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ÖZET 

Sanatçının ilham kaynağı tarih öncesi dönemden günümüze 

kadar sürekli değişim göstermiş, sanatçılar kendilerini etkileyen 

olay ve biçimleri çeşitli teknik ve yöntemler ile ortaya 

koymuşlardır. Sanatçıların ideal güzele ulaşma istekleri bazen 

tanrısal güzelliği idealize etmiş bazen de insani güzelliği ön 

plana alan ve ideal anatomik biçimlere ulaşmayı amaçlamıştır. 

Sanatçının ideal güzel ile olan ilişkisi bazı dönemlerde 

değişikliklere uğramış sanatçılar hasta, kötü, eksik ve hatalı olan 

çirkini betimlemişlerdir. Sanatta çirkinin başlıca tasvirleri içinde 

bulunan hasta tasvirlerinde özellikle vücut deformasyonu olan 

figürler yapılmıştır. Tarihsel süreçte değişen hastalık biçimleri 

ve etkileri sanatçıların biçimlerinde yer almaya devam etmiş, 

veba salgınında lanetlenmiş bedenlerin solgunluğu, frengili 

hastalarının bedenlerindeki deformasyona dönüşmüş, İspanyol 

gribinin ölümcül sonuçları, sanatçıları ruhsal olarak etkisi altına 

almış biçim ve renk dönemin eserlerine konu olmuştur. Modern 

sanatçının sınırsız esin kaynakları arasında yer alan hastalık 

imgesi, sanatçının estetik değer olarak çirkinliği yorumlaması ile 

başka bir anlam kazanmıştır. Modern sanatçı; kökenleri hastalık 

olan deformasyon biçimlerini yeniden yorumlamış, ideal güzele 

karşı ortaya çıkan meydan okuma; anatomik kuralların bir 

kenara bırakılarak bedenin eksik ve deforme olmuş çirkin hali 

sanatçının ifadesinde yeniden yaratılmış bir estetik imgeye 

dönüşmüştür. Araştırmada tarihsel olarak resim sanatında 

güzelin çirkine dönüşmesi kısa bir şekilde verilmiş, hastalığın 

sanat biçimlerine yansıması ve etkilerine değinilmiş, ölçüt 

örneklem ile belirlenen sanatçıların eserlerinde hastalıklı 

biçimlerin plastik dönüşümlerinin biçim ve içerik 

değerlendirmeleri yapılarak hastalığın sanat biçimi olarak çirkin 

estetiğine dönüşümü irdelenmiştir.  

Anahtar kelimeler:  Hastalık, çirkinlik, resim 

ABSTRACT 

The inspiration of the artist has constantly changed from 

prehistoric times to the present day, and artists have revealed 

events and forms that affect them with various techniques and 

methods. Artists ' desire to achieve ideal beauty sometimes 

idealized divine beauty, and sometimes aimed at achieving ideal 

anatomical forms that take human beauty to the forefront. Artists 

whose relationship with the ideal beauty has undergone changes 

in some periods have depicted the ugly, which is sick, bad, 

incomplete and wrong. In the depictions of the patient, which are 

the main depictions of the ugly in art, especially figures with 

body deformation were made. In the historical process, the 

changing forms and effects of diseases continued to take place in 

the forms of artists, the pallor of the bodies cursed in the plague 

epidemic turned into deformation in the bodies of syphilis 

patients, the deadly effect of Spanish flu affected artists 

spiritually, form and color were the subject of the works of the 

period. The image of disease, which is among the unlimited 

sources of inspiration of the Modern artist, has gained another 

meaning by the artist's interpretation of ugliness as an aesthetic 

value. The Modern artist has reinterpreted the deformations and 

forms whose origins are diseases, the challenge to ideal beauty, 

leaving aside anatomical rules, the incomplete and deformed 

ugly state of the body has become an image of beauty recreated 

in the artist's expression. In our research, historically, the 

transformation of beauty into ugly in the art of painting was 

given briefly, the reflection and effects of disease on art forms 

were mentioned, the transformation of plastic transformations of 

diseased forms in the works of artists determined by a sample of 

criteria was examined by evaluating the form and content of 

disease into ugly aesthetics as an art form. 

Key words: Disease, ugliness, picture 

1. GİRİŞ  

Güzel kadar sanat biçimi olarak kabul görmeyen çirkin, bu nedenle üzerine çalışmalar yapılan bir 

alan olmamış ve çirkinlik, güzelliğin karşıtı olarak sanatçıların ideal güzeli bulma serüveninde 

güzelliği vurgulamak için kullandıkları bir zıtlık olmuştur. Sanatın ve felsefenin konusu olan güzel 

ve çirkin kavramları İlkçağ düşünürlerinden başlayarak günümüze kadar farklı şekillerde 

tanımlanmıştır. Etik bağlamda yapılan güzel ve çirkin tanımlamalarının da bu karşıtlık üzerinden 

yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Türkçe sözlükte güzel, “Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki denge 

ile hoşa giderek hayranlık uyandıran. İyi; hoş.” (Akalın, vd., 2011: 1010) şeklinde tanımlanırken; 

çirkin, “Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı. Yakışık almayan. Karanlık, dalavereli, 

şüpheli” (Akalın, vd., 2011: 550) şeklinde tanımlanmıştır. Bayer, “Güzelin karşıtı olan çirkin özü 

gereği olumsuzdur, çirkinde özden bir yetersizlik, teknik amaçlarla sonuç arasında bir uyumsuzluk, 

biçimsel bir oransızlık vardır. Çirkin, güzelin karşıtı olarak biçimsiz olandır, uyumsuz olandır, 

RESEARCH ARTICLE 



Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal 2020 DECEMBER (Vol 6 - Issue:39) 

smartofjournal.com     / editorsmartjournal@gmail.com       / Open Access Refereed       / E-Journal      / Refereed     / Indexed 
 

2741 

yapısında tutarsızlık bulunan, kendi türünün yetkin özelliğini göstermeyendir.” şeklinde tanımlanma 

yapmaktadır (Timuçin, 1994: 66). Anlamları bakımından karşıtlık üzerine tanımlanan güzel ve 

çirkin estetik bağlamda yeniden tanımlanmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle bu kavramların 

estetik bağlamında düşünürler tarafından ele alınış biçimlerini ortaya koymak ve sanatta yansıma 

biçimlerine değinmek önem arz etmektedir.  

Güzel tanımlaması yapan ilk düşünürlerden biri olan Platon, güzelin kaynağı olarak kabul ettiği 

ideayı merkeze alır. Güzel, ideaya erişmek ile elde edilebilir ve sanatta bulunan güzel, ideanın 

yansımasının kötü kopyasından ibarettir. Güzel kavramını iyi ve doğru ile aynı olarak kabul eden 

Platon, güzelin belirli kurallarının olması gerektiğini vurgulamaktadır (Bozkurt, 2014: 81-88). 

Çirkin, diğer estetik kategoriler gibi, estetik düşünce tarihindeki uzun bir gelenekle ilişkilendirilir. 

