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Narsisizm Kültüründe 
Narkissos Olabilmek
Esra Aliçavuşoğlu

Yunan mitolojisinin en ilgi çekici efsanelerinden biri olan Narkissos1 miti, esas olarak, 

bireyin kendini nesneleştirerek sevmesinin önüne geçmeye çalışır ve bunu yapmadığı 

taktirde kendi içinde boğulacağını ve yok olacağını hayli şiirsel bir dille ifade eder.  Bu mit 

eski Yunan uygarlığında işlevini yerine getirmiş olsa da, çoğu teorisyen tarafından narsisizm 

kültürünün dibini çoktan boyladığımız düşünülen bugünlerde ne kadar anlamlı olabilir ve 

bizi kendimizi sevmekten ne denli alıkoyabilir? Akıllı telefonların vizörleri bize dönebildiği 

andan itibaren artık “suda yansıyan imgemizle” yetinmiyor; en iyi, en hoş, en güzel, en zengin, 

en seksi görünebileceğimiz yansımaları bizzat kendimiz hazırlıyoruz. Narkissos mitindeki 

sudan ayna, bugün vizörün seni istediğin şekilde gösterebilme gücüyle yer değiştirmiş 

durumda. Dolayısıyla artık “nasıl göründüğümüz” sorunsalı ile “nasıl görünmek istediğimiz” 

arzusu yer değiştiriyor.  Caravaggio’nun ünlü Narkissos resmindeki figürün yerine bugün bizler 

geçmiş görünüyoruz. Kendi kendimizle kurduğumuz bu tuhaf  ilişkinin Narkissos mitindeki 

öğelere eklenen önemli ayrıntısı ise bu imgelerin bizim dışımızda bir de izleyiciye ihtiyaç 

duyması… Narkissos’a yansıyan bir imge yeterliyken, günümüz insanı için bu yansıyan 

imgeyi gözetleyen “ben”ler kadar ötekiler de gerekli….

Narsisizm ve Narkissos terimleri günümüz insanının gündelik diline uzun zamandır yerleşmiş 

olsa da, içeriğini ve mesajını çoktan yitirmiş durumda. Hem sosyolojik, hem de psikanalitik 

bağlamda uzun zamandır üzerine teoriler üretilen kavramın sanatın ve sanat tarihinin de  

ilgisini çektiğini izlemek olası. Özellikle Batı sanat tarihinde Rönesans’la birlikte mitolojik 

temaların yeniden ilgi görmesi Narkissos mitini de sanatçıların ele aldığı konulardan biri 

haline getirmiş, pek çok farklı yorum ve bağlamda bu tema incelenmişti. Hatta sanatçıların 

oto-portrelerini yapmaya iten dürtülerden birinin de bu Narkissos sendromu olduğu 

söylenebilir. Oto-portre gibi geleneksel bir temanın, 20. Yüzyıl ile birlikte değişen temsil 

anlayışı bağlamında otobiyografiye döndüğü ve sanatçıların artık nasıl göründüklerinden 

çok nasıl görünmek istediklerini analiz ettikleri ve bunu bu biçimde yansıttıkları bir çağda 

yaşıyoruz.  Sanatta bireyselleşmeyi, bireysel yol alışları ve kendine yönelmeyi tetikleyen 

durumlar özellikle 1990’lardan itibaren küreselleşme ve postmodernist teorilerin aracılığıyla 

çeşitlendi; bir birey olarak sanatçının kendi dünyasını merkeze alarak, kültürel kimlik, cinsel 

kimlik, toplumsal bellek, kişisel mitoloji, kurmaca kimlik gibi, kimi zaman politik yönelimleri 

de içine alan, farklı mecralara doğru evrildiğini izleyebiliyoruz. 

