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Sinemada biyografik öyküler en az roman uyarlamaları kadar önem-
li bir yere sahiptir. Bunun nedeni basittir; biyografik öyküleri hazır senaryo 
olarak düşünmek mümkündür. Biyografik filmler, hayat öyküsü ele alınan 
kişilerin tarihini anlatan filmlerdir bu nedenle yönetmen ve senaristin bir nevi 
tarih yazarı olduğunu söylemek mümkün hale gelir.  

Yazıda incelemeye çalışılacak olan Iris (Richard Eyre, 2001), Fri-
da (Julie Taymor, 2002), Sylvia (Christine Jeffs 2003), Fur: An Imaginary 
Portrait of Diane Arbus (Tutku, Steven Shainberg 2006) ve La Vie En Rose 
(Kaldırım Serçesi, Olivier Dahan, 2007) adlı filmler toplumsal cinsiyet rolleri-
ni ele alışları, kadın karakterlerini sunumları açısından değerlendirilecektir.1 
Toplumsal cinsiyet kavramı; kadınlar ve erkeklere ilişkin uygun rollerin 
toplumsal olarak üretildiğinden birer kültürel inşa olduklarından yola çıkar. 
Cinsiyete dayalı ayrım toplumsal niteliğe sahiptir kadınlar ve erkekler birbirl-
erine göre tanımlanır. Kısaca, bir analiz kategorisi olarak toplumsal cinsiyet, 
“erkeklerin ve kadınların öznel kimliklerinin sadece toplumsal kökenlerini be-
lirgin kılmanın bir yoludur(…)cinsiyeti olan bir bedene zorla kabul ettirilmiş 
bir toplumsal kategoridir” (Scott 2007: 11). 

Iris: Iris Murdoch  
Iris, Iris Murdoch’un eşi John Bayley’in Iris: A Memoir of Iris Mur-

doch (1998) ve Elegy for Iris: A Memoir (1999) kitaplarından John Bayley ve 
filmin yönetmeni Richard Eyre tarafından uyarlanır. 

Murdoch2, hayatını konu alan filmin çoğunda, hastalığı nedeniyle 

* Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü - Doktora öğrencisi
1 Virginia Woolf’un hayatından kesitler taşıyan The Hours (Saatler, Stephen Daldry 
2002) biyografik bir film değildir, Michael Cunningham’ın 1998 tarihli aynı adlı 
romanından uyarlanmıştır bu nedenle yazı kapsamına alınmamıştır.  
2 1919 doğumlu olan Iris Murdoch alzheimer hastalığı nedeniyle 1999 yılında ölür. 
Kesik Bir Baş, Ağ ve Rüya Sakinleri gibi eserleriyle gotik romanın 20. yüzyıldaki ustası 
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çaresiz durumda, yalnız 
yaşayamayan bir insan 
olarak sunulur. 1940’lı 
yılların sonu ve 1950’li 
yılların başında Oxford 
Üniversitesi’ndeki öğren-
cilik yaşamı ile 1990’lı 
yıllara denk gelen hastalık 
süreci filmde paralel kurgu 
ile anlatılır. Murdoch’un 
son dönemine ait her 
sahneyi gençliğine ait 
bir sahne izler. Yazarın 
yaşamının ilk yılları ve 
son yılları karşılaştırılması 
olarak nitelenebilecek 
olan bu kurgu anlayışı, 
alzheimer hastalığını 
adeta yazarın gençlik 
yıllarındaki ‘havailiğinin’, 
‘ ç o k e ş l i l i ğ i n i n ’ , 
‘sadakatsizliğinin’ cezası 
haline getirir.  Filmin afişi 
de gençlik ve yaşlılık 
karşılaştırmasını somut 
biçimde ifade eder; afişte gençliğini oynayan oyuncu Kate Winslet’in yüzünün 
sol yarısı ve yaşlılığını oynayan oyuncu Judi Dench’in yüzünün sağ yarısı yer 
alır. Böylece Murdoch, genç ve yaşlı olarak ikiye bölünmüş olur. Film gençlik 
ve yaşlılık geçmiş ve bugün üzerinden yapılacak tüm okumalara açık hale 
gelir.