Sanatta çirkinliğin ifade edici anlamı, mimesis sayesinde sanatın sadece olumlu değil, aynı zamanda 

olumsuz etkileri de tasvir edebildiğini söyleyen Sokrates'e dayanmaktadır. Bu fikir, taklidin çirkin 

doğayı, çirkin olandan uzaklaştırdığı ve onu estetik olarak yansız, hatta bir dereceye kadar çekici, 

zevkli kıldığı söylenen Aristoteles'in Poetika'sında geliştirilmiştir. Sanatta çirkine yer vermelerine 

karşın güzeli övmeyi tercih eden Antik Yunan filozoflarının bu tercihlerinde, sanatın toplumu 

eğitmekteki gücüne inanmalarının rolü vardır. Platon, bireyi ideadan uzaklaştıran ve dünyevi hazza 

yönelten tüm sanat biçimleri çirkinliğin temsili kötü kopyalar olarak kabul eder. Güzele mutlak 

ölçüler ile ulaşılabileceğini belirten Aristoteles, güzelin uyumundan, simetriden ve ahenginden 

bahsetmektedir. Aristoteles bir şeyin güzel olması için belirli kurallar çerçevesinde uyumlu ve 

orantılı olması gerektiğini savunur. Düşünüre göre uyumsuz olan çirkindir (Tunalı, 2007: 213). 

Aristoteles'in sanatta güzel olarak kabul ettiği uyum düşüncesi, başta Yunan sanatı olmak üzere 

Rönesans ve Klasisizmde kabul görmüş sanatçılar tarafından güzel betimlemeleri yapılırken 

Aristoteles’in düşüncesi merkeze alınmıştır. Aristoteles sonrası güzel tanımlaması yapan Platinos, 

güzeli tanımlarken tanrısal güzeli merkeze almakta ve güzelin biçimsel olarak meydana gelmesinde 

“ruhun formda tezahürü” şeklinde ifade etmektedir. “Güzel olanın biçimi (form) tanrısal olanın 

yansımasıdır. Herhangi bir şey tek başına güzel veya çirkin değildir; bir şeyi güzel kılan onun 

biçimini oluşturan tinsel varlığın yansımasıdır. Plotinos’ta ‘Ruh’ ‘Biçim’ ve ‘Güzel’ özdeştir; buna 

karşıt olan ‘İçerik’ ‘Madde’ ve ‘Çirkin’de özdeştirler” (Bozkurt: 2014: 118). Antik Çağ 

düşünürlerinin güzel tanımlamaları sanat biçimlerinde de kendisine yer bulmuş ve ideal sanat 

biçimlerinin oluşturulmasında bu etkiler uzun dönemler varlığını sürdürmüştür.  

Çirkinliğin estetik kavramlar sistemine yaygın bir şekilde dâhil edilmesi, Orta Çağ'da ortaya çıkar, 

çirkin, burada iyi ve kötü kavramlarına benzetilerek gerekli bir güzellik unsuru veya ona bir tezat 

olarak görülür. Orta Çağ felsefesine hâkim olan skolâstik düşünce; güzelin tanımlanmasını bu 

çerçevede yapar, ideal güzelin tanrısal olanla açıklanabileceğini ve sanatın Tanrının ışığı ile 

toplumu aydınlatmak ile görevli olduğunu belirtir (Turgut, 1993: 20). Bu dönem yapılan 

betimlemelerde özellikle renklerin tanrısal yansımaları dikkate alınmış, mavi-yeşil, kum sarısı ve 

altın rengi tanrısal olanın yansımaları olarak kullanılmıştır. Aquino’lu Aziz Tommaso’nun oran, 

bütünlük ve claritas (aydınlık ve ışıltı) ölçütleri güzelliği merkeze alan temel unsurları bu dönem 

sanatını şekillendirmiştir (Eco, 2006: 100). Uyumlu insan gelişimi fikrini ifade etmeye çalışan 

Rönesans sanatı ve estetiği, genellikle zıt güzelliğin bir aracı olarak çirkin olana yönelmiş, çirkin 

kategorisi Aydınlanma estetiğinde yaygın olarak kullanılmıştır. E. Burke, çirkin ve yüce arasındaki 

bağlantıyı vurgulayarak çirkinin alanını genişletmiş, Klasisizm estetiğini tartışan G. Lessing ise 

sanat konusunun sadece ideal güzellik değil, genel ilgi alanı olan her şey olması gerektiğini 

savunmuştur.  

18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarına ait felsefi düşünce, çirkin fenomenin varlığını kabul 

ederken, ilgi alanına sanattaki çirkin sorununu dâhil etmemiş ve sanatta çirkinin kullanım 

kapsamına sınırlama eğilimi göstermiştir. Nitekim Lessing, çirkin unsurlarını sadece şiirde 

kullanmayı önermiş, ancak resme girmesini reddetmiştir (1882: 22-25). Kant ve Schiller, sanatta 

çirkini tasvir etmenin mümkün olduğunu ancak sanatın fermantasyon özelliğinin; doğanın çirkin bir 

yansımasının estetik zevk veren, onu güzelliğe dönüştüren bir nesneye dönüştürebileceğini 
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savunmuşlardır. İlk defa güzeli estetik bir kimliğe kavuşturan Kant, güzel tanımlaması yaparken salt 

estetik bir değerden bahsederek bir şeyin güzel olup olmamasının mantık ile açıklanamayacağını, 

güzel olanın duygular ile sahip olunan estetik bir değer olduğunu belirtir (2011: 61). Hegel, çirkin 

olanı ayrı bir kategori olarak ayırmamış ancak yine de onun hicivde var olma olasılığına işaret 

ederek, gerçekliğin deformasyonunun, hicivsel bir tasvirini önermiştir. Hegel sonrası dönemin 

estetiği (F.T. Fischer) çirkin olanı mutlaklaştırmış, diğer kategorileri çirkinliğin bir modifikasyonu 

olarak ele almıştır. 

Çirkin olanın "olumsuz olarak güzel" olarak tanımlayan Rosencrantz "Çirkin Estetiği" çalışmasında; 

güzel, göreceli olan çirkinin aksine mutlak bir kavramdır. Bu kavramlar arasındaki diyalektik 

bağlantı, insan ruhunun özgürlüğünden yoksun olduğu koşullarda ve onu çirkin hale getirme 

ihtimalinde, çirkinin güzel olanı yok etme olasılığında yatmaktadır. Rosencrantz; çirkinin 

sınıflandırmasını, çeşitli türlerini önermiş ve şekilsizlik, asimetri, uyumsuzluk; kavram olarak 

yanlışlık, çirkinlik olarak tanımlama yapmıştır (Shkepu, 2010: 448). 

Kant ile birlikte bağımsız bir alanda tartışılmaya başlanan güzel ile ilgili Kagan, güzelin insanlar 

tarafından algılanma biçiminde, fenomen ile karşılaşılan nesnenin benzerliği güzellik ölçütü olarak 

kabul edilmektedir. Herhangi bir nesne ile ilgili fenomen ile nesnenin örtüşmesi onun güzelliğini 

göstermekte aksi durumda ise nesne çirkin olarak tanımlanmaktadır (1993:128). Zeiss’e göre 

güzellik yaşamda insanın karşılaştığı ve insanda istek uyandıran onu mutlu eden düzenli ve ideal 

olan her şeydir. İnsanın karşılaşmak istemediği ve doğada genellikle hastalık ve yaşam karşıtı olan 

eskime, çürüme gibi eksiklik yaratan durumlar çirkindir ve insanlar çirkinlikle karşılaştıkça güzele 

daha fazla özlem duyarlar ( 2009:160).   

