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Toplumsal ve Zihinsel İşbölümü
İçinde Sa na t
Tuğrul

TAN YOL (*)

mişe sah ip olan sos yolo jinin
Henüz yüz yılı bira z aşkı'n bir geç
x'
oruz . Com te'u n adlandırması, Mar
gen ç bir bilir,tı-dalı olduğunu biliy
eri
ndir mel
dek i yeri ve Durkheim'ın tem elle
ın bütü n yapıtlarının için
nmayacak
msa
azı
de
hiç
a doğru
ile sos yolo ji 19. yüzyılın sonların
· Kap itaşti.
ekle
gerç
gelişimi 20 . . yüzyılda
adımıar atmıştı. Ama asıl
Uluslaç
gen
büy ük dün ya savaşı,
lizmin değişik biçi mle r alması, iki
olgöç
lik ve
oluşumu, nüfu s artışı, işsiz
rın ve sos yali st dev letle rin
eme lerd e aradı. Yüzyını hep sos yolo jik çöz üml
guları açıklamaları
.
ına nebir başka sos y0lo ji dalının doğmas
lımızda insa ni her soru n
nedeni
luş
varo
da
alışkanlığı, ya
den oldu. Uyg ar insanın en eşki
geç en
a
dah
zorladı den ebil ir. Mar x
olan işbölümü de bu gelişmeyi
orediy
ve zihinsel işin ayrılığından· söz
yüzyılın ortalarında mad di
ın
zihin sel i şin ayrılması uygarlığ
du (1). Ger cek ten de mad di işle
lümü
ama klar dan biri o~muştur. İşbö
gelişmesindeki . en öne mli bas
dalve
r
süre
de
işbölümü ken di için
bu kad arla da kalmamış, · maddi
felat,
san
de kendi için de sürmüş
lara ayrılırken, zihinsel işbölümü
ve
şme
ayrılmıştır . Top lum sal geli
sefe, bilim, huk uk, vs. gibi dall ara
eve için bu ayrışma sürm ekte dir. Bu çerç
değişmeye koşut olar ak
yeni bir bilim dalı olan sos yolo jinin
de, öze likle 20. yüzyılda, hen9z
ara ayrıldığını dah a iyi anla yab ineden kendi için de gide rek alt dall
Gid erek
nlık kült ürüy le ilgile ndi.
liriz. Sos yolo ji dah a en başta insa
da ilgi duyması kaçınılmazdı. Sakült ürün bir parçası olan san ata
nür
aslında Aydınlanma çağı düşü
nat ve topl um arasındaki ilişkiler
olbile
utu
boy
efi
fels
ki sanatın
lerinden beri gün dem dey di. Ne var
ilkın,
oflar
filoz
i
mişe . sah ipti. Esk
duk ça yeni sayılabilecek bir geç
geti rşlerini zaman zaman dile
görü
ilişkin
çağdan bu yan a san ata
birli kte başlamış
estetiğin anc ak Kan t ile
miş olmalarına rağmen
zde 'bir san at · sos yolo jisin in öteolduğunu görü yoru z. Oysa gün ümü
biya t sos yolo jisin den , Ado rno' dan
sinde, Luk acs 'tan bu yan a bir ede
'

Kamu Yöne timi Bölümü .
* ) Yardımcı Doçe nt Dokıtor -

.
Edeb iyat Üzerine. 19'80, s. 25-26
1) K Marx, F. Engels, Sana t ve
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bu yana bir müzik sosyo lojisin den söz ediyoruz.
Hatta müzik sosyo lojisin in babası olara k Webe r'i göste rmem iz müm
kündü r (2). Edebiyat ve müzik sosyo lojisi ile ilgili çalışmaları sanat
sosyo lojisi baş1. ığı altında topla mak mümk ün olsa da, bunların
kendi aralarında belirgin bir işbölümüne sahip oldukları yadsınamaz
. Ortak yönle ri genel olara k, sanatın, belirli toplu msal sistem ler ile
olan ilişkilerini ve
hangi tür toplum sal sistem de ne tür sanatın oluşt
uğunu incele mektir. Buradan harek etle toplu msal · sistem ve sanat
arasında genel
yasal ar elde etmeye çalışmak zaman zaman yanılt
ıcı sonuç lar verse bile sık sık başvurulan bir yönte m olara k kullan
ılmaktadır. Özel- nkle mark sist sosyo loji.nin altyapı ilişkileri ile
bir üstyapı kurµmu
olan sanatı ılişkilendirmeye ve sanatın sınıfsal,
ideolo jik yönün ü
öne çıkarmaya ağırlık verdiğ;ni görüyoruz. , Kuşku
suz altyapı ilişki
lerinin sanatın oluşumu ve gelişimi' ile yakından
ilişkisi vardır. Ama
eski sanat ele9tirisinin, yapıtın, içinde varolduğu
toplum sal ilişkiler
ağını gözön üne almay an ve yapıtı
kendi içinde bir yaşama sahip
bir bütün . oldu'ğunu düşünen anlayışı ne kada
r yanlışsa, yapıtı ve
sanatçıyı çağının ve üretim ilişkileri'nin
doğrudan bir yansıtıcısı sayan ortod oks mark sist anlayış da o kada r yanlış
tır . .
Sana t sosyo lojisi kuşkusuz sanat eleştirisinden
farklıd
1

iıca farklılığına yukarıda

kısaca değindik.

ır.

Baş-

Bununla birlikt e sanat
sosyo lojisin in,. eleştirinin görüş açısını genişlettiği
de söylenebilir.
En azından sanat eleştirisi tavrını, sanatçı ve
yapıtı arasındaki kapalı ilişkiden . toplu mu da \ hesab a
katan bir bakış açısına doğru
geliştirmiştir . Sana t sosyo lojisin in gelişimiyle
birlikt e sanatçı, olağanüstü yeten eklerl e donanmış bir
yarı tanrı konum undan kanlı
canlı bir insan a dönü smüs tür.
.

. .

Sana t sosyo lojisi . g·erçe kten gerek li midir? Sana
t sosyo lojisin i
' ve alt dallarını bir lüks olara k gören lere nasıl
karşılık verme li? Sorunlara pragm atik acıdan baka nlar ve yaklaşanla
r her zaman var'
olmuştur. Sana t sosyo lojisin in yararı
nedir ? diye sorac aklar a şu
soru ile karşılık verilm eli sanıyorum: · Sana t ve
edebiyatın yararı nedir?
SANATIN AMAC I TOJ>LUMSALDIR
· İnsanla birlikt e sanatın ·da başladığını biliyo ruz.
En azından bir
2) M. Weber , The Ration al and Social Found
ations of Music. Carbon dale,