Günümüz sanatçıları, sanat tarihinin geleneksel temalarını dönemin ruhunu yansıtacak şekilde 

ve kültür tarihinin öğelerini görünür kılacak biçimde yeniden yorumluyor. Rasim Aksan da, 

“Narcissus” başlığıyla ele aldığı işlerinde, işte bu günümüz insanının narsistik varoluşunu farklı 



bağlamlarda irdeleme yoluna gidiyor. Aksan’ın hipergerçekçi, kara kalem ve akrilik airbrush 

ile yaptığı resimleri, teknolojik gelişmelerle farklılaşan, kitle kültürünün dayatmalarıyla teşhirci 

bir içeriğe evrilen bugünün Narkissoslarına odaklanıyor. Sanatçının işlerinde, hemen herkesin 

aşina olduğu,  kimi zaman pornografinin, kimi zaman ise erotizmin sınırlarında dolaşan ve 

özellikle sosyal ağlarda sıkça karşılaştığımız genç, güzel, seksi, barbi ve hello kity sever, “cute girl” 

selfieleri görüyoruz. Aksan, hemen hepimizin aşina olduğu bu selfieleri fotoğraf gerçekliğinden 

ve sosyal ağlardan çıkarıp, kâğıt üzerindeki kurgusal alana taşıyıp, kamusallaştırıyor. Aslında 

bireyselliği/bireyciliği vurgulamak üzere bir mania haline gelen bu selfiler, Rasim Aksan’ın ele 

aldığı biçimiyle, birey olma durumundan uzaklaşıp, tektipleşiyor. Sanatçının kullandığı bu 

figürlerin ve içinde bulundukları mekânların kompozisyon kurgusu ise Aksan tarafından yeniden 

düzenleniyor.  Dolayısıyla figürler ile arka fonu oluşturan kimi ayrıntılar ve mekânlar, sanatçının 

farklı bağlamlardan ayırarak seçtiği görüntülerin birleştirilmesiyle oluşuyor. Selfieler, izleyene 

apaçık imgeler sunarken, arka planda yer alan rastlantısal ve figürü tamamlayıcı görüntüler 

izleyende hemen her zaman varolan gözetleme ve merak duygusunu harekete geçiriyor. 

Dolayısıyla, teşhir eden ile teşhirden haz alan ortak bir noktada birleşiyor. Rasim Aksan’ın 

10x13 cm gibi –değişebilen ebatlarda- oldukça küçük alanlar üzerine gerçekleştirdiği bu işler, 

fotoğraf boyutlarında olmaları nedeniyle, bir bakıma, izleyende fotoğraf  algısının devam 

etmesine de neden oluyor.

Psikanaliz tarihinde narsisizm terimi ilk kez Paul Näcke2 tarafından, kendi bedenine genellikle 

cinsel bir nesnenin bedenine davranıldığı gibi davranan, yani kendi bedenine tam bir tatmin 

elde edene kadar bakan, onu okşayan, seven bir insanın tutumunu tanımlamak üzere 

seçilmişti. 3 Ancak terimin içeriği başta Freud olmak üzere ardından gelen bir çok psikanalist 

tarafından “yumuşatıldı”. Hatta ilerleyen yıllarda narsistik eksenin hemen herkeste biraz da 

olsa bulunması gerektiği vurgulandı.4 Oysa bugün, ilginç bir biçimde, Näcke’nin sözünü ettiği 

tanıma geri dönüldüğünü ve neredeyse kitleler tarafından özümsendiğini görüyoruz. 

Rasim Aksan’ın resimlerinde dikkat çeken en önemli vurgulardan biri de işte bu herkesi kendi 

içinde ve bedeninde boğulmaya kadar iten öz-sevgi sarmalı… Rasim Aksan, sosyolojinin 

metodlarından biri olan saha araştırmasını sosyal medya üzerinden yürüterek buradan 

biriktirdiği görsel malzemeyi arşivleyip, farklı bağlamlarda figür-mekânı birlikte yaratacak 

şekilde yeniden kurguluyor. Aksan’ın resimlerini izlerken, kâğıt/tuval üzerindeki estetik haz 

unsuru, keşif süreci ve işçilik detaylarıyla çoğalıyor. Ve en önemlisi, resimlerdeki kadın 

figürlerinin kendi bedenlerine duydukları cinsel haz karşısında izleyici de buna aracılık ediyor.

