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ÖNSÖZ 

Sanat ontolojisi, çağdaş sanat felsefeler inden biridir, belki de en önemli
sidir. Sanat ontolojisi, sanat eseri dediğimiz var-olan'ı somut bir varlık olarak 
ele alıp çözümlemek ister. Nasıl maddi, organik ve ruhi var-olan'lar varsa, aynı 
şekilde, bir şiir, bir resim, bir heykel, bir yapı ve bir müzik parçası gi.bi sanat ese
ri dediğimiz var-olan'lar da vardır. Nasıl maddi, ruhi, organik, v.s. var-olan'ları 

ontoloji dediğimiz bir felsefe araştırıyorsa, sanat eseri dediğimiz var-olan'ların 

da aynı şekilde somut birer var-olan olarak araştırılması, çözümlenmesi gerekir. 
İşte, sanat eserini var-olan bir şey olarak inceleyecek felsefe yine bir ontoloji ola
cak, ama artık bir sanat ontolojisi olacak. Sanat ontolojisi, şu halde, sanat eseri 
dediğimiz var-olan'ları var-oluşları yönünden inceleyen bir felsefedir. Sanat eseri, 
var-olan bir şeydir, ama herhangi çeşitten bir var-olan değildir. Bu bakımdan, 
onun kendine özgü bir varlığının olması gibi, onu inceleyecek f else/ enin de genel 
ontoloji dışında özel bir ontoloji olması gerekir. İşte, sanat ontolojisi, bir var-olan 
olarak, ama kendine özgü bir var-olan olarak sanat eserlerini somut bir şekilde 
ele alır. Ama, sanat eseri dediğimiz bu kendine özgü var-olan, varlık bağı ile 
öbür var-olan'larla belli bir ilgi içinde bulunur. Bunun için, sanat ontolojisi de 
genel ontoloji ile belli bir bağlılık ve ilgi içinde bulunur. Ve bu ilgi ve bağ, zorun
ontolojisi, genel ontoloji ile birlikte çalışır ve iş görür. O haJ.de, sanat eserinin so
mut olarak çözümlerken, bunu ontolojik ilkelere göre yaparız. Bu bakımdan sanat 
ontolojisi, genel ontoloji ile birlikte çalışır ve iş görür. O halde, sanat eserinin so
mut varlığı nedir? sorusu ile genellikle var-olan nedir? sorusu arasında tabii bir 
ilgi olacaktır. 

B;z de burada böyle bir ilgiyi göz önünde bulunduruyor ve buna uyarak da 
çalışmamızı iki kısım içinde ortaya koyuyoruz. 1. Kısım: Genellikle ontoloji; 2. 
Kısım: Sanat ontolojisi. Birinci Kısımda, modern ontolojinin kurucusu olan i
colai Hartmann'ın ontolojisini ele alıyor, 2. Kısımda, bu genel ontolojiden bir 
özel ontolojinin, yani bir sanat ontolojisinin nasıl doğduğunu gösterip sonra doğ
rudan doğruya sanat eserlerine eğiliyoruz. Bunu yaparken, ontoloiik görüşle çalı-
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şan başlıca estetikçilere başvuruyor, belli problemlerde onları karşılaştırıyor ve 
sonra kendi düşüncelerimizi geliştirmeğe çalışıyoruz. Bu açıdan bakılırsa, sundu
ğumuz çalışma, bir eleştiri özelliğinde görünür. 

Sanat ontolojisi, sanat eserlerini somut var-olan'lar olarak kavrar dedik. 
Sanat alanına baktığımızda, sanac eseri dediğimiz var-olan'ı ya bir şiir, ya bir re
sim, ya bir heykel, ya bir yapı, ya da bir müzik parçası, v.b. olarak görürüz. Sanat 
eserinin varlığını somut olarak incelemek demek, bir şiiri, bir resmi, bir yapıyı, 
bir müzik parçasını ontolojik yönden araştırmak, çözümlemek demektir. Buna 
göre, sanat ontolojisi de, aslında, bir edebiyat ontolojisi, bir resim ontolojisi, bir 
yapı eseri ontolojisi ve bir müzik ontolojisi olacaktır. Biz de, bu çalışmada ta
bii olarak aynı şeyi yaptık. Ve bütün bu sanat alanlarından bazı örnekler alarak, 
onları ontolojik yönden açıklamağa çalıştık. Sonra, somut birer var-olan olarak 
bu tek tek sanat eserlerinin incelenmesi, bizi bir değer teorisine götürdü. Çünkü, 
estetik değer de, sanat eserlerinin varlığına ontik olarak yapışık bir sfer'dir. Bu
nun için, araştırmamızın son bölümünde bir değer teorisi geliştiriyor ve bu değer 
teorisini de Nicolai Hartmann'a dayanarak temellendirmeğe çaluşyoruz.-

Sunduğumuz bu çalışma, yalnız bir teori, bir sanat teorisi olmayıp, aynı za
marJda o bir metodolojiyi de beraberinde getiriyor. Çünkü, sanat ontolojisi, aynı 
zamanda sanat eserlerini bir kavrama ve bir çözümleme metodudur. Bu ontolojik 
metodun özelliği, onun sanat eserlerini ontik bir bütün olarak ele almasıdır. Eğer 
hu çalışmamız, biJyle bir metodun sanat eserlerine uygulanması yönünden belli 
bir ışık ve dürtü verebilirse, bu, bizim için büyük bir mutluluk olacaktır. 

Suadiye, 4 Kasım 1965 İsmail TUNALI 



BİRİNCİ KISIM 

Genellikle Ontoloji 

1. Eski Ontoloji 

Çağdaş felsefe görüşleri arasında en temelli ve en önemlilerinden biri, hiç 
şüphesiz, ontoloji'dir. Yirminci yüzyılda Nicolai Hartmann'ın kurduğu ve geliş

tirdiği bu felsefe anlayışı, var-olan'ı ve varlığın bütününü kendine konu olarak 
alır. Var-olan ve varlık nedir? Varlık tarzları, varlık tabakaları ve varlık kate
gorileri nedir? soruları, onun özellikle araştırdığı, üzerinde durduğu bir takım ana 
ve temel sorulardır. Bu çeşitten sorularla uğraşan ontoloji, gerçi modern bir fel
sefe anlayışıdır, ama, yine hemen şunu söyliyelim ki, gerek ontoloji kavramı ve 
gerekse işaret edilen soru ve problemler, hiç de öyle modern ve çağdaş bir takım 
soru ve problemler gibi görünmüyor. Şöyle ki ontoloji terimini daha R. Gocle
nus'un (Lexikon philosoph. 1613. s. 16) kullandığını görüyoruz. Sonra aynı kav
ramı Christian Wolff (1679-1754) bir bağımsız felsefe disiplini halinde temellen
dirir. Buna göre pek haklı olarak Wolff, ontoloji dediğimiz felsefe biliminin ku
rucusu olarak düşünülebilir. Böyle bir düşünme de pek yanlış sayılamaz. Ama, 
bu, sadece uzaktan bakıldığında ve problem yüzeysel olarak görüldüğünde böy
ledir. Çünkü çağdaş ontoloji ile Wolff'a dayanan eski ya da klasik ontoloji arasın
da ad benzerliğinden başka ortak bir yön yoktur. Wolff ontolojisi, eski, klasik on
toloji bir speculativ bilim, yani metafizikti. Oysa, çağdaş ontoloji, modern onto
loji, bir metafizik olmadığı gibi, onun ana özelliği de anti-metafizik oluşudur. Bu
nun için, çağdaş ontolojinin bu temel özelliğini görmeden, sadece adına bakarak 
onu eski ontolojinin bir devamı olarak görmek büyük bir yanlış olduğu gibi, mo
dern ontolojinin temel problemlerini ve bu problemlerin taşıdığı özelliği tanıma

mak da olur. 

Öte yandan, varlık kavramı ve varlık soruları ta Platon'a, Aristoteles'e ka
dar geri gider. Daha antik düşünme, varlık kavramı etrafında dönüp dolaşır. Pla-
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ton'da, örneğin to on (var-olan) bir ontos on (hakiki varlık) olarak idea'dır; bu
nun karşısında bir yandan gignomenon (oluş) bir yandan da phainomenon (görü
nüş) bulunur. Buradan bir düalizm'in ortaya çıktığını görüyoruz. Ama ne var ki, 
felsefi düşünmenin kendisine yöneldiği şey, ne oluş ne de görünüş olmayıp, idea'
nın varlığıdır. Bunun sonucu olarak da, felsefenin konusu özellikle kosmos noetos 
(zihni dünya) oluyor. Ama, felsefe, varlığı bütünüyle kucaklamak yerine, tek yan
lı bir yön içinde gelişiyor. 

Modern ontolojinin temel problemi olan var-olan, ya da varlık problemi da
ha temelli olarak Aristoteles' de kendini gösterir. Prote philosophia'nın (İlk-felsefe 
-Metafizik) üzerine eğildiği ana soru, ti esti (var-olan nedir?) sorusudur. Buna 
Aristoteles'in verdiği karşılık, to de ti'dir (vardır). Burada varolan şeyin var olan 
bir şey olarak belirlendiğini görüyoruz. Varolan var-olan şeydir temel existential 
yargısı ile felsefe için yeni bir temel keşfedilmiş olur. Bu yeni temel, on he on' -
dur: Var-olan bir şey olarak var-olan. Bunun yanısıra yeni bir bilim de ortaya çı
kar; bu bilim, prote philosophia, yani metafizik'tir. Metafizik, var-olanı var-olan 
bir şey olarak inceleyen bir temel bilimdir. 

Nicolai Hartmann'a, modern ontolojiyi kuran bu düşünüre göre, Aristote
les'in soruyu böyle ortaya koyması doğrudur. Çünkü, Aristoteles'in var-olan dedi
ği bu şey, genel varlıktan prensipçe farklıdır. Felsefenin ana ilgisinin genel varlık
tan var-olan'a kayması, felsefenin gelişmesi bakımından çok önemli bir olaydır. 
"Bunun için Aristoteles'in Prote philosophia'yı "on he on" un bilimi olarak anla
ması doğrudur. Eğer bu söz kelimesi kelimesine çevrilirse, o zaman (felsefe) so-· 
rusu 'varlığa' değil, ama 'var-olan'a yönelir-, yani var-olan bir şey olarak var
olan'a, ya da alıştığımız gibi söylersek, var-olan'a böyle bir şey olarak."1 

İmdi, bu var-olan şey nedir? Aristoteles ilkin buna şöyle bir genel karşılık 
verir: "Var-oian hakkında bir çok bakımlardan konuşulabilir."2 Var-olan hakkın
da bir çok bakımlardan konuşulabilir ne demektir? Bu, var-olan'ı çeşitli yönler
den kavramadığımızı ifade eder. Yani var-olanı biz ya kategori, ya kausalite, ya 
potens ya da aktus bakımından kavrıyabiliriz3 • İmdi, varlığı kendileriyle kavradı
ğımız bu prensiplerin neler olduğunu çok genel bir iki çizgi ile göstermeğe çalışa
lım. 

