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Jules Feiffer's America
Jules Feiffer

Eisenhower'dan Reagan'a
Jules Feiffer'ýn Amerikasý
Levent Gönenç
Elinizde tuttuðunuz bu kitap bugüne kadar Amerikan
toplumu

üzerine

yapýlmýþ

en

yetkin

sosyolojik

çalýþmalardan biridir. Belki bu önsözün ön sözünde
böyle bir yargýyla karþýlaþmak bazý okurlarý þaþýrtmýþ
olabilir. Bu kitap büyük ihtimalle kitapçýlarýn sosyoloji
bölümünde

deðil

çizgi

roman

bölümünde

sergilenmektedir. Pek çok okur da bu kitabý iþten güçten
arta kalan zamanlarýnda hoþça vakit geçirmek için
almýþtýr. Kuþkusuz Jules Feiffer'ýn çizgileri kolaylýkla
tebessüm etmenizi saðlayabilir. Hatta sizi tebessüm
ettirirken düþündürebilir de... Ama "Jules Feiffer'ýn
Amerikasý"

bunun

ötesinde,

genel

olarak

post/endüstriyel toplum, özel olarak Amerikan toplumu
üzerine yetkin sosyolojik gözlemler içerir. Klasik
anlamýyla sosyoloji sosyal bilimlerin bir kolu; karikatür
ise plastik sanatlarýn bir dalýdýr. Ýlk bakýþta sosyolojiyle
karikatürü baðdaþtýrmak güç olabilir, ancak okur kitabýn sayfalarýný
çevirdikçe bu iki unsurun ne kadar ustalýkla harmanlandýðýný
görecektir.
Karikatür sanatý ortaya çýkýþýndan bugüne kadar insaný konu almýþ,
insan toplumsal çevresiyle birlikte karikatüre malzeme olmuþtur.
Hayvanlarý konu alan karikatürler bile ya hayvanlarý insanlarla olan
iliþkileri çerçevesinde ele almýþ ya da onlarý insanlaþtýrmýþ ve insanlarý
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anlatmak için bir araç olarak kullanmýþtýr. Bu baðlamda karikatür, yine
insaný konu alan ve sosyal bilimlerin temelini oluþturan iki disipline;
tarihe ve felsefeye hep yakýn durmuþtur. Siyasi karikatür tarihe notlar
düþerken, grafik mizah bize felsefenin temel problemlerine farklý bir
açýdan bakma imkaný vermiþtir.
Sosyal bilimlerin temelini oluþturan bir baþka disiplin, sosyoloji de
karikatürle yakýn iliþki içindedir. Karikatür insaný anlatýrken onu sosyal
çevresinden ayrý düþünmez. Dolayýsýyla, her karikatür onu çizen
sanatçýnýn yaþadýðý topluma iliþkin sosyolojik bir takým ipuçlarý içerir.
Bunun ötesinde karikatüre sosyolojik bir derinlik katmak ise ayrý bir
ustalýk iþidir. Örneðin, Hogarth 18. yy. Ýngiliz toplumundaki sýnýflara, bu
sýnýflar arasýndaki iliþkilere/çeliþkilere ve sosyal deðiþimin sancýlarýna
ayna tutar; Sempé ise endüstriyel toplumdan post-endüstriyel topluma
geçiþte Fransýz burjuvazisinin mükemmel siyah-beyaz bir fotoðrafýný
çeker. Feiffer da bu sentezi yakalayabilen ender sanatçýlardan biridir.
O çizgilerinde, özellikle II. Dünya Savaþý sonrasý Amerikan
toplumunun sosyolojik bir analizini yapar. Eisenhower, Johnston ve
Carter gibi tarihi kiþiliklerin; 68 Hareketi, Vietnam Savaþý ve Küba Krizi
gibi tarihi olaylarýn arka planýnda Amerikan toplumunu hicveder. Ancak
Feiffer'ýn analizleri Amerikan toplumuyla sýnýrlý kalmaz. Onun kararsýz
fýrça darbelerinde nefes alýp veren karakterler yerel ve küresel
düzeyde kapitalizmin çarklarý arasýnda ezilen/ezilmemek için direnen
bireyi anlatýr.
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Sosyolojinin en önemli kavramlarýndan biri olan iktidar çaðdaþ
toplumlarda çeþitli biçimlerde ortaya çýkar. Örneðin, ünlü sosyolog
Gianfranco Poggi iktidar biçimlerini ele aldýðý kitabýnda esas olarak
dört iktidar biçiminden söz eder: Siyasi, ideolojik, ekonomik ve askeri
iktidar. Feiffer bütün bu iktidar biçimleriyle dalga geçer. Devlet
tarafýndan kullanýlan siyasi iktidar toplumdaki en üstün gücü ifade
eder, ancak, Feiffer'ýn vurucu bir biçimde ortaya koyduðu gibi, sonuçta
siyasi iktidar bile insanýn saf duygularý karþýsýnda anlamsýz kalýr (Fig.
1). Günümüzde ideolojilerin erozyonundan söz edilmektedir.
Baudrillard'a göre, medya, imaj ve sembollerin hakimiyetindeki bir