Düşünürlerin ve felsefecilerin yapmış oldukları tanımlamalarından anlaşıldığı üzere çirkin 

tanımlamaları güzel karşıtlığı üzerine yapılmış, bu nedenle çirkinlik tanımlaması eksik ve yetersiz 

kalmıştır. Sanatta çirkinlik ile ilgili Umberto Eco tarafından yapılan tanımlama bu alanda bulunan 

boşluğun doldurulması için oldukça önemlidir. Eco, “Çirkinliğin Tarihi” isimli çalışmasında estetik 

bir değer olan çirkinin kökenlerini ortaya koymuş ve tarihsel süreçte yaşanan biçimsel değişimleri 

irdelemiştir (2009). Antik çağdan modernizme kadar gelinen süreçte güzel normları (iyi, sağlıklı, 

uyumlu, simetrik, ideal) oluşmuş ve bu normlar dışında kalan her şey çirkin sayılmıştır. Kültürel 

normlar ile şekillenen güzel sınırları, ölçüleri belirli olan ve insanların görmek istedikleri biçimler 

norm dışında kalanlar çirkinin yansıması olmuştur.  

Nietzsche'nin çirkin olgusuna karşı olumsuz bir tutumu vardı ve bu onun anlayışına göre çirkinlik 

bir düşüş, bozulma ve zayıflık sembolü idi. Theodore Adorno, "Estetik Teori" adlı eserinde estetiğin 

temel kategorisi olan çirkinin, güzelle ilişkisinde öncelikli olduğuna, tarihsel bağlamda, çirkin 

kavramının, toplumun gelişiminin arkaik evresi aşamasında ortaya çıktığını savunur. Adorno; 

sanatın temeli olan güzelin olumsuzlanması ile çirkin olanın ortaya çıktığını vurgular. Klasik sanat 

için, antik çağdan 20. yüzyıla kadar geçen dönemde, güzel ve çirkin diyalektiği, uyumsuzlukların 

dinamik birliğine dayanan uyumun yaratılmasının karakteristik bir özelliğidir. 19. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren ve özellikle 20. yüzyılda, avangart sanatın altın çağında, çirkinlerin oranı kat kat 

artmış, yeni bir estetik nitelik kazanmıştır. Adorno, bu değişiklikleri, doğanın ve insanın baskısına 

dayanan yoğun teknoloji gelişimi ile ilişkilendirir (2003: 76-89). 

Ötekileştirilen, orantısız, uyumsuz ve norm dışı çirkinliğin, modern çağa kadar olan estetik dışı 

kabul kabulü modern çağda ortadan kalkmış, güzel ve çirkin ayrımı sona ermiştir. Güzel ve çirkin 

için belirlenen normların sınırları kalkmış birbirini tamamlayan yapılara dönüşmüştür (Timuçin, 

1994: 67). Günümüzde güzel ve çirkinin sınırları ortadan kalkmış güzel ve çirkin birbirlerini 

tamamlayan ve çoğu kez birbirinin yerine geçerek estetik olanda bütünleşmiştir. 

2. SANATTA GÜZELİN VE ÇİRKİNİN TEMSİLİ 

18. yüzyıla kadar, güzel ve çirkin ile ilgili düşünürlerin görüşleri sanatsal üretimlerde görülen 

biçimler ile benzerlik gösterir. Sanat tarihinde yüce, iyi ve ideal olarak kabul edilen güzel, birçok 

dönem ve sanat akımında sanatçıların ulaşmak istedikleri tanrısal bir misyon olarak kabul edilmiş 
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ve sanatçılar üretimlerinde topluma ideal güzellik anlayışının yansıması olan biçimler sunmuşlardır. 

Antik Yunan sanatçıları özellikle bedenin kusursuzluğunun kutsandığı Polykleitos’un kanon ölçü 

sistemine göre biçimlerde altın oranı, dengeyi ve perspektif ile ideal olanı yansıtmışlar. Öğdül’e 

göre, bu dönemde kanon sistemine göre Praksiteles tarafından yapılan “Knidoslu Afrodit” 

heykelinin ideal kadın formunun temsiline dönüşmüştür (2010: 5). Sağlıklı bedenin idealize edildiği 

Antik Yunan’da güzellik normlarına uymayan orantısız, hastalıklı veya sınırları aşan bedenler 

düzeltilmesi ve ideal güzele dönüştürülmesi gereken yapılar olarak kabul edilmiştir. 

Sanatta kurallara göre güzeli betimlemeye çalışma Rönesans döneminde simetri ve geometriyi 

merkeze alan sanatçılar tarafından devam ettirilmiş, çirkin kötü bir miras gibi reddedilmiştir. 

Rönesans dönemi sanatçıları için kötü ve kötülük ile ilgili olan imgeler çirkinlik ile bağdaştırılmış, 

sanat biçimlerinde kötülük ile ilişkilendirilen çirkin özellikle Hıristiyan geleneğine şeytan olarak 

tasvir edilmiştir. Eco, Hıristiyan geleneğinde tanrı tarafından kabul edilmeyen çirkinliğin ve 

kötülüğün, iyiliğin ortadan azalmaya başladığı, kutsal olandan uzaklaşarak manevi değerlerin yok 

olduğu ve ahlaksızlıkların arttığı durumlarda ortaya çıktığını ifade eder (2009: 47). 

Tarihsel gelişmeler ile dini gelenekler ile biçimlenen toplumlar ve sanatçılar sanatta konu olarak 

güzelliğin önemine vurgu yapmış, dindışı, sıradan, nahoş ve çirkin olan biçimlerin betimlenmesini 

hoş görmemişlerdir (Eco, 2006: 133). Bununla birlikte tarihsel ve düşünsel gelişmelerin etkisiyle 

sanat biçimlerin de genel kabul gören güzel anlayışında da bazı dönemlerde köklü değişimler 

meydana gelmiştir. Toplumların yaşamlarında kırılmalar yaratan durumlarda sanatta meydana gelen 

biçimsel değişiklikler, sanatçılara klasik güzelin dışında betimlemeler yapmasına imkân vermiştir. 

(Bkz. Resim 1)  

 
Resim 1: Hieronymus Bosch. 1501 "Haçı Taşıyan Mesih" resminden bir detay 

(https://www.istanbulsanatevi.com/category/konular/dinler-kulturler/hristiyanlik/page/21/) 

Klasik dönemden başlayarak modernizme kadar devam eden güzelin sanatın konusu olması 

gerekliliği modern düşünürler tarafından reddedilmiş, modern düşünürler sanatın konusu olarak 

çirkinliğin estetik bir değer olarak kabul edilmesi gerektiği savunulmuştur. Modern düşünürler 

sanatçının klasik dönem sanat anlayışını belirleyen erklerin güzellik anlayışlarının dışına çıkılarak 

duygu ve düşünceleri ile şekillenen çirkin olanın estetik olarak kabul edilmesinin önünü açmıştır.  

