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CLARION ŞARKlClLARI'NA

Ç E Vİ RM E NİN ÖNSÖZÜ
GEORGE Thomson'm yapıtlannın dilimize çevrilişinin yaklaşık yir
mi beş yıllık bir serüveni var. lık kez 1966 kasımmda Marksizm ve
Şiir yayımlanmıştı. Thomson'm ikinci kitabmm ülkemizde yayım
laımıası için tam on yıl geçmesi gerekti, 1976 nisanında Insanın Oza
yayımlandı. Insanın- Oza'nü 1976 kasımında Devrimci Diyalektik
Üurine, 1978 temmuzonda da Kapitalizm ve Sonrası izledi. Tiıom
son'm başyapıb. sayı1abilecek. Tarihöncesi Ege ise 1983 nisanında
ulaştt Türk pkunına. Yazann Ilk Filozoflar adlı kitabı 1988'de, Aiskh
ylos ve Atina 1990'da yayımlandı. Böylece George Thomson'm yapıt
lannın tümü Ttlrkçeye kazandırılmış oldu.
Insanın Oza'nün dördüncü basımmm yayımlanması dolayısıyla
Tho mson'ı bir kez daJıa tanıtmaya gerek var mı? Bence, var. Çünkü
kitabın son basımı 1987 ekiminde yapılmış, aradan tam dört yıl geç
miş. Geiıciyle yaşbsıyla yeni yeni insanlar Insanın Ozü'nü ilk kez
alıp okuyacaklar, belki de George Thomson'ı ilk kez bu kitabıyla ta
nıyacaldar, öteki kitaplarını meıak edecekler.
Kısa bir süre önce seksen dört yıllik hayatını noktalayan George
Thomson, 1903 yılında Londra'da doAdıı. 1926'da Cambridge Üniver
sitesi'ni bitiren Thomson, İrlanda'ya giderek orada bir süre dil üzerine
incelemeler yapb.. Daha sonralan Calway, Cambridge ve Binningham
üniversitelerinde Yunan dili ve edebiyatı denleri verdi. Bu arada, ba
zı Eski Yunan klasiklerini çok başarılı çevirilerle Ingiliz ve İrlanda
dillerine kazandıran Thomson, 1937 yılında öAretim üyesi olarak Bir
mingham Üniversitesi'ne girdi ve ölretim UyeliAinden aynldıAı 1970
yılına kadar bu üniversitede Eski Yunan dili ve edebiyatı alanmda il
giyle izlenen dersler verdi, Yunan dili üzerine birçok kitap hazırladı.
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Thomson'ın en önemli yapıtlanndan birinin, 194 l 'de yayımladıgı

Aiskhylos ve Atina oldugunu söyleyebiliriz. Bu çalışmasında, Eski

Yunan'daki sanatsal ·gelişmeyi toplumsal gelişmeyle iç içe ele alan
Thomson, öncelikle tiyatro sanatının toplumsal kökenierini tarihsel
maddeci bir yaklaşımla inceledi.
1949-1955 yıllan arasında, Eski Yunan Toplumu Üstüne Inceleme
ler başlıgı altında Tarihöncesi Ege ve Ilk Filozoflar adlı iki inceleme
yayımiadı Thomson. Tarihöncesi Ege' de, özellikle Tunç Çagı'na denk
düşen dönemde Ege'nin eski toplumlannın, uygarlıklannın ve kültür
lerinin oluşumunu, yapısını ve evrimini ekonomik gelişme temelinde
gözler önüne serdi. Sonra da epik şiiri, evrimi içinde ele alarak l.ö.
altıncı yüzyıldaki doruguna kadar getiı;di.
Thomson, Eski Yunan Toplumu Üstüne Incelemeler'in ikinci kitabı
olan Ilk Filozojlar'daysa, Eski Yunan'daki doga felsefesini, toplumda
gerçekleşen köklü degişikterin düşünsel bir ürünü olarak ele aldı ve
Yakındogu ve Çin felsefeleriyle karşılaşbrmalı olarak inceledi. Doga
felsefesinin gelişiminde meta üretimi ve para dolaşımının işlevini
vurgularken, ilkel düşünceyle bilimsel bilgi arasındaki geçiş sürecini,
köleciligin gelişmesi ve bilimin kökenieri temelinde açıkladı.
George Thomson, 1970'den sonra aslında bir bütün oluşturan üç
kitap dah� yazdı. 1971'de yayımlanan Devrimci Diyalektik Üzerine'yi,
1973'de Kapitalizm ve Sonrası, ertesi yıl da Insanın Ozü izledi.
1974'de kaleme aldıgı önsözde belirttigi gibi, Thomson, Insanın
Ozü'nde, sanatın ve bilimin kaynaklannı inceledi. Sanatta bilimin,
toplumsal gücün örgütlenmesinin birbirine bagımlı iki biçimi oldugu
nu ve ikisinin de çalışma sürecinden dogdugunu ortaya koymaya ça
lıştı. Sanatla bilimin -çalışma sürecinden kaynaklandıgı görüşü, felse
fede ve tarihte oldugu kadar dilbilim, ruhbilim, insanbilim, müzikbi
lim ve edebiyat eleştirisinde de birbiriyle baglanıılı birçok sorunu içe
riyordu. Bu bakımdan, bu küçük kitap gerçekte e�y geniş bir alanı
kapsıyordu. Ama gene de, yalıuzca Batı bilim ve sanatıyla, yalnızca
şiir ve müzik sanatlanyla sınırlı oldugu düşünül� yeterince kap
samlı olmadıgı da söylenebilirdi. Bu yüzden, George Thomson, bir
«giriş» niteligindeki bu kitabını okurlam sunarken, «yakında bir bilim
adamının ya da daha iyisi bir bilim adamlan toplulugunun 'insanın
bilincini toplumsal varlıgı belirler• gerçeginden yola çıkarak bize Do-
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ıs

�u ve Bab düşüncesinin kapsamlı bir tarihini sunmalannı» dileme
den edemiyordu:
Bana kalırsa, Insanın Oza'nde, bilimle sanabn .ilkel toplumlardaki
büyüden nasıl kaynaklandı�nı. toplumdaki gelişmeyle birlikte birbi
rinden nasıl aynldı�ını, insanın do�ayla olan nesnel ilişkilerinin dış
dünyasıyla u�raşan bilim ile insanın öteki insanlarla olan öznel ilişki
lerinin iç dünyasıyla u�şan sanabn toplumdaki tarihsel işlevlerini,
bilim adamıyla sanatçının dünyayı de�iştinne ortak çabasında nasıl
birleştiklerini okuyacaksınız. Elden geldi�ince yalın bir dille yazıl
mış bu kitaptan yola çıkarak daha kapsamk kitaplara yöneleceksiniz.
Thomson'ın amacı da buydu sanınm.
Thomson, Insanın Oza'nü, Binningham'lı işçilerden oluşan ve ça
lışmalarını uzun yıllar sürdüren bir koroya, Clarion Şarkıcılan'na
adamış. Gelece�in sanab, bütün ülkelerde bu tür toplulukların çalış
malan arasından do�acaktır, diyor Thomson. Sonra da, Amerikalılar
Için Balallı Clarion Şarkıcıları'yla birlikte söylüyor:

Yurdumuz güçlü, yurdumuz genç,
En büyük türküleri daha söylenmedi...
Yalanlar üstüne, aldatmalar üstüne,
Kan dökmeler, linç etmeler üstüne,
Vatan millet diyen söz cambazları,
Kuıku ve karanlık üstüne...
Yeniden duyulacak,
Yeniden duyulacak yürüyQ§ türkümüz,
Bir halk havası kadar yalın.
Koyaklarımız kadar derin.
Daglarımız kadar yalçın,
Onu yaratan halkımız kadar yigit.

CeW.ÜSTER
Eylül 199 1
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İ N S A N V E D OÖ A

1 . Yaşam ve Bilinç

MADDECl, zihni maddenin belirledigini savunan kişidir. Zihin, ruh,
düşünce ve bilinç gibi adlarla tanımladıAımız şey, gerçekte madde
nin bir etkinHAinden başka bir şey deAildir. Düşünce, maddi bir orga
nizma olan beynin yerine getirdiAi bir işlevdir. Düşünce olmadan
madde var olabilir, ama madde olmadan düşünce varolamaz. Bu ne
. denle, biricik nesnel gerçeklik, maddedir:
Madde, insana duyumları aracı/ıgıyla iletilen ve duyumlarımız ta
rafindan sureti çıkarılan, fotografı çekilen ve yansltılan, ama aynı za
manda duyumlarımızdan bagımsız olarak varolan nesnel gerçek/igi
belirten felsefi bir smıf/amadır. 1

Madde, sürekli bir devinim ve deAişim içindedir. Bütün deAişim
ler devinimi gerektirir, bütün devinimler de deAişimi:
Devinim, maddenin varoluş- biçimidir. Hiçbir zaman ve hiçbir yer
de devinim olmaksızın madde olmamıştır, olamaz da. Uzaydaki devi
nim; çeşitli gök cisimlerinin üstündeki daha kiıçük kütlelerin mekanik
devinimi; özdecik/erin ısı, elektrik akımı ya da mıknatıssal akım biçi
mindeki devinimi; kimyasal ayrışma ve birleşme; organik yaşam: Işte
yeryüzündeki her bir madde atomu her an bu devinim biçimlerinden
birinin ya da öbürünün ya da aynı anda birkaçının içindedir. Her türI

V.I. Lenin, Maddecilik ve Görgill Eleştiricilik. 1908.
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lü devinimsizlik ve her türlü denge durumu ancak göreli olabilir ve
ancak belirli bir devinim biçimine bag/ı olarak bir anlam taşıyabi/ir. 2

Bu, yalnızca doga olaylan için degil, aynı zamanda insan toplumu ve
düşüncesi için de geçerlidir. Bütün toplumsal ve zihinsel süreçler te
melde aynı devinim ve degişim yasalanna bagırnlıdır. Diyalektik adı
m verdigirniz şey de, işte bu yasalann incelenmesidir:
Diyalektik, devinimin genel yasalarının, doganın, insan toplumu ve
düşüncesinin genel gelişme .y asalarının biliminden başka bir şey de
gildir.3
Dogada gerçekleşen sonsuz degişiklikler karmaşası içinde yürür
lükte olan diyalektik devinim yasaları ile tarihteki olayların görünüş
teki rastlantısal/ıgını yöneten ve gene insan düşüncesinin gelişme tari
hi boyunca süregelen çizgiyi oluşturan ve giderek insan zihnindeki
bilinçlilige varan diyalektik devinim yasaları gerçekte aynıdır.4

Diyalektigin yasaları, çelişme ilkesine dayanır. Her türlü devinim
ve her türlü degişme, şeylerin özünde varolan iç çelişmelerin geliş
mesinden baŞka bir şey degildir:
Şeyleri devinim/eri, degişmeleri, yaşamları ve birbirleri üzerindeki
karşılıklı etkileri içinde düşündügümüz zaman, hemen çelişme/er/e
karşılaşırız: Devinimin kendisi bile bir çelişmedir. Dahası, basit meka
nik yer degiştirme bile, ancak bir cisim aynı anda hem bir yerde, hem
de bir başka yerde bulundugu; hem aynı yerde oldugu, hem de orada
olmadıgı için gerçekleşebilir. Işte bu çe/işmenin sürekli olarak belir
mesi ve aynı anda çözülmesi, devinimin ta kendisidir...
Eger basit mekanik yer degiştirme bir çe/işme içeriyorsa, madde
nin daha yüksek devinim biçimleri, özellikle de organik yaşam ve or
ganik yaşamın gelişmesi haydi haydi içeriyordur çelişmeyi... Dolayı
sıyla yaşam da, şeylerin ve süreçlerin kendilerinde varolan ve durma-

2 F. Engels, Anri-Dühring.
3 Aynı yerde.

4 Aynı yerde.

1889.
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dan beliren ve çöziilen bir çelişmedir. Çelişme ortadan kalktı mıydı,
yaşam da sona erer ve ölüm gelir.s
Her organik varlık her an aynı şeydir, hem de aynı şey degildir;
her an dışardan a/dıgı maddeleri özüm/erken, daha başka maddeleri
de dışarı atmaktadır; her an bedenindeki gözeler ölmekte ve yeni gö
ze/er oluşmaktadır; gerçekte, belirli bir süre içinde her organik varlı
gm bedeninin maddesi tepeden tırnaga yenilenir ve yerini başka mad
de atomları alır, dolayısıyla her organik varlık her zaman hem kendi
sidir, hem de kendisinden başka bir şeydir.6

Bu nedenle, diyalektik, maddenin özünde varolan karşıtiann çatış
masının incelenmesi olarak tanımlanabilir:
Karşıtların bir/igi (zihin ve toplum da içinde obnak üzere), bütün
doga olaylarındaki ve süreçlerindeki çelişmeli, birbirini engelleyen,
karşıt egitim/erin tanınmasıdır (bulgulanmasıdır). Yeryüzündeki bü
tün süreçleri kendi gerçek yaşamları içinde ögrenmek, onları karşıtla
rın birligi olarak ögrenmek/e olasıdır. Gelişme, karşıtların «sava
şımı»dır.1
lç çelişmelerin gelişmesi, maddenin bütün biçimlerinde varolan
evrensel bir özelliktir. Ama her devinim ve deAişim biçiminin kendi
özel çelişınesi vardır. lşte çeşitli bilim dallan arasındaki ayrımı do
Auran da bu özel çelişmelerdir:

Belli bir olgular alanına özgü çelişme, belli bir bilim dalının ince
leme konusunu oluşturur. Sözgelimi, matemalikle pozitif ve negatif sa
yı/ar; kimyada ayrışım ve bi/eşim; toplum biliminde üretici güçler ve
üretim ilişkileri, sınıflar ve sınıf savaşımı; askerlik biliminde saldırı
ve savunma; felsefede idealizm ve maddeci/ik, metafizik bakış açısı ve
diyalektik bakış açısı. vb. Bütün bunlar ayrı bilim dallarının inceleme
konularıdır, çünkü her birinin kendi çelişmesi ve kendi özü vardır.8
S

Aynı yerde.
6 Aynı yerde.
7 V.l. Lenin, Diyalekrik Sorunu Üzerine. 1915.
8 Mao Zedwıg. Çelişme Üzerine.1931.
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Cansız maddeden canlı maddeye geçiş, belirli birtakım albüminli
(proteinli) maddelerin, kendi kendini yenileme diye tanımlanabilecek
bir devinim biçimine ulaşmasıyla gerçekleşmiştir:

Yaşam, albüminli maddelerin varoluş biçimidir. Bu varo/U§ biçimi,
özünde, bu maddelerin kimyasal bileşenlerinin kendi kendilerini dur
madan yenilemelerinden oluşur.9
Albüminli cisim, bir yandan çevresindeki bazı maddeleri özümleye
rek, öte yandan da daha önce özümlemiş oldugu bazı maddeleri dışa

n atarak, yani beslenme ve boşattım yoluyla yeniler kendi kendini.

Işte organizma ile çevresindeki bu sürekli madde degiştokuşu, yaşa
mın

ta kendisidir. Bu degiştokuş durdu muydu, organizma da ölür.

canlı maddenin bütün belirleyici özellikleri bu kaynaktan dogar:

Yaşamın öteki bütün temel özellikleri de, albüminin ana işlevi ola
.
rak beslenme ve boşa/tım yoluyla gerçekleşen bu madde degiştokU§un
dan ve albüminin kendine özgü yogrulabilirliginden dogar: uyarımla
ra karşı tepki (bu, albümin ile onun besini arasındaki karşılıklı
ilişkinin dogrudan dogruya içindedir); büzülebilirlik (bu, besinin
özümlenmesinin çok aşagı biçimlerinde görülür); ve büyüme olanagı
(bu, bölünme yoluyla çogalmanın en aşagı biçimlerini kapsar ve besi
nin sogurulmasının ve özümlenmesinin onsuz gerçekleşemeyecegi iç
devinimdir) . ıo
İnsanın hayvanlar dünyasından dogll§u da en azından cansız mad
deden canlı maddeye geçiş kadar önem taşıyordu. İnsanda, kendisiy
le çevresi arasındaki madde degiştokuşu, insanın bilinçli denetimi al
tında gerçekleşir. İnsan işte burada aynlır. hayvandan. Hayvanlar
çevrelerinin bilincindedirler, ama yalnızca edilgin bir biçimde ve çev
relerinin bir parçası olarak bilincindedirler. Insan ise, kendinden ayn
bir şey olarak, üretim çalışmasındaki etkinliginin nesnesi olarak bi
lincindedir çevresinin. Dolayısıyla, nesne olarak doganın bilincinde
oldugundan, özne olarak kendinin de bilincindedir:
9 F.Engeİa,Anti-Dühring.

ı
yn yerde.

10 A

1 889.
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Hayvan, kendi yaşam etkinligiyle dolaysızca özdeştir. Kendini ya
şam etkinliginden ayırt etmez. Hayvan, kendi yaşam etkinligidir. In
san ise, yaşam etkiliginin kendisini isteminin ve bilincinin nesnesi ya
par. Insanın bilinçli bir yaşam etkinligi vardır. ll

«Özne olan insan ile nesne olan doAa»1 2 arasındaki bu çelişme, çal�
ma sürecinin özünde varolan bütün insan etkinliklerinin temelini
oluşturur:
Çalışma, her şeyden önce, hem insanın , hem de doganın katıldıgı
ve insanın kendisi ile doga arasındaki maddi tepkileri kendi rızasıyla
başlattıgı, düzenledigi ve denetledigi bir süreçtir. Insan, doga ürünle
rini kendi gereksinmelerine uygun kılınmış bir biçimde eide edebilmek
amacıyla, kollarını ve bacaklarını, kafasını ve ellerini, gövdesinin do
gal güçlerini çalıştırarak, doganın bir gücü olan kendisini doganın
karşısına çıkarır. 13

Bu nedenle, insanı hayvanlardan ayıran özellik, doAa üzerindeki eyle
minin dolayı kendi bilinçli denetimine almayı amaçlamasıdır:
Hayvan, kendi dışındaki dogayı yalnızca kullanmakta yetinir ve
yalnızca kendi varlıgı aracılıgıyla onda degişikler yaratır. Oysa in
san, dogayı degiştirmekle, onu kendi amaçlarına hizmet eder duruma
getirir, onun efendisi olur.l4

Üretim çalışması, insaıun 'doAa üzerindeki eyleminin bilinçli bir
biçimde düzenlenmesini gerektirir. Dolayısıyla da, elbirliaiyle çal�
mayı zorunlu kıldıAtndan, insanlar arasındaki ilişkilerin bilinçli bir
biçimde düzenlenmesini öngörür. Bir başka deyişle, üretim çal�ma
sı toplumsaldır:
Insanlar üretim sırasında yalnızca dogayı degil, birbirlerini de et
kiler/er. Ancak belirli bir biçimde işbirligi yaparak ve etkinliklerini

ll K. Maıx,lktisadi ve Felsefi El YaznıtJiarı. 1844.

12 K. Marx Ekonomi Poliritin Ele§tirisi ne Katla. 1859.
13 K. Marx Kapital. 1867·94.
14 F. Engels, Maymuııdanlnsana Geçi§te Emetin Rolü. 1876.
,

,
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birbirleriyle degiştokuş ederek üretimde bulunabilir/er. Üretim yapa
bilmek için birbirleriyle belirli baglar kurmak, birbirleriyle belirli iliş
kiler kurmak zorundadırlar; işte insanların doga üzerindeki etkileri,
yani üretim, ancak bu toplumsal baglar ve ilişkiler içinde gerçekleşebilir. ı s
·

·

Bu yüzden de, insan bilinci, yalnızca birey ile onun doAal çevresi ara
sındaki bir ilişki deAil, aynı zamanda en yalın biçimlerinde bile top
lum ile çevresi arasındaki ilişkinin bireyde yansıyan toplumsal bir im
gesidir. Insan duyumlannın düzenlediAi kavramsal çerçeve, insanın
toplumsal ilişkilerinden biçimlenmiştir. Marx'ın dediAi gibi:
Insanın var/ıgını belirleyen· bilinci degildir; tam tersine, bilincini
belirleyen toplumsal var/ıgıdır.16

2. Üretim ve Tüketim

lnsan, üretim çalışması sırasında, kendini çevresinin karşısına koyar,
çevresini bilinçli bir biçimde denetimi altına alır ve böylece varlıAını
sürdürmesini saAiayacak şeyleri üretir. lik başta, insandan doAaya,
özneden nesneye doAru bir devinim vardır; bunu, doAadan insana,
nesneden özneye doAru bir tepke devinim izler. Insan, ürettiAi şeyi tü
keterek, üretim sırasında tükettiAi beden gücünü yeniden kazanır ve
aynı zamanda bu süreci başarıyla tamamlayarak, onu denetleyecek zi:
hin gücünü arttırmış olur:
Böylece insan dış dünyayı etkileyip degiştirirken, aynı zamanda
kendi dogasını da degiştirmiş olur. Kendindeki uyuk/ayan güçleri ge
liştirir ve kendi buyruguna boyun egmeye zor/ar.I1

Bu iki devinimden birincisi daha başından bilinçli bir devinimdir;
Çünkü araçların kullanılmasını gerektirir. Insanın bir aracı yapabilme15 K. Marx, Ücrerli Emek ve A110mal. 1849.
16 K. Marx, Ekonomi Polirigin Eleşririsine Karkı'ya Önsöz. 1859.
17 K. Marx, KapitJJI. 1867-94.
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si için, ilk önce o aracın hangi amaçla kuUanıJaca�ının bilincine var
ması zorunludur. losanın aracı do� dürüst kullanabilmesi içinse,
üretilecek nesnenin bir düşüncesini ya da imgesini önceden kafasında
tasariarnası gerekir. lşte insanların d��ayı etkilemeleri ile hayvanıa
nn do�ayı etkilemeleri arasındaki temel aynm budur:

Orümcek, dokumacınınkini andıran bir iş yapar. Arıysa petegini
yaparken birçok mimara parmak ısırtır. Ama en beceriksiz mimarı en
usta arıdan ayıran özellik, mimarın kuracagı yapıyı gerçekleştirme
den önce onu kafasında tasarlamış olmasıdır. Her çalışma süreci,
emekçinin kafasında daha başından varolan bir şeyin yaratılmasıyla
sona erer. Emek,i, yalnızca üzerinde çalışllgı maddeye bir biçim degi
şikligi vermekle kalmaz, aynı zamanda kendi çalışma biçiminin yasa
larını belirleyen ve kendi istemini bagımlı kılmak zorunda oldugu bir
amacını da gerçekleştirmiş olur. 1 8
Bu önceden tasarlanan imgenin iki yönü vardır. Bir yandan, daha ön
ceki üretim uygulamasından edinilmiş olan ve üreticinin çalışma sü
recini kendi amacını gerçekleştirecek biçimde yürütebilmesini sa�Ja
yan bilgiyi kapsar. Bu onun nesnel ya da bilgisel yönüdür. Öte yandan
da, daha önceki tüketim uygulamasından edinilmiş olan ve üretimde
bulunma istemini sa�layan iste�i kapsar. Bu da onun öznel ya da du
yumsal yönüdür. Çalışma sürecinin bu iki yönünde (amaç ve istem),
bilim ile sanat arasındaki aymmın temelini görebiliriz.

3. Bölüşüm
Üretim ile tüketim arasındaki bölünmenin zorunlu kıldı�ı toplumsal
bir eylemdir bölüşüm. Hayvanlar arasında, üretim diye bir şey <,>lma
dı�ı gibi, bölüşüm diye bir şey de yoktur; tüketimi de kapsayan basit
bir paylaşma vardır, o kadar. İlkel toplumda, üretim ile tüketimi bir
leştiren halkadır bölüşüm. Toplulu�un üyeleri, ortaklaşa Urettikleri
ni, eşit payiara bölerek tüketirler. Paylar ister istemez eşittir, çünkü
1 8 Aynı yerde.
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bütün toplulu�n ortak çabası sonucunda ancak topluluAun varlıAını
sütdUnnesini saAlayacak ölçüde üretim yapılabilmektedir. Üretim faz
lası diye bir şey yoktur daha.
Daha yetkin araçların kultandması sonucunda üretim fazlasının
gelişmesi, işbölümünUn temelini oluşturur. Topluluk içinde farldı ça
lışma tUrlerinde uzmanlaşan deAişik gruplar ürettikleri ürünleri ortak
ambara verirler. Bu ürünler oradan tek tek üreticiler arasında bölüştü
rtUür. Erne� üretkenliAi arttıkça, ortaklaşahAt azalır. Artık kendisi
için bir Urün fazlası tıretebilir emekçi. Böylelikle, hala topluluk için
yaptıgı zorulu çalışma ile kendisi için yaptıAı fazla çalışmayı birbi
rinden ayırt eder ve kendi ürün fazlasını diledigi gibi kullanma hakkı
na sahip olmak ister. Böylece emekçinin ürünü bir meta durumuna ge
lir. Kullanım için üretimin yerini degişim için üretim alır.
Bu gelişmeler doruAuna vardıAında, niteliksel bakımdan yeni bir ·
işbölümü dogar: Kafa emegi ile kol emeAinin ayrılması. Üretimin da
ha da geliştirilmesiyle ilgili uygulayımsal ve örgütsel görevlerle ugra
şabilmesi için topluluAun bir kesimi kol emeAinin bütünüyle dışında
tutulur. Üretim araçları üzerindeki denetimlerinden yararlanan bu ör
gütleyiciler en sonunda bir egemen sınıf olup çıkarlar.
İlkel toplum, kullanım-degerlerinin üretimine dayanır. Aynı bi
çimde, ilkel düşünce de somut, niteliksel ve özneldir. Uygar insanı il
kel insandan ayırt eden soyut düşünme yetisi, meta üretiminin geliş
mesinin bir sonucu olarak doAmuştur. Bir tüketim nesnesi olarak
meta, bir kullanım-deAeridir, bir degişim nesnesi olarak meta ise, bir
deAişim-degeridir. Degiştokuş edilebilmes' i için, üreticilerin zihinle
rinde somut.ve niteliksel özelliklerinden koparılması ve s8It niceliksel
bir soyutlama olarak ele alınması gereklidir. Kullanım-degeri ile deSi
şim-deAeri arasındaki bu çelişmenin çözümü, süreç konusunda hiçbir
kuramsal kavrayışa sahip olmamalarına karşın mallarını ilk kez pa
zara götürdUlderi günden bu yana insanlar tarafından başarıyla ger
çekleşticilmiş olan zihinsel bir işlemi gerektirir. Böylelikle insanlar,
meta degişiminin toplumsal uygulaması içinde, somut ile soyutu, özel
ile geneli, bir şeyin dış görünüşü ile özünü, öznel ile nesneli birbirin- ·
den ayırt etme yeteneSini elde ederler. Bilimsel düşüncenin gelişebil
mesi için onsuz edilemeyen bir önkoşuldur bu. yetenek.
Ama üretici, meta degişiminin gelişmesiyle birlikte, ürünü üzerin-
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d�ki denetimini yitirir. Artık onun ne olacagım bilemez. Üretim ile
tüketim arasındaki bag, pazarda yitip gider. Üreticinin üretimde bu
lunmasındaki amaç, sonuçla sürekli olarak çelişıneye başlar. Böyle
ce, meta üreten toplumun, neden ile sonuç arasındaki ilişkiyi altüst
eden ve felsefi idealizmi, metafızigi ve bilimsel olmayan öteki düşUn
ce biçimlerini yaratan «düzmece bilinçliligi» çıkar ortaya. ldealist,
maddenin düşünceyi belirledigini kabul edecegi yerde, düşüncenin .
maddeyi belirlediAini savunur. Metafızikçi, devinimi degişmez bir·
şey olarak, geri kalan her şeyi de göreli şeyler olarak kabul edeceAi
yerde; devinimin göreli, geri kalan her şeyin saltık oldugunu ileri sü
rer. Bun.un sonucunda bakikat tersyüz edilmiş olur.
Bilim, insanın bilgisel depeyimlerini örgütleme biçimidir. Sanat
ise, insanın duyumsal deneyimlerini örgütleme biçimidir. «Bilgisel»
ve «duyumsal» deyimleri, düşünce ile duygu arasındaki ayınını belir
ler. llk.el toplumda ne bilim vardır, ne de sanat; yalmzca büyü vardır.
Bildigirniz kadarıyla, bilim ve sanatın dogabilmesi için, meta üretimi
nin gelişmesi, kafa emegiyle kol emeginin ayrılması ve toplumun sınıflara bölünmesi gerekmiştir.
·
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1. /nsan
'

ve

Yüksek Memeliler

GENEL OLARAK, hayvan yaşamı, çok uzun bir zaman boyunca do
Aat ayıklaruna yoluyla çeşitli biçimlerden geçerek gelişti. Hayvanlar,
gerek degişik çevrelere, gerekse içinde yaşadıkları çevredeki ardışık
deAişikliklere dogaı ayıklanma yoluyla belirli ölçülerde uyariadılar
kendilerini. Yeryüzünün deAişik yörelerinde degişik iklim koşulları
vardır. Ayrıca yeryüzünün bütün yöreleri uzun bir süreç içinde şu ya

da bu ölçüde köklü degişikliklere uAfamıştır. Çevre durmadan degiş

tiAinden, hiçbir hayvan türü kendini çevresine tam olarak uyarlaya

maz. lşte bu yüzden, kendini belli bir dönemin koşullarına büyük bir

başarıyla uyarlamayı beceren bir hayvan türü, zamanla ·salt bu neden
den ötürü yeni koşullar karşısında umarsız kalabilir. Öte yandan, o

zamana kadar az gelişmiş olan öteki türler yeni ortaya çıkan koşul
larda kolayca gelişip çogalabilir.
lnsan, hayvanların en gelişrr.iş sınıfı olan ve maymunları da kap
sayan yüksek memelilerdendir. Öteki memeliler arasındaysa, kedi ve
köpek gibi etoburlar ve at ve sıgır gibi toynaklılar vardır. Etoburlarla
toynaklılar bu soykötügünde başka bir data ayrılarak, kendilerini çe
şitli yollardan yerde yaşamaya ·uydurmuşlardır. Bacaklarındaki ince

eklemler kaybolmuş; dört ayak üstünde yere sagıam basmasını ve

hızlı yürümesini ögrenmişlerdir. Boynuz, tırnak, diken, uzun ve sivri
diş gibi çeşitli saldırı ve savunma organlan geliştirmişlerdir. Ot çiA
neyebilmek ya

da et parçalayabilmeklQ.� dişleri çıkmıs. uzaktan ko

ku alabilmek için uzun burunlar oluşmu�. Bu arada, yüksek meme-

28

INSANINÖZÜ

Inerio atalan sayılabilecek bir başka grup, agaçlarda yaşamayı sür
dürdügünden, ilkel memeli hayvan yapısını bütünüyle koruyabilmiş
tir. Bunların yaşama koşulları, iyi koku almaktan çok iyi görnıeyi,
çabukluk ve güçlülükten çok çevildigi ve akıllılı�ı gerektirmekteydi.
Yalnızca meyva ve yaprakla besiendiideri için dişiere büyük bir ge
reksinme duymuyorlardı. Bu yüzden de, burunları giderek ufalırken
gözleri son derece keskinleşti. Pençeler küçülerek yumuşak tabana
gömülü yassı tırnaklara dönüştü. Parmaklar esneklik kazandı. Küçük
şeyleri kavrayabilmek ya da tutabiirnek için başparmaklar öteki par
maklardan ters yönde gelişti. Y��-tliJl.��__g�HIDt�le�_!!Y.8!l!U>!.�.
�in b�p karmastkJastı_. -�-UZJ!!�n��-!_�llJ.i!�s._�<!��-�
g�_ge_ ji_ �p_t��-Q!'.&@.J��rtn@": çünkü beynin işlevi, gövdenin öbür
organlarının dış dünyayla olan karşılıklı ilişkilerini denetlemektir.
Işte bu nedenle, yüksek memeliler çevrelerine gittikçe daha fazla oya
bilecek bir biçimde geliştiler.
Insanın en yakın akrabalan, insana benzeyen maymunlardır. tn
san, bunlardan, dik durması ve beyninin daha büyük olmasıyla aynlır.
Denilebilir ki, yüksek memelilerden bazılannın a�açlarda yaşama
alışkanlıgını bırakıp ��-_y��ya koyulmalarıyla birlikte farklı
laşmaya başlamıştır insan. Etoburların ve toynaklıların ille: atalan
milyonlarca yıl önce agaçlarda yaşama alışkanhgmı bırakarak yerde
yaşamaya koyulmuşlardır. Ne var ki, daha sonralan aynı işi insan
çok daha yüksek bir evrim düzeyinde yapmış ve dolayısıyla da degi
şikligin sonuçları bambaşka olmuştur. Gördügümüz gibi, insan daha
o zamandan bütün öteki hayvanlardan daha gelişmiş bir beyne sahipti
ve yerde yürümesini ögrenirken öyle bir yaşama biçimi benimsedi ki,
varlıgını .koruyabilmesi ancak beynini daha da geliştirmesine baglıydı.
.
Hayvanlar doganın bir parçasıdır. Hayvanlar ile çevreleri arasında
ki karşılıklı ilişki bütünüyle edilgindir. Gerçi hayvanlar da doga üze
r_inde bir etki yaratırlar. Sözgelimi, otlayan sıgir sürülerinin veccJi#i za
rar sonucunda belli bir yörenin bitki örtüsü degişime up. Ama
kendine yatak açarak ilerleyen bir ınnak ne denli bilinçliyse, bir hay. van da yaptıgı işin o ölçüde bilincindedir. An kovanlan, kuş yuvalan
ve kunduzJann kurdukları bügetler de bilinçli olaraK yapılmakla degil
dir, Bu tür _etkinlikler, kalıtım yoluyla aktanJan içgüdüsel uyarianma
biçimletidir.
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Ama gene de, hayvanların en geri sıriıflarıyla en gelişmiş sınıfla

n arasmda ölçü farklılıklan vardır. Kendilerini çevrelerine uydurabil

me ölçüleri degişiktir.

lnsan

dışındaki yUksek memeliler öteki hay

vanlara olan üstünlüklerini beyinlerinin daha büyük olmasına borçlu
durlar. Öteki organlardaki uzmaniaşma beyinde olmadıgtndan, beyin
daha fazla geli�bilmiş ve böylece yUksek memeliler çevrelerine en
fazla uyabilen hayvanlar durumuna gelmişlerdir. Böyle geli�bilme
lerinin nedeni, agaçlarda yaşamalai? ve dolayısıyla kendilerine hazır
yiyecek ve sıgınak bulmalan olmuştur.
Insanın ilk atalan bu dogaı üstünlükleri bıraktıklan zaman, orga
nik yaşamın evriminde hayvan ile doga arasındaki ilişkinin niteliksel
bir degişikliAe ugradıgı yepyeni bir çıgır açıldı. Ama dişler, kollar·
ve hacaklar tümden savunmasızdı; insanın ilk atalan yalnızca bunlara
bagımh kalsalardı, kesinlikle yok olup giderlerdi. Ama beyinleri, bi
zimkinden küçük de olsa, insana benzeyen maymununkinden büyük
tü. Aynca, art ayaklannın üstünde dik durduklanndan, ön ayaklan
ele dönüşmüştü. Beynin yol gösterdigi ellerini kullanarak, yalmzca
kendilerini doAa koşullarına uydurmakta kalmıyor, aynı zamanda do·
gayı bilinçli bir biçimde kendi gereksinmelerine uyduruyorlardı.
Insan, gövdesinin olanca agırlıgım ayaklarına verince, ayak par
maklannın tutup kavrama yetisi kayboldu. Ama buna karşılık, eller
serbest kaldı ve el parmaklan en güç devinimleri yapabilir duruma
geldi. Hiç kuşkusuz, adım adım gelişen bir süreçti bu. Insanın dik
dunnaya başlamasının yol açtıgı ilk sonuç, yiyecek ve öteki nesneleri
koparıp parçalama gibi. görevlerin ellere aktanlması ve dolayısıyla

