2016.

2 Gali Ofek, Representations of Hair in 
Victorian Literature and Culture (Surrey: 
Ashgate, 2009), s. 238. 

3 Gail Marshall (ed.), The Cambridge 
Companion to the Fin de Siècle (Cambridge: 
Cambridge UP, 2007), s. 143, 148. 

4 Ayrıntılı bilgi için bkz. “The Aesthetic 
Movement”,  http://www.theartstory.org/
movement-aesthetic-art.htm.  
Erişim tarihi: 9 Ocak 2017.

5 Ayrıntılı bilgi için bkz. “Art Nouveau”, 
http://www.theartstory.org/movement-art-
nouveau.htm. Erişim tarihi: 9 Ocak 2017.

6 Patrick Bade ve Victoria Charles, Alphonse 
Mucha (New York: Parkstone Press 
International, 2013), s. 113. Art Nouveau ve 
Mucha hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Victor 
Arwas, Alphonse Mucha: The Spirit of Art 
Nouveau (US: Art Services International, 
1998); David M.H. Kern (ed.), The Art 
Nouveau Style Book of Alphonse Mucha 
(Mineola, NY: Dover Publications, 1980) ve 
Jiri Mucha, Alphonse Mucha: The Master  
of Art Nouveau (New York: St. Martin’s Press, 
1974).  

7 Beardsley ve Wagner’in 19. yüzyıl sonu 
Britanya kültürü üzerindeki etkisi hakkında 
yazılmış olan bir kitap da mevcuttur: Emma 
Sutton, Aubrey Beardsley and British 
Wagnerism in the 1890s (Oxford: Oxford UP, 
2002).  

8 Beardsley’in hayatıyla ilgili ayrıntılı bilgi 
için bkz. Simon Wilson, “Beardsley, Aubrey 
(Vincent)”, Oxford Art Online, http://0www.
oxfordartonline.com.library.metu.edu.tr/
subscriber/article/grove/art/T007109?.  
Erişim tarihi: 22 Aralık 2016. 

9 David Colvin, Aubrey Beardsley: A Slave to 
Beauty (New York: Welcome Rain, 1998). 
Sanatçı hakkında şu ana kadar yazılmış en 
kapsamlı ve önemli biyografi ise Matthew 
Sturgis’in Aubrey Beardsley: A Biography 
(The Overlook Press, 1999) adlı kitabıdır. 

10 Chris Snodgrass’ın Aubrey Beardsley: Dandy 
of the Grotesque (Oxford: Oxford UP, 1995) 
adlı kitabı, Beardsley’in sanatının 19. yüzyıl 
sonu Viktoryen kültürle doğrudan alakalı 
olduğunu vurgulamakta. Dandyizm kavramı 
kapsamında, Osmanlı’nın son dönemindeki 
tiyatro eserlerini karşılaştırmalı olarak 
inceleyen, Türkiye’de yazılmış bir yüksek 
lisans tezi de vardır: Züleyha Çubuk, “Batı 
Uygarlığının Modern Kahraman Kültü 
Olarak Dandy ve 1839-1923 Dönemi Türk 
Tiyatrosunda Dandy’nin İzleri”, yüksek lisans 
tezi, Ankara Üniversitesi, 2012. “Dandyizm’i 
“züppelik” kelimesiyle Türkçeleştirmeyi 
tercih etmiş olan Şafak Horzum’un da 
konuyla alakalı bir makalesi bulunmaktadır: 
“Decadence of Victorian Masculinity, 
or Danydism in Oscar Wilde’s Lady 
Windermere’s Fan”, Hacettepe Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Dergisi 33/1 (2016): 73-86.  
Türkçe çevirisi için aynı kelimenin kullanıldığı 
bir başka makale daha mevcuttur: Antoine 
Defeyt, “Masculine Plural and Singularly 
Masculine. Oscar Wilde, Charles Baudelaire 

and Jules Barbey d’Aurevilly: Three Dandies 
Seen Through the Prism of the Masculinity of 
the Nineteenth Century”, Erkeklikler: Kimlik 
ve Kültür Dergisi (2016): 180-194. 