Modern dönemde estetik bir değer olarak kabul edilen çirkinin sanat tarihinde biçim ve içerik olarak 

ele alınmasıyla ilgili Eco, ilk örnekleri canavar ve kötü olanların tasviri olan çirkinin zaman 

içerisinde yaşadığı değişimin farklı karakterlere yüklenerek devam ettirildiğini ve sanat tarihinde 

bunun sayısız örneğinin olduğunu ifade etmektedir. Eco, kutsal sayılan güzel ile birlikte anılan 

yüceyi, erdemliyi biçimsel çirkinliğe dönüştüren deformasyonların çirkinliğin tasviri olduğunu, 

abartılı anlatımlar ile şekilleri bozan karikatürün bu deformasyonun en uç noktası olduğunu 

vurgular. Biçimin farklı bölgelerinin bağımsız olarak biçiminin orantısını bozacak şekilde 

değiştirilmesiyle bütünde meydana gelen değişiklik bütünlüğü temelinden bozacak uyumsuz bir 

durumu yani çirkinliği yaratacaktır (Eco, 2009: 154).  

https://www.istanbulsanatevi.com/category/zaman-cizelgesinde-eserler/1501-1525/


Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal 2020 DECEMBER (Vol 6 - Issue:39) 

smartofjournal.com     / editorsmartjournal@gmail.com       / Open Access Refereed       / E-Journal      / Refereed     / Indexed 
 

2744 

Çirkinin sanatta konu ve konunun ele alınış biçiminde meydana getirdiği değişimler sanatçının 

üretim alanında sınırsız özgürlüğe kavuşmasını sağlamıştır. Sanatçı için her şeyin konu olarak kabul 

edilerek sanatsal ifade biçimleri ile ustaca ortaya konması ile sıradan bir konu bile sanatsal olarak 

başyapıta dönüşmeye başlamıştır (Zeiss, 2009: 170). Artık sanatta hamilerin, erklerin ve 

düşüncelerin belirlediği konu önemli değildir. Önemli olan sanatçının hiçbir özelliği veya güzelliği 

olmayan konuları ustalığını kullanarak estetik biçimlere dönüştürmesidir.  

Sanatta konunun her şey olabileceği önemli olanın bunun güzel bir biçimde yansıtılması olduğu 

fikrinin kabulü sonrası, sanat eserlerinde insanları rahatsız edecek görüntüler, karşısında hayranlıkla 

izlenen seyirlik biçimlere dönüşmüştür. Grotesk bedenler ile oluşturulan estetik içinde tekinsiz, 

sakat, hastalıklı ve biçimsiz formları barındırmaya başlamıştır (Gürses, 2015: 369). Sanatta güzel 

normlarının dışına çıkılarak gerçekleştirilmiş çalışmalar arasında Albert Dürer, yaşlı annesinin 

portresini o kadar büyük bir ustalıkla yapmıştır ki çirkin yaşlı kadın sanatçının ifade gücünün biçimi 

değiştirmede ve sanatsal anlatım ile çirkini güzelleştirmenin temsili olmuştur. (Bkz. Resim 2) 

 
Resim 2:Albrecht Durer. 1514."Bir Annenin Portresi".(https://ariaart.ru/0/M/Mat%27%20hudozhnika/1.html) 

Sanatsal beceri ile izleyicinin beğenisine sunulan çirkinlik imgeleri 19. yüzyılın sonlarından 

itibaren, gelişen Modernizm ile başka bir yol ayrımına girmiştir. Sanatçının çirkin olanı sanatsal 

anlatımla güzelleştirme süreci, modern sanatçının sanatsal biçimlerin sınırlarını zorlaması ve 

izleyicinin alışkanlıklarına uymayan, biçimsel olarak rahatsız eden üretimler gerçekleştirmesiyle 

devam etmiştir. Geleneksel estetiğin kriterlerini savunan eleştirmen ve izleyiciler, Van Gogh’un 

idealize edilmemiş imge ve figürlerini çirkin saymış, Lutcrect sergi salonlarından kovmuş ve 

Picasso’nun barbarlık olarak kabul edilen resimleri dönemin geleneksel estetik taraftarları 

tarafından değersizleştirilmiştir. Sanatında çirkinin temsilini yapan Oskar Kokoschka klasik 

güzellik anlayışını reddetmiş, insan trajedilerini çalışmalarında büyük bir ustalık ile işleyerek 

çirkinliği yüceltmiştir. Altuner, önceki dönemlerde sanatta yer bulamayan toplum tarafından 

ötekileştirilen insanlar, hastalıklar, yoksulluk, acılar ve savaşlar veya biçimsel olarak 

güzelleştirilerek izleyiciye sunulan çirkinlik, Kokoschka’da üstü örtülen bir olgu olmaktan çıkmış 

sanatçının yaratıcı ürününe dönüşmüştür (2015: 250-251). 

Çirkinlerin hâkimiyetinin çoğunlukla kültür ve sanat temsilcilerinin toplumdaki sosyal krizlere 

tepkisi olduğu, olağan yaşam düzenini bozduğu ve böylece olumsuz ruh halleri ve muhalefet 

yarattığı sonucuna varabiliriz. Çirkin olanın görünürlüğü, güzeli ortaya çıkarıp vurguladığı için yine 

de kaçınılmaz olduğu açıktır. Estetik amacı budur. Çelişkinin anlaşması olarak uyum anlayışından 

hareket edilirse, o zaman orantılı bir karşıtlar dengesi mümkündür. Ancak dengenin ölçüsü 

sanatçının değerlerine, dünya görüşüne göre belirlenir ve çirkin ya da güzelin ön plana çıkmasına 

sanatçı karar verir. Yine de çirkin, kesinlikle estetik bir kategoridir. Kusursuzluğun imkânsızlığını 
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ve yokluğunu ifade eder, pozitif bir estetik idealin aksine ve bu ideali canlandırmak için gizli bir 

talep veya arzu içermez. 

3. SANATTA HASTALIĞIN ÇİRKİNLİĞE DÖNÜŞMESİ 

Sanatta çirkinin tasvir edilmesine kaynaklık eden birçok olay ve yaşanan toplumsal değişimlerin 

düşünce dünyasına yansıması, idealize edilen güzelliğin inandırıcılığını sarmıştır. Klasik güzelliğin 

hâkimiyetinin içinde kendisine şiddet ile yer bulmaya çalışan çirkinlik, daha sonra cennet cehennem 

ile şeytanlaşmış canavarlar ve kötülük imgelerine dönüşmüştür. Çirkinliğin Hıristiyan gelenekte 

karşılığı olan Deccal, Avrupalılar tarafından cüzzam ve veba gibi baş edilmekte büyük zorluklar 

çekilen hastalıklar ile bağdaşlaştırılmış; hastalık, sanatta çirkin temsili olan imgelere 

dönüştürülmüştür (Bkz. Resim 3). 

 
Resim 3: Pieter Bruegel 1562 "Ölümün Zaferi" (Veba için) (https://www.khon2.com/coronavirus/what-

can-we-learn-from-pandemics-of-the-past-we-asked-a-historian/) 

Dönemsel olarak farklı imajlar ile karşılanan çirkinlik, norm dışı kabul edilen şeytanların, cadıların, 

mutsuzların, şehvet düşkünlerinin biçimlerine bürünmüş, hastalıklar, savaşlar ve doğal yıkımlar ile 

meydana gelen çaresizliklerin ve çürümelerin biçim ve rengine dönüşmüştür. Sanata konu olan 

ideal sağlıklı bedenin normları yaşanan süreçte ortadan kalkmış, yerine yeniden tanımlanmaya 

ihtiyaç duyan hastalıklı beden gelmiştir. İdeal beden formu ile ilgili Topaloğlu, aşağıdaki 

değerlendirmelerde bulunmaktadır. 

Beden algısı beraberinde her zaman bir ideali getirmiştir. Bu ideal beden tarihsel süreç 

içerisinde çeşitli değişimlere ve dönüşümlere uğradıysa da “ideal” imgesi varlığını hep 

korumuştur. İdeal bedene yüklenen anlamların genel olarak iyilik, sağlıklılık, güzellik, 

erdemlilik gibi değerleri varken, bu ideal karşıtını da kötülük, çirkinlik, hastalıklılık gibi 

olumsuz kodlarla doldurmuştur (2010: 268). 