çenenin görevlerinin �m�ş� oldu. Böylece _çeri�derek �!l!!n_� e

!>.aşlac!.LY.�beynin gelişmesi için daha fazla yer açıldı. Beyin genişle
dikçe, elleri daha sıkı bir biçimde denetleme gücünü kazandı.
Işte. insan iki ana özelliginin (araç kullanma ve konuşma) .işl�vbi

.l.iı:ı:ı�LiçQlf� el ile beynin bu uyumlu gelişmesinde aramalıyız.

lnsan dışındaki yüksek memeliler, doAadaki sopa ve taş gibi nes
neleri tutup kavrayabilir, dahası onları bazı dolaysız amaçlarla az çok
kullanabilirler. Gelgelelim, elle kullanılan bu nesneler ile yontma
araçları, tokmaklar, baltalar ve konduracı bizleri gibi insan eliyle ya
pılmış en kaba araçlar arasında bile bir nitelik aynmı vardır. Araç,
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�üketiın .!çln de�l. üretim için tasarlanmış bir emek ürünüdür.1 Bu ne
denle, aracın yapılması, bir üretim aracı olarak kullanılmasından daha
önemli ·bir etkinligi zorunlu kılar. Çünkü aracm kullanılması belli bir
ürüne yönelik olmakla birlikte, aracın yapılması belli bir üretime yö
neliktir.
Dolayısıyla, denilebilir ki, _ a.raçlann kullanılıı\as ı yüksek bir us dü
zeyini ya da konusmadan avn tl}tulamay!!!!_ y�IM_.@"t!_en -��-u�oı��lc
Ym· Artık?devingen el organlan ve konuşma organları, l>eyindeki bi
�ik _j!Q___�_!l� yönetilmeye başlar. Bu yüzden, beyinde eli
devindiren alandan eli denetleyen alana bir �taşma» olur. Çocuklar
yazı yazmayı ögrenirken, elin devinimini denetiemek için gösterilen
yogun bir çabayla, .@lerini de kımıldatırlar. dahası kimi zaman yaz
dıklan sözcüAü .YJ!ksek��!�_şöyJ�rler. Ayrıca, konuşurken yetişkin
lerden çok daha fazla el kol devinimi yapar çocuklar. Bunlar ilkel
özelliklerdir. Maymunlarda oldugu gibi ilkellerde de el kol kullanma
hem çok fazladır, hem de çok ayrıntılı. Kimi ilkel dillerde el kol kul
lanma ile kont,Jşma arasında öylesine yakın bir ilişki vardır ki, belli bir el devinimi olmaksızın sözcüklerin anlamını tam olarak dile getir
mek olanaksızdır. Gerçekten de, konuşurken kendimizi izieyecek
olursak, �taşma>>nın hiçbir zaman ortadan kalkmamış oldu�unu görü
rüz. Bundan da şöyle bir sonuç çıkarabiliriz: � insanl!t! �-l,l� i Jcul
.1.���-Ç�!��lar��!!Jaı>!l� işlı.! -�-aş@!L ı>!çüsüOO�Lşe_ş_.Qı:g�
larında tepkili de�nimleı;: Qf.mY� _ç_ılcınakta ye çalışmaya eşlik
etmekteydi. Qj\ha sç�J��
- ��li. .�k?fmim!�'- bilin�}j._J?!!_bjçm_ıq�Lell�
yap� ç_a.J.ışfi!�_YQI'!���nin_l!i!_�ı- 91�-�liştk!Jcı!, Ve en Ş<>:
_ı:ı�!)da bunlar, el�!i���ki!L<!e_ vii!!ID.leriyle -�-�� J>aAıms.�. bir
_bil@i_ş,me _qi!��rrine _d�pQşti,Uer.
·

___

_

_

__

2. /kinci Işaret Sistemi

Evrim süreci içinde hayvanların çeşitli yaşama biçimleri gerek yapı
sal, gerek işlevsel bakımdan, kendilerini- de�işen doAal çevrelerine
uydurdular. Bu hayvan türlerini ötekilerden ayırt eden özellik, beyin
lerinin büyüklüAü ve karmaşıklı�ydı. Beyinlerinin bu üstünl�ünden
1 K. Marx, Grundrisse. 1857-58.
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yararlanarak, çevrelerini daha çokyönlü v e etkili bir biçimde de�iştir
meyi başanyorlardı.
Omurgasızlar ilk kez beş yüz milyon yılı aşkın bir süre önce, ba
lıklar yaklaşık olarak dört yüz milyon yıl önce, sürüngünler aşa�ı yu
karı iki yüz elli milyon yıl önce, memeliler iki yüz milyon yıla yakın
bir süre önce, insan ise yaklaşık üç milyon yıl önce geldi yeryüzüne.
Yukarıdaki sayılardan da görülece�i gibi, en üst noktasında insanın
bulundu�u evrim süreci ilerledikçe yeni ttirlerin gelişme hızı artn:ı�
�mr_Jn�m_@�usunda evrim süreci öylesine hızlı bir noktaya eri
�!r ki. bu ancak..!!�!�LiJcsel bir de�isikli�in· sonucu olarak açıklanabilir.
Koşunu tepkelere ilişkin çalışmasında Pavlov, beynin somut işleyi
şi açısından bu de�şmenin nasıl çözümlenebildi�ini göstermişti.
Pavlov'un deyişiyle tepke, bir uyarım karşısında gösterilen tepki
dir. A�zımıza aldı�ımız bir lokma hemen bir salgıyla kaplariır. Lok
manın kayganlaşmasını ve böylece daha kolay yutulmasını sa�lar
salgı. Köpekler üzerindeki sistemli gözlemleri sonucunda Pavlov, a�
zımıza dokunan bir yiyece�in. sinir telciklerinden geçerek beyne ka
dar giden ve yeniden a�zımıza dönüp orada salgı bezlerini çalıştıran
bir devinimler dizisini başlatb�ını göstermiştir.
Tepkeler ya koşunudur ya da koşulsuz. Az önce verdi�imiz ör
nek, bir koşulsuz tepkedir. Koşulsuz tepke, do�uştan varolan bir
şeydir. Bunun gelişmesi için gerekli koşullar, her normal yaratıkta
do�uştan vardır. öme�in. civciv gagalamayı ö�renmez, bebek meme
emmeyi ö�enmez; bunlar koşulsuz tepkelerdir.
Yiyecek ��ıza gerçekten de�meden de salgı çıkarılabilir. Bildi�i
miz gibi, yiyece�i yalnızca görmek ya da kokusunu duymak bile kimi
zaman «a�zın sulanması» için yeterli olabilir. Buna koşunu tepke adı
verilir. Yiyece!ç!_C!_Q.��i!�§.t!.I!!!�Yi ö�rendi�imiz bazı şeyler ve koku
lar vardır. Peki, «ö�ndi�imiz» derken ne demek istiyoruz? Pav
lov'un köpeklerinden birine düzenli aralıklarla yemek verildi. Köpek
bu belirli aralıklarla yemek yeme düzenine iyice alıştı�ında, artık ye
mek verilıneden önce bir zil çalınmaya başlandı. Bu kez salgının zil
çalındı�ı zaman çıkb�ı görüldü. Başka bir deyişle, uyarım görevi,
deney sırasında yarablan koşullara uygun olarak sese -�@!lffi!Ş.b_.
Deneyin daha sonraki aşamasında, zil çalındı, ama ardından yemek
verilmedi. Bu kez, salgılamanın kesildi�i görüldü. Gerçekte, salgıla-

32

INSANIN ö'ZJJ

ma engellenmişti; daha do�rusu, yeni koşullara uygun olarak bir kar·
şı uyarım yaratılmış ve. daha önce sa�lanmış olan tepke bastırılmış
u. Böylece Pavlov, düzgün bir biçimde işleyen bir dış etken olmaksı
zın bu tür koşullu tepkelerin gerçekleşmedi�ini göstermiş oldu.
Belli bir hayvandaki kosunu ve kosulsuz �_pJ.çel�rin.J5mJ_am�, Pav
lov'un birinci işaret sistemi- adını verdi�i türden bir organik birlik
oluşturur. İçinde bulunduklan evrim· düzeyine göre az çok gelişmiş
hayvaniara özgü bir sistemdir bu. Bu sistem insanda öylesine karma
şık bir duruma gelmiştir ki, öteki tepkelerle birlikte ikinc!_�t.s�ste
. mini olusturan bütünüyle yeni türden teok�lerin temelini yaratmıştır.
Pavlov'un ö�encilerinden biri şöyle bir deney gerçekleştirdi: Bir
çocu�un parma�ma elektrik akımı verildi. Akım verilir verilmez ço
cuk parma�ını geri çekti. Aynı işlem birkaç kez yinelendi. Bir süre
soıua, akım verilmeden önce bir zil çalmdı. Aynı şey yinelendi�i za
man, çocuk zil sesini işitir işitmez geri çekti parma�ını. D.aha sonra,
deneyi yapan ö�enci, zil çalmak yerine yüksek sesle «zil» diye ses
lendi ve çocuk zil sözcü�ünü işitir işitmez parma�ını çekti. Ardın
dan, zil sözcügü bir kAAıda yazılıp çocuAa gösterildi; bu kez de kAAı
da yazılı zil sözeilAünü görür görmez parrna�ını geri çekti çocuk. En
ŞQ_�unda çocuk o duruma geldi ki, bir zil düşündü�ü zaman bile par
ma�ını geri çekmeye başladı.
Deney, bir koşulsuz tepkeyle (elektrik akımının uyarımı karşısın
da parmaAın geri çekilmesi) başlamış, bir koşullu tepkeyle (zil sesi
karşısına parmaAın geri çekilmesi) sürdürülmüştü. Bunların ikisi de
birinci işaret sisteminin sınırları içinde kalıyordu ve dış uyarımiara
karşı gös�rilmiş edilgin tepkilerdi. Oysa daha sonra çocuk zil sözcü
ganan yüksek sesle söylenmesine, kA�ıda yazılıp gösterilmesine daha
sı salt düşüncesine de�işik dü.zende bir tepki göstermişti. Bu durum
larda, sözeUgün kullanılması karşısında çocuk etkin bir yoldan
genelleştirmişti onu. _S���!i!_ y�ızcl! degiş� J?k .J��t d�jll@:.
�.!§.�tl�n �etidir�_ay!_l!!���� Bu tür tepkiler ikinci işaret sis
temine girer; ikinci işaret sisteminde, belirleyici uyarım, yalnızca du
yu organlarını etkileyen nesnel bir doga olgusu de�il. toplum�......Q.�rak�!nel J>ir _<!�l�--��llJ!liLY!l�ir ses!!f: ��i!-� şQ�!}gü
söylenirk�!!._L
�an s.�l� valıuzca ve yalnızca zilin l!.!!�Ş_ılrrtl!Sını
g��!�en_!ı.!ç_bir-��!!ik V()lt.!!r· Tam tersine, her dilde «zil» için ayn
·
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bir sözcük kullanılır. ZiL���!l_I!��.!Di g!� J �zü de . t�pltıf!1�
olarak_�]!��iıtir. «Zil» sözcüAü zil sesinin yanı sıra zilin biçimini
ve işlevini de yansıtır; üstelik belirli bir zilin deAil, bütün zillerin.
Başka bir deyişle, tek tek belirli zillerin somut nite�klerinden soyut
lanan ortak özelliklerin toplamını dile getirir. !'!.��h. bir_�'!!:���

.

�lirtir.

Pavlov'un ve izleyicilerinin çalışmaları, Lenin'in yansıma kuramı
na deneysel bir kanıt getirmiştir:

Her maddeci için oldugu kadar. akademik felsefenin yolundan
saptıramadıgı her bilim adamı için de, duyum,ge���.!�Af!_bilinçj!_(!
({ıı._ç!_i!,nva ar._r!§!ndald dolaı_sı:.iliLkJ.tJft;_f!J.s ��'1��ff!.niln l!!l�.f.gl�una dön�"!!_�j_dJ�.!
- ·

··

3. /şbirlili

lleinci işaret sisteminin evriminin, beynin giderek büyümesiyle ilintili
olduAu açıktır. Daha önce de belirttiAimiz gibi, bu ilinti yüksek me
melilerde açık seçik görülebilir. Bu görüşü pekiştiren daha başka kanıtlar da vardır.
Toynaldılann büyük çoAunluAu son derece çabuk büyür. Buna
karşılık etoburlar dünyaya geldiklerinde doAa karşısmda(iımarsızdıt-J
lar, aylarca anababalarına OOAımlı kalırlar. YükSek memelilerden
'
orangutan yaşamının ilk ayını sırtüstü yatarak geçirir, sonra yavaş
yavaş yürümeyi ögrenir, üç yaşmda kendi işini kendi görecek duru
ma gelir, on-on bir yaşlannda da tam anlamıyla olgunlaşır. lnsanoA
lunun ise bir yaşını doldurmadan yürüdü�ü pek ender görülür.
Yüksek memeliler öteki hayvanlardan daha geç olgunlaşırlar. üs
telik bütün organlan arasmda gelişmesini en geç tamamlayanı, beyin
leridir. Bu oransızlık insano�unda daha da büyüktür. DoAumdan
epey uzun bir süre sonra tam anlamıyla olguntaşır insan beyni, ama
gene de beynin gelişmesi bedenin bütün öteki parçalarından daha hız
lıdır. Bey��n gelişw�ş!, tçmeld�, beyin zarı gözelerini ve özellikle de
·

2 V.l. Lenin, Maddecilik ve Görgül Ele3tiricilik. 1908.

34

INSANINÖZÜ

ellerle parmaklan ve dill�_çl� ğ�Q��ey�j�i .a�Jıı pirbirine biA
layan bir telcikl�r ;lJml!l �li�ınesine baglıdır. lnsan beynindeki bu
alanlar, hem beynin öteki devindirici alanlarından, hem de insan dı
şındaki yüksek memeiiierin beyinlerindeki aynı alanladan daha bü
yüktür. lnsano�lundaki \en kalıcı _lQtıJ)lu _ teplç�ler;i. beynin daha tam
olarak gelişmedigi dönemde; yani bu iki alanı birl)irine baglayan tel
cikler agının oluşum döneminde ortaya çıkar. llk insan, b_eyni dışın
da, bedeninin öteki organlarını korumaktan nerdeyse bütti'yle yoksun
du. Bunu daha önce de belirtmiştik. Ayrıca yetişkinler, epey uzun bir
dönem boyunca, . doga karşısında [umarsıiJ olan bebekleri büyübnekle
ugraşıyorlardı. Nitekim _ arac kul!@ml!Yı ve lçQm.ı��� _da �ps;ıyan
Q�- ��-din �J!�IJ!esi!MJoruııl.!Lkılan �çabuk_laştiD\n_ �. bu_
d�m olsa J[ereJs.
Kosul!���eleri'!_Q!wı_!!I_I!� ..12!�J!l_M!"enm�_@di�il!li� �yin !ş
tevbil!ı:nsel ı!Ç!_dan _bir lan!ffi�D.!I!S�.r- Hayvan yavrusu öykünın.e yo
luyla ö!renir. Anasının dizinin dibinden ayrılmaz, anası ne yaparsa o
da aynını yapar. Yavru hayvanın bu yetisi .bi.lirıçsizc_e bir yetidir ve
geneDikle büyüme çagında görülür.. Hay_y_l!_l), laf!1 olarak bü�dü�ü za11!��'- ��--!>.�tt-�.YI.�ıjJ>j]ç _e��_Şj!!_d�n_ çqlç_qa_!ı� Yl!Y.M_ �greh)eye �
lar; daha önce kolayca ögrenebilecegi birçok şey onun ö�nme gücü
nü aşar aruk. Ama burada önemli .t;>ir�l!rnl.�� Q.urı.ım vaıdır.
M.l!Ym!!!ll.Jl!_ J?.il.fficli . !>..i!.J�içiın�-�ylçj_.inürl�r. Hiç kuşkusuz, yüksek
memeliler arasındaki bu gelişmeye, geneDikle dişiler ve onların yav
rularından oluşan sürülerJe yaşama ahşkanlıgı yardımcı olmuştur.
Bilinçli öykünme, insanlar arasında işbirligine giden ilk adımdır.
Çocuklarda açık seçik görebiliriz bunu. Çocuk, bir yetişkinin davranı
şına salt öyküornek için öykünür ilk önceleri; daha sonra zamanla o
davranışın hangi amaçla yapıldıgını kavrar, öykünmeyi o amaca uy
gun olarak geliştirir ve �yJ��e isbirliginde bulunmav! _!\grenir. Buna
bakarak, bilinçli öykünme yelisinin gelişmesini kendiliginden işbirli
ginin izJeyecegi ileri sürülebilir. Oysa gerçekte böyle degildir. May
munlar başkalanna öykünmede pek ustadırlar, ama aralarındaki işbir
ligi türnde rastlantısal ve yetersizdir.
Bu nedenle, işbirliginin gelişmesinin, araç kullanma ve konuş
ınayla yakından ilişkili oldugunu söyleyebiliriz. lşbirligi olmasaydı,
_i.§!>irl��-�_! olan konuşm_a da olmazdı. Peki. işbirliginlıı�-�Md
..

..

__

.
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bir işlevi vardı öyleyse? Açıkbr ki, birkaç beyin bir tek beyinden da
ha çok işe yarar. Beyinlerini . dik dunnayı benimseyebilecek ölçüde
geliştirdikten sonra maymunsu atlıanmız yeni bir aşamaya girdiler.
Bu aşamada varlıklarını koruyabilmeleıjnin bir tek yolu vardı:· Beyin
organlarını daha da fazla geliştirmek zorundaydılar. Ya bu organlan
nı geliştirmeyi sürdürecekler ya da yok olup gideceklerdi. Nitekim
kazıbilimcilerin araştırmaları, riıaymunsu atalarımızın birçok soyu
nun gerçekten de yok olup gitti�ini kanıtlamak:tadır. Atalarımız be
Y!!!!erinin gücünün do�al sınırlarını zorlamak ve .�n.ıak zorunda kal
dılar. Onu ortaklaşa bir biçimde örgütlediler. Böylece yeni bir silah
kazandılar. Çevrelerine uyabilmek için yalnızca kendilerini de�iştir
mekle yetinmediler, aynı zamanda varlıklarını sürdürmelerini sagla
yacak yeni araçlar aretmeye ve böylece çevrelerini kendi gereksinme
lerine uygun olarak bilinçli bir biçimde degiştirmeye başladılar.
Dolayısıyla, saptadıgımız bu üç temel özellik (araç kullanma, konuş
ma ve işbirliginde bulunma) gerçekte tek bir sürecin, yani üretim ça
lışmasının birer parçasıdır. Bu süreç yalnızca insana özgüdür ve ör
gütlenme birimi de toplumdur.

4. Maymunlarda Konuşma ve Düşünme
Konuşma ile düşünme artık öylesine iç içe geçmişlerdir ki, insan
bunların daha en baştan böyle birleşik olduklarını sanabilir. Oysa öy
le degildir.
Maymunlar, sözlü konuşma yeteneginden yoksun olmalarına kar
şın, sönuna kadar yararlandıkları geniş bir ses alanına sahiptirler.
Gerçekte maymunlar çok gevezedirler ve çıkardıklan seslerin hiç
kuşkusuz bir anlamı vardır. Ama bunlar öfke, korku, istek, doygun
luk gibi edilgin ve duyu!!!�_!!_u_!}lml� .��.�tirmek�_!l öteye gitme�
ler. Bu gibi yollarla canlı ve sürekli bir biçimde bildirişitler araların
da. J!q,_ konusmanın ilkel bir biçimidir, ama bütünüyl�_duyumsaldır
ve düşünmeyle hiçbir bagınusı yoktu�.

Ayrıca, en sıradan kavramlan bile oluşturmaktan yoksun olmala

nna karşın, dogadaki nesneleri kullanırken, sözgelimi eriş�medikleri
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bir muzu aşagıya indirmek için bir sopayı kullanırken karşılaştıkları

basit uygulama sorunlarını çözme yetenegine sahiptirler. Bu da, dü

şünmenin ilkel bir biçimidir ve konuşmayla hiçbir bagmtısı yoktur.
Aynı ayrılıgı çocuklarda da gönnek olasıdır. Çocuklarda da ko
nuşma ile düşünme ilk başta birbirinden bagımsızdır. JÇonus�_!!l.
�ssall�!J.nlması ve _düsüfl!lleOİ!L_şözl�___@_�.���! ancak daha
sonraki bir evrede gerçekleşir.
Şimdi yeniden, el kol kullanma olayına dönelim. Çocuklarda iki
tür el kol kullanma aöıiUür._BiıiQÇ_isi. vansılama devinin;ıi<fir. Çocuk;.
yaoılmasını istedilti eyleme öykün�n bir devinimc:J,�_bı,dııny_r. Ömegin,
birinin kendisini yerden kaldırıp kucagına almasını istiyorsa, gerçek
ten yerden kaldınlıyormuşçasına kollarını ve ayaklımnı yukarı do�
uzaur. Bu tür devinimler daha ilk başlarda gelişir. İkincisi. isaret e!�
me. �östenne . devinimidir. lşaret etme devinimi bir hayli geç ortaya
çıkar ve konuşmanın gelişmesinde belirleyici bir aşamadır. Çocuk,
bir nesneyi göstererek dikkatleri onun üzerinde toplar. Paha SQ.�!?ı:J
deyj!limi bir sözcilkle birtestirecek o nes�i at!lll�JAI!_�c_akt}f'. Böylece
el devinimi sözle dile getirilir artık. Bir sonraki aşamada çocuk yansı
lama devinimlerini aynı biçimde sözle dile getirmeye başlar. Şesjl�
-�t�rı__birleşj!c e�mi, k!��_Qh!ş�ına_IQ1_ �.
Yansılama devinimi maymunların arasında çok yaygındır. Sözge
limi, bir şempanze başka bir şempanzeden muz isteyecegi zaman, ko
lonu havaya kaldınp avucunu kapatır. Bunlar duyumsal devinimler
dir, ama aynı zamanda nesnel bir deger de taşırlar. Sözsüz buyruk
lardır bunlar. Öte yandan, maymunlarda işaret etme devinimine pek
az rastlanır.
Bu kanıtiara dayanarak, maymundan insana geçişte belirleyici et
kenin, araç kullanmadaki işbirliginin gelişmesi oldugunu söyleyebilt
riz. insanöncesi dönemde rastlanan çıglıklar ve el kol devinimleri or
taklaşa çalışma içinde birleştirilmiş ve düzenli bir duruma getiril
miş, böylece yeni bir bildirişme biçimi yarablmıştır.�_�Mla algı
_l��- �ış_<!�!lY� _geneJJ€!Ş!kİ}!11_i!_bir . Ya.n�.�-cii!� _Betiren söz
cil.k, bu yeni bildirişme biçiminin temel birimidir.
Konuşmanın kökeninin ernekte yatbgmı savunan kurarn budur iş
te:
_

.

MAYMUNDAN İNSANA GEÇİŞ

37

Ilk önce, emek,· ondan sonra ve sonra onunla birlikte, konuşma:
Maymun beyninin, giderek, batün benzerligine karşın kendisinden da
ha bayak ve daha yetkin olan insan beynine diinilşmesini etkileyen en
temel uyarımlar bunlardı.3
3 F. Engels, Maymundan lrısantJ Geçi§te Emegin Rota. 1876.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

S Ö Z V E T Ü R KÜ

1 . Türnce Yapısı
ŞÖZ VE MÜZlÖlN yapısal ilkelerinint call_§!!la s�cine �lİ!!_!I.�llll�
o�JJk kQ!c�ııi_yıgdır. Bu bölümde bu savı tartışacaAız.

·

Sözlü konuşmada, topluluAun tek tek bireyleri arasında bildiriş
meyi saAlamak için, sözcükler türnceler içinde bir düzene konur. Top
luluk, ortak bir konuşma piçimi aracılıAıyla birbirine meramını anlatabilen bireylerden oluşur. İlkel toplumlarda bile, ne denli küçük
olursa olsun her topluluAun kendi dili ya da lehçesi vardır. Bu dil ya
da lehçe, o topluluAun kendi gelişmesinin yanı sıra yavaş yavaş do
Aup gelişmiştir..
Sözlü konuşmanın organik birimi, tümcedir. Türnce kurma kural
ları, dilbilgisi bilimini oluşturur. Çocuk, konuşmayı öArenirken, tüm
ce kurma kurallarını deneysel bir biçimde öArenir. ÇocuAun yürümeyi
öArenirken denge yasalarını bilmesine nasıl gerek yoksa, konuşmayı
öAfenirken de dilbilgisi kurallarını kavramasına gerek yoktur.
Her dilin kendine özgü bir dilbilgisi sistemi olmakla birlikte.Jçimi,
yapısal ilkeler bütün dillerde ortaktır.! Mantı!c_�U!al�ı:ı_�tı�_
l?._�g
Q!l
ilkeler
..!. Düzgün bir tümce, mantıksal önermeye uygundur. Elbette,
doAru düzgün konuşmasını öArenen bir çocuAun mantık kurallarını
da özüıniemiş olacaAını söylemek istemiyoruz. Ama gene de kon.!!§:
mav.ı öıtrenen bir cocuıtun�_m�tı!csaL<!ii.§ün��. !ç!!L�şinj�� g��!çli
glan zihinsel bir yeti kazandıAı_!!! söyleyebiliriz.
1 K: Marx, Eko�omi Politigin Eleştirisine Katkı. 1 859.

·
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Türncenin yapısını incelerken, Çiniiierin «ad» (isim) ve «eylem»
(fıil) karşılıgı kullandıklan ve bizimkilerden daha kapsamlı bir anla
tun gücü taşıyan terimleri bilmek yararlı olabilir: Çincede, ad karşılı
gı �ad-sözc_ük», eylem karşılıgı ise «� lem-$ç9.1f» terimleri kullanı
lıyor. Burada kullandıgımız «ad» teriminin hem ad, hem de sıfat
terimlerini kapsadıAını da belirtmemiz gerekir.
Yalın ttımce kuruluşunun üç temel türü vardır. tki ayrı biçimde
görülen iki deyimli türnce ve bir de üç deyimli tümce: (1) «Ot yeşil
dir», (2) «koyun yer», (3) «koyun ot yer». Birincide, iki ad karşıtiann
. birligini oluşturur. Bu iki M arasındaki ilişki mantıksal açıdan şöyle
dile getirilebilir: !()t»_ JgıvramL���---·şını!l�!!!L ��-ul!Jl�.
«.}r�şil�_�yrarm.dıt��:ım.�.i!�!emAL9.�!li�!����- [Ç.N. George Thomson burada bir ayraç açarak, lngilizcede ayrı bir sözcük
olarak yazılan is, yani -dir ekinin göz önüne alınmayabilecegini,
çünkü birçok dilde bu ekin kullamlmadıgını ve bunun bir ilkellik be
lirtisi sayılamayacagını söylüyor. Ayrıca yalın ttımcenin bu üç türün
de sözcüklerin düzeninin de önemli olmadı�ını, yalm ttımcedeki söz
cüklerin · yerlerinin her dilde kendine göre bir düzeni olabilecegini
belirtiyor.] tkincide, bir ad ile bir eylem, bir devinim ile o devinimde
bulunan alliSındaki ilişki içinde birleştirilmiştir. . G_e.!W!.te her �.!i:_<!e
b_� jca�- !lelirmı.�ktedJr, ama eylemdeki (fiildeki) kavram bir devi
nim ya da süreç niteligini almakta ve devingen bir özellik kazanmak
tadır. Oçüncüde, eylemi.ıl bu özelligi kendini daha da açık bir biÇimde
ortaya koymaktadır. Daha doArusu, aynı birleşim, eylemin devinimi
nin nesnesini içine almış ve böylece daha da genişlemiştir.
Bu ttlmce örneklerinde, deviDirnde bulunan dilbilgisinde özne, de
vinimin nesnesi de dilbilgisinde tümleç olur. Ama hiç kuşkusuz her
tümcede ille de böyle Qlması gerekmez. llişki tersine de çevrilebilir:
«ot koyun tarafından yendi.» (Burada, devinimin nesnesi dilbilgisi ba
kımından özne olur.) Gene, bazı eylem tümeeleri kuJiamnz ki, bun
larda en küçük bir devinim düşüncesi yoktur: «Huzur içinde yatıyor.»
�!l>!.!&!§i sınıflamal�özleri geregi, biçimseldirler. Sovut düsüncevi
ya_rı�ıt.@.��!�i.rıJ?k!�i! nedeni, SO!!lJIJ . �amcMID__y�ks!J!! Q.lm�
dır. �e..var �. J?��nJ!!�g!ş!. şınıfiJım�-_g�� �!ll�n� �
�cm.e_��an k��<,l!r. Ruhbilim ve dilbilimden elde edilen bütün
kanıtlar bu görüşü doıtrulamaktadır. Çocuktaki zih!!ısel gelişme s�
·

·

·
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ci özUQ�. somut düşünce biçiminden soyut dtısü_l!.� b!ç���
ten baş!gl �ir �Y.-�I!!di!· Ingilizce gibi en gelişmiş dillerde bile so
Y�!�Unceleri yansıtan sözcükler_��işte�_som�t_!c���ll!�.ll!ı:ı g
_Ş Y'!t
�e!'!!lj__�lf!lakar
tad!rl :.. İlkel 4iJ.le�J?akalı1_!1; en g�I!�_Y!!'1!i!!ı_Q
9!l�nceleri dile getirme yeteneRinden VQ��-QlUŞ.@}<Jg. Avustral
ya'daki bazı dillerde, «yuvarlab ve «sert» kavramlarını karşılayan
hiçbir sözcük bulanıazsmız. Bu kavramlar el kol devinimleri eşliAin
de maddi nesnelere benzetilerek dile getirilirler: «Ay gibi», «taş gi
bi.»
Dolayısıyla, insanın somut düşünceden SOY.Ut düşüneeye geçişi
konuşma aracıbAJyla gerçekleştiAine göre, J?ütii!l.MY!� !»J_ç_i!l!�! v� _Ş<>-:
_
_y�t Q� konusma sınıflamaları, ilk ortaya çıkı§larında m\l_t!�
q�
!�.YJ.� ..Y�--��-�!M�: �u nedenle konuşma sınıflamalarının kökenini
çalışma sürecinde aramak gerekir.
•.

__

..

_

__

__

.

2. ÇalıJma Sürecinin Yapısı

Her şeyden önce, _lng_il_izcedels!_ �zn� sözgıA9.1Jtm. -��!!şg»A!rrl
açıklıAa kavuşturmak zorundayız. Az önce, yalın tUrnce yapısını in
celerken·, devinimde bulunanla, yani eylemdeki (fıildeki) devinimin
öznesiyle devinimin yöneltildiAi nesne, yani tUmleç arasındaki ayırı
mı belirlemek amacıyla, «özne» ve «nesne» sözcüklerini kullanmış
tık. Marx da aynı anlamda, "özne olan insan ve nesne olan doAa»dan
söz eder.2 Ama başka bir yerde de, aşaAıda aktaracaAtmız bölümde
görüleceAi gibi, emekçinin etkinliAinin nesnesini, yani üstünde çalış
tıAı gereci. _emekçinin etkinlil!!!in
_ «özn�»si_Q!arak_l!lJUm� burada,
«özne» derken, emekçinin çalışmasına ya da emeıtine ba�ıml!. kılın
. mJ.ı L9� _ş_ey� söylemek istemektedir. Nitekim bu karışıklık yapıtın
Almanca aslında yoktur. Bu yüzden, aşaAıdaki alınuda, «eme)in öz
-n"si·;·emekçinin eıkiİıliAinin nesnesi olmaktadır.
Marx, çalışma sürecini incelerken, aşaAıda gösterilen şu üç etke
ni saptar:
___

'

1

ÇalıJma sürecinin temel etkenleri §un/ardır: (1) insanın kipsel etı

Aynı yetde.
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kinligi, yani yapılan isin ke'}!f_!!_i; (2) p isin öz1,1esi�· ve (3) o işte kulla
n!J.�!I araçlar.3
tkinci etkeni şöyle tanunlıyor:
Insana, gereksinme duydugu şeyleri ya da varlıgını sürdürme ola
naklarını hazır olarak sunan el degmemiş_t_gp[q! (iktisadi bakımdan,
SI{ da bunun içindedir) insandan bagımsız olarak vardır vej]!Sa!H_!!�.'
g_inin ev_t:!_!!�el öznf!.!.ltlf!:.4
Üçüncü etken içinse şımu söylüyor:
Iş aracı, emekçinin kendisi ile çalışmasının öznesi arasına koydu
gu ve emekçinin etkinliginin iletilmesini saglayan bir şey ya da şeyler
toplulugudur. Emekçi, bazı maddeleri kendi amacına hizmet eder du
ruma getirmek için başka birtakım maddelerin mekanik, fiziksel ve
kimyasal özelliklerinden yararlanır. s
Demek ki, araç , emekçinin etkinligini üstünde çalışugı gerece aletar
masını ve böylece o gereci önceden tasarlanmış bir biçime uygun ola
rak yeniden kalıba dökmesini saAlar:
Çalışma süreci içersinde, insan etkinligi, üretim araçlarının da
yardımıyla, üstünde çalışılan gereçte daha başından tasarlanmış bir
degişiklik yaratır. Süreç, ürünle tamamlanır. Orün, bir kullanım
degeridir, bir biçim degişikligiyle insanın isterlerine uygun kılınmış
doga gerecidir. Emek kendini öznesiyle bütünlestirmiştir: emek mad
delest!!jlmiş, özne is�E!gistiril�stir. Başlangıçta emekçinin devinim
olarak ortaya koydugu şey, şimdi devinimden yoksun, duragan bir ni
telik olarak ürün biçimini almıştır. Demirci demiri döver; Ôrtaya ürün
olarak demirden bir kılıç çıkar.6
.
Bu durumda, konuşmanın çalışma sürecindeki işlevi de şöyle açıkla3 K. Marx, Kapital.

4 Ayru yerde.

S

Ayru yerde.

6 Ayru yerde.

1 867-94.

SÖZ VE TÜRKÜ

43

nabilir: Üretim araçlan nasıl emekçinin üstünde çalıştıAı gereç ile
kendisi arasına girer ve emekçinin etkinliginin o gerece aktanlmasını
saAlarsa, konuşma da emekçilerin kendi aralannda çalışmalannı
uyum içinde sürdünDelerini saAtayan bir araç işlevi görür.
Işte bu nedenle. toplumsal üretim süreci içinde dogup ge!�n söz
lü konusmanın orsı:anik birimi olan tümç�flİ!!J��. ����� süreciJ:ı.in ü_ç
J>ilestirici etkenini içerdil!:i söylenebilir: Öznenin (insanın) etkinligi,
insanın eyleminin nesnesi (doAa) ve kullanılan araç. Burada, üç de
yimden oluşan yalın tümcede, üçüncü deyim birincinin eylemini ikin
ciye iletir ya da iki deyimden oluşan yalın tümcede, biri öbürü aracı
lıAtyla eylemde bulunur ya da öbürüyle kaynaşır.

3. Türkü Yapısı

.