Söz konusu cezalandırma üzerine filmden uzun bir bölümü örneklemek 
yerinde olur. Filmin henüz başlarında genç Murdoch’un genç Bayley’i 
öptüğü sahneyi izleriz. Bayley’in daha önce böyle bir tecrübesi olmamıştır 
ve ilerleyen sahnelerde de karşımıza çıkacağı üzere cinsellikleri Murdoch’un 
yönlendirmesi ile sürekli “ben yaparım” demesi ile ilerler. İlk öpüşme sahnesinin 

olarak kabul edilir. Oxford Üniversitesi’nin felsefe edebiyat ve tarih bölümlerinden 
onur öğrencisi olarak mezun olduktan sonra Cambridge’de Wittgenstein’dan dersler 
alır. 1948 yılından itibaren Oxford’da St. Anne College’da felsefe profesörü olarak 
göreve başlar, yirmi yıl boyunca öğretmenlik yapar. Makaleleri yayınlanır, 1953 
yılında Jean Paul Sartre hakkında yazdığı Sartre: Romantic Rationalist adlı eseri ile 
oldukça başarı kazanır. 1954 yılında ise ilk romanı Under the Net yayınlanır. 1956 
yılında Oxford Üniversitesi’nde İngilizce profesörü olan John Bayley ile evlenir. 
1978 yılında Booker Ödülü’nü alır. 1995 yılında, yayınlanan son kitabı Jackson’s 
Dilemma’yı bitirmesi sırasında rahatsızlığı ortaya çıkar.
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ardından gelen sahne ise yazarın hastalığına dair ilk göstergedir, bir kelimenin 
yazımına takılmış alt alta tekrar etmektedir Murdoch. Bu sahneyi Murdoch 
ile buluşmak üzere bir kafeye giren Bayley’in, onun bir kadınla öpüşerek 
vedalaşması karşısında şaşkınlığa düştüğü sahne izler. Bayley ve Murdoch 
eşcinsellik üzerine kısa bir konuşma yaparlar. Murdoch eşcinsel deneyimleri 
olduğunu ima ederken, Bayley kendisi için “tanrı korusun” yorumunu yapar. 
Bu sahneden sonra yaşlı çifti ayrı odalarda çalışır halde görürüz. Murdoch 
çalışmakta zorlanmaktadır, Bayley ise uzaktan ona bakarken, genç Bayley’in 
genç Murdoch’un dairesini uzaktan izlediği sahneye geçilir. Genç Murdoch 
biriyle birlikte olmaktadır, genç Bayley apartmandan içeri girer, dairenin 
kapısını hafifçe aralayarak bakar. Gördüğü, masasının başında çalışmakta 
zorlanan dalıp gitmiş yaşlı Murdoch’tur. Gençliğin cezalandırılmasının en 
saf ve somut halini bu sahnede görmek mümkündür. Genç Bayley aşağı iner 
apartman kapısında beklemeye başlar. Murdoch’un birlikte olduğu adam 
dışarı çıkınca Bayley apartmana girer. Film, sonlarına doğru bu bölüme 
bağlanır. Hastalığın teşhisi konduktan bir süre sonra Murdoch, evde Bayley’ın 
kısa bir dalgınlığı sonucunda dışarı çıkar ve kaybolur. Onu geri getirense 
gençlik döneminde birlikte olduğu Maurice olur. Masada çaresiz bitkin bir 
ifadeyle oturan Bayley adeta geçmişi anımsar ve genç Murdoch’un dairesinin 
kapısını araladığı sahneye dönülür, bu kez Bayley’in ne gördüğünü izleyici de 
görür. Genç Murdoch yüzü görülmeyen biriyle sevişmektedir, sadece belden 
yukarısı çıplaktır. İçerideki adamın gitmesini aşağıda beklediğini daha önce 
görmüş olduğumuz genç Bayley içeri girmiş ve genç Murdoch ile tartışmaya 
başlamıştır. Yaşlı Bayley yatakta kendisiyle birlikte yatan, hastalığı oldukça 
ilerlemiş yaşlı Murdoch’a bağırmaya başlar: “Söylesene şimdi kiminle 
birliktesin Irıs? (…) artık benimsin ve seni istemiyorum”. Bu sekansın 
ardından Murdoch, ünlü Vale House bakımevine kaldırılır ve ölür. 

Alıntılanan sahnelerde kabaca “ne oldum değil ne olacağım de-
meli” türünden bir söyleme kapı açan kurgu, cinsel anlamda eşi Bayley’in 
aksine erken yaşta aktif olan ve çok eşliliği savunan, yaşayan Murdoch’u 
hastalığa ve ölüme hapseder. Filme göre Murdoch’un gençliği çok eşlilikten 
çapkınlıktan ibaretken, yaşlılığı da hastalık dolayısıyla yardıma muhtaçlık 
olarak geçer. Yazarın ömrü boyunca yazdığı romanlar tarih dışına itilir böy-
lece. Irıs Murdoch’un biyografik öyküsü olma iddiası ile yola çıkan Irıs adlı 
film aslında açık biçimde vefakâr, fedakâr sabırlı bir eşin John Bayley’in 
‘ıstırabını’, ‘katlandıklarını’ anlatır. Tüm dünyası kelimeler olan bir yazarın 
kelimelerini yitirerek nasıl felsefesinin temel ilkesi olan özgürlüğünün be-
delini ödediğini ortaya koymayı hedefler. 