1958.
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araç yapımında kulla nan insa ntopl uluk halin de yaşayan ve eller ini
at ve topl ums al yaşam iç içey lardan- s.öz ediyoruz. İlkel. insa nda san
ığı biçim inde n çok farklı topdi. Dahası san at gün ümü zde algıfund
uml arda sanatçı gün ümü zdek i
ilum sal bir işleve sahi pti. İlkel topl
p değildi. Bu küçü k ve yüz yüze
gibi uzmanlaşmış bir konu ma sahi
kada ötek i insa nlar la birli kte· üret ime
yaşanan topl uluk ta sanatçı
su
onu
sözk
a sana t, özel likle resim
tılma.k zorundaydı. İlkel topl umd
ak
olar
aracı
u karşılayıcı bir anlaşma
olduğunda, yazının yokluğun
içsel -düşüncel.erin nesnel kültü rel
da düşünülebilir (3). Boas sanatı,
a so4
u ( ). Bunların dışında sanatın dah
dışavurümu olar ak görü yord
da
ğu
old~
muş
verm ek içirı doğ
mut topl ums al ihtiy açla ra karşılık
baş
bir
n
san at deyi nce akla gele
düş. ünülebilir. İlkel topl uluk lard a
duv ar resi mler inin anlamı neka kavr am da büyü dür. Las cau x.'daki
i çizeri ressam bir san at . şa
dir? Mağara duvarlarına av sahn eler
Kuşkusuz hayır .. İlkel ress am
heseri mi yaratmayı a.maçlamıştı?
mli olan onu yapmaktı. Geneliçin bitmiş resim öne mli değildi. Öne
az, hatt a aynı yüzey üzer inde
likle yaptığı resmin üzer inde durm
bol
Mağara resi mler inin, ışığın
sonr ada n başka resi mler yapardı.
mle rde yal de bütü nüyl e karanlık bölü
olduğu ağız kısımlarında deği
çalışma
bir
mli
gize
ın gözl erde n Uzak,
pılıyor olması ·ilke l ~anatçın
başka
den
5
büyü
İlkel sanatın amacı
yı yeğledi'ğini akla geti riyo r ( ).
arnan
ığı anda . dışarda avla
bir şey değildir. Ressam resmi yapt
aya
aslında. İstenen sonu cu sağl
kadaşlarına yardımcı olmaktadır
Mağara resi mler inin hemen hepcağına inanılan bir büy üdü r resim.
-.
n nedeni bud ur. İlkel toplumlar
sinin av sahn eler ini konu almasını
ıla
karş
ı
açlar
zer topl ums al ihtiy
da müz ik ve dansın a.macı da ben.
yı büyü ayin leriy le de den etim
doğa
r
maya yöne likti. «İlkel kab'ilele
Bu ayin ler şiiri, dansı ve müziği,
altına a ·ımaya çaba göst erdi ler.
bir
muş mas kele r kulla nara k
vücu du boy aya rak ve taht ada n oyul 6
riyordu» ( ) ~
takım hare ketl er içind e birleşti
açları
arda son dere ce som ut ihtiy
başl
ilk
at
Görüldüğü gibi san
.saan
uzm
i
uml a içiçe dir. Gün ümü zdek
karşılaması bakımından topl
r
e 'bire saun tüm · üyel erin in bir yerd
natçının bulunmayışı topluluğ
ktiri r. İlkel topl umd a herk es bira z
natçı gibi algılanmalarını da gere
şair ve dansçıdır.
ressam, biraz müzisyerı, biraz da
of Socia l
Art,» lnter natio nal Ency clope dia
3) Philli p H. Lewis, · «Prinıitive
Scien ces. C. 12, s. 477-480.
s», l.E.S.S. c. 2, s. 99, - 11 O.
4) Alexa nder Lesser, «Franz Be.a
13-14.
za.tions. New York, 1969, c. 1, s.
5) E. McN all Burn s, West ern Civili
r. İst. 1986, s. 19.
6) S. Finke lstein , Müzi k Neyi Anlatı
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Günüm üzde ise sanat gerek toplum daki yeri, gerekse amacı açı
son derece farklı bir, konuma sahiptir . Bu farklılaşmayı doğal olarak işbölümü ve uzmanlaşma yaratmıştır. Birincis
i, sanat artık topluml a iç içe değildir. Geçmişteki gibi somut
ve pragma tik
toplums al yararla ra da sahip olduğu söylenemez. Toplum ve sana·
tın ilişkisi yüz yüze ilişkiden · dolaylı ilişkilere dönmüştür. İkincisi
·ise,
toplumu oluşturan her birey sanatçı olmakta n çıkmış, toplum
uzman ve tam gün çalışan sanatçılara . sahip · duruma gelmiştir.
Bu
süreç içinde sanatçı maddi üretimd en kopı:nuş, işbölümünün geliş~.
mesiyle birlikte yalnızca zihinse l üretimd e buluna n biri haline
dönüşmüştür. Marx bu durumu şu sözcükl'erle dile
getirir: «Sanatsal
yeteneğin yalnız birkaç bireyde toplanması ve
bunun sonucu hda
aynı yeteneğin halk yığınlarında baskı altında bulunma
sı işbölü
münün sonucu dur» (7).
sından

Sanatın doğrudan yarara dönük işlevinin ortadan
kalkmış olmaonun dolaylı bir toplums al işleve sahip olduğu gerçeğini gizleye
mez. Herşeyden önce sanat, günümü zdeki ve geçmişteki hangi akım
sı

doğrultusunda oluşturulmuş olu.rsa olsun, toplums al bir
niteliğe sa-

hiptir.