Dilbilgisi ile müzik�I biçimin ilkeleri ortak bir temele dayanır.
Bütün dillerde, ille de bir ad vermek &erekirse « ansılama ikile
meleri» denilebilecek bir sözcük türü vardır: Şakır şukur, tıngır mın
gır, tak tuk, mırıl mırıl, takur tukur. Bunlar, ilk bakışta, konuşmanın
alışılagelmiş biçimlerine tam olarak uymazlar, ama gene de açık se
çik tanımlanabilen çeşitli özellikleri vardır. Birincisi, bunlar birer
yansımadır (onomatope), yani doAadaki sesleri veren sözcüklerdir,
doAadaki nesnelerin seslerine benzetiterek türetilmişlerdir. Bu da on
ların insana özgü bir şey olduklarını kanıtlar, çünkü maymunlar do
Aadaki sesiere öykünmezler. Yansımanın ilk başlarda dil gerecinir!J�-
mel kaynaklanndan �iri oldugu anlaşılmaktadır. Ikincisi, genellikle
tek heceli bir sözç_illç_ten oluşan ve küçük bir ses deAişikliAiyle yinele
neo tek bir ögeden meydana gelirler. Dilbilgisinde çeki�!._ dedi�imiz
şeyin ilkel bir biçimidir bu. Özellikle bebeklerin konuşmalannda ve
ilkel dillerde yansılama ikilemelerine çok sık rastlanır. Bugünkü dille
rin dilbilgisi yapılan da bunların çeşitli izlerini taşır.
Gelelim müzige. Yansılama ikilemesi, şimdi inceleyeceAimiz iş
türkülerinin vazgeçilmez bir özelli�dir.
lş türkilleri kürek çekmek, yük kaldırmak, aA toplamak, ekin biç
rnek, yün eAirmek gibi ortaklaşa ya da bireysel kol emegi çalışmala
nna yön verir ve eşlik ederl_er. Iki bölümden oluşur iş türküsü: Türkü
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içinde yinelenen dizeler, )'Illi nakarat ve dü1üntlp hazırlanmadan, do
Aaçtan söyleniveren dizeler.
�akarat.I� � h�amo!� insanın çalışma sırasındaki zorlanma an
larında çıkardılı ve hiç deAiştirmeden yineledili anlaşılmaz bir çıA
bktır. Gerçekte heyamola, gövdenin öteki organlarının devinimlerine
eşlik eden ses organlannın bir tepkesinden başka bir şey deAiJ.dir.
Ama yapılan deviniini düzenleyen ve kolayl�tıran bilinçli bir amacı
da vardo'. Heyarnolanın en yalın biçimleri iki ya da tıç hecelidir. Söz
gelimi, ldlrekçi�ının belli araliklarla «Ho-hop! ı. dlye heyarnola çek
mesini, iki heceli heyarnolaya örnek gösterebiliriz. Burada ilk hece ha
zırlayıcı bir işarettir, ikinci hece ise zorlanma anını, ktlrek.lere
asılmayı belirtir. Üç heceli heyaınoJalarda üçüncü hece, zorlanma
anından sonraki rahadaınayı, duraklama anmı belirtir; Volga kürekçi
lerinin türlcüsünde oldulu gibi: «E-yuh-nyeml »
Heyamolalar arasmda doAaçtan söylenen dizeler hem açık seçiktir,
hem de duruma göre ·delişebilir. Bunlar, emekçinin yapbAı iş karşı
sındaki öznel tutumunu dile getirirler; sözgelimi, Güney Afrikalı tq
kıncılarm �u tnrldlsünde olduRu gibi:
Bize kötü davranıyorlar, elıe!
Bize hiç acımıyorlar, the!
Kahvelerini içiyorlar, ehe!
Bize hiç vermiyor/ar, ehe!
Demek ki, heyarnolanın ilk hecesiyle ikinci hecesi arasındaki ilişki
neyse, dolaçtan söylenen dize ile heyarnolanın bOUlnü arasındaki iliş
ki de odur. Heyarnola nasıl yapılan. işin kendisinden dolmU�sa. llDkt!
� he�i>!�__<!olı:.r!S!t t�.
Günilnıüzdeki tam olarak gelişmiş türkünün iş türktlstlrijJeQ_ farkı,
çalışma sürecinden kopmuş olmasıdır. Ses ve el öteleri varblım hl:
1! sürdürmektedir, ama aracın yerini çalgı almıştır artık. Üstelik artık
türküde aAır basan öAe sestir; ses tek �ına da tullanılabilmektedir.
Günümüzde söylenen türkülerin gerçekte iş türkülerinden kaynaklan
dıklarını anlamak için y�ızca yapılarına bakmak yeterlidir. Başlıca
iki gelişme çizgisi görülür. llkinde, dolaçtan söyleniveren sözleı- uyaldı iki dize içinde topla-
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nırken, Dakaratlar da delişir ve an1aşılır duruma gelir. Tıpkı �u de
nizci türküsünde oldulu gibi:
Madem /ci Black Baller açıldı denize,
Hey anam hey, dunna devir heri/i yere!
Lostromo almış işte kumandayı ele:
Hey anam, bırak devireyim herifi yere!

Nakarat, çalışma sllrecinden koptuRu zaman, salt biçimsel bir dQCUma
gelir ve bir kadans niteliline bürUnllr:
Niye böyle. kana boyalı kılıcın,
Edward, Edward'ım?
Niye böyle kana boyalı kılıcın,
Niye böyle azgilnsiln, oy?
Sormal Zorlu şahamma /cıydım.
Anam, anam;
Sormal zorlu şahanıma kıydım,
Şahansu kaldım, oy. (*)
Böylece, en çok rastlanan şiir biçimine, başka bir deyişle dörtlerneye
ulaşılır. Dörtleme, uyaklı iki koşadan oluşur. Burada, Dakarat orta
dan kalkmıştır artık, oyaklar kaybolan nakaratlann kalınttsıdırlar,
daha doArusu nakaratlar bütünllyle delişerek uyak biÇimini almışlar

dır:

Bir güzel oturıu7nUŞ şu derenin dilzilnde.
Aşagı dere boyunda, O)'.
Bir güzel, Kaıhrine Joffray adında,
Nice yigitlerin oynaşı, oy.
·

Bu örnek de Çin'den (l.S. dokuzuncu yUzyıl):
E�inden binlerce mil uzakta.
Sarayda şu son yirmi yıldır,
(•) Tüdcçesi: Can YOoeL
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Bir dize duymayagör o eski türküden,
Gözlerin bugulanır, yaşarır.

Bu' tür şiir biçimlerine dünyanın her yanmda rastlamak olasıdır.
Balad biçimindeki dörtleme, müzlk açısından bakıldııında, her bi
rinde ikijigürün bulunduıu iki tümeecikten oluşan bir müzik tamcesi
dir. Bu iki tümeecikten birincisine sesleniş, ikincisine de karşılık deni
lebilir. Birincisi ikincisine varır, ikincisi birincisinden ooıar. Bu ikisi,
iş türkölerindeki iki bölümün, yani heyarnola ile doAaçtan söylenen
dizelerin işlevsel birHAinden kaynaklanan biçimsel bir birlik oluştu
rur. Müzikbilimciler buna ikili biçim adını verir: A-B.
tkinci gelişme çizgisindeyse, nakaratlar üçlü dizeler biçiminde sı
ralanır. DoAaçtan söylenen sözler de birinci ve ikinci nakarat dizeleri
nin ardıfidan gelir:
A
B
A
B
A

Güney lskoçya, Güney lskaçya, güney.
Amansız biriydi kaptanımız.
Güney lskoçya, Güney lskoçya,' güney.
Kaskatıydı bize verdigi ekmek.
Güney lskoçya, Güney lskoçya, güney.

Bu denizci türküsünde, ikili biçimden doAarak gelişmekte olan üçlü
biçim görülmektedir. Ve en sonunda, türkü artık çalışma sürecinden
bütün bütüne koptuıu zaman, dogaçtan söylenen dizelerle nakarat ara
sındaki ayınm işlevsel niteli�ni yitirir ve bütünüyle biçimsel bir
özellik kazanır. Bwıun sonucunda, kesin çizgileriyle belirir üçlü biçim
(A-B-A):
,
A

Ah Charlie sevgitimdir benim, sevgi/im, sevgi/im,
Charlie sevgi/imdir benim, o genç şövalye.

B

Bir Pazar sabahıydı, yılın ilk aylarında,
Charlie geldiginde bizim kasabaya, o genç şövalye.

A

Ah Charlie sevgitimdir benim, sevgilim, sevgi/im,
Charlie sevgilimdir benim, o genç şövalye .
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Özetleyecek olursak, dildeki iki türnce türü, yani iki deyinıli türnce
ile üç deyimli türnce, müzikteki iki türnce türüne, yani ikili biçim ile
üçlü biçime denk düşer. Aynca, dil türncesinin çalışma sürecinin
mantıksal bir biçimde düzenlenen nesnel ya da bilgisel yönüne, müzik
türncesinin de çalışma sürecinin ritimli bir biçimde düzenlenen öznel
ya da duyumsal yönüne denk düştüAü söylenebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İ L K E L B İL Gİ

1 . Algısal Bilgi ve Ussal Bilgi

DİY ALEKTlK maddecili�e göre. bil�inin temeli toolumsal kılgıdı!:
'

Marxçılar, insanın dış dünyaya ilişkin bilgisinin.J!o2ruluğJ{f!l!'l .bi!ld!c ölcütiJ!li#.ı.ı. JJ�sw� ıfl. JQpfHmşq]_lg,li'!J. P.(f!!ltl#lu .ş_qy,.H_nur�CJr. Ger
çekten de, insanın bilgisi, ancak önceden tasarladıgı sonuçları top
lumsal kı/gı (maddt üretim, sınıf savaşımı ya da bilimsel deney) süreci
içinde elde eııigi zaman dogru/anmış olur. Bir kimse çalışmasında ba
şarılı olmak, yanijjncede!U..asarlqfh�J!!!l!lk!il!.L..tdd�...�'!!!.li.
. J�!llorsa,
i
ne
ıs
dil1H!:!.f�lt!!i!1 !!!&fl tlBnv_q1J:!�.YE.�f!lq!.�fl lq8�� .k..�l�k.. zgtll.!J.4..q:
_41!_; eger düşünceleri nesnel dış dünyanın yasalarına uygun diışmezse,
kılgıda başarısız/ıga ugrar. ı
.

..

İnsan, dış dünyayı de�iştirmek gibi bilinçli bir amaçla katıldı�ı top
lumsal kılgı süreci içinde, deneme-yanılma yoluyla giderek dış dün
yanm yasalarını kavrar. İnsanın bilgisi ilk başlarda ş_eyl�rin . �
�I!�!�.Y!�. sı!l.!l"�!dır. BU.J!l:B!�Ll?M.gi _aşamasıdır. Ama insan, daha
fazla uygulam� bulundugu zaman. �ylerin_ özüne inmeyi başarır.
Buna da. ussal ya da mantıksal bilgi _aşaması denir. Duyulanmız ara
cılı�ıyla edinilen izlenimlere dayanan algısal bilgiden, tam anlamıyla
gelişmiş kavrarnlara dayanan algısal bilgi��!!. bilginin gelişme
sinde belirleyici bir basamaktir:
R Mao Zedung, Kılgı Ozerine.

1937.

so
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Toplumsal kılgı süredururken, insanın kendi kılgısınm akışı içinde
insanın duyu algılamalarma ve izienim/erine yol açan şeyler birçok
kez yinelenir; sonra bilgi süreci içinde beyinde ani bir degişiklik (sıç
rama) meydana gelir ve kavramlar oluşur._avr
K q_mlar artık şeylerin
dış görünüşleri, ayrı ayrı yönleri ve dış ilişkileri olmaktan çıkar ve
�Yk!in _özünü, büfOJıselliAini_y_e_kj]il!_ileri'1i_ka}:rqrlar. Kavramlar
ile duyusal algılamalar arasında yalnızca niceliksel bir ayrım degi/,
aynı zamanda niteliksel bir a)•rım da vardır.ı
Algısal bilgiden ussal bilgiye geçiş, bir çözümleme ve bireşim süreci
içersinde gerçekleşir. Bu süreç sırasında, öze ilişkin olanı dış görü
nüşe ilişkin olandan, geneli de özelden soyutlayarak ve onları man
tıksal sınıflamalara dayanan kuramsal bir sistem içinde düzenleyerek,
duyusal algılamalarımızı kavramsallaşbnnz:

·

Bir şeyi bütünse/ligi içinde tam anlamıyla yansıtabilmek, bir şeyin
özünü yansıtabilmek, bir şeyi çekip çeviren yasaları yansırabilmek
için, bir kavramlar ve kurarnlar sistemi oluşturmak üzere posayı atıp
özü koruyarak, düzmece olanı atıp gerçek olanı koruyarak, bir şeyden
başka bir şeye ve dıştan içe dogru ilerleyerek, duyusal algı/amayla el
de edilen zengin 1:erileri düşünce aracılıgıyla yeniden. düzenlemek ge
rekir; algısal bilgiden ussal bilgiye dogru bir sıçrama gerekir.3
Algısal bilgiden ussal bilgiye geçişi kendimizde de görebiliriz; da
ha önce hiç bilmediAimiz ya da yüzeysel olarak bildigirniz bir etkinlik
alanında bilgi edinmeye başladıAJmızda bu geçişi gözlemlemek ola
sıdır. Aynı şey çocuklar için de sözkonusudur. Çocuklar, konuşmaya

başlar başlamaz, basit kavramlar oluştıuma sürecine girerler; ama
mantıksal ilişkileri kavrama, tam anlamıyla gelişmiş kavramsal dü
şünce aşamasına ancak erginlik çaAında ulaşırlar. Çocuk, büyükleri

nin biriktirmiş oldugu bilgiyi, bu konuşmayı ve düşünmeyi öArenme
süreci içinde özümler. Dolayısıyla, çoCugun en sonunda erişecegi dü
zey, içinde yaşadıgı topluluAun kültürel düzeyine baAlıdır. Ilkel dü
şüncenin çocuksu olarak tanımlanması boşuna degildir; çünkü bütü-

2 Aym yerde.
3 Aym yerde.
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nüyle algısal bilgi düzeyindedir ilkel düşünce. Uygar düşüncenin ter
sine, somut ve özneldir, soyutlama gücünden yoksundur. Toplumsal
kılgı düzeyi pek y�k olmayan bir döneme rastladıgından, ilkel dü
şünce, gerçeklik karşısında bilgisel bir tutumdan çok duyumsal bir
tutumu yansıtır.
Bu bölümde ilkel düşüncenin bu özelliklerini inceleyecek ve bun
lann uygarlıgın özüne ne ölçüde ışık tuttuklannı görecegiz.
2. Çagrışım Kümeleri

Çocugun ruh yapısı ile ilkel insanın ruh yapısı arasında belirgin· ben
zerlikler bulunduAunu hepimiz biliriz. Toplumsal insanbilimin ortaya
k_oydugu gibi, çocuk konuşmayı ve düşünmeyi ögrenirken, birçok te
mel özelligi bakımından ilkel insanların düşünme biçimini andıran
bir zihinsel gelişme sürecinden geçer. Dillerin tarihsel gelişiminde de
buna benzer kanıtlar bulunabilir. Dil çok aAır bir süreç için��..@!i.§!J:::
Jıem de jnsanlaQn toolum�. iliskil�till_4�!!. _çQ!c 4ııh.ll.. l1Al! bjr şüreç
Jç_inde. Bu �®!L!!�_çljJ,_!ç�_ı:ı_�-��.L!ç!�e- bi!�!...�..WJ.Lbi _gö_ll!ülü
_duran ve ilkel düsünce biçimlerinin �ir u���_Qlan _!ç�_i!!l�.ı!ıis_bi
_ çimJ� �ol'l!r:na �Ji!i.ııı!n4��.
Şimdi ��jrışıııı �ijme_si»ni inceleyelim. Ilk kez Pavlov'un izleyi
cilerinden Vigotski'nin saptadıgı bu olgu, çocugun zihinsel gelişmesi
nin önemli bir aşamasını belirler. Burada, ilk önce, bu düşünce biçi
minin <!il_hi]g_!.s.i_I!.�
. B cins s.ını�asının ve . İngilizcedeki ve öbür
dillerdeki benzer sınıflamalann tem�l!�.l Ql�Y.��- _g_e_�<t!Aini_;_ sonra
da, ilkeller arasında halA varlıgını korudugu için bu düşünce biçimi
nin kökenini saptamamızın olası oldugunu açıklamaya çalışacagız.
_Zihinsel gelij_J'!!�!�nin il!c ��ıyt_!L� - �'!!c..c:«!t.9_ın�J.� L.YOlu_y�
_
.<!�!!'!!r!· Çocuk, toplumsal kılgı süreci içersinde, bazı nesneler ara
sında belli belirsiz birtakım bagıntılar kurar; bu nesneler grubuna kü
me adı verilir. Çocugun belirli nesneler arasında bagmtı .kurması ilk
başlarda yüzeysel duyurnlara dayandıgından, gruplandırma bütünüy
le öznel, dolayısıyla da geçici ve degişkendir. Ama kılgısının zengin
leşmesiyle birlikte, çocuk, bazı nesnel ilişkileri kavramaya başlar.
Bu kavrayış, ussal ya da biÇimsel olmaktan çok, algısal ve işlevsel_

_

__

..

.
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dir. ömeRin. sofra kurarken çatal, bıçak ve kaşıklan belli bir grup
içinde düzenler. Böyle bir küme, birbiriyle bagmillı bir nesneler
«aile,.si olarak. kabul edilebilir:

Herhangi bir aile adı -iirnegin, Petrov- çocukta/ci çagrışım kü
m�/erine çok benzeyen bir biçimde, tek tek bireyleri bir araya getirir.
Çocuk, ·çagrışım kümeleri yoluyla düş;ındaga gelişme aşamasında,
§_a_f!M gj_[e__5!4l!!!JJ!g_J!�l�'!.ÜJ.l]_rq�J�k tek.J!eS����ri�-�Lt._M�i, birbi
rinden ayrı, ama birbiriyle bagınıılı �-q!J�Ier,»_ !f.!T!tl� .K�J!Jq�dırgra,k
düzenler.
Bir kimseyi Petrov ailesinin bir bireyi olarak sıniflandırmamızın
nedeni, o kimse ile aynı adı taşıyanlar arasında herhangi bir mantık
sal ilişkinin bulunması degildir; gene, bir çagrışım kümesinde de nes
neler arasındaki bagınıı/ar soyut ve mantıksal degil, somut ve oll(usa/.41!.·. Sorun olgular tarafından çözü/ür.4
Burada aile ÖmeRini vermemizin nedeni, çaAnşım kümesinin ne oldu
Runu göstennektir. Gerçekte, aile grubunun ilk biçimi olan toteme ta
.P.@_kJ.@J!h!>Utüı!_!?_ı!_Jür �!.m kümeteriQ..�.J��Ij _ol�'!!�!l sö--ie:.
me!_ ğ�_ o�_ıdır.

3. Dilbilgisi Sınıfları
Hemen ruhbilimden dilbilime geçelim, «kümeler yoluyla düşünme»
sürecinin bazı dilbilgisi sınıflamalannın temelini oluşturduAunu gös
termeye çalışalım.
Dünyanın çeşitli yörelerindeki dillerde rastlanan � bir özellik.
de, dilbilgisi «sımf»landır. _tlçr_�_ {!!.,iı:r.!L�� �dan�!rbi!in�!l
a}'l1 . PdJ.a -�-� fazl!__$_!!\_!(�J�iriı}� �4�� Sınıflandırmanın te
meli deRişir. Sözgelimi, bazı Afrika dillerinde adlar canlı ve cansız, ba
zılarında da büyük ve küçük olarak sınıfland.ınlır. Çincede �. az sonra
açıklamaya çalışacaAımız deRişik bir sistem görülür. Bizim dilimizin
(İngilizce) baRiı bulunduRu ailede «cinsle� adı verilen üç sınıf vardır:
eril, dişil ve yansız (ne dişi, ne de erkek cinsten sayılan sözcük).
4 L. Vigotski, Tlıought

and Language {Dilfünce ve Dil). 1962.
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Bu sistemlerde ortaya çıkan sorun, çokluk ya da zaman gibi öteki
dilbilgisi sınıflamalannm tersine, _belirli bir mantıksal zorunlulu_la
�VaılJ!!�dır. öme�in. cins sınflarnasının, cinsellik ayınmlany
la şu ya da bu biçimde ilintili oldu�u açıktır. Peki, cinsellik düşünce
si cansız nesnelerin sınflandınlmasmda ne arıyor öyleyse? Sözgeli
mi, Fransızcada niçin le crayon «kurşun kalem» ve la plume «dolma
kalem» diyelim? _Bu_�..Y!Ilm.ın .!1!��-Y�.-�.ne���.l.l>�-�-l!l�J!Y.�.!ç
tur; bütün_!i_yl� bJç�-� 1 \!i! �yının�.
Dillerin tarihine baktı�ımız zaman, ilk_b8§..�_cirış_ sını��ı
!'!!!l. &C!t.Ç�.k_ �ül!ı�!_ilkel düşüncenin kavradı�ı biçimde, o���g-� gibi
Y.@.Ş!ın!��_göıilrüz,_ Eril sözcük, erkek yaratıklar �çin ya da ya�ur
ya�dıran gökyüzü ve topragı sulayıp bereketini artıran ırmak gibi �
"e!şi i_ı!<!_v]�rt_ olan· şeyler için kullanılmaktaydı. Dişil sözcük ise, di
şi yaratıklar için ya da toprak ve agaç gibi ürün veren do�urgan şey
ler için kullanılıyordu. Ne dişi, ne de erkek· cinsten sayılmayan
yansız sözcüklere gelince, onlar, daha olgunlaşmadıklan için cinssiz
'sayılan ürünlere ve çocuklara yakıştırılıyordu. Yansız sözcü�ün, kü
çültme eklerinin oluşturulmasında kullanılmasının nedeni budur. Ge
ne, meyvanın agaçıan ayırt edilmesinde yansız sözcük dişil sözcüge
dönüşür: Yunancada, me/on (yansız) «elma», me/ea (dişil) «elma
,
agacı».
Dolayısıyla, cins sınıflamasının ilk başta bir çagnşım kümesi. ol
dugu ve bu çagnşım kümesinde de dogadaki olayların cins aynmına
dayanan gruplar içinde bir araya getirilerek ilkel bilince göre bir düze
· ne konuldultı sonucuna vanlabilir.
Şimdi de, en azından görünüşte bütünüyle degişik olan Çin dilindeki sınıflandırma sistemine bakalım.
lngilizcede «bir baş sıgır», «bir arşın bez», «bir parça tebe
şir»den söz ederiz, aynı şekilde Çincede �ir dal sokak», �ir 2��
��� denir. «Dal» ve «agız» sözcükleri birer «sınıflayıcı» olarak
kullanılmaktadır burada. Böyle elliyi aşkın sınıflayıcı vardır. Bunlar,
adlari, !>elirttilğeri nesne]�r��-l>.�!..�Ysel ��erlü.qer_ te�
!!!.�!!lğ_e çeşitli sınıflar içinde toplamak amacıyla kullanılır. ömegin,
«dal» sözcugu sokak, ip, sıra, yılan, vb. gibi uzunluklanyla göze çar
pan nesneleri belirten adiann sınflayıcısı olarak kullanılır. «AAız»
sözc�gü ise insan, domuz, kuyu, kavanoz, vb. gibi agzı ya da agza
benzer bir deligi olan nesneleri belirten adları sınflandınr. Bu sistem,
__
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gelişigüzel bir temele dayanmakla birlikte, somut bir amaca hizmet
eder. Çincede bir yıgm eşsesli sözcük vardır. [Ç.N. Burada George
Thomson Ingilizcedeki «rain», «rein» ve «reign» gib} söylenişi aynı,
anlamı ayrı sözcükleri örnek veriyor. Türlcçeden örnek düşününce ak
la şu sözcükler geliyor: yüz (sayı), yüz (çehre); kara (renk), kara (top
rak parçası) ; çay (akarsu), çay (bitki); yaş (ıslak), yaş (yaşanan yıl).]

Işte sınıflayıcılar bu eşsesli sözcükleri birbirinden ayırt etmek aına
cıyla kullaı:ulır. ömegin: i zo şan «bir (yöre) daA», i jian şan «bir
(giysi) gömlek». Bu durum sistemin sürdürülmesinin ve geliştirilme
sinin nedenini açıklıyor, ama hiç kuşkusuz kökenini açıklamıyor. Sis
temin kökenini açıklıga kavuşturmak için, sınıflandırmanın dayandı
gı düşünce biçimine bakmak gerekir. Nesneler duvumlara dayanan
�sal ve öznel ilişkilere b_a)a�_ gruplandırılmışlardır ve iç bagm
bdan yoksundurlar. Kümeler yoluyla düşünmenin en ilkel biçimidir
bu. (Elbette bu, Çincenin ilkel bir dil oldugunu degil, yalnızca ilk baş

taki ilkel durumundan bugünkü gelişmiş durumuna olaganüstü hızlı
bir süreç içinde ulaşugını gösterir.)
Diibilgisindeki bu sınıf sistemlerinin ruhbilimsel kökenini saptadı
·

gımıza göre, sınıflandırmanın temelinin (cins, boy, biçim, vb.) neden
bu kadar farklılık gösterdigini anlayabiliriz. Ilkel düşüncedeki çagn
şım kümeleri, bpkı çocuk düşüncesindeki çagnşım kümeleri gibi,
derinlikten yoksun ve dolayısıyla da tutarsızdır. Hepsinde görülen bi
ricik ortak özellik, sınıflandırma gereksinmesidir:

lnsanoglu. bir doga olayları agıyla karşı karşıyadır. /çgüdasel in
san, vahşi, kendini dogadan ayırt etmez. Bilinçli insan ise kendini do
gadan ·ayırt eder. Sınıflama/ar, kendini dogadan ayırt etmenin, başka
bir deyişle danyayı ve olaylar agındaki odak noktalarını tanımanın
aşamalarıdır ve bu nokıalar insanın onu tanımasına ve egemen/igi al
tına almasına yardımcı olurlar.s

4. Totemcilik
Buraya kadar gözden geçirdigirniz ruhbilimsel ve dilbilimsel kanıtlar,

S V.l. Lenin. Hegel'iıı MannkBilimi Adlı Yapıtının Özeti. 191�1 6
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çagnşım kümesi dedigirniz şeyin, düşüncenin gelişmesin'in ilk aşa
rnalanna kadar uzandıgını göstermektedir. lnsan toplumunun başlan
gıç döneminde rastlanan ve ilkel tribüye özgü bir ideoloji olan totem
cilik de vanlan bu sonucu dogrulamaktadır.
Insan toplumunun çekirdegini küçük bir göçebe topluluk oluştur
muştu. Bunlan insansı maymunlardan ayıran özellik, elleriyle bazı il
kel araçlar yapmalan ve ateşten yararlanmalanydı. İnsan toplumu bu
ilk çekirdegin bölünmesi sonucunda gelişti. Bu göçebe topluluk, il
kin, her ikisi de dıştan evlenme kuralına baglı iki yanma bölündü.
Bir yanının erkekleri öteki yanının kadınlanyla çiftleşti. Dogan ço
cuklar analannın baglı oldugu yanının üyesi sayıldılar. · Daha sonra
bu yanınlar da kendi içlerinde bölündü. Böylece, iki yanm ve dört
klandan oluşan basit tribü yapısı ortaya çıkb.
İlk bölünme, mızragın bulunması sonucunda başlayan örgütlü av
cılıAın gelişmesiyle ilintili olsa gerek. Işte bu aşamada ·ilk işbölümü
nU, cinsel işbölümünil görüyoruz: Erkekler avcılıkla u�şıyor, ka
dınlar ise erkekler gibi yer degiştirmeye yatkın olmadıklarından,
daha önceleri herkesin ortak görevi olan yiyecek toplama işini yerine
getiriyorlardı. Degişik hayvaniann avianınası bir işbirligi temelinde
örgütlenmişti. Her klan belli bir hayvan ya da bitki türüyle özdeşleni
yor ve bu onun totemi sayılıyordu. Bu totemler, başlangıçtaki yiye
cek bulma işiyle ilgili görevlerini yilirdikten sonra bile varlıklarını
çeşitli biçimlerde çok uzun bir zaman korudular. Tribü, her biri kendi
lotemine sahip olan birçok klana aynldı; her tribü üyesi de, başkala
nyla olan ilişkilerini, gerek kendini, gerek onları belirli hayvan ya da
bitki türleriyle özdeşleyerek düzenledi, (Avustralya'daki tribülerden
birinin lotemi kangunıydu. Bu tribünün üyelerinden birine kendi fo
toArafı gösterildigi zaman, adam «Aa bu bpkı ben, yani kanguru! » di
ye bagırmıştı.) Böylece, toteme baglı gruplaşmalar çagnşım küme
lerinin temelini oluşturdu. IoJ?Lumsal _şınıflama. zihinsel bir s_ınıfla
.m� dönüş_tü.
Bu nedenle, totemcilik, insan toplumunun hayvan dünyasından ay
rıldıgı ilk aşamaya kadar uzanır. O aşamada insan daha kendini ge
rek nesnel olarak, gerekse öznel olarak dogadan ayırmış degildi. Nes
nel bakımdan, Jı:ı_� öt.e�Li!l�;ınlarla top!�!!!.�L�e!i�
JL Q�_!l_ir ilişki
j_ç�_@yQ!i_ öznel bakım dansa, insanlar arasındaki ilişkiler insanın do
gayla olan ilişkileri açısından dile getiriliyordu:
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Dogayla insanın özdeşleşmesi öyle bir göribıibne büribıar ki. in
sanların dogayla olan sınırlı ilişkisi insanların birbirleriyle olan sınır
lı ilişkilerini, birbirleriyle olan sınırlı ilişkileri de dogayla olan sınırlı
ilişldlerini belirler, çünkü tarihsel bakımdan doga daha pek degişme
miştir. Ote yandan. insanın çevresindeki bireylerle ilişki kurma zorUJI
IulugUJiun bilincine varması, toplumda yaşadıgının bilincine varışının
başlangıcıdır. Bu başlangıç. o aşamadaki toplumsal yaşamın kendisi
kadar hayvansıdır. 6

Demek ki, hem çocuktaki zihinsel gelişmede, hem de dilin doAuşu
nun ilk dönemlerinde görülen çaArtşım kümesi, başlangıçta, üretimin
gelişmesi sonucunda ortaya çıkacak olan insana özgü ilk ilişkilerin
maymundan insana geçişteki bilinçli bir yansımasıydı.
5. /lkel Tapınma Töre·ni ve Mitos

losanı hayvanlardan ayıran özellik, kendi yaşam etkinliAinin bilincin
de olmasıdır. İnsan, kendini gerçekHAin dolaysız bilincinden öznel
olarak kurtarmasını bilir. lşte kurarn ile kılgının ayrılmasının temeli
de bu zihinsel soyutlama işleminde yatar. Ne var ki, bu aşamada daha
kurarndan söz edilemez; yalnızca ilkel tapınma törenleri sözkonusu
dur. İlkel tapınma töreni şimdilik kılgıdır, ama emekten bilinçli ola
rak ayrılmış bir kılgı.
Bu törenierin özünü açıklantak için, en çok rastlanan belirtilerin
den birine, yansılama dansiarına bakabiliriz,
Yansılama ya da bilinçli öyktınme, insana maymunsu ataJanndan
kalıt kalan bir özelliktir. İlk başlarda insan yapacaAı işi önceden ya
da sonradan gösteri olarak gerçekleştiriyordu. Bunun nesnel bir işlevi
vardı; insanın o işi daha iyi yapabilmesini saAlıyor, yeteneAini geliş
tiriyördu. Yansılama böyle doAdu. Ortaklaşa çalışmadaki ses ve göv
de devinimieri gerçek çalışma sürecinden ayrı olarak, türküyle dansı
birleştiren baAımsız bir etkinlik durumuna getirildi. Bu tür etkinlikler,
· tribü yaşamının ortak bir özelliAidir. Totem, bir bitlciyse büyümesi ve
6 Maıx ve Engels, Alman ltholojisi. 1853-46.
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insanlar tarafından toplanması, bir hayvansa belirleyici özellikleri ya
da yakalanması ve öldllrülmesi gösteri olarak gerçekleştirilir. Sonra
lan, bu törenler, totemde kişileştirilmiş olan ve yaşayan klan üyele
one yardıma ça�an klan atalarına bir yakanş görünümüne bürünür.
Erginlik ça�ına gelen çocuklar için bir erginleme töreni düzenlenir;
çocuklar bu yansılama töreni sırasında dü.şsel bir biçimde ölüp yeni
den do�arlar ve böylece çocukluktan çıktıklannı kanıtlamış olurlar.
Tören klaınn bulundu�u yerin uza�ında düzenlenir; törene katılanlar
gözyaşlanyla gider, sevinçle dönerler. Tı:ibü yaşamının daha ileri
aşamalarında yansılama danslarının bütün do�a olayianna uygulan
dı�ını görÜrüz: Ekinierin büyümesini sa�lamak amacıyla yapılan
danslar, yaz mevsiminin gelişini hızlandırmak için yapılan danslar,
dogal yıkımları önlemek için yapılan danslar, solup küçülen ayı yeni
den canlandırmak için yapılan danslar.
Yansılama törenlerinin dayandı#ı ruhbilimsel ilkeyi göstermek
için bir örnek verelim.
Yeni Zelanda'daki Maori1erin bir patates dansı vardı. Körpe llrün
lerin do�u rüzgarlanndan zarar görmesi sözkonusuydu. Bunun için,
tarlalarda çalışan kadınlar dans ederler, gövdeleriyle rüzgann esişini,
yaAmurun yaAışmı, ekinierin büyüyüp yeşermesini yansılartar ve bu
arada türkü söyleyerek ekinierin de kendilerine uymasını dilerlerdi.
Dansçılar ekinierin büyümesini yansılayarak onlan büyümeye
zorlayacaklarma inanırlardı. Bu, gerçekte basit bir yansılama devini
·

minden başka bir şey olmayan ilkel büyünün temelidir. Dansçılar,
daha algısal bilgi aşamasında olduklan için, dış dünyanın kendi is
temlerinden ba�ımsız nesnel yasalarla yönetildiAini bilmezler. Ama
gene de yapılan dansın bütün bütüne saçma ve boş bir

iş oldugu söy

lenemez. lnsan, çalışma süreci içinde nasıl gerçekleşmesini istedi�i
sonucu önceden kafasında tasarlarsa, yansılama dansında da gerçek
leşmesini diledigi sonucu önceden düşsel bir biçimde yerine getirir.
Bu açıdan bakıldı#ında, dansın hem öznel, hem de nesnel olarak
olumlu bir deger taşıdıgı görülür.
Yansılama dansı, öznel olarak, dansçılann yapılacak olan gerçek
iş karşısındaki tutıımlarını etkiler. Dansın ekinleri kunaracagı inan
cıyla esinlenerek, ekiniere daha büyük bir güven ve daha büyük bir
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güçle bakmaya başlarlar. Böylece dans onların gerçeklik karşısındaki
öznel tutumlannı degiştirdigi gibi, dolaylı olarak gerçekligi de degiş
tirir. Öte yandan da dans, nesnel olarak, hem çalışma süreciyle bagın
ulı, hem de ondan ayn bir şey oldu�u için, emekçilerin dolaysız ça

lışma sürecinden. uzaklaşmalarını ve böylece onu nesneleştirmelerini
saglar. Bu bilinçli uzaklaşma eylemi, kuraın ın kılgıdan aynbnasının

zorunlu bir koşuludur.

Ve en sonunda, üretim tekniginin gelişmesiyle birlikte, yansılama
dansı çalışma süreciyle olan baglarını yitirir ve tribü geleneklerinin
yansıtıldıgı bir eglence etkinligine dönüşür. Yansılama danslarının
bu aşamasında, epi.k şiir ve baladın başlangıcı sayabilecegimiz ko

royla söylenen şiiri görürüz. Bildigirniz gibi balad tek kişi tarafından
söylenir, ama ilk ortaya çıktıgı sıralarda dans eşliAinde söyleniyordu.
Sözgelimi, Faroe Adalarından aldıgımız şu örnekte, yansılama ögesi

nin varlıgını korudugunu görebiliriz:

Korobaşı baladı söyler ve ayak vurarak tempo tutulur. Oyimcular
sözleri devinimleriyle belirtecekleri için korobaşını dikkatle dinlerler.
Eller bir savaş patırtısı içinde sımsıkı kenetlenir; sevinçli bir sıçrama,
utkuyu belirtir. Her dörtlügün sonunda bütün oyuncular koroya katı
lır, ama dörtlügün öbür dizelerini ancak ün yapmış belli bir-iki kişi
söyler.?
Korolu şiirle birlikte resim ve yontu sanatları da yansılama büyüsün

den doAmuştur. Bildigirniz en eski 'örnekler (taş çagında yapılmış

olan küçük yontular ve magara duvarlarındaki resimler) büyü amacıy
la gerçekleştiribnişti. Avustralya yerlilerinden ve Afrika'daki Boş
manlardan elde edilen kanıtlar da bu görüşü dogrulaınaktadır. İlkel
bilinçte, insanın adı gibi görüntüsü de insanın kendisiyle özdeşlenir.