Psikanalizin narsistik kişilik olarak tanımladığı bireylerde gördüğü özelliklerin, pek çok 

bakımdan, Yunan mitolojisindeki Narkissos karakteri ile benzerlikler taşıdığını hatırlayalım: 

Kendini aşırı beğenme, sürekli kendinden söz etme, kendini merkeze koyma, büyüklenmeci 

bir övünme, eşduyum yetersizliği, zedelenebileceği ortamlardan kaçınma, kendi bedenini 

algılamada belirsizlik ve kendinin aşırı farkında olma, kibir, antisosyallik, kendilik saygısının 

azalması durumunda yaşanan depresiflik ve bunu onarmak için gerçekleştirilen büyüklenmeci 

fanteziler vb.  Rasim Aksan’ın resimlerinde gördüğümüz bireylerin de bu narsisistik özelliklerden 

çoğuna yanıt veriyor olması ve artık az rastlanır olmanın çok ötesinde hemen herkeste 

karşımıza çıkıyor olması, kitlesel bir narsisizm kültüründe yaşadığımızın da önemli bir kanıtı 

aslında. Dolayısıyla bu resimlere bireyin ruhsal dışavurumları olarak bakabileceğimiz gibi, 

sanatçının günümüz narsisizmini toplumsal ve kültürel bir görüngü olarak anlatmak istediği 

de ifade edilebilir.

Freud’dan önce 1913’te, The God Complex adlı kitabında Ernest Jones da, narsistik kavramını 

kullanmadan, bu kişilerde görülen bir takım özelliklere ilişkin saptamalarda bulunmuş, bu 

kişilik yapısındaki bireylerin bilinçsiz olduklarında kendilerini tanrı sandıklarından söz etmişti.5 

Selfielerin olmak isteneni mümkün kıldığı düşünülürse bu tanrı metaforu daha bir anlamlı 

gelebilir bugün için. Ya da Freud’un narsisizmi libidonun nesneden ayrılıp kendiliğe yatırılması 

olarak tanımladığı hatırlanacak olursa, Aksan’ın resimlerinde görüntüsündeki cinsel çekicilikten 

haz alan bireyin ruhsal durumu daha net kavranabilir…

Narkissos mitindeki sudaki yansıma, aynalama metaforu  Jacques Lacan’nın  “Ayna Evresi” 

başlıklı ünlü makalesinde de yer bulur ve Lacan bireyin narsizmini mutlaka, bir ayna 

imgesiyle tamamladığını; böylece aslında çocuğun olduğunu sandığı şeyi değil, olmayı 

istediği imgeyi ifade ettiğini söyler.6 Selfielerin bir çoğunda gördüğümüz ayna, bu bağlamda, 

imgenin tamamlayıcısı olarak karşımıza çıkar. Günümüz Narkisosları hem aynada kendini izler, 

hem de aynaya imgesini ötekilere ulaştırmak için aracılık görevi yükler. Aksan’ın kimi işlerinde 

aynayı kullanması bu bağlamda Narkisosları yansıtmada önemli bir rol oynar.

Rasim Aksan’ın bu sergide izlenebilen kâğıt işlerinin yanı sıra büyük tuvalleri de bulunuyor.  

Bunlardan ikisi koyun portreleri… Sanatçı Narkissos resimlerindeki birey eleştirisini bu kez 

ülkenin siyasi konjoktründeki toplumsal algıya aktarıyor. Ülkedeki siyasi kutuplaşmaların, 

ötekinin ötekine karşı geliştirdiği tahammülsüzlüğü, kibri ve kendini beğenme tavrını “koyun” 

metaforuyla görselleştiriyor. Kutupların birbirini eleştirmek için kullandığı ve aşağılayıcı 

bir sıfat olarak yerleşen bu soyut kavramı tuval üzerinde netleştiren sanatçı, bir bakıma bizi 

ötekileştirdiğimiz diğerleriyle karşı karşıya getiriyor. Karşı karşıya yerleştirilen bu koyun 

imgeleriyle kutupların paradoksuna ilişkin sorunsal irdeleniyor.



1 Hera, Zeus’un nymphelerden biriyle birlikte olduğundan kuşkulanıyordu. Öğrenmek için korulara indi bir gün. Koruda güzel nymphe 