11 Alexander Sturgis, Rupert Christiansen, 
Lois Oliver ve Michael Wilson, Rebels and 
Martyrs: The Image of the Artist in the 
Nineteenth Century (Londra: National 
Gallery Company, 2006), s. 119.

12 Age, s. 132.
13 Beardsley tarafından hazırlanmış fakat 

basılmadan önce sansüre takılmış olan 
Salomé’nin ilk baskısına ait illüstrasyonlara 
British Library’nin sayısal koleksiyonunda 
ulaşmak mümkündür; http://www.bl.uk/
collection-items/first-edition-of-oscar-
wildes-salome. Erişim tarihi: 10 Aralık 2016.

14 Helenistik dönem İskenderiye’sinde Chyrsis 
ve Demetrios arasındaki aşkı anlatan 
Aphrodite, basılan yaklaşık üç yüz elli bin 
kopyası sayesinde Louÿs’in döneminin en 
çok satan yazarı olmasını sağlamıştır. Wilde 
tutuklandığında yanında taşıdığı kitabın 
Aphrodite olduğuyla ilgili yanlış kanıya dair 
ayrıntılı bilgi için bkz. Sabine Doran, The 
Culture of Yellow: Or, The Visual Politics 
of Late Modernity (New York&Londra: 
Bloomsbury, 2013), s. 52-54; Jenny Higgins, 
“French Poetry and Prose in Fin-de-Siècle 
England: How Women Translators Broke  
New Ground”, Gillian E. Dow, ed., 
Translators, Interpreters, Mediators: 
Women Writers, 1700-1900 (Bern: Peter 
Lang, 2007), s. 237; H. Montgomery Hyde, 
The Trials of Oscar Wilde (New York: Dover 
Publicationd, Inc., 1973), s. 154.     

15 Stephan Tschudi Madsen ve Ragnar 
Christophersen, The Art Nouveau Style: 
A Comprehensive Guide with 264 
Illustrations (New York: Dover Publications, 
Inc., 2002), s. 236.  

16 Ayrıntılı bilgi için bkz. Maria Popova,  
“How Aubrey Beardsley’s Visionary 
Illustrations for Oscar Wilde’s ‘Salome’ 
Subverted Victorian Gender Norms and 
Revolutionized Graphic Arts”, https://
www.brainpickings.org/2016/01/25/aubrey-
beardsley-oscar-wilde-salome/ ve Erin Smith, 
“The Art of Aubrey Beardsley”.  
Erişim tarihi: 19 Aralık 2016.

17 Joan Navarre, The Publishing History of 
Aubrey Beardley’s Compositions for Oscar 
Wilde’s Salomé (Dissertation.com, 1999),  
s. 99. 

18 “Aubrey Beardsley & Le Morte d’Arthur”, 
http://www.swanngalleries.com/
news/2016/09/aubrey-beardsley-le-morte-
darthur/. Erişim tarihi: 22 Aralık 2016.

19 Paragrafta adı geçen tüm sanatçılar ve 
Beardsley hakkında bilgi için, Julie Flygare, 
“Aubrey Beardsley, The Pre-Raphaelites, 
and Victorian Culture”, The Victorian Web: 
Literature, History&Culture in the Age of 
Victoria, http://www.victorianweb.org/art/
illustration/beardsley/flygare12.html.  
Erişim tarihi: 14 Aralık 2016.

20 Hesketh Pearson, The Man Whistler 
(Cornwall: House of Stratus, 2015). 

21 Colette Colligan, The Traffic in Obscenity 
from Byron to Beardsley: Sexuality and 
Exocitism in Nineteenth-Century Print 
Culture (New York: Palgrave Macmillan, 
2006), s. 130.