Sanatçı, yapıt

ve toplum

arasındaki

bu

ilişki

toplum katma-

nının varlığı dışlanarak düşünülemez. İzleyiciye ·_ ulaşmamış
bir re-

sim bitmemiştir, .d inleyici ye ulaşmamış beste saçmalıktır ve Sartre'
ın sözüyle, «okunmamış kitap bir avuç kirlenm
iş sayfada n başka
bir şey değildir» (8 ).
Ne var ki toplum derken genelleştirmeye. de gitmem ek gerekir .
Burada çok özel bir toplum dan sözediyoruz. Bu, sanat alıcısı durumundak i toplum ya da toplulu ktur. Sanat alıcısmdan kastımız
da
örneğin bir resmi satın alan değil onu izleyen,
onu tüketen , tüketirken yeniden üreten kişi olmalı. Sanat alıcıları da genellik le
birbirleriy le yüz yüze ilişkide değillerdir. Bunlmın dışında kalan toplum tarihse l ..sür~ç içinde sanatın seçkinleşmesi nedeniyle, _sanata
karşı genel pir · ilgisizli k içinded ir. Bununl a birlikte
son derece dolaylı bir biçimde bile olsa sanatın yararlarından payların
ı alırlar. Sanatçı yapıtıyla doğrudan bu kitleye bir yarar sağlama
ybilir, ne var
ki içinde yaşadığı kültüre yaptığı · katkı nedeniy le sanatla ilgisiz
·kesime dolaylı bir yararı sözkon usudur. Bu son derece uçuk gibi
görünen ilişkiyi T. S. Eliot'ın sözleriy le somutlaştıralım. Eliot sanat
ve
7) y.a ..g.e .. s. 62.
8) J. P. Sartre, Edebiyat Nedir? ist. 1967.
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olan
an en zor ince lene bilir dal
topl um arasındaki ilişkiler bakımınd
9
yor ( ): ·
şiirle ilgili olar ak şöyle yazı
edebi ama çlar için kull anm a ihti«Farklı toplumların dille rini
ımızı dile getir~
n asıl amacının duygular
yacı şiirle başlamıştır. Şiiri
çok doğal gele cek tir. Çünkü dümek olduğunu düşünürsek bu bize
Yab ane duy gula r topl uml ara hastırlar.
şünce evre nse l olduğu hald
. Buydır
kola
a
hiss etm ekte n çok dah
cı bir dille düŞünmek o dild e
değil
al
ulus
ar ısrarlı bir biçi mde
nun .için de hiçb ir san at, şiir kad
akla bilir, o dilin konuşl!lması yas
dir. Bir ulusun dili elin den ' alına
a
anm aya zorl ana bilir , ama o ulus
nab ilir, o ulus bir başka dili kull
mış
kazı
en
ünd
.kök
iyi
zseniz, esk
yeni bir' dilde hiss etm eyi öğreteme
görevi, önc e kendi diline, .doak
olar
şair
sayılamazsınız..... Şairin
büy ük
karşıdır den ebil ir ..... Bir ulus
laylr olar ak da kendi topl umu na
yara tma ya dev am etmezse, o uluyaz arla r, öze llikle büy ük şairler
bir
boz ulur ve belk i de dah a güç lü
sun konuştuğu dil de, kült ür de
dil_in için de eriy.ip gider.»
r sağlamadığı hald e bilin çli topİşte zaten, hiçb ir sor.nut yara
des tek bu
ta ve kült üre sağladıkları . maddi
lumların san ata, ede biya
yüzden değil mid ir?
yor:
ı kon u edin erek şunu ekli
Elio t aynı yazısında yine edebiyat
ımı
iyat
edeb
di
mını sağlayamazsak, ken
«Eğer geçmişin hald e deva
kad ar uzak ve yaka topl umu n edebiyatı
zın geçmişi, bize bir baş
10
bize hiç de yobancı gelmeyebancı kalacaktır» ( ). Bu son söz ler
kte gercekleşen dild eki kopuş bicek tir. Nite kim Cum huri yet' le birli
ede mem emi z sonuc~nu yaratmıştır.
zim artık Osmanlıca olar ak hiss
n Edebiyatı'nın bize bir başka topO dild e şiirlerin yazılmayışı Diva
olmuş
yabancı gelm esin e neden
lürnun edebiyatı kad ar uza k ve
n
n · topl um tarafından yaşanmaya
tur. Ne var ki · bu edebiyatın zate
r. Top lum yüzyıllar bo'yu ·kendi hisbir dille üretildiği de bir gerç ekti
ı külYok olan yalnızca seç kin ve yazıl
settiği dild e şiirler yaratmiştı.
sınıf
tan
yara
ürü
değil qrna o kült
türd ü. Bu kült ürle birli kte topl um
·
yok oldu.
TARİH İCİNDE SANATCI

uma değişen s,tazaman için de ve topl umd an· topl
ıne ve eko nom ik kon umu na bağl
tüsü onun işbölumü için dek i yeri
Sanatçının

194-186.
Düşünceler. Anka ra, 1983, s.
9) T. S. Eliot. Edeb iyat Üzerine
10) y.a .g.e., s. 196.
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dır. Sanatçının ekon omik ve toplu msa
l duru mu, içind e yaşadığı çağ

da üreti len

sanatın

niteliğini

de

anlamamıza yardımcı

olur.

Her şeyden ·
gelişebilmesi için

önce, zihir sel bir iş olduğunu bildiğimiz
SOY}atın
süre kli sözünü ettiğimiz maddi ve zihin
sel işbö
lümünün ortay a çıkması gerekr. Bu da
artık-ü_rünün tarih sahn esinde belir mesi yle müm künd ür. Bütü n.
ötek i uzmanlaşmış zihinsel
faali yetle rle birlik te sana t da gelişimini
artık-ürüne borç ludu r. Artık-ürün saye sinde sanatçı doğr
udan mad di üreti me katılmaktan
kurtulmuş, artıktan . aldığı pay
sayesinde yalnızca sanatını icra etme olanağına kavuşmuştur. Bu durum
kuşkusuz bir gece içind e
· gerçekleşmemiştir. Kaldı . ki . henü
z' kısıtlı bir artık-ürüne sahip toplumla rda sanatcıyı yalnızca sanatı için
besle mek kuşkusuz biraz
lükse kaçm ak olurdu. Sanatın hemen her
dalı tarih içind e zena attan
sana ta doğru bir geçiş izlemiştir. Zena
at kendi içind e som ut toplumsal yara rlara sahipUr. Zenaatçı mad
di üretimden kopu k değil
dir; olsa olsa tarımsal üreti mde n kopm
uştur. Bu zena atlar başta
cam ·, ağaç, maden, vs. işçilikleri biçim
inde belirmiş, cöm le,kçi lik,
mara ngoz luk, taş işçiliği, bilim lerin de geliş
mesiY,le örneğin mim arlık . sanatının doğmasına katkıda bulun
muşlardır. Sanatın som ut
içeri kten soyu ta doğru geçişi de yüzyılları
almış ve sana t soyu t
içeriğine anca k zena attan , sanat
çı ise zenaatçılıktan kurtu lduk
tan
sonra kavuşabilmiştir. Zena attan sana ta
geçiş sanatçıyı da . kendi içind e · özgürlüğüne kavuşturmuştur diyeb
iliriz. Ve anco k bu noktada sana t gerç ek sana t halin e gelmiş ve
mad di üreti mle olan doğ
rudan · bağlarını koparmıştır. Sanatçının
maddi üreti mle olan . bağ
larını koparması ise onun ekon
omik açıdan bambaşka bir konu ma sürü klenm esine neden olmuştur. Zena
at · döne mind e ürettiği _
ürünün ekon omik bir bir değeri vardır,
çünk ü ekon omik kullanıma
açıktır. Oysa ~onatın bu anla mda
ekon omik bir değeri yoktu r. Ama
sanatçı yi·ne de bir ürün ortay
a koymaktadır ve şöyle ya da böyle,
ekon omik bir kullanımı 'o lmay an bu örün
ü ile geçin mek zorundadır. İşte bura da iki duru m ortay a çıkar
:
1) Sanatçı zena ata geri dönemeyeceği
nden sanatını sürd ürmek için birin in koruması altına girec ektir
. Bu Rönesans sanatçı 
sının toplu msa l quru mud ur;·
2) Ya da sanatçı üreti mini satm ak zoru
nda kalacaktır. Ürünü. nü sata bilme si için de serb est piyasa ekon
omis inin, en azından arz
ve talep yasasının çalışması gere kme kte.
dir. Bu ikinc i duru mda sa- '
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r haline dönüşür. ~u
not yap1tı bir meta, sanatçı da bir yarı tücca
duru mudu r. Metalaşan
da kapit alist dönem sa.natçısının toplumsal
e getir ir -ki buna daha
. sana t yapıtı · yabancılaşmayı da beraberind
çı zenaattan tam olaileride değineceğiz. Birinci durumdaki sanat
sanatına o gözle bakm
rak soyutlanmış değildir. En azından toplu
ının niteHğini de doğal olara k
maktadır. Bu durum sanatçının yapıt
etkile mekt edir.
er sanatçıyı deği'
Bütün bu ekonomik ve toplumsal dönüŞüml
Bu süreç içinde
r.
mişti
yönel
.şen niteliklerde ürün ler vermeye
masını sürdü rnlaş
uzma
sanatç! zihinsel işbölümü doğrultusunda
~ir
ımızda
aldığ
ele
. müştür. Örneğin -Rönesans sanatçısını
bek
olara
zca ressam
Michelangelo, Leonardo ya da · Giott o yalnı
dırlar da. Leonardo'mimar
ve
ltraş
lirmezler; · aynı zamanda heyke
verdiğini da unutnun, zihinsel üretimin hemen her dalında uğraş
anatomist, fizikçi ve bestecimayalım. O aynı zamanda mühendis,
k bile zihinsel işbö
dir de. Leonardo gibi bir dahiyi dışarda tytsa
olara k gerçekleşmemiş
lümünün Rönesans döneminde he.nüz tam
sında sanattaki iş
olduğunu görebiliyoruz. Oysa bu dönem sonra
dönüşmüş, ressam
ta
sana
bölümü tamamlanmış, . resim zenaattan
a çlkmıştır.
ortay
k
da yaln!zca resmiyle geçinen bir kişi olara
sana t ve zenaat ayrımına çarpıcı bir ·örkları verilebilir. Yanek olara k 1323 yılında Parisli bir bilgin in yazdı
ları ve ressamları sizar, elleriyle çalışanları sıralarken ·heykeltraş 11
( ). Bugün sana t olardu
lah yapımcıları ve fırıncılarla birlik te anıyo
birer zenaat olara k görak kabul ettiğimiz birço k dalın o zamanlar
ortaç·ağda sanatçıların da zarüldüğünün çarpıcı bir kanıtı. Yine
ve ' mesleklerini usta-çırak iliş- .
naatçılar gibi lonca lar kurduklarını
İngilt~re'de, eyerleri
kisi içinde öğrendiklerini görüyoruz. Örneğin
bir kolu olara k
sının
desenleyen ressamlar loncası, eyerciler lonca
12
zenaatçıyla aynı değerde, · ya
gelişmiştir ( ). Rönesans öncesinde
in eski Yunan topda ondan biruz üstün görülen sanatçının örneğ
yarattığı bir mera k ve
lumunda nasıl olup da o şaheser hey~elleri
tsal değişimlerin sanatçının bireyşaşkınlık konusudur. Çünkü sana
n sanatcılamümkün olduğu kabul edilir, oysa eski Yuna
Yukarıda

