
Claude Cahun, Cindy Sherman, ‹lke Veral’›n
Oto-Portrelerinden Yans›yanlar

Yard. Doç. Dr. Ifl›k Özdal

lumlarda kad›n›n varl›¤›n›n alg›lan›fl boyutu önem-
li rol oynar. Yüz y›llara dayanan resim gelene¤inde,
foto¤raf ve sinema sanat›nda kad›n daima, erke¤in
üstünlü¤ünü – gücünü tatmin eden bir güzellik un-
suru olarak de¤erlendirilmifltir. 19. yüzy›lda kad›-
n›n e¤itim düzeyinin yükselmeye bafllamas›, çal›fl-
ma hayat›na kat›l›m›yla birlikte de¤iflmeye baflla-
yan toplumsal rolleri ve kimli¤ine, sosyal – hukuk-
sal hak aray›fllar› ile bafllay›p geliflen feminist hare-
ketin günümüzde ulaflt›¤› düzeye ra¤men , kad›n
hala a¤›rl›kl› olarak ilk konumunu korumaktad›r.
Bu durumu John Berger, “Görme Biçimleri” yap›-
t›nda “kad›n olarak do¤mak erkeklerin mülkiyetin-
de olan özel, çevrelenmifl bir yerde do¤mak demek-
tir.Kad›nlar›n toplumsal kiflilikleri , böylesine s›n›r-
l›, böylesine koflulland›r›lm›fl bir yerde yaflayabilme
ustal›klar›ndan dolay› geliflmifltir. Ne var ki bu, ka-
d›n›n öz varl›¤›n›n ikiye bölünmesi pahas›na ol-
mufltur. Kad›n hiç durmadan kendisini seyretmek
zorundad›r. Hemen hemen her zaman kendi imge-
siyle birlikte dolafl›r…Böylece kad›n içindeki gözle-
yen ve gözlenen kiflilikleri, kad›n olarak onun kim-
li¤ini oluflturan ama birbirinden ayr› iki öge olarak
görmeye bafllar… Kad›n›n içindeki gözlemci erkek,
gözlenense kad›nd›r. Böylece kad›n kendisini bir
nesneye – özellikle görsel bir nesneye- seyirlik bir
fleye dönüfltürmüfl olur.” 
(Berger,1986,46)  diyerek belirlemektedir.              

Kad›n bedeninin, görsel bir tüketim
nesnesi oldu¤u gerçe¤ini, bilinçli bir flekilde tersine
çevirip, “kendi bedenlerini tüketen” (Shelley, 1999,
22) kad›n foto¤rafç›lar, yarat›klar› oto-portrelerin-
de, çevreleri ve dünya ile olan iliflkilerini, özgün
kimlikleri ve ça¤lar›n›n gerçekleri do¤rultusunda
yeniden kurgulamaktad›rlar. Böylesi bir dönüfltür-
menin yaratt›¤› yabanc›laflma sayesinde, foto¤raf-
larla iletiflim kuran izleyici, foto¤rafta görülen ka-
d›n› seyredip haz almak yerine, görüntüyü sorgula-
ma ve yorumlama ihtiyac› hissetmektedir. 

Ayn› yüzy›l›n farkl› zaman dilimleri,
co¤rafya ve kültürlerinde yaflamalar›na karfl›n, oto-
portrelerinde ço¤u zaman androjen bir kimlikle de-
¤iflik kad›n tiplerine bürünen / canland›ran kad›n
sanatç›lar; Claude Cahun ve Cindy Sherman farkl›
aksesuar, kostüm ve dekor kullanarak var ettikleri
kad›n tipleri, yaflan›lan toplumun, paylafl›lan kültü-
rün birer parças›d›rlar. Ayn› bedende pek çok kifli-