Öyle ki, elimde bir insanın resmi ya da heykelciligi varsa, o insanı
avucumun içine alabilir, ona istedigimi yapabilirim. Bu sanatların ilk
kez ilkel tapınma törenlerinden dogup geliştikleri yer olan Eski Yu
nan'da bile bunlar büyüyle olan baglarının izlerini taşımaktaydılar.

7 W.J. Entwistle, European BalladT)• (Av�pa Baladlan). 1939.
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6. Yaradı/ış Söylenceleri
Tribü gelenekleri daha sonra mitoslar biçimine dönüştü. Gerçekte
bunlar, tapınma törenine eşlik eden sözlerden başka bir şey degildi.
Zamanla tapınmadan kopup uzaklaştılar, daha bütünsel ve nesnel bir
duruma geldiler ve zaman ve uzam gibi soyut kavramların oluşması

na yol açtılar.
İlkel düşüncede, doga dünyası toplumsal dünyanın bir izdüşümü
dür. Tribü nasıl ilk çekirdegin dıştan evlenmek kuralına bagh iki ya
nma bölünmesi sonucunda g�lişirse, evren de gökyüzü (erkek) ile
yeryüzünün (dişi) aynlıp yeniden birleşmesiyle oluŞur ve varlıgını
karşıtiann (gündüz ve gece, yaz ve kış, yaşam ve ölüm) sürekli ça
lışmasıyla sürdürür. llkel düşüncenin toteme tapma özelli�ne uygun
olarak, dünya bir hayvan biçiminde tasarlanır.
Güney Victoria'daki yeriilere göre, dünyayı kartalla karga yarat
mıştır. Kartalla karga çok uzun süren bir savaştan sonra barışmışlar
ve insanlar onların adını taşıyan iki yanma bölünmüşl_erdir. Aşagı
Darling Irmagı'ndaki tribü üyeleri ise bu söylenceyi degişik bir bi
çimde yorumluyorlardı. Bunların ilk atalan ırmak boyuna vardıkla
nnda, yanlannda iki kanlan vardı. Birinin adı Kartal, ötekinin adı da
Karga idi. Kartaldan dünyaya gelen erkek çocuklar kargadan dogan
kız çocuklarla evlendi ve bunların çocuklan karga oldu. Kartalın kız
lan ise karganın ogullanyla evlendi ve bunlardan dünyaya gelen ço
cuklar da kartal oldu. Daha sonra kartallar kanguru ve keseli sıçanla

ra, kargalar da devekuşu ve ördeklere bölündüler. Bu örneklerde,

dünyanın yaradışılı tribünün oluşumuyla bir tutulmaktadır. Doga ile
toplum birdir.
Göçebe topluluklarda, tribü kampı tribünün yapısına uygun bir
düzendedir. Tipik trübi kampı, bir sınır çizgisiyle iki yarım daireye
bölünmüş bir daireden oluşur. Tribünün aynldıgı iki yarımı temsil
eden her yarım daire de kendi içinde bölünmüştür. Bunlar da, yarım
lan oluşturan klanlan temsil etmektedir. Dıştan evlenme kuralını, bir
erkegin dairenin öte yanından eş alması biçiminde de açıklayabiliriz.
Her klanın kendine özgü bir totem türü vardır ve her totem türü kendi
klanının bulundugu yerle sınırlıdır. Dolayısıyla, kampın biçimi, doga
dünyasının örgütlenmesini yansıtan bir kesittir.
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Avusturalya tribünlerinde, totem türleri, insanlar tarafından bultm
duldan somut koşullara göre öznel bir biçimde gruplandınlır. Sözge

lişi, aAaçlar dalianna yuva yapan kuşlarla, su bitkileri su kuşlanyla

bagdaştınlır. Avusturalya tribülerinden çok daha ileri olan Amerika
yerlilerinin Jribüleri arasında iki belirgin gelişme görülür.
Bir kere, artık totem türleri genellikle bazı nesnel doAa ilişkilerine
göre sınıflandmlmaya başlanmıştır. ömegin, Mohikan'larda üç fratri
vardır: Kurt, KaplumbaAa ve Hindi. (Fratri, tek bir klanın bölünmesi
sonucunda doAan klanlar topluluAudur.) Bu fratriler de on bir !daDa
ayrılır: (1) kurt, ayı, köpek, keseli sıçan; (2) küçük kaplumbaAa, ba
taklık kaplumbaAası, büyük kaplumbaga, san yılan balıgı; (3) bindi,
turna kuşu, tavuk.
Daha sonraları, toteme göre sınflandırma sistemi daAılmaya baş
lar. Missouri'deki Ponka'lar iki yarım, dört fratri ve sekiz klandan ku
rulu bir tribüydüler. Daire biçimindeki kamplarının girişi genellikle
batıya bakardı. Dairenin birinci çeyreginde girişin hemen solunda
ateş fratrisi, onun arkasında ikinci çeyrekte de rüzgAr fratrisi vardı.
Dairenin üçüncü çeyreAinde girişin hemen sagmda su fratrisi, onun
ardında dördüncü çeyrekte ise toprak fratrisi bulunmaktaydı. Her kJan
çeşitli hayvanlarla özdeşleniyor, ama bunlar belli bir ilkeye göre sı
nıflandmlmıyordu. Bu örnekte, hayvanların totemle özdeşleştirilme
si yalnızca klan düzeyindedir. Daha yüksek düzeylerde bunun yerini
soyut dört öAe kavramı almıştır.
New Mexico'daki Zunyi'ler yedi köy toplulugu ya da fratri içinde
örgütlenmişlerdi. Tek bir klandan oluşan yedinci fratri dışında bütün
öteki fratriler üçer klandan meydana gelmekteydi: (1) kuzeyde Turna
Kuşu, Keklik, Agaçkakan; (2) · güneyde Tütün, Mısır, Porsuk; (3) do
guda Antilop, Geyik, Hindi; (4) batıda Ayı, Çakal, Bahar Otu; (5) yu
karıda Güneş, Gökyüzü, Kartal; (6) aşagıda Su, Çmgıraklı Yılan,
Kurbaga; (7) ortada Papagan. Kuzey rüzgAr, kış ve savaşla; güney
ateş, yaş ve rençberlikle; dogu kıraAı, güz ve büyüyle; bab da su, ilk
yaz ve barışla bir tutuluyordu. Kuzey san, güney kırmızı, dogu be

yaz, batı ise maviydi. Daha eski zamanlarda yalnızca altı fratri, ondan
önce de yalnızca dört fratri vardı. Dünyanın yaradılışı sırasında bir
büyücü insanlara iki çüt yumurta sunmuştu. Birinci çüt gökyüzü gibi
mavi, ikinci çift toprak gibi kırmızıydı. İnsanlardan bazılan mavi yu-
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murtalan, bazılan da kınnızı yumurtalan seçtiler. Mavi yumurtalar
dan karga çıktı. So� kuzeye doAru uçup gitti karga. Kınnızı yu

murtalardan ise papaAan çıktı. Papagan da sıcak güneye dogru gitti. ·
Böylece tribü iki yanma ayrıldı. Bir yarım kuzeyi ve kışı, öteki ya
nın da güneyi ve yazı temsil ediyor ve dolayısıyla bütün zaman ve
uzamı aralannda paylaşmlŞ oluyorlardı.
Bu düşünceler Meksika'daki Maya'lar ve Aztek'ler arasında daha
da gelişmişti. Gerçekte Zunyi'Jer sistemlerinin bazı özelliklerini, kül
türel ilişkiler aracılıgıyla bunlardan almış olabilirler. Meksikalılar
bir güneş takvimi yapmışladı. Bu takvim tribüyle ilgili kavramlar
üzerine kurulmuşbı: Yıl, her biri yirmi günden oluşan on sekiz aya
bölünmüştü. Aynca beş günlük bir ek, vardı. Her ay, beşer günlük
dört haftaya aynlmıştı. Her haftanın ilk gününe dört işaretten (tav
şan, çakmak taşı, ev, kamış) birinin adı verilmişti. Bu işaretler hem
takvimin düzenlenmesinde, hem de

başka

işlerde kullanılmaktaydı.

Tavşan kuzeyi, siyahı, kışı ve havayı; çakmak taşı güneyi, maviyi,
yazı ve ateşi; ev doguyu, beyazı, güzü ve topraAı; kamış batıyı, kır
mızıyı, ilkyazı ve suyu temsil ediyordu. Dört ana noktanın yanı sıra
üç nokta daha vardı: Merkezdeki nokta, en tepedeki nokta ve en dipte
ki nokta. Tıpkı dört işaretten oluşan takvim çevrimi gibi, dört evre
den oluşan bir de evren çevrimi bulunuyordu. Evren çevriminin biti
minde dünya yok oluyor ve yeniden yaratılıyordu. Kuzeyle güney,
doguyla bab, sıcakla soguk ve gündüzle gece sürekli bir savaş için
deydiler. Her yıl düzenlenen yansılama törenlerinde iki savaşçı, top
luluAu ve savaş sahnesini canlandınyordu. Takvim çevrimi de, evren
·

çevrimi de varlıAını bu sürekli savaş aracılıgıyla sürdürüyordu.

Böylece uygarlıgın eşigine gelmiş oluyoruz. Dört yatay nokta tri
büyle ilgili ögeleri dile getirdiAine göre, üç ek noktayla temsil edilen
dikey uzantı da aşama sıralamasıyla ilgili ögeleri yansıtmaktadır.
Meksikalıların dünyası üç yüzeye aynlmıştı: Yukanda tannların
dünyası, ortada canlıların dünyası, aşagıda ölülerin dünyası. Dikey
ve yatay çizgilerin kesiştiAi beşinci nokta ya da merkez ise başkanlı
Aı ya da krallıAı temsil etmekteydi. Başkanlık ya da krallıAın işlevi,
tannlar ile insanlar arasındaki ilişkileri düzenlemekti.
Meksikalılardaki sistemi eski toplumdaki yaradılış kuramlanyla
karşılaşbrdıAımız zaman, bu yorum fazlasıyla dogrulanmaktadır.

62

INSANIN ÖZÜ

Mısır'da kral tarafından düzenlenen bir dörtlü sistem görüyoruz. Yu
nanistan'da da buna benzer bir dörtlü sistem dört öAe, dört mevsim vb.
gibi kavramların temelini oluşturuyor. Çin ve Hindistan'da da mer
kezde oturmakta olan kral tarafından düzenlenen bir beşli sistem var
dı. Babil'de ise ilk başlardaki dörtlü sistem sonralan yedili sisteme
dönUşmüştü; merkez gene yeryüzüyle gökyüzü arasındaki ilişkileri
düzenleyen krala aynlmıştı. Bir de bize daha yakın bir yöreden örnek
verelim. Eski İrlanda'da kuzey, güney, dogu ve batıda yer alan dört
bölgenin yanı sıra, bir de beşinci bölge vardı. Yüce Kralın oturduAu ·
krallık başkenti Tara, Meath (İrlanda dilinde midhe, «orta») adı veri
len bu bölgede bulunuyordu.
Bu incelemenin de gösterdiAi gibi, ilkel insanın evrene ilişkin kav
ramları kendi toplumsal ilişkilerinin sınırları içinde oluşmuştur. Top
lqmun kendi gelişmesi gibi bu kavramlar da bütün bir tarihöncesi dö
nem boyunca agır ve sürekli bir biçimde gelişmişlerdir. Ama daha
sonraları, Tribü toplumunun daAılması sonucunda, algısal bilgideri us
sal bilgiye geçişi belirleyen ve modem bilimin temel taşlarını döşe
yen bir niteliksel degişme dönemi gelmiştir. lnsan düşüncesinde ger
çekleşen bu köklü deAişiklik, toplum yapısında gerçekleşen aynı
ölçüde köklü deAişilcliklerin (kafa emeAinin kol emeAinden kopması,
topluluAun sınıfiara bölünmesi ve devletin ortaya çıkması) bir yansı
masıdır.

BEŞINCİ BÖLÜM

D OÖA F E L S E F E S I

I. Kurarn ve Kılgı
BİLİMSEL toplumculuga göre, bilginin gelişmesi, birbiri ardı sıra üç
aşamadan geçerek döngüsel bir devinimle ilerleyen diyalektik bir sü
reçtir.
Birinci aşama, algısal bilgi aşamasıdır:

Bilgi sürecinde ilk adım, dış dünyadaki nesnelerle bag kurmaktır.
Bu, algılama aşamasına girer. . . Bilgi deneyimle başlar. Maddeci bilgi
kuramı budur. ı
tkinci aşama, ussal bilgi aşamasıdır:

-Ikinci adım, algılamayla elde t:dilen verileri bir araya getirip yeni
den düzenleyerek bireşime vardırmaktır. Bu, kavrama, yargıya varma
ve sonuç çıkarma aşamasıdır. ... Ussal bilgi algısal bilgiye dayanır, al
gısal bilgi ise ussal bilgiye vardırı/mak zorundadır. Diyalektik madde
ci bilgi kuramı budur.2
Üçüncü aşama, kurarn dan yeniden kılgıya dönme �asıdır:

Bilgi kılgıyla başlar; kuramsal bilgi kılgı içinde edinilir, ama son1 Mao Zedımg, Kılgı Ozerine. 1937.

2 Aynı yerde.
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ra yeniden kılgıya dönmek zorundadır ... Bu, kuramı sınama ve geliş
tirme sürecidir, bütün bir bilgi sürecinin sürdürülmesidir.3
Insan, dış dünyadaki sürekli olarak de�işen ve bilincinde yansıyan
olayJan ancak kendini gittikçe yükselen bir düzeyde dmmadan yenile

yen bu diyalektik devinim içinde kavrayabilir ve denetim altına alabi
lir:

Nesnel dünyadaki bütün diyalektik devinimler önünde sonunda in
san bilgisinde yansıtılabilir. Toplumsal kılgıda oluşma, gelişme ve yok
olma süreci sonsuzdur. Bu nedenle oluşma,. gelişme ve yok olma sare
ci insan bilgisinde de sonsuzdur. lnsanog/unun belli düşüncelere, ku
ram/ara, tasarı/ara ve izlence/ere uygun olarak nesnel gerçekligi de
giştiren kı/gısı geliştikçe, nesnel gerçek/ige ilişkin bilgisi de derinleşir.
Nesnel gerçeklik danyasındaki degişme deviniminin sonu yoktur; dola
yısıyla insanın kılgı içinde hakikati ögrenmesinin de sonu yoktur.4
Tarihsel olarak bakıldıAında, bundan önceki bölümde de gördü�
müz gibi, algısal bilgid.en ussal bilgiye geçiş toplumun smıflara . bö
lünmesiyle birlikte ortaya çıkar. Kuramsal bilginin gelişmesi, ancak
kol emegiyle ugraşmayan bir egt;men sınıfın dogmasıyla gerçekleşe
bilmiştir. Ne var ki , bu sınıf daha dogdugu andan başlayarak kılgıdan

kopup uzaktaşır ve bilginin daha fazla gelişmesini kösteldeme egili
mi gösterir. Insan düşüncesinin diyalektigi, sınıf savaşımının diya
lektiAini yansıtır.

2. Kafa Emegii/e Kol Emegi
Yakın Dogu'daki eski toplumun tarihi iki ana döneme ayrılır: Tunç ça
gından demir çagına; köylülerin toprak sahiplerine olan borçlarını öde
m!!k üzere onlar için çalıştıkları kölelik döneminden insanların beden
lerinin alınıp satıldıgi kölelik dönemine geçiş ve Mlsır ve Mezopo
tamya'nın dinsel krallıklarından Yunan-Roma kent devletlerine geçiş.

3 Aynı yerde.
4 Aynı yerde.

6S

DOGA FELSEFESl

Birinci dönemdeki � çe�me toprak sahipleriyle köylüler, ikinci dö
nemdeki baş çelişmeyse köle sahipleriyle köleler arasındaydı.
Birinci dönemin başlangıcı büyük çapta tannun gelişmesinin
damgasını taşıyordu ve uygulayımsal buluşlar ve yenilikler bakınun
dan, on yedinci yüzyıla kadar olan bütün dönemlerden daha zengindi.
Kol emegiyle kafa emegi arasmda ortaya çıkan yeni bölünmeydi bü
tün bu buluşlan olası kılan. Kafa emekçileri, üretimi düzenleyen ve
örgütleyen şefler ve rahiplerdi. Kol emekçileri ise zanaatkirlardan ve
rençperlerden oluşuyordu. Emekteki bu bölünme giderek toplumun
sınıfıara aynlmasıyla sonuçlandı: Başlarında bir kral bulunan ege
men toprak sahipleri sınıfı ile geniş köylü ve zanaatkar yıguılan. Ay
nca, savaş tutsaklanndan ve borçlanarak köleleşen insanlardan
oluşan büyük bir köle yıguıı vardı. Daha sonra, alım-satırnın yaygın
laşmasıyla birlikte, yeni bir tecimen sınıfı dogdu. Meta üretiminin
daha da gelişmesini gerektiriyordu bu yemi sınıfın çıkarlan. Gelgele
lim, üretim bakımından canalıcı bir önem taşıyan sulama olanaklan
nı elinde tutan ve bu yüzden de o sırada yıkılamayacak kadar güçlü
olan egemen sınıf meta üretiminin gelişmesine karşı direniyordu.
Üretim ilişkileri üretici güçlerin gelişmesine ayakbagı olmaya başla
mışb artılc. Bunun sonucunda uygulayımsal ilerlemenin hızmda be
lirgin bir düşüş görüldü. Kurarn ile kılgı arasındaki bölünme gittikçe
derinleşti ve kurulu düzenin manevi bakımdan bir kutsanması olarak
tann düşüncesi ve dinsel inanç gelişti.
Mısır ve Mezopotamya toplumunun kültürel gelişmelerini işte bu
bilgilerin ışıgında degerlendirmemiz gerekir.
Bu dönemin açılmasıyla birlikte görülmeye başlanan uygulayım- .
sal buluşlar arasmda tekerlegi, yelkenli gemiyi, yazıyı ve matematigi
sayabiliriz. Tekerlegin ve yelkenli geminin bulunması \.ılaşımda dev
rim yapb ve böylece meta üretiminin gelişmesine yol açb. Yazı ve
matematik ise yalnızca geniş çapta meta degişimi açısından degil,
aynı zamanda mühendislik, mimarlık ve gökbilim açısından da bUyük
bir deger taşıyordu.
Denilebilir ki, tekerlegi ve yelkenli gemiyi bulanlar tarihte sanayi
nin ve bilimin öncüleriydiler. Onlann bilgileri, kurarn ile kılgının bir
ligine dayanan gerçek bilgiyd.i. Ama gene de bu bilgi, yalnızca belirli
bir emek ya da zanaat türüyle sınırlı oldugundan, soyut düşünce dü·
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zeyinde genel bir ilerlemeyi kapsamıyordu. Ama yazı ve matematik
için sözkonusu deAildi böyle bir sınırlılık.
Yazının bulunması, konuşmanın evriminde yeni bir çıAır açtı. Ya
zılı konuşma, Özü gereAi, sözlü konuşmadan daha az kendiliAinden,
daha ölçülü ve daha anlaşılabilirdir. Yazılı konuşma. duyusal yönün
den koparılmış ve böylece daha yüksek bir soyutlama düzeyine vardı
nlmış sözlü konuşmadır. lnsan, ancak yazının bulunmasından sonra,
kendine özgü yasalarla çekip çevrilen nesnel bir gerçeklik olarak ko
nuşmanın bilincine varmış ve bu yasaları dilbilgisi kuralları içinde
formüllendirmeye koyulmuştur. Okur-yazarlık, sözlü sanatlara yeni
bir nitelik kazandırmış ve bilimsel çözümlerneye onsuz edilemeyen
bir olanak saAlamıştır.
Matematik ise daha da yüksek bir gelişme düzeyi� belirler. Ko
nuşmadan bütünüyle kopmuş bir düşünce aracıdır matematik. Ko

nuşma, insanın duyularıyla algıladıAı verileri kavramlar oluşturarak
genelleştirmesini saAlar; oysa matematikçi, konuşma temelinde oluş
turulmuş genellerneleri daha da yüksek bir soyutlama düzeyine vardı

rarak genelleştirir. Matematiksel düşüncede, olguların niteliksel yönleri bütünüyle niceliksel terimlerle dile getirilir.

-

Bu gelişmelerin olumlu yönünden söz ettik buraya kadar. Şimdi
bir de öteki yönüne bakalım. Gelişmelerin ilk başlardaki hızı dorul
duktan sonra. yeni buluşların sayısında bir azalma görülmekle kalma
dı, aynı zamanda o güne kadarki buluşlar ya doAal gelişmelerini 'sür
düremez oldular ya da verimsiz amaçlara saptırıldılar.

O dönemin zanaatkArları araba tekerleAini, çömlekçi çarkını, su
dolabını' bulmuşlardı, ama daha tekerlekli saban yoktu. Salt kürekler
le yönlendirildiAinden yelkenli gemi boy ve hız bakımından kısıtlıy
dı. Tekerlekli saban ve kıçtan dümen ancak OrtaçaAda bulundu.
Yazı sanatı kapalı bir beceri olup çıktıAından, elyazmaları gerek
siz karmaşıkhAmdan kurtulamadı. Alfabeyi bulmak, Fenikeiilere ve
Yunanlılara düştü.

Uzun dönemler boyunca sistemli gözlemlerde bulunan Babilli ra

hipler güneş tutolmasını saptamayı başardılar, ama bu bilgilerini düz
mece astroloji bilimini yaymak amacıyla kullandılar. Gökbilimi astro
lojiden Yunan düşünürleri kurtardı.
O dönemdeki rahiplerin ilkel davranış biçimlerini ne ölçülere var-
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dırdıklannı ve bunu ne amaçla yaptıklannı anlamak için Mısır krallı�ındaki bir dinsel törene bakmak yeterlidir.

·

Bir zamanlar tribü şeflerinin ellerinde tuttuklan saygınlık, artık

yeni devlet aygıtının başı olan la'ala geçmişti. Egemen sınıf, halkın
düşünceleri üzerindeki baskısını kral aracıh�ıyla sürdürüyordu. Kral,
halka, her yıl yinelenen bir dinsel tören sırasında yeryüzünü yeniden

yaratan, do�anın ve toplumun dOzenini ayakta tutan bir tann olarak
sunuluyordu. Sözgelimi, bu törenlerden birinde, topra�ın üzerine bir

alan çizilir. Kral bu alanın üstünden dört kez geçer. Her geçişinde pu

sulanın bir yönüne çevirir yüzünü. Önce Aşa�ı Mısır'ın kırmızı tacı
nı, sonra da Yukan Mısır'ın beyaz tacı� giyerek iki kez gerçekleşti
rir bu eylemi.

Başka bir törendeyse kral simgesel olarak ülkenin içinden geçer,

ülkenin dört yöresine dokunur ve okyanusu aşarak cennetin dört yöre

sine ulaşır. Gene, kırmızı tacı giyerek iki görevlinin arasına oturur.

Görevliler, krabn gücünün her şeye yettiAini anlatan bir ilahi söyler

ler. Daha sonra, yer deAiştirip bir kez daha söylerler ilahiyi. Sonra

kralın önünde ve arkasında durarak ve gene yer deAiştirerek ilahiyi
iki kez daha yinelerler. Böylelikle iki görevli de pusulanın dört yönü

ne dönerek kralın gücünün her şeye yettiAini açıklar. Daha sonra be
yaz tacı giyen kral törenle Horus ve Set tapınakianna götürülür. Ora
da bir rahip kendisine ok ve yay verir. Kral dört yöreye dört ok fırlatır

ve yüzünü tek tek dört yöreye çevirerek dört kez taç giyer. Böylece
yeryüzünün dört bir bucaAını yönetecek güçte olduAunu ortaya koyar.

lşte bu yüzden, o dönemin egemen sınıfında, bir yandan uygula

yımsal bilgi alanında geniş kapsamlı ilerlemeleri, öte yandan da bir
sınıf egemenliAi aracı olarak ilkel mitos ve dinsel törenin yetkinleşti

rilmesini gördüAümüzü söyleyebiliriz . Bunlardan birincisi bilimsel,
ikincisiyse dinseldir.

3. Yabancılaşma
Tribü şeflerinin ve rahiplerinin kol emeAi çalışmasından uzaklaşma

larıyla birlikte, üreticiler kol emegine iyiden iyiye baAlandılar ve ürün

fazlasını haraç olarak vermek zorunda kaldılar. Bu deAişiklik, fetihler
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dışında, çok yavaş gerçekleşti. Ürün fazlası, uzun bir zaman, kabile
reisieri ve rahipleıce korunan ortak ambara üreticilerin bir katkısı ola
rak kabul edildi. Bu düşünce, hiçbir deaişiklik olmamış gibi davra
nan, ama gerçekte bu deAişikliAi 58Aiamlaştıran bibü şefleri ve rahip
ler tarafından desteklendi. Bunun sonucunda, ortaya emeAin
yabanedaşması çıktı. Emekçi hem yaratbAı ürünü, hem de üretim et
kinliAini, yani insaniılının özünü oluşturan etkiniili başkalarına tes
lim ediyordu. Artık emekçinin öz dalasının asıl insanca yönü kendisi
nin olmaktan çıkmıştı; yainızca hayvanlarla ortak olan yönü
kendinindi artık: «Hayvansı özellikleri insanca, insanca özellikleri de
hayvansı olur.ı.S Artık onun gözünde, «yaşamın temel gereksinmesi»
delil, yalnızca bir araçtı emek: «Yaşamın kendisi bir yaşama aracı
olarak belirir.ı.6
Yabancılaşma, köleci düzende en aşın ölçüsüne ulaşır. Kölenin
()zgür işçiden farkı, yalnızca emeline deail, aynı zamanda bedenine
de yabancılaşmasıdır. Gerek emeAi, gerek bedeni başkaJannın malı
dır. Dolayısıyla, kölenin hem emeAi, hem de bedeni, onun bir özne
olarak yüz yüze geldiAi nesnel gerçeldilin bir parçasını oluşturur. Öz
ne nesneyi yadsıyarak dile getirir kendini; hem de bunu, beden ile ru
hun birbirine karşıt şeyler olduAu yolundaki aldatıcı görüşe sanlarak
yapar. Insan doAasmm bölündüAüne inanılır; bir patçası ölümlü, öbür
parçasıysa ölümsüzdür. Gerçekte ruh bedenden önce gelir ve onun
efendisidir, ama bu yaşamımııda geçici olarak bedenin kölesi olmuş
tur. Bundan sonraki yaşamda kavuşacaktır özgürlügüne. Dolayısıyla
yaşam ölümdür, ölüm de yaşam. Eski Yunan'daki Orpheus ve Pytha
goras tarikatlannda ruhun gizemci öAfetisi böyle açıklanıyordu.
Bütün dinlerin kökeninde, gerçekliAin gizemci açıdan tersyüz edil
mesine rastlanır:

Insan, insanın dibıyasıdır, devlettir, toplumdur. Bu devlet, bu top
lum, tersyaz edilmiş bir dünya olduklarından, teryaz edilmiş bir dibıya
bilinci olan dini yar�ırlar. Din, bu dünyanin genel bir kuramı, son
derece kapsamlı bir özeti, halkın anlayaca�ı biçime solcu/muş manııgı,
manevi yüceligi, coşkusu, ah/Qkt bakımdan onaylanması, kutsal bütünS K. Man, Iktisadi ve Felsefi El YIUIIIIIIÔn. 1844.
6 Ayru yerde.
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leyicisi, aVWJmasının ve haklı gösterilmesinin evrensel temelidir. Din,
insanin özüniln diJşsel bir biçimde gerçekleşmesidir, çünkü insanın
özilnfln katıksız bir gerçekligi yoktur... Dinsel acı, hem gerçek acının
dile getirilmesi, hem de gerçek acıya karşı bir başkaldırmadır. Din,
ezilen yaratıgın inleyişidir; ruhsuz bir dünyanın ruhu, umutsuz bir in
sanlıgın umududur. Din, halkın afyonudur. 7
•.

Dinlerin tarihinde biri devlette, öteki de halk arasında görülen iki
adun vardır. Devletin denetimindeki resmi tapımlar, sınıf sömürüsU
nU haklı çıkarmaya yarar. V:ıAınların ba�nda kendiliginden filizle
nen halk tapımlanysa, sınıf sömUrüsUne karşı bir avunma ve başkal

dırma aracıdır. Sınıf savaşımı. geliştikçe bu iki akımın çakışııgı

görülür. İktidar yeni bir sınıfın eline geçince, o sınıfa baAiı olan ta-

' pım resmi tapım durumuna gelir ve halkçı nitellAini yitirir. Her iki
akım da özünde idealisttir. Ama· resmi dinin metafızik olmasına kar
şılık, halk tapımiarında gizemsel bir biçim� de olsa belli belirsiz bir
diyalektik anJayış vardır.

·

4. Maddecilik ve Diyalektik
Yunanistan'da tribüden devlete geçiş, Yakın pogu'dakinden çok daba
sonra gerçekleşti. Daha başından demirin kullanılmasına dayanmak.
taydı. Bundan dolayı, meta üretimi çok büyük bir hızla gelişti, made
ni para basıldı, Akdeniz'in dört bir yanına uzanan ve köle alımsatımı
na yol açan sömürgeci bir yayılma başladı. İnsanın kendisi pazarda
alınıp satılan bir deAişim-degeri olmuştu artık. Bu gelişmelerin itici
gücü, zanaatkArların ve köylülerin de destegiyle toprak sahibi soylula

n yıkan ve demokrasi yönetimini

kuran tecimenlerden geliyordu. Kö
lelerin kesinlikle yararlanamadıgı bu eski demokrasi fazla uzun örnUr
Ul olmadı. Kölecüigin «üretimde sıkı sıkıya yer etınesiyleı.8 birlilcte,

tecimenlerle toprak sahipleri tüm kol emegini hor gören tek bir köle
sahipleri sınıfında birleştiler. Böylece, üretim ilişkileri bir �ez daha
üretici güçlere köstek olmaya başladı.
1 K. Marx, Heg6l'in Hukuk Fasefesinin Ele;tirisine KatkJ. 1844.
8 K. Marx, Kapi141. 1867-94.
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lşte eski Yunan felsefesinin doAuşuna yol açan koşullar bunlardı.

lik düşünürler Thales ve Anaksiınandros, Anadolu'nun Ege kıyı
sındaki yeni kent devletlerinin en zengini olan Miletos'tandılar. Bir te
cim soyluluAundan, yani artık tecimle u�maya baŞlamış bulunan
bir toprak sahibi aileler topluluAundan geliyorlardı. Eski soyluluAun
üyeleri olarak birçok tribü gelenegini devralmışlardı; Yakın Do
gu'daki eski uygarlıklada kurdukları baAlarwm edindikleri bazı gele
nekler de vardı. Bunlar arasında, geçen bölümde sözünü ettikleriınize
benzeyen ve Thales ile Anaksiınandros'un akla uygun varsayımlar ola
rak yeniden yorumladıkları evrenin oluşumunu açıklayan bir mitoslar
yıgını da vardı. Babil gökbilimine ilişkin bilgileri, Thales'in l.ö. 28
Mayıs 585'teki güneş tutulmasını sapıamasını saglayacak yeterliktey
di. Gerçi dine açıktan açıga karşı çıkmadılar, ama kutsal olanı mad
denin özünde varolduguna inandıkları kendiliAinden devinim özelli
Aiyle özdeşleyerek, dini felsefeden ayırdılar.
Onların evrenin oluşumunu açıklayan kurarnları üç önermeden
yola çıkar. Birincisi, ortak kökendir. Evren, Anaksiınandros'un
«sonsuz olan» adını verdigi, yani aynşmamış olan tek bir ana tözün
bölünmesiyle gelişmiştir. lkincisi, sürekli devinimdir. Ana töz durma
dan dönüyordur, bunun sonucunda an� tözün parçaları boşluga daAı
lırlar ve orada dışta bir ateş çemberi, içte de bir hava çemberi oluştu
rurlar; ana tözün geri kalan parçalanysa merkezde toplanır ve hava
çemberinin içinde toprak ile suyu oluştururlar. Üçüncü önerme, kar
şıtların çabşmasıdır. Az önce anlatbgımız süreç, gerçekte sonu gel
meyen bir savaşımdır. Bu süreç içinde karşıtlar (sıcak ve soguk, yaş
ve kuru, hafıf ve agır, karanlık ve aydınlık) birbiriyle çatışır ve daha
önce kendisinden kopmuş olduklan aynşmamış ana tözün baAnnda
dönem dönem yeniden birleşirler. Bu savaşım mevsimlerin oluşumu
na yol açan çevrimin temelini meydana getirir. Bir de, evrenin dönem
dönem yok oldugu bir evren çevrimi vardır.
Evrenle ilgili bu sezgisel diyalektik anlayışı Engels şöyle dile ge
tiriyor:

Dogaya ya da insanlık tarihine baktıgımızda, ilk agızda, sonsuz bir
ilişkiler ve karşılıklı etki/emeler yıgınıyla karşılaşırız. Bu yıgının için
de hiçbir şey oldugu gibi ve oldugu yerde kalmaz; her şey devinir, de-
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gişir, oluşur ve yok olup gider. Eski Yunan felsefesinin bu ilkel, belir
siz, ama özünde dogru dünya kavrayışı ilk kez açık seçik bir biçimde
Herakleitos tarafindan ortaya konulmuştu. Her şey hem kendisidir,
hem de kendisi degildir, çünkü her şey akış halindedir, durmadan de
gişmekte, durmadan oluşmakta ve yok olmaktadır.9
Heraldeitos'a gelmeden önce, Miletos okuluna kar�ı çıkan b�ka bir
felsefe okulunu incelememiz gerekiyor.
Pythagoras, güney İtalya'daki Yunan kolonilerinden birine göç
eden bir zanaatk3rın ogluydu. Orada, toprak sahibi soyluluk ile köylü
lük arasındaki yeni tecimen sınıfının çıkarlarını temsil eden bir siya
sal parti kurmuştu. Pythagoras ve izleyicileri madeni para basımının
geli�mesine etkin olarak katkıda bulundular. Alımsatırnın gereksin
meleri dışında, sayıları ilk kez onların inceledigi söylenir. Pythago
ras'ın partisi aynı zamanda dinsel bir mezhepti. Üyelerin denemeden
ve sınamadan geçerek alındıkları bu mezhebin Orfizme benzeyen gi
zemci bir ögretisi vardı.
Pythagorasçılara göre, ana röz sayıdır. Bu sayı çe�itli karşıtiara
bölünmüştür: Tek ve çift, sınırlı ve sınırsız, iyi ve kötü, aydınlık ve
karanlık, vb. Bu karşıtlar arasındaki çatışma, bunların birbirleriyle
birleşmeleri sonucunda çözülür. Karşıtların ortada birleşmesini savu
nan Pythagorasçı ögreti budur. Matematige, müzige, gökbilime, tıbba
ve siyasete uygulandı bu ögreti. Böylece soyluluk ile köylülük arasın
daki savaşım, siyaset alanında, yeni orta sınıfın yönetimi olan de
mokıaside çözüme kavuşturuldu.
Ana tözü Sfiyıyla özdeşleyen Pythagoras, maddi evrenin kaynagı

m maddi bir cisim olarak degil, zihinsel bir sınıflama olan idea olarak

kabul etti. Pythagoras, karşıtlar arasındaki çatışmamn ortada durolup
devinimsizlige vardıgını ileri sürerek karşıtların çatışmasına bir sı
nır koydu. Bütün bunlar idealizme giden yolu gösteriyordu.·Demokra
si en yüksek noktasına varıp da düşmeye başladıktan sona, Pythago
rasçılık tutucu bir güç olup çıktı ve kayn�ma ö�etisi sınıfsal
uzlaşmada bir fonnül olarak kullanıldı.
Heraldeitos, demokrasinin gerileme dönemine girdigi Miletos do
laylarındaki Ephesos kentinin eski soylulogundan geliyordu. Onun ba-