belirttiğim

selliğiyle

. c. 5, s. 441 .
11) Zikr. F. Haske l, «Art and Socict y», 1.E.S.S
12) y.a .g.e., s. 441 ..
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rının yapıtiarını ancak M.Ö. 6. yüzyılın sonlarına
doğru imza.lama ya başladıklarını biliyor uz (13 ). O da çok seyre k olarak
.

Rönesansla- birlikt e sanatçının toplum sal statüs ü eski
çağlara
oranla olduk ça yük$elmiştir diyebi liriz. Şairlerin durum
unu ayrı bir
biçimd e ele almak gerek ir. Şairler eski Yunan ve Roma
'da da her
zaman ayrı : tutulmuşlar ve toplum içinde saygı görmüş
lerdir. Şair
lere defne dalından taç giydir me töreni eski R'o ma'da
yaygınlaş
mış, Rönesans İtalya'sında ise bir sal·gın 'halini
almıştır. Şiirin hümanizma harek etine kaülmasının ona ayrı bir yer
sağlamış olduğu da söylen ebilir. Burck hardt, 1450 yılları
na doğru Padua hakkın
da övgü yazan Miche le Savo.nerola'nın, kentin sahip
olduğu değerlerle ilgili verdiği listeyi zikrederken, filozo flarla
birlikt e şairle
rin adlarının (Petrarca, Mussa to, Lovato) hemen başlar
da yer aldığını söyler. Sonla ra doğru ise fizikçi
lerin, ressamların ve müzisyenlerin adları sıralanmaktadır (14 ). 1300 lerde Floran
sa'da, · merkep süren lerin bile Dante 'nin şiirlerini ezberden okudu~
ları bilinmekte dir (15 ). Bütün bu şöhretlerine rağmen şairler
in şiirden kazanç sağladıklarını düşünmek yanhştır. Petrarca'nın
, yaşadığı çağ
daki şöhreti daha çok Latinc e konus undak i derin bilgisi
ne dayanır.
Bocca cio . ise Latinc e olarak yazdığı mitolo ji, coğraf
ya ve biyogr afik yapıtlarıyla adını bütün Avrup a'da duyurmuştu (16
).
Şairlerin dışındaki sanatçı.ların toplum sal
konumlarının da bir
ölçüde yükseldiği Mantu a prensi · Frede rico Gonzaga'nı
n bir mektubun da açıkça görülü r. Prens mektu bunda Miche
lange lo'nun yapıtlarından birini e~de etmey e çalışmaktadı
r:

«...onun yapıtları sözkonusu olunca övgü dolu sözc
ükler ·bile
yetersiz kalıyor ... hey_kel ya da resim, hangi sini seçers
e, onun imzasını taşıdığı sürec e makb ulümü zdür ...
Ve ona, yapıtının en onur1µ bir yere konulacağını ve ona karşı . sonsuz bir minnet
tarlık duyacağımızı ve onun bu iyiliğini hiç unutm
ayacağımızı ve onu hoş
nut kılacak imkônımız dahilin deki her şeyi yapma
ya hazır olacağımızı söylem elisini z» (17 ).
1

13)
14)
15)
16)
17)
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y.a .g.e., s. 440.
1. Burckh ardt, İtalya'da Rönesans Kültürü . Ankara
1978, c. 1, s. 233-235 .
y.a.g .e., s. 308.
y.a.g.e., s. 310-311.
Haskel. a.g.e., 442.

ciyrıcalıklarına

sahi p
olay bir
len
görü
en bir alış-veriş seyr ek
değildi ve o çağda bu türd
rce
özgü
de'
tçının sanatını 'bir ölçü
dı. Rönesansın ilginçliği sana
miz
ttiği
yata r. Daha önce belir
üretebileceği ortamı yaratmasında
müman mha ta kavuşmasıyla
gibi bu, sanatçının eko nom ik açıd
u bir istis na saya rsak bu dökünd ür. Mich elan gelo 'nun duru mun
nces i zengin ve soyl u patr onla r
nemde sanatçının eko nom ik güve
alar din adamları sınıfı, özel likle pap
tarafından sağlanmıştır. Bun
tleKen
.
pren sler ve tiran lar olmuştur
lık ve kent yöne ticile ri olan
ekle yicis i olmaları ken tler ararin ve kent yönetic~lerinin san at dest
ticis i
uştur. Üstü n olan kent in yöne
sı bir kült ür reka beti nde n doğm
ın
la'n
naro
Savo
ak.
doğal olar
de yüks ek bir pres tije sah ip oluy ordu
ve
özel
teki
kent
anımsayalım. Bu arad a
yazdıklarını bir kez dah a
Aynı
.
esi de öne mliy di kuşkusuz
resmi binaların, parkların süsl enm
payyısıyla dins el çevr eler ce de
_ kaygılar, kilis eler in süsl enm esi dola