Frida: Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón
Frida, Hayden Herrera’nın Frida: A Biography of Frida Kahlo (1984) 

adlı kitabından Julie Taymor tarafından uyarlanır. 
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Filmde, Kahlo’nun3 
hayatının odağında Diego 
Rivera vardır. Henüz açılış 
sahnesinde on beş yaşındaki 
Kahlo, aralarında erkek 
arkadaşı Alejandro Go-
mez Arias’ın da bulunduğu 
okul arkadaşları ile birlikte 
Diego Rivera’yı izlemeye 
gider. Geçirdiği kaza ve 
ilk sevgilisinden ayrılması, 
iyileşme sürecinde yatakta 
olduğu dönemde resim 
yapmaya başlaması, ayağa 
kalkar kalkmaz resimlerini 
Rivera’ya götürmesi ve 
böylece tanışmaları evlen-
meleri filmde hızla anlatılır. 
Kahlo’nun hayatına Ri-
vera girdikten sonra film 
adeta Rivera’nın filmi 
olur. Rivera’nın mesleki 
başarıları, sanatı Kahlo’ya 
kıyasla oldukça öne çıkar. 
Kahlo önce sevgili daha 

sonra eş olarak filmde ikinci plandaki yerini alır. 

3 1907 doğumlu olan Frida Kahlo, devrime ve komünizme doğum tarihini Meksika 
Devrimi’nin gerçekleştiği 7 Temmuz 1910 günü olarak ilan edecek kadar bağlıydı 
(buna rağmen onu filmde sadece bir kez yürüyüşte görürüz ve yanında Diego Rivera 
vardır). 1925 tarihinde, erkek arkadaşı Alejandro Gomez Arias ile birlikte otobüsle 
okuldan dönerken geçirdiği kazada omurgasında, kaburgasında, bacağında kırıklar 
meydana gelir. Vücudunun gördüğü zararı ömrü boyunca atlatamaz. 1927 yılı sonunda 
yürümeye başlayan Kahlo, bu dönemde aralarında Julio Antonio Mella ve Tina 
Modotti gibi isimlerin de bulunduğu aktivisit ve sanatçılarla yakın ilişkiler kurmaya 
başlar. Davetlere ve sosyalistlerin tartışmalarına katılır. 1929’da Meksika Komünist 
Partisi’ne üye olur aynı yıl Diego Rivera ile evlenir (1939’da boşanır 1940’ta tekrar 
evlenirler). 1933’e dek Amerika’da yaşarlar. Kahlo, Andre Breton’un desteğiyle 
1938’de New York’ta bir sergi açar ve resimlerinin yarısının satıldığı bu sergide 
oyuncu Edward G. Robinson, Kahlo’nun dört tablosunu satın alır. Uluslararası bir ün 
kazanan sanatçı 1939’da Paris’te bir sergi açar. Picasso ve Kandinsky gibi sanatçıların 
ilgi gösterdiği sergide Louvre Müzesi sanatçının Çerçeve adlı tablosunu satın alır. 
1950’li yıllarda ‘La Esmeralda’ adlı sanat okulunda öğretim üyeliğine başlayan 
Kahlo, Meksika’daki ilk kişisel sergisini ise 1953’de açar Aynı yıl sağ bacağı kesilen 
Kahlo akciğer ambolisi nedeniyle 1954’te ölür. Sanatçının son eseri ise Viva La Vida 
(Yaşasın Hayat) isimli natürmort çalışmasıdır.
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Filmdeki tüm kadınlar (devrimci fotoğraf sanatçısı Tina Modotti 
hariç), eş olma durumu üzerinden temsil edilirler ve mutsuzdurlar. Kahlo’nun 
annesi Matilde Kahlo, kız kardeşi Cristina Kahlo, Rivera’nın eski eşi Lupe 
Marin ve Natalia Trotsky mutsuz kadınlar olarak sunulurlar. Mutsuzluklarının 
nedeni ise eşleri ile aralarında sorun olmasıdır. Matilde Kahlo oldukça sert 
mizaçlıdır ve eşi ile birbirlerine uzaktırlar. Cristina Kahlo şiddet gördüğü 
eşinden ayrılır yalnızdır. Lupe Marin çok kıskanç bir eş olmuştur ayrıldıktan 
sonra da Rivera’dan bağımsız bir hayat kuramamıştır, sürekli Rivera’yı izle-
mektedir. Natalia Trotsky ise eşinin Kahlo ile birlikteliğinin farkında olan 
hüzünlü bir kadındır. 