İlkin, varlığı kendileriyle kavradığımız bu prensipler kategori'ler adını alır. 
Kategori, Aristoteles'e göre, var-olan'ı kendileriyle kavradığımız ve dile getirdiği
miz deyiler olup, substans, nicelik, nitelik, ilgi, uzay, zaman, durum, sahip olma, 
etki ve edilgidir."4 Ancak, var-olanı kendileriyle dile getirdiğimiz bu genel ifade 

1) Nicolai Hartmann, Zur Grundlegung der Ontologie, s. 41 
2) Aristoteles, Methaphysik, IV. 1003 a 
3) Aynı eser, V. 1017 b; 1026 a, b 
4) Aristoteles, Kategoriler, IV. 
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formlarına, deyilere dikkat edilirse, bunların hepsinin var-olanı aynı derecede ve 
aynı kesinlikle dile getirmediği görülür. Çünkü, her var-olan to de ti (vardır) ifa
desinde tam anlamını bulduğu gibi, to de ti de en yetkin ifadesini substans kate
gorisinde elde edebilir. Çünkü, substans kategorisi, ti esti (nedir-) ontolojik soru
suna verilen en kesin, en yalın bir karşılık formudur. "Gerçi to de ti, bütün kate
gorilerle ilgilidir, ama hepsi ile aynı derecede ilgili değildir. Bazısı ile çok derin
den ilgili olduğu halde, bazısı ile hiç de böyle derinden ilgili değildir. Böylece de 
ti esti sorusu, doğrudan doğruya yalnız substans kategorisi ile ilgilidir, ama belirli 
bir ölçüde de öbür kategoriler ile"5

• O halde substans, var-olanı ana-özü içinde 
bize bildiren bir kategoridir; böyle olduğuna göre de, var-olanı araştıran felsefe, 
aslında, varlığın özünü, substansını araştıran bir metafizik olur. Prote philosop
hia'nın on he on'u araştıran bir temel bilim olarak tanımlanmasıyla onun bir 
substans teorisi olması arasında büyük bir ayrılık vardır. On he on bilimi olarak 
işe başlıyan Prote philosophia, ontolojik bir tavırla ve bir intentio recta (tabii ve 
nesnel tavır) ile işe giriştiği halde, var-olanı substantiel bir açıdan açıklamağa 

kalkınca, nesneden dönüşlü bir tavır, yani bir intentio obliqua tavrı almış olur. 
Çünkü gerek hypokeimenon anlamında gerek eidos gerekse to ti en einai anlamla
rında anlaşılsın, var-olan karşısında alınan tavır, var-olanın düşünceye geri götü
rülerek, lojik yoluyla açıklanmak istenmesiyle tamamen reflexion'a dayanan bir 
tavır olur. Intentio obliqua ise, ilerde ele alırken belirteceğimiz gibi, ontolojik 
tavra tamamen aykırı olup, özellikle tipik bir metafizik tavırdır. 

Öte yandan, Aristoteles yalnız substans yönünden değil, kausalite yönünden 
de var-olanı belirlerken, yine bir intentio obliqua'ya, reflexion'a dayanan bir ta
vır alır. Aristoteles'in dört neden teorisinde, bu, açık olarak görünür. Var-olanı 
belirleyen dört neden vardır: 1) Causa materiae: maddi neden. 2) Cansa formae: bi
çim nedeni. 3) Causa finalis: erek nedeni. 4) Causa efficiens: hareket ettirici ne
den. Aristoteles, var-olanı belirlemek isterken, bir lojik kategorisi olan kausalite'
ye, bütün bu nedenlere sıkı sıkıya sarılıyor. Böyle bir tavır içinde, var-olanı var
olanın dıışnda bulunan, lojik karakterde bir takım ilkelerle açıklamak ve belirle
mek istiyor. Böyle bir tavır içinde ulaşılan bilgi, gerçi bir felsefedir, ama aslında, 
metafizik olan bir f~lsefedir, yani dogmatik, speculativ ve kritiksiz bir ontolojidir. 

Bu özellikler, eski ontolojinin en temel özellikleri olarak kendini gösterir. 
Nitekim, ontoloji'yi bir temel felsefe olarak temellendiren Christian Wollf da, on
toloji dediği felsefeyi böyle lojik bir ilgi içinde ele alıyordu. Christian Wollf, Me
taphyska'sının birinci kısmını teşkil eden ontoloji'yi şöyle tanımlar: ''Ontologia 
seu philosophia prima est scientia entis in genere, seu quatemus en.s est (Ontoloji 
veya ilk felsefe, var-olanın cins olarak veya var-olduğu derecede bilimidir)6• 

5) Aristoteles, Metaphysik, VII. 1030 a. 
6) Chr. Wolff, Ontologia, § 1. 
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Böyle bir ontoloji, varlığı genelliği içinde ele alacaktır. Varlığı genelliği içinde ele 
almak, tek tek yani birey halindeki real var-olanları değil de, bunların en yük
sek cinslerini ele almak, belirlemek anlamına gelir. Bu cinsler ise, ontolojik de-

' ~ ğ_il, lojik karakterde olan şeyler, kavramlar, formlardır. Bunun tabii bir sonucu 
olarak da şu ortaya çıkıyor: ontoloji, var-olanların kendilerini, real varlığı bir ke
nara bırakıyor, onların kavramlarını, cinslerini, yani noetik (-intellegibl) şekilleri

ni, özleri, essentia'ları inceliyor. "Bu ontoloji (dogmatik ontoloji), hakikatte, real 
varlığa özgü bir görüş noktasına varmaz, aynen alındığında, o, bir ontoloji bile 
değildir; sadece bir ideal varlık mantığı olarak kalır, ve bu ideal varlığın yapıları
nı, hiç kontrol etmeden real varlığın yapıları olarak kabul eder."7 Bu dogmatik 
ontoloji için, tek tek var-olanlar, real varlık değil de, bu var-olanların ideal form
ları, yüksek cins kavramları, söz konusudur. Bunlar da, eo ipso lojik bir takım 
formlardır. "Böyle bir şey olarak varlıkta önemli olan form'dur; çünkü, form içi
ne giren madde, Aristoteles'den beri a lojik ve bilinemez olarak kabul ediliyor
du."8 Buradan şu çıkar ki, bilinebilir olan ve bilinmesi gerekli olan şey sadece 
form'lardır. Hakiki bilgi de, yine bu form'ların bilgisidir. Ama, bu "formun bil
gisinden nasıl emin olunabilir? Buna teori, mantık ile diye karşılık verir. Mantık 
kanunları, varlık kanunlarıdır, mantıki kavramlar ise, var-olanın özleridir (essen
tia), yani aranan formlardır. 'Tanımlar' içinde onlar, açık ve seçik olarak bulu
nurlar. Tanımlar da, yine, en yüksek cinsle başlarlar ve en son şey olan ~--
specif ica ile son bulan bütün bir ayrımlar düzeninden oluşurlar. Kavram piramidi
nin lojik şeması, buna göre, real varlığa hakim olur. "9 Ama, lojik formlar başka

dır, real varlık yine başkadır. Varlığın ideal formlar içinde ele alınışı hiç bir za
man real varlığın bilgisini sağlıyamaz. Bu, sadece bir mantık olur. Mantık ise, on
toloji değildir. Bunun içindir ki, eski ontoloji, mantık alanı ile ontolojik alanı bir
birine karıştırmış, ontik alanı genel mantık kanunlariyle açıklamağa gitmiş, bura
dan da ontoloji' için talihsiz bir meta-basis'e ulaşmıştır. 

Şüphesiz, böyle bir ontoloji, yine dogmatik, speculativ, deduktiv bir ontoloji 
olacaktır. Böyle bir tavır, bütün eski ontolojinin ana tavrı idi. Böyle bir tavrın on
tolojiyi başarıya götürmesi güçtü; gerçekten de ontoloji, belli bir başarıya ulaşa
mamıştır; onun başarısızlığının ana nedeni burada bulunur. "Eski ontolojinin ha
tası, onun deduktiv tavrından, yani önceden kabul edilen akla uygun pek az sa
yıdaki prensiplerden hareket ederek evrenin yapısını düşünmeden ibaretti. Bunun 
için karakteristik olan, oldum olası belli 'apaçık' bilgilerden, örneğin oldum olası 
varlık kanunları olarak kabul edilmiş olan mantık kanunlarından hareket etme
dir. "10 Bu deduktiv tutum, bütün eski ontolojinin genellikle uyguladığı biricik bir 

7) N. Hartmann, Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis s. 181. 
8) Aynı eser, s. 183. 
9) Aynı eser, s. 183. 
10) Nicolai Hartmann, Zur Grundlegung der Ontologie, s. 34. 
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tutumdur. "Örneğin daha Aristoteles Metaphysika'sının ili. kitabında çelişme ve 
üçüncü halin imkansızlığı önermesini ele alır; onun potens ve aktus kavramları, bu 
temel üzerinde ifade kazanır. Christian Wolff da, yeter sebep önermesini, çelişme 

önermesinden türetmeğe çalışmakla yine böyle hareket eder. Bu türetme, onun 
ana eserinin bütün geri kalan yanlışlarının dayandığı noktadır. Bunlar öyle yan
lışlıklardır ki, söz konusu eserin değerli yanlarının görülememesine ve ontolojinin 
adının, günümüze gelinceye kadar speculativ metafizik'in nefret edilen adı ile ka
rıştırılmasına sebep olmuştur."11 Gerçi böyle bir iddiaya karşı, günümüz ontolo
jisinde de kategoriler var, eski ontoloji de kategorileri kullanmıştır, bu onun de
ğerliliğini göstermez mi? diye bir itiraz da bulunulabilir. Bu bir bakıma doğru
dur, gerçi eski ontoloji de kategoriler kullanmıştır, ama bunlar varolanı belirle
mede yeterli olamadıkları gibi, çoğu da onlar, Aristoteles'de olduğu gibi dilden 
alınmış bir takım dil formlarıdır, deyi'lerdir. "Eski ontolojinin kategorileri" di
yor Nicolai Hartmann, "son derece basit ve bundan başka da çok geneldirler. 
'Form' kategorisi statiktir, 'oluş" u (proces) kavrıyamaz, real dünya ise baştan 

başa oluş içindedir. 'Madde' kategorisi, nesnelerin varlık tarzından alınmıştır, ru
hi ve tinsel hayata uymaz, hatta organik aknda bile yalnız aşağı bir eleman ola
rak bulunur. Platon'un idea ve şey karşıtlığı tümel olan bir şeydir· ama, evreni 
"zaman-dışı varlık" ve "oluş içindeki görünüş" diye parçalar; birincisi real değil
dir, ikincisi ise, varlıktan yoksun kılınmıştır." 12 Eski ontolojinin böyle bir yön ve 
speculativ bir karakter almasının nedeni, onun var-olanı ve var-olanın bütünlü
ğünü bir yana bırakıp, dil ve mantığı varlığı açıklamada birer dayanak noktası 
olarak almasında bulunur. "Ama evren-bütününün daha yakından nasıl olduğu 

hakkında, eski ontolojinin henüz pek az bir fikri vardı. O, evrenin bütünlüğünü 
,birkaç karşıtlık içinde kavramağa çalışıyordu, form ve madde, potens ve aktus, 
idea ve şey (essentia ve ens) gibi."13 Şüphesiz, böyle deduktiv-speculativ bir on
toloji, var-olan ile, var-olan karşısında alınması gerekli olan tavırdan olduğu gi
bi, varlığı araştıran bilimsel tavırdan ve araştırmadan da uzak kalmış ve bunun 
sonucu olarak da, dogmatik, rationalist bir karakter almıştır. Yeni ontolojiyi, eski 
ontolojiden ayıran en kesin sınır ve ayrılıklardan biri de bu noktada bulunur. Bu
nu Nicolai Hartmann şöyle belirliyor: "Artık söz konusu olan ontoloji, empirik 
bir araştırma temeline dayanmadan, genel prensiplerden apriori çıkarımlar yapan 
eski, kritikten yoksun ontoloji değildir. Burada söz konusu olan, çeşitli bilgi alan
larında kazanılan bilimsel bilgilerin gösterdiği büyük bir çokluğun değerlendiril
mesidir. Ulaşılmak istenen ontoloji, şu halde, en baştan bu araştırma sonuçlarına 

11) Aynı eser, s. 34. 

12) N. Hartmann, Neue Ontologie in Deutschland, s . 19. 
13) Aynı eser, s. 19. 
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bağlıdır; ve o, bununla da, onların sağlamlaştırılmış bilgi metodunu önceden şart 
koşar."14 

Demek oluyor ki, gerek adı ve gerekse içeriği yönünden ontoloji, modem 
bir felsefe anlayışı değilmiş gibi görünürse de, aslında, eski ontoloji hakkında yu
karda söylediklerimiz göz önüne alınırsa, böyle bir iddia, iddia değerini kaybeder. 
Ontoloji, çağdaş ontoloji, yeni bir tavır ile konusuna eğilmek gereğini duyar. Bu 
tavır, bir intentio recta'dır; nesnel, var-olana uygun bir tavırdır. Var-olan, insan 
süjesi karşısında bu süje'den bağımsız olarak vardır ve süje'nin onu böyle bir 
nesnel tavır içinde ele alması gerekir. Var-olan, ya da var-olanların bütünlüğü, ho
mojen değil, heterojen'dir. Bu heterojen tabiatı çeşitli bilimler araştırır. Var-olanı 
araştıracak olan ontoloji, bu bilimlerle de belli bir temas ve ilgi içinde bulunma
lıdır. Ontoloji, bu yönden, çağının bilimsel görüşlerini ve bilim sonuçlarını da bi
lecektir. Ama bütün bunların yanısıra, modern ontolojinin hareket noktası, yine 
vaktiyle Aristoteles'in ortaya koyduğu problem olacaktır: Ti esti ve on he on. 