Ekho’yu gördü, onun Zeus’un sevgilisi olduğunu anladı, Ekho’yu  cezalandırdı. Ekho konuşamayacaktı, kendinden önce kim konuştuysa 

onun son kelimesini tekrarlayacaktı. Ekho’ya ağır geldi bu. Narkissos’u seviyordu. Hep onun arkasından gidiyor, peşinde dolaşıyor, ama 

ağzını açıp da tek kelime söyleyemiyordu. Bir gün Narkissos, arkadaslarına: “kimse var mı burada?” diye seslendiğinde son kelimeyi sevinçle 

tekrarladı: “Burada, Burada”. Ağaçların arkasında duruyordu; Narkissos göremedi onu. “Gel”, Ekho’nun düşlerine giren kelimeydi bu. “Gel”, 

dedi ve kollarını açarak ağaçların arasından çıktı. Nympheyi görünce pek şaşırdı Narkissos, kaçıp gitti. Ekho, Narkissos’un cezalandırılması 

için tanrılara yalvardı. Tanrılar Narkissos’u cezalandırılma işini, adı haklı öfke anlamına gelen tanrıça Nemesis’e bıraktılar. Nemesis’in görevini 

yerine getirmesi uzun sürmedi. Narkissos susayıp da bir pınara eğilince, suda kendi yüzünü gördü ve aşık oldu suretine. Aşık olduğu kendi 

imgesine ulaşmak için suya eğildi Narkissos ve eriyip gitti. Ölü gövdesini aradılar, bulamadılar; öldüğü yerde sadece güzel bir çiçek açmıştı.  

Sevdiklerinin adıyla adlandırdılar onu, Narkissos dediler. Bu mitle ilgili bilgiler şu kitaplardan derlenmiştir: Robert Graves, Greek Myths, 

London, Penguin Books, 1984, pp. 80-81; Lucia Impelluso, Gods and Heroes in Art, Ed. by., Stefano Zuffi, Los Angeles, The J. Paul Getty 

Museum, 2003, p. 180.

2 Freud, Narsizim Üzerine ve Schreber Vakası adlı makalesinin girişinde narsizim teriminin ilk kullanımını, Paul Näcke’ye bağlamıştır. 

Ancak daha sonra bunu değiştirmiş; narsisizm kavramının Havelock Ellis’e ait olduğunu  ifade etmiştir. Havelock Ellis ise 1928 yılında yazdığı 

bir yazıda, bu terimin ilk kullanımını Paul Näcke ile paylaşmasının daha doğru olacağını dile getirmiştir. Andrew Morrison Ed. by., Essential 

Papers on Narcissism, New York, New York University Press, 1986, p. 17. 

3 Sigmund Freud, Narsizim Üzerine ve Schreber Vakası, Çeviren: Banu Büyükkal, İstanbul, Metis Yayınları, 1998, s. 23.

4 Narsisizmin sosyolojik boyutu üzerine çalışan ve Narsisizm Kültürü başlıklı çalışması ile Batı kültüründe, özellikle de Amerika’da, giderek 

yaygınlaşan narsisizm olgusunu tartışmaya açan Christopher Lash, günümüzde insanlarının bağımsızlıklarını ve yetenek duygularını 

yitirdiklerini ve bu bağlamda narsizmin bu bağımlılığın psikolojik boyutunu oluşturduğunu dile getirir. Christopher Lash’a narsistik 

kişinin kendine saygı duyabilmesi için başkalarına bağımlı olduğunu söylemekte ve bu bireylerin her ne kadar bağımsızlaşmış görünseler 

de tek başlarına olamayacaklarını ve bireyleşmenin keyfini yaşayamayacaklarını ifade eder.  Buradan da anlaşılabileceği gibi imgenin 

yaratılması tek başına yeterli olmamakla birlikte, gösterilmesi narsisistik çemberi tamamlar. Christopher Lash, “The Narcissistic Personalitiy 

of Our Times”, İdentity: A Reader, Edited by: Paul du Gay, Jessica Evans and Peter Redman, London, Sage Publications, pp. 222-230.

5 Nancy McWilliams, Psychoanalytic Diagnosis, New York, Guilford Press, 1994, s. 170.

6 Jacques Lacan, “Mirror Stage”, İdentity: A Reader, Ed. by., Paul du Gay, Jessica Evans and Peter Redman, London, Sage Publications, 

2000, pp. 44-50. 

Rasim Aksan bugün yaşadığımız toplumsal olguların belki de en sorunlusuna, birey olamadan 

sadece bir imaja dönüşme halimize dikkat çekerken, zamanın ruhunun algıyla, bilinçdışının 

sürekli kendini onarma çabasıyla ne hallere dönüştüğünü aktarıyor. Kitle kültürü, çoğulcu ve 

farklı yaklaşımları yok ederken aslında bizi kendi imgesine sarılmak isterken onda boğulan 

zamane efsanelerinden birine dönüştürüyor. Rasim Aksan, işte bu dünyaya ait bizlerin çarpıcı 

bir profilini çıkarıyor, dönemin ruhuna ilişkin çarpıcı insan manzaraları ortaya koyuyor.   