Kahlo’nun sanatı ev kadınlığının yanında (Kahlo hem Rivera’ya hem 
de Leon Trotsky’e onlar çalışırken “hizmet” ederken sunulur) bir hobi ol-
maktan öteye ancak iki sahnede gidecektir: 1939 Paris sergisi ve 1953 Mek-
sika sergisi. Paris’te açtığı sergi ile ilgili ilk sahnede, Kahlo kartpostal seçer, 
bir kafede oturup seçtiği kartpostallara yazar, şarkı söylerken dinlediği bir 
kadın sanatçıyla ve erkeklerle birlikte olur. Vogue dergisine poz verir. Kendi 
sergisine dair tek bir kısa çekim yer alır bu bölümde, o çekimde de Picasso 
elini öper. Kahlo’nun Paris başarısı filmde söz konusu görüntülerden ibarettir. 
1953 yılındaki ülkesinde açtığı ilk kişisel sergiye yataktan çıkamadığı için 
başta gidemez, serginin sunumunu Rivera yaparken Kahloyatakta sergiye ge-
tirilir. Film çifti Kahlo’nun yatağında gösteren sahnesiyle biter. Kahlo’nun 
Diego Rivera hayranlığı ile başlayan film, Kahlo’nun Rivera ile yani “eş” 
“koca” ile ilişkisini düzelterek sona erer. 

Sylvia: Sylvıa Plath
Sylvia’nın senaryosunu John Brownlow yazar. Film, Plath’in4 

Cambridge günleri ile başlar. Heyecanla okula gelen Plath, okulda dergi 
dağıtan arkadaşına şiirinin yayınlanıp yayınlanmadığını sorar. Dergiyi 
satanın da şiirinin yayınlanmasına karar verenlerin de erkek olması oldukça 

4 1932 doğumlu olan Sylvia Plath 1963 yılında intihar eder. Yazar ileri derecede 
manik-depresif bozuklukla yaşamak zorunda kalmıştır. Smith College’de toplumsal 
cinsiyet üzerine çalışır. 1952’de, New York’ta konuk editörlük yapar ancak Harvard 
Yaz Okulu’na kabul edilmeyişi onu çok etkiler. 1953 yılında, ciddi bir intihar 
girişiminde bulunur, özel bir klinikte gördüğü tedavi bir yıl sürer. Bu dönemini 
1963 yılında Victoria Lucas adıyla yayımladığı The Bell Jar (Sırça Fanus) kitabında 
anlatır. The Bell Jar; “bir kadının büyümesini anlatan ilk Amerikan feminist romanı 
kabul edilir” (Kızılarslan: 2008). Ted Hughes ile 1956’da evlenirler. İlk şiir kitabı 
The Colossus 1960 yılında yayınlanır. Aynı yıl kızı Freida, 1962’de ise oğlu Nicholas 
doğar, oğlunun doğumundan kısa bir süre sonra eşinden ayrılır. Ayrılık süreci yazım 
açısından Plath için çok verimli geçer. Söz konusu dönemde yazdığı şiirleri Ariel adlı 
kitapta derlenir ve ölümünden sonra yayınlanır. 1982’de yayımlanan The Collected 
Poems ile Pulitzer Ödülü’nü alır. Plath günce tutmaya 1952’de başlar. Yazar günce 
yazdığı ilk dönemde filme de yansıdığı üzere kadınlık erkeklik, evlilikte kadının rolü, 
annelik rolü ve yazarlığın bu roller içinde nasıl gerçekleşeceği üzerine düşünür.
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önemlidir. Plath’in, Hughes 
ile tanıştıktan sonra girdiği 
şiir meclisinin tüm üyeleri 
erkeklerden oluşur. İlk şiir 
kitabı yayınlandığında onu 
eleştiren gazete yazarları 
da erkektir. Filmde Plath’in 
çevresinin, karar verme 
mekanizmasının iktidar 
sahibi erkekler tarafından 
sarılmış olması, onun 
1950’li yıllarda hem kadın 
hem de şair olmasının 
ne kadar zor bir durum 
olduğunu yansıtır. Plath’in 
kısıtlanmışlığı özellikle 
çocuklar geldikten sonra 
onu çevreleyen kadrajlarla 
birlikte iyice ortaya çıkar. 
Söz konusu kadrajlar 
Plath’i ekranın bir köşesine 
yalnız biçimde sıkıştırır. 
Çocuklarla ilgilenen hep 
Plath’dir, eşi Hughes 
ise dışarıdadır. Plath’in 
çalıştığı, öğretmenlik yaptığı okulda öğrencileri kadınken, Hughes’un 
öğrencileri karmadır hatta Huges’un çevresinde genç ve güzel ona hayran kadın 
öğrenciler ağırlıktadır. Kısaca Plath evi, çocukları ve kadın öğrencilerinden 
oluşan dünyasıyla özel alana hapis edilir. Oysa güncelerinden öğrendiğimize 
göre Plath, evlenmeden önce 1956’da erkek arkadaşı Richard Sassoon’la 
birlikte, Paris’te yılbaşı tatili için gitmiş daha sonra Huges’a aşık olmuştur. 