22 2016’nın ilk aylarında Shiga’da (Japonya) 

bulunan Modern Sanat Müzesi’nde bu 
konuyla alakalı bir sergi düzenlenmiştir. 
Ayrıntı için bkz. Melynie Yoneda, “Aubrey 
Beardsley and Japan”, 9 Şubat 2016, The 
Japan Times, http://www.japantimes.
co.jp/culture/2016/02/09/arts/openings-
outside-tokyo/aubrey-beardsley-japan/#.
WFpw0Lkn9dg . Erişim tarihi: 21 Aralık 2016.

23 Bernd Grove, Degas, 1834-1917 
(Köln&Londra: Taschen, 2001), s. 61.

24 Snodgrass, Aubrey Beardsley: Dandy of the 
Grotesque, s. 122.

25 Lawrence Gowing (ed.), The Encyclopedia of 
Visual Art, 6. cilt (New Jersey: Prentice-Hall, 
1983), s. 43. 

26 Phillips Payson O’Brien (ed.), The Anglo-
Japanese Alliance, 1902-1922 (Londra&New 
York: Routledge Curzon, 2004), s. 213.  

27 Edo (Tokugawa) dönemi boyunca, 1600 
ve 1900 yıllarında arasında Japon ukiyo-e 
sanatçıları tarafından üretilmiş olan ve 20. 
yüzyılın büyük bir kısmında Japonya’da 
yasaklanan tahta baskı erotik resimler.

28 Anna Gruetzner Robins, “Demystifying 
Aubrey Beardsley”, Art History 22/3 (1999): 
442. Linda Gertner Zatlin, Beardsley, 
Japonisme and the Perversion of the 
Victorian Ideal (Cambridge: Cambridge UP, 
1997) adlı kitabında konuyla ilgili ayrıntılı bir 
bilgi sunmuştur.  

29 Samuel Lyndon Gladden, Shelley’s Textual 
Seductions: Plotting Utopia in the Erotic 
and Political Works (Londra&New York: 
Routledge, 2002), s. 311.  

30 Anthony Powell, Under Review: Further 
Writings on Writers, 1946-1990 (Chicago: 
The University of Chicago Press, 1991),  
s. 47-48.

31 “Henri de Toulouse-Lautrec, 1864-1901”, 
http://www.metmuseum.org/toah/hd/laut/
hd_laut.htm. Erişim tarihi: 9 Ocak 2017.

32 Haldane Macfall, Aubrey Beardsley: The Man 
and His Work (Londra: John Lane the Bodley 
Head, 1928), s. 3.

33 Rodney K. Engen, Kate Greenaway:  
A Biography (Londra: MacDonald Future 
Publishers, 1981), s. 181.

34 Marilynn S. Olson, “John Ruskin and the 
Mutual Influences of Children’s Literature 
and the Avant-Garde”, ed. Elina Druker ve 
Bettina Kümmerling-Meibauer, Children’s 
Literature and the Avant-Garde 
(Amsterdam&Philadelphia: John Benjamins 
Publishing Company, 2015), s. 23.

35 Isobel Spencer, Walter Crane (Londra: 
Studio Vista, 1975), s. 180. Ayrıca, Henry 
Maas, J.L. Duncan ve W.G. Good (ed.), The 
Letters of Aubrey Beardsley (Rutherford, 
Madison&Teaneck: Fairleigh Dickinson 
University Press, 1970), s. 72.  

36 Rodney K. Engen (ed.), Walter Crane as a 
Book Illustrator (Wiley-Academy, 1975), s. 9.

37 Milly Heyd’in Aubrey Beardsley: Symbol, 
Mask and Self-Irony (New York: Peter Lang, 
1986) adlı kitabından alıntı. July Flygare, 
“Aubrey Beardsley, the Pre-Raphaelites, and 
Victorian Culture.” 

38 Maas, The Letters of Aubrey Beardsley, s. 143.
39 Stephan Wolohojian (ed.), A Private Passion: 

19th-Century Paintings and Drawings 
from the Grenville L. Winthrop Collection,  
Harvard University (New York: The 
Metropolitan Museum of Art, Yale UP, 2003), 
s. 336. 