 



To be Narcisuss within 
a Culture of Narcissism
Esra Aliçavuşoğlu

One of the most interesting legends of Greek Mythology, the story of Nacissus1  

discourages self-love by objectification. It poetically foretells that to do otherwise 

would lead us to sufficate in ourself and decease. Although the myth might have 

fulfilled its purpose in ancient Greece, many theoreticians argue that today we 

are drowning in a culture of narcisism. How effective is this story in our time and 

how much can it deter us from loving our own? Since the viewfinders of our 

smartphones turned at us, we ceased to settle with “our own reflection on the 

water”; we personally create self-images that makes us look our best, prettiest, 

most beautiful, sexiest. The reflective water in the story of Nacissus is replaced 

with the ability of the viewfinder to portray you in the way you want. Therefore, 

the question of “how we look” is now replaced with an obsession on “how we want 

to look.” ” We seem to have replaced the figure in Caravaggio’s  painting of Nacissus. 

The newest detail added to our Narcissus story (in which we establish this weird 

relationship with ourselves) is that these images now need an audience  other 

then us…While one reflected image was enough for Nacissus, for the people 

in our time all the other peekers are as needed as “me”s…

The terms Narcissism and Narisssus might have incorporated in our daily 

language; yet, they have lost all meaning and purpose. It is possible to 

observe that this concept, which has been a focus of sociology and psycho

analytics, also attracted the interest of art and history of art for a long time. 

Especially common in the history of Western art, the mythological themes come 

to prominence in Renaissance and Nacissus becomes one of the most popular 

subject matter for artists. One could even relate the compulsion to make 

self-portraits with Narcissistic personality syndrome. We live in an age where, 

with a new understanding of representation,  the traditional theme of 

selfportraiture is transformed to autobiography and where, artists present and 

analyze how they want to look. With the rise of  globalisation and postmodern theory 

in the 1990s, there is a greater ground to engage in individualisation, individual 

progress and self-reflection; the artist as an individual is compelled to focus on a 

variety of media, on their personal disposition; which is at times political and involves 

cultural, sexual and fictive identity, social conscience or personal myth.

Artists today interpret art historical themes in a way that reflect the spirit and culture 

of our times. In such way, in “Narcisuss,” Rasim Aksan explores the narcissistic existence 



exaggerated self-importance, arrogant and anti-social behavior, signs of 

depression when the ego is hurt and the need for pretentious fantasies to mendthe 

hurt ego...etc.The individuals in Aksan’s pictures carry most of these narcissistic 

qualities and these qualities being commonly encountered around us is proof that 

we live in a mass culture of narcissism. Thus, these images can both be seen as 

expressions of the individuals’ psyche and as the artist’s presentation of current 

social and cultural phenomena.

Before Freud, Ernest Jones analyzed the concept of narcissism without mentioning 

the term in his book “The God Complex” (1913).  He put forth observations regarding 

various characteristics of these people and argued that when unconscious, they 

think they are gods. Considering the ability of the selfie to realize what is desired, 

the god metaphore becomes even more meaningful today. Nothing that 

Freud described narcism as redirecting the libido from objects to self, we can 

more easily understand the women in Aksan’s drawings who take pleasure in 

their sexy appereances. 

The methaphor of mirror image, the reflection on water in the Narcissus myth, 

is also mentioned in Jacques Lacan’s famous article “Mirror Stage.” According to 

Lacan, the narcisism of the individual is always accompanied by a mirror image 

and thus the child sees not what he thinks he is; but, what he desires to be. In this 

context, the mirror that is present in most of these selfies is an integral part of the 

composition.  Narcisusses of our day both watch themselves in the mirror and 

use the mirror as an intermediary to deliever their image to others. 

There are five large scale canvas paintings that are displayed alongside the 

works on paper in Rasim Aksan’s exhibition. Two of these are portraits of sheep... 