li¤in, tipin yorumlanarak sergilenmesi bir tiyatro
oyuncusunun performans›na eflde¤erdir. Ad› geçen
sanatç›lar›n, oto-portrelerinde varolan farkl› kad›n
tiplerinin belirlenmesi, uygun dekor- kostüm- mak-
yaj›n gerçeklefltirilmesi, kamera aç›s›, ›fl›k, film vb.
ekipman›n seçimi, kullan›m› gibi kamera arkas› ifl-
lemlerinde sanatç› / kad›n özne konumunda iken,
kameran›n önünde kendini nesne olarak de¤erlen-
dirmektedir. Ancak ‹lke Veral farkl› kad›n tiplerini,
kad›n / insan kavram›ndan yola ç›karak, kendi yü-
zünü ve bedenini oldu¤u gibi kullanarak yorumla-
makta ve dijital ortamda yaratt›¤› olay örgüleri ve
mekanlarda var etmektedir. Her üç sanatç› da ya-
p›tlar›nda temel olarak; kad›n varl›¤›n› / kimli¤ini,
toplumsal rollerini sorgulamakta / elefltirmekte,
özgün içerik ve estetik yorumlar› ile farkl› sanat di-
siplinleri aras›nda geçifller yapmaktad›rlar. Bu ka-
d›n yorumcular›n foto¤raflar›ndaki teknik yeterlilik
ve içerik zenginli¤i , foto¤raf sanat›n›n geliflimine
katk›da bulundu¤u gibi, kad›n hareketleri içinde
somut birer göstergedir. Tüm bu gayretler ise ünlü
olmak ad›na de¤il, pasifizm, monoton yaflam , öz-
gürlük yan›lsamas› gibi “Modernli¤in S›k›nt›lar›”n›
(Taylor, Charles;1995 ) aflarak varolmak ad›na ger-
çeklefltirilmifltir.

Claude Cahun;

1894 y›l›nda Fransa’n›n Nantes kentinde do¤an Ca-
hun (gerçek ad› Lucy Schowob), edebiyat ve yay›n-
c›l›kla ilgili  Yahudi bir aileye mensuptur. Babas›
“La Phare de la loire” (Ifl›k Evi) gazetesinin yay›nc›-
s›yd›. Amcas›  Marcel Schcoswob, erken dönem
sembolist yazarlardand›r. Dönemin edebiyat ve sa-
nat çevresinde yetiflen Cahun, 1914’den itibaren
Claude Curlis, Daniel Douglas ve anne taraf›ndan
aile ad› olan Claude Cahun takma adlar›n› kullana-
rak, çeflitli gazete ve dergilere çeviriler, araflt›rma-
lar ve sanata iliflkin yaz›lar yazmaya bafllad›. 1918
y›l›nda Sorbonne’da felsefe ve edebiyat okumak
üzere Paris’e üvey k›zkardefli ve lezbiyen aflk› Su-
zanne Malherbe ile birlikte tafl›nd›. 1923 y›l›ndan
itibaren “Journal Littéraire” gazetesinde çal›flmaya
bafllad›. ‹lerleyen y›llarda Henry Lefevre, George
Pulitzer, Charles Barbier gibi felsefeciler, “Theatre
Esoterique”, “Le Plateau” tiyatrolar› ile çal›flmas›y-
la dönemin önemli oyun yazarlar› ve oyuncular›,
flairler, ressamlar dostlar› aras›na kat›ld›.1932 y›l›n-
da “Associations des Ecrivains et Artistes Revoluti-