dünyada simülasyon ve simülakra ideolojinin yerini almýþtýr. Feiffer'ýn
bir bantýnda Marx, Keynes, Freud ve Darwin'in ölmek istemiyorlarsa
televizyonu denemeleri gerektiðini söyleyen karakter Baudrillard'nýn
fikirlerini özetliyor gibidir (Fig. 2). Ýdeolojik iktidar çoðu zaman
karþýmýza dini iktidar olarak çýkar. Feiffer bu iktidarý ciddiye almadýðýný
da Ýncil'in ikinci cildini bekleyen bir rahibin aðzýndan açýklar (Fig. 3).
Ekonomik ve askeri iktidar ise sýrasýyla sermayedarlarýn ve ordunun
elinde toplanmýþtýr. Günümüzde Amerikan toplumunda ekonomik
iktidarýn profili kapitalist sistem tarafýndan belirlenir. Feiffer
bantlarýnda, bu sistemin temelinde yatan iki önemli itici gücün haset ve
açgözlülük olduðunu söyler (Fig. 4, 5). Askeri iktidar ise disiplinli ve
azametli görünüþüne raðmen zaman zaman
olabildiðince irrasyonel olabilmektedir. Bunu en iyi
anlatan örneklerden biri, Feiffer'ýn 1950'li yýllarda,
Kore Savaþý sýrasýnda askere alýndýðýnda çizdiði
"Munro" isimli çizgi öyküdür. Bu öyküde Feiffer 4
yaþýnda askere alýnan bir çocuðun kendini
kurtarmak için verdiði savaþ anlatýr (Fig. 6). Feiffer
son çözümlemede bütün bu iktidar biçimlerinin
yarattýðý hayal kýrýklýðýna iþaret eder (Fig. 7).
Feiffer bantlarýnda çok çeþitli karakterlere yer
verir, ancak zaman içinde bazý tiplerin öne çýktýðý
söylenebilir. Bunlar arasýnda belki de en dikkat
çekici olan, okurlarýn ilk kez 1950'li yýllarda
tanýþtýðý Dansçýdýr. Feiffer'ýn. Sanatçýnýn ilk çizdiði
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Dansçý bantýnda, siyahlar giyinmiþ zarif bir kadýn estetik bir biçimde
bahar için dans eder ama ne yazýk ki bu dans yerini bulmaz ve
Dansçýnýn üzerine kar yaðar. Daha bu ilk bantta Dansçýnýn karakteri
ortaya çýkar: Dansçý iyi niyetlidir; daha iyi bir dünya için dans eder ama
modern dünyanýn gerçekleri her seferinde onu hayal kýrýklýðýna uðratýr.
Dansçý her ne kadar yenilen, yýkýlan, kaybeden taraf gibi görünse de
aslýnda o bir protestocudur. Dans ederek statükoya karþý çýkar. Feiffer
Dansçýnýn gerçek hayatta bir karþýlýðý olduðunu söyler. O, Feiffer'ýn ilk
birlikte olduðu kadýndýr. Kendisinin 20, onun 23 yaþýnda olduðunu, bir
süre bir iliþki yaþadýklarýný ve onun hep kendisini dans gösterilerine
sürüklediðini anlatýr. O yýllarda dans gösterilerinden önce dansçý çýkar
ne yapacaðýný anlatýrmýþ. Ýþte Feiffer bu ritüelden esinlenerek Dansçý
karakterini yaratmýþ ve böylece o sevgilisini ölümsüzleþtirmiþtir.
Sonuçta, Feiffer Dansçýyý o dönem birlikte olduðu kýz arkadaþýndan
esinlenerek yaratmýþtýr ama dansýn ve dansçýlarýn 68 hareketinin
protest tavrýnýn en önemli simgelerinden biri olduðu düþünüldüðünde,
bu karakterin Feiffer'ýn dünya görüþünü de çok güzel özetlediði
söylenebilir.
Feiffer derin konularý olabildiðince sade bir çizgiyle anlatýr. Her ne
kadar onun bantlarý sözcüklere, fikirlere dayanýyor gibi görünse de
aslýnda o büyük bir çizgi ustasýdýr. Feiffer'ýn desenlerinde, bazý
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eleþtirmenlerin de iþaret ettiði gibi, Rodin ve Matisse'in desenlerindeki
tat bulunabilir. Onun alelacele çizilivermiþ gibi görünen desenlerinin
ardýnda çok güçlü bir kompozisyon, anatomi, ýþýk ve gölge bilgisi
olduðu görülür. Feiffer çok az çizere nasip olabilecek mükemmel bir
hareket duygusuna sahiptir. Dansçý bantlarýndaki çizimler bunun en
güzel örneðidir. Basit gibi görünen bu üslup aslýnda zaman içinde
kazanýlmýþ, üzerinde çok çalýþýlmýþ, çok emek verilmiþ bir çizgi
evreninden süzülür. Feiffer baþlangýçta William Steig, Robert Osborn
ve UPA çizgi filmlerinden etkilendiðini söyler. Gençlik yýllarýnda bir süre
birlikte çalýþtýðý çizgi roman ustasý Will Eisner'dan da çok þey
öðrenmiþtir.