İdeal sağlıklı beden formunun karşıtı olan hastalık, sanatta çirkin olanın tasvirinin yaygınlaşmasında 

diğer birçok etken içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Hastalık kökenli çirkinin tasvirinin ilk 

örnekleri arasında yer alan cüzzamlı betimlemelerinde, hastalık nedeniyle deforme olmuş vücut 

bozulmaları ve uzlarını kaybetmiş figürler bulunmaktadır. Avrupa sanat tarihinde önemli yer tutan 

cüzzamlı betimlemeleri, sanat tarihinde 3. yüzyıldan başlayarak başta Rönesans sanatçıları olmak 

üzere birçok sanatçı tarafından yapılmıştır. Cüzzamlı figür betimlemelerine benzer deformasyonlu 

tasvirler frengi hastalığında yeniden sanatçıların tasvirlerinde kendisini göstermiş ve insan bedenin 

ideal güzel formunda kalıcı bozulmalar bir kez daha sanatçılar tarafından ele alınmıştır. (Bkz. 

Resim 4) 
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Resim 4: Adriaen Brouwer (1638), Halbbildnis Eines Bauern Mit Hut Und Papierbogen, (https://www.hampel-

auctions.com/a/Niederlaendischer-Maler-in-der-Stilnachfolge-von-Adriaen-Brouwer-1605-06-

1638.html?a=116&s=624&id=551593) 

Anatomik kurallar ile belirlenen ideal güzelin yanında, bundan böyle çirkinin ifadesi olarak 

hastalıklı bedenlerin tasvirleri de yerini almıştır. Sanatçı için ilk dönemlerde hastalık temsili olan 

deformasyonlar daha sonra çirkinlik ve kötü olanın temsili olarak kullanılmaya devam etmiştir. 

Anatomik bozulmalar ve hasta bedenlerin renklerinde ortaya çıkan çirkinlik, sanatçıların 

dışavurumlarında estetik bir değer olmuştur. Sanatçılar tarafından kullanılan çirkinlik imgeleri 

sanatçının tanrısal güzelden uzaklaşmasına ve yaptığı çalışmalarda iç dünyasına dönmesine neden 

olmuştur. (Bkz. Resim 5) 

 
Resim 5: Francisco Goya 1819–1823, Dos viejos comiendo sopa, 

(https://www.widewalls.ch/magazine/francisco-goya-black-paintings) 

Sanatçının biçimlerinde yer alan çirkinin kaynağı anatomik deformasyon ve bozulmaların 

kökeninde yer alan hastalık biçimleri, yapıldıkları ilk dönem sadece hastalığın yansıtılması şeklinde 

olmasına rağmen hastalık biçimleri zaman içerisinde simgesel dönüşüme uğramıştır. Sanatçının 

hastalık imgesini dönüştürmesi ve biçimsel arayışları çirkinin estetik bir öğe olarak kullanılmasını 

arttırmıştır. Sanatçının genel kabul gören güzel imgesini yıkarak, çirkini estetize etmesi sürecinde, 

toplumların tarih boyunca ötekileştirdiği ve dışladığı hastalıklı biçimler artık sanatsal anlatım 

öğeleri arasına girmesini sağlamıştır. Modern sanat artık yalnızca güzel eşsiz nesneler yaratmakla 

ilgilenmez çirkinlik ve güzellik arasındaki sınır yok olmuş her şey sanatın imgesi olmuştur.  

Sanatçıların bireysel arayışlarının ön planda olduğu modern dönemde, toplumun genel hastalık 

korkularının dışında sanatçının kendi korku ve iç dünyalarına daha fazla döndükleri bir sanat 

anlayışını ortaya çıkarmıştır. Modern sanatçı eserlerinde hastalık ve ölümün getirdiği korkunun 
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temalaşmasında, yaşanan kayıpların ve acıların etkilerinin açıkça ifade edilmesinde sakınca 

görmemiştir (Bkz. Resim 6). 

 
Resim 6: Frida Kahlo, 1933 “The Two Fridas”, (https://daily.jstor.org/frida-kahlo-suffer-fibromyalgia/) 

Modern sanatçıların eserlerinde, hastalıktan korkma duyumsaması biçim değiştirmiş, sanatçının 

anlatımını güçlendiren metaforlara dönüşmüştür. Modern sanat imgesi olan hastalık metaforu 

ötekileşmiş ve çirkinliğin temsili olmuş ve çirkin imajı dönemsel olarak sınırlarını genişletmiştir.  

Postmodernizmin sanat pratiklerinde birkaç nedenden dolayı çirkin olgusu özel bir yere sahiptir. 

Birincisi, doğrudan estetik deneyimdeki alıcının, insan yaşamının olumsuz yönlerini kavrayıp 

deneyimlediğine ve saldırgan arzuları yücelttiğine ve ikincisi, estetiği “iyinin ve kötünün ötesinde” 

deneyimlemeye çağrı olduğuna inanılmaktadır (Bychkov, 1971: 556). Olumsuz tezahürlerinde, 

sanat pratiklerinde çirkinlik, tiksinti gibi olumsuz duygulara neden olur, sanat nesnesinin 

reddedilmesine yol açar. Burada çirkin ve iğrençliğin tuhaflığı sanatçı yorumuyla düzenlenerek bir 

bakış ortaya çıkarılır (Bkz. Resim 7). 

 
Resim 7: Gerard Garoust (2017) (https://reworldart.ru/?page_id=1043) 

4. SANATÇI ÜRETİMLERİNDE HASTALIKLI ÇİRKİNLİK 

Sanatçının çalışmalarında kutsanan sağlıklı bedene yer vermekten vazgeçmesi ile başlayan süreç 

hastalık biçimi olarak kabul edilen çirkinin biçimsel ve teknik olarak estetize edilmesi ile 

sonuçlanmıştır. Rönesans’tan başlayarak resimlere konu olan hastalıklı biçimler modern sanatçının 

estetik objesine dönüşümde zıtlık için kullanılan öteki olmaktan da kurtulur. Özgür biçimlerin 

teması olarak hastalık artık sanatçının bilinçli tercihlerini yansıtmaktadır. Sanat tarihinin yeni kabul 

gören hasta beden imajları ve bu imajların sanatçının ekol tercihlerinde kendilerine yer bulması 

estetik bir galibiyete dönüşür. Hastalığı tema olarak biçimlerine taşıyan sanatçıların bazılarının 



Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal 2020 DECEMBER (Vol 6 - Issue:39) 

smartofjournal.com     / editorsmartjournal@gmail.com       / Open Access Refereed       / E-Journal      / Refereed     / Indexed 
 

2748 

betimlemelerinde yaptıkları tercihleri açıkça ifade biçimine dönüştürdükleri bazılarında ise hastalık 

biçiminin sanatçıların biçim tercihleri ile örtüşen biçimsel özellikleri dikkat çekicidir. Bu nedenle 

yapılan değerlendirmelerde sanatçıların ekol ve biçim tercihlerinin bazen hastalık temelli olmadığı 

ancak gösterge olarak biçimsel benzerliğin izleyicinin algısına etkisi oldukça belirgindir. 

4.1. Francis Bacon 

Modern resim sanatının dünyaca tanınmış en önemli isimlerinden biri olan Francis Bacon’un 

psikolojik yansıma resimlerinde yer alan deformasyonlar özellikle cüzzam ve felç hastalıkları 

sonrası oluşmuş anatomik bozukluklara olan benzerliği ile dikkat çekmektedir. Sanatçı yaptığı 

betimlemeler arasında yer alan felçli betimlemelerinde bulunan anatomik bozukluklarda değer 

çalışmalarında yarattığı psikolojik durumu destekleyen beden hareketlerini dönüşür. Felç nedeni ile 

ayakta yürüyemeyen çocuk, bu nedenle ellerini ve ayaklarını yürümek için kullanmaktadır. 