Hepimizin bilincinde oldu¤umuz bu gerçeklerden yo-
la ç›k›larak yap›lan bu çal›flmada, görsel tüketimin
mant›¤›ndan hareketle ürettikleri foto¤raflar›nda ka-
d›n kimli¤ini, toplumdaki yerini, ça¤›n›n sosyal ve sa-
natsal gerçekleri ile ba¤daflt›rarak irdeleyen üç kad›n
sanatç›n›n vizyonlar› incelenmifltir. Konu süreklili¤i,
içerik ve estetik benzerlikler göz önünde bulundurul-
mufltur. Her üç sanatç› da oto-portre fotografik ifade
türüne ba¤l› kalarak; kendilerini foto¤raf›n düflünce
ve üretim boyutlar›nda özne, objektifin önünde yüz ve
bedenlerini kullanarak nesne konumunda de¤erlen-
dirmifllerdir. Foto¤raflar›nda de¤iflik kad›n kimlikleri-
ni yaratabilmek ad›na, temelde tiyatro sanat›n›n par-
ças› olan kostüm, dekor, makyaj, aksesuar vb. unsurla-
r› kullanan sanatç›lar›m›z, efl zamanl› olarak sinema ve
televizyon disiplinleri aras›nda da iletiflim kurmufllar-
d›r; foto¤raflar›n tasar›m sürecinde, al›fl›lm›fl kültürel
imgelerden ve ifade kal›plar›ndan al›nt›lar yapm›fllar-
d›r. Yap›tlar›ndaki içerik ve estetik zenginlikler, foto¤-
raf sanat›n›n geliflimine katk›da bulunmaktad›r. 

Bir sanat eserini çözümleme sürecinde,
sanatç›n›n kiflili¤i, dünya görüflü, yap›t›n gerçeklefl-
tirildi¤i sosyal ve kültürel ortam, di¤er sanat dallar›
ile olan ba¤lant›lar›n›n önemi yads›namaz. Bu ne-
denle, çal›flmada tek bir inceleme yöntemi yerine,
ana temaya ba¤l› kal›narak, yukar›da bahsedilen
tüm unsurlar bir arada de¤erlendirilmeye çal›fl›larak
sonuca ulafl›lmas› amaçlanmaktad›r.

Anahtar Sözcükler
Oto-Portre, Kiflilik Yaratmak, Avant-Garde, Postmo-
dernizm, ‹letiflim, Görsel Tüketim

Girifl

Bedenimiz, yüzümüz yaflamsal varl›¤›m›z›n fiziksel
kan›t›d›r. D›fl görünüflümüz çevremizle kurdu¤u-
muz iletiflimin ilk basama¤›n› oluflturur. Fiziksel
varl›¤›m›z ruhsal boyut / öz ile birlikte insan olma-
m›z›n temelini yarat›r. Yaflad›¤›m›z toplumun de-
¤erleri ile flekillenip geliflen kimli¤imiz ise kiflili¤i-
mizin esas unsurlar›na dayan›r. Kimli¤imiz ve kifli-
li¤imiz birey olarak baflkalar›ndan farkl›l›¤›m›z› or-
taya koyan de¤erler bütünüdür. (Ana Britanni-
ca,C:18,sf;527) Fiziksel yap›m›zdan bafllayan, düfl
ve mant›k yetimizle tamamlanan var oluflumuzun
izleri, yaflant›m›z›n tüm basamaklar›n› oluflturdu¤u
gibi,  sanat›n her alan›nda da  etkilidir. 

Bu genellemeden daha özele indi¤imiz-
de, sanat alan›nda, insan bedeninin vazgeçilmez bir
nesne konumunu daima korudu¤unu görürüz. Bafl-
ta tiyatro, dans, sinema vb. sanatlar insan›n fiziksel
varl›¤›na ba¤l› olarak yarat›l›rken, resim, foto¤raf
sanatlar›nda insan - insan bedeni özne ve nesne ola-
rak, bafllang›c›ndan bugüne de¤erlendirilmifltir.
Özellikle kad›n bedeni ve imgesi en çok resmedilen
/ foto¤raflanan temad›r. Bunun temelinde ise, top-

