Fizyonominin Edebiyata Yansımaları
Doğanay ERYILMAZ*

Özet:
Bu çalışmanın hedefi, fizyonomik özelliklerin edebiyattaki yansımalarının ve betimlemelerde kullanım amaçlarının ortaya konmasıdır. Bu bağlamda, çalışmamızda öncelikle fizyonomi
araştırmalarının tarihçesinden bahsedilmekte, daha sonra sanatta fizyonomi kullanımı konusuna
değinilmektedir. Edebiyatta fizyonomiden yararlanılması, çok eski dönemlerde de görülmektedir.
18. yüzyılda Lavater’in ortaya attığı fizyonomik özelliklere dayanarak insan karakterinin belirlenebileceği görüşü, yazarları eserlerinde insan betimlemelerini bu yönde yapmaya yöneltmiştir.
Bu görüşler özellikle Realist dönem yazarları tarafından benimsenmiştir. Bunun nedeni, edebi
ürünlerde görsel bir malzeme kullanılamaması ve eser karakterlerinin dış görünüşünün betimlemesinden yararlanılarak, okuyucuya kişilik özelliklerini yansıtılmasının mümkün olmasıdır.
Bilimin ilerlemesi ile önemini kaybeden fizyonomi çalışmalarına, edebi betimlemelerde karakterlerin ruhsal durumlarının ön plana çıktığı psikanalitik eserlerden, karakterlerin kişilik özelliklerinin silikleştiği postmodern eserlere kadar hemen hemen her edebi üründe yer verilmektedir.
Anahtar kelimeler: Fizyonomi çalışmaları, Johann Kaspar Lavater, sanatta fizyonomi, edebiyatta fizyonomi, karakter analizi.
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sanatına karşı bir argüman çıkarmak ve onu gülünç duruma düşürmek istemeleri
üzerine, Socrates’in Zopyre’yi doğruladığı belirtilmektedir:
“Doğal olarak tüm bu kötülüklere eğilimliyim: ama erdemin sürekli uygulanmasıyla, hatalarımı düzeltmeyi ve eğilimlerimi ortadan kaldırmayı başardım.”
(Plane, 1797, s. 55)

Hipokrat (İÖ 460-İÖ 370 [?]) ise insanı şişman-zayıf olarak ikiye ayırır ve
Empedokles’in “dört unsur kuramı”nı benimseyerek geliştirir. “Humoral patoloji
teorisi” olarak da adlandırılan bu kuram, dört elementin (su, ateş, hava, toprak)
dört fiziksel nitelikle (nemli-soğuk, nemli-sıcak, kuru-soğuk, kuru-sıcak) birleşerek vücuttaki sıvıları (kan, sarı safra, balgam, kara safra) etkilemesi esasına dayanır.
Bu sıvılardan biri diğerinden fazla olduğu zaman, sıvıların oranına göre insan sıcakkanlı, karamsar, öfkeli ya da sakin olur. Bu kurama göre, et, yumurta gibi gıdalar
tüketildiğinde artan kanın (nemli-sıcak) fazlalığında tembellik, uyku hali, gerinme,
esneme, ciltte kızarıklık ve sivilceler görülür. Kuru gıdalar fazla tüketildiğinde ise
kara safra (kuru-soğuk) karamsarlığa ve korkulu rüyalar görmeye neden olmaktadır. (Bayat, 2010, s. 126.)
Bergamalı Galen’in de gelişmesine katkıda bulunduğu bu kuram, tıpta hastaların fizyonomik özelliklerine göre teşhis ve tedavi edildiklerini gösteren bir bulgudur.
Aristoteles, dış görünüşle karakter özellikleri arasındaki ilişkiyle ilgili literatüre sık sık gönderme yapmıştır. Kendisinin de bu ilişkinin varlığına inandığı,
özellikle Organon (Ὄργανον) adlı mantık çalışmasının üçüncü cildi olan Birinci
Çözümlemeler’de bulunan şu satırlardan anlaşılmaktadır:
“Tabii tesirlenmelerin aynı zamanda bedende ve ruhta bir değişikliğe sebep oldukları kabul olunursa (şüphe yok, musikinin öğrenilmesi ruhta bir değişiklik
hasıl eder; fakat burada bizim için tabii olan tesirlenmeler bahis konusu değildir: birer tabii hareket olanlar daha çok, söz gelimi, tutkular ve isteklerdir) beden
görünüşüne göre hükmetmek mümkündür. Öyleyse bu ilk şart kabul olunursa
ve bir tek işaretin bir tek tesirlenmeye tekabül ettiği kabul olunursa, ve nihayet
her bir hayvan nevi için hususi bir tesirlenme ve işaret koyabilirsek, beden görünüşlerine göre hükmedebiliriz.” (Aristoteles, 1966, s. 190-191)