9 F. Engels, Anti-Dühring. 1 889.
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kış açısı, � çelişmenin köle sahipleri ile köleler arasında olduAu
yeni dönemin bakış açısıydı. Herakleitos kesinlikle karşıydı demok
rasiye. Kayn�ma öAretisinin karşısına, kendi gerilim öAretisiyle, ya
ni sürekli çatışma. devinim ve deAişme ögretisiyle çıktı. Bu öAretiye
göre, her şey oluş halindedir. Her şey hem kendisidir, hem de başka
bir şey. Dünya öncesiz ve sonrasızdır. Kendi kendini düzenler dünya.
Dört öAe ardı ardına birbirine dönüşür. Bu temel üzerinde, bir çevrim
ler dizisi (gündüz ve gece, yaz ve kış, yaşam ve ölüm), bir de dünya
nın sırasıyla ateş ve su tarafından yok edildiAi .bir evren çevrimi yük
selir. Burada ateşin özel bir yeri vardır. Para nasıl öteki bütün
metalarta bir tutulursa. ateş de maddenin öteki bütün biçimleriyle bir
.
tutulur. «Nasıl bütün mallar albnla, altın da bütün mallarla dCAiştirile
bilirse, ateş de her şeyle v� her şey ateşle deAiştirilebilir.»
Lenin, Herakleitos'un «ölümsüz ateş»inden söz ederken,
«Diyalektik maddecilik ilkelerinin çok iyi bir anlatımı,» demişti. 10

5. Idealizm ve Metafizik
lik Yunan felsefesinin ilkel maddeciliAi Herakleitos'ta en yüksek nok
tasına erişti ve en yetkin anlatımını buldu. Ama tam da bu nedenden
ötürü, · daha o zamandan kendi karşıhna gebeydi. Herakleitos'un dur. madan deAişen, ama her zaman canlı kalan ateşi bir soyutlamadır. Bu
ateşteki deAişıneler o kadar-düzenli ve uyumluydu ki, � sonunda hiç
bir deAişme olmadıAını ileri süren bir görüş çıktı ortaya. Bu g(X"üşll
ilk ortaya atan, Parmenides'q. Pythagoras'ın bir izleyicisiydi Parmeni
des, ama sonunda ustasına karşı çıkmıştı.
Parmenides'e göre, devinme, deAişme, çabşma. oluşma ve yok ol
ma hep duyuların bir yanılsamasıdır. Varolan şey (kendi deyişiyle,
Bir), duruk, bit ve deAişmez, zamandışı, çelişmelerden annmış ve
duyusal algılamayla deAil, ancak dtışünceyle kavranabilen bir şeydir.
Bu metafızik, «katıksız varlık» öAfetisini ortaya atan Pannenides, de
vinimin ve deAişmenin gerçekliAini tartışmasız kabultenmiş olan ön
ceki düşünUrlere açıktan açıAa meydan okudu. Pannenides'in madde
ile dtışünce arasındaki gerçek ilişkiyi teısyüz eden felsefesi, para eko-

1 O V.l Lenin, Lano/le'ın HerakleitOJ'un Fels�esi Adlı Kitabının Özeti. 1915.
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nomisinin gelişmesi sonucunda toplumsal ilişkilerin insarun kavrayı
şını aşmış olduAu bir toplumun 4Cdüzmece bilincini» en aşırı biçi
miyle dile getirmekteydi.
Parmenides ve onun Elealılar adı verilen izleyicilerinin savunduk
lan görüşler kanşıklı�a yol açtı ve uzun tartışmalardan sonra mad
decilik ile idealizm arasındak,i açık çatışma doAdu bu kanşıklıktan.
MaddeciliAin yanında yer alan Anaksagoras'a göre, dünya sonsuz
sayıda ((tohum� oluşmuştur. Bu tohumlar bütün karşıtlan kendi
içlerinde farklı oranlarda barındınrlar. Bir de, öteki bütün tohumlar
dan daha güzel ve daha katlcısız olan ve Zihin adı verilen bir tohum
vardır. Gerçekte, görünürdeki oluşma ve yok olma, Zihin denilen to
humun öteki tohumlarla birleşmesi, onları birbiriyle kanştırması ve
birbirinden ayırmasından başka bir şey deAildir. Bu, algısal dünya
nın gerçekliAini Eleacı mantıAın tuzaldarına düşmeden kanıtlama yo
lunda bir girişimdi. Ama Elealılar buna şöyle karşılık verdiler:
Anaksagoras'm tohumlan ancak Parmenides'in Bir'inin özelliklerini
,taşıyorlarsa gerçek sayılabilirlerdi. Atom kuıamınm başlangıç nokta
sıydı bu. Demokritos'un ve Epikuros'un öncüsü olan Leukippos, Elea
lıların görüşlerinden yola çıkarak, sonsuz sayıda atomun varolduAu
önermesinde bulundu. Bölönemeyen ve yok edilemeyen bu atomlar
boşlukta deviniyor, çarpışıyor ve biraraya gelerek dünyayı ve bizleri
oluşturuyorlardı. Bu kuranı yüzyıllar sonra fiziAin kavramsal temelini
meydana getirecekti.
Öte yandan, Pythagoms'ın ve Parmenides'in izinden yürüyen Pla
ton, ldealar Kuramını ileri sürdü. Platon'a göre, maddi dünya diye bir
şey yoktur. Maddi dünya adım verdiAimiz şey gerçekte idealin eksik
ve yetersiz bir stıretidir. Dünyada her şey sürekli bir de�şme içinde
dir, dolayısıyla da tam olarak bilinemez. Gerçek bilgi ise yalnızca du
raAan, deAişmez ve ölümsüz olan idealar dünyasına özgüdür. Felsefe
de' idealizmin babası olarak bilinir Platoıi. Düşünce ile madde, ruh ile
doAa arasındaki ilişki konusunda maddecilere karşı çıkan Platon, o
günden başlayarak felsefenin temelini oluşturan soruyu ortaya atb:

Dilşünürler bu soruya verdikleri karşılıga göre iki bayük kampa
ayrıldılar. Ruhun dogayı belirleditim savunan ve dolayısıyla da son
çözümlemede dünyanın şu ya da bu biçimde yaratılmış oldugunu ka-
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bul edenler (ve bu yaradılış çogu zaman düşünürlerde, sözgelimi He
gel'de, Hıristiyanlıktakinden çok daha karmaşık ve çok dahq. olanak
dışıdır) idealizm kampını oluşturdular. Doganın ruhu belirledigini ka
bul edenlerse, çeşitli maddecilik okullarına baglıydılar. l l
B u ilk Yunan düşünürlerinin çalışmalan bilimsel sayılabilir mi?
Elbette! Yeryüzünü boşinançlardan ve dogmalardan annmış, akılcı
bir biçimde açıldamaya çalışan bir anlayış yol göstermiştir onlann
düşüncelerine. Bu bakımdan, ilk Yunan düşünürlerinin düşünce ve
göriiş{eri, Babil ve Mısır düşüncesine oranla çok büyük bir ilerleme
sayılmalıdır. Ama buna karşılık, hemen bütünüyle tasanınlara daya
nır; gözlem ve deneye hemen hiç önem vermez. Onun içindir ki, eski
Yunan düşünürlerinin çalışmalarına bilim de�l. do�a felsefesi adı
verilmiştir.
Platon'un ölümünden birkaç yıl sonra Yunan kent devletleri Make
donyalı İskender tarafından istila edildi. Büyük İskender'in göz ka
maştırıcı fetihleri bütün Yakın Do�u'yu Yunan tecimine açu. Bunun
ardından, ekonomik ve kültürel gelişmede yeni bir patlama oldu: He
lenistik ça�. Bu çagı sona erdiren ise Romalılar oldu. Askeri gücünün
en yüksek noktasına ulaşmış bulunan eski köleci devlet, Roma yöne
timi altında son duraklama ve çöküş dönemine girdi.
Helenestik çaga damgasını vuran, Aristoteles'tir

(l.ö.

384-322).

Epikuros'u saymazsak, Aristoteles'in büyük düşünürlerin sonuncusu
ve büyük bilim adamlannın ilki oldugunu söyleyebiliriz. Bir düşünür
olarak idealistti Aristoteles. Maddeyi biçimlendiren ve devindiren,
ama kendisi biçimden ve devinimden yoksun olan ölümsüz bir varlıga
inanıyordu. İlk Devindicici adını veriyordu bu varlıga. Köle sahibi
için köle neyse, ruh için beden ve zihin için de madde oydu. Sırttm
köle emegine dayayan ve kendi gözleri önünde dagılmakta olan Yu
nan kent devletinin, uygar insana yaraşır biricik toplum düzeni oldu
gunu ilen sürüyordu. Ne var ki, bu idealist düşünce çerçevesi içersin
de birçok bakımdan bir maddecinin özellilderini gösterir Aristoteles.
Platon'un görüşlerinin tersine, Aristoteles, A'nın B olmadıgını, ama B
.. olabilmenin gizilgücünü bagrında taşıdıgını, gerçek evierden ayn
olarak «ev» diye bir şey olmadıgını, yani bir şeyin idea'sının ancak

l l F. En gels, Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu.

1886.
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belirtti�i şeyin zihinsel bir imgesi olarak varoldu�unu savunuyordu.
Aristoteles, bir bilim adamı olarak, dirimbilim, hayvanbilim, bitkibi
lim, ekonomi, siyaset, tarih, edebiyat ve mantık alanlannda sistemli
araştırmalar yaptı. Hayvanbilim alanındaki incelemelerinde, kendisi
nin ve ö�encilerinin topladı�ı örneklere dayanarak yüzlerce hayvan
türünü sınıflandırdı. Para konusunda eski ça�larda bir eşine daha
rastlanmayan bir çözümleme yaptı.

Marx, Aristoteles'ten, «düşün

ceye, topluma ya da do�aya ilişkin bu kadar çok biçimi ve bunların
arasında de�er biçimini ilk kez çözümleyen düşünün) diye söz eder.l2
Yunan-Roma döneminde do�a felsefesi açmaza girdi. Bu dönemin
düşünürleri, toplumdaki ve do�adaki kurulu düzeni kabullenerek, tüm
çabalarını ahlak felsefesine yönelttiler. Ne var ki, ahlak felsefesi der
ken, bol bol boş zamanı olan, maddi gereksinmeleri köleler tarafın
dan sa�lanan, kişisel dostları dışında hiç kimsenin acılarıyla ilgiten
meyen bir insanın düşünsel u�raşlara adanmış dingin bir yaşam
sürdürebilmek amacıyla kendi kendini sıkıdüzene sokmasını kastedi
yorlardı. Gelece�e olan bütün güvenini yitirmiş bir sınıfın dünya gö
rüşüydü bu.
Eski felsefenin bütün bir tarihine göz gezdirecek olursak, felsefi
düşünceler arasındaki çatışmanın sınıf savaşımının gelişmesi tara
fından belirlendi�ini ve temel felsefi çelişmenin, yani idealizm ile
maddecilik arasındaki çelişmenin temel toplumsal çelişmeyi, yani
köle sahipleri ile köleler arasındaki çelişmeyi yansıttı�ını görürüz:

Insanların düşancelerindeld her 'jarklı/ıgın nesnel bir çelişmeyi
yansıttıgı kabul edilmelidir. Nesnel çelişmeler öznel düşüncede yansır
ve bu süreç düşüncelerin çelişmeli devinimini oluşturur, düşüncenin
gelişmesini saglar ve insan düşüncesindeki sorunları .durmadan çö
zer. B

1 2 K. Marx, Kapital. 1867-94.
1 3 Mao Zedung, Çelişme Ozerine.

1937.
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1 . Mitologya ve Sanat
MlTOSLAR YOLUYLA düşünme, ilkel insana özgü bir düşünme
yoludur. Algısal, öznel ve her kalıba sokulabilen bir düşünce biçimi
dir. Sözgelimi, ilkel bir tribünün üyeleri ilk kez bir uçak gördükleri
zaman, hemen koskocaman beyaz bir kuş belirir mitoslıınnda. Bu hp
kı bir çocuk gibi, «kümeler yoluyla düşünmek»tir. Daha önce de gör
düjtümüz gibi, bu tür düşünce sınıflı toplumda yerini bir yandan ussal
ve bilimsel düşüneeye bir yandan da dinsel dogmaya bırak:ır. Bu iki
gelişmeden başka bir üçüncü gelişme daha vardır: Mitosların sanabD
hammaddesi durumuna geldiAi estetik dftşünce.
Marx, tamamlanmamış kimi notlarında, mitologya ile sanat ara
smdaki bajtınbdan şöyle söz eder.

Bildigimi� gibi, Yunan mitologyası Yunan sanatının yalnızca bir
gereç arnbarı degil, aynı zamanda temelidir... Bütün mitologya, doga
güçlerini düşgücünün içinde ve düşgücü yoluyla bagımlı kılar, denet
ler ve biçimlendirir. Işte bu yüzden de, insanoglu, doga güçlerini ger
çekten egemenligi allına aldıgında, mitologya ortadan kalkar... Yunan
mitologyası Yunan sanatının önkoşuludur; başka bir deyişle, doga ve
toplum olayları halkın düşgücü tarafından bilinçsizce sanatsal bir bi
çimde özümlenmiştir. ı
Mao Z�ung bu noktaya deAinirken şunu söyler:
1 K. Marx, Grundrisse. 1857-58.
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Mitologyada (ve aynı zamanda çocuk masal/arında) rastlanan bin
lerce biçim degiştirme halkın çok hoşuna gider. Çünkü bunlar, düşsel
bir biçimde, insanın doga güçlerini alt edişini dile getirir. Marx'ın da
dedigi gibi, en güzel mitos/arda «ölümsüz bir çekici/ik» vardır. Ama
mitos/ar belirli koşullarda varolan somut Çelişme/er üzerine kurulma
dıkları için gerçekligin bilimsel bir yansıması degildir/er. Yani mitos
larda ya da çocuk masallarında çelişmeyi oluşturan yönler somut bir
nitelik degi/, yalnızca düşsel bir nitelik taşır.2
Mitologya «düşgücünün içinde ve düşgücü yoluyla» gerçekleşir. Mi
tologyanın çözmeyi amaçladıAı çelişıneler gerçekdışıdır. İlkel top
lumda mitos, tapınma töreninin sözlü bölümüdür. Mitoslarda tılsımlı
bir gücün varlı�ına inanılır ve bu gücün tek bir buyruAuyla gerçeklik
deAiştiriliverir. Oysa bu bir yanılsarnadır, düşle gerçekliAin birbirine
karıştırıldıAı çocuksu bir aldatmacadır. Daha sonraları, sınıflı top
lumda mitoslar sanat içinde (ömegin tiyatroda) yeniden düzenlenir
ken, yanılsama öAesi varlı�ını korur, ama artık

nesneleştiri/miştir, ya

ni oyuncular ve izleyiciler onun bir yanılsama olduAunun farkında
dırlar. Sanat dünyası, bilinçli bir aldatmaca dünyasıdır. Dolayısıyla,
hammaddesini algısal bilgi alanından edinmesine karşın, sanatçının
düşüncesi daha yüksek bir düzeydedir. Sanatçının görevi, insanları
coşkusal bir kurtuluşa kavuŞtukları ve böylece gerçeklikle savaşmak
için yeni bir güç kazandıklan bir düş dünyasına götürmektir.
Mitosta doAa ve toplum olayları insanlar tarafından «bilinçsizce
sanatsal bir biçimde» özümlenmiştir. Usta ozanların aAzından kuşak
lar boyu binlerce kez anlablan, durmadan söylenilen mitoslar sürekli
olarak yeniden kalıba dökülmüş ve böylece hiçbir zaman bilinçli sa
nat düzeyine erişmeksizin doAal bir yetkinliAe ulaşmışlardır. Ozan

S

özgürce ve do açtan söyler şiirini. Dinleyenlerin ilgisinden aldıgı
güçle kendini aşar. Dinleyenler ise bir düş dünyasına dalıp kendile
rinden geçerler. Bakın, bir Rus halk ozanı nasıl türkü söylüyor:

Utka öksürdü. Herkes kulak kesildi. Başını geriye attı, gülümseye
rek çevresine şöyle bir baktı. Sabırsız, istekli bakışları görünce başla
dı türküsüne. Yavaş yavaş degişti yaşlı türkücünün yüzü. Bütün kurnaz2 Mao Zedung, Ç�lişm� Üzerin�. 1 937.
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lıgı uçup gitti. Yapmacık,sız, çocuksu bir yüz oldu. Esin dolu bir ışı
mayla aydınlandı. Güvercin gibi gözleri büyüyüp parlamaya başladı.
Iki damla gözyaşı belirdi içlerinde. Esmer yüzü al al oldu, sinirli gırt
/agı dügüm/enmeye başladı. Otuz yıl döşeginden kalkamayan Mu
rom'/u //ya ile birlikte acı çekiyor, haydut So/evey'in hakkından gelişi
ne onunla birlikte seviniyordu. Bütün dinleyenler de türkünün
kahramanı ile birlikte yaşıyor/ardı. Arada birinin şaşırıp bagırdıgı,
bir başkasının kahkahasının çınladıgı oluyordu. Bir başkasınınsa,
gözlerinden boşa1Jan yaşları isteksizce sildigi görülüyordu. Türkü bi
tinceye kadar hepsi gözlerini kırpmadan oturdu. Bu tekdüze, ama çok
tatlı ve yumuşak havanın her notasım seviyorlardı.3
Evet, ozan esinlenmiş, dinleyenlerse büyülenmişti. Biz bir şaınn
esintenmiş oldu�unu söyledi�imiz zaman, boş bir söz söylüyoruzdur.
Oysa ilkel insanlar arasında esinlenme sözcü�ü son derece anlamlıdır.
llkel ozanlar ci�erlerini tannnın solu�uyla doldurmuşlardır, dinleyici
leri şiirin büyüsüyle kendilerinden geçirten özel bir yeti kazanmışlar
dır.
Bu bölümde söylemek istedi�imiz şeyler gerçekte genel olarak
bütün sanatlar için geçerlidir. Ama konuyu fazla da�ıtmamak için yal
nızca şiir sanatı üzerinde duraca�ız. llkin, şiirsel esinlenmenin top
lumsal ve ruhbilimsel kökenini inceleyece�iz. Sonra, şiirsel konuşma
ile sıradan günlilk konuşmayı karşıl�tınp, şiirsel konuşmanın özü
nü ortaya koymaya çalışaca�ız. En sonunda da, daha önce Üçüncü
Bölümde de�indi�imiz şiir biçimi sorununa dönece�iz.

2. Şiirsel Esin/enme
Sınıflar öncesi toplumda ve sınıflı toplumun ilk dönemlerinde ozan,
yalvaç ve rahiple bir tutulurdu. En az onlar kadar saygı duyuturdu
ozana. Ozanın yakarış ve yakınmalannda, ruhlar dünyasıyla olan
ilişkisinden gelen özel bir güç vardı. llkel ozan şiir düzerken (yukarı
daki alıntıda sözü edilen Utka gibi, bir kalabalı�ın karşısında dogaç-

3 H.M. ve N.K. Chadwick'in The Growth ofLiterature (Edebiyatın Geli1mesi} adh
yapıtından bir alıntı.
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tan şiir söylerlc:en) sözcükleri bilinçli bir çaba harcamadan yakalar.
Sanki onun degildir sözcükler. Ozanın agzmdan bir tam ya da ruh
konuşmaktadır sanki. «Cin tubnuştur» ozanı.
Tribüden devlete geciş evresinde ilkel bilinç tolumSal haskılara
uArar. Bu da kendini isteri, sara ve şizofreni gibi çeşitli sinir hastalık
lannda gösterir. Bu hasralıklara tutulan insanlar bilinçlerini yitirdilde
ri için, hastanın bedenine bir tamnın ya da bir cinin girdigine, hasta'yı
cin tunuguna inanılır. Ingilizcedeki «enthusiasm» (coşku) sözcüAü de
buradan gelmektedir; bu sözcük ilk ortaya çıktıgında cin tutması ola
yını dile getirmekteydi. Hasta yerine göre büyücü, şaman ya da otacı
(hekim) adı verilen bir kimse tarafından iyileştirilir. Büyücü bir büyü
töreni düzenler. Tören sırasında ruhun adını açıklar ve onu kurbanını
salıvermeye zorlar; böylece hastanın benligini saran kötü ruh kovulur.
Bu büyücüler ancak özel törenlerle girilebilen gizli derneklerde ör
güdenirler. Üye adayları akıl hastahAma tutulmuş kişiler arasından
seçilir. Bu demekler kimi durumlarda demirellik gibi birtakım zanaat
larla da bagıntılıdır. Baglı old� zanaatın gizlerini demekten ol
mayanlara karşı korurlar. Genellikle gizemsel bir yanları vardır. Ge
çen bölümde gördügUrnüz halk dini biçimlerini andırırlar. Töreniere
katılanlar esrime nöbetine tutulur, kendilerinden geçerler. önderleri
nin yönetiminde (çogu zaman bir uyuşturucu maddenin de etkisiyle)
esrime nöbetine tutulur ve canlı hayvanları parçalamale ya da araların
dan birini bagazlamak gibi, çılgınca işlere kalkışırlar. Bu tapınma tö
renini kutsal bir şölen izler. Kimi törenlerde de, yeraltı dünyasına in
meyi ya da gökyüzüne uçmayı yansılayan devinimlerde bulunulur.
Tatarlar arasında düzenlenen bir Ş aman töreninin nasıl yapıldıgını
dinleyelim:

Konu her zaman dinseldir. Şamanın kimi zaman yeraltı dünyası ve
ölüler tanrısı Erlih Han 'ın ülkesine; kimi zaman da yukarlara, Gökyü
zü kat/arına, dahası gögan en yüksek katlarından birinin tanrısı olan
Olgan'ın diyarına yaptıgı yolculukları dile getirir.4
Bu tür törenler gerçekte toplumun o aşamasında çok yaygın olan

4 H.M. ve N.K. Oıadwick, The Growrh ofLiterarure. 1932-40.
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ilkel büyünUn bir uzantwdır. Törenler yansılama danslan eşliAinde
yapıldıklan için oyunsaldırlar. Zamanla, hastalan iyileştionenin daha
aicıa uygun yollarının gelişmesiyle birlikte, bu büyücülük demekleri
ilkel işlevlerini yitirdiler ve gezginci oyuncu loncalanna dönüştüler.
Ama gene gösteriyi izleyicilere yorumlayan bir önderleri vaıdı; böyle
ce eski büyücü artık ozan-oyuncu olmuştu. lşte tiyatro sanab bura
dan kaynaklandı.
Eski Yunan tiyatrosunun ilkel tapınma törenlerinden doAduAu hiç
kuşkusuz daha da ayrıntılı otarak açıklanabilir. Batı Avrupa tiyatro
sunun da Paskalya şenliAiyle ilgili dinsel OrtaçaA oyunlarından doA
duAu bilinmektedir. DoAu tiyatrosunun kökenieri şimdiye dek aynnb
lı bir biçimde araştmlmış deAildir, ama onun da ilkel törenlerden
kaynaklandıAı kesindir.

3. Şiir Dili

Şimdi gene iş türkUlerine dönelim. lplikçi kız çıkrıAını çevirirken
türkü söyler. Bunu yapmasının nedeni, yalnızca bir alışkanlıAı yerine
getinnek deAildir elbette. SöylediAi türkü çıkrıAı döndürmesini kolay
laştırır, bütün dikkatini yapbAı iş üzerinde toplamasını saAlar. Bu,
türkünün nesnel işlevidir. Ama özneyle nesneyi birbirine kanştıran
ilkel bilinçte, türkü, iplikçi kızın kendi istemini nesneye kabul ettir
mek için yararlandıAı bir araç olarak belirir. Bir başka deyişle, bir
büyü ya da okuyup Ufleme duasıdır iş türküsü.
Okuyup üfleme duası, dış dünyada büyü yoluyla bir deAişiklik
yaratmak amacıyla söylenen bir türküdür. Bunlar yalnızca çalışırken
söylenen türküler deAiJdir. Özellikle hastalan iyileştirirken çok sık
söylenirler. Trobriand Adalarından bir örnek verelim:
Geçer, geçer,
Kaval kemiginin acısı geçer,
Derinde açılan yara geçer,
Karnındaki dtrin sızı geçer,
Geçer, geçer.
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· Bu şiirin konusu şiirsel diyebilece�imiz bir şey de�il. Ama biçimi şi
irsel. Bu dualardaki dil ritimli, sesçit (fonetik) ve igretilemelidir (istia
re). Bu üç öge (ritim, ezgi ve igtetileme) konuşmanın duyumsal yönü
nü oluşturur. Bu iıç öge de günlük konuşma dilinde konuşanın içinde
bulundu� duruma göre şu ya da bu ölçüde vardır. Ama duyumsal
yön agır bastıgı zaman konuşma dili şür diline dönüşür.
İlkel dilleri bugünkü dilimizle karşılaştırırsak, benzer bir ayrımla
yüz yüze gelebiliriz. likelierin konuşmasında çok belirgin bir ritim
görülür. Bu ritme el kol devinimleri ve oynak ezgili· bir söyleyiş eşlik
eder. Kimi dillerde söyleyiş o kadar müziksel ve anlam bakımından o
kadar önemlidir ki, türkünün havası sözcüklerin dogal ezgisi tarafm
dan belirlenir. Demek ki, ilkel dillerde duyumsal yön günümüz dilleri
ne oranla ister istemez daha agır basar, çünkü bilgisel yön daha o kadar gelişmemiştir.
·

Bu saydıgımız üç ögeden birincisini, yani ritmi daha önce incele
dik Ritmin çalışma sürecinden dogdugunu Üçüncü Bölümde göster
meye çalıştık. Aynı şey ritimden ayrı düşünülemeyen ezgi için de
..

geçerlidir. Şiirde ezgi ögesi uyak biçiminde ortaya çıkar; daha do�
su, ritmin akışına uygun düşen bir hece ya da ünlünün düzenli olarak
yinelenmesi biçiminde. Avrupa dillerinin çogunda uyaklar yalnızca
dizelerio ya da koşaların sonlarmda görülür. Ama lrlanda dilinde ol
dugu gibi bazısında da dörtlügün başından sonuna dek süren ezgili
bir yumak oluştururlar. Uyaga benzeyen öteki ezgisel uygulamalar
arasında yarım uyak (asonans} ve ses yinelernesi (aliterasyon) de sayı
labilir.
Geriye üçüncü öge, yani igretileme kalıyor. Nedir igretileme?
lgretileme, bir nesne ya da sürecin özelliginin başka bir nesne ya
da sürece aktarıldıgı bir söz sanatıdır. Buna günlük konuşma dilinde
çok sık rastlarız: Irmagın, magaranın ya da kavanozun agzı; masanın
bacagı; ayakkabının burnu; prnarın başı. Bu deyimlerden bazısı çok
eski, bazısı da çok yenidir. Gerçekte birbirlerinden çok ayrı olan şey
ler, aralarındaki salt algısal bir ilişkiye dayanılarak bir araya getirilir.
Bütün dillerde varlıgmı sürdüren bir çagnşım kümesi biçimidir bu.
lgretileme bugünkü konuşma dilinde ııaıa etkin bir. ögedir (öme
gin, «tencere kaynıyor»), ama daha çok şür diline özgü bir şeydir. Şa
ir imgeler/e düşünür. lgretilemeyi belli bir düzen içinde öyle bir usta-
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hkla kullanır ki, kavramsal düşünce imgelerle örtülür. Bize, birbiriyle
ba�ıntısız gibi görünen bir imgeler dizisi aracılı�ıyla manbksal bir
düşünce zinciri sunar. Bu imgeler çok daha büyük bir duygusal etki
yaratır, çünkü onları birbirine ba�J.ayan halkaları kavramaktan çok se
zinleriz. Bütün büyük ustalar i�retilemeyi böyle kullanır. Bu noktayı
Shakespeare'in sonelecinden bir örnek vererek açıklayabiliriz:
Zamanı bildiren saatleri saydıgım zaman,
Ve yigit gün göma/ürken korkunç geceye;
Morun koyulaşıp karardıgını gördügam zaman,
Kara kıvrımlar döndürarken beyazı gümilşe;
Baktım Id ulu agaçlar yaprqksız k_almış
Bir zamanlar sürüleri sıcaktah korurken
Ve yazın yeşilligi demet demet bag/anmış,
Taşınıyor teskerede sakalları apak, diken diken:
Derken güze/ligin gf/ir birden aklıma,
Senin de zamanla çürayüp gidecegin;
Tatlılıklar, güze/likkr nasıl ölüp giderse
Görünce geliştiiini başka güzelliklerin,
Kimse karşı koyamaz zamanın tırpanına,
Sen gidince, tek senin dölün meydan okur zamana.
Önce, sone biçimiyle ilgili birkaç söz edelim. Sone, belli bir ritim
ve uyak düzenine göre yazılmış on dört dizeden oluşur. Bu, sonenin
geleneksel yapısıdır. tkinci dörtlü�ün sonunda hemen her zaman bir
duraklama vardır; bu noktada sone ilk sekiz dize ve son alb dize ol
mak üzere ikiye bölünür. lik sekiz dizede belli koşullar ya da belli bir
durum ortaya konulur, son aııı dizedeyse bu durumdan çıkan sonuçlar
dile getirilir. Dolayısıyla, sonedeki bu iki bölüm, dilbilgisindeki ko
şul türncesinin birinci ve ikinci bölümlerinde [Ç.N. Hava güzel olsa,
gezmeye gidilir.] ya da müzikteki sesieniş ve karşılı�a benzetilebilir.
Bu, ikili biçimdir.
Shakespeare'in bu sonesinde tek bir izlek (tema) üzerine çeŞitle-
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meler vardır. Şair, arkadaşının kendisiyle evleomesini istemektedir;
izlek budur. Ama şiir boyunca izlekin kendisinden çok çeşitlerneler

dir bizim ilgimizi çeken.
Şair, ilk sekiz dizenin sonunda doruAuna

varan bir dizi imge suıl
maktadır. Şiir, günlük konuşma havasında başlamakta, ama ses tonu,
akıp giden ses yinelemeleriyle ve iAretilemelerle, («gömülürken kor
kunç geceye») güçlendirilerek yavaş yavaş yükselmektedir. Birinci
dörtlüAün sonuna geldiAimizde, bir de bakıyoruz ki, gençlikten yaşlı
lıAa kadar bütün bir insan ömrü geçmiş önümüzden; saatler, günler,
yıllar geçmiş. Ikinci dörtlükle kırsal bir görünüm sunulmaktadır: ko
rulardaki otlaklarda, olgunlaşmış başaklarta kaplı tarlalarda yaz güze
dönüşmekte, bu dünyadan göçen yaşlı bir adam gömütüne taşınmak
tadır. (0 zamanlar rençberler arasında bir gelenek vardı; hasat kaldır
ma sırasında baAladlklan son ekin demetini ölü taşıyormuş gibi sırt
larına alır, öyle götürürlerdi.) Böylece sonenin ilk sekiz dizesi sona
ermektedir. Şair, sonenin son altı dizesinde bu yaşlılık ve ölüm sim
gesini mantıksal sonucuna vardırmakta ve son koşada bir imge daha
(«tırpan») kullanarak gerekli dersi çıkarmaktadır: Arkadaşı kendisini
Zamanın tırpanından ancak bir oAıJI sahibi olarak koruyabilecektir.
Shakespeare'in bu �nesi bir başka noktaya daha açıklık getiriyor.
Şair, tek bir «bier» («teskere») sözcü!üyle okurun kafasında gömme
töreni çaAnşımı uyandırmayı başarmaktadır. Bu amştırmaya,
«bier»-«beard» («teskere»-«sakal») ses yinelernesi ve sözcük oyunoy
la bir akıcılık kazandırmaktadır. Gerçekte burada verilmek istenen an
lam oldukça kapalıdır, şöyle bir pariayıp sönen bir gülümseyiş gibi
dfr. Ama gene de istenilen görünüm şairin yaşadıAı dönemdeki
okurların kafasında kolayca doAmaktadır. Bugünkü okur ise bunu ruç
aynmsamayabilir, çünkü rençberlerin son b� demetini tabut gibi
taşıma geleneAi günümüzde ortadan kalkmıştır artık. Günümüzde, bu
tür anıştırmaları bulup çıkarmak eleştinnene düşmektedir. Ama
eleştinnen, halkın yaşamını ne denlf yakından tanırsa, bu görevi de o
ölçüde başarıyla yerine getirebilir.
GördüAümüz gibi, şür dilinin bütün temel özellikleri gerçekte ko
nuşma dilinde de bulunmaktadır. Çünkü genel olarak dilin özünde
varolan şeylerdir bunlar. Ancak bu özellikler şiirde özel bir düşünce
biçimi içinde yoArulmuşlardır. Bu düşünce biçimi temelde halktan
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kaynaklanmak:tadı.r, ama aynı zamanda bilinçli sanaun bir aracı ola

rak kullanıldıAından son derece incelmiştir.

Şairin

halktan bütünüyle

uzak.laştıAı çaAdaş kentsoylu toplumwıda, şür dili ile halkın konuş
ma dili arasındaki birlik büyük ölçüde yitmiştir. VaıiıAım sürdürdüAü
yerlerde de onu koruyan, şairler deAil, halkın kendisidir.

'

Anamalcılık öncesi toplumdan devralınan bir üretim biçimi içinde
yaşayan köylüler arasında şair ile halk birbirine öylesine yakındJ.r ki,
bir bakıma hemen herlces şairdir. Belki bütün köy halkı şair kadar us
ta deAildir bu işte, ama hepsi de doAal bir akıcılıkla konuşur, konuş
malan kendiHAinden şürleşme eıüimindedir. Bir yere kadar hepsi

şairdir bu insanların. Irianda'nın bab kıyısında, arbk terkedilmiş bu
lunan bir köyden bir örnek vennek istiyorum.

Yaşlı bir kadın köyün kuyusundan kovalarını daha yeni doldur
muş, durmuş denize bakıyordu. Kocası ölmüş, yedi . oAlu da, onwı
deyişiyle , «toparlanıp» Massachusetts'de Springfield'e «gitmişlerdi».
Birkaç gün önce oAullanndan biri mektup yazmış, son günlerini rahat
geçiı!sin diye onu da yanlarına çaAıcıyormuş. Gitmeye razı olursa, yol
parasını da gönderecekmiş. Ayrıntılarıyla anlattı bütün bunları, sonra
da tepelerdeki tezek yıAınına gitmek için nasıl yonılduAundan, tavuk
lannm öldüAünden, karanlık, isli kulübesinden yakındı; düşündeki
Amerika'nın, kaldırımlanndan alun toplanabilecek bir Eldorado oidu
Aundan, Cork'a kadar yapması gereken tren yolculuAundan, denizleri

aşmaktan söz açtı, ama kemiklerinin ancak lrlanda topraAında dinle

nebileceAini söyledi. Konuştukça coştu, dilinin akıcılıAı arttı, renk
lendi, aAıtlaşu neredeyse. , Gövdesi de bir beşik gibi sallanırcasma
sözlerine eşlik ediyordu. Sonra kovalarını aldı, gülerek bana iyi gece
ler diledi, uzaklaşıp gitti.
Okuma yazma bilmeyen, en küçük bir sanat kaygısı taşımayan bu
yaşlı kadının umulmadık coşkusunda şürin bütün özellikleri vardı.
Yalnız bir noktayı daha belirtmek gerekir.