Kad›n varl›¤›n›n- kavram›n›n, bir imgeye dönüfltürülerek –görsel bir nesne olarak– baflta
foto¤raf ve sinema olmak üzere, magazin bas›n›, televizyon ve reklam endüstrisi taraf›ndan
sürekli yenilenerek tüketilmesi, 20. yüzy›l›n temel olgular›ndan biridir. Bu tüketim süreci
büyük ölçüde modan›n yapt›r›m gücüne dönüfltürüldü¤ü ticari kayg›larla beslenmektedir.
Yarat›lan kad›n imajlar›, foto¤raf›n”....bak, gör, iflte” (Barthes, 1992, 14) gücüne
dayand›r›larak, kitle iletiflim araçlar› ile tüm dünyaya sunulmaktad›r. Toplumsal
de¤iflimlere ra¤men, görsel bombard›man sonucu empoze edilen be¤eniler flablonlaflmakta,
kad›na bak›fl› ve kad›n›n kendini bulma/ yönlendirme sürecini etkilemektedir. 
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onaires”(AEAR) gurubuna kat›l›r. Bu dönemde ta-
n›flt›¤› Andre Breton sayesinde sürrealist sanatç›lar;
Tristian Tzara, Gaston Ferdiere, Salvador Dali, Man
Ray ile tan›fl›r.Sürrealist sergiler düzenler ve dergi
yay›nc›l›¤› ile ilgilenir. 1939 y›l›nda “Federation In-
ternat›onal de L’art Independent” (FIARI) gurubu-
na kat›larak savafl karfl›t› bildiriler (yay›nlar) ve
gösteriler gerçeklefltirir. 1940-44 aras›nda Paris’i ifl-
gal eden Alman güçlerinden kaçarak ‹ngiltere’nin
Jersey adas›na s›¤›n›r. Burada sevgilisi Suzanne ile
daha sakin bir yaflam sürdürmekle beraber, Nazile-
re karfl› propaganda yaz›lar› yazmakta ve direnifl
örgütleri ile ba¤lant›lar›n› korumaktad›r. 1944’de
ada Almanlar taraf›ndan iflgal edilir ve Claude Ca-
hun 8 May›s 1945’e dek askeri hapishanede kal›r.
Bu arada pek çok çal›flmas› Gestapo taraf›ndan yok
edilmifltir. 1946’da Paris’e döner ve “Confidences
au Miroir” ad›n› tafl›yan oto-biyografisini yazmaya
bafllar.1951 y›l›nda Jersey adas›ndaki direnifl çal›fl-
malar› nedeniyle “Medaille d’argent de la Reconna-
issance Française” ödülüne lay›k görülür. 1954’de
sa¤l›k problemlerine ba¤l› olarak ölür. (Kronoloji
için bkz: www.connectotal.com)

Yahudi, lezbiyen, devrimci, feminist
kimliklerinin yan› s›ra politika-edebiyat- felsefe- sa-
nat alanlar›ndaki araflt›rma, çeviri ve yaz›lar› ile ta-
n›nan Claude Cahun, 1912 y›l›ndan ölümüne dek ,
siyah – beyaz gerçeklefltirdi¤i oto-portreleri ile fo-
to¤raf tarihinde önemli bir yere sahiptir. Yaratt›¤›
oto-portreleri onun yaflam›n› yönlendiren olaylarla
ba¤lant›l›d›r. Sanatta ve sosyal yaflamda tabular›n
h›zla y›k›ld›¤› 1.Dünya Savafl› sonras›nda üretti¤i
oto-portrelerinde Cahun, melek, denizci, vampir,
cad›, buddha vb. figürlerine bürünür. “Hayat›m›n
en mutlu anlar›…hayal kurmak, baflka biri oldu¤u-
mu düfllemek ve favori rolümü oynamakt›r” (Shel-
ley,1999,23) diyen Cahun’un bu dönemindeki
(1912-1925) nefleli oto-portrelerinin oluflumunda,
çal›flt›¤› tiyatro topluluklar›n›n ve savafl sonras›
iyimserli¤inin yaratt›¤› gelece¤e yönelik umutlar›n
coflkusu hakimdir. Fotomontajlar, aynadan yans›-
malar ve çoklu görüntülerin egemen oldu¤u süreç-
te (1929-1940), Cahun Sürrealist sanatç›larla bera-
berdir. Foto¤raflar›nda  baflta dadaizm olmak üzere
di¤er avant-garde ak›mlar›n izlerini görmek müm-
kündür. Bu süreçteki oto-portrelerinde kad›n kimli-
¤i üzerine sorgulamalar, sanatsal ve politik gönder-
meler hakimdir. Cahun’un Jersey Adas›nda yaflad›-