Zamanla

çizgisi

oturmuþ

ve

kýsa

sürede

onu

çaðdaþlarýndan ayýran farklý üslubunu yakalamayý baþarmýþtýr.

Feiffer bantlarýnda arka plan kullanmaz. Bu, ihmal, yetersizlik veya
tembellikten kaynaklanan bir eksiklik deðildir. Bu, onun tiyatro sanatýna
olan ilgisiyle açýklanabilir. Feiffer ayný zamanda usta bir oyun yazarý ve
senaristtir. O bantlarýnda esprileri monolog veya diyaloglar içinde
geliþtirir; dramatik atmosferi karakterlerin uygun jest ve mimikleriyle
pekiþtirir. Böyle bir anlatým biçiminde karakterler, onlarýn tavýrlarý ve
anlattýklarý ön plana çýkar. Dolayýsýyla Feiffer büyük ihtimalle,
karakterlerin üzerinde toplanan ilgiyi daðýtmamak için arka plan
çizmez. Bir anlamda spot ýþýk sahnede karakterin üzerindedir; dekor
asgari ölçüde, çok gerektiði zaman kullanýlýr. Feiffer Yahudi
komedyenlerden, özellikle stand-up sanatçýlarýndan büyük ölçüde
etkilendiðini söyler. Bu etki özellikle tek karakterler üzerine kurulmuþ
bantlarda açýkça görülebilir.
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Feiffer kendinden sonra gelen pek çok sanatçýyý etkilemiþ bir çizgi
ustasýdýr,

ancak

sanatçý

kimliði

çizerliðiyle

sýnýrlý

deðildir.

Kütüphanelerde "Feiffer" anahtar kelimesini tarayanlar oldukça uzun
bir listeyle karþýlaþacaklardýr. Ciltler dolusu bant/karikatür ve bunlarýn
yanýnda bir dizi roman, oyun, senaryo, çocuk kitabý... Feiffer öteden
beri edebiyatla yakýndan ilgilenmiþ, hatta 1963 ve 1977 yýllarýnda
"Harry: The Rat with Women" ve "Ackroyd" isimli iki roman yazmýþtýr.
Son yýllarda ise bu ilgisi özellikle çocuk kitaplarý üzerinde
yoðunlaþmýþtýr. Feiffer çocuk kitaplarýna yöneliþini þöyle anlatýr: "Þey,
aslýnda çok yýllar önceydi, sanýrým 63 yýlýydý. Þimdi bir klasik olan "The
Phantom Tollbooth" kitabýný resimlemiþtim. Bunun sadece bir kerelik
bir þey olacaðýný düþünmüþtüm. Kitabýn yazarý, Norton Juster benim
dostum ve oda arkadaþýmdý ve bu iþin kafamdaki kariyerle hiçbir ilgisi
yoktu. O zamanlar sosyal ve siyasi satir yazýp çizmekle ve hükümeti
devirmeye çalýþmakla meþguldüm. O zamanlar amacým buydu. Sonra
aradan yýllar geçti, 30 yýl kadar, ve bir ev dolusu çocuðum oldu; onlarý
eðlendirmek için bir yol bulmam gerekiyordu. Onlara okuduðum
hikayeler -Charlotte's Web, Roald Dahl hikayeleri, James Marshall ve
Maurice Sendak'ýn resimli kitaplarý- kendi hikayelerimi yazmak için
bana ilham verdi." Feiffer bu ilhamý birikimiyle birleþtirerek bir düzineye
yakýn çocuk kitabýna imza atmýþ ve çocuklarý da hayran kitlesine
katmayý baþarmýþtýr.
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Feiffer bugün artýk düzenli olarak çizmiyor. 2000 yýlýnda, Bush ve
Gore arasýndaki baþkanlýk yarýþýný olaðanüstü sýkýcý bulduðu için
yýllarca sürdürdüðü "Feiffer" baþlýklý haftalýk karikatürlerinden kendini
emekli etti. O her ne kadar düzenli çizmeyi býrakmýþ olsa da, onun
Dansçýsý patronlara, siyasetçilere, zorbalara, silahlara ve savaþa karþý
dans etmeyi sürdürüyor. Kuþkunuz olmasýn, o dansýný sürdürdükçe
bahar biraz daha yakýn...
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fig.7.