II. Modern Ontoloji 

Modern ontolojinin de çıkış noktası aynı on he on problemidir. O da proble
mini, var-olanın varlığını araştırmada bulur. Ama ne var ki, var-olanın varlığı de
yince, buradan eski ontolojinin anladığı gibi, var-olanın cinslerini, form ve özleri
ni anlamaz. Eski ontoloji, bu elemanlar arasındaki ilgiyi bir varlık ilgisi sayıyor 
ve zihni bir işlemle varlığı ispat etmeğe çalışıyordu. Burada, örneğin, Descartes'in 
ben'in, Tanrının ve dış dünyanın varlığını nasıl ispat etmeğe çalıştığı hatırlansın. 
Bu bakımdan, eski ontoloji bir ispatçı metafizikti. Oysa, "burada söz konusu olan 
ontoloji, skolastikçi ve rationalistlerin temsil ettiği eski ontolojiden kesin olarak 
ayrılır. Eski ontoloji, doğrudan doğruya var-olanın bir mantığı olmak istiyordu. 
Hakikatte ise y~pılan şey, lojik yapıların varlık sfer'ine bir aktarılışı idi. Özden 
(essentia) varlığın (e:xistentia) çıkarılması, daha en başından mantık sfer'inin 
hypostase'laştırılmasına dayanan bu yöntemin sadece basit bir sonucu idi. Bu on
toloji, salt konstruktiv, deduktiv ve rationalistti."15 Buna karşılık, yeni ontoloji, 
somut olan var-olanlardan hareket eder ve bunun sonucu olarak da, mantık ve 
varlık arasında herhangi bir metabasis'e düşmekten kurtulduğu gibi, deduktion ve 
konstruktion'dan da uzak kalır. "Hakiki bir ontoloji, mantıki sfer'e dayanan gö
rüş noktası karşısında kritik bir tavır almalıdır. O, ne lojik ne de alojik bir peşin 
tavır alacak, ne rationalist ne de irrationalist olacaktır."16 Bunun sonucu olarak 
da, ontolojinin, yeni ontolojinin kritik bir ontoloji olması gerekir. Bu kritik on-

14) Aynı eser, s. 8 
15) N. Hartmann, Grundzüge einer Metaph. d. Erkenntnis, s. 180 
16) Aynı eser, s. 182 



CENELLİKLE ONTOLOJİ 7 

toloji için, artık var-olan yalnız var-olan bir şey olarak vardır. Yoksa, onun cins 
kavramları, onun özü olarak kabul edilip bu kavram ve formların araştırılması 

yönüne gidilmez. Bu anlamda, artık yeni ontoloji, ne ispatçı bir ontoloji olur ne 
de axiomcu, deduktiv bir ' metafizik olur. "Kritik ontoloji, 'yukardan', sentetik 
olarak, axiom'lara, hypostase'lara, özdeşlik iddialarına dayanarak mümkün değil
dir; tersine, 'aşağıdan', yapı fenomenlerinin analizi ile mümkündür. Böylece de, 
aslında analitik bir ontoloji olarak mümkündür."17 Böyle analitik bir tavırla da, 
varlığa, somut olan var-olanlara yönelecektir. Onların varlık yapılarını analiz ede
cektir. Varlık ya da var-olan, süjenin ve onun lojik kategorilerinin dışında, onlar
dan bağımsız olarak burada ya da şurada vardır. Var-olan var-olan şeydir ve bu 
anlamda kendi-başına olan şeydir. İnsan, kendi de dahil, böyle bir var-olanların 
real dünyası ~çinde yaşar ve böyle bir dünya tarafından çevrelenir. Onun ödevi, 
bu kendi başına var olan varlığı incelemek ve araştırmaktır.-

Varlık problemlerinin speculativ-rationist bir metafizik yönünde geliştirilme
siyle bir transcendent disiplin olan eski ontolojinin yanısıra ve onu izleyerek mey
dana gelen felsefe teorileri ve görüşleri de, eski ontoloji ile birlikte, varlık soru
larının büsbütün gün ışığına çıkmalarına engel olurlar. Çünkü, bütün bu teori ve 
akımlarda, varlık yine tek yanlı ve deduktiv, konstruktiv ve transcendent bir me
tafizik yönünde yorumlanmakta ve açıklanmaktadır. Oysa, ontolojinin varlık kar
şısındaki temel tavrı, şeye yönelen bir tavır, bir intentio recta'dır. Bu anlamda, 
ontoloji, bir 'bu yan' nesneleri ile, onların somut varlığı ile ilgilidir. "Ontoloji, fel
sefi görüş noktalarının ve sistemlerinin karşıtlığı karşısında olduğu gibi, metafi
zik problemler karşısında da belirli bir 'bu yan' tavrı ile başlar. Bir 'evren nede
ninin' olup olmamasının, bu nedeninin bir zeka formunda olup olmamasının, onun 
oluşunun erekli olup olmamasının, ontolojinin soruları için daha en başından hiç 
bir önemi yoktur. Var-olan bir şey olarak var-olanın karakterinde, bu, pek bir şey 
değiştirmez."18 Ontolojinin bu tavrı çok önemlidir. Çünkü son yüzyıllarda felse
fenin gösterdiği çeşitlilik ve felsefe akımlarının, 'izm'lerinin çokluğu, özellikle 
idealist yöndeki akımlar, bu ana problemi, var-olanın kendini gözden kaçırmış; 
varlığın ana nedeni araştırılırken, varlığın kendi, var-olan unutulmuştur. Bunun 
için, 'bugünkü düşünme için ontolojinin ödevi hiç bir şekilde daha az önemli de
ğildir. Bu ontoloji karşısında direnen şey ise, en azından yüzelli yıllık geleneğin 

sağlamlaştırdığı düşünme alışkanlığının zorlamasından başka bir şey değildir. 

Varlık sorusunun düşmanları, artık özellikle idealistler değildir. Ama, bütünüyle 
idealist düşünce formunun varisleridir. Onlar, bunu, bilmedikleri için, düşünme
lerinin oluşunu belirliyen geleneksel düşünce mirasına sımsıkı sarılırlar." 19 Bura-

17) Aynı eser s. 187 
18) N. Hartmann, Zur Grundleg. d. Ontologie, s. 39 
19) Aynı eser, s. 52 
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dan ontoloji için yeni bir imkan ufku açılıyor. Gerek eski ontoloji gerek metafizik 
ve gerekse idealist teoriler, varlığı ve var-olanı atlayıp geçtiğine göre, varlığı araş
tıracak yeni bir bilime ihtiyaç vardır. Bu bilim, hiç şüphesiz yine ontoloji olacak
tır, ama, bu artık yeni, modern anlamında bir ontoloji olacaktır, intentio recta'ya 
dayanan bir ontoloji. "Ontoloji, tek yanlı felsefi teorilerden değil de, doğrudan 
doğruya hayattan ve bilimsel çalışmalardan hareket etmesi bakımından, daha en 
başından kendine uygun bir tavır içinde bulunur. Intentio recta yolunda kendini 
hazır bulur."20 

Şüphesiz, ontolojinin böyle bir tavır içine girebilmesi için, onun yeniden ele 
alınması, yeniden temellendirilmesi gerekir. Başka türlü söylersek, intentio recta'
ya dayanan bir tavır alabilmesi için, onun transcendent, speculativ, axiomcu bir 
tavrı bırakıp, gerçeğe, var-olana inmesi, var-olanı araştıran bir bilgi olması, öbür 
bilimlere yaslanması gerekir. Bunun için "ontoloji, bütün bilim alanlarının araştı
rılması ontolojide şart olarak kabul edilmekle ancak yenileştirilebilir."21 Böyle 
yenileştirilmiş bir ontoloji, metafizikten, varlığı tek yanlı olarak yorumlayan fel
sefe sistemlerinden kurtulur, varlığa ve var-olana yönelir. Bu var-olana yönelme 
ve onu araştırma, eski ontolojinin bu ilkesi, modern ontolojinin de yine bir ilkesi 
olmuş olur. "Ontolojinin ilk işi, var-olan bir şey olarak var-olanı bütün genelliği 
içinde açıklamaktır, tıpkı var-olanın veri'sini prensip yönünden sağlamak olduğu 
gibi."22 

Ne var ki, var-olan, genel olarak evrende homojen olan bir şey değildir. Ter
sine, intentio recta, bize, var-olanların heterojen olduğunu gösteriyor. Bu hetero
jen var-olanlar, evreni, dünyayı meydana getiriyor, daha doğru bir deyimle, 
dünya gerçekliğini, ya da real dünyayı meydana getiriyor. Var-olanı incelemek, 
zorunlu olarak şuhalde bu heterojen var-olanların oluşturdukları real varlığı, yani 
real dünyayı bir bütün halinde, istisnasız olarak açıklamağa götürür. Var-olanı 

açıklamak isteyen ve ödevini bu yolda gören ontoloji, var-olanların bütününe yö
nelmek zorunda kalır. Var-olanların bütünlüğü, gerçek olanın, real olanın bütün
lüğü reaI dünyanın birliği anlamma gelir. Ontoloji, şu halde, zorunlu olarak real 
dünyayı, onun heterojen tabiatı içindeki yapıyı araştıracak ve çözümlemeğe çalı
şacaktır. "Çünkü, real dünyanın birliğini kavrıyabilmek, bu dünyayı kendi yapısı 
ve kendi bölümleri içinde kavramak demektir. Onun sahip olduğu birlik, aynı bi
çimde oluşun gösterdiği bir birlik olmayıp, birbirinden çok farklı şekillenmiş bir 
çokluğun üstüste istifine ve birbiri üstünde yükselmesine dayanan bir birlikdir. Bu 
birlik de o şekilde olur ki, tip yönünden bu birlikte daha aşağı ve daha kaba olan
lar taşıyıcı olarak temelde bulunurlar, bunlara dayanan daha yukarı olanlar, on-

20) Aynı eser, s . 52 
21 ) Aynı eser, s . 35 
22 ) N . Hartmann, Aufbau d. realen Welt, s . 1 
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ların üzerinde yükselirler."23 Ontolojinin araştırdığı şey, şu halde, bu real dünya
nın bütünlüğü ya da birliğidir. Ama, bu real dünya heterojen olduğuna göre, real 
dünyanın birliği nasıl sağlanabilir? Yani çokluğun olduğu bir yerde nasıl olur da 
bir birlik ve bütünlükten söz açılabilir? Burada, real dünyanın birliğinden söz 
açılırken, onun gösterdiği çokluk görmemezlikten gelinmiyor. Tersine, onun bü
tünlüğü ve birliği, doğrudan doğruya bu çokluğa dayanır. Ancak, bu çokluk, ge
lişigüzel bir çokluk olmayıp, bir tabakalar çokluğudur. "Real dünyanın yapısı, bir 
tabakalı yapıdır. Burada önemli olan, kesimlerin aşılamazlığı değil -bu kesimler 
yalnız bizim için olabilirdi-, tersine yeni kanunluluğun ve kategorial biçim ver
menin başlamasıdır, gerçi, aşağı kesimlere bağlılık içinde, ama yine de nrılara 

karşı, sahip oldukları bir özellik ve bağımsızlık içinde. "24 

Şu halde, real dünyanın yapısı tabakalı bir yapıdır. Ontoloji, bu bütünü araş
tırırken onu bu tabakalar içinde bir bir ele alacaktır. Ama, ilerde göreceğimiz gi
bi, bir çokluğu ve kesimliliği gösteren bu tabakalar sisteminde bağlamı teşkil eden 
bir ana münasebet b:çimi vardır. "Her kesim üzerinde tabakalar arasında aynı 
münasebeti buluyoruz; bu da, a~ağı tabakalara dayanılması ve orıların şart olma
sı, aynı zamanda onlara dayanan tabakaların kendi özel formları ve özel kanun
luluğu içinde bağımsız oluşları münasebeti. Bu münasebet, real dünyanın asıl bir
liğidir. Dünya, çeşitliliğine ve heterojen olmasına rağmen, hiç de birlikten yoksun 
değildir. Onun bir sistemli birliği vardır, ama, bu sistem, bir tabakalar sistemi
dir."25 İşte, modern ontolojinin araştırmak üzere konu olarak ele aldığı varlık, 
böyle varlık tabakalarının oluşturduğu bir tabakalar sistemidir. 