¤› dönemde (1940-1945) üretti¤i oto-portreleri ilk
iki döneminden oldukça farkl›d›r. Ada hayat›n›n
d›fl dünyadan k›smen izole yaflam›, sanatç›n›n ken-
di yüzü ve bedenini ön plana ç›kard›¤›, do¤a ile bü-
tünleflti¤i oto-portrelerini yarat›r. Evinin penceresi-
nin ard›ndan d›flar›y› seyredifli adadaki esarete ifla-
ret ederken, deniz k›y›s›nda ve ormandaki foto¤raf-
lar› sakin, yaln›z, huzurlu bir süreci kapsar.

Cahun’un foto¤raflar›n› bütün olarak
de¤erlendirdi¤imizde, kendini dönüfltürerek farkl›
kimliklere bürünen ilk kad›n foto¤raf sanatç›s› ol-
du¤unu saptar›z.Bunu bilinçli bir flekilde, tiyatro
sanat› ile foto¤raf aras›nda iliflki kurarak, sosyal  ve
sanatsal kayg›lar›n› paylaflmak ad›na gerçeklefltir-
mifltir. 

C›ndy Sherman;

1954’de U.S.A New Jersey’de do¤an Cindy Sher-
man, Long Island’›n kenar mahallelerinde büyü-
müfl, Buffalo Eyalet Ün.’de resim ve foto¤raf ders-
leri alm›flt›r. Ö¤rencili¤i s›ras›nda resim ve foto¤-
raf derslerinde oto-portre ve magazin bas›n›nda
yer alan karakterlerin birebir kopyas›n› üreten
Sherman, 1976’da mezun olduktan sonra New-
York’a tafl›nm›fl ve çal›flmalar›na ayn› çizgide de-
vam etmifltir. 

Sherman’›n foto¤rafla ilgilenmeye bafl-
lad›¤› 1970’lerin ikinci yar›s›nda, genel olarak fo-
to¤raf›n konumunu de¤erlendirdi¤imizde; foto¤ra-
f›n belge kimli¤inin ötesinde, Pop-Art sanatç›s›
Andy Warhol’un çoklu görüntülerinde, biçim–gra-
fik yap›s›yla içeri¤inden ar›nm›fl olarak farkl› ba¤-
lamlarda de¤erlendirilen foto¤raf›n bir sanat nesne-
sine dönüfltü¤ünü görmekteyiz. Ayn› y›llarda N.Y.
Modern Sanatlar Müzesi müdürlü¤üne atanan John
Szarkowski, “foto¤rafç›l›k, kendi yetenek ve gele-
neklerine gönderme yapt›¤›nda sanat konumuna
yükselir”(Grundberg,2002,115) görüflünü benimse-
di¤ini yazd›¤› yaz›lar ve düzenledi¤i sergiler ile or-
taya koymaktad›r.Pop-Art, biçimin içerik haline
geldi¤i Minimalizm, gösterge dizgelerini kullan›-
m›yla Kavramsal Sanat, yal›n uygulamalar›n de¤il,
sanat disiplinleri aras›ndaki s›n›rlar›n eridi¤i, tek-
nik-içerik ve form olarak karmafl›k uygulamalar›n
ön plana ç›kt›¤› bir ortam yaratacakt›r. Sanatç›lar›n,
kendilerini ifade ederken,  zaman- mekan – tarih