Bu köylüler Amerika'da oturan çocuklannın gönderdiAi parayla

geçiniyorlardı. Onun 'için bir süre sonra Amerika'yı lrlanda mitolog
yasının CeMetiyle, Adas Okyanusunwı ötesindeki masaisı Gençlik
Diyanyla özdeşlerneye başlamışlardı. Alaçlan meyvalarla yüklü,
her yerden balların, şarapların akbAı bir ülkeydi burası. Fenian'ların
sonuncusu Usheen, Gençlik Krahnın kızı Niamh'ın çaAnsına dayana-
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mayıp oraya gitmiş, ama yıllar sonra yurt özlemi çekmeye başlayınca
geri dönmüş ve İrlanda topragına ayak basar basmaz birden yaşlanı
vennişti. lşte kuyunun başındaki yaşlı kadının kafası bütün bu öy
külerle doluydu.

4. Bilinçli Sanat
Sanat nasıl büyüden doAduysa, sanatçı da aynı biçimde ilkel büyücü
nünkine benzeyen bir toplumsal işlevi yerine getirir. Insanların mane
vi önderidir sanatçı. Bu düşünce, sanatı yalnızca bir eAlence olarak
gören soyluların anlayışına karşı, yükselen kentsoyluluAun şairleri
ve eleştirmenleri tarafından ileri sürülmüştür. Goethe'ye göre, şair,
esinlenme gücüne sahip olduAu için, başkalarının duyup da açıklaya
madıAı, büyük acı ve sevinçleri onlar adına dile getirebilir. Goet
he'nın Tasso adlı şiirinde şöyle sesleniyor şair:

_

ı

Yaradı/ış gözyaşı vermiş bize, acının çıgtıgını vermiş,
Insan artık dayanamaz gibiyse, üstelik
Ezgiler, sözler bagışlamış bana, yararnı
Bütün derinli�iyle dile ğetireyim diye,·
Ve acıdan dili tutulunca insanın, bir tanrı
Çektigimi anlatayım diye bana dil vermiş.

Aynı düşünceyi Belinski de şu sözlerle dile getirmişti:

Uyaklı tıngırtılar çagı bir daha geri gelmernek ilzere gitti. Artık
ucuz duygusallıga zerre kadar deger verilmiyor. Artık sanatsal bir bi
çimde yansıtılan derin duygu ve düşünceler aranıyor. Uyaklıymış,
uyaksızmış, fark etmiyor. Bugün şiirde başarıya ulaşmak için yalnızca
yetenekli olmak yetmiyhr, çagın ruhunu okuyabilmek gerekiyor. Bun
dan böyle şair düşler dünyasında yaşayamaz; çagının, gerçeklik ülke
sinin yurttaşı olmuştur artık o. Tüm geçmiş onda yaşama/ıdır. Toplum,
şairin bir eglendirici olmasını istemiyor; toplumun ruhsal ve düşünsel
yaşam mm bir temsilcisi, en çetin soruları yanıtiayabilen bir konuşma•
cı, insanlıgın ortak acılarını ilk önce kendisinde bulup ortaya çıkaran
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ve onları şiirsel bir biçimde yeniden dile getirerek dindiren bir hekim
olmasını istiyor.s
Şimdi birbirinden epey uzak yerlerde ve apayrı çaAlarda yazılmış
üç şiiri inceleyerek, büyünün en gelişmiş şiirde bile hala varlı�mı
sürdürdülünü göstermeye çalışalım.
Sappho (l.Ö. 630-580) zamanının en ileri Ege kent devletlerinden
biri olan Midilli'nin tecim soylulu�undan geliyordu. Genç kız_ların git
tiAi bir okulun yöneticisiydi. Daha doArusu, Aphrodite'ye tapan genç
kızların baglı oldugu dinsel bir derne�in önderiydi. Burada soylu kız
lar evlilige hazırlanıyordu. Sappho'nun şiirlerinin hemen hepsi, lir ya
da flüt eşliginde söylenen türkülerdir. Aşagıdaki şiir sevgisine karşı
lık görmeyen bir genç kıza adanmışbr:
Ey tahtı ışı/ ışı/ ölümsüz Aphrodite,
Ulu Zeus'un düzenci kızı,
Yalvarırım yüregimi acılarla daglarrıa!
Yardıma gel gene, hani eskiden
Sesimi. duyunca nasıl çıkıp
Babanın sarayından, kanat çırpan kuşların·
Çektigi yaldızlı arabana biner,
Yeryüzüne inerdin bulutsuz mavi/ikten;
0/Wnsüz dudagında o aydınlık güneJie sorardm,
«Gene nen var?» derdin, «nedir gene
Deli gönlünü çelen? Tılsımım/o kimi
Baştan çıkarıp yoUamam gerekiyor koynuna?
Söyle, Sappho, kim seni üzen?
Kaçıyorsa, kaçsın, bırak,
Yakında o senin ardına düşecek.

S V.G. Belinski, s�çm� Ftls�ji Yapıtlar.
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Bugün almıyorsa verdiklerini,
Yarın o sana armaganlar verecek;
Seni sevmiyorsa, istemese de, er geç sevecek.»
Gele,cegin varsa, şimdi gel, kurtar beni
Kuşkudan, ne diliyorsa görı/am
Yerine getir, sen de katıl benimle savaşa!
'

Bu şiirde kullanılan ölçüye (vezin) Sappho kalıbı da denilebilir.
Koro için düzenlenmiş uzunca bir şüri bir aAıbn gereklerine uyarla
mış Sappho. Şiirin içeriAine bak.tıAımızda, baştan sona akıp giden
düşüncenin de, ölçü düzeninden baAımsız olarak, ritirtıli bir devinimi
olduAunu görüyoruz. · Sappho dileAini ;açıklayarak başlıyor söze (A);
sonra buna benzer -yalcarışlarını bir zamanlar Aphrodite'nin nasıl kar
şıladıAını anımsıyor (B); ve en sonunda Aphrodite'ye yeniden yakarı
yor (A). Bu, üçlü biçimdir (A-B-A). Yakarış olumsuz, çekimser bir
havayla başlıyor; olumlu, güvenli bir havayla sona eriyor. Sanki arada
olup bitenler Sappho'ya dileAiniıJ yerine getirileceAi inancını vermiş�

tir.
Arada olup bitenler nedir? Tanrıçaya geçmişi anımsatıyor Sappho:
«Yardımıma gel gene, hani eskiden ... nasıl ... » Bir tapınma biçimiydi
bu. Tannlara yakaracaAınız vakit, eskiden onlardan yardım gördüAü
nüzü, size iyi davrandıklarını anımsabr ve böylece dileAinizi güçlen

dirirdiniz. Tapınma deyince de büyü girer işin içine; dansçıların ger
çekleşmesini istedikleri bir olayı yansılama danslarıyla düşsel bir
biçimde gerçekleştirdikleri büyü. Sappho'nun yaptıAı da budur. An
cak şiirde bedensel devinimlerin yerini düşgücünün akışı almış.
Sappho, tanrıçaya gelmesi için yalvaoyor; sonra gelişini kafasında
canlandınyor, onu görüyor, sesini duyuyor; sonra da düşgücünün bu
çabasıyla coşup daha bir güven kaziınıyor ·ve yeniden yakarıyor tann
çaya. Bu, Hegelci üçlüde olduAu gibi devingen bir biçimde kullandan
üçlü biçimdir:· Sav-karşısav-bireşim (A-B-A).

Yakarış biçimi ilkel tapınma törenlerine dayandıAma göre, tanrı

çanın yeryüzüne inme imgesi de buna dayanıyordur. Tanrılarm gök
yüzünden yeryüzüne inmeleri ve yeryüzüilden göle çıkmaları, Home
ros şiirlerinin temel özelliklerinden biridir. Bu özelliAin de ilkel
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tapınma U)renlerinden kaynaklandıgıru gönnek için, Minos uygarlıgı
dönemindeki duvar resimlerine bakmak yeterlidir. Bu duvar resimle�
rinde tannça havada asılı durur, tannçaya tapınanlar da kollanru ha�
vaya kaldırarak selamliflar onu. Aphrodite'ye tapınanlardaıf biri oldu�
guna göre Sappho da bu tür inançları paylaşmış olsa gerek. Onun için
Sappho'nun da bu yanılsamanın dışında kalamayacagı söylenebilir.
tkinci ömegim,. Keats'den bir sone:
Parlak yıldız, ben de senin gibi degişmez olsam!
Yapayalnız, görkemiyle gecenin dorugundan,
Doga'rıın sabırlı Derı·işi gibi,
Kapanmayan gözlerle bakaka/mamak,
Yeryüzünün kıyılarında su dökünüp
Dua eden keşis/er gibi koşuşan dalga/ara,
Ya da dag/ara,jundalık/ara ilk yağan karın
Yumuşak örtüsüne dalıp gitmemekHayır, ama gene de aynı, gene de degişmeden,
Yaslanıp sevdiğimin kabaran göğsüne,
Hep onun yumuşak a/çalıp yükselişini ,duymak,
O tatlı sa/lantıyla her an uyanık,
Dinlemek, durmaksızın, o ı/tk soluyuşu,
Ve hep böyle yaşamak, ya da hiç uyanmamak.
Keats yinni dört yaşında ölmeden kısa bir süre önce yazmış bu
soneyi. 182 1 Şubatında sa�lıgıru düzeltmek için son bir çabayla ltal�
ya'ya gitmek üzere İngiltere'den ayrılmış. Bindi�i gemi Manş Deni�
zinde kötü hava yüzünden Lulworth Körfezine stAınmak zorunda kal·
mış. Keats bu soneyi orada tamamlamış ve içinde Shakespeare'in
şiirleri bulunan bir kitabın arkasına yazmış. Dört ay sonra da ltal·
ya'da veremden ölmüş.
«Parlak yıldız, ben de senin gibi degişmez .olsam ... » Bilinçli bir
istektir bu; ölmekte olan bir insanın iste�i. Şairin düşgücü yükseklere
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doAru uçuyor. Gökyüzüne yükseliyor ve aydan ölümlü dünyamıza ba
kİyor. Ay, en eski zamanlardan bu yana ölümsüz yaşamın bir' simgesi
saydmış, gizemsel bir tapınma kaynaAı olagelmiştir. Ama herkes bi
lir ki, yalnız ve ıssızdır ay. Bu yüzden şair, yıldızların ölüm&üzlüAüy
le insan sevgisinin sıcaklıAını birleştirmeyi dileyerek yeryüzüne ini
yor. Ama böyle bir şey olası deAildir. Ölümsüz yaşam olmaz.

Sanki

bir düşteymişizcesine ansızın uyanırız; ama artık bilincimizin coşku
sal içeriAini ve dolayısıyla da insanlara olan duygumuzu derinleştir
mişiidir. Dünya nesnel olarak gene aynı dünyadır, «gençliAin solup
eriyerek öldüAü» dünyadır. Ama bizim dünya karşısındaki -öznel tutu·

mumuz deAişmiştir.

Şairin düşünde gökyüzüne yükselmesi ve sonra yeniden yeryüzü

ne dönmesi ikili yapıya uygundur. Hiç kuşkusuz! gökyüzüne yüksel
me düşüncesi, şairin gözünde, salt alışılmış olduAu için kabul edile
bilecek şiirsel bir aldatmadır. Ama gerçekte, daha önce gördüAümüz
gibi, bu düŞünce halkın düşgücünde derin kökler salmıştır, hem de
kendini belli etmeden duyulacak kadar derin. Şiirin ritim düzeni nasıl
ortaklaşa çalışmanın yankılarını çaAnştırırsa, benzer çaArtşımlarla
yilld ü olan imgeler de bizi öyle büyüler. lşte şair, hepimizde ortak
olan bu çaArtşımlardan yararlanarak, kendi kişisel yaşanbsını

top

lumsallaştırır ve böylece ona evrensel bir deAer kazandım.
Son ömeAim, Mao Zedung'dan. Mao Zedung bu şiiri l l Mayıs

1957'de

yazmış.

Şiir klasik biçimde yazılmış. Çeviride yansıblması olanaksız olan
ölçü kalıbı çok kesin kurallara baAlı. Her birinde dört dize bulunan iki
dörtlük var. Her dize yedi heceden meydana geliyor. Yalnızca ikinci
dize deAişik; dokuz heceden oluşuyor. Uyaklar ve ses tonunun yükse
lip alçalışı da belli bir kalıba uygun

(tzu)

Olarak düzenlenmiş. Bu kalıpla
923-935) son dönemlerine

yazılan şiirler, Tan Hanedanının (l.S.

kadar uzanan halk ezgilerine dayanıyor.
Mao Zedung bu şiiri, doAduAu yer olan Hunan eyafetinin merkezi
Çangşa'da öAfetmenlik yapan Li Şu-yi adlı bir kadın için yazmış. Li
öAretmenin kocası Liu Çi-sun, Hunan Köylü DemeAmin önderlerin
den biriymiş.

1933

yılında bir çarpışmada öldürülmüş. Mao'nun ilk

karısı Yang Kay-huy da

1930

yılıpda Guomindang tarafından kurşu

na dizilmiş. Şiirde, öAfetmenin kocasının adıyla Mao'nun karısının
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adı eşleştiriliyor. Gerçekte birer klan adı olan Liu ve Yang, «söAüt�
ve «kavak» anlamına geliyor. Şürde bu adlardan yola çıkılıyor:

Ben alımlı kavagımı yitirdim, sen sögüdünü,
Yükselir gögün dokuzuncu katına şimdi kavakla sögüt
Ve sorarlar Vu Kang'a orada ne oldugunu
Vu Kang akaS)'a şarabı sunar onlara.
Kimsesiz Çang O rakseder bu iyi can/ara,
Açarak yenlerini gögün bir ucundan ta öbür ucuna.
Birden bir haber yayılır yeryüzünde. Yere serilmiştir kova/anan
kaplan.
Gözyaşları dökülür boşanan yagmurlarca.
GöAün dokuzuncu katı en yüksek yeridir. Liu ve Yang orada Vu
, Kang ve Çaiıg O tarafından sıcak bir sevgiyle karşılanırlar. Vu Kang
kendini ölümsüzleştirmeye kalkışarak tannlara karşı gelmiştir. Aya
hapsolunmuş ve koskoca bir akasya aAacı kesmeye mahkum edilmiş
tir. Ama Vu Kang keser kesmez aAaç yeniden büyümektedir. Bu aAa
cın meyvasından yapılan şarap tannların içİcisidir. Bu şaraptan içen
Liu ve Yang ölümsüzlük kazanırlar. Çang O ise, Sia Hanedanmdan
(l.Ö. 2205- 1 776) güzel bir prensestir. Ölümsüzlük iksirini içmiş ve ay
tanrıçası olmuştur. Ama orada yapayalnızdır ve yeryüzüne geri dön
mek istemektedir. Kaplan, Çan Kay-şek'tir. Gözyaşları ise, sevinç
gözyaşlarıdır.
lık iki dizede iki ruhun göAe yükselişi, son iki dizede ansızın yer
yüzüne geri dönÜş ve boşanan yaAmurla dengelenir. Bu, iki dörtlüklll
yapıyla çelişen üçlü bir devinim kazandırmaktadır şiire. Gökyüzüne
yolculuk, Savaşan Devletler döneminin (l.Ö. 436-221) bir ozanı olan
Çu Yuan'a kadar uzanan köklü bir kavramdır. Ama Mao'nun Li Şu
yi'ye yazdıAı açıklamada da belirttiAi gibi, geleneksel şiirde şairin
kendisidir gökyüzüne çıkan:

Gökyüzüne yapılan düşsel bir yolculugu dile getiren bir şiir gön
deriyorum sana. Ama benim şiirim bu kalıpla yazılan eski tzu'lardan
bir noktada ayrılıyor; gökyüzüne yükselen, şairin kendisi,degil.
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Mao Zedung başka bir yazısında, mitologyada g(Xülen biçim de

Aiştinnelerden «çocuksu, düşsel ve özne1»6 diye söz etmektedir. Peki
öyleyse, şiirinde mitologyaya niçin bu kadar çok yer venniştir? Bir

şair olarak Mao Zedung, mitologyada çok sık rastlanan biçim degiş
tiemeleri insaniann başanlannm bir simgesi olarak kul�aktadır.
Bugünkü Çin'de işçiler ve köylüler, eskiden atalanıun ancak .«düş
gücü içinde ve düşgücü yoluyla» boyun eAdirebildikleri düşman güç

leri gerçek yaşamda yere çalmaktadırlar. Dev aleasya &gacı, kavakla
söAüdün yanmda bodur kalmıştır artık. Artık yeryüzünde acıyı sevin
ce dönüştüren bu utkuyla, gökyüzünden gelecek hiçbir habeı: boy öl
çüşemez.

Gerçi bu şiirin ölçü düzeni de, mitolojik içeriAi de çok eskidir,
ama bu mitolojik içeriAin içinde yepyeni bir siyasal öz vardır:

Yeryazünde insandan daha degerli bir şey yoktur. Insanlar var ol
dugu sürece, kendi örgütlerinin önderliginde fıer türlü mucize yaratı
labilir.?
6 Mao Zedung, Çeli;me Ozerine. 1937.
7 Mao Zedung, /dealist Tarih Anlayı;ımn /jlası. 1949.
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1. Modern Bilimin Başlangıcı

ENGI;LS, modem bilimin doguşunu şöyle anlab.yor:
(

Modern doga bilimi.. : batün yakın tarih gibi, Almanların (o sıra
lar üstümüze çöken ulusal yıkımından sonra) Reformasyon, Fransızla
rın Rönesans ve /talyan/arın da Cinquecento adını verdikleri, ama au
adların hiçbirinin tam anlamıyla dile getiremedigi o büyük dönemle
başlar. Bu dönem on beşinci yüzyılın ilk yarısında dogmuştur. . •
Bu, o güne kadar insanog/unun tanık oldugu en büyük ilerici dev
rimdi. Düşünce, tutku ve kişilik bakımından büyük insanları, evrensel
lik ve bilgi bakımından büyük insanların yaratılmasını gerektiriyordu
ve yarattı da. Kentsoylulugun modern yönetimini kuran insanlar, kent
soylu sınırlamaların dışında hiçbir sınırlama tanımıyorlardı. Hepsi de
şu ya da bu ölçüde o zamanların serüvenci ruhuyla doluydu/ar. O za
manların önemli kişileri arasında, dünyayı karış karış d.olaşmamış,
dört beş dil bilmeyen, birkaç alanda birden ün kazanmamış bir kimse
ye rastlamak çok zordu. Leonardo da Vinci yalnızca büyük bir ressam
degil, aynı zamanda büyük bir matematikçi, mekanisyen ve mühendis
li. Fizigin degişik dallarında önemli buluşları vardır. A/brecht Dürer
ressam, oymacı, yontucu ve mimardı. Ayrıca daha sonraları Monta
/embert ve modern istihkfım biliminin yararlandıgı birçok düşünceyi
içeren bir istihkfım sistemi bulmuştu Dürer. Machiavelli devlet adamı,
tarihçi, şair ve aynı zamanda anılmaya deger ilk modern askeri yazar
dı. Luther yalnızca Kilisenin yüzlerce yıllık pis/igini temizlemek/e' kal-
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madı, aynı zamanda Alman dilini de arındırdı, modern Alman şiirini
yarattı ve on altıncı yüzyılın Marseillaise'i durumuna gelen o görkemli
ilahinin sözlerini yazdı, müzigini beste/edi. O dönemin kahraman/arı,
kendilerinden sonraldlerde kısıtlayıcı ve tek yönlü etkilerine çok sık
rastladıgımız işbölümünan boyunduruguna girmemiş/erdi daha. Ama
onların en temel özelligi, hemen hemen hepsinin yaşamlarını ve etkin
liklerini çagdaş akımların, kılgısal savaşımiarın içinde sürdürmüş ol
malarıdır. Hepsi de safiarım belirlemiş ve kimi söz ve yazıyla, kimi kı
lıçla, çogu da her ikisiyle birden savaşıma katılmıştır. Işte onları
eksiksiz insanlar yapan, bu bütünlük ve bu kişilik gücüdür. 1
Yeni bilimsel dünya görüşü Francis Bacon (1561-1626) tarafından
ortaya konulmuştu:
Insan, Doga'nın yardımcısı ve yorumlayıcısıdır. lnsan ancak doga
nın üzerinde çalışarak ve dogayı gözlem/eyerek onun düzenini kavra
dıgı ölçüde eylemde bulunabilir ve olup biteni anlayabilir. Bunun dı
şında ne bilgisi, ne de gücü vardır.2
İnsanın gücü, maddi dünyaya ilişkin bilgisinden gelir. İnsan maddi
dünyayı ancak onun yasalarını kavradı�ı ölçüde denetimi altına alabi
lir. Modern maddecili�in bakış açısı budur. Karl Marx, Bacon'la ilgili
olarak şunları yazıyordu:
Ingiliz maddeciliginin ve tüm modern deneysel bilimin gerçek ku
rucusu Bacon'dı. Bacon'a göre, gerçek bilim doga bilimiydi ve doga
biliminin en yetkin dalı da algılamaya dayanan fizikti. Homoeme
ri'leriyle (zerre/er) anaksagoras ve atomlarıyla Demokritos, onun sık
sık başvurdugu ustalardı. Bacon'ın ögretisine göre, duyular yanılmaz,
duyular bütün bilginin kaynagıdır. Bilim deneyseldir ve duyutarla el
de edilen verilere akılcı bir yöntemin uygulanmasından başka bir şey
degildir. Tümevarım, çözümleme, karşılaştırma, gözlem ve deney akıl
cı yöntemin başlıca koşullarıdır. Maddenin. özündeki ilk ve en önemli
1 F. Engels, Doganın Diyalekrigine Giriş. 1 875-76.
Organum (Yeni Araç). 1620.

2 F. Bacon, Novum
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nitelik devinimdir; hem de yalmzca mekanik ve matematiksel devini
min degil, aynı zamanda daha da bayük ölçüde itki, canlı yaşam ruhu,
gerilim. ... Maddeci/ik, ilk yaratıcısı olan Bacon 'da, belli belirsiz bir
biçimde de olsa çok yönlü gelişmenin tohumlarını taşıyordu. Madde
şiirsel duygusal bir parlakiılda gülümsüyordu insana. 3
Dolayısıyla, Bacon'ın düşüncelerinin eski maddecilik il� modern
maddecilik arasında dolaysız bir bag kurdugunu söyleye�iliriz.
Bu Rönesans öncülerinin bilimsel yapıtlannda kurarn kılgıyla bir
leştirilmiştir. Deneysel bilimin denek taşıdır bu. Tannbilimcinin ve
düşünürün gözünde, maddi dünyadaki somut olaylar, yalnızca tann
sözüyle ya da katıksız düşünceyle önceden saptanmış tartışılmaz
. doArulan desteklemeleri bakımından önem taşırlar. Bilim adamı ise
yalnızca ve yalnızca olgulara önem verir. Hiç kuşkusuz, bilim adamı
da kendi sınıfının ideolojik kısıtlamalanna bagımlıdır, ama deneyle
rini yaparken ister istemez bir maddeci gibi düşünür, bir maddeci gibi
davranır. Daha önce saptanmış olgulardan yola çıkarak biİ varsayım
da bulunur, sonra yeniden olgulara döner. Gerçekte bilim adamının
varsayımı bir öngörüdür; sanki şöyle demek istiyordur: «Belli koşul
lar belli sonuçlan doAurur.» Daha aşaAı bir düzeyde de olsa, kuşaklar
boyunca birçok zanaatkar deneme-yanılma yöntemiyle çalışarak bu
yolu izlemiştir. Gerçekten de bunun kökleri çalışma sürecinde yatar.
Ilkel insan, daha önceki uygulamalann bir sonucu olarak oluşan ön
ceden tasarlanmış bir imgeye uygun olarak maddeyi yeniden kalıba
dökerdi. Şimdi artık bu süreç, insanın tüm evreni kavram�sını saAia
yacak biçimde bilinçli olarak yürütülmektedir:
Kopernik sistemi, üç yü.z yıl boyunca� dogruluguna bire yüz, bire
on bin bahse girişilebilecek bir varsayımdı. ama gene de oir varsa
yımdı. Ancak Leverrier, bu sistemin sagladıgı verilerin yardımıyla, bi
:linmeyen bir gezegenin varlıgının zorunlu oldugu sonucunu çıkardıgı
ve bu gezegenin gökyüzünde bulunması gereken yeri hesapladıgı ve
Gal/e de onu gerçekten bulguladıgı zaman, Kopernik sistemi kanıtlan
mış oldu. 4
3 Marx ve Engels. Ku�al Aile. 1848.
4 F. Engels, Ludwig Feuerbach ve K/Mik Alman Felsefesinin Sonu. 1886.
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Ama o dönemde tannbilim ile felsefe arasında ve bu ikisi ile bilim
arasında açık seçik bir bölünme yoktu. Gerçi tambilim de, felsefe de
eylem alanına geçmeyip salt bilmek ve açıklamak amacı güden dü
şünceyle sınırlıydılar. Ama tannbilimde bu düşünce fazladan bir de
dinsel dogmayla kısıtlıydı; felsefede se özgürdü. Felsefe, genellikle

y

dünyevi bir tannbiliın olarak görünür; dinin toplumsal işlevini, artık,
bilimsel bilgiden etkilenmeye başlayan ye tannyı insan biçiminde ta�
sariayan düşüneeye inanamayan kimselerin kabul edebilece#i bir bi

çimde yerine getirir. Bazı kentsoylu bilim adamJan bilimsel bakış
açıJannı kendi uıraştıklan özel bilim dalıyla sınırlı tutmuşlar, dinsel
inançlarını sürdürmüşlerdir. Şu ya da bu türden çeşitli felsefi görüş
ler savunmuştur birçoAu. Ama bunların arasından, bilinçli bir diyalek
tik kavrayışa sahip olan pek az kimse çıkmıştır.

2. Yeni Metafizik
Bilimsel düşünce genellikle metafizi#e karşı savaşım içinde geliş
miştir. Metafizik terimi, ister tanrıbilimsel nlsun, ·ister felsefi,' ister
maddeci, iser idealist olsun, diyalektik olmayan bütün düşünce sis
temlerini kapsar. Engels şöyle tanımlıyor. metafızik düşünceyi:

Metafizikçiye göre, şeyler ve onların zihindeki yansımaları olan
dUşilnceler, birbirinden kopuk, biri öbüründen sonra ve ayrı olarak
dUşilnü/mesi gereken, katı, dwagan, bir kerelik inceleme konularıdır.
.. . Metafizikçiye göre, bir şey ya vardır ya da yoktur; bir şey aynı anda
hem kendisi, hem de bir başka şey olamaz . ... Metafizikçi, tek tek şey
leri ele alırken aralarındaki ilişkileri gözden kaçırır; tek tek şeylerin o
andaki varlıgını düşünürken onların meydana gelişini ve yok oluşunu
unutur; tek tek şeylerin duraganlıgına bakarken onların devinimini
..
gozar:dı eder. ... s
Metafizik düşüncenin özünü ve kökenini daha iyi anlayabilmek için,
Marx'ın metalara ilişkin çözü�emesine bir kere daha göz atmakta
yarar var:
� F.

Engels, Anti-Dühring. 1 889.
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Metalarm kullanım-degerini bir yana bırakacak o/�rsak, geriye
metaların bir tek özel/igi, yani emek ürünü olmaları kalır. Ama emek
ürünü bile elimizde bir degişiklite ugramıştır. Onu kullanım
degerinden soyutladıgımız zaman, onu bir kullanım-degeri yapan
maddi ögelerden ve biçimlerden de soyutlamış oluruz. Artık onu bir
masa, bir ev, bir iplik parçası ya da işe yarayan herhangi bir şey ola
rak görmeyiz. Emek ürününün maddi bir şey olarak varlıgı ortadan
ka/dm/mıştır. O artık bir marangozun, yapı ustasının ya da dokuma
cının emeginin, dahası herhangi bir üretici emegin ürünü olarak bile
görülemez. Ürünlerin yararlı niteliklerini ortadan kaldırmak/a, o
ürünlerin bagrındaki çeşitli emek türlerinin yararlı niteligini ve o
emegin somut biçimlerini de ortadan kaldırmış o/wuz. Aralarında
hiçbir ayrım kalmaz; hepsi de tek bir emek türüne, soyut insan emegi
ne indirgenir. 6
De�er kavramının temelini oluşturan bu zihinsel soyutlama süreci,
metafizikçi düşünürün çözümteyid yöntemiyle karşdaştmlabilir:

Ilkin bir evi oluşturan bütün gereçleri, sonra da onu ayırt eden bi
çimi atarak, bir evin benzersizligini meydana getiren her şeyi birer bi
rer çıkarıp attıgınız zaman, elinizde yalnızca bir gövdenin kalması şa
şırtıcı mıdır? Bu gövdenin sınırlarını hesaba katmadıgınız zaman.
geriye bir uzamdan başka bir şeyin kalmaması şaşırtıcı mıdır? Son
olarak, bu uzamın boyutlarını hesaba katmadıgınız zaman, geriye salt
nice/ikten, mantıksal sınıflamadan başka hiçbir şeyin kalmaması şa
şırtıcı mıdır? Eger her özneyi, ister canlı olsun, ister cansız, ister in
san olsun, ister nesne, kendisine yakıştırılan tüm ilineklerden soyut
larsak, o zaman son soyutlamada geriye kalan tek ;eyin mantıksal
sınıflamalar oldugunu söylemekte haklı oluruz. ... Eger varolan her
şey, karada ve suda yaşayan her şey, soyutlama yoluyla mantıksal bir
sınıflamaya indirgenebiliyorsa, eger bütün bir gerçek dünya böylelik
le bir soyutlamalar dünyasında, mantıksal sınflamalar dünyasında bo
gulabiliyorsa, bunda şaşacak ne var?1
6 K. Marx, Kapital. 1867-94.
7 K. Marx, Felsefenin Sefaleti. 1 847.
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Meta alıp satan insanlar, bu alımsatım işleminin dunnadan yine
lenınesi sonucunda, deger kavramını kullanmayı bilinçli bir çabayla
degil, yalnızca pannak hesabıyla ögrenirler. Bu kavramı yaratan süre
cin bilincinde degildirler: «Sürecin ara aşamaları elde edilen sonuçta
yok olur ve geride hiçbir iz bırakmaz.»8 Bu yüzden, soyutlamayı, top
lumsal kılgınm zihindeki bir yansıması olarak degil, «katıksız düşün
ce»nin bagımsız bir sınıflaması olarak görürler. Bu, «meta tapıncak
çılıgı» ya da «düzmece bilinçlilik»tir; felsefe alanında ise kendini
metafızik düşünce olarak gösterir.
Somut gerçekligini göz önüne almaksızın maddeyi bir soyutlama
olarak kabul eden bütün felsefi sistemler metafiziktir. Metafizik dü
şünce deneye degil, tasanma dayanır. Kurarn kılgıdan koparılınıştır
metafızik düşüncede. Buna karşılık, bilimsel düşünce, kendini meta
fizikten kurtardıgı ölçüde, sezgisel olarak diyalektiktir; tıpkı egemen
ligi altına almaya çalıştıgı doga süreçlerinin diyalektik olması gibi.
Hiç kuşkusuz, bilim adamı da soyutlamalarla ugraşır. Ama bilim ada
mının kurarnları dunn adan uygulama içinde sınanır. Bu iki akım, ya
ni diyalektik akım ile metafizik akım, üretici güçler ile üretim ilişkile

ri arasındaki çelişıneye uygun olarak sınıflı toplumun düşüncesin
deki temel çelişmeyi yansıtır.

Metafizik, Avrupa düşüncesinde ilk kez Pannenides'te görülür.
Bundan Beşinci Bölümde söz etmiştik. Daha sonra, Hıristiyan tann
bilimindeki soyut Tannda ve aynı ölçüde soyut insanda yeniden orta
ya çıkar:

Dinsel dünya, gerçek dünyanın bir yansımasından başka bir şey
değildir. Meta üretimi üzerine kurulmuş, üreticilerin genellikle birbir
leriyle olan toplumsal ilişkilerinde ürünlerini birer meta ve. değer ola
rak ele aldıkları ve böylece tek tek kişisel emeklerini bağdaşık insan
emeği ölçütüne indirgedikleri bir toplumda, soyut insana inanan Hı
ristiyanlık, özellikle de onun kentsoylu döneminin gelişmiş biçimleri
olan Protestan/ık, Yaradancılık, vb. en uygun din biçimidir.9
Dünyayı evrenin ortasında duragan bir toprak parçası olarak gören
8 K. Marx, Kapital. 1 867 -94.