hizm etin e gireceği patr on doğrultu
laşılıyordu. Sanatçı , böyl ece,
şkavu
a
ağın
olan
e
yapıt verm
sund a dinsel ve dindışı kon ular da
tını icra ede rek zenaatçılJk
sana
ızca
yaln
• muştu. Bun unla birli kte
dir.
ş kola y kola y değişmemekte
tan kurt ulan sanatçıya olan bakı
gi
han
ısmarlayan bir kimse,
17. yüzyılda bile bir ressama resim
resmin ne boyu tta, ne konu da
renk lerin kullanılmqsını , istediğini,
an be- de tamamlanması gerektiğini başt
olacağını ve ne kad ar süre
eme
malz
am
laştırılırdı ve ress
lirler di. Resmin fiyatı önce den karar

rılır
laştı
s alırdı. Resmin · fiyatı karar
~iderlerini de içer en bir avan
ücre işte çalışan 'zenaatçının'
ken süre öne mliy di. Bir de ben zer 18
( ). Sanatçının seçeceği konu tiyle karşılaştırma yolu na gidil irdi
kuş
'bireyselliği' kon usu nda da
lard a pek özg ür kalama.ması onun
gun
kim bu dön emd e konu sunu
kulu davranmamızı gere ktiri r. Nite
. Bir
ı yok den ecek kad ar azdır
lük hay atta n' seçen ressam sayıs
in~
ödes
para
en
tasv irine kim ned
man zara resmine, ya da bir kent
st
itali
kap
ak
özgürlüğüne anc
di ki? Sanatçı bire ysel ve sana tsal
ona
patr
sing e - konu seçi mind e
dön emd e ulaştı. Kap italiz m önce
konu kon ular tarih sel sahn eler , dinsel
bağlıdır. En reva çta olan
n ~ir
tçının stat üsü nü belir leye
lar ve port rele rdir kuşkusuz. Sana
kısıtlı
n
liği
ysel
Bire
larla bağlantılıdır.
diğer etm en de seçtiği konu
belir Adı
da da kendNıi göst erir.
oluşu resmin ürştilme aşamasın
ır
çalış
çıraklarıyla ortaklaşa biçim de
lenmiş · ressam, atöl yesi nde
in beli rli bölü mler ini boya mad a uzçoğu zaman. _Bura da da resm
gelo ;nun
Kuşkusuz her sanatçı Mich elan

dı

18) y.a.g,e., s. 442 .
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manlaşma vardı. Marx da Rönesans sanatının
bu özelliğinden söz
eder: «Raphael'in, freskolarından ancak küçük bir
kısmını tatbik
ettiğini. .. » (19 ).

Resimde yağlıboya tekniğinin gelişmesi ise Berge
r'in Görme
Biç!mleri adlı çalışmasındaki yorum una katılan Terry
Eagelton tarafından şöyle dile getiril iyor: «Berger'a
göre yağlıboya resmin .sanatsal bir janr olarak ortaya çıkışı, bfr dünya görüşünün
ifade edilmesi gerektiğinde öteki teknikleri!"' yetersiz kaldığı bir
döneme · rastlar. Yağlıboya resim, resimlediği şeyde belirli bir yoğunl
uk, gö~alı
cılık ve sağlamlık yaratır; serma ye toplum
sal ilişkileri nasıl değ_ iş
tiriyor sa resim de dünyayı değiştirir, her şeyi nesne
lerin eşitliğine
indirger. Resmin kendisi bir nesne haline gelir-satın
alınan ve sahip çıkılan bir metadır» (20 ). Doğal olarak , satın alınan
, para dökükülen böyle bir nesnenin yukarıdaki nitelik leri taşıfD
asının yanısıra
'dayanıklı' olması gerek ir.
_Kapitalizm öncesinde beste cinin durum u da ressam
dan farklı
benzer şeyler onun için de söylenebilir. Besteci de bir
patrona hizme t vermek durumundadır: Bu ya kilise ya da
soylu bir kişi
olacaktır. Müziğin talihsizliği, bu dönemde,
yalnızca bir kez ses_.
lendir ilmek üzere bestelenmesinde yatar. Besteci için
beste yapmak bir görev niteliği taşır. Besteler ısmarlayan kişinin
isteği do~
rultus unda yapılır. Müziğin öz.gür biçiml eri - olan sonat
ve senfo~
ninin ortaya çıkışı, resimde özgür konur~rın ortaya
çıkmasıyla eş
anlamlıdır. Bu zenaa ttan tam kopuşu.~
belirle r. Bu aynı zamanda
kapita lizmi, birey olma bilinci ni, düşüncede çok seslili
ği ve sana_tcının da değişen ekono mik ve toplum.sal durum
unu dile getirir .
değildir;

KAPİTALİST TOPLUMDA SANATCI

Bu yeni düzende sanatçının tattığı ilk duygu yalnızl
ık ve sahipsiz liktir. Senyörle serf EJrasındaki ilişkiyi düşünürsek
, bunun kar- şılıklı sorumlulukları gerektirdiğini görürü
z. Serf belki bir tür toprak · köİesiydi, ama efend isinin ona karşı bazı görev
leri vardı. Onu
korumak, durum uyla ilgilenmek, yaşlandığında ona
bakm ak bu görevlerden bazılarıydı. Öysa kapita list dönemde patron
ve işçi arasındaki ilişkiler yalnızca iş setler iyle kısıtlanmıştı.
'· İş dışındaki ya19) Marx, a.g.e., s. 60.
20) T. Eagelton, Edebiy at Eleştirisi Üzerine.
Görme Biçimle ri. ist. 1986.
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ist., 1983, s. 100.; J. Berger,