Ama, bu sisteme giden yol, var-olandan kalkmaktadır. Çünkü bütün bu ta
bakalı sistemi meydana getiren şey odur. Tabakalar, aşağıdan yukarıya doğru 

uzanduğna göre, gerek aşağı gerekse yukarı tabakaları oluşturan varlık, bu var
olan dediğimiz şeydir. Bütün bu heterojen varlığı kuran odur. Real dünyayı ve 
onun tabakalar sistemini araştıracak bir bilim olan ontolojinin, var-olan ile işe 

başlaması, onun tavrına, intentio recta'ya da uygun düşer. Bunun için, ilkin var
olanın modern ontolojiye göre belirlenmesi, karşımıza bir buyruk olarak çıkar. 

III. Var-olan 

A) Geleneksel ve reflexion'a dayanan var-olan kavrayışı. 

Ontoloji, "var olan bir şey olarak var-olan'ın bilimidir" dedik. İmdi bu var
olan nedir? Günümüz ontolojisinin var olan deyince anladığı şey, genellikle şim-

23) Aynı eser, s. 198 
24) Aynı eser, s. 199 
25) Aynı eser, s. 198 
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diye kadar felsefede varlık deyince anlaşılan şeyden oldukça farklıdır. Şimdiye 
kadar var-olan deyince ne anlaşılıyordu? Günümüz ontolojisinin var-olan deyin
ce anladığı şeyi belirlemek için, bu geleneksel varlık anlayışının bilinmesi hem 
faydalı hem de lüzumludur. 

Geleneksel 'varlık' kavrayışlarının başında 'var-olan'ın şey, nesne olarak 
anlaşılması gelir. Var-olanı böyle sadece şey ya da nesne olarak kavramak, son 
derece naiv bir görüştür. "En naiv görüş, var-olanı şey, varlığı da eşya olarak an
lar. Gerçi, bu görüş kolayca çürütülebilir, hatta en hafif bir tenkide bile dayana
maz. Çünkü, şurası açıktır ki, organik varlık nesne içine girmez, nerde kaldı ki 
ruhi ve tinsel varlık girecek ... Nesnelerin büyük bir göze batarlığı ve açıklığı var; 
buna karşılık ruhi ve tinsel varlık o derecede güçsüz, temelsiz ve kavranması gü5-
tür ve var-olan olarak kavranamaz."26 Nicolai Hartmann'ın ifade ettiği gibi, böy
le bir varlık kavrayışı son derece çocuksu ve temelsizdir. Burada varlığın nesne 
olarak belirlenmesinde en temel belirleyici, hiç şüphesiz, duyulardır. Ama, bütün 
varlığı duyusal olarak kavrıyabilir miyiz? Başka türlü söylersek, bütün varlık, 
duyularla kavranabilir olan bir varlık mıdır? Şüphesiz ki bütün varlık duyulur 
varlıktan ibaret değildir. Ve varlığı yalnız şeye, nesneye geri götürme, duyulur ol
mıyan varlığın gözden kaçırılmasına sebep olur. Çünkü, daha hiç olmazsa Aris
toteles'den beri varlığın maddi alanı üzerinde organik ve ruhi alanların bulundu
ğunu biliyoruz. Var lığın sadece nesneler dünyası ile sınırlandırılması, bu bakım
dan varlığı sınırlı ve eksik olarak tanımak sonucunu doğurur. 

Bir başka geleneksel görüş de, yine Nicolai Hartmann'a göre, 'var-olan'ın 

bir veri olarak kabul edilmesidir. "Bu görüş eski bir görüş olup, iki kaynağını 
yansıtan iki biçim içinde görünür. Birisi, var-olanı duyuların verdiği bir şey olarak 
düşünür; Sokrates öncesi düşüncesinin arka planında bulunur, son sensualizmin 
(esse= percipi) iddialarına gelinceye kadar devam eder. Öbürü ise, var-olanı, 
şimdi-olan şey27 olarak kavrar; buna göre, geçmiş olan da tıpkı gelecek olan gibi 
var değildir."28 Bu görüş de varlığı kavramada yukarki görüşten hem daha farklı 
hem de daha başarılı değildir. Varlığı parusie'ye bağlamak, şimdi olmıyan, şu an 
veri halinde bulunmıyan, yani veri olarak verilmemiş olan şeyi inkar etmek sonu
cuna götürür. Ama, var-olan yalnız şimdi bize verilmiş olan şey midir? Hiç şüp
hesiz var-olan yalnız şimdi bize verilmiş olan şey değildir. Çünkü biz, yalnız şim
di içinde yaşamayız, tersine, insan üç boyutlu bir zaman içinde yaşar. Geçmiş, bi
ze hatırlamakla verilir, gelecek de beklemelerle. Hatırlamanın ve beklemenin sağ
ladığı veri'ler de, şimdi'nin bildirdiği veri'ler kadar güçlüdür ve bir varlığa sahip
tir. 

26) N. Hartmann, Zur Grudleg. d. Ontog. s . 57 
27) Felsefedeki deyimiyle söylenirse : parusie. 
28) N. Hartmann, Zur Grundleg. d. Ontolog. s . 58 
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Yine gelenekle gelen bir başka varlık kavrayışı daha vardır; bu varlık kav
rayışı yine veri'ye dayanır, ama ulaştığı sonuç yukarki görüşün ulaştığı sonucun 
tam tersidir. Şöyle ki: "Veri'nin yalnızca temelli olmıyan belli varlık karakterleri
ne bağlı olduğu , keşfedilince, haklı olarak başka bir extrem'e gidilir: Veri, genel 
olarak, yalnız yüzeydir, dışsal bir şeydir; asıl varlık ise, bu dışsal olan şeyin içi'dir, 
gizli olan, veri olmıyan şeydir. İmdi, duyulur olan, daha yüksek bir algıyla kavra
nan duyu-üstünün yararına olmak üzere, değerinden soyulur."29 Böyle bir görüş 
ve varlık kavrayışı ta Antikite'den beri daima Batı felsefesinde hatta daha önce 
Hint felsefesinde kendini göstermiştir. Hint düşünmesinde maja-ataman, Grek dü
şünmesinde phainomenon-ousia, Ortaçağda mundus-Deus, Yeniçağ düşünmesin
de accidentia-substantia karşıtlıklarındaki birinci eleman, daima varlıktan 

yoksunluğu, ikinci eleman ise varlığı, yetkin varlığı gösterir. Böyle bir varlık kav
rayışı da, res (şey) dünyasının, yani res extensa'nın inkar edilmesi sonucuna götü
rür. Ama, böyle real dünyanın inkar edilerek varlığın sadece irreal bir varlığa in
hisar ettirilmesi, varlığın bütünlüğüne aykırı olan, extrem bir görüşü ifade eder.J 

Görülüyor ki, bütün bu geleneksel varlık kavrayışlarında, varlık, bütünüyle 
değil de, sadece belli bir perspektiv ve açı içinde ele alınıyor. Ve bu açının dışın
da kalan varlık alanları, varlık-dışı olarak belirleniyor. Şüphesiz, bu gibi tek yan
lı ve eksik varlık kavrayışları, varlığı bütün olarak kavramak isteyen ontolojinin 
bu tavrına aykırı düşer.-

Ontolojinin tavrı, daha önce de işaret ettiğimiz gibi, intentio recta'dır. ar
olanı kavrayış ve ele alışı, bu tutum içinde olur. Buna karşılık, çoğu var-olan kar
şısında alınan tavır, reflexion'a (intentio obliqua) dayanan bir tavırdır. İmdi, on
tolojik tavrın, varlık kavrayışının daha iyi belirlenmesi için, kısaca bu reflexion'a 
dayanan tutumun varlık kavrayışını ve tavrını görelim. Nicolai Hartmann, bu 
kavrayışı şöyle belirliyor: "Reflexion'a dayanan bütün kavrayışların ana iddiası 
şudur: Var-olan 'obje' dir. Bu iddia, her çeşit bilinç aktının iç obje korrelatını içe
recek genellikte anlaşılabilir; tasavvuı;ın da, fantazi ve speculativ düşünmenin de 
objesi vardır, aynı şekilde ümit, arzu v.s. nin de. Bu genellik içinde, realite veya 
irrealiteyi dikkate almaksızın, var-olan, bir 'intentional obje' olurdu."30 Varlığı 

bir intentional .obje olarak görmek ve anlamak, var-olanı sadece bir bilinç inten
tion'unun, bir bilinç aktının karşılığı olarak kavramak anlamına gelir. Var-olan 
acaba yalnız bir bilinç korrelatı mıdır? Şüphesiz ki sadece bir bilinç korrelatı de
ğildir. Var-olanı yalnız bir bilinç korrelatı olarak görmek bir hata olur. "Burada
ki hata apaçık ortadadır. Böylece, düşünülen ve tasavvur edilen şey, var-olandan 
hiç bir yolda ayırdedilemez. Ama, bu ayrılığı en çocuksu bir bilinç bile yapar."31 

29) Aynı eser, s. 78 
30) Aynı eser, s. 78 
31) Aym eser, s. 78 
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Buna göre, var-olan ile bir bilinç korrelatı olan obje birbirinden farklı olan şey
lerdir. 

Yine reflexion'a dayanan bir iddia daha vardır ve bu iddia, Nicolai Hart
mann'a göre şöyle der: "Var-olan, bilgi objesidir. Bilgi, işaret edilen akt tiplerin
den, objenin kendi-başına-varlığını bilmesi ve onu salt içsel intentional bir obje 

. oluştan ayırmakla ayrılır."32 Ama, var-olan, bir bilgi objesi olarak belirlenince, 
buradan ister istemez onun bir bilinç için bir obje olduğu sonucu çıkar. Çünkü, 
obje demek, bir süje için var-olan bir şey demektir. Acaba, var-olan sadece bir 
bilgi relation'u içinde mi ortaya çıkar? Bir bilincin kendisine yönelmediği bir şey 
acaba varlıktan yoksun mu olur? Burada hemen şunu söylememiz gerekir ki, var
olanın bütünlüğü ile obje bütünlüğü arasında bir örtüşme yoktur. Varlık, obje 
alanından daima daha geniştir. Çünkü, bildiğimiz şeyler, var-olanların daima bir 
kısmıdır. Bilginin genişlemesi, var-olanlar arasında bildiğimiz obje çemberinin 
daima genişlediği anlamına gelir. Bunun için, var-ohm, bilgi objesidir demek, var
olan ile bilgi objesini bir tutmak, özdeşleştirmek demektir ki, bu, gerçeğe aykırı
dır. Ontolojiye göre, ilerde daha ayrıntılı olarak göreceğimiz gibi, var-olan, sü
jeden bağımsız olarak vardır. "Ama sonra var-olanı obje olarak kavramak tutar
sızdır. Süjeden bağımsızlık, doğrudan doğruya var-olan şeyin bilinmeden de 'var
olduğunu' ifade eder; ama, bilinmek, var-olanın doğrudan doğruya objektion'u, 
yani var-olanın bir süje için obje olması ise, o zaman daha çok bunun tersi doğru 
olmalıdır : Var-olan, sadece var-olan olarak anlaşılırsa, hiç bir şekilde kendisin
den ötürü obje değildir. O, ancak, bilen bir süje tarafından obje kılınır ve gerçi 
bilginin (objektion) işe karışması ile. Bilginin başlaması daima var-olanı şart ko
şar. Var olan ise, bilgiyi şart koşmaz. 33 Çünkü, var-olan, bilinç aktlarından ba
ğımsız olarak vardır. Onun objeleşmesi, yani objektion süreci, ancak, bundan son
ra gelir. Ama var-olan, bir bilgi objesi olmadan da vardır. 