ba¤lamlar›ndan özgür olarak, farkl› sanatç›lar›n
eserlerinden al›nt›lar yaparak kurgulad›klar› yeni
ba¤lamlar, dönüflümler ça¤r›fl›mlar post-modern
sanat›n do¤uflunu müjdelemektedir.Elefltirmen Do-
uglas Crimp’e göre “Post-modernizm , Moderni-
zim’den, Modernizm söyleminin ön koflullar› olan
ve onu flekillendiren kurumlardan kendine özgü bir
kopuflu temsil eder….Bu kurumlar müze, sanat ta-
rihi ve foto¤raft›r…Post-modernizm, sanat›n da¤›l-
mas›, ço¤ullu¤u demektir.” (Cr›mp,2002,121) Bu ni-
telikleri tafl›yan ilk foto¤raf sergisi 1977 y›l›nda Ar-
tist Space’de “Resimler” ad›yla gerçeklefltirilen gu-
rup sergisidir. (Grundberg,2002,sf;115) Robert Lon-
go, Philip Smith, Sherrie Levine, Jack Goldstein,
Tony Brauntuch eserlerinde, görsel kültürümüzü
oluflturan dergi, gazete, reklam, televizyonda yer
alan foto¤raflardan al›nt›lar yaparak, yeniden sun-
maktad›rlar. Kurduklar› yeni ba¤lant›larla foto¤raf
“tarihsel yada estetik nesne kimli¤ini ard›nda b›ra-
k›p kuramsal bir nesne ” (Krauss, 2002,151) haline
gelmifltir.

Sherman’›n ilk foto¤raf dizisi “Untitled
F›lm St›lls”a 1977 y›l›nda bafllad›¤›n› ve “Resimler”
sergisini gerçeklefltiren sanatç›larla dostlu¤unu göz
önünde bulundurdu¤umuzda, ayn› nitelikleri tafl›-
d›¤›n› görürüz. Sherman bir röportaj›nda “arkadafl-
lar›m›n görüfllerini paylafl›yor ancak farkl› bir fley-
ler yapmak istiyordum” (Arasse,1999,24) diyerek
seçimini belirlemektedir. “Untitled F›lm St›lls” seri-
si, “B” tipi sinema filmlerinden seçilen kad›n karak-
terlerin, Sherman taraf›ndan, aksesuarlar, dekor,
kostüm vb. uygulamalarla yeniden canland›r›ld›¤›
siyah-beyaz foto¤raflardan oluflmaktad›r. Sher-
man’›n seçti¤i kad›n tipleri, ortalama Amerikan ka-
d›n›n›n rol / model olarak benimsedi¤i, genelde saç
ve giysilerini kopyalad›¤›, davran›fllar›ndan etki-
lendi¤i kad›nlard›r.Unutulmamas› gereken, sine-
ma, televizyon ve magazin bas›n›nda sunulan ka-
d›n prototiplerinin, popüler kültür ve tüketim top-
lumu taraf›ndan flekillendirildi¤idir.Alternatif ola-
rak sunulmufl, zamanla flablonlaflm›fl kad›n kimlik-
leri, Sherman taraf›ndan seçilip, yorumlanarak
farkl› bir özgünlük anlay›fl›n›n kurulmas›n› sa¤la-
maktad›rlar. Bu foto¤raflar sayesinde topluma da-
yat›lan kad›n kimlikleri tart›flmaya aç›lmaktad›r.
“Bu karakterlerin bir araya getirilifli benim seksu-
alite hakk›ndaki kar›fl›k duygular›mla ilgilidir…iyi
bir k›z olmay› umdu¤unuz geliflme ça¤›nda bu gibi