Sanatçının psikolojik durumlarını yansıttığı norm dışı figürlerin çarpık uzlarında kendisini 

göstermektedir. Anatomik normların dışında yer alan bu figürler felç geçirmiş gibi anormal 

biçimlerdedir. 

 
1965. After Muybridge - Woman Emptying a Bowl of 

Water and Paralytic Child on All Fours,  

 
1961. Paralytic Child Walking On All Fours (From 

Muybrıdge),  

 
Triptych - August 1972 (http://www.artnet.com/artists/francis-bacon/triptych-august-1972-a-

N6kWEoTMVQpXSLEj52t3WA2) 
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Bacon, insanın ham duygularını yakalamayı ve bu duyguları yaptığı portrelerde sansasyonel bir 

şekilde izleyiciye aktarmayı gerçekleştirmiştir. Bacon, resimlerinde deformasyon ve abartıları 

kullandığı fırça darbeleri ve renkler ile daha etkili hale getirmiştir. Sanatçının özellikle portrelerde 

yaptığı biçimsel müdahale portrelerin insan anatomisinden uzaklaşmasına ve hayvan anatomisi 

özelliği göstermesine neden olmuştur. Türkmen, insan yüzünün tinsel kabulü ve algılanmasında 

ortaya çıkan güzellik anlayışı ile ilgili Hegel’in klasik sanat anlayışında insan yüzünün merkeze 

alındığını ve bu nedenle yüzde bulunan uzuvların pratik görevlerinin dışında belirli bir sistem 

içerisinde algılanması gerektiğini ifade eder. Bu nedenle insan portresinde yer alan burun, kaş, göz 

ve ağız büyük bir ustalıkla tasvir edilmeli ve tinsel olandan ayrılmamalıdır (2016: 67-68). Hegel, 

insan portresinde burun şekli ile ilgili “Örneğin, ince kanatlı sivri bir burun, bize keskin bir zekâyla 

ilişki kurdurmaya yatkındır, buna karşın yatay ya da çıkıntılı bir burun ve ya hayvanlardaki gibi 

kalkık bir burun şehveti, aptallığı ve kabalığı çağrıştırır.”(1986: 735) değerlendirmesini 

yapmaktadır. 

 
Three Studies for a Portrait of George Dyer, 1963, https://theculturetrip.com/europe/united-kingdom/articles/an-introduction-to-

francis-bacon-in-9-paintings/ 

4.2.  Jenny Saville 

Çalışmalarında insan bedeninin farklı biçimlerine yer veren Saville, özellikle yaptığı aşırı kilolu ve 

deforme bedenler ile bilinmektedir. “Saville bu yıllarda insan ve hayvan etine dair bilimsel detaylar 

üzerine araştırmalar yapmış; bu yolla resimlerinde, çiçek hastalığı gibi çeşitli deri hastalıklarını, 

çürükleri, şiddet ve işkenceden kaynaklı bedensel hasarları ele almıştır” (Yörüker, 2005: 33-35). 

İnsan bedeninin görülmek istenmeyen aşırılıklarını gösteren sanatçının çalışmalarında insan bedeni 

izlenecek bir güzellik objesi olmaktan çıkar ve resimsel bir öğeye dönüşür. Sanatçının çalışmasında 

mavi gözleri ile dikkat çeken portre çalışmasında figürün yüzünde kullanılan etkili fırça darbeleri ve 

lekeler ile portrede yaratılan bozulmalar izleyicide hastalıklı bir kişiye ait olduğu hissi 

uyandırmaktadır. Sanatçının otoportresinde özellikle yüzdeki yara ve derideki dökülmeler ile 

ifadedeki acı dikkat çekicidir. Sanatçının gerçekte yüzünde herhangi bir yara olmamasına rağmen 

deride meydana gelen dökülmeler ve fiziki bozulma, ifadede çok kolay hissedilen acı hissi ile 

birleştirmiş ve böyle bir hastalık durumunda yaşanan acıyı izleyiciye aktarmıştır. Savilla’nın insan 

bedeninin normları dışına çıkarak gerçekleştirdiği obezvari bedenlerinde kullandığı kalın boya 

katmanları ile sağlamış olduğu biçimler kalıplaşmış güzel beden algısını tersyüz etmiştir.  
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Rosetta, 2005 https://www.gagosian.com/artists/j enny-

saville/selected-works Erişim: 20.10.2020 
2019 Self-Portrait (after Rembrandt),  

4.3. Nicola Samori 

1977 doğumlu olan İtalyan ressam ve heykeltıraş, teknik becerisi ve işlediği temalar nedeniyle 

oldukça farklı bir tarza sahiptir. Çalışmalarında Rönesans sanatçılarının sahip olduğu teknik beceri 

özgün bir forma dönüşmekte ve büyük bir teknik beceri ile yaptığı realist formlar birden 

bükülmelere, deformasyonlara ve bozulmalara uğrayarak sanatçının ifadesinde yeniden 

şekillenmektedir. Sanatçının çalışmalarında gerçekçi yapılmış bedenlerin bazı bölümleri sanki bıçak 

yardımı veya amansız bir hastalık sonrası dökülmüş ve ideal olan güzellik birden kaçınılması 

gereken bir biçime dönüşmüştür. 

 
 

Voltany, 2012 

https://images.app.goo.gl/pay2jGRDqxPGjxiC8 

The Golden Child, 2018, 

https://images.app.goo.gl/iCVazoMPeRuqfkDKA 

 

http://www.nicolasamori.com/voltany/
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Sanatçının farklı malzeme ve teknikleri bir arada kullanarak yaptığı resimlerde ustaca yapılan 

röprodüksiyonlar yapılan eklemeler ve bozulmalar ile başka bir biçime dönmüştür. Sanatçının The 

Golden Child, isimli barok tarzda yapılmış çalışmasında ön planda gerçekçi yapılmış bir kadın 

figürü yer almaktadır. Figür, ideal güzellik anlayışının temsili şeklinde görülmektedir. Sanatçının 

figürün yanına yerleştirdiği ve deformasyonlar ile ön planda bulunan figüre büyük bir tezat 

oluşturan figürlerin iskelete dönmüş bedenleri adeta ölümü çağrıştırmaktadır. Hans Holbein’in 1526 

yılında veba salgını nedeniyle yaptığı Ölüm Dansı isimli çalışmalarında yer alan ve insanları ölüme 

götürmeye çalışan iskelet figürleri Samori’nin çalışmasında yeniden ortaya çıkmıştır. 

4.4. Neşe Erdok 

Çağdaş Türk resim sanatının figüratif temsilcileri arasında yer alan Erdok, toplumsal olayları konu 

alan resimlerinde, toplumun farklı statüdeki bireylerini kendine özgü figür anlayışı ile 

resmetmektedir. Sanatçı hastalıklı ve zayıf figürleri, solgun, soğuk renkler ile daha çaresiz hale 

getirerek anatomik zayıflıkları ön plana çıkarmaktadır. Sanatçının elveda isimli çalışmasında hasta 

iki figür görülmektedir. Arka planda koyu gri tonda betimlenmiş figür hastalığa yenilmiş ve 

bedeninin alt kısmı fon ile bütünleşmiş adeta yok olmaya başlamıştır. Sanatçının ön planda 

betimlediği figür solgun teni ile beyaz bir çarşafın altında kendisine uzanmış bir eli tutmaktadır. 