i. İşçi
şam,nda işçinin ne durum da olduğu patron u ilgilendirmezd
yüzyıl banin yalnızlığı ve sahipsizliği özellikle 18. yüzyıl sonu - 19.
' da
larının
kuruluş
lik
güven
şında, iş yasalarının, emekl ilik ve sosyal
üreemek
İşçi
bilir.
bulunmadığı hesaba katılırsa daha iyi anlaşıla
nen
belirl~
ten bir makineye, emeği de, değeri . pazar . koşuliarında
·
bir mala, bir metaya dönüş. müştür.
Bu· düzende sanatçının konumu da pek farklı değildir. Sanatemeğinin ürüçı bire-yselliğine ve özgürlüğüne kavusmuştur, ama
nünün bir nesne, bir mal haline. gelm~si pahasına.
.
Sahipsiz kalan sanatçı yüzünü zorunlu olarak pazara döndü
opera ve
Bu durum besteci için halka açık paralı konserler, ya da
kez sesbirçok
değil
kez
bir
bale demekti. Ne var ki yapıtı artık
aydı :
zorund
k
yapma
lendiriliyordu. Bu nedenle daha özenli beste
souzun
ilerin
Müzikt eki pazara bağlı niteliks el değişmeler bestec
21
).
(
luklu ama sayıları gidere k azalan besteleriyle dikkat i çeker
de
Besteci için paralı konse rler ne ifode ediyorsa ressam için
edi
ifade
şeyi
aynı
si
simsarlar, uzmanlar, sergile r ve sanat eleştiri
içir:ı
i
bestec
n
yordu. Emprezaryolar, müzik ajanları ve eleştirmenleri
usu
olan önemini de unutm amak gereki r . . Özellikle opera sözkon
n bu
edilirse, orkestrasıyla, şarkıcılarıyla, dekorcularıyla, . vs., müziği
gelhct1ine
sektör
bir
başına
başlı
dalı giderek profesyonelleşmiş,
eleş
ş,
gelişmi
si
eleştiri
rfıişti. Günlük gazetelerde müzik ve resim
r kotirmen ler belirli bir malın pazarlanmasında en önemli aracıla
değil
i
numuna ulaşmışlardı. Bu durum yalnızca bestec i için geçerl
da bir
tarzları
çalış
,
sesleri
'
uların
di kuşkusL:z. Müzikt eki yorumc
pi·iki
rakip
e,
Paris't
,
Liszt'in
ve
metalaşma sürecin deydi. Chopin
basit
en
bunun
leri
yano firmasının temsilc ilerr durum una gelme
uz bügöster gesidir . Bu sanatçılar günümüzde yaşasalardı · kuşkus
Callas'ın
yük plak şirketleri tarafından kapışılırlardt. Benzer durumu
riz. Doy· sesi, ya da- Karajan'ın yöneti mi için c:;te sözkonusu edebili
yoltürlü
ise
nda
konu.su
a
mak bilmeyen pazar yeni adlar yaratm
r
konku
Birkaç
ir.
örnekt
bir
lar · buluyordu. Konkur sistemi "buna iyi
ndan
yapımı
plak
·
kazanan .piyan ist ya ·da kemancının önlerin de
kte 'ama
konser dizilerine kadar uzanan kapılar açılır. Aynı yetene
endüstrisi sasanatçılar ise elenir ve yok olurlar . Müzik
şanssız

Felsefe
21) Bkz. · Tuğrul Tanyol , «Müziğin Toplums al Temelleri»,
a.g.e.
ein,
Finkelst
bkz.
ayrıca
58-83.;
s.
Kitap, ist. 1982,
/

Vazıları.

2.

eoe

hatı ve yeteneği öğüten dev bir makine haline geimiştir günümüz- ·
de. Müzik konusundaki bu gelişmeler r- ıJlkemiz için geçerli olmasa
bile, gelişen resim pazarı, yeni adlar çıkarmak için yarışma sistemine epeyce ağırlık vermektedir.

Resim simsarlarını düşünürsek, bunlar geçtiğimiz yüzyıllarda
özellikle İtalyan resmine merak duyan kuzeyli zengini.ere hizmet
vermek üzere ortaya çıkmışlardır. Zamanla, resmin bir ticaret nesnesi halini almasıyla simsarlar tanınmamış ve henüz bir patrona
. bağlanmamış genç ressamlara yöneldiler, ve giderek sanatçı ile
resim. ·alıcısı . arasındaki' en önemli bağ halini aldılar. Resmin bir
ticaret nesnesi haline gelişi özellikle Hollandalı resim simsarlarının bir başarısıdır. Ama böyle bir pazarın oluşması ve sanatçı-pat
ron ilişkisinin kopması sanata farklı bir içerik kazandırdı. Sanatçı
kendi başına özgür konularını işlemeye başladı. Bestecinin sonat
ve senfoni biçimlerine yönelişi gibi, ressam da doğadan ya .da· gündelik hayattan kaynaklanan konulara yöne·lebildi. Rembrandt'ın
'Anatomi Dersi' ya da Vermeer van Delft'in 'Coğrafyacı' tabloları,
bir önceki dönemde ne kilise, ne de Medici ailesi için hiçbir şey
ifade etmezdi kuşkusuz. Artık besteci nasıl kendi tutku ve özlemlerini yansıtmak ve ölümsüz yapıtlar ortaya koymak için beste yapıyorsa, ressam da aynı amaç peşindedir. Gombrich, Reynolds ve
Gainsborough'nun birbirini kovalayan portre siparişlerinden hoş
nut olmadıklarını yazar. «Cünkü onlar başka şeyler çizmek istiyorlardı. Reynolds iddiali söylence sahneleri veya geçmiş tarihin olaylarını res"!'letmek için zaman ve rahat!ık düşlerken, Goinsborough,
tersine .... manzara resimleri yapmak istiyordu... Talihsiz.lik bu ya
manzara resimlerine pek müşteri bulamadı. Bu. yüzden tablolarının
çoğu, kendi zevki ·için yaptığı ilk taslaklar halinde kalmıştır» (22 ).
Ölüdoğa resimlerinin gelişmesi de · aynı nedene dayanır. «Doğa s·anatta yansıyınca, her zaman sandtcının usunu, · beğenlierini, dolayısıyla onun ruh durumunu da yansıtır. Özellikle bu nokta. Hollanda sanatının en uzmanlaşmış dalını, 'ölüdoğa' dalını bunca ilgine
kılmaktadır ... Sanatçılar resmetmek istedikleri . nesneleri seçmede,
onları kendi imgelemlerine göre sofrayO · yerleştirmekte özgürdüler ... Bu uzm_anlar (ressamlar) farkında olmaksızın. bir . tabloda konunun sanıldığından çok daha az önemli olduğunu göstermeye baş
ı·amışlmdı» (23 ). Sanattaki bu niteliksel gelişmeleri ·resim sergileri
22) E H. Gombrich, Sano·tın Öyküsü. ist. 1976, _s. 371 .
23) y.a.g.e.,· s. '338-340.
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cı olma yan sergiİer gide rek tide körü kled i. Başta tica ri bir ·ama
a öne mlis i, sanatçı, resi mler ini
cari bir özel lik kazandı. Ama dah
kez yüz yüze geld i, çevresi geniş
, yalnızca görm ek istey enle rle ilk
tçı ası için gere kli olan, sana
ledi ve bir yer.de, yapıtın tamamlanm
süre ç içinmıyla kurulmuş oldu . Bu
yapıt-toplum · ilişkisi tam anla
san at eleş
adı,
başl
duyu rma ya
. de burj uva zevki de kend ini gide rek
24
(
anla r orta ya cıktı ). Koll ektiris i yerleşti, resimden an~ayan uzm
paqe gelişmesiyle gün ümü z sanatının
siyonculuğun ve müzeciliğin
vandaları atılmış oldu.