Filmde Plath’in toplumsal cinsiyetle olan mücadelesi yüzeysel biçimde 
ve daha çok kıskanç agresif ve bunalımlı bir kadının davranışları olarak 
yansıtılır. Huges’un daha sonra uzun bir ilişki yaşayacağı Assia Wevill ve eşi 
David Wevill’i evlerinde ağırlarken, Assia Wevil ile Huges arasında sezdiği 
ilişki üzerine sinirlenen Plath önce sofrayı kurarken tabakları ve yemekleri 
misafirlerinin önüne şiddetle fırlatır ardından yemek sırasında eşini kast ederek 
“bizim evde tek bir şair var” der. Film basit biçimde Plath’in geleneksel rol 
kalıplarına karşı duruşunu; feminizmini ‘kıskanç kadın bunalımı’na indirger. 
Benzer biçimde Plath’in intiharı da filmde Huges tarafından terk edilmesi 
ve ona olan karşılıksız aşkı sonucu gerçekleşmiş gibi sunulur. Oysa pek çok 
yazar aynı fikirde değildir;
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Bugün intiharı için bilhassa Ted Hughes suçlansa da asıl so-
run yalnız ve içe dönük bir çocukluk geçiren şairin toplumsal 
baskının kadınlara dayattığı annelik öğretisiyle, annesinin ger-
çek varlığının bilinçdışında yarattığı imgeden şiirlerinde bile 
kurtulamamasıdır. Boşanmamasını telkin eden annesi ile yaşadığı 
dönemin politik kuşatılmışlığı içinde çıkış yolunu bulamayarak 
intiharı seçen şairin, ölümünden iki yıl sonra başlayan Amerikan 
kadın hareketinin öncülüğü yine Plath’in eserlerinin yapması ise, 
iç burkan bir ironidir (Kızılarslan:2008). 
Plath’ın oluşumunda 50’li yılların, böcekbilimci tanrısal erk 
imgesi babasının, sıkı disiplin yanlısı annesinin, geçmişindeki 
Püriten yobazlığin hâlâ at koşturduğu New England (Massachu-
setts) yaşam dizgesinin büyük rolü vardır (…) Sylvia adlı filmde 
gösterildiği üzere kocasını kıskanan ve bu yüzden de kendisini 
yok etmek isteyen aciz bir kadın değildi. Film, onun çocukluğu, 
babası ve annesi hakkında, daha küçücük bir kızken yazdığı 
şiirlere yer vermiyor. İngiltere’de Ted Hughes ile tanışması 
sayesinde başlamış gibi gösteriliyor Sylvia’nın hayatı. Bu da, 
yaratıcı bir kadının hayatına ve ölümüne ait anlamların ancak 
ve ancak bir erkeğin varlığıyla onanabileceği demek ki, yanlış! 
(Eradam: 2004)

Zafer İlbars’ın Sylvia için yaptığı yorum aslında Hollywood 
sinemasının kadın sanatçılar konusuna bakışını çok yerinde özetler: 

Film insanın aklına ister istemez The Hours’u getiriyor. Holly-
wood bir liste yapmış sanki. Malzeme olarak önce Virginia 
Woolf’u kullanmışlardı (…) şimdi ise Plath ile uğraşma vakti 
gelmiş. Ellerinde depresif ve intihara yatkın bir kadın edebiyatçı 
daha var mı bilemiyoruz. Listede kim var acaba?  

Listede sadece üç yıl sonra çekilecek olan, hayatı intihar ile sonlanan 
fotoğraf sanatçısı Diane Arbus’un hayatı vardır.  

Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus: Diane Arbus 
Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus (Tutku), Patricia 

Bosworth’un Diane Arbus: A Biography (1984) adlı kitabından,  Bos-
worth ve Erin Cressida Wilson tarafından uyarlanır. Bosworth kitabını yaz-
arken Arbus’un eski eşinden, iki kızından ve yakın arkadaşlarından bilgi 
alamamıştır. Bosworth, Arbus’un annesi, ağabeyi, kız kardeşi, New York For-
est Hills Fieldston lisesindeki öğretmenleri, sınıf arkadaşları ve fotoğraflarını 
çektiği insanlarla yaptığı söyleşilerden yararlanır. 
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Arbus’un5 hayat hikayesinde ‘kürk’ babasının yaptığı işi ifade et-
mesi açısından doğrudan baba iktidarını temsil eder. Filmin kendisine isim 
olarak Kürk: Hayali Bir Diane Arbus Portresi’ni seçmesi filme dair yapılacak 
okumaların yapısal anlamda kürk (baba) ve onun karşısında konumlanan her 
şeyle ilişkili olmasına olanak tanır. 