Nicolai Har.tmann, yine intentio obliqua'ya dayanan bir başka var-olan kav
rayışını fenomenolojik obje anlayışında bulur. Bilindiği gibi, fenomenoloji obje'den 
değil, fenomen'den kalkar. Ama, "çok anlamlı 'obje' kavramı yerine 'fenomen' 
kavramı konmakla bu durum değişmez. Fenomenoloji şöyle der: Önemli olan fe
nomenlerdir, fenomenler kavranmalıdır. Ve fenomenoloji, bununla da, var-olanı 

kavradığını sanır. Fenomenolojinin bu temel üzerinde bir real ontoloji denemesine 
kadar ilerlemiş olması tesadüfi değildir. Buradaki varsayım şudur: her var-olanda 
kendini gösteren (phainesthai) bir şey vardır. Buna göre, fenomenler kendini gös
teren var-olanlardır."34 İmdi, burada da ontoloji için problematik olan bir yan 
var; bu, var-olanın fenomen ile, kendini-gösterme ya da görünen şey ile özdeş ola-

32) Aynı eser, s. 78 
33) Aynı eser, s. 78 
34) Aynı eser, s. 78 
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rak görülmesidir. Buradan haklı olarak şöyle bir soru doğar: fenomen olmayan, 
kendini-göstermeyen bir şey var-olamaz mı? Şüphesiz ki olabilir. Bunun için i
colai Hartmann, bu fenomenolojik anlayışı şöyle eleştirir: "Burada iki yanlış var
dır. Birincisi, obje olmak gibi 'kendini-göstermek (phainesthai)' de var-olan bir 
şey değildir. Pekala gizli olan bir var-olan, yani fenomen olmıyan -bir şey olabilir. 
İkincisi: fenomenin daima fenomende kendini gösteren bir var-olan olması gerek
tiği fenomenin özünde bulunmuyor. Görüntü fenomenleri, boş görüntüler olabilir 
ve bunlar, bir şeyin görünüşü değildir. Sadece böyle bir şey olarak anlaşılan fe
nomenler, bu bakımdan salt intentional objelere benzerler; bu objelere bir var
olanı~ karşılık olup olmadığı bu objelerde farkedilemez. Her yerde var-olan var
olan olarak fenomen değildir."35 Buradan şu sonuç çıkar ki, fenomenolojinin var
lık kavrayışı, ontolojinin var-olan kavrayışından kesin olarak farklıdır. 

Reflexion'a dayanan var-olan kavrayışlarından bir başkası da var-olanın 

gündelik kullanma araçlarına bağlanıp açıklanmak istenmesidir. İnsan bir homo 
f aber olarak kendine bir araçlar dünyası yaratmıştır. Bu dünya teknik medeniye
tin gelişmesiyle ta en ilkel savunma araçlarından günümüzün makine dünyasına 
kadar büyük bir yetkinleşme gösterir. Bütün bunların da bir varlığı vardır. Elim
de tuttuğum kalem bir var-olandır, yazı yazdığım makine, v.s. hep birer var-olan
dır. Ama, varlık, sadece bu araçlar dünyası ile sınırlandırılabilir mi? Elbette ki 
böyle bir şey olamaz. "İmdi, var-olan, gündelik bir obje, kullandığımız bir şey 
olarak görünebilir. Ama, kullanma için var olma, yalnız bir eri formudur bir 
varlık formu değildir, nerde kaldı ki varlık olacaktır."36 Çünkü araç olmıyan bü
yük bir varlık dünyası da vardır. Var-olan, yalnız kullandığımız araçlar dünyasıdır 
demek, bu araçlar dünyasının dışında kalan geniş bir varlık dünyasının arlığını 

inkar etmek anlamına gelir. 

Böylece, ontolojiye aykırı ve reflexion'a dayanan varlık ve ar-olan ka ra
yışlarını gördükten sonra, şimdi intentio recta'ya dayanan ontolojik varlık kavra
yışını görmeğe geçelim. 

B) Ontolojinin var-olanı kavrayışı 

Gerek varlığın veya var-olanın geleneksel kavranışında gerekse reflexion'a 
dayanan kavranışında varlığın bir obje, bir süje için var-olan bir şey olduğunu 
gördük. İmdi, ontolojiye göre varlığı belirlerken yapmamız gereken ilk şey arlı
ğın obje ile ilgisini veya ilgisizliğini tespit etmektir. Buna göre şu halde obje ne
dir? - Obje, her şeyden önce bir bilinç korrelatıdır. Şu kalem . u masa, şu ağıt 

bir objedir, çünkü, bunlar, benim algı aktımın yöneldiği ve kavradığı eylerdir 

35) Aynı eser, s. 78 
36) Aynı eser, s. 79 
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yani, onlar benim birer algı içeriğimdir. Aynı şey tasavvur, fantazi içerikleri için 
de doğrudur. Böyle olduğuna göre, böyle bir obje olarak, örneğin masa, kalem, 
ya da hayal ettiğim, tasavvur ettiğim bir şey ancak bu aktlar sürdüğü, devam et
tiği sürece var-olabilir. Bu bilinç akt'ları ortadan kalkınca, bu objeler de ortadan 
kalkar. Bunlar için belki de en güzel formül Berkeley'in klasikleşmiş şu ünlü sözü
dür: esse est percipi (var olmak algılanmış olmaktır). Ne var ki, burada esse'nin 
yerini objectum alır. 

Ama, ontoloji için var-olan ile obje'nin özdeş olarak görülmesi doğru bir 
anlayış değildir; böyle bir şey, var-olanın yanlış olarak tanınmasına dayanır. "Hiç 
kimse gördüğu şeylerin, ancak kendi görmesiyle meydana geldiğini sanmaz; bir 
objeyi meydana getirecek bir algıya biz hiç bir zaman algı demeyiz de, olsa olsa 
tasavvur deriz."37 Buna göre, diyebiliriz ki, var-olan, süje'ye bağlı, süje'nin ~y
duğu (thesai), süje'nin tasavvur ettiği bir şey değildir. Böyle bir şey, gerçi bir ob
je olabilir, ama, bu bilinç aktları hiç bir zaman var-olanı var kılan birtakım ko
şullar değildir. "Var-olan olarak var-olan açıktır ki, konulmuş, kastedilmiş bir 
şey olarak var-olan değildit; var-olan, süje ile bağıntılı, obje olan bir var-olan de
ğildir. Varlık hakkında ise bu, varlığın konulmuş-olmadan, kastedilmiş-olmadan 

ya da tasavvur edilmiş-olmadan ibaret olmadığını ifade eder."38 Var-olan, obje 
ile özdeş değildir. Var-olan, bilgi süreci içinde belirlenebilir olan bir şey değildir. 
Çünkü, var-olan, eğer obje olarak anlaşılırsa, obje, bilgi sürecinde süjenin korre
latı olduğuna göre, buradan zorunlu olarak, objenin bilgi olayında meydana gel
var-olanın bilgi olayının dışında olması ve obje-dışı bir varlığa sahip olması ge-.. . . . . l 
rekir. Bilginin dışında demek, bilincin, aklın ve lojik ülkenin dışında demektir. 
"Bilincin dışında, lojik sfer'in dışında ve aklın dışında gerçek bir var-olan vardır; 
obje bilgisi, bu var-olanla ilgilidir ve ondan bir parçayı yansıtır, ama, bilgi tasav
vuru var-olan ile örtüşmez; ne yetkindir ne var-olana benzer."39 

Gerçi, var-olan ile obje ya da bilgi tasavvuru arasında bir özdeşlik ya da 
bir örtüşme diye bir şey yoktur; ama, bu, var-olanın obje olamıyacağı anlamına 
gelmez. Tersine, her var-olan, bir süje ile belli bir ilgi içine girdiğinde, bir bilgi 
sürecinde bir süje korrelatı olduğunda zorunlu olarak bir obje olur. Ne var ki, 
onun bir obje olması, yani objektion, varlık bakımından önemli ve karakteristik 
olan bir şey değildir. "Var-olanın varlık karakteri bakımından açıktır ki, onun ne 
derece bilinip bilinmediği tamamen önemsizdir. Dogmatik ontoloji, bu varlık ka
rakterini, ona yönelen bilginin apaçıklığı ile (varlık temeli ile bilgi temelini) ya da 

37) Aynı eser, s. 17 
38) Aynı eser, s. 42 
39) N. Hartmann, Grundzüge einer Meth. d. Erkenn. s. 182 
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onun bilinebilirliği ile karıştırmıştır. "40 Oysa ontoloji yönünden bunun hiç bir 
önemi yoktur. Bir var-olan belli bir çağ içinde bilinmez de başka bir çağda bir 
bilgi objesi olur, bilinir. İnsan bilgisinin daima gelişmesi bunu doğrular. Ama, böy
le bir var-olanın bilinmesi, yani objektion'u ile o hiç de daha üstün bir varlık 
karakteri kazanmış olmaz. 

Demek oluyor ki, her var-olan, zorunlu olarak bir obje değildir, ama her 
obje zorunlu olarak bir var-olan ile ilgilidir. Obje, var-olanın bir obje tion' u 
gösterir. "Bütün var-olanlar, eğer onlar obje olmuşlarsa ancak ~onradan obje 
kılınırlar. Hiç bir var-olan yoktur ki, onun özünde daha en baştan bir bilinç ob
jesi olma bulunsun. Ancak, dünyada bilen süjenin ortaya çıkmasıyla var-olan, bir 
obje ilgisi içine girer, gerçi süjenin sahip olduğu kategorilere dayanarak içsel ola
rak kendini 'objeleştirmeyi' bildiği ölçüde. Objektion, şu halde bilgidir. '41 Buna 
göre, var-olan obje' den önce gelir; yani var-olan primer, obje secunder dir. Obje. 
obje olduğu için obje değildir, tersine, var-olduğu içindir ki o obje olabilir. Bilgi 
de, buna göre, bir obje bilgisi değildir, tersine bir var-olanın bilgisidir. "Kendi 
başına var-olan bir şeyi kavramayan bir bilmeye bilme denemez. O düşünme, yar
gı verme, hayal etme olabilir. Bilgi, yalnız ve ancak var-olan bir şeyin bilgisi ola
bilir; gerçi, 'var-olma', bilinme veya bilinmeden bağımsızdır. '42 Bunun için her 
bilgi, zorunlu olarak bir varlık bilgisi olacaktır. "Ne varlık problemine girmeden 
dünya ve dünyanın temeli hakkında deneyi aşan bir şey bilinebilir ne de bu obje
ler hakkında ileri sürülen varsayımlar varlık problemini belirleyebilir.' 43 

İmdi, var-olanın obje olmadığını belirlemiş bulunuyoruz. ar-olan obje de
ğildir. Obje, bir süje korrelatıdır, bu bakımdan süjeye zorunlu olarak bağlıdır. 

Var-olan, bir var-olan olarak objeden önce gelir ve süje ile hiç bir korrelation 
içinde bulunmadığına göre de, süjeden tamamen bağım ızdır. Ama imdi, süje
den bağımsız olan bu var-olan nedir ve yeni ontoloji onu ne şekilde ve nasıl be
lirlemek ister? Bu sorular problemin çekirdeğine doğru bizi itiyor. 

Ohalde, şimdi asıl sorumuzu sorabiliriz: 'Var-olan var-olan •bir . e ' on he 
on) olarak nedir? Modern ontoloji de, vaktiyle Aristoteles'in ortaya attığı bu te
mel soruyu ontoloji için doğru ve uygun bulur. •'Ari totele etaplı i a' ında 
varlık problemini gerçi çabucak özel bir takım ayrıntı problemleri ile sınırlıyor 

ve belli kategorilere geri götürerek çözüyor - örneğin, ub tan a maddeye, po
tens' e, aktus'a. Ama, problemi ele alırken, bütün bu özelle tirmelerden önce, prob
lemi bugün bile gücünü yitirmiyecek bir belirleme ile belirler. '44 caba Ari to-

40) Aynı eser, s. 181 
41) N. Hartmann, Zur Grundleg.d.Ontol s. 17 
42) Aynı eser, s. 17 
43) Aynı eser, s. 17 
44) Aynı eser, s. 43 
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teles'in problemi övgüye değer olarak bu koyuşu neye dayanır? Hiç şüphesiz, bu, 
problemi doğru olarak ortaya koyuşuna dayanır. Çünkü, Aristoteles, bu temel 
ontolojik soruyu bir varlık sorusu olarak değil de, bir var-olan sorusu olarak or
taya atmıştır. Varlık ve var-olan birbirinden farklıdır. Ontoloji için çıkış noktası 

varlık değil, var-olan'dır. Bunun için Aristoteles'in ortaya attığı 'var-olan bir şey 
olarak var-olan' sorusu, ontoloji için de doğru bir sorudur, hatta klasikleşmiş bir 
formüldür. "Bu klasik formül, çıkış noktasının gösterdiği duruma tamamen uyar. 
O, gerçi 'var-olan'ı sorar ve varlığı değil; ama, var-olanı var-olması bakımından 

yalnız genelliği içinde kastettiği için, dolaylı olarak - var-olanı aşıp - hiç de daha 
az olmıyarak varlığa yönelir. Çünkü, bütün özel içeriklerinin dışında, varlık, bü
tün var olanların yalnız ortaklığıdır. Bunun için bu formül şartsız olarak benim
senebilir. O, gerçi çok formeldir, ama, kendi türünde aşılamaz bir değerdedir."45 

İmdi Aristoteles bu on he on sorusu ile hem temel soruyu varlık sorusu olarak 
değil de bir var-olan sorusu olarak ortaya atıyor, yani varlık sorusunu var-olan 
sorusundan ayırıyor hem de var-olan sorusunda varlık sorusunu dile getiriyor, 
çünkü, Aristoteles var-olan nedir? diye sormuyor, tersine, 'var-olan bir şey ola
rak var-olan' nedir diye soruyor. Burada sorulan şey, var-olanın kendisi değil, 

ama var-olanın varlığıdır. Aristoteles'in sorusunun asıl değeri bu noktada bulu
nuyor. Çünkü, "var-olanı araştırmadan varlıktan hareket etmek, pratik olarak, 
tabiatıyla imkansızdır. Burada istenilen şey, bir.ini öbüründen ayırmak değildir. 