9 Aynı yerde.
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Ortaça� bakış açısı, Kopernik ve Kepler'in çalışmalan sonucunda
sarsılmışb. Bacon izlenmesi gereken yolu gösterdi. Ama ona kulak
asan olmadı. Katolik ve Protestan Kiliselerinin etkisi altındaki felsefi
ve bilimsel düşünce hru! metafizi�in egemenli�indeydi. Felsefede
zilınin maddeden ayrılması, maddenin zihne indirgendi�i öznel idea
lizme ve zihnin maddeye indirgendi�i metafizik ya da mekanik mad
decili�e yol açb. Fizik alanında, Demokritos ve Epikuros'un yolunu
izleyen Newton ( 1642- 1727), mekanik yasalanyla yönetilen maddi
bir evren kurdu, ama onu Mla Tanrının hüküm .sürdügü daha geniş
bir gerçekli�in içine hapsetti. Dirimbilim alanında, Aristoteles'in yo
lundan giden Linnaeus (1707-78), hayvan ve bitki türlerini 'sınıflan
dırdı, ama bu sınıflamayı yaparken bunların dogduktan sonra olduk
lan gibi kaldıklan ve hiç de�işmedikleri varsayımına dayandı.
Dolayısıyla, eski Yunan düşünürlerinin tersine, bu dönemin bilim
adamlan dünyayı organik bir oluş ve yok oluş süreci olarak degil,
gelişmeden yoksun, kapalı bir mekanik sistem olarak gördüler:

On sekizinci yüzyılın ilk yarısının doga bilimi gerek bilgi bakımın
dan, gerekse eldeki gerecin incelenmesi bakımından Eski Yunan'dan
çok ileriydi. Ama bu gerecin ideolojik özüm/enişi ve dogaya genel ba
kışı açısından ondan çok geriydi. Yunan düşünürlerine göre, kaostan
dogmuş, gelişmiş ve oluşmuş bir şeydi dünya. Bu dönemin doga bilim
cilerine göreyse, dünya kemikleşmiş, degişmez ve çogunda da bir çır
pıda yaratılmış bir şeydi. Bilim hiilô büyük 'ölçüde tanrıbilimin boyun
durugundaydı. Her yerde en yüksek şeyi, Doga'nın kendisiyle açık
lanamayacak dıştan bir itkide arıyor ve onda buluyordu. ı o

3. Yeni Diyalektik
Kentsoylu felsefesinde maddecilik ile idealizm arasındaki çabşma,
kentsoylu devriminin eşit olmayan gelişmesi sonucu daha da karma
şıklaştı. Kentsoylu devrimi İngiltere'de 1649'da, Fransa'da 1789'da,
Almanya'daysa ancak 1848'de gerçekleşti. İngiliz ve Fransız kentsoy1 0 F. Engels, Anri-Dühring. 1889.
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luluAu iktidan ele geçireli uzun bir zaman olmasına karşın, Alman ve
Avusturya kentsoyluluAu hAlA derebeyligin yönetimi altmday4t. İngil

tere'de ana felsefe akımı idealizm ve bilinemezcilik (Berkeley, Hume)

doArultusundaydı; Fransa'da metafızik maddecilik (Helv�tius, Dide

rot), Almanya'da .ise idealizm (Leibniz, Kant, Hegel) hüküm sürüyor

du. Ama Alman idealizminde, hem devrimci gelişimden hem de en

yeni bilimsel gelişmelerden esinlenen yeni bir diyalektik anlayış var
dı. Nitekim son kopuş Almanya'da, başka bir deyişle çelişmelerin en
keskin olduAu ülkede gerçekleşti.
Kant (1724- 1 804) maddenin varolduAunu ve zihnimizi duyular yo
luyla etkilediAini gördü, ama zihnin mantıksal sınıflamalardan oluştu
Aunu ileri sürdü. Ve Kant'a göre, duyusal algılamayla elde ettiAimiz
verileri bu mantıksal sınıflamalar içinde düzene koyuyorduk, ne var
ki mantıksal sınıflamalar maddeden doAmuyordu. Dolayısıyla da, bi
zim doAada algdadıAıroız gerçekten doganın düzeni deAil. zihnin do
gaya yakıştırdıgı bir düzendi. Nesnel gerçeklik -kendinde şey»'
bilinemezdi.
Ama gene de Kant, gençlik yıllarında, kendi ekseni çevresinde dö
nen bir bulut yıAınından gelişen bir güneş sistemi varsayımını öne
sürdü. Bu, daha önce, Charles Darwin'in büyükbabası Erasmus Dar
win tarafında bitkibilim ve hayvanbilime, Rousseau (1712-78) tarafın
dan da insanın incelenmesine uygulanmış olan evrim anlayışıydı.
Rousseau'da ve Fransız Aydınlanma Çagının öbür düşünürlerinde in
sanın gelişebilirliAi ve yetkinleşebilirligi düşüncesi olarak görülen

bu

anlayış daha sonraları «ütopyacı» toplumculuAa varacaktı.
Hegel (1770- 183 1) ise, dünyanın birve bilinebilir olduAunu söyle
di. Hegel'� göre bilgi, şeylerin dış görünüşlerindeki çelişmelerden
bunların özdeki çözümlerine ve belli bir geli,şnie aşamasındaki çeliş
melerden onların bir sonraki aşamadaki çözümlerine doAru ilerleyen
bir süreçtir. Her olayın gelişme süreci içinde bir iç çelişme

dogar; o

olayı bir sonraki gelişme aşamasına itedeten işte bu iç çelişmedir.
Yeni aşama eski aşamayı yadsır ve sonra kendi de yadsınır. Hegel'in
«yadsımanın yadsınması» (olumsuzlamanın olumsuzlanınası) adını
verdigi şey budur. (Gerçekte

bu deyim, olumsuz yönü fazla abarttıgı

için yetersizdir. EAer «B» «A»yı yadsıyorsa, o zaman «A» «B»nin

yadsıdı�ını olumluyordur; ·eger «A» «B»nin yadsınmasıysa, aynı :za-
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manda «A»nın da yeniden oluml.anmasıdır. Başka bir deyişle, her
aşama hem olumlayıcı, hem de olumsuzlayıcıdır.) Hegel, son derece
kapsamlı bir bilgiyle, bu diyalektik mantıgı, hukuk, din, estetik ve fel
sefe de içinde olmak üzere doga biliminin ve tarih biliminin bütün
dallanna uyguladı. Gelgelelim, idealist bir düşünür oldugundan, mad
deyi degil, zihni biricik gerçeklik saydı. Hegel'� göre, gerçek dünya
daki diyalektik devinim bir düşünce süreciydi; sanki Tanrı kendi ken
dine düşünüyormuşçasına «İdea»nın ya da «saltık Ruh»un gözler
önüne serilmesiydi.
Bundan öturtı, Hegel'in sistemi derin bir diyalektik kavrayışa ve
zengin bir bilimsel bilgiye sahip olmakla birlikte, bir bütün olarak ele
alındıAında idealist ve metafizikti. Kurarn kılgıdan ayrılmışu. He
gerin sistemi, bilimin gelişmesi karşısında .iyice gerilmiş bulunan
kentsoylu düşünce sınıflamalannın işçi sınıfı tarafından kopanlmak
üzere oldugu aşamanın özelliklerini taşır.
Hegelci diyalektigin tam olarak anlaşılması için, diyalektik deyi
minin geçmişine bir göz atmak gerekir. «Diyalektik» (Yunancada di
alektikl) sözcügu, tartışma sanau anlamına gelir. Gerçekte, «çeliş
me» ve «yadsıma» sözcükleri de taruşmayla ilgili deyimlerdir. Peki
öyley'se, şeylerin özünde varolan diyalektik niçin bir düşünce alışve
rişiymiş gib� tanımlandı'?
Eski düşünürler içinde en derin diyalektik kavrayış Heraklei
tos'taydı, ama diyalektik bir yöntem yaratamadı Herakleitos. Bunu
gerçekleştirmek, Parınenides'in izleyicilerine düştü; ama onlar da,
maddi dünyayı aldaucı ya da bilinemez bir şey olarak gören idealist
ler olduklarından, dUşünceleri incelemenin bir aracı olarak yaratutar
diyalektik yöntemi.
Eski dUşünürlerin tarhşmalan çok iyi biijnen bir yöntemle yürU
tUIUyordu. «X» ortaya bir önerme (sav) koyar, «Y» bu önermeyi yad
sır (karşısav). «Y» bu önermenin her iki yanm da kabul etti� bir doA
ruyla çeliştiAini göstermeye çalışır. «X», bu karşıçıkışa. önermesini
yeni bir biçimde yeniden ortaya koyarak (bireşim) karşılık verir. Sav
karşısav tarafından, karşısav da bireşim tarafından yadsınmıştır.
Böylece tartışma içinde gelişmiş, üçüncü aşama birinci aşamayı da
ha yüksek bir düzeyde yeniden oluınlamış olur. Daha sonra, önerme
nin üzerinde anlaşmaya vanlan yeni biçimi, aynı yöntemle taruşıla-

ı oı
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cak. ve daha da yüksek bir düzeyde yeni bir bireşime vardırılacak olan
yeni bir ilk önenne durumuna gelir. Ve böylece, tartışma içinde orta·
ya çıkan çelişmelerin dunnadan çözülmesiyle, daha alt düzeydeki ger
çeklerden daha üst düzeydeki gerçekiere dogru iledenir ve en sonunda
saltık dogruya ulaşılır.

Eski felsefenin kalıb olan bu yöntem, Hegel'in geliştirdiAi üçlü

yöntemin (sav-karşısav-bireşim) temelini oluşturdu. Ama Hegel de
bir idealist oldugundan, bu yöntemi düşüncelerin bir ilerleyişi,
«katıksız aklın» bir işleyişi olarak gördü. Marx, Hegelci diyalektigin
açmazlarını şöyle sergiliyordu:

Katıksız aklın devinimi nelerden oluşur? Kendini ortaya koymasın·
dan, kendine karşı koymasından, kendini bireştirmesinden, kendini
sav, karşısav, bireşim biçiminde formüle etmesinden; ya da bir başka
deyişle, kendini olumlamasından, kendini_ yadsımasından ve yadsıma
nın yadsınmasından . ...
Bir kere kendini pir sav olarak ortaya koydu muydu, ketidi kendine
karşı olan bu sav, bu düşünce iki çelişik düşüneeye bölünür: Olumlu
olan ve olumsuz olan, evet olan ve hayır olan. Karşısavın kapsadıgı
bu iki uzlaşmaz öge arasındaki savaşım, diyalektik devinimi oluşturur.
Evetin hayıra dönüşmesi, hayırın evete dönüşmesi, evetin hem evete
hem hayıra dönüşmesi, hayırın da hem hayıra hem de evete dönüşmesi
sonucunda, karşıtlar birbirini dengeler, yansızlaştırır ve etkisiz kılar.
Bu iki çelişik düşüncenin kaynaşmasından, onların bireşimi olan yeni
bir düşünce dogar. Bu düşünce de yeniden, ileride başka bir bireşimde
kaynaşacak olan iki çelişik düşüneeye bölünür. ı ı
Daha sonralan Marx, Hegel'in diyalektigini idealist zincirlerinden
kurtardı ve Hegelci felsefenin özündeki çelişmenin üstesinden geldi:

Benim diyalektik yöntemim Hegelci yöntemden yalnızca farklı de·
gil, aynı zamanda ·onun tam karşıtıdır. Hege/'de, insan beyninin yaşa·
ma süreci, başka bir deyişle düşünce süreci -Hegel bunu «idea» adı
altında bagımsız bir özneye bile dönüştürür- gerçek dünyanın yara
danıdır ve gerçek dünya «ldea»nın bir dış görünüş biçiminden başka
ı ı K. Marx, Felsefetlin Sefaleti. ı847.

·
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bir şey degildir. Bana göreyse, tam tersine, idea denilen şey, insan
beyni tarafından yansıtılan ve düşünce biçimlerine dönüştürü/en mad
di dünyadan başka bir şey degildir. 1 2
Demek ki Marxçılık, tarihsel çerçevesine oturtuldugunda, yadsımanın
yadsınması olarak tanımlanabilir. 13 Eski çaglarda, ilkel maddecilik,
J\ristoteles'ten geçerek Hıristiyan tannbiliminin temelini meydana ge
tiren Platoncu idealizm tarafmdan, diyalektik ise metafizik tarafından
yadsınmıştı. Sonradan, kentsoylulugun ortaya çıkışıyla birlikte,
maddecilik metafizik bir biçimde, diyalektik ise idealist bir biçimde
yeniden olumlandı. Ve en sonunda, işçi sınıfının doguşuyla birlikte,
bütün bunlar Marxçılık tarafından yadsındı.
İşçi sınıfının yeni felsefesini daha önceki bütün felsefelerden
ayl{t eden canalıcı nokta, kurarn ile kılgının yeniden birleşmesidir:

Bugüne kadar düşünürler dünyayı yalnızca yorumlamakla yetindi
ler. Oysa asıl sorun , dünyayı degiştirmektir. 14
İnsan bilgisinin gelişmeleri, Marxçılı�ın bagnnda toplanmış ve dün
yayı degiştirmenin bir aracı durumuna getirilmiştir.ı s Dolayısıyla,
Marxçılıkta kuramın kılgıyla yeniden birleştigini söylerken, kurarn
ile kılgının, her ikisinin de birbirine yol gösterdigi karşılıklı bir devi
nim içinde bilinçli olarak geliştirildigini söylemek istiyoruz:

Gerçegi kılgı içinde bulmak ve sonra gene kılgı içinde kanıtlamak
ve geliştirmek. Algısal bilgiden yola çıkmak ve onu etkin bir biçimde
ussal bilgiye vardırmak; sonra ussal bilgiden yola çıkmak ve hem öz
nel, hem de nesnel dünyayı degiştirmek üzere kılgıya etkin bir biçimde
yol göstermek. Kılgı, bilgi, sonra yeniden kılgı, yeniden bilgi. Bu sü
reç sonu gelmeyen döngülerle yinelenir ı·e kılgmın ve bilginin özü her
keresinde daha yüksek bir düzeye ulaşır. Diyalektik maddeci bilgi ku
ramı budur; bilme ı·e yapmanın birligine ilişkin diyalektik maddeci
kuram budur. 16
12 K. M.aıx, Kapiıal. 1 867-94.
13 F. Engels, Anri-Dühring. 1
889.
14 K. M.aıx, Feuerbach Üzerine Savlar. 1 845.
15 V.l . Lenin, Ge11flik Birliklerinin Görevleri. 1920.
1 6 Mao Zedung, Kılgı Üzerine. 1937.
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1 . Bilimsel ve Sanatsal Yaratış
BILIM ADAMI DA- sanatçı da dünyayı deAiştinneye uAraşır. Bilim
adamı, insanın doAayla olan nesnel ilişkilerinin dış dünyasını deAiş
linneyi amaçlar. Sanatçı ise, insamn öteki insanlarla olan öznel ilişki
lerinin iç dünyasını deAiştirmeye çalışır. Bilim adamı, dış dünyayla
ilgili bilincinde bir çelişme bulup çıkarır ve onu bilimsel bir varsa
yım içinde çözer. Sanatçı ise, iç dünyaya ilişkin bilincinde bir çelişme bulur çıkarır ve onu bir sanat yapıb içinde çözer. Bunların her iki
si de yarahcı eylemlerdir. Bilim adamı, bilgimizi zenginleştirerek,
doAa üzerindeki egemenliAimizi biraz daha pekiştirmiş olur. Sanatçı
ise, toplumsal bilincimizi daha yüksek bir düzeye vardırarak gelişme
yi ilerletir.
Hiç huşkusuz, bilim ile sanat birbirinden baAımsız deAildir. Bilim
adamıyla sanatçının ayrı ayrı kendi özel çalışmalarını yürüttükleri
iki deAişik dünya, gerçekte ikisinin bir arada yaşadıklan ve çalışbk

lan toplumsal dünyanın ayhlmaz parçalarıdır. Kaldı ki, kendi özel
çalışmalannda bile, ne bilim adamı özneden kurtulabilir, ne de sanat
çı nesneden.
· Bilim adamı, nesnel gerçekliAi bulgu1arken, olanca dikkatini şey
lerin niceliksel yönü üzerinde yoAurilaşbru ve kahksız matematik
dünyasına varıncaya kadar durmadan bir soyutlama düzeyinden daha
yüksek bir soyutlama düzeyine geçer. Ama bu, doAa, yani nesne dün
yası deAil, tam tersipe kabksız düşünce, yani özne dünyasıdır, dola
yısıyla bilim adamımn bu alandaki çalışması belli bir sanatsal niteli-

·
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�i gerektirir. Sanatçıysa, öznel gerçekli�i bulgulaıken şeylerin nitelik
sel yönüne a�ırlık verir ve konuşmadan şiire, şiirden de müzi�e ge
çerek en sonunda katıksız ses dünyasına vanr. Ne var ki, katıksız ses
dünyası, do�a yasalarına uygun olarak niceliksel bir biçimde düzen
lenmiştir.
Bilim adamı, dış dünyayla ilgili bilgi edinebilmek için, duyusal al
gılamayla elde edilen verileri içselleştirmek, yani onları bilincinde
önceden varolan kavramsal sınıflamaların içine yerleştirmek zorunda
dır ve bu süreç öznel bir etkeni gerektirir. Sanatçı ise, insanları etkile
yebilmek için, duygularını dışsallaştırmak, yani onları başkalarının
algılayabilecegi bir biçimde sunmak zorundadır. Ama bunu yapabil
mek için sanatının nesnel koşullarını özümlernesi gerekir.
Bu yüzden bilirnde de, sanatta da, ·özle biçim arasında sürekli bir
çelişme vardır. Bu çelişme, toplumun kendi içinde gelişmekte olan
çelişmelerin bir yansımasıdır. Bu çatışma, toplumsal de�işikliklerin
patlak verdi�i dönemlerde öylesine kızışır ki, geleneksel sınıflamalar
darmada�ın olur.
Bu bölümde iki temel sanat biçimini, bir başka deyişle eski sanat
ile modern sanatı inceleyece�iz. Bu iki sanatın kendi dönemlerindeki
toplumsal ilerlemeyi gerek öz, gerek biçim bakımından nasıl yansıl
tıklarını göstermeye çalışaca�ız. Önce, Homeros destanlarıyla birlik
te klasik Yunan şiirinin en yetkin örne�i sayılabilecek Aiskhylos tra
gedyasını efe alaca�ız. Sonra da modern kentsoylulu�un romaola
birlikte, yarattı�ı en yetkin sanat biçimi denilebilecek senfonik müzi�i
inceleyece�iz.

2. 1/ke/ Tapınma Töreni Yapısı
Sanat, ilkel tapınma törenlerinden do�ar. Bu tapınma törenlerinin biçi
mi, bilinçli sanatçının elinde geliştirilerek sanat biçimine dönüşür.
Eski biçim, halkın yabancısı olmadı�ı ve kolayca benimseyebilece�i
geleneksel bir yapı sa�lar sanatçıya. Sanatçı, bu geleneksel yapıya ye
ni bir katkıda bulunarak onu ��iştirir, geliştirir. Böylece özle biçim
arasında yeni bir birlik yaratır. Sanatsal gelişmenin diyalekti�idit bu.
Özle biçim arasındaki çelişmeye ilişkin kavrayışını yitiren sanatçı,
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ya biçimcilige kapılır ya da do�alcılı�a. Sanat yapıbom özünü bir ya
na bırakıp salt biçimini yetkinleştirmeye kalkışırsa, biçimcili�e dü
şer. Öte yandan gerçekli�in edilgin bir suretini sunmakla yetinirse,
do�alcılı�a saplanır. Bu iki e�ilim, metafizik düşüncenin sanat ala
nındaki yansımasından başka bir şey de�ildir. Oysa sanat, diyalektik
de�ilse, beş para etmez.

.
Dionysos �ninden kaynaklanan ilkel tapınma töreni yapısı, Atina
demokrasisi çok çabuk gelişti�i için Yunan tragedyasında varlı�ını
büyük ölçüde korudu ve tiyatro gösterileri dinsel niteli�ini hiçbir za
man yitirmedi. Ama sanatçılar bu oyunlarda ça�ın en ileri sınıfının
demokratik, akılcı ve bireyci düşüncelerini dile getiriyorlardı. Böyle
ce, demokratik devrim tarafından sa�anan geçici denge döneminde,
öz ile biçim arasında canlı bir gerilim do�du.
Modern kentsoylu müzi�inde de missa ve kantat gibi bazı dinsel
biçimlerin sürdü�ünü görüyoruz. Ama devrimci akımın güç kazanma
sıyla birlikte, modern kentsoylu müzi�i de gittikçe daha çok dindışı
bir niteli�e bürünmüştür. Müzik biçimlerinin öteki sanat biçimlerine
oranla alışılmış sınırlamalardan daha

fazla arınmış, daha de�işken,

daha esnek ve yeniliklere daha açık olduklarını söyleyebiliriz.
Kentsoylu klasik müzi�i. Ortaça� toplumundaki derebeylikten ge
len başlıca üç kayna�a yaslanıyordu. Birincisi, katı bir denetim altında
bulunan kiliselerdeki dinsel törenlerdi. İkincisi, soylu derebeylerinin
düzenledikleri çeşitli saray e�lence biçimleriydi. Ortaça� tiyatrosunun
bir uzantısı olan opera da bunlardan biriydi. Üstelik opera gösterileri
genellikle tecimen ve zanaatkarlara da açıktı. Üçüncüsü, köylülü�e il
kel toplumdan kalıt kalan zengin türkü ve dans da�arcı�ıydı; besteciler
için hem halkçı, hem de ulusal nitelikte sonsuz bir kaynaklı bu.

3. Alskhylos
Her yıl düzenlenen şenliklerde en iyi oyuna ödül verilirdi. Tragedya
lar bu şenlikleriq en önemli olayıydı. Her yarışmacı «dörtlü» adı ve
rilen dört oyun sunmak zorundaydı. Birbiri ardı sıra oynanan üç tra
•.

gedya («üçlü») ve bunları izleyen bir satirik oyun. Satirik oyun bir
taşlamaydı. Bu adı taşımasının nedeni, oyunda bir satider korosunun
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bulunmasıydı. Satirler, Atinalı1ann gözünde kaba vahşileri temsil
eden destansı yaratıklardı; gOvdelerinin belden yukansı insan, belden
aşagısı ise hayvan biçimindeydi. (Mozart'ın Sihirli Fiat'ündeki Papa
geno'ya benzedikleri söylenebilir.)
Sözgelimi, Aiskhylos'un büyük dörtlüsü Oresteia'yı alalırp. Mito
logyadan alman bu öykü, ataların ilençlernesi ve kangütme gibi birçok
ilkel özellikler taşıt, ama üçlünUn sonunda bütün bunlar geçmişe gö
mülür. Birinci oyunda, Troya savaşından dönen Agamemnon katısı
Klytaimestra tarafından öldürülür: tkinci oyunda, Apolion'un buyru
guyla, Orestes anası Klytaimestra'yı öldürür. Üçüncü oyunda; Apol
Ion tarafmdan günahlarmdan armdırıldiktan ve öç alma tanrıçaları
Erinys'ler tarafından cezalandırıldıktan sonra Orestes, demokratik
Atina'nın tanrıçası Athena'nm kurdugu bir mahkemeye çıkarılır ve
yargılanır. Athena, Apolion ile EriDys'ler arasındaki çatışmayı çöz
mek için onları yeni mabkemeyi birlikte denedemeye çagmr. Yasala
rm egemenligi baŞlamıştır artık. ÜçlünUn sonunda, öykünün bir yo
rumu sunulur. lnsanoglunun barbarlıktan uygarlıga geçmek için
verdigi savaşımın canlandırılmasıdır bütün öykü. Satirik oyunda,
agabeyi Agamemnon'un yürekler acısı dönüşünün yanı sıra, Meneta
os'un Troya'nın düşüşünden sonraki yolculuklan romantik ve sevinçli
bir hava içinde anlablır.
Aiskhylos bir demokrat ve Pytagorasçıydı. Oresteia'da öç alm�
tanrıçalan EriDys'ler tarafından temsil edilen aşiret töresi ile Apolion
tarafından temsil edilen soylu ayrıcalıgı arasındaki çatışmanın, kar
şıtıann ortada kaynaşması olarak kabul ettigi demokrasi içinde çözül
dügüne inanıyordu. Dolayısıyla, suç, karşı-suç ve uzlaşma bölümle
rinden oluşan bu Uçlüde Aiskhylos, düşüncesinin diyalektik devini
mini eşsiz bir biçimde yansıtan bir dramatik biçim yaratmıştı.
Aiskhylos'tan sonra bir degişiklik oldu. Sophokles ve Euripides'in
elinde bu dörtlü biçim bütünlugunu yitirdi: Gerçi şenlige kablan her
yarışmacı gene Uç tragedya sunuyor ve bunu bir satirik oyun izliy�
du, ama tragedyalaAn üçünde de aynı konu işlenmiyordu artık. Elbet
te b.u. Sophokles'in Aiskhylos'tan daha geri bir oyun yazan oldugu an
lamına gelmez. Tam tersine, tragedya sanatı gerçek olgunloguna
Sophokles1e erişti. Aristoteles'in deyişiyle, tragedya, «eylemin karşı
tma dönüşmes�»yle talibin tersine dönmesini dile getiriyordu. Bir
·

·
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başka deyişle, tragedya kahramanı, asd amacının

tam

tersi bir sonuç

doAu� bir eyleme girişerek kendi yıkılışım yaratıyordu. Bu özelli
Ae Aiskhylos'un yapıtında da rastlanır, ama onu

tam olarak geliştiren

Sophokles'tir.
Herakleitos ile Pitagoras arasındaki ayrım neyse, Sophokles ile
Aiskhylos arasındaki ayrım da odur. Aiskhylos'ta tragedyanın odak
noktası uzlaşmadır; · Soplokles'te ise aAırlık çatışmaya kaymıştır.

4. Senfoni ve Roman '
Senfoni orkestrası, modern kentsoyluluAtın ürünüdür. Şarkı ya da
dans eşliAinden yoksun olan orkestta müziAi, nesnel gerçeklikle doA
rudan bir baAı bulunmadıAı ve dolayısıyla da somut anlamdan yoksun
olduAu için «soyut» bir şey olarak tammlanabilir. Bu nedenle senfoni,
gene modem kentsoyluluAun bir ürünü olan ve somut yaşamı dolay
sız bir biçimde sunduAu için «somut» olan romanın bir karşıtlaması
dır. Senfoni ve roman, sanatların yansılama danslarından doAup ge
liştikleri aynşma süreci içersinde iki karşıt kutuptur. Şiindi bu süreci
kısaca gözden geçirelim ve «soyut» müziAin kendine özgü özellikleri
ni aydınlıAa çıkarmaya çalışalım.
Yansılama dansındaki ilkel birlik, hem tiyatro sanatında kullanı
lan, hem de ayrıca baAımsız olarak söylenen Yunan koral aAıtlann<hi
varlıAını sürdürdü. Bir oyuncu topluluAu, çalgısal bir müzik eşliAin
de, şarkı söyleyip dans ediyordu. Farklılaşma sürecinin ilk aşama
sıılda bir yandan dans, öte yandan da söz ortadan kalktı. Böylece iki
gelişme çizgisi doAdu.
Birincisinde, dansın ortadan kalkması sonucunda koronun yerini
kendi çalgısının eşliAinde tek başına söyleyen bir şarkıcı aldı. Bura
da, bir yandan, Sappho'nun Aphrodite'ye yakarışında olduAu gibi tek
başına söylenilen şarkıyı (monodi), bir yandan da epik şiiıi. görmek
teyiz. Daha sonra, müzik eşliAinin de ortadan kalkması sonucunda,
tek ses tarafmdan söylenilen şarkıdan çeşitli lirik biçimler doAdu:
Bunlar Yunan epigramması, sone ve Çinlilerdeki tzu ve

lu şih tir.
'

Ay.

nca epik şiir düzyazı öyktilere dönüştü, oradan düzyazı romans ve
alegori doAdu, bunlar da romanın ortaya çıkmasına yol açtılar.

·
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lkincisindeyse, söz ortadan kalkb. Dansçılar çalgısal bir müzik eş
li�inde sözsüz olarak dans ediyorlardı. Daha sonra, dansçılar da kay
boldu ve yalnızca «soyut» çalgısal müzik kaldı.
Ne var ki, müzik, bu salt çalgısal biçimlerinde bile, çalışma süre-·
cinde yatan kökleriyle olan ba�ıntısını

tam

olarak yitirmez. tkinci bir

dildir sanki. Müzi�in şiir ve günlük konuşmayla olan ilişkisini ince
leyerek, bu noktayı da açıklı�a kavuşturabiliriz.

Günlük konuşmada duyumsal ve bilgisel ö�eler az çok eşit bir bi

çimde dengelenmiştir. Şiir dilindeyse ritim, ezgi ve fantezi gibi du
yumsal ö�eler a�ır basar. Bu ö�eler müzik eşli�inde söylenen şiirde
daha da öne çıkar. Klasik müzikteyse, artık o denli gelişmişlerdir ki,
bütünüyle sözün yerini alırlar. Ama gene de klasik müzik, kendi dil
bilgisi ve söz da�arcı�ıyla donatılmış oldu�undan, son derece açık
seçiktir. Bir kere, son çözümlemede, konuşma kurallarının aymsı
olan bazı biçimsel kurallara dayanır; sonra da izlekle kullanılan ö�e
ler, dolayh ya da dolaysız olarak geleneksel halk türküleri ve dansla
nndan alınmıştır. Sözlü imgeler şair için neyse, müzik izlekleri de
besteci için

odur.

Düşüncesini bütün bütüne ezgi ve ritmin egemen ol

du�u bir yoldan tüm boyutlanyla dile getirmesini sa�larlar.
Diyelim ki, biitaç kişi hiç bilmedi�imiz bir dilde canlı bir tartış
maya girişmiş, biz de dinliyoruz. Ayn ayn söz alıp birbirlerini suçlu
yorlar, kendilerini savunuyorlar, karşılarındakini bir kınıyor, bir ya
tıştınyorlar ve en sonunda herkes söyleyece�ini söylüyor ve tartışma
sona eriyor; bütün bu süreç boyunca, sözcüklerin anlamını kavraya
madı�ımız için, tüm dikkatimizi dilin do�al ritim ve ezgisine, sesler
deki de�işimlere, ses tonundaki ineelip kalınlaşmalara yöneltebiliriz.
Ya da, bir orkestra yapıtı tek bir kafanın ürünü olduAuna göre,
Marx'ın «katıksız aklın devinimi»ni llegel'in nasıl tasarladı�ını anlat
tı�ı bölümü anımsayalım: «evetin hayıra dönüşmesi, hayınn evete
dönüşmesi, evelin hem evete hem hayıra dönüşmesi, hayırın da hem
hayıra hem evete dönüşmesi.» Bir yaylı çalgılar dörtlüsünün devini
mini andırmıyor mu? Bunun alanını genişletin, çalgıların sayısını ve
türlerini ço�albn, ortaya senfoni çıkar. Bir bakıma diyebiliriz ki, He-
gel bize «katıksız düşünce»nin diyalekti�ini sunduysa, Beethoven de
«katıksız duygu»nun diyalekti�ini sunmuştur.
Ama gene de, düşünce ile

�uygu,

karşıtların birli�ini oluşturduk-
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lan için birbirlerinden ayn tutulamazlar. Burada yeniden romaola sen
foni arasındaki aynlıgı ele alabiliriz.
Daha önce de degindigimiz gibi, her ikisi de modem kentsoyluluk
tarafından yaratılan senfoni ve romanın ortaya çıkıp gelişmesi, ancak
daha üstün nitelikte çalgılann yapılması ve kitap basımının başlama
sıyla gerçekleşebilmiştir. Senfoni, yetmiş, seksen kadar çalgıcıdan
kurulu, yüksek düzeyde örgütlenmiş bir müzik toplulugunca gerçek
leştirilen açık bir gösteridir. Romansa daha özel ve daha dolaysız bir
olaydır; işin içinde yalnızca iki kişi, yani yazar ile okur vardır ve bu
ikisi arasındaki biricik bag basılı sözcükler yoluyla kurulur. (Elbette
şair de artık şiirlerini yalnızca sözlü bir biçimde aktarmaktan kurtul
muştur, ama gene de şiir dilinin kendine özgü özelliklerini sürdürür;
okur onları kendine göre yeniden dUzenleyebilir.) Romancı, sanatını
öyle bir ustalıkla kullanır ki, yarattıgı kişilerde en içten duyguları di
le getirir; belki o kişilerin bile sözle anlatamayacaklan duygulardır
bunlar. Romancı duygulan nasıl «basılı sözcükler» aracılıgıyla do
laylı bir biçimde dile getiriyorsa, besteci de düşünceleri «katıksız
ses» aracılıgıyla dolaylı bir biçimde yansıtır.
Senfoni ve roman, kentsoylu devriminin aynı döneminin, ama ayn
aşamalannın ürünüdürler. Senfoni, Fransız Devrimi'nin kentsoylu
demokratik düşüncelerinden esinlenerek Viyana'da derebeylik düze
ninin «dölyatagında» olgunlaştı. Roman ise, o sıralar somut anlatımı
nı Ingiltere'de özgür yarışmanın gelişmesinde bulan kentsoylu birey
anlayışının bir yansımasıydı.
5. Senfoni Biçimi

Ortaçag müziginden modem müzige geçişi belirleyen en önemli gös
tergelerden biri de, sesli bölümün giderek daha az yer tutmasıdır. Or
taçag müziginde sestir egemen olan. Kantat ve operada temel birim
olarak gelişen da capo aryada ses ve çalgı ögeleri denge içindedir.
Senfoni, az sonra başlayacak olan müzikli sahne yapıtının genel ha
vasım ve tonalitesini sunan çalgısal bir prelüd diye tanımlayabilecegi
miz opera uvertüründen gelişmiştir. Konçer:to ve sonat gibi öteki bi
çimler ise, boyutları bakımından senfoniye oranla daha sınırlı, ama
senfoniden daha sıcak ve daha liriktirler. Piyano konçertosu aryadan
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gelişmiştir ve sesin yerini piyona almıştır. Piyano sonatındaysa piya
no orkestranın da yerini alır. Denilebilir ki, konçertoda dostlanyla
söyleşlye dalan piyano, sonatta kendi kendisiyle söyleşmeye koyulur.
Klasik çalgısal müziAin bütün biçimleri (senfoni, konçerto, sonat,
dörtlü, vb.) sonat adı verilim biçim üzerine kurulmuştur. Sonat biçimi,
temelde, klasik müziAin ana özelliklerinden biri olan tonalite çeşide
melerinin ve ton deAişimlerinin sistemli bir biçimde kullanılmasına
dayanır. Sonat biçimi, onsekizinci yüzyılın ilk yarısında gelişmiştir.
Daha önceki besteciler, bakışımlı (simeırik) ve dwaAan bir biçim
olan ikili biçimi kullanıyorlardı. Gerçi halk müziginde çok sık rastla
nan üçlü biçimin de yabancısı deAildiler, ama gene de OrtaçaA kilise
sinden kalma alışkanlıklar arasında bulunmayan üçlü biçim onlann
beAenisine ters düşüyordu. Ne var ki, bestelerinin devinimden yoksun
"

olduAu hiçbir zaman söylenemez. BirçoAunun, özellikle de J.S.
Bach'ın yapıdan, motifleiin iç içe geçtiAi ya da birbirini izlediAi sü
rekli bir devinim izlenimi yaratır; ama sanki belirli sınırlar içine
hapsolmuşçasına dönüp dolaşıp aynı yere gelen bir devinimdir bu.
Üçlü biçimde yapıyı belirleyen ana etken, tonalitedir. Şöyle dog
muştur üçlü biçim: lık başlarda, bir kez çalındıktan sonra yinelenen
tek bir izlek (tema) görülür. Gerçi ton deAişimleri yok deAildir, ama
bunlar rastlanbsal olmaktan öteye gitmez. Bu, ikili biçimdir: A-B. Da
ha sonra, birinci kesitin (A) içinde bir ton degişimi (a-b) gelişir ve
bunu ikinci kesitte (B) ters yönde bir ton deAişimi (b-a) izler: Aa-Ab
Bb-Ba. Burada, üçlü biçim, sanki ikili biçimin «dölyataAında» geliş
mektedir: a:bb-a. En sonunda, tonalileye dayanan yeni biçim Haydn'ın
yapıdannda eski biçimin zincirlerinden kurtulur ve sonat ile senfonide
en gelişmiş boyutlarına erişir. Tipik bir so�t üç ya da dört bölümden
oluşur. Bu bölümler gerek kendi iç yapılannda, gerekse organik bir
bütünün parçalatı olarak birbirleriyle olan ilişkilerinde ton deAişimle
riyl� biçimlenirler. En aynntılısı, birinci bölümdür.
Birinci bölüm
Sergi (A), Gelişme (B) ve Serginin Yinelenmesi (A) diye adlandınlan
ÜÇ bölmeden meydana gelir. Genellikle yinelenen birinci bölmede kar
şıt iki izlek sunulur. Bu iziekler ikinci bölmede geliştirilir ve Geliş
rne bölmesinde belirlenmiş olan yeni bir biçimle üçüncü bölmede yi

nelenir. İşte parçalar arasındaki bu diyalektik ilişki, bölümün tümüne
devingen bir nitelik kazandınr:

·
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Dramatik bir yapıt olan sonat biçiminin batiltı öziJ, besteelnin Ser
gi bölmesinde bize belli bir malzeme sunmasıdır; Gelişme bölmesinde
bu malzeme konusunda hiç ummadıgımız ölçüde bilgi ediniriz; Sergi
nin Yinelenmesi bölmesinde ise, kazanılan deneyimin ışıgında malze
meyi yeniden degerlendiririz. ı
Başka bir deyişle, bu üç bölme b�iriyle sav, karşısav, bireşim ilişkisi içindedir: A-B-A.

.

Senfoni sonatta aynı biçimsel ilkeler üzerine kıiruıur. Ancak bir ya
da iki çalgı için degil de, bütün bir orkestra için bestelendiginden sen
foninin boyutları daha büyüktür. Senfoni çoAunlukla dört bölümden
oluşur. Agır bir ikinci bölümün ardından bir Menüet ya da Scherzo,
neşeli bir enterlüd gelir ve bunu da çatışmanın görkemli bir havayla
çözüme vardırıldıAı Final (Bitiriş) izler.
Bu yüzden, sonat ve senfonideki diyalektik devinimin, o dönemin
felsefesinde görülen diyalektik devinime uygun oldugunu söyleyebili
riz. Her ikisi de, on sekizinci yüzyılda Avrupa'nın dört bir yanını sa

ran ve Fransız Devrimiyle doruAuna ulaşan kentsoylu-demokratik

akımın birer yansımasıdırlar.

6. Beethoven
Senfoni biçimini Haydn (1732-1809), Mozart (1756- 1791) ve Beetho
ven (1770- 1827) yaıattılar. Üçü de, o sıralar Avrupa'daki derebeyHAin
kalesi sayılan Habsburg . lmparatorluAuniın başkenti Viyana'dandılar.
Haydn, Prens Esterhazi'nin hizmetindeydi; hizmet yükümlülükleri öy
lesine aAırdı ki, eger Prens Esterhazi iyice geri kafalı bir efendi olsay
dı Haydn'm dehası kesinlikle körelir giderdi. Mozart, Haydn kadar talihli deAildi. Efendisi Salzburg

Başpiskoposundan koptu, ömrü

boyunca para sıkıntısı çekti ve yoksulluk içinde öldü. Beethoven ise
hiçbir zaman derebeylerinin hizmetine girmedi. O bir kentsoyluydu ve
övünüyordu kentsoyluluguyla. Bir keresinde şöyle dedigi söylenir:
«Prensler sürüsüne bereket, ama Beethoven yalnızca bir tane.ı. Ne var
ı A. Hopkins, Ta/king About Symphonies (Senfoniler Üzerine). ı96ı.