Film çıplaklar kampına fotoğraf çekmek için giden Arbus’un 
görüntüsü ile başlar. Fotoğraf çekmesinin şartı soyunmaktır, soyunmak için 
hazırlanırken Lionel’in hediyesi olan kolyesini öperek şans diler ve ardından 
üç ay geriye dönülür. Filmin henüz başta kullandığı ‘giyinmek’ ve ‘soyun-
mak’, kürk sözcüğü ile ilişkili yapısal karşıtlık içinde olan temalardır. Kürk gi-
yen Arbus’un çıplaklığa geçişi baba otoritesinden özgürleşmesinin, kişiliğini 
bulmasının ifadesi haline gelecektir. 

Arbus, babası ve annesinin düzenlediği bir kürk defilesinde eşinin 
asistanıdır, sahne gerisinde yer alır. Fotoğrafları eşi çeker. Defile sırasında 
sunum yaparken gazetecilerden biri Arbus’a kendisinin ne yaptığını sorar; 
“Hayır ben fotoğrafçı değilim ışık ayarları yaparım, aksesuarlarıyla ilgilenirim, 
makyaj yaparım, basit şeyler” diye yanıtlar sanatçı ve kaçar. İzleyen sahnede 
eşi için stüdyoyu hazırlamaktadır Arbus. Ütülerinin başında hiç kıpırdamadan 
gülen simetrik biçimde poz veren güzel kadınlardan oluşan kadrajı hazırlarken, 
kızlarının lavabonun tıkandığını söylemesiyle ve Arbus lavaboyu açmaya 
gider. Ütülerinin başındaki kusursuz güzellikteki kadınlar 1950’li yılların 

5 1923 doğumlu Diane Arbus 20. yüzyılın en önemli fotoğraf sanatçılarından biridir.  
Babası dönemin varlıklı işadamları arasında yer alır. Son derece geleneksel ve baskıcı 
bir aile ortamında yetişen Arbus, 1941 yılında eğitimini yarıda bırakarak babasının 
kürk mağazasında çalışan Allan Arbus’la evlenir. Allan Arbus savaş yıllarında orduda 
aldığı fotoğraf eğitimini eşine aktarır. Çift birlikte moda fotoğrafı stüdyosu açar. İki 
çocukları olur. Arbus, 1957’ye dek eşiyle birlikte moda fotoğrafçılığını sürdürür, 
1958 yılında portre fotoğrafçısı olarak toplumun sınırında alışmadık hayatlar yaşayan 
insanların fotoğraflarını çekmeye başlar. 1959’da eşinden ayrılır (1969 yılına dek 
resmi olarak evli kalmayı sürdürürler). 1960’ta Esquire dergisinde ilk foto-makalesi 
yayınlanır. 1963 ve 1966’ta iki kez Guggenheim ödülünü alır. 1971 yılında intihar 
eder. Ölümünden bir yıl sonra on fotoğrafı büyütülerek Venedik Bienali’nde sergilenir. 
Arbus’un eserleri Metropolitan Müzesi, Victoria & Albert Müzesi gibi müzelerde 
sergilenir.
Dorfman’a göre Arbus’un mutsuzluğunda (tıpkı şair Anne Sexton’da olduğu gibi) 
toplumsal cinsiyet ile ilişkili bakış açısının önemi büyüktür; Arbus, başarısının hak 
edilmemiş olduğuna dair güvensiz ve endişelidir. Yeteneğinden korkar, çalışmalarının 
söylendiği kadar iyi olduğuna inanmaz. Dorfman bu durumu Arbus’un patolojisinin 
kanıtı olmaktan çok onun kuşağındaki pek çok kadının ortak özelliği olduğunu 
belirtir. Arbus’un çalışmalarında tekrar eden en önemli tema ötekilik algısı duyusudur, 
kimi zaman insanların içindeki ötekiliği keşfederken kimi zaman da bir şekilde bunu 
yönlendirip empoze etmektedir (Segal:2005). Susan Sontag ise Arbus’un fotoğrafları 
yoluyla modaya, güzel olana ve aşırı gelişmiş Yahudi ahlaki duyarlığına karşı çıktığını 
belirtir (Sontag: 1993, 58). Arbus “fotoğraf istediğim yere gitmek ve istediğim şeyi 
yapmak için bir izin belgesiydi” diye yazmıştır (akt. Sontag 1993: 55).
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kadına dair ideolojisini 
hissettirir. Gülümseyen kı-
pırdamayan bir modelin 
yakın plan görüntüsünden 
lavaboyu açmaya çalışan 
Arbus’a geçilir. Sahte 
mükemmelliğin altındakini 
keşif, görünürün altındakine 
olan yolculuk böylece 
başlar Arbus için.  