Var-olana yönelen temel soru, pekala varlığa yönelmiş bir soru olarak anlaşılabi
lir; çünkü, varlık, açıktır ki, var-olanın çokluğu ile özdeştir. Yalnız bunların ay
rılığını göz önünde bulundurmak gerekir. Bu şunu ifade eder ki, bütün var-olan
ların çokluğunun arkasında -birlikli bir 'var-olan'ın ne olduğu sorulmamalıdır -
böyle bir soru, daha en baştan bir substans, bir mutlak ya da başka bir birlik sağ
lıyan bir temeli ifade edecekti; ve böyle bir birlik sağlıyan bir temelin de yine bir 
varlığının olması gerekecekti-, tersine, burada yalın olarak ontik yönden anlaşı

lan, genel-olan-ş~y sorulmalıdır. Ama, bu da varlıktır."46 Varlık var-olanı var kı
lan'.şeydir. Başka türlü söylenirse, var-olan genel olarak içerilen şeydir. Ne var 
ki, bu genel olana soru yöneldiğinde, zorunlu olarak metafizik'e, bir takım cev
her ve mutlak şeyler aram2ğa gidiliyor. Çünkü, varlık somut değildir, somut olan 
şey sadece varlığı genellikle içeren var-olan'dır. Bunun içindir ki, bu iki soruyu 
daha en başından birbirinden ayırmak gerekiyor. Hatta, "bunları birbirine karış
tırmak alışkanlığından kurtulmak gerekir."47 Ve bunların ayrılığını Nicolai Hart
mann yine bir başka yerde şöyle belirtir: "Varlık ve var-olan, tıpkı doğruluk ve 
doğru olan, gerçeklik ve gerçek olan, realite ve real olan'ın birbirinden ayrılması 

45) Aynı eser s. 42 
46) Aynı eser, s. 41 
47) Aynı eser, s. 41 
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gibi birbirlerinden ayrılırlar. Doğru olan bir çok şey vardır, ama, doğru-olma bu 
çoklukta bir ve aynıdır. Doğruluktan çoğul olarak söz açmak, felsefi yönden yan
lıştır ve bundan kaçınmalıdır. Aynı şekilde, gerçekliklerden ve realitelerden de 
söz açmak. Bir çok gerçek olanlar vardır, onlardaki gerçeklik bir'dir ve bir özdeş 
varlık modusudur. "48 Bunun için, ontolojinin, hem Aristoteles'in hem de modem 
ontolojinin hareket ettiği temel soru, varlık sorusu değil, 'var-olan bir şey olarak 
var-olan'dır, yani 'var-olan' ın varlığı sorusudur. Bu soru, varlığı somut olarak 
var-olanda kavramağa götürür. Böyle, varlığı somut olanda kavramağa çalışma, 
metafiziğe giden yolu kapamış olur. 

Modern ontoloji için, ohalde, 'var-olan' nedir? - Böyle bir soru, tanım iste
yen bir sorudur. Ama, varlığı ya da var-olanı tanımlama, ontolojik yönden müm
kün müdür? Varlık ya da var-olanı tanımlamak, ontolojik bakımdan mümkün 
değildir. Çünkü, "varlık, sorulabilen en son bir şeydir. En son bir şey ise hiç bir 
zaman tanımlanamaz. Tanımlama, aranan şeyin arkasında bulunan bir başka şe
ye dayanarak yapılabilir. ft..ma, en son bir şey, arkasında hiç bir şeyin bulunma
dığı bir şeydir. Uygun olmıyan bir takım isteklerle, yalancı tanımlar ortaya atmak 
zorunda kalınır."49 Ontolojiye göre, şu halde, varlık ya da var-olan, en son bir 
şeydir ve en son bir şey de tanımlanamaz. Ama, tanımlanamıyan bu var-olan ya 
da varlık acaba belirlenebilir mi? Ontolojiye göre, "her belirleme, daha çok bir 
sınırlama olur; belirleme, varlığı in genere değil, özel olarak kavrıyaacktır. Ama, 
her yakın belirleme, genel olanı bir atlama demekse, o zaman 'var-olan bir şey 
olarak var-olan'ın açıkça belirsiz kalması gerekir. Böylece, onun salt bir var-olan 
olarak kavranamazlığı ve tanımlanamazlığı tespit edilmiş olur."50 Onu belirlemek 
ve sınırlamak isteyen her deneme, daha en baştan başarısızlığa uğrayacaktır. Onu 
sınırlama ve belirleme, ancak onu bir şeye karşı ve bir şeyden sınırlamakla kaa
bildir. Oysa var-olanı kendisiyle sınırlayıp belirleyebileceğimiz ne vardır? Var
olanı kendisiyle sınırlayabileceğimiz onun yanında bulunan bir başka şey yoktur. 
Bunun içindir ki, varlık ve var-olan ne tanımlanabilir ne de sınırlanabilir. 

Var-olanın ya da varlığın en son şeyler olması, onların bu nedenden ötürü 
sınırlanamaması ve tanımlanamaması, felsefi yönden çok karakteristik bir nok
tadır. "Varlığın ve var-olanın son şeyler olması ve bu yüzden de tarif edilememe
leri, felsefi görüşleri şaşırtmakta; ve bu nokta, felsefi görüşlerin konstruktiv bir 
yola sapmalarına sebep olmaktadır. Bu sebepten dolayı filozoflar, varlığın arka
sında, gerisinde daima bir şey aramışlardır; ve buna da sırf 'var-olan'ı tarif etmek 
maksadıyla başvurmuşlardır. Meseıa Aristoteles için, bu son temel, substans (cev
her) ve formdur; dynamis ve energeia'dır. Platon'da bu son şey, yani varlık, temel 

48) Aynı eser, s. 40 
49) Aynı eser, s. 46 
50) Aynı eser, s. 46 
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mahiyetinde olan bu son şeyin görünüşüdür; asıl varlık da bu ide'dir. Kant'da bu 
temel varlık, Ding an sich'tir. Berkeley için mind'dır; Hegel'de bu son şey mutlak 
Geist'tır. Schopenhauer için bu son şey, irade'dir. E. Husserl için bu son şey 'saf 
ben' (pür şuur) dir."51 Ontolojinin bu konuda aldığı tavır, genellikle speculativ 
felsefede, metafizikte gördüğümüz böyle bir tavır değildir. Yani o, varlığı ve var
olanı tanımlamak denemesine girişmez. Tersine, o, var-olanın var-olan bir şey ol
duğunu, süjeden bağımsız olduğunu ve onların tanımlanamıyacağını daha en baş
tan kabul eder. Bunun sonucu olarak da, bu en son şeyler olan varlığa ya da var
olana bir substantialite yüklemez. O, sadece var-olanı, bir var-olan olarak, ama 
somut olan bir şey olarak kabul eder. 

İmdi, ontoloji bu var-olan bir şey olarak var-olan, yani bu somut şeyler kar
şısında nasıl bir tavır alır? Bu soruyu sormak gerekir. Var-olan tanımlanamadığı
na ve sınırlanamadığına göre, o nasıl kavranabilir? Hemen burada şunu söyliye
lim ki, var-olan karşısında alınan tanımlayıcı tavır, biricik bir tavır değildir. Bir de 
descriptiv bir tavır vardır. Bu tavra göre, var-olanı tanımlamağa çalışmamalı, ter
sine onu tasvir etmeğe çalışmalıdır. Varlık ya da var-olan bir şey olarak var-olan, 
yani 'ne ise o olan' bir şey olarak, somut olarak ele alınmalıdır. Var-olanın so
mut olarak ele alınması, var-olanın bütünlüğünü gösterir. Ne var ki, bu bütünlük, 
bir çokluğu ifade eder. Çünkü, somut olarak karşılaştığımız var-olan, bir çeşitten 
olan, homojen bir şey değildir. Bir tabiat parçası, cansız bir taş kütlesi bir var
olandır, bir bitki bir var-olandır, bir duygu, bir heyecan hali bir varlığı ifade eder; 
dil, düşünce, bir denklem, birer var-olandır; bir sanat eseri, örneğin bir müzikal 
komposition, bir şiir, bir heykel bir var-olandır. İmdi, ontoloji bütün bu var olan
lar karşısında nasıl davranır? Bunları araştırmak, ontolojinin temel ödevidir. Ya
ni ontoloji, bu heterojen varlık alanlarının varlık temelini araştıracak, bu varlık 
çeşitlerini tasvir edecektir. Ama bu nasıl mümkün olur? Ontoloji bunu nasıl ya
pabilir? - Bir taş parçası bir var-olandır, bir bitki de bir var-olandır, bir duygu da 
bir var-olandır, bir dil de, bir sanat eseri de bir var-olandır. Aynı zamanda, bütün 
bu somut var-olanlar, var-olan bir şey olarak vardırlar. Yani, bütün bu heterojen 
var-olanları belirleyen bir var-oluştur. O halde, bu var-olanları belirleyen ilkeler 
nedir? Ayrıca, bir taşın var oluşu ile bir geometrik figürün var oluşu aynı çeşitten 
bir var oluş değildir. Bu, varlık nevilerinin olduğunu bize gösterir. Yine varlık, o 
halde, bir çeşitlilik, bir çokluk, bir tabakalaşma gösterir. Bu tabakalar bir bir tas
vir edilmelidir; var-olanların tarz ve biçimleri bütün belirleyici ilkeleriyle, yani 
kategorileri ile ifade edilmelidir. Modem ontoloji, deskriptiv tavrı ile, intentio rec
ta ile var-olana yönelir; ama bu yönelmenin anlamı, onun varlık nevilerini, varlık 
kategorilerini ve varlık tabakalarını ele almak ve bütün bu yönlerden var-olanı 
tasvir etmektir. Böyle descriptiv bir yöntem, hem klasik ontolojiden hem de me-

51) T. Mengtişoğlu, Felsefeye Giriş, s. 109 
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tafizikten tamamen farklıdır. Klasik ontoloji, daha önce görmüş olduğumuz gibi, 
varlığı ideal bir varlık olarak düşünüyor ve onu mantıklaştınyordu. Metafizik ise, 
var-olanın arkasında substanslar arıyor ve real varlığı atlayıp geçiyordu. Buna 
karşılık, modern ontoloji, var-olanı antik bir bütün olarak görür. Bu bütün içinde 
hem real varlık hem ideal varlık hem de estetik varlık yer alır. Ontoloji, var-olan 
bir şey olarak var-olana dayanmakla, onun varlık temelini araştırırken var-olanda 
bütün varlığı ve çeşitli varlık nevilerini, varlık tabakalarını kavramaktadır. Bu, 
onu eski ontoloji ve metafizikten kesin olarak ayıran en önemli ayrımdır. 

C) Varlık tabakaları 

Modern ontolojinin en önemli keşiflerinden biri, hiç şüphesiz var-olanı bir 
tabakalar düzeni içinde ele almasıdır. Var-olan, homojen olmayıp heterojen oldu
ğuna göre, onun böyle bir çeşitlilik içinde ele alınması, var-olanın kendisine de 
uymakta ve ortaya konan tabakalar düzeni de organik bir karakter elde etmekte
dir. 