kad›n karakterlerin çok oldu¤u filmlerdeki rol-mo-
dellerle gelifliyorsunuz…”(Cruz,2000,3)diyerek se-
çiminin dayanak noktas›n› vurgulamaktad›r. Sher-
man 1980’de sonland›rd›¤› “Unt›tled F›lm St›lls” se-
risinden sonra “Rear Screen Projections” a bafllad›.
Bu dizide televizyon programlar›nda sunulan ka-
d›n tipleri, arka fona yans›t›lan renkli slayt görün-
tüleri önünde canland›r›l›yordu. Gerçek mekanlar
yerine, ekran önünde foto¤raflar›n üretilmesi tele-
vizyon dünyas›n›n sahteli¤ine bir gönderme olur-
ken, seçilen kad›n rol /modelleri a¤›rl›kla ça¤dafl,
genç ve orta s›n›fa aittir. 1981‘de bafllad›¤› “Center-
folds” dizisinde ise Sherman, seksi ve gece hayat›na
önem veren kad›n tiplerini özellikle yatay kadraj
kullanarak tekrarlam›flt›r.1982 y›l›nda ise dikey for-
mat kullanarak porno kad›n tiplemelerini canlan-
d›rd›¤› “Pink Robes” dizisini gerçeklefltirmifltir.
1983-85 y›llar› aras›nda ticari moda çal›flmalar›
önemli dergilerde yay›nlanan Sherman 1985 – 89
y›llar› aras›nda, plastik mankenler, protez parçala-
r›, maketler, kuklalar, peruk, mask, jel, at›k madde-
ler vb. kullanarak, canl› renkler ve dramatik ›fl›k
kullan›m›na önem verdi¤i “Fairly Tales” dizisini
gerçeklefltirdi. Sürrealizmin hakimiyetinde yarat›-
lan korkunç karakter ve kompozisyonlar temelde,
sekse ait fantezilere göndermeler tafl›r. Sherman
1989-90 aras›nda gerçeklefltirdi¤i “History Portra-
its” serisinde tekrar kendisini model olarak kullan-
maya bafllam›flt›r. 35 foto¤raftan oluflan dizide, re-
sim tarihinde erken Rönesanstan Barok’a genifl bir
zaman diliminde, belli bir dönem ve ressam gözetil-
meksizin seçilen tablolardaki portreler, asl›na uy-
gun aksesuarlarla canland›r›lm›flt›r. Bu dizide Sher-
men ilk kez erkek k›l›¤›na girmifltir. 1999 y›l›na dek
üretti¤i foto¤raflar›nda yine cans›z mankenleri kul-
lanan Sherman , “Sex Pictures” ve “Horror and Sur-
realist Pictures” dizilerini gerçeklefltirmifltir. 2000
y›l›nda Gagosian in Beverly Hills galerisinde açt›¤›
sergide Sherman, karfl›m›za “Metro ‹nsanlar›” ola-
rak ç›kar. Gündelik yaflant›m›zdan al›nt›lanan ka-
d›n tiplemeleri, metroda her an karfl›laflabilece¤i-
miz s›radan insanlard›r. Bu dizide makyaj ve akse-
suar kullan›m› oldukça abart›l›d›r. Böylece foto¤-
raflar kitsch yap›lar› ve provakatif estetik nitelikle-
riyle yabanc›laflt›rma etkisi yaratmakta ve kad›nla-
r›n d›fl görünümlerine verdi¤i önemin günümüzde-
ki boyutuna dikkat çekilmektedir.
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Sherman’›n vizyonunu bir bütün ola-
rak de¤erlendirdi¤imizde; postmodernizmin sun-
du¤u söylem özgürlükleri içinde, bir foto¤raf seri-
sinden ötekine, feminist, militan iddialar› vb. afla-
rak, yarat›c›l›k fenomeninin sonsuzlu¤unda mutlak
iktidar›n› sürdürmektedir. 

‹lke Veral

1967 Türkiye- Ankara do¤umlu olan Veral, finans
sektöründeki mesle¤inin beraberinde, 1990 y›l›nda
foto¤rafa bafllayan ve 1997 ve 2002 y›llar›nda iki ki-
flisel sergi açan sanatç›m›z, çekti¤i foto¤raflar› diji-
tal ortamda dönüfltürerek, fotomontajlar yaparak
izleyicisi ile paylaflmaktad›r.