Sanatçı hastalığın etkisini bedenin renginde ve figürün portresinde, gözlerinde vermiştir. 

 

 
Elveda, 2007, Tuval üzerine yağlıboya Nazmiye Hanım, 180x120 cm, 2007 

Figüratif resimleriyle tanınan çağdaş Türk sanatçısı Neşe Erdok özellikle figür biçimleri ve 

kullandığı renkler ile hastalık biçimlerini ustalıkla görsel estetik formlara dönüştürmektedir. 

Sanatçının resimlerinin geneline hâkim olan çelimsiz zayıf figürler büyük bir salgın yaşamış bir 

toplumun farklı statüde kişileri olarak günlük yaşam içerisinde görülmektedir. Erdok’un 

figürlerinde özellikle çukurlaşmış büyük gözler ve tenin atkından görülen iskelet yapısı dikkat 

çekmektedir. Erdok’un gerek figür gerekse mekânda kullandığı renkler figürlerin yapısını 

tamamlayan bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Pastel tonları kullanmayı tercih eden sanatçının 

renk skalasında özellikle soğuk gri ve mavi tonları dikkat çekmektedir. Sanatçı figürlerinin 

tükenmiş bedenlerinin çektiği acıları renkler ile desteklemiştir. 
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4.5. Otto Dix 

Kendine özgü biçimleri ile olaylara yaklaşan ekspresyonist sanatçının frengi hastalığı ile ilgili 

yaptığı çalışmalarda özellikle frengi hastalığının yarattığı toplumsal bozulmalar ele alınmıştır. Dix 

çalışmalarında toplumun içine düştüğü çürümenin nedeni olarak kabul ettiği ahlaki bozulmaların 

insanda yarattığı biçimsel ve ruhsal durumu sanatsal bir ifade ile aktarmıştır. Dix özellikle cinsellik 

temelli frengi hastalığını insanın kafasında saplantılı bir hale dönüşen bir imge olarak görmüş, bu 

nedenle yapılan çalışmada kendisi tarafından kabul edilmeyen bu durumu ortaya koymuştur. Dix 

çalışmalarında özellikle frenginin insan portrelerinde insanı tanınmayacak hale getiren 

deformasyonları ve parçalanmaları izleyiciyi biçimsel olarak etki altına alarak gerçekleştirmektedir. 

Sanatçı biçim bozulmalarını ortaya çıkarmak için kullandığı lekeler ile çalışmalarının algılanır 

olmasını sağlamış ve hastalık biçimlerini estetik biçimlere dönüşmüştür. 

  
 The Syphilitic, 1920 

https://images.app.goo.gl/HGQAEX1RLnuJKdDSA 
Prostitute and Disabled War Veteran. Two victims of 

capitalism 1923 

https://images.app.goo.gl/t619kpvHX5QdKqRX6 

4.6. Egon Schiele 

Avusturyalı dışavurumcu sanatçı yaşamı, konuları ve sanat biçimi ile dikkat çeken bir sanatçı 

olmuştur. Hayatının ilk yıllarından başlayarak hastalıklar sanatçının yaşamında kendisini göstermiş, 

frengi olan babasının hastalığı annesine bulaştırması daha sonra yaşanan İspanyol gribinde 

kardeşlerini ve eşini kaybetmesiyle sonuçlanmıştır. Resimlerinde hastalıkların yarattığı biçimlere, 

cinselliğe ve ölüme yer veren sanatçının deforme olmuş figür tipleri ve bu figürlerin zayıf yapılarını 

boyama tekniği desteklemiştir.  
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Schiele’nin ölü anne ve çocuk teması ile gerçekleştirdiği çalışmalarında hem ölen hamile karısının 

üzüntüsü hem de bebekken ölen kardeşlerinin yarattığı travmatik durum resmedilmiştir. Sanatçının 

“anne ölü anne 1” isimli çalışmasında koyu zemin içerisinde betimlenen solgun anne ile anne 

rahmine benzer bir yapının içinde betimlenmiş canlı renklerde bebek figürü yer almaktadır. Hastalık 

nedeniyle ölüme yaklaşan annenin aksine doğmamış bebek her şeyden habersiz yaşama tutunmaya 

çalışmaktadır. Sanatçının yaşamına yön veren hastalıkların yarattığı psikolojik etkiler Schiele'nin 

kendi portrelerinde vücudunu çarpık, distoni benzeri bir pozla tasvir etmesiyle sonuçlanmıştır. 

Erbguth, sanatçının fotoğraflarına ve bibliyografik bilgilerine bakıldığında bedensel herhangi bir 

rahatsızlığı olmamasına rağmen bazı fotoğraflarında ve resimlerinin tamamında çarpık, bazen tuhaf, 

vücut duruşları anlayışının Dışavurumcu biçimsel tarzının dışadönük duyguları ve psişik 

karışıklığını sergilemesinden kaynaklandığı ifade etmektedir (2010: 58). 

 

 

 

https://images.app.goo.gl/YvnaciXFMRBA

BU9E9 
Self-Portrait 

https://images.app.goo.gl/Yvn

aciXFMRBABU9E9 

https://images.app.goo.gl/YvnaciXFMR

BABU9E9 

Sanatçının Beden dismorfik bozukluğu olarak bilinen ve bedeninde olmadığı halde varmış gibi 

davrandığı bedensel kusurları ve sakatlıklarını abartarak yaşadığı görülmektedir (Erbguth, 2010: 

48). Schiele poz verdiği fotoğraf ve yaptığı oto-portrede kafası yana düşmüş çarpık vücutlu ve 

parmakları deforme olmasına rağmen uyur vaziyette çekilmiş fotoğrafında sağlıklı görünmektedir. 

Sanatçının bedensel çarpıklıkları tüm resimlerinde hastalık imgesini içselleştirmesi ve dışavurumcu 

bir dil olarak bedensel deformasyonları kullanması hastalığın sanatçının biçimindeki büyük etkisini 

göstermektedir. 

5. SONUÇ 

Görsel olanın konusu olarak kabul edilen güzel, çirkinliğin ötekileştirilmesinin ve sanat biçimi 

olarak reddedilmesinin sonucunda uzun dönemler boyunca biçimsel iktidar sürmüştür. Sanatçının 

iktidar, tarihsel arka plan ve toplumsal normlar ile belirlediği sanatsal üretimler klasik güzel 

beğenisinin derinlemesine kabulü ile sanat tarihinde sayısız örnekler barındırmaktadır. Hastaların, 

ötekilerin, ucubelerin ve şeytanların klasik güzele biçimsel karşı koyuşu zorlu bir sürecin 

yaşanmasıyla sonuçlanmış, sanatçılar estetik bir değer olan çirkini göz ardı edemeyecekleri bir 

sürece dâhil olmuşlardır. Estetize edilmiş çirkin belirli dönemlerde anlatımı güçlendirmek için zıtlık 

olarak kullanılmaya devam etmişse de özellikle yapılan hasta betimlemeleri çirkini yeniden 

tanımlayarak sanatın kalıcı temasına dönüşümüne destek olmuştur. Sanatçı içinde yaşadığı dünyayı 

yeniden biçimlendirirken içine girdiği yaratım sürecinde sahip olduğu plastik biçimleri 