SAN AT VE

VABANCILAŞMA

zena atla olan b_ağların_ı
mind e özg ür bırakmakla birli kbütü nüy le koparması onu konu seçi
meta halin e dönüştürmüştür dete sanatını bir alış-veriş aracı, bir
smin
farklı etki ler doğurdu. R'e
dik. Bu duru m sanatçının üzer inde
ci 19. yüzyılın ba.şlarında artık
ve müziğin meta halin e gelm e süre
mal gibi baalınıp satılan herh ang i bir
tamamlanmıştır. Yapıtına
el etke n oltem
aki
tın yabancılaşmasınd
kılması sanatçının ve sana
mli nok taöne
tirmesindeki en
muştur. Marx'ın Ôzel · mülk iyeti eleş
bir nesne anc ak tarafımızdan
lard an biri şudur: özel mül kiye t bizi,
biçim inde düşünmeye zorla r. Bura
kullanıldığı zam an bizim olur
r. İşte bu nokt a, mar ksis t felda tüke tim tem eldi r ve üret imi zorla
önemli konce hayatına kattıkları en
şefenin ve sosy oloji nin düşü
ncılaş
yaba
l
(özelde, san atsa
nula rdan biri olan yabancılaşmanın
bir nesne gibi
Eğer bir san at yapıtı tica ri
manın) tem elini oluşturur.
e iltının san at olma özelliğiyl
tüke tiliyo rsa, o zaman o san at yapı
san at da bir üret im olduğuna
gili bir soru n vardır. Doğal olar ak
öne mli olan bu tüke timi n nagöre tüke tilme si gere kece ktir. Ama
bir
at yapıtlarını bir meta, tüke tilec ek
sıl olduğudur. Serm aye san
rden
ü tüke timi ni ötek i tüke timle
mal gibi gördüğü için san at ürün
budur.
Yobancılaşmayı yara tan da
Sanatçının,

işbölümünün

gelişmesiyle

farklı düşünmez.

i ned eniy le farklı bir tüke Oysa bir san at yapıtı, özel kara kter
itali st topl umd a c~ktiği sıkıntı,
tim biçim ini gere ktiri r. Sanatın kap
tim biçim ini bulamamasında
gerç ek : san at yapıtına yakışan tüke
tiler ek tam bir ürün halin e geyata r. Marx'ın, «bir ürün anc ak tüke
de geçe rlidi r. Bu, yazımızın başlir» (25 ) sözü kuşkusuz san at için
24) Haskel, a.g.e., s. 444.
25) zikr. Eagelton, s. 94. ,
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larında söylediğimiz, bir sana t yapttının
tamamlanması için izleyiciye ulaşması gerektiği sözünün başka türlü
söyle nmes idir yalnızca .

Sana t ürünü nün ticari ürünlerden

farkını

nasıl olduğunu Mes?aros şöyl. e belirt iyor {26
):

ve tüket im biçim inin

1) Bir sanat yapıtı, doğal nesne olara k yararl
ı bir kullanıma
sahip olsa bile, bir kullanım nesnesi gibi tüket ileme
z (mimari, çöm~
lekçilik, vs.).
2) Bir sana t yapıtının bir kişinin mülki yetind e olmas
ı onun sanatsa l tüket imiyle ilintis izdir. bir sana t yapıtının
birinin özel mülkiyetinde olması yalnızca sahte tüket imdir .
3) Sanatsal yaratım sırasında, sana t yapıtına
yansıyan doğal
nesnenin kendisi değişmez. (Meszaros'un burqd
a söylemek istedi . ği, örneğin bir mobilyacının doğal durum unda
ki ağacı işleyip onu
bi( eşyaya dönüştürdüğüdür, oysa bir · ressamın,
resmini yaptığı
ağaç değişmeden kalır.} ·

4) Temel kullanım nesnelerinin . tüket icisi olara k,
bizi doğal ihtiyaçl ar yönle ndirir (acıkmak, susamak, barınmak,
:vs.). Oysa tersine . sanatın ön koşulu insanın doğal ihtiyaçların
dan uzaklığı, .öz- ·
gürlüğüdür ... Sana t ürünü nün tüket imi
doğal ihtiya çlard an kayna klanmaz, başka türde bir ·ihtiya ç gerek lidir.
5) Tüketimden sonra sana t yapıtı eskisi gibi
varlığını sürdü rür, ama yalnızca fiziki varlığını sürdü rür; estet
ik özü ise, tüket im
eylemi sırasında sürek li yeniden yaratılır ... Sana
tsal açıdan uygun
tüket icisi olmazsa sana t yapıtı doğal bir nesne
durum una iner.
Kolayca anlaşılacağı .gibi bir sana t yapıtı ile,
doğal ya da ticari nesne arasında temelden kayna klana n farkla
r vardır ve sana t
yapıtının tüket imi kapit alist tüket im
anlayışıyla ters düşer. Ne var
ki pazar ekonomisi anlayışı, sana t ürünl erini qe.
alınıp· satıJan, malik olunan bir nesne gibi gördüğünden sana tta yabancılaş
manın
da doğmasına neden olur.
Burada küçük bir hatırlatmada bulun mak gerek
ir. Yabancılaş
ma sözkonusu edildiğinde gene llikle sana t bir
bütün olarq k kabul
edilir. Resim, müzik, şiir, vs. arasında bir fark
gözetilmez. Resmin
26) ı. Meszaros, Ma·r x's Theory of Alieİıation.
Landon, 1970, s. 208-210.
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kotek ve elle tutulur olması onun bir nesne niteliği kazanmasını
·
değem
laylaştırmıştır. Müziği 1n ise kullanım değerinden çok değişi
dan) merinin önem kazanması, bestec inin emeğini (satması açısın
Şair her
lıdır.
tartışık
biraz
durum
talaştırmıştır. Oysa şiir için bu
egeçinm
le
ürünüy
in
dönemde olduğu gibi bu dönemde ·de emeğin
bir
basit
şiiri
yi düşünmez. Dahası henüz hiçbir ekono mik düzen
meta, bir
meta haline dönüştürememiştir. Roman için, kitabın bir
i samal olması durumu vardır. Romancı . kitabı aracılığıyla emeğin
yuros'un
Mesia
maz.
rastlan
ise
tar. Ş.iir kitaplarıyla geçinen şaire
için
ar
sanatl
plastik
karıdaki çözümlemesi genelde resim ve öteki
ürüne ·
daha uygun dur sanırım. Resmini satan ressam artık ürettiği
r · de; bir başkası
yabancılaşmıştır. Yapıt kendis inindir , ama değildi
n satma hakkına
satın almıştır ve o bir başkasına istediği fiyatta
eyem~z. Resimdenetl
rını
sahipt ir. Ressam artık üretim inin sonuçla
•hem bir bakı
dur
le ilgili mülkiy et anlayışı kapitalizme hem uygun
ama asıl
ma onunla çelişir. Resmi . satın alan kişi onun sahibidir,
onun imsahibi ressamdır, çünkü resim onun adıyla anılır, çünkü
· basit bir ticari nesne
zasını taşıdığı için değerlidir. Sanat yapıtına
zaten burada ydtar.
de
muamelesi yapılmasındaki temel çelişki
Bir ku_nBu nedenle sanat yapıtı basit bir kullanım nesnesi değildir.
. ay.a kduracı emeğinin ürününü s9ttığı anda onunla olan bağı kopar;
i satan ressamın
kabıyı kimin giydiğini önemsemez . Oysa resmin
arasındaki air
sanat
tla
zenaa
de
Belki
. yapıtıyla olan bağı kopmaz.
başarının ölde
dönem
list
. başka ayırım noktası da budur. Kapita
gidiyor,
paraya
kaç
çüsü de paraya indirgenmiştir . Hangi ressam
ve sa ı
kimin romanı daha çok para getiriy or, vs. Bu durum sanatç
er gidenat alıcısı arasındaki ilişkiyi kişiliksizleşHri r. e$tetik değerl
desahte
en
·türünd
sctan'
'çok
daki
1
rek yok olur ve örneğin roman
27
ı
alçaltıc
ın
pazarın
sanat
ğerler ortama egemen olur ( ). Sanatçı
bir
an
doğrud
ve
al
kurallarını kırıp sanat meraklısı · çevreyJe sanats
nı asla keşfedemez .
ilişki kurmadıkça kendi ürünün ün gerçek anlamı
r. EsBunun gere.ekleşmesi de bir 'ölçüde estetik eğitimine bağlıdı
üreten
n
yenide
ken
tüketir
ı
yapıtın
tetik . eğitimi olmaksızın, sanat
nca
olmayı
i
tüketic
k
Gerçe
gerçek tüketic i tipi asla var olamaz .
olama
in
üretim
sanat yapıtı da olmaz. Çünkü tüketim olmçıksızın
al
yaşams
i için
yacağını biliyoru z'. «Estetik eğitimi sonatın gelişim
28
koşuldur» ( ).
27) y.a.g.e., s. 205 .
. 28) y.a.g.e., s. · 211 .
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, · Şiirin bu ilişkiler düzleminin dışında kaldığını söyledik? Kendi
özel yapısı nedeniyle (tek kopya olmaması, yayınlanmasıyla iyeliğinin şairden ayrılmaması, alınıp-satılan bir nesne olmaması,· vs.)
şii r sanatsal yabancılaşmanın büyük ölçüde - dışında kalır. Şiir tüketimini yapanlar ona nesne cinsinden malik olamadıkları gibi bunu amaçlamazlar da. Gerçek şiir okuru şiiri tüketirken onu yeni ~
den üretir. Şiirin asıl sorunu tüketicisinin niyetiyle (neden şiir okuduğuyia) ilintilidir. Şiirin sorunları gerçek anlamda yalnızca edebiyat ve sanatın kendi iç sorunlarıdır; dil kullanımı, duygu, düşünce
iletimi, vs . Bununla birlikte- şairih şair olarak değil ama toplumun
bir üyesi olarak, şiir dışındaki yaşamında karşılaştığı yabancılaş
tırıcı etkenlerden etkilendiğini de unutmamak gerekir. Bu yabancı
laşma yapıtlarına dışsal olarak etkide bulunur. Demek ki şairin yabancılaşması tek yönlüyken ressam iki yönlü
bir yabancılaşma
içindedir: bire.y olarak ve yabancıloşan sanatına bağlı olarak .
SONU