The artist redirects his criticism on the individual to the political conjecture of 

our society.  Aksan visualizes the political antagonism in Turkey and, using the 

sheep as a metaphor, the intolerance, vanity, arrogance developed by labeling 

the “other”. The artist fixes on canvas this abstract concept, which is used 

by the opposing camps to criticize and insult one another, and confronts us 

with “the other.” With these portraits of sheep placed opposite eachother 

in the exhibition space Aksan addresses the problem of polar opposites.

of the people of our era. Aksan’s hyperrealistic, pencil and acrylic airbrush drawings 

focus on the Narcissuses of our time; who, with the demands of mass culture and 

technological developments, evolve into exhibitionist content. In Aksan’s work,  

there are young, pretty, sexy, hello kitty lover, barbie, “cutegirl” selfies that are 

at times on the verge of  pornographic or erotic. These images are everywhere 

on social media and familiar to us all. The artist seperates these selfie photographs 

from their real setting and the realm of social media. He places them on to the 

fictive framework of the paper and into the public sphere. In fact, from Aksan’s 

point of view, these selfies; which reflect a mania for individuality/individualization 

do exactly the opposite and become uniform. The details and places that make up 

the background of the image in Aksan’s reconfigured settings are created by a

selection of various visuals detached from their original context. Selfies expose 

pictures with random things that complement the figure, which trigger curiosity 

and an urge to peep. The one who exposes and the one who gets pleasure 

from this exposition meet at this common ground. Rasim Aksan’s smaller works, 

which are around 10x13 cm -in variable dimensions- , leave the impression of 

being photographs due to their size.  

The term Narcissism was first coined by Paul Näcke2 to describe those who treat 

their body in the way one treats sexual objects; who look at, carress and love 

themselves until they achive satisfaction.3 This definition was later softened 

by many psychiatrists, chiefly by Freud and a narcissistic attitute was even deemed 

necessary. Today we are back with Nacke’s definition.4 One of the main concerns 

of Rasim Aksan’s pictures is this cycle of self-love, driving everyone to drown in their 

own body and self.. Rasim Aksan conducts field research, a method used in sociology, 

in social media. He collects and archives visuals and recomposes them in a new context. 

In Aksan’s pictures, the element of pleasure is enhanced by the process of exploration 

and with his detailed craftmanship. Most impotantly, the viewer becomes a player 

in the sexual pleasure that the woman in the picture feels towards herself. 

We must remember that people diagnosed in pschoanalysis as narcisistic personalities 

have a lot of common characteristics with the Narcissus character in Greek myth: 

excessive admiration of oneself, constantly talking about oneself, placing oneself 

at the center of the world, grandiose flattery of oneself, lack of empathy, avoidence 

of settings which might negatively effect self worth, ambiguity in perceiving the body, 



While emphasizing perhaps the most relevant social iaauwa of our times, 

Rasim Aksan, internalizes the zeitgeist and presents the current state of our 

subconcience in an effort to heal itself. Mass culture destroys pluralistic and diverse 

approaches. It transforms us into ancient heroes, who drown in their own image while 

trying to embrace themselves. Rasim Aksan brings about a striking profile of who we are 

and presents humanscapes expressing the spirit of the day.

1 Hera suspected that Zeus was having an affair with one of the nymphs. One day she went into the forest to see for herself. She saw the 

beautiful nymp Echo in the forest, realized that she is Zeus’ lover and punished Echo by taking away her voice, except in repetition of 

another’s shouted words. This was tough of Echo who was in love with Narcissus. She would follow Narcissus around the forest but was 

never able to speak a word to him. One day when Narcissus screamed “is there anybody out here?” to his friends, Echo joyfully repeated: 

“Here, Here”. She was standing behing the trees so Narcissus did not see her. “Come” was the word of Echo’s dreams. “Come” he shouted 

and she emerged behind the trees with arms wide open. Narcissus was shocked to she the nymph so he ran away.  Echo asked the gods 

to punish Narcissus and the gods left this duty to Nemesis, whose name meant justified anger. It didn’t take Nemesis long to execute the 

punisment. When Narcissus leaned on a still pool to quench his thirst, he caught sight of his own reflection and fell in love with it.  With 

a yearning to touch his image he kept leaning on the water and perished away. They searched for his body but it was nowhere to be 

found. There was only a beautiful flower where he had been and it was then named Narcissus. The information about this myth has been 

compiled from: Robert Graves, Greek Myths, London, Penguin Books, 1984, pp. 80-81; Lucia Impelluso, Gods and Heroes in Art, Ed. by., 

Stefano Zuffi, Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, 2003, p. 180.