Aristoteles, beden görünüşüne göre karakter tespiti yapılabileceğini söyledikten sonra, hayvanların bazı doğal yüz ifadelerinin belirli karakter özellikleri gösterdiğine değinir ve aslan örneğini verir. Aslan cesur ve alicenap bir hayvandır. Bu
özelliği, bedenine ve yüzüne çeşitli işaretlerle yansımaktadır. Aristoteles, söz konusu işaretlerin herhangi bir insanda da bulunması durumunda bu kişinin de cesur ve
âlicenap olduğunu öngörmektedir. (Aristoteles, 1966, s. 192)
Fizyonomi ile ilgili yazılmış ilk sistematik çalışma, Aristoteles’e mal edilen
ancak muhtemelen, Aristoteles’in ilk derslerini verdiği Lykeion okuluna ait olan
Dört Öge-Yıl 6-Sayı 12-Ekim 2017
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madıklarının tespit edilmesi işleminden, İskender Fahreddin’in Fizyonomi, İlmi
Sima adlı batılı kaynaklara dayanarak yapılan çalışmasında da bahsedilmektedir.
Bu çalışmanın “İlmi eşkal” başlıklı bölümünde verilen bazı dipnotlar, kriminoloji
alanında fizyonomiden nasıl yararlanıldığına ilişkin veriler içermektedir:
“Polis müdüriyeti (fizyonomi) mütehassısına sevkedilecek bir maznunun, mütehassıs memuru tarafından evvela hangi tiplerden olduğu tespit edildikten
sonra, umumi hatlarının ifade ettiği manalar birer birer tespit edilmelidir. Bazı
mütenakız hatlar, maznunun mütenakız evsaf ve kabiliyetini ifade eder. Rapor
tanziminde bu hususa dikkat ve itina etmek ve müşahedeleri aynen ve isabetli
yazmak lazımdır.” (Fahreddin, 1933, s. 63)

Sanatta fizyonomik özelliklere, doğal olarak en fazla resim alanında başvurulmaktadır. Bu alanda, rönesans döneminde ressamların fotoğrafta olduğu gibi, karşısındakileri gördükleri/olması gerektiği şekilde resmetmeleri söz konusudur (örneğin:
Leonardo da Vinci, Mona Lisa). Barok döneminde bu düzen ve sakinliğin yerini,
ışık-gölge oyunları alsa da yüz ifadelerinde gerçeğe uygunluk korunur. Nicolas de
Largillierre’in Charles le Brun adlı çalışması bu dönemin resim sanatında yüz ifadelerini göstermesi açısından uygun bir örnek olarak gösterilebilir. Claude Monet’nin
La Premenade (Gezinti) adlı tablosunda olduğu gibi İzlenimcilik akımıyla birlikte
siluete dönüşen yüz hatlarının Kübizmle birlikte dağılmaya başladığı (örneğin:
Robert Delaunay, Metzinger’in Portresi), Edward Munch’ın Çığlık adlı tablosunun
örnek olarak gösterebileceğimiz Dışavurumculukta ise gerçeğe uygunluğunu büyük
ölçüde kaybettiği görülmektedir. Yüzlerin belirsizliği ise sürrealizm akımında net
bir şekilde karşımıza çıkmaktadır (örneğin: Salvador Dali, Mae West’in Yüzü; Uyku).
Edebi metinlerde ise, karakter betimlemesi yapılırken genel olarak yüz hatlarının karakteri yansıtması hedeflenir. Herhangi bir görsel verilmesi mümkün
olmayan edebi metinlerde, karakterin fizyonomik özellikleri hakkında verilen ilk
bilgiler okuyucunun zihninde bir tipin canlanmasını sağladığı için karakterin iç
dünyasıyla dış görünümü arasındaki uyum önemlidir.
Fransız edebiyatında modern anlamda yazılmış ilk romanlardan biri olan
Madame de La Fayette’e ait La Princesse de Clèves’de (1678) fizyonomik özelliklerin
karakter üzerindeki etkisini gösteren betimlemelere yer verilmektedir. Psikolojik
betimlemeleri ile ünlü olan eserde yazar, aşırı erdemli bir kadın olan geleceğin
Clève Prensesi Mademoiselle de Chartres’ı fizyolojik olarak betimlerken, kötü olamayacak kadar düzgün hatlara sahip olduğunu şu sözleriyle ifade eder:
“Tüm hatları düzgündü, yüzü de kişiliği de iyilik ve güzellikle doluydu.” (La
Fayette, 1678, s. 41)