Fotoğraf çekme 
edimi eş Allan Arbus’a ait 
bir edimdir ve dolayısıyla 
erkek iktidarını temsil 
eder. Arbus’un hayatı önce 
eşine ardından babasına 
bağımlıdır. Kendi makinesi 
banyonun dolabında durur 
tuvalete ait kadınsı bir şey 
gibi. Eşinin uyuduğundan 
emin olunca makineyi al-
maya gücü olur. Ertesi gün 
dokuzdaki portre çalışması 
için yürüyüşe çıkacağını 
söyler. Fotoğraf çekmek eşinden izin almanın sokağa çıkmanın bahanesi 
haline gelir. Üst katına taşınan Lionel ile önce arkadaş olur. Lionel ile yaşanan 
cinsel birliktelik ise eşi ile yaşanan cinsel birlikteliğe karşı konumlanır ve tam 
bir özneleşmeye işaret eder. Lionel’in kendi saçlarından kürkünden Arbus’a 
yaptığı kürk, yapaylıktan gerçekliğe samimiyete geçişi temsil eder. Lionel’ın 
ölümü ile birlikte Arbus’un onun yerini aldığını söylemek çok da yanlış olmaz. 
Lionel’ın tanıştırdığı tüm arkadaş çevresi artık Arbus’un fotoğraf dünyasına 
açılan kapıdır. Arbus filmin sonunda çıplaklar kampında kendisi de çıplak 
halde fotoğraf çeker. 

La Vie En Rose: Edith Piaf
La Vie En Rose’un (Kaldırım Serçesi) senaryosunu filmin yönet-

meni Olivier Dahan ve Isabelle Sobelman yazar. Piaf’ın6 hayatını anlatan 

6 Edith Piaf, 1915’te doğar 1963 yılında karaciğer kanserinden ölür. Annesi sokakta 
şarkı söyleyerek yaşamaya çalışırken babası da akrobattır. Çocukluğunda bakılması 
için babası tarafından babaannesinin işlettiği randevu evine bırakılır. Burada 
gözlerinden rahatsızlanır kısa süre görememe sorunu yaşar ve iyileşir. Babası Piaf’ı 
aldıktan sonra sokaklarda birlikte çalışırlar. Yakın arkadaşı Momone ile sokakta şarkı 
söylerken, Fransa’nın ünlü müzikhollerinden birinin sahibi olan Louis Leplee ile 
tanışır. Leplee, Piaf’ın lâkabını başta ‘Küçük Serçe’ yapar ancak bu lâkap kullanıldığı 
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film sanatçının hayatının belli bir dönemini ya da hayatındaki belli bir olayı 
merkezine almaz. Zamanı ikiye bölmek (geçmiş ve bugün gibi) ve kronolojik 
bir yapı kurmak yerine çoklu zaman anlatısını, farklı yıllarda gezinmeyi, za-
manda geri-dönüş ve ileriye-gidiş yapmayı tercih eden bir yapı kurar. Böylesi 
bir yapı dramatik ve konvansiyonel bir öykü anlatımına, özdeşleşmeye dayalı 
bir yapı değildir. Modernist sinema geleneğine yakın durur, Piaf’ın hayatını 
bir bütün olarak anlamlandırmamıza yardımcı olur.

Filmde Piaf’ın hayatında yer alan iki erkeğin etkisi ön plana çıkarılır 
ve hatta söz konusu iki karakter onun kurtarıcısı, yaratıcısı olarak sunulur. 
İlki Louis Leplee, ikincisi ise besteci ve şair olan Raymond Asso’dur. Louis 
Leplee, Piaf sokaklarda şarkı söylerken onu keşfeder ve müzikhole çıkarır. 
Raymond Asso ise Leplee’nin öldürülmesinden sonra yeniden gece kulüpler-
inde şarkı söylemeye başlayan adeta ortada kalan ve kariyeri tehlikeye girmiş 
gibi sunulan Piaf’ın ikinci kurtarıcısı olur, yeniden doğuşunu sağlar. Ona 
müzik eğitimi verir, sahne duruşunu öğretir. Piaf filmde tamamen cinsellikten 
arındırılmış, yardıma muhtaç çocuksu bir kişiliktir. Çocuksuluğu dini inancı 
ve çevresini adeta bir aile gibi saran ekibiyle pekiştirilir. Filmin başında Titin, 
gözlerinin sağlığına kavuşması için küçük Piaf’ı Rahibe Teresa’ya dua etmeye 
götürür. Bu sahneden sonra Piaf’ın dua geleneği sürer. 1960 Olympia konseri 
öncesinde dua eder ve sürekli taktığı haçını kaybettiği için konsere çıkmayı 
geciktirir, haçı bulununca sahneye çıkar. 