C
yazdıklarımız,

işbölümüne

bağlı

olarak sanatın ve
kavrama doğru
götürüyor. Artık-ürün ve toplumun o günkü -teknolojik olanakları olmasa sanatın doğamayacağırn biliyoruz. Yine altyapı olanakları gelişmese ve sanatçıyı koruyacak zengin patronlar sınıfı ortaya çık 
masa sanatın zenaat durumundan kurtulmasının yolunun açılama
yacağının farkındayız. Yine teknolojinin gelişmesi sonucu burjuva
toptu mu ve kapitalizm ortayo çıkmasa sanatçı 'özgürlüğü' ve ·sanatın sanatlaşma süreci tamamlanamayacaktı. Aynı çerçeve içinde sanatçının pazara bağlı bir özgür-köle oluşunu da izleyemeyecektik. Demek ki toplumun teknolojik düzeyi ve üretim tarzı sanatçının i.şbölümüne bağlı olarak toplumsal konumunu belirlerken üretilen yapıtın sanatsal biçimini de dolaylı olarak belirlemekte .
Bütün bu

sanatçının aldığı değişik konumlar bizi belirli bir

Öncelikle W. Benjamin tarafından anımsatılan bu . gerçek , sistematize edilmiş biCim1ni T. Eagelton'ın çalışmalarında buldu (29 ).
Sanatsal üretim tarz ı «Sadece üretici ye tüketici arasındaki toplumsal ilişkileri değil, aynı zamanda yapıtın edebi (sanatsal) biçimini
de belirleyen çok önemli bir etkendir (30 ). Patronun istekleri doğrul
tusunda üretilen ve tek kez seslendirilen müzik yapıtının sanatsal
29) T. Eagelton, Eleştiri ve İdeoloji. İstanbul 1985.
30) Eagelton , Edebiyat Eleştirisi Üzerine, s. 91 ~
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npazara bağlı ama bes teci sini öze
biçi mi ile çok kez ses lend irile n,
.
aktı
olac
lı
atsa l biçi mi tabi i ki fark
li olm aya zorl aya n yapıtların san
l
atsa
san
de
işmesi bu çerç eve için
San.ats al üre tim tarzlarının değ
ıdır. Klav
ne ve gelişmesine bağl
üre tim araçlarının da değişmesi
ının doğ
akım
zm
anti
müz ikte rom
senden . piya noy a geç ilme sini n
e . rom ansind
ged
da
. Ama bunun
masına büy ük katkıları olmuştur
idea lleri
ve
ı
aya k olan bur juva sınıf
tik düşüncenin· gelişmesine · ön
ıyor
ıtam
yans
olan müz ik alet leri yete rinc e
vardı. Bu idea lleri var
söyleye_biliun ihtiy açta n doğduğunu da
lardı. Dolayısıyla . piya non
birik iki, topl umd aki tekn oloj ik bilg i
riz. Ama unu tma mak ge_rekir
m
özle
bir
boş
da
şmamış olsaydı bu
mi piya no yap aca k düzeye ula
olm akta n ötey e gitm ezd i.
anti zekte n yola çıkarak müz ikte rom
Doğal olar ak, bu, son örn
eyidüz
ik
n eko nom ik ve tekn oloj
min doğuşunu doğrudan topl umu
düş
yap mak tekn oloj izm in tuzağına
ne bağlamak yanlıştır. Bunu
i
gibi sanatçı çağının üre tim ilişk
mek olur . Başta da söylediğimiz
isin de insan
ldir. Rom anti zmi n ger
lerin in doğrudan yansıtıcısı deği
de. Ayrıca
mi
evri
yata r, müziğin kendi iç
düşüncesinin evri mi de
kler ve
İste
birç ok etke n bulu nab ilir.
bu gelişmeyi . körü kley en daha
üre a·ı
bilir , zorlamıştır da. Sanats
ihtiy açla r tekn oloj iyi de zorl aya
kilendirmeler~ ·
tarzı için de, kab a iliş
tim tarzı kavramı, genel üre tim
iyi anemi, sanatçıyı ve yapıtı daha
de bulu .n mak tan kaçınarak, dön
Kafnda
umu
topl
·
de olsa Eski Yunan
lam ak için yararlı olab ilir. Ne
yazılamazdı.
ka'nın 'Dönüşüm'ü asla
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