Cahun ve Sherman gibi farkl› kad›n
tiplerini canland›rmak yerine, yaratt›¤› dijital or-
tamda kendi yüz ve bedenini kullanarak, kad›n
sorunlar›n› ve toplumsal kimli¤ini özel yaflant›s›n-
dan al›nt›larla irdelemektedir. Veral, foto¤raflar›n-
da kendini bir nesne olarak de¤erlendirmesi ve
içerik süreklili¤inin yan› s›ra teknik üstünlü¤ü ile
dikkat çeken ça¤dafl bir sanatç›m›zd›r. “Ça¤›m›z›n
sahnesinde birer dekor, figüran yada izleyici
konumuyla yerini alm›fl insan yüzlerini ve onlar›n
bende ça¤r›flt›rd›¤› öyküleri, salt anlatmak de¤il,
yeniden üretip paylafl›lmas›na zemin haz›rlamak
kayg›s›nday›m” (www.ilkeveral.net) diyerek foto¤-
rafa bak›fl›n› belirlemektedir. Veral’›n 1998-2002 y›l-
lar› aras›nda gerçeklefltirdi¤i “Anahtar” serisinde
netleflen vizyonunda, do¤urganl›k, flefkat, koruyu-
culuk ad›na kad›n olma gururu yans›t›l›rken, çelifl-
kili olarak, toplumda kad›n›n önceden belirlenmifl ,
pasifize yeri ve ifllevleri tart›fl›lmaktad›r. Dijital or-
tamda yarat›lan fotomontaj görüntülerde, melan-
kolik ve sembolist bir anlat›m hakimdir.

‹lke Veral,  saf – protest bir yaklafl›mla
kurgulad›¤› foto¤raflar›nda “ gözlemci “ , “seyirci”,
“anlat›c›” rollerini benli¤iyle bütünlefltirmektedir.
Bu süreci, foto¤raflar›nda yer alan iç içe çerçeve
ögesini , bir tür geçifl noktas› gibi kullanarak vur-
gulamaktad›r. 

Sonuç

Bu çal›flman›n sonucunda;

• Cahun, Sherman, Veral’›n özgün fotografik
vizyonlar› incelenerek, kad›n sanatç›lar taraf›ndan
yüzy›l›m›z›n “kad›n” kimli¤ine bak›fllar›n›n bir
panaromas› ç›kart›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Panaroman›n
ilk etab› Cahun’un entellektüel kimli¤i ve avant-
garde tavr› çerçevesinde 20.yy. bafl›ndan 1945’lere
ulaflmaktad›r. ‹kinci aflama Sherman’›n vizyonun-
dan popüler kültür ve tüketim toplumunun flekil-
lendi¤i 1950’den günümüze varmaktad›r. Üçüncü
aflamada, Veral’›n vizyonundan Türkiye’de 2000’li
y›llarda kad›n kimli¤ine bir bak›fl›n dijital örnekleri
de¤erlendirilmifltir.

• Sanatç›lar›n yap›tlar›n› olufltururken kullan-
d›klar› kostüm, dekor, aksesuar, dijital müda-
halelerin, baflka sanat disiplinleri ile kurulan ilifl-
kilerin ve yap›lan al›nt›lar›n foto¤raf sanat›na kat-
t›¤› içerik ve estetik dönüflümleri belirlenmifltir.

• Sanatç›lar›n  kendi yüz ve bedenlerini kul-
lanarak gerçeklefltirdikleri oto-portreleri, yaratt›k-
lar› ba¤lam de¤ifltirmeler , içerik- estetik dönüflüm-
lerle, bu fotografik anlat›m türünün yeni aç›l›mlar
kazanmas›nda öncülük etmektedir.

• Kad›n ve foto¤raf sanatç›s› kimlikleri ile,
kad›n›n toplumdaki ve sanat dünyas›ndaki
konumuyla ilgili spekülasyonlara somut yan›tlar
üretmektedirler.
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