Gerçi, varlığı tabakalar halinde düşünme, ilk Nicolai Hartmann'da ortaya 
çıkan bir düşünce değildir. Daha Aristoteles'de, skolastik'te sonra klasik rationa
list teorilerin ve metafiziklerin hakim olduğu çağlarda da varlık, yine bölümlü ve
ya tabakalı olarak düşünülmüştür. "Genel olarak söylendikte, salt tabakalar dü
zeni düşüncesi çok eskiden başlar. Ama, önemli olan, bu tabakalı düzenin nasıl 
anlaşıldığıdır. " 52 Bildiğimiz gibi, Aristoteles varlığı bir takım tabakalar halinde 
düşünür. En altta madde ya da maddi tabaka; onun üstünde fizik cisimlerin var
lığı; sonra daha üstte organik cisimler, ruha sahip canlılar, en son olarak da po
litik varlık (zoon politikan) bulunur. Buna göre, tabakalar, maddeden başlıyarak 
öbür varlıkları geçtikten sonra insanda son buluyor. Bu, gerçekten bir tabakalar 
düzenini gösterir; bu düzen içinde insan, varlığın doruk noktasında bulunur. En 
aşağı tabaka ise fictiv bir madde tabakası ile fizikal varlıklardır. Gerçi fizikal var
lık ile madde arasında yapılmış bir bölünme fictiv bir bölünmedir. Ama, tabaka
lar bütünü aşağıdan yukarıya doğru bir gidiş, bir yükseliş gösteriyor. İnsan da, 
bir politik varlık olarak bu piramidal yapıyı tamamlıyor. Ama, insanın ele alınış 
tarzına bir bakarsak, onun özel ve ayrı bir varlık tabakası halinde ele alındığını 
görüyoruz. Acaba bu doğru mudur? İnsan, fizik, organik ve ruhi tabakaların üze
rinde onlardan ayrı bir varlık tabakası olarak ayrı bir varlığa mı sahiptir, yoksa 
insan bütün bu varlık tabakalarına katılır mı? Nicolai Hartmann, bu noktadan 
Aristoteles'in varlık tabakaları öğretisini eleştirir. "Dürıyanın böyle tabakalaştırıl
masına karşı ise ağır bir itiraz yükseltilebilir. Örneğın, insan bağımsız yeni bir 
tabaka olsaydı, o zaman o, reddedilemez bir gerçek olan maddi bir yana sahip 

52) N Hartmann, Neue Ontologie in Deutschıand, s. 20 
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olamazdı, aynı zamanda organik varlığa, hatta ruhi ve tinsel varlığa da. "53 Oysa 
insan, maddi, organik ve ruhi alanlardan bağımsız, onların dışında bir varlık de
ğil, onlara katılan, onlardan pay alan bir varlıktır. 

Yine hem Aristoteles ve hem de Aristoteles sonrası metafiziğinde belirli bir 
' ~ yön vardır. Bu da, tabakalar arasında bir değer hierarşisi düşünmektir. "Eski me

tafizikte varlığın tabakalı olarak birbirini takip edişinin yetkin olarak ortaya kon
duğu yerde, bu, çoğu varlık şekillerinin hierarşik düzenine döner. Bu, örneğin 

Aristoteles'de ve bütün onun skolastik izleyicilerinde böyledir."54 Özellikle bu, 
skolastik'de rastladığımız tümellerin realliğini savunan çığırda çok belirli olarak 
ortaya çıkar. Çünkü, "tümellerin gerçekliğini öne süren anlayış, geneli nesne ve 
düşünceye (kavramlara) eşit olarak koyar; ama bireysel (individuel) olanı ikinci 
dereceden bir şey olarak kavrar; ve bireysel olanın bütün temel özellikleri genel 
olanda vardır. Böylece de, iki varlık alanının ontolojik karşıtlığı ortadan kalkmış 
olur."55 Bunun nedeni, bireysel, yani real olanın değerce tümel olanın altında dü
şünülmesidir. Şeyleri ve düşünceleri kavrıyan genel, ideal olan şeydir. Bireysel 
olanın, realin ise, onun karşıısnda daha aşağı bir değeri vardır. İmdi, "eğer sko
lastikteki tümellerin realliği fenomenine sıkıca bağlanılırsa, o zaman kolayca, var
lık basamaklarının altına değer basamakları koymak gibi bir hataya düşülür. Or
ganizma, cansız nesnelerden daha yetkindir, ruh, organizmadan daha yetkindir, 
ti nsel varlık ruhi aktlar varlığından daha yetkindir."56 

Bir varlık tabakaları teorisi için, her şeyden önce, eski varlık karşıtlığının 

tekrar ele alınması Hlzımdır. Böyle bir karşıtlık, Descartes'ın res cogitans ve res 
extensa karşıtlığında tekrar gün ışığına çıkmış olur. "Descartes bu karşıtlığı ye
niden ortaya çıkardı ve bu karşıtlığın başka şeye geri götürülemiyecek bir temel 
ayrılık ifade ettiğini gördü. Bu anlamda Descartes, tabakalar münasebetinin lojik 
anlamının ortaya çıktığı ilk kimsedir."57 Varlığı, prensipçe birbirine karşıt iki 
cevhere ayırma, . gerçi varlığı tabakalar halinde düşünmeyi ifade eder. Ama, var
lığı , metafizik açıdan böyle iki varlık alanına bölmek yeterli değildir. Örneğin, 
böyle bölümlü bir evrende, organik olanın, ruhi olanın, tinsel olanın yeri ve kar
şıiıklı ilgisi nedir? Böyle düalist bir yapıda bu varlık alanlarının ortaya çıkmadı
ğını, onların belirtilmediğini görüyoruz. Bu, bütün bu düalist sistemlerde görülen 
b1r şeydir. "Eski tabiat ve ruh yahut (madde ve ruh) karşıtlığında bile tabakalar 
düşüncesi için bir başlangıç noktası bulunur. Bu, yapıları, formları değil de, ter
sine kökten heterojen olan çok farklı temel özelliklere sahip bütün varlık alanla-

53) N. Hartmann, Einführung in die Philosophie, s . 121 
54) N. Hartmann, Neue Ontologie in Deutschland, s . 27 
55) Aynı eser, s. 27 
56) Aynı eser, s. 20 
57) Aynı eser, s. 27 
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rını ifade eder. Ne var ki, yapılan ayırma çok yetersiz, çok kabadır, onda ara
tabakalar eksiktir, yalnız extreınler karşı karşıyadır, ve dünya tablosu düalist
tir."58 Bu bakımdan, düalist bir varlık tablosunda gerçi tabakalar düşüncesinin 
prensibi vardır, ama onda tam bir tabakalı düze~ henüz yoktur. 

Bu kısa tarihi J>elirlemeden sonra, Şimdi, varlık tabakaları öğretisinin bugün
kü durumunu, yeni ontolojinin onw nasıl kavradığını sorabiliriz. Varlık, real var-

--==~_,,,.~-

lık bütünüyle modern ontoloji için de bir tabakalı yapı, yani varlılC basamakların-
dan meydana gelmiş bir heterojen yapı'dır. "Real dünyanın bir çeşitten, bir varlık 
tarzından ibaret olmadığı, daha çok bir basamaklar alanı teşkil ettiği kolayca gö
rülebilir. "59 Varlık, evreı:i, homojen bir yapıyı değil de, heterojen bir yapıyı gös
terir. Ama, bu heterojen varlık, bağlamsız, birlikten yoksun bir varlık değildir. 

Onun heterojen oluşu, bağlamsız ,oluşunu ifade etmez. Aksine, varlık, yapı bakı
mından heterojentlir, ama, bağlamı olan bir yapıdır. Bu bağlam, onun tabakalar . . 
düzenine sahip olmasından ileri gelir. ,Yani, "dünya bir tabakalar yapısı ise, o za-
man onun gösterdiği birlik, tabakaların bağlılığından başka bir şeyde buluna
maz. "60 İmdi, varlığın bütünlüğünü sağlayan bu tabakalar nelerdir? Modern on
toloji dört ana varlık tabakası kabul eder. Bunlar, madde (inorganik), organik 
varlık tabakası, ruhi tabaka ve tinsel varlık (Gei~t) tabakası. "Real dünyada dört 
tabaka olduğu görülebilir: madde, organik olan, ruh ve tin."61 Bu dört varlık ta
bakası, üst üste bir tabak alanına gösterir. En altta bulunan varlık tabakası mad
di tabaka, inorganik basamaktır. Onun üzerinde organik varlık tabakası, daha 
üstte ruhi varlık alanı ve son olarak da tinsel varlık tabakası. "Yayılma (exten
sion) bakımından maddi tabaka en genişidir. Tabakalar yükseldikçe, yayılma aza
lır. Organik olan, inorganik varlığın yalnız küçük bir kısmında bulunm; ve yin'e 
ruhi olan, çok fazla gelişmiş olan organik varlıklarda bulunur, ve yine ruhi ar
lıkların yalnız bir türünde tinsel varlık vardır."62 Şu halde varlığın yapısı bir ta
bakalı bütün olmakla beraber, biraz bir piramidal sistem karakteri taşımaktadır. 
Yani tabanı çök daha geniş, ama yukarıya doğru yükseldikçe, yayılma alanı aza
lan, küçülen ve darlaşan bir yapı. 

İmdi, böyle dört varlık alanı kabul etmekle Nicolai Hartma~, eski ontoloji 
ve metafiziklerin benimsedikleri .tabakalar öğretisinden bütünüyle uzaklaşıyor. 

Aristoteles'de de buna benzer bir tabakalar teorisi bulunduğunu bir az yukarda 
görmüştük. Nicolai Hartmann'ın tabakalar anlayışı, ondan daha ontik olması ve 
varlığın struktur'una daha derinden dayanmasıyla ayrılıyor. Aristoteles'de pira-

58) Aynı eser, s. 26 
59) N. Hartmann, Einf. in die Phil.'s. 121 
60) N. Hartmann, Neue Ontol. in Deutsch. s. 32 
61) N. Hartmann, Einf. in die Phil. s. 122 
62) Aynı eser, s. 122 
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midin tepesinde, bağımsız bir tabaka olarak insan bulunuyordu; ve bütün alt. ta
bakaları içerdiği ve onlara dayandığı halde, insan, bir zaon politikon olarak, on
lardan bağımsız bir varlık alanı olarak düşünülmekle, fenomenlere aykırı bir so
nuca ulaşılıyordu. Şüphesiz, böyle bir sistemde bir hümanizm özelliği de kendini 
göstermektedir. Nicolai Hartmann'ın teorisinde ise, insanın yerini tin ya da tinsel 
varlık alır; tinsel varlık, bir tabaka olarak alt tabakalardan bağımsızdır, onlar ta-

. rafından içerilmez. İnsanın yerini tinsel varlığa, tine terketmesiyle, tabakalar sis
temi hümanizm karakterinden de kurtulmuş olur. Öte yandan, Nicolai Hartmann'
ın görüşü, yani yeni ontolojinin tabakalar teorisi, eski düalist varlık karşıtlığını 

içerdiği gibi, onu daha bazı başka tabakalar, bir takım ara-tabakalar kabul etmek
le genişletir ve ona extrem'lerden kurtulmuş bir bütünsel karakter sağlamış olur. 
Bunun için, onun tabakalar teorisi, hem çok sağlam hem de original bir görüşü 
ifade eder63

• Bunun için modern ontolojinin tabakalar öğretisi dendiğinde, haklı 
~ olarak, doğrudan doğruya Nicolai Hartmann'ın söz konusu ettiğimiz bu tabakalar 

öğretisi anlaşılır. 

Şimdi, bu dört ana varlık tabakasının içeriğini sorabiliriz. "İnorganik alana, 
birbiri içinde erimiş gitmiş yapıların farklı şekillerde derecelendiği bir düzen ola
rak bize kendini gösteren bütün kosmos girer. Bu yapıların sırası elektron'lar, pro
ton'lar ve neutron'lar ile başlar, atom'lar, moleküller ve makro-moleküllerden 
geçerek kosmik boyutlu yapılara, planet sistemlerine, yıldız kümelerine ve 
spiral bulutsuya kadar uzanırlar. "64 Görüldüğü gibi, maddi varlık tabaka
ları bütün evreni kuşatmaktadır. En küçük varlık olan elektron'dan kalkarak en 
büyük fizikal varlıklara kadar yükselmektedir ve bütün bu varlık alanlarını kap
samaktadır. İnorganik varlığın üzerinde ise, organik varlık bulunur. Bu ne çeşit
ten bir varlıktır? "Organik tabiat, kendi kendine havada durmaz, tersine, fizik
maddi varlığın ilgilerini ve kanunluluklarını şart koşar; hernekadar bu il
giler ve kanunlulu~lar canlıyı oluşturmağa yetmiyorsa da, organik tabiat bun
lara dayanır."65 Maddi tabakanın üzerinde yükselen ve bu maddi varlığa da
yanan organik varlık, canlı dediğimiz varlığı ifade eder. Canlı varlık da geniş 
bir alanı gösterir. Bitkilerden, en basit tek hücrelilerden başlıyarak en ayrımlaş
mış organizmalara ve insana kadar uzanır. Bu organik tabakanın ardından 

ruhi varlık tabakası gelir. "Organik olanın üzerinde, bilinç olarak görünüşe ula
şan ruhi varlık tabakası yükselir. Bilinci oluşturan bu tabaka, henüz tinsel varlık 
değildir; tersine oııdan açık olarak farklıdır. Bildiğimiz gibi, ruhi-olan, hiçbir 

63) A. Hübscher'e göre, bu teoride Max Scheler'in öğretisi etkili olmuştur. Bu
nun için bak: A. Hübscher, Çağdaş filozoflar, s. 9 Atatürk Üniversitesi Yayınları, 
1963. Çev. İsmail Tunalı. 