2 In On Narcissism and The Schreber Case, Freud attributed the first use of the term narcissism to Paul Näcke. He later made an 

ammendment and attributed it to Havelock Ellis. In 1928, Havelock Ellis wrote an article and said that the first one to use the term was 

Paul Näcke. Andrew Morrison Ed. by., Essential Papers on Narcissism, New York, New York University Press, 1986, p. 17.

3 Sigmund Freud, On Narcissism and the Schreber Case, Translated by: Banu Büyükkal, Istanbul, Metis Yayınları, 1998, s. 23.

4 Christopher Lash argues that the people today lost their autonomy and sense of talent. He explains that narcissism accounts for the 

psychological facet of this addiction. He reveals that narcissistic personalities need other people for self-respect, that they could never be 

self-relient or enjoy their individuality even if  they seem independent. Thus, just the creation of the image is never suffient and only when 

it is viewed, the cycle is completed. Christopher Lash studies narcissism from a sociologists point of view and has been one of the pioneers 

in spreading awareness and brigning about discussion on this subject in Western culture and the US with his book the Culture of 

Narcissism. Christopher Lash, “The Narcissistic Personalitiy of Our Times”, Identity: A Reader, Edited by: Paul du Gay, Jessica Evans and 

Peter Redman, London, Sage Publications, pp. 222-230.
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Rasim Aksan

1984 yılında Osmancık, Çorum’da doğan sanatçı, yaşamını ve çalışmalarını İstanbul’da 

sürdürmektedir. Aksan’ın görsel medyadan seçtiklerinin yanı sıra günlük hayatta dikkatini çeken 

ve fotoğrafladığı karelerden oluşan binlerce görsellik bir arşivi bulunmaktadır. Aksan’ın insan 

figürlerini ve topluluklarını kapalı alanlarda resmettiği işleri, kişiler arası ilişkileri nasıl kurduğumuza 

ve hayatımızdaki sosyo-psikolojik yapıları nasıl geliştirdiğimize dair bir sorgulama niteliğindedir. 

Sanatçının, günlük olaylardan erotik etkileşimlere kadar değişik simgeleri gösteren resimlerinin 

betimlediği hikâyeler, parçalar halindeki doğaları gereği esrarengizliklerini korumaya devam 

etmektedir. Bu resimlerde alışagelen pasif alıcı rolünden sıyrılan izleyici, sunulan olayları zihninde 

kurup öznel sonuçlara ulaşmaktadır. 

Teknik becerisi ve hassas işçiliği ile ürettiği figüratif ve hipergerçekçi tuval çalışmalarında yağlı 

boyanın yanı sıra akrilik, kaligrafi mürekkebi ve ebru boyasını airbrush tekniğini uygulayan Aksan, 

kâğıt işlerinde ise kurşun kalem ve akrilik airbrush kullanmaktadır. 

Rasim Aksan, ‘Untitled 1’ isimli ilk kişisel sergisini 2012 yılında Galerist’te açmış, takiben yerli 

ve yabancı önemli koleksiyonlarda yerini almış ve birçok uluslararası fuarda gösterilmiştir. 

Born in Osmancık, Çorum in 1984, Rasim Aksan lives and works in Istanbul. Rasim Aksan possesses 

an archive that is made up of thousands of images, compiled from the visual media and including 

photographs of everyday events he deemed as interesting and which he took himself. His works 

depict human figures and groups set in interiors. They question our social interactions, the way we 

form interpersonal relationships, and build socio-psychological structures in life. Various stories are 

depicted on them, ranging from ordinary events to erotic interactions, shrouded continuously 

in a veil of mystery due to their fragmental nature. In these paintings the spectator gives up his 

usual role of being a passive recipient and comes to subjective conclusions by enacting the 

presented events in his own mind.

In his figurative and hyperrealist works produced by his technical skills and fine craftsmanship 

Aksan’s works on canvas are created by using oil and acrylic paint alongside calligraphy and marbling 

ink, with the latter applied by airbrush. His works on paper showcase the additional use of pencils 

and crayons and acrylic airbrush. 

Rasim Aksan, opened his first solo exhibiton ‘Untitled 1’ in 2012 in Galerist, took his place in 

significant national and international collections and is represented in number of international fairs. 
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