Piaf’ın ölümünden üç yıl önce 1960 Olympia konserinde çok sevdiği 
Non, Je Ne Regrette Rien’i7 (Hiçbir Şeyden Pişman Değilim) söylemesi Frida 
Kahlo’nun son eserinin Viva La Vida (Yaşasın Hayat) oluşunu hatırlatır, tek 
farkla Frida filmi söz konusu esere yer vermez. 

Sonuç 
Çalışmada yapım senelerine göre incelenmeye çalışılan Iris, Frida, 

Sylvia, Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus ve La Vie En Rose film-
lerinin kadın karakterleri gözden geçirildiğinde karşımıza çıkan sonuçları beş 
maddede toplayabiliriz:

1-Iris, Frida ve Sylvia konu ettikleri sanatçıya doğrudan ilk isim-
leriyle hitap etmeyi seçer. Fatih Özgüven’in yerinde yorumuyla 
Sylvia adı “gereksiz bir senlibenlilik” taşır (2004). Bu bağlamda 
Fur: An Imaginary Portrait of Diane Arbus ve La Vie En Rose‘un 

için ‘Kaldırım Serçesi’ olarak değiştirir. Birlikte olduğu Marcel Cerdan’ın 1949 
yılında uçak kazasında ölmesinden sonra morfin kullanmaya başlar, aynı zamanda 
yoğun olarak alkol de kullanmaktadır. Edith Piaf’ın cenaze törenine, Katolik Kilisesi 
Paris Başpiskoposu’nun cenaze törenini yapmayı reddetmesine rağmen on binlerce 
kişi katılır.
7 “Hayır! Hiçbir şeyden! Hayır! Pişman değilim hiçbir şeyden! Ne bana yapılan 
iyilikten, Ne de kötülükten, hepsi bir benim için!”
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konularıyla aralarına bir mesafe aldıklarını söylemek mümkün 
hale gelir.
2-Filmlerden Iris ve Sylvia karakterlerinin ölümünü gösterirken 
diğer üçü karakterlerini yaşarken gösteren bir sonu tercih eder. Bu 
konuda özellikle La Vie En Rose filminde Piaf’ı ölüm döşeğinde 
gösteren sahnenin ardından sanatçı Non, Je Ne Regrette Rien’i 
söylerken filmin bitmesi oldukça önemlidir. Bu sayede Piaf’a 
söylediği şarkı ile ölümsüzlük kazandırılır. 
3-Iris, Frida ve Sylvia filminde kadın sanatçıların hayatında 
öykünün merkezi olarak eş ve sevgililer alınır. Filmler daha 
çok söz konusu eş ve sevgililerin filmi haline gelir. Kadın kara-
kterlerin yaşamı eş ve sevgililer üzerinden tanımlanır. Fur: An 
Imaginary Portrait of Diane Arbus’ta sevgili özgürleşmek için 
araç olarak sunulur. La Vie En Rose’da ise erkekler, çocuksu bir 
masumiyete sahip sunulan karakterin koruyucusu işlevi görürler.
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Özet: Sinemada kadın sanatçıların hayat hikâyelerine rastlamak oldukça güçtür. 
Hayat hikayesi film haline getirilen kadın sanatçılar (Iris Murdoch, Magdalena 
Carmen Frida Kahlo y Calderón, Sylvia Plath, Diane Arbus ve Edith Piaf) ise trajik 
hayat hikayelerine sahiptirler, ya intihar etmişlerdir ya da ağır hastalıklar nedeniyle 
ölmüşlerdir. Çoğunlukla hayatlarına giren erkekler merkez alınarak konu edilirler. 
Hayatları erkekler tarafından yönlendirilir. Mesleki başarıları göz ardı edilir.
Anahtar sözcükler: Kadın sanatçı, biyografik film.

Abstract: It is really difficult to see biographies of women artists in films. Women 
whose biographies filmed have tragic stories (Iris Murdoch, Magdelena Carmen Frida 
Kahlo y Calderon, Slyvia Plath, Diane Arbus and Edih Piaf). They either committed 
suicide or died because of severe illnesses. In these films they were portrayed as 
subordinate characters around the central male character. Their lives were manipulated 
by these men and their professional successes has been disregarded.
Key words: Woman artist, biographic film.