.
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ki kentsoylulu�unun getirdi�i çelişmelerin de iyiden iyiye farkınday
dı, Beethoven.

O dönemin kentsoylu-demokratik düşünce ve inançlarını yayan

lar, Farmasonlardı. Bunlar gizli bir deme�e ba�lıydılar. Eski Yunan
ve Mısır'daki dinsel törenlerden esinlenen karrtıaşık bir törenle üyeli
�e alınıyorlardı. Üyeler genellikle tecimenlerden, aydınlardan ve soy
Iulu�un alt kesimlerinden seçiliyordu. Bu deme�e katılanlar arasında
Fransa'dan Voltaire, Diderot, Condorcet ve Mirabeau'yu, Almanya'dan
Goethe, Lessing ve Herder'i, Avusturya'dan Gluck, Haydn ve Mozart'ı
sayabiliriz. Beethoven'in üye olup olmadıgını bilmiyoruz, ama Farma
sonlarla yakın ba�ları bulundu�u ve onların düşüncelerinden epeyce
etkilendi�i açıkça görülüyor.
Farmasonların düşünceleri, «üçlüler» biçiminde simgesel olarak
dile getiriliyordu: öme�in, Özgürlük-Eşitlik-Kardeşlik, Do�a-Akıi
Erdem. Bu «üçlüler»de üçüncü deyim her zaman birinciyle ikincinin
birleşmesini ya da uzlaşmasını yansıtıyordu. Başka bir deyişle, öz.
gürlük ve Eşitlik Kardeşlikte birleşiyor, Do�a ile Akıl Enternde uzla
şıyordu. Mozart'ın

Sihirli Flüt

adlı yapıtını anımsayalım: Sarastro

Tapına�ının üç sütunu vardır; iki uçta Do�a ve Akıl, ortada ise Er
dem, Gizli deme�in kurucuları eski Yunan felsefesini incelemişler ve
bu ö�etinin köklerinin Pitagoras'a kadar uzandı�ını görmüşlerdi. Bu
ö�retiyi benimsernelerinin nedeni, kendi durumlarına son derece uygun düşmesiydi.
Yüzyılın hemen

başlarında

.
ordularıyla Orta Avrupa'ya yürüyen

Napolyon, her gitti�i yerde Devrimin savunucusu ve ulusal kurtuluş
savaşının önderi olarak karşılandı. Napolyon'un utkularının demok
ratik çevrelerde ne kadar büyük bir coşku uyandırdı�ıru, Tolstoy'un

Savaş ve Barış

adlı romanında bütün açıklıgıyla görürüz. Bu romanın

kahramanlarından Kont Bezuhov (daha sonra Farmason olur) ortaya
attıgı ilerici görüşlerle saray dalkavuklarını şaşkınlık içinde bırakır.
Gene o günlerde, Napolyon Jena'ya girdi�inde, Hegel'in onu «beyaz
savaş atına binmiş Saltık Ruh» diye yücelttigi söylenir. Wordsworth
de aynı dönemle ilgili olarak şu dizeleri yazmıştı:

1

Mutluluklu o şafakıa yaşıyor olmak,
Cennetin kendisiydi ama genç olmak.
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Beethoven, Viyana'daki Fransız elçisi Kont Bernadone'un önerisi üze
rine besteledigi Üçüncü Senfonisi Eroica'yı işte bu coşkun hava için

de Napolyon'a adamıştı. Ama sonradan, Napolyon'un imparatorluk
tacını giydigini duyunca bu sunusunu geri aldı.
Daha sonraki yıllarda Napolyon'a karşı çıkan cumhuriyetçiler ara
sında Beethoven de vardı. Ama Hegel de içlerinde olmak üzere bir
çok devrimcinin inançlarından dönmesine karşın, BeeıQoven savun
dugu düşüncelerden hiçbir zaman vazgeçmedi. Yalnız kaldı, ama
yılmadı. Devrimci yükseıişin gerici güçler tarafından basbnldıgı Vi
yana Kongresinden (1814- 15) sonra Viyanalılar kendilerini hafif İtal
yan operalarına verdiler. Beethoven ise derin bir suskunluga gömül

dü. Ne var ki, aradan dokuz yıl geçti, en son ve en güçlü senfonismi

yarattı Beethoven. Bu yapıtında, kentsoylu devrimini hemen bütün
çagdaşlarından daha yüksek bir düzeyde kavradıgını kanıtladı. Koral
Senfoni gerek öz, gerek biçim bakımından devrimcidir. Senfoniye ko
ronun getirilmesi bile

baıjlı başına

devrimci bir yeniliktir. Masonların

düşüncelerini dile getiren Schiller'in Neşeye Ovgü'sünün (Farmason

lara göre, neşe ve özgürlük birbirinden ayrılmaz şeylerdi) seçilmesi
de gerçekte evrensel kardeşlige olan inancın yeniden dogrulanmasıy
dı. Fidelio'daki Florestan'ın aryasını anımsatan agır bölümün ana iz
legi, dogruluk uAruna her şeylerini gözden çıkaran insaniann acısını

dile getirir («Meine Pflicht habe ich getam>). Aynı zamanda bu bö
lüm, Beethoven'in, bir zamanlar nerdeyse gerçekleşecekmiş gibi gö
rünen umutların artık çok uzaklarda kalışını yansıtan son dörtlükle
rindeki havanın da habercisidir. En önemlisi de, final bölümünün
devrimci bir Fransız marşını anımsatan ve halk yıgınlarınm ayaga
kalktıAını duyurarak eşsiz bir kreşendoya erişen Alla

marcia bölme

si, yaşamının son yıllarında Beethoven'in, tarihin gerçek yaratıcıları

nın her zaman yanılabilecek olan tek tek önderler degil, geniş halk
yıgınları oldugunu kavradıgını gösterir.
Fransız Devrimi hiç kuşkusuz bir kentsoylu devrimiydi ve en so
nunda onun özgürlük, eşitlik, kardeşlik ülküsünün bir yanılsama ol
dugu anlaşıldı. Ama gene de Bourbon1arın kökünü kazıyan ve Habs
burg'ların yilregine korku salan Fransız Devrimi Avrupa derebeyligini
temellerinden sarstı. 1 848 devrimlerini ve en sonunda da 1917 devri
mini gerçekleştiren güçleri özgür kıldı. 1907 yılında Lenin'in dedigi
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gibi, «uyandırdı�ı amansız nefretle bugün bile insanlık Uzerlndeki et
kisinin canlılı�ını ve gücünü gösterenı.2 bir devrimdi Fransız Devri
mi. Işte Beethoven de müzi�inin canlılı�mı ve gücünü bu kaynaktan
almıştı.
Gerek Aislchyos'ta, gerekse Beethoven'de derin bir diyalektik kav
rayış görillür. Onların, ça�lannm toplumsal akımını belirleyen çeliş
meleri, yapıtlannın özü ve biçimiyle açıklı�a kavuşturabilmelerinin
temelinde bu diyalektik kavrayış yatar. Dolayısıyla. Aislchylos ve
Beethoven'in yapıtlannın daha sonraki kuşaklar için bir esin kayna�ı
olmasının kalıcı bir de�er taşımasının gerçek nedeni, bütün ça�lar
için geçerli kesin do�ları dile getirmeleri deAil, yaralıldıklan çaAı
son derece yo�un bir biçimde yansıtmalandır.
EAer bu ölçüt doAruysa, Beethoven'in daha büyük bir sanatçı oldu
Aunu kabul etmek gerekir. Çünkü tıpkı . Pitagoras'm diyalektiAi gibi
Aiskhylos'un diyalektigi de geleceAe kapalıydı. Bu, Oresteia'nın son
lannda olanca açıklıgtyla görülür. Athena. demokrasiyi kurduktan
sonra, halka yasalan oldugu gibi bırakmalarını, hiç deAiştirmemeleri
ni öAütler. Yaşamının son yıllarında Hegel de Prusya krallıgıru tarih
sel gelişmenin varacaAı en yüksek nokta olarak kabul ederek, kendi
diyalektiAine buna benzer bir sınırlama koyar. Ama Beethoven sınır
tanımaz. Onun diyalektiAi, -«insanın pratik duyusal etkinliAi»nin son
suz saklı güçlerini sanatsal bir biçimde dile getirir. Bu bakımdan Beet
hoven de en azından Hegel kad3r öncüsüdür Marx'ın.
2 V.l. Lenin, Boykota Kar1ı. 1907 ..

·

. DOKUZUNCU BÖLÜM

A YDlNLAR VE EMEKÇİLER

1 . Deı·rimci Aydınlar
TOPLUMUN düşünce yaşamı genellikle egemen güçlerin etkisi al
tındadır:

Her dönemde. egemen düşünceler egemen güçlerin düşünceleri
dir. Başka bir deyişle, toplumun egemen maddi gücü olanlar aynı za
manda toplumun egemen düşünsel gücüdür. Maddi üretim araçlarını
elinde tutanlar aynı zamanda zihinsel üretim araçlarının denetimini
de elinde tutar. Dolayısıyla, zihinsel üretim araç1arından yoksun
olanların düşünceleri genellikle egemen güçlere bagımlıdır. Egemen
düşünceler, egemen durumda bulunan maddi ilişkilerin eksiksiz bir
yansımasından başka bir şey degildir. I
·

Ne var ki, eski toplum yapısının parçalanmaya yüz tuttuAu <.!önemler
de, egemen gücün küçük

bir kesimi kendi sınıfından kopma ve ezilen

lerle birleşme yönünde bir eAilim gösterir.

Egemen gücün içinde (gerçekte bütün bir eski toplumun içinde)
süregelen dagılma süreci toplumsal savaşımın yaklaştıgı zamanlarda
öylesine yegin ve belirgin bir nitelige biJrünür ki, egemen gücün kü
çük bir kesimi kendini onlardan koparır ve gelecegi elinde tutanlara
katılır. Bu nedenle, bir zamanlar soyluların bir kesimi nasıl kentsoylu
lugun safına geçtiyse, bu kez de kentsoylulugun bir kesimi, özellikle de

1 Marx ve Engels, Alman Ideolojisi. 1 83.5-46.
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tarihsel akımı kuramsal bakımdan bir bütün olarak kavrama düzeyine
erişmiş bulunan kentsoylu ideologların bir kesimi emekçilerin safına
geçer.ı
Bu aydınlar emekten yana güçlerin hizmetine girerler. Çünkü geçmiş
teki başarılan ne olursa olsun artık anamalcı toplumun gerek akla, ge

rekse ahlaka aykırı düştügünü kendi yaşamlarında somut bir biçimde
görürler.

2. Anamalın Hizmetindeki Bilim
Anamalcı toplumda bilim «halktan kopuk ve anamalın hizmetine ko
şulmuş bir üretici güç» durumuna gelir.3 Tekelci anamalcılık çagında
bilimsel araştırmanın örgütlenmesi her zamankinden daha yüksek bir
düzeye erişmiştir. Ama agır basan amaç her zaman özel kardır. Bi
limsel araştırma gittikçe artan bir ölçüde savaşın hizmetine sokulur.
Doga bilimleriyle ugraşan kimseler o kadar sınırlı uzmanlık alanları

na hapsolurlar ki, insan toplumunun incelenmesi konusunda hiçbir

egitim görmezler ve doga bilimini kuramsal bakımdan bir bütün ola

rak kavramakta büyük güçlük çekerler. Öte yandan, tophimsal ve ta

rihsel incelemeler de doga bilimlerinden kopuk bir biçimde düzenle
nir. İktisat tarihten, iktisat ve tarih de siyasetten bütün bütüne
koparılır. Bilimle en küçük bir ilişkisi yokmuşçasına ögretilir tarih.

Doga bilimleri okuyan bir ögtenci, toplumcu ögretiden bütün bütüne
habersiz de olsa, dogadaki diyalektik süreçleri bu adla bilmese bile,

onlan en azından sezinleme olanagına sahiptir. Oysa sınıfsal oluşum
lan bile tanımayan bir kentsoylu tarihçi için diyalektigin yasalan hiç

bir anlam taşımaz.

Kentsoylu egitim sisteminde doganın incelenmesi ile insanın incelen

mesi arasındaki bu çelişme, kentsoylu bilincinde bilimi bir üretici güç
olarak geliştirme gereksinmesi ile anamal ve emek arasındaki gerçek
ilişkiyi gizleme gereksinmesi arnsındaki çatışmanın bir yansımasıdır.

2 Marx ve Engels, Komünist Partisi Bildirgesi. 1848.
3 K. Marx, Kapital. 1 867 -94.
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Bazı kentsoylu bilim adamlan, çalışmalannın toplumsal sonuçla
oyla ilgilenmediklerini, aslında salt bilginin gelişmesiyle ilgilendikle
rini söyleyerek, içinde bulunduklan durumu haklı göstenneye çalışır
lar. Ama toplumsal sorunlann baskısı arttıkça, bu tutumu kendilerine
olan saygılannı yitirmeden sürdürmeleri güçleşir. Öte yandan, bazıla
n da u�ları sanayi alanıyla ilinrili oldugundan, işçilerle ister iste
mez ilişkiye girerler ve böylece toplumsal savaşımın içine çekilirler.
Halkın hizmetindeki kullanım-degerlerinin üretimi için çalışan bir
güç olarak bilimin ernekle yeniden birleşmesinin nasıl gerçekleşebi
lecegini ö�enirler.

3. Bir Meta Olarak Sanat
«Anamalcı üretim, kafa emeginin bazı dallanna, sözgelimi şiir ve sa
nata düşmandır.»4 Bilim bir üretici güç durumuna gelirken, sanat da
bir meta olup çıkar. Bu meta da bir tüketim maddesidir, ama belli bir
noktada öteki metalardan farklıdır: Sanat yapıunın degerini, zengin
koleksiyonculann ve girişimcilerin vurgun hesapları ve moda degi
şiklikleri gibi dış etkenler belirler.
Derebeylik düzeninde öteki zanatkarlarla birlikte sanatçının da
toplum yaşarnında gösterişsiz, ama güvenli bir 5'eri vardı. Sanatçı,
efendisine bagımlıydı gerçi, ama aralanndaki ilişki tecimsel degil, ki
şiseldi. Meta üretiminin gelişmesi sonucunda, bu «dingin» ilişkilerin
yerini «nakit ödeme» aldı. Bundan önceki bölümde de belirttigirniz
gibi, ilişkilerdeki bu degişiklik, Viyanalı büyük bestecilerin yaşamla:
nnda açıkça görülebilir. Beethoven'in zamanında müzik etkinlikleri
nin odak noktası saray salonlarından konser salonianna kaymakta,
efendilerin elinden çıkıp emprezaryolann eline geçmekteydi. Beetho

ven bu degişikligi bir yandan olumlu bir şey olarak karşılarken, bir

yandan da kendisinin piyasa için bir üretici durumuna geldigini acıyla
görmüştü:

Yeryüzünde büyük bir sanat emanetçisi olmalıdır. Sanatçı yapıtla
rını buraya vermeli ve karşı/ıgında kendisi için gerekli şeyleri almalı-

4 K. Marx, Artı-Deger Kuramları. 1 860-65.
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dır. Ama ganamüz koşullarında sanatçı yarı-tecimen olmak_ zorundadır. Buna yarek dayanır mı?S
·

Sanatçının anamalcı toplumdaki özgürlügü, piyasa özgnrlllgüdür.
Tekelci anamalcılık. çagında bu özgürlük bile kısıtlıdır. Tekelci
anamalcılılann gözünde sanabn biricik anlamı, küçük bir seçkinler ta
kımının eglencesi olmasıdır. Aynca yıgınsal iletişim araçlannı da bir
kAr kaynalı ve ahlaksal ve manevi yozlaşmayı yaymanın bir yolu ola
rak kullanırlar. Bu kötülügün zararlı etkileri her yerde, ama özellikle
de hAli emperyalizmin boyundurngo alunda bulunan ve halk kültUıü
nün geleneksel biçimlerinin sistemli olarak yok edildigi ülkelerde
olanca açıklıgıyla görülür.
Bu durumda seçimini yapmak zorundadır sanatçı. Dilerse, bir me
ta üreticisi olmayı kabullenebilir ve salt daha fazla para kazanmak için
çaba harcayabilir. Ama hiç kuşkusuz, böyle davrandıgı zaman, bir sa
natçı olarak tutarlıhgını yitirecektir. Ya da tecimsel degerieri bir yana
bır�. sanatsal yaratışın kendi kendini dile getiren bagımsız bir
eylem oldugunu savunabilir, bir başka deyişle sanat için sanat anlayı
şına sıgmabilir. Oysa bu anlayış sanatçıyı tecimsel degerierin pençe
sinden kurtarmaz. Çünkü sanat i�in sanat anlayışının kendisi, meta
-üretiminin özünde varolan bencil bireyciHAin bir yansımasından baş
ka bir şey degildir. Sırtını sanat için şanat aniayışma yasiayan sanat
çı, toplumsal sorumlulugunu gözardı ederek, gerçek esin kaynagından
uzaklaşır. Yaratıcı gücünü yeniden elde etmek istiyorsa, esin kayna
Arnı halkta aramak zonmdadır. Sanatçı, yarattıgı yapıtın piyasadaki
fiyauna göre degil de, insanlara verdiAi mutluluga göre degerlendiril
mesini ancak halkla bütünleşerek saglayabilir.

4. /deo/ojik Yeniden Biçim/enme
Meta üreti,minden ve sınıfsal sömürüden kaynaklanan düşünceler ka
famızda öylesine derinligine lcök salmıştır ki, onlann gerçekte ne de
meye geldiklerini ancak zorlu bir siyasal savaşım içinde kavrayabili

riz. Bu nedenle, sosyalist devrimden gerek önce, gerek sonra, bütün sıS Bcetboven, Mtlaup/Qr.
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nıflann yani yalnızca eski sömürüeti sınıfiann deAil, aynı zamanda
devrimi destekleyen sınıftarla birlikte aydınlann ve emekçilerin de
ideolojik bakımdan yeniden kalıba dökülmesi gerekir:

Emekçiler, sınıf savaşımı ve dogaya karşı savaşım içinde, bütün
toplumu oldugu kadar kendilerini de yeniden biçimlendirir.6
Kendi örgütlerinin önderliAinde emekçiler, aydınlara yol gösterir
ken, onları, topluma tam olarak katkıda bulunmalarının ancak kendile
rini yeniden kalıba dökmekle mümkün olabileceAine inandırmalıdır:

Sanat ve edebiyat işçilerimiz bu görevi yerine getirmeli ve tutum
larını degıŞtirmelidirler. Yavaş yavaş emekçilerin saflarına geçme/i ve
bunu, onların arasına girerek, pratik savaşımın ta içine atılarak,
Marxçılıgı ve toplumu inceleyerek yapma/ıdırlar.7
Aydınlar gerçi belli bir ilerleme gösterdiler, ama bununla yetin
memelidirler. Yeni toplumun gereksinmelerini tam olarak karşılaya
bilmek için kendilerini yeniden kalıbo dökmeyi sürdürme/i, yavaş ya
vaş kentsoylu dünya görüşünü atıp top/umcu dünya görüşünü
benimsemelidir/er. Dünya görüşünün degişmesi lef!lel bir sorundur.
Ama bugüne kadar aydınlarımızın çogunun bunu gercekleştirdigi söy
lenemez. Aydınlarımızın ilerlemeyi sürdürecek/erini, çalışma ve ince
leme süreci içinde giderek top/umcu dünya görüşünü benimseyecekle
rini umuyoruz. 8
Bu süreç kesinlikle emekçilerin önderliAinde yürütülmelidir. Ama bu
sürecin gerçekten başarıyla sonuçlanması isteniyorsa, aydınlar tam

olarak inandırılmalı ve bu çalışmaya kendi istekleriyle katılmaları
saAlanmalıdır:

Ozgürlügü önderlik ve merkezi rehberlik altındaki demokrasiyle
bir arada savunurken, ideolojik sorunları ya da halk arasında dogru
6 Mao Zedung, Halk Içindeki Çelijmelerin Dotru Ele Alınması Ozerine; 1 9S7.
7 Mao Zedung, Yenan Sanat ve Edebiyat Forumutıda Konu1malar. 1 942.
8 Mao Zedung, Halk Içindeki Çelijmelerin Dogru Ele. Alınması Ozerine. 19S7.
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ile yanlışın ayırt edilmesiyle ilgili sorunları çözmek için baskı önlem
lerine başı'Urulması gerekligini söylemek istemiyoruz. Ideolojik sorun
ları ya da dogru ile yanlışın ayırt edilmesiyle ilgili sorunları çözmek
için yönetsel buyruk/ara ya da baskı önlemlerine başvurma yolundaki
bütün çabalar yalnızca etkisiz degil, zararlıdır da. Genelgeler yayım
Iayarak ya da halkı dine inanmamaya zorlayarak, dini ortadan kaldı
ramayız. Halkı toplumculuga inanmaya zorlayamayacagımız gibi, ide
alizmden vazgeçmeye de zorlayamayız. Ideolojik nitelikteki sorunları
ya da halk arasındaki tartışmalı sorunları çözmenin biricik yolu, de
mokratik yöntemdir; tartışma. eleştiri, inandırma ve egiıme yöntemi
dir; zor ve baskı yöntemi degil.9

5. Kentsoylu Ahlôkı ve Kültürü
Kentsoylu ideolojide dogru ile yanlışın ayırt edilmesiyle ilgili sorun

lar, tann istemine ya da insan toplumu dışında başka bir ölçüte ba�lı
olarak ele alınır. Toplurneo yapıtlarda ise bu sorunlar, toplumculu�u
sürdürme ve böylece insanın sömürülmesine son verme gerekliligine
hizmet edecek biçimde degerlendirilir:

Biz, insandışı ve toplumdışı kavramiara dayanan her türlü ahlôkı
reddediyoruz. Bunun toprak sahiplerinin ve anamalcı/arın çıkarları
ugruna halkı aldattıgını, kandırdıgını, uyutttugnu söylüyoruz. Bizim
ahlôkımızın bütünüyle halkın çıkarlarına bagımlı oldugunu söylüyo
ruz. 10
Eski toplumların ilkeleri şunlardı : ya sen başkalarını soyarsın ya
da başkaları seni soyar; ya sen başkaları için çalışırsın ya da başkala
rı senin için çalışır; ya köle sahibi olursun ya da köle . . :. Ben hele şu
tarlamı süreyim de, başkaları ne halı ederse etsin; başkaları aç mı,
çok iyi, ürünümü daha pahalıya satarım öyleyse. Benim hekim/ik.
mühendislik, ögretmenlik ya da yazmanlık gibi bir meslegim olsun
da, başkaları ne halı ederse etsin. Eger bugün güçlü olanlara yagcılık
9 Aynı yerde.
1 O V.l. Lenin, Gençlik Birliklerinin Görevleri.

1920.
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edip yaltaklanırsam, işimi koruyabllir, dahası yükse/ebilir ve zengin
olabilirim.
Bize ahlôktan dem vurdukları zaman. ahlôk denilen şeyin birleşik
düzeneeden ve yıgınların sömür[icülere karşı bilinçli savaşımından ,
o/uştugunu söylüyoruz. Biz ilôhi bir ahlôka inanmıyoruz ve ahlôkla il
gili tüm masalların düzmeceligini gözler önüne seriyoruz. Ahlôk, in
san toplumunun daha yüksek bir düzeye vardırı/ması ve kendini eme
gin sömürülmesinden kurtarmasına yardımcı olma amacına hizmet
eder. 1 1
Evet, biz kentsoylu ahlakını reddediyoruz. Ama bu, kentsoylu kül
türünü reddettigirniz anlamına gelmez. Burada, kentsoylulugun ikili
niteligini göz önüne alarak, bir ayınm yapmalıyız.
Bilimsel gerçek, dış dünyanın uygulama içinde sınanmış nesnel
bilgisidir. Bugün modem bilim, insanların sömürünün ortadan kaldırı
labilecegini görebilmelerini saglamaktadır. Oysa modem bilim kent
soylulugun ürünüdür. Kaldı ki, toplumculugun kendisi «anamalcılık
koşullarmda biriktirilmiş insan bilgisinin somut temelin� dayanır. » 1 2
Emekçiler bu bilgileri reddetmez; tam tersine, onu devralır, geliştirir
ve insanlıgın yaranna kullanılmasını saglar.
Sanatsal gerçek ise, duyguların iç dünyasının sanatçı tarafından
dile getirilen bir anlatımıdır. Sanatsal gerçegin içerdigi güzellik, iyi
ve kötü, dogru ve yanlış gibi kavramlar sınıftan sınıfa ve çagdan ça
ga degişir. Bu nede.nle, özü geregi özneldir sanatsal gerçek. lnsanog
lu, uzun bir zaman kentsoylu bilimiyle yan yana ilerleyen kentsoylu
sanatı aracılıgıyla, gelecege duydugu yeni güveni dile getirmiş ve
böylelikle bu inancını pekiştirmiştir. Üstelik büyük kentsoylu ger
çekçiler, içinde yaşadıklan toplumdaki çürümeyi ta yüreklerinde duy
muşlardır:

En küçük bir kusuru bile gizleyemez yırtık pırtık giysiler,
Sırmalı kürklerse, her ayıbı örter. Günahını altınla kap/at,
l l Aynı yerde.
1 2 Aynı yerde.
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Iz bırakmadan kırılır dogru/ugun mızragı;
Paçavra/ara sqr, bir saman çöpü bile kolayca delip geçer.
(Shakespeare, Kral Lear)
Büyük kentsoylu gerçekçilerin yapıtlanndaki olumlu ya da devrimci
yöndür bu. Hiç kuşkusuz, onl;:ırda, sınıflannın ve çaglann ideolojik
sınırlamalanndan dogan olumsuz ya da gerici bir yön de vardır. İşte
günümüz kentsoylu toplumunda bu olumsuz yön baskın çıkar. Sanat
çının yapıtı biçimsel bakımdan yetkin olabilir, ama öz bakımından
tam bir çöküntü içindedir ve tüm anlamını yitirmiştir. Halk yıgınla
nyla olan bagını kopardıgı için ta kökünden çürümüştür.
Dolayısıyla, emekçiler, kentsoylu klasikleri karşısındaki tutumu
nu saptarken, kendi çıkarlanndan yola çıkmalıdır. Siyasetten bagım
sız, tartışılmaz bir sanat ölçütü yoktur, Ama bir sanat yapıb salt siya
sal bir bakış açısıyla da dogru degerlendirilemez. Bu ikisi, yani
siyasal ölçüt ile sanatsal ölçüt birleştirilmelidir:

Bir siyasal ölçüt vardır, bir de sanatsal ölçüt. Peki, bu ikisi arasın
daki ilişki nedir? Siyaset nasıl sanatla bir tutulamazsa, genel bir dün
ya görüşü de bir sanatsal yaratış ve eleştiri yöntemiyle bir tutu/amaz.
Biz yalnızca soyut ve kesinlikle degişmez bir siyasal ölçütün degil aynı
zamanda soyut ve kesinlikle degişmez bir sanatsal ölçütün de kdrşısın
dayız. Bütün sınıflı toplumlarda her sınıfın kendine özgü bir siyasal
ölçütü ve sanatsal ölçütü vardır. Ama bütün sınıflı toplumlardaki bü
tün sınıflar sanatsal ölçüte degi/, siyasal ölçüte öncelik verirler. Kent
soyluluk sanat degeri ne kadar yüksek olursa olsun top/umcu sanat ve
edebiyatını her zaman görmezlikten gelir. Aynı biçimde, emekçiler de,
geçmiş çag/arın sanat ve edebiyat yapıtları arasında bir ayırım yap
malı ve bu yapıtiara karşı benimseyecegi tutumu, ancak onların halk
karşısındaki tutumlarını ve tarihsel olarak ilerici bir rol oynayıp oy
namadıklarını inceledikten sonra belirlemelidir. Siyasal bakıindan
açıkça gerici olan bazı yapıtlar belli bir sanat niteligi taşıyabilir. Ne
var ki, bunların özü ne kadar gerici ve sanat nite/igi ne kadar yüksek
se, halk için o kadar zararlıdır ve reddedi/me/eri de o kadar zorunlu
dur. Çöküş dönemindeki bütün sömürücü sınıfların sanat ve edebiyatı-
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nın ortak bir özelligi de, gerici siyasal özleri ile sanat biçimleri ara
sındaki çelişmedir. Bizim istedigimiz, siyasetle sanatın (Jirligi, öz ile
biçimin birligi, devrimci siyasal öz ile olabildigince yetkin sanat biçi
minin birligidir. 13
Emekçiler, kentsoylu klasiklerini kendi dünya görüşlerine göre
yeniden yorumladıktan sonra, onlann içerdi�i bütün yaratıcı ö�eleri
özümteyecek ve onlan, zengin halk türküleri kalttı da içinde olmak
üzere kendi sanat gelenekleriyle kaynaştıracaklardır. Bu kaynaşma
sonucunda, siyasal savaşım süreci içinde gelece�in yeni sanatı; başka
bir deyişle, özde toplumcu, biçimde ulusal olan yeni sanat do�acaktır.
Devrimci

aydınlar bütün

bunların

gerçekleştirilmesinde

çok

önemli bir rol oynayabilirler; yeter ki, halk yıgınlanyla bütünleşsin
ler:
'

Biz, sanat ve edebiyat kalıtımızdaki bütün iyi şeyleri devralma/ı,
yararlı olan her şeyi eleştirici bir biçimde 6zümlemeli ve içinde yaşa
dıgımız yer ve zamanın insanlarının yaşamlarındaki sanat ve edebiyat
hammaddelerinden yarattıgımız yapıtlarda bunları örnek almalıyız.
...Ama bu kalıtı ÜStlenmek ve örnek olarak kullanmak hiçbir zaman
kendi yaratıcı çalışmamızın yerini olmamalıdır. Hiçbir şey kendi ya
ratıcı çalışmamızıTJ yerini tutamaz. ... Çin'in yazar ve sanatçıları,
umut verici yazar ve sanatçılar halk yıgınlarının arasına gitmelidir
ler. Her çeşit insanı, bütün sınıfları , bütün yıgınları, yaşamın ve sava
şımın bütün canlı örneklerini, sanat ve edebiyatın bütün hammaddele
rini göz/emek. tanımak, incelemek ve çözümiemek üzere uzun bir
zaman kararlılık ve içtenlikle halk yıgınlarının arasına gitme/i, sava
şımın ateşine atılma/ı, biricik kaynaga, en kapsamlı ve en zengin kay
naga gitmelidir/er. Ancak o zaman yaratıcı çalışmada bulunmaya
başlay4bilirler. 14
Kurarn ile kılgıyı kendi yaşamında ustaca bütünleştiren ve dev
rim u�runda canmı veren Christopher Caudwell da Ingiliz aydınlanna

13 Mao Zedung, Yenatı SafUJt ve Edebiyat Forumurıda Konuşmalar. 1 942.

1 4 Aynı yerde.
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hemen hemen aynı şeyleri söylemişti. İngiliz aydınlanna halk a<Jına
şöyle seslenmişti Caudwell:

Zorlu ve yaratıcı olan yolu, yani sanat sınıflamalarını ve yöntemle
rini yeniden biçimlendirme yolunu seçmelisiniz. Öyle ki, sanat dog
makta olan yeni dünyayı dile getirebi/sin ve onun gerçekleştirilmesi
nin bir parçası olabilsin. lşıe o zaman sizin sanatımzın halkçı ve canlı
bir sanat oldugunu söyleyecegiz. Işte o zaman sizin ruhunuzun geç
mişten koptugunu. geçmişi sürüyüp bugüne getirdigini ve geleceğin
gerçekleştirilmesini zorladığın ı söyleyecegiz. 1 5

6. Yanılsama ve Gerçeklik
Sınıflı toplumda, özellikle de çagdaş anamalcı toplumda, gerçeklik
ile güzellik birbirine karşıt ve uzlaşmaz şeyler olarak belirir. Gerçek
olan çirkindir, güzel olan ise gerçek degildir. Sanatçı bu çelişmeyi
«düşgücü içinde ve düşgücü aracılıgıyla» çözmeye çalışır. Bu ba
kımdan büyücüye ve mitos yaratan insanlara benzer. Ama gerek büyü
cüler, gerekse mitos yaratanlar yanılsama ile gerçekligi ayırt edemez
ler. Oysa sanatçı · kendi yanılsamasının bilincindedir. Giderek halk
yıgınlarıyla kaynaştıgında daha da köklü bir degişiklige ugrar. Artık
yalnızca kendi yanılsamasının bilincinde olmakla kalmaz, onun top
lwnsal temelinin de bilincine varır. Bir toplumcu olarak, insanın bilin
cinin toplumsal varlıgı tarafından belirlendigini kavrar. Aynı zaman
da, genellikle maddi olanın zihinsel olanı belirlemesine karşılık,
zihinsel olanın da maddi olanı etkilerligini anlar.I6 Dolayısıyla, artık
onun gözünde sanatçının görevi, gerçeklikten kaçarak bir düş dünya
sına sıgınmak degil, emekçilerin yaratmakta olduklan yeni dünyanın
gerçekligini tüm zenginligiyle onların gözleri önüne serrnek ve böyle
ce onları daha da büyük çabalar harcama coşkusuyla donatarak yeni
dünyanın gerçekleştirilmesini hızlandırmaktır:

Top/umcu sanat ve edebiyat, gerçek yaşamdan çıkarılmış çeşitli ki1 5 Oıristopher Caudwell, Yanılsama ve Gerçeklik. 1 937.
16 Mao Zedung, Çelişme Üzerine. 1 37.
9
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şi/er yaratmalı ve yıgınların tarihi ilerietmelerine yardımcı olmalıdır.
Sözgelimi, açlıgın, sogugun ve baskının getirdigi acılar vardır; insa
nın insan tarafmdan sömürülmesi ve ezilmesi vardır. Her yerde. var
olan bu olguları insanlar o/agan şeyler gibi görürler. Oysa yazarlar
ve sanatçılar bu tür olayları yogunlaştırır, bunların içindeki çelişme
/eri ve savaşımiarı gözler önüne serer ve yıgın/arı uyandıran, coş
kuyla tutuşturan, çevrelerini degiştirmek üzere birleşmeye ve savaşım
vermeye zorlayan yapıtlar yaratır/ar. ı 7
Böylece eski toplumun aydınlan halk yı�ınlarıyla birleştikçe ve
halk yı�ınlan eski toplumun bilim ve sanat alanlanndaki düşünsel
başanlarını özümleyerek kültür düzeylerini yükselttikçe, toplumun
sınıfiara bölünmesi, kol eme�iyle kafa eme�i arasındaki ayrılık ve in
san bilincindeki bölünme yepyeni bir birlik içinde, insanın düşüncesi
nin bilgisel yönü ile duyumsal yönü arasındaki birli�i ve bu ikisinin
kılgıyla olan �irli�i içinde bütünleşecektir. Bunu devrimci bir İngiliz
şairi şu dizelerle dile getirmişti:

O igrenç maske düştü artık. insan
Boyunduruksuz, özgür, sınırsız, ama eşit.
Ne sınif, ne oymak, ne ulus
Korkudan, baskıdan. ezilmekten uzak
Kendi başına buyruk insan.
(Shelley, Zincirden Kurtulan Prometheus)

17

Mao Zedung, Yenan Sanat ve Edebiyat Forumunda Konuşmalar. 1942.

Tarihöncesi Ege adıyla iki cilt olarak yayım
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George

Thomson,

1 987'de 84 yaşındayken Londra'da öldü.

İnsanın Özü'nde Thomson, sanatın ve bili·
min kaynaklarını inceliyor. Sanatla bilimin, top
lumsal gücün örgütlenmesinin birbirine bağımlı
iki biçimi olduğunu ve ikisinin de çalışma süre
cinden doğduğunu ortaya koyuyor. Bilimle sana
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