64) N. Hartmann, Einf. in die Phil. s . 122 
65) N . Hartmann, Aufbau d. realen Welt, s . 198 
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zaman tek başına meydana gelmez, tersine, daima öteki iki alt tabaka ile birlikte 
görünür, onlara dayanır ve onlar tarafından taşınır."66 Ruhi varlık da, bilinç var
lığı da, tıpkı organik varlığın bir alt tabaka tarafından taşınması ve şartlanması 
gibi, alt varlık tabakaları, yani organik ve maddi varlık tarafından belirlenir ve 
şartlanır. Çünkü her ruhi olay, zorunlu olarak bir organik varlığı şart koşar. Bir 
organik ve maddi taşıyıcı olmadan, ruhi varlık ortaya çıkamaz. Ama, alt tabaka
ların bu şartlaması ve öbür yandan ruhi olanın onlara dayanması, ruhi olanla on
lar arasındaki öz ayrılığını ortadan kaldırmaz. Ruhi varlık alanıyla organik ve 
inorganik varlık alanları arasında bir öz ayrılığı, bir prensip farklılığı vardır. "Ru
hi tabaka ile iki alt tabaka arasındaki prens!p ayrılığı, ruhi içeriklerin uzayda ol
mamasından, içsel oluşlarından ibarettir."67 Gerek madde gerekse organik olan, 
uzayda yer kaplarlar. İnsan bilinciyle bir existential bağlılıkları yoktur. Buna 
karşılık "ruhi olanın özelliği, onun bir iç alan oluşu, maddi olmıyan, uzay dışı 

bir dünya oluşudur; bu uzay-dışı dünyanın içeriği, daha aşağı tabakalarda müm
kün olduğu gibi, matematik olarak kavranamaz."68 O, hem maddi hem de organik 
alandan, bir tek sözle, tabiat dünyasından kesin olarak ayrılır. "Her iki alt taba
kada hakim olan tabiat kanunlulu~ ruh ülkesinde çoğunlukla sona erer. Burada, 
inorganik ile organik arasında tespit edebildiğimiz gibi bir şekil-kazandırma 
(Überformung) münasebeti açıktır ki, söz konusu değildir. Daha çok, temelini
onlar-üzerinde kurmak (Überbauung) gibi bir şey vardır. Ruhi tabaka, gerçi fizik 
tabakaya bağlıdır, onsuz var olamaz, ama ondan da temelden farklıdır; Descar
tes'in ifade etmiş olduğu gibi, cogitatio, extentio'dan başka olan bir cevherdir."69 

Bu da, ruhi varlığın, dayandığı organik ve inorganik varlık tabakalarından neka
dar farklı olduğunu gösterir. Ruhi varlıkla öbür alt varlık tabakaları arasındaki 
ayrılık, örneğin inorganik ile organik arasındaki çeşitten bir ayrılık değildir. Ni
tekim, bu ayrılığı dile getiren ilgi de birbirinden farklı oluyor. Şöyle ki, organik 
ile inorganik arasındaki sınır, büyük bir yarık şeklinde düşünülmüyor. Bu ayrılık, 
bir şekil kazandırma ilgisi içinde somutlaşıyor. Yani, inorganiğin üzerinde orga
nik tabaka, bir şekil alma veya kazanma ilgisi içinde bulunur. Buna karşılık, artık 
ruhi tabaka ile iki alt tabaka arasında bir şekil alma ilgisi yoktur. Yani, ruhi var
lık onların bir şekil kazanması değildir; tersine ruhi varlık sadece onlara dayanır. 
Bu bakımdan, burada söz konusu olan ayrılık, daha derin bir ayrılıktır. 

Real varlığın tabakalı sistemi, yalnız bu üç tabakadan oluşmuş değildir. Ru
hi varlık alanının üzerinde bir başka varlık tabakası daha vardır; bu varlık taba
kası tin ya da tinsel varlıktır. Tinsel varlık alanının Hegel'e gelinceye kadar göz-

66) N. Hartmann, Einf.in die Phil. s. 123 
67) Aynı eser, s. 126 
68) Aynı eser, s. 124 
69) Aynı eser, s. 125 
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den kaçtığını görüyoruz. İlk defa, Hegel'dir ki, bu varlık alanını keşfeder. Sonra, 
Nicolai Hartmann, bu tinsel varlık öğretisini daha derinden temellendirip gelişti

rir. Bunu Helmuth Plessner'in bir sözüyle ifade edersek: Nicolai Hartmann He
gefi, yeni bulunan tinsel varlık kıtasında ilk haritacı olarak takip eder. İmdi, bu 

, tinsel alan nasıl bir kıtadır, nasıl bir tabakadır? - Tinsel alan, kültür dünyasını 
oluşturur. Kültür dünyası ise, ruhi varlık dünyasından tamamen farklıdır, tıpkı 

ruhi varlığın organik ve inorganik varlıklardan farklı oluşu gibi. Ama, burada da 
· yine aynı bağlılık münasebeti hüküm sürer. Yani, tinsel varlık da, ruhi varlığın 
. organik ve inorganik varlıklara bağlı oluşu gibi ruhi varlığa bağlıdır, ona daya-

. nır. "Tinsel hayatın büyük tarihi fenomenleri bireylerin ruhi hayatına dayanır, 

bunlar, tinsel fenomenlerin her zamanki taşıyıcısıdırlar."70 Demek oluyor ki, tin
sel bayat da, kendi başına, herhangi bir dayanağa dayanmadan var-olan bir şey 
değildir. O da, bir alt varlık tabakası tarafından taşınır. Bu taşıyıcı tabaka, ruhi 

~ bireylerdir. Tinsel varlık dediğimiz, ruhi bireyler tarafındau taşınan bu varlık, o 
halde nedir? Bu, kültür ve tarih varlığıdır diye kısaca tanımlanabilir. Ama, kül
türü ve tarihi olayları taşıyan ruhi bireylerdir. İnsanın olmadığı yerde kültür de, 
tarih de olamaz. Ama, tinsel olayların ruhi bireylere olan bu bağlılığı yanlış an
laşılmamalı; yani bu bağlılık, tinsel olayların ve bu olayların oluşturduğu varlığın 
bunların taşıyıcısı olan varlığa, ruhi varlığa geri götürülmesi anlamına gelmez ve 
bu böyle anlaşılmamalıdır. Çünkü, tinsel varlık, ruhi varlıktan prensipçe farklı 

bir varlıktır. "Ruhi varlıkta bireycilik prensibi hüküm sürdÜğü halde, bu prensip 
tinsel varlıkta ortadan kalkar. Tinsel varlık, geniş anlamında, ortaktır. Bir çağın, 
bir halkın tinsel varlığı ortaktır; bir çağda geçer olan ahlak kanunları ortaktır; 
herkesin benimsediği ve inandığı bir din ortaktır; çünkü, hiç kimse kendi dinini 
kendi yaratmayıp, tersine, daha çok, herkes, kendini çevreleyen bu tinsel varlık
tan bir şey alır."71 Şu halde ruhi varlığın bireysel, tek tek insanların bilinçleri ile 
ilgili olmasına karşılık, tinsel varlık bir ortaklığı, bir kollektivliği gösterir. Yine 
bir başka yerde Nicolai Hartmann bunu şöyle belirtiyor: "Tinsel-olan, ruhi
olandan özellikle birey-üstü oluşuyla ayrılır. Her ruhi sfer, bir bireysel sfer'dir. 
İnsan kendi bilincini ve bu bilincin ruhi içeriğini, hem cinslerinin bilinci ve bilinç 
içeriği ile değiş tokuş edemez. " 72 Gerçi tinsel varlık bilinç varlığı tarafından taşı
nır, ama, bilinç bireysel olduğu halde, tinsel varlık kollektiv'dir. Ve bu bakımdan, 
bilinç varlığından kesin olarak ayrılır. 

Böylece, real varlık birbirinden kesin sınırlarla ayrılan dört heterojen var
lık tabakasından meydana geliyor, oluşuyor. İmdi, bu varlık tabakaları arasındaki 

70) N. Hartmann, Aufbau d.real. W . s . 198 

71) N. Hartmann, Einf. in d.Phil. s . 126 

72) Aynı eser, s. 126 
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karşılıklı ilginin ne olduğunu sorabiliriz. Acaba bu tabakalaşmada bakim olan il
keler nedir? bu da araştırılmalıdır. 

Burada, şimdilik tabakalar arası ilgi deyince, iki ilgi çeşidinden söz açabili
riz. Bütün tabakalar düzeni, şimdi işaret edeceğimiz iki ilgi-formu içinde oluşur. 
Bunlardan biri, şekil-kazandırma ilgisidir; öbürü de alt-tabakalarda-temel-kurma 
ilgisidir. Hatta, bu iki temel ilgi formuna iki ilke de diyebilirz. "Yukarı tabaka ya
pıları, alt tabaka yapılarından oluşur ve kendi yapıları için onları yapı taşları ola
rak kullanır. Alt tabaka yapıları, yukarı tabaka yapıları için oluşturucu oluyor
sa, o zaman bir "şekil-kazandırıcı ilgiden (Überformungsverhaeltnis) söz açarız. 
Organik tabaka inorganik tabaka üzerinde şekil kazanır. 'Şekil-kazandırma' deyimi, 
alt tabaka yapılarından yukarı tabakada hiç bir şeyin kaybolup gitmediğini ifade 
eder."73 Bu ilgi formu, daha çok inorganik ile organik tabakalar arasındaki ilgiyi 
dile getirir. Ama, organik varlık alanından ruhi varlık alanına geçildiğinde, du
rum oldukça değişir. Organik tabaka ile ruhi varlık tabakası arasındaki ilgi, orga
nik varlık tabakası ile inorganik varlık tabakası arasındaki ilgi çeşidinden bir il
gi değildir. Böyle olmadığına göre, artık burada bir şekil-kazandırma ilgisi de söz 
konusu olamaz. Burada, ruhi varlık, organik varlığın şekil kazandırdığı bir varlık 
tabakası değildir; tersine, ruhi varlık, temelini sadece onun üzerine kurar (über
bauen), "Biz, bu iki (fizik ve ruhi) tabaka arasındaki ilgiye, şekil-kazandırma

ilgisine karşılık (Überformung), bir alt tabakada-temelini-kurma (Überbauungsver
haeltnis) ilgisi diyoruz."74 Bu iki ilgi formu birbirinden kesin olarak farklıdır. 

"Alt-tabakada-temelini-kurma, şekil-kazandırma ilgisinden şu yolda ayrılır; onda 
alt tabaka kategorilerinden yalnız bir kısmı yukarı tabakaya geçer."75 Buna kar
şılık şekil-kazandırma ilgisinde, aşağı tabaka kategorileri bütünüyle yukarı taba
kaya geçer. Daha somut konuşmak gerekirse; örneğin, inorganik varlık tabakası
nın bütün kategorileri organik varlıkta kendini gösterir, onda devam eder. Ama, 
buna karşılık, inorganik varlık kategorileri, bütünüyle ruhi varlık alanında devam 
etmez, bunlardan ancak bir kısmı ruhi varlık alanına geçer. 

Yine bu dört varlık tabakası arasında bir başka ilgiden daha söz açmak ge
rekir. Bu yeni ilgi, bağımlı-olma ve bağımsız-olma (autonomie) ilgileridir. Genel 
olarak her üst-tabaka, bir alt-tabakaya dayanır, ama zorunlu olarak dayanır, yani 
onun tarafından taşınır. Alt-tabakanın varlığı, üst tabaka için vazgeçilemez bir 