Edebiyatta fizyonomik özelliklerin verilerek karakterin betimlenmesi yöntemi realizm akımında daha yaygın ve net bir şekilde görülebilmektedir. Realist
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özellikleri betimlenirken okuyucuya aktarılır.
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“Eugénie bütün öteki kasaba çocukları gibi güzelliği gösterişsiz ama sağlam yapılı bir çocuktu. Ama, Eugénie Moli Venüs’üne bile benzeseydi, biçimleri kadını
arıtan ve ona eski yontucuların bilmediği bir kibarlık veren Hıristiyanlık duygusunun o tatlılığıyla, inceliğiyle soylulaşmıştı. Eugénie’nin kocaman bir başı,
Phidias’ın elinden çıkmış Zeus yontusunun erkeksi ama, narin alnı, tertemiz
yaşamının bütünüyle oraya yansıyarak fışkıran bir ışık bıraktığı kurşuni gözleri
vardı. Eskiden körpe ve pespembe olan yüzünün çizgilerini, hiçbir iz bırakmayacak kadar yumuşak geçen ama, derinin kadife gibiliğini yok eden bir çiçek
hastalığı kalınlaştırmıştı. Bununla birlikte cildi hala öylesine yumuşak ve öylesine inceydi ki, annesinin tertemiz öpücüğü orada geçici olarak kırmızı bir iz
bırakıyordu. Burnu biraz fazlaca iriydi ama, bin bir çizgi içindeki dudakları aşk
ve iyilik dolu olan bir sülüğen kırmızılığındaki ağızla uyum sağlıyordu.” (Balzac,
1999, s. 21)

Balzac’ta fizyonominin bu denli önemli olmasında, İsviçreli teolog Johann
Kaspar Lavater’in (1741-1801) İnsanları Fizyonomilerinden Tanıma Sanatı adlı
çalışması son derece etkilidir. Lavater’in çalışması, insanların yüzlerinde karakterleri ile ilgili Tanrı tarafından çizilmiş hatların bulunduğu düşüncesine dayanır. Temelinde Alman Doktor Franz Joseph Gall’ın ortaya attığı kafatası şeklinden insan karakterini, özellikle suça yatkınlığı bağlamında belirleme iddiasında
olan frenoloji sözdebilimi vardır. Balzac, bu iki teorisyenin fikirlerini İnsanlık
Komedyası’nda uygulamaya geçirir, hatta bazı eserlerinde bunlara açıkça yer verir:
“Fizyonominin kanunları, yalnızca karaktere uygulanmasında değil, varlığın kaderine bağlı olarak da kesindir. Geleceği gösteren fizyonomiler vardır. Bu yapı
iskelesinde yok olanların tam bir resmini yapmak mümkün olsaydı ve bu canlı
istatistik Topluma aktarılsaydı, Lavater’in ve Gall’ın bilimi, tüm bu insanların,
hatta masumların bile kafasında tuhaf işaretler bulunduğunu gözle görülür bir
şekilde kanıtlayabilecekti”. (Balzac, 1841, s. 228)

Bu teorileri kullanarak Balzac, pek çok karakterini okuyucunun gözünde net
bir şekilde canlandırmaya çalışır. Örneğin, bir suçluyu şöyle betimler:
“Fizyonomisinin bir çizgisi, kaderinde cinayet olan insanlar hakkındaki
Lavater’in bir iddiasını doğruluyordu, çapraz ön dişleri vardı.” (Balzac, 1855,
597)

20. yüzyıla gelindiğinde, realizm akımındaki kadar olmasa da, yine fizyonomik özelliklere değinilerek karakteristik özelliklerin aktarıldığı görülmektedir.
Bu yüzyılın önemli Fransız yazarlarından olan Marcel Proust (1871-1922) Kayıp
Zamanın İzinde başlıklı yedi kitaptan oluşan serisinde, Balzac gibi, döneminin insanlarının sosyal ve ahlaki yapısını anlatmaya çalışmıştır. La Prisonnière (Mahpus)
adlı romanında Proust, Albertine’in değişen ruhsal ve karakteristik yapısıyla birlikte görünüşünün de değiştiğini şu şekilde belirtir:
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Burada yazarın verdiği betimlemenin amacının herhangi bir karakteri be-

Deringil, S. (2002). İktidarın Sembolleri ve İdeoloji II. Abdülhamit Dönemi ( 1876-1909) (Çev.
timlemek
olmadığı, karakterlerden birinin güven duyduğu ama güvenilmesi için
G. Ç. Güven). İstanbul: YKY.

herhangi bir özelliği olmayan iki tip sıradan insanın genel bir betimlemesinin yapılması hedeflendiği görülmektedir.

Fatma Aliye Hanım. (1995). Ahmed Cevdet Paşa ve zamanı. İstanbul: Bedir.
Foucault, M. (2006). Deliliğin Tarihi ( Çev. M. A. Kılıçbay). Ankara: İmge.

Örneklerde de görüldüğü üzere, edebiyatta fizyonomi, karakterlerin dış görünüşlerinin aktarılmasıyla iç dünyalarının yansıtılması açısından her dönemde
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