şekillendirirken kendisine ilham veren hastalığı farklı biçimlerde ele almıştır. Antik Yunan 

sanatının temelini oluşturan sağlıklı ideal beden terk edilmiş, biçim ve malzeme anatomik 

bütünlüğün parçalandığı ifade araçları olmuştur. Biçimleri herhangi bir norma bağlı kalmadan 

çalışmalarına taşıyan sanatçı, ustalarını aratmayacak teknik becerisini frengili ve cüzzamlı 

bedenlerin çürümüş deforme yapıların temsilini gerçekleştirmek için kullanmaya başlamıştır. Uzun 
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dönemler çirkinin biçimsel taşıyıcısı lanetli hastalık modern sanat ile birlikte lanetlenmiş 

kimliğinden ayrılmış ve çirkinlik ilk defa kutsanmıştır. Modern sanatçı tarafından kutsanan çirkin 

hastalık temsilini ideal bedeni reddederek gerçekleştirmiş ve seyirlik güzel bedenin yerine hasta 

bedeni tercih etmiştir. Modern sanatçının hastalıklı çirkin estetiği, sanat biçimlerinde arayışları 

beraberinde getirmiş ve hem biçim hem de içerik olarak hastalıklı sayılan ötekinin zaferine 

dönüşmüştür. Konu ve biçim arayışı sanatçının estetik anlayışıyla bir yanda sanatta hasta bedenlere 

bir yanda da izleyiciyi rahatsız eden biçimleri meydana getirmiş, hastalıklı bedenlerin çürüyen 

deforme olan yapıları sanatçının üretimlerinde kompozisyonun en güçlü öğelerinden biri olmuştur.  

Sanatçının imgelem dünyasında yer alan semboller ve biçimler dolaysız bir şekilde büyük bir 

cesaretle plastik unsurlara dönüşmüştür. Sanatta hastalığın kültürel boyutuyla ele alınmaya 

başlanması ötekilerin sözcüsü olan sanatçılar saklanan ve tabulaştırılan çirkinleri çalışmalarının 

merkezine almış bunu yaparken de olayları olabildiğince çıplaklığı ile aktarmayı tercih etmiştir. Dix 

hastalıkların toplumsal bozulmalar sonucunda ortaya çıktığı ve toplumsal ötekileştirmenin 

biçiminin güzelleştirilme çabasının yerine yozlaşmanın kaynağı olan insan zihnini deşifre etmiştir. 

Ötekine yönelik tüm normları yıkarak tabulaştırılmış biçimleri afişe eden Savilla kendilerine esin 

kaynağı olan hastalığın ahlaki boyutlarını farklı biçimlerde aktarmıştır. Çirkinin hasta biçiminin 

formu bozmaya başlamasıyla çağdaş sanatçının boyasında çürümeler, dökülmeler kopmuş 

tamamlanamaz parçalara dönüşmüştür. Sanatçının paletinde yer alan boyalar vebaya yakalanmış 

renklerindeki canlılıklar gitmiş, renkler tuvalde cüzzamlı beden parçaları gibi bozulmuştur. Sanatçı 

çirkinin temsilinde kullanılan malzemeyi çirkinleştirerek bütünlüğü sağlamış izleyicinin görsel ve 

düşünsel dünyasında yer alan ideal güzeli bir daha öldürmüştür. Hastalık metaforu sanatçıların 

yaratıcı dünyasında farklı biçim ve tekniklerle estetize edilmiş çirkinin görsel yansımaları olmuştur. 

Hasta beden imajı sanatçının bilinçli tercihi, ekol ve dönem özellikleri ile birleşerek sanatçının 

özgün ifadesine dönüşmüştür.  

KAYNAKÇA 

Adorno T. W, (2003). Asthetische Theorie, Paperback  

Akalın, Ş. H. ve diğerleri. (2011). Türkçe Sözlük. 11. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. 

Altuner, H. (2015). “Ekspresyonizmde Hıristiyanlık ve “Çarmıhta İsa” Tasvirinin Kullanımı”, SDU 

Faculty of Arts and Sciences Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences, 34: 250-251. 

Bozkurt, N. (2014). Sanat ve Estetik Kuramları, Sentez Yayıncılık, İstanbul.  

Bychkov VV. (1971). Aesthetics of Late Antiquity. Gardariki, Asın: B0725GNHTJ, Moscow. 

Eco, U.  (2009). Çirkinliğin Tarihi, Doğan Yayınevi, İstanbul. 

Eco, U. (2012). Güzelliğin Tarihi, Doğan Yayınevi, İstanbul. 

Erbguth, F. J.  (2010). “Egon Schiele and Dystonia”,  Frontiers of Neurology and Neuroscienc. 27: 

46-60 

Gürses İ. (2015). “Fotoğrafta Grotesk Beden Temsili Dıane Arbus”, UHİVE Uluslararası Hakemli 

İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 10: 365-385. 

Hegel, G. W. F. ve Akıl, T. (2004). Tinin Görüngübilimi,(çev. Aziz Yardımlı), İdea Yayınevi, 

İstanbul.   

Kant, İ.  (2011). Yargı Yetisinin Eleştirisi, (çev. Aziz Yardımlı), İdea Yayınevi, İstanbul.   

Kagan, M. S. (1993). Estetik ve Sanat Dersleri. İmge Kitabevi, İstanbul.  

Kılıç, R. (2014 ). “Türkiye’de Frenginin Tarihi”. Kebikeç Dergisi, 38: 291-305. 

Lessing, G. E. (1882). Sämtliche Werke in zwanzig Bänden, (yay. haz. Hugo Göring), C. 10, 

Gebrüder Kröner Verlag, Stuttgart.  



Social, Mentality and Researcher Thinkers Journal 2020 DECEMBER (Vol 6 - Issue:39) 

smartofjournal.com     / editorsmartjournal@gmail.com       / Open Access Refereed       / E-Journal      / Refereed     / Indexed 
 

2755 

Öğdül, R. G. (2010). “Sayılarla Belirlenen Güzel Beden”, Sanat Dünyamız, 115, 4-5. 

Prıce, M., (2004). Fotoğraf Çerçevedeki Gizem. (Çev:Ayşenaz ve Kubilay Koş), Ayrıntı Yayınları, 

İstanbul.  

Shkepu M.A. (2010). The aesthetics of the ugly Karl Rosencrantz, Phoenix, Kiev. 

Timucin, A. (1994). Felsefe Sözlüğü, İnsancıl Yayınları, İstanbul.  

TOPALOĞLU, H. (2010). “Gölgedeki Bedenin İnşa Sürecinde Toplumsalın Etkileri”, Alternatif 

Politika. 2 (3): 251-276. 

Tunalı, İ. (2007). Estetik,  Remzi Kitabevi, İstanbul. 

Turgut, İ. (1993). Sanat Felsefesi, Üniversite Kitabevi, İzmir.  

Türkmen, M. M. (2016) “Hegel Estetiğinin Modern Heykeldeki Yeri”, MSGSÜ Sosyal Bilimler 

Dergisi. (14): 64-74. 

Yabalak, H. (2020). “Sanatçının Esin Kaynağı Olarak Salgın Hastalık ve Hastalığın Resim Sanatına 

Yansıması”. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Salgın Hastalıklar 

Özel Sayısı, 493-538 

Zeiss, Avner (2009). Estetik, Gerçekliği Sanatsal Özümsemenin Bilimi. (Çev.: Yakup Şahan), 

Hayalbaz Kitap, İstanbul. 

https://www.gagosian.com/artists/j enny-saville/selected-works Erişim: 20.10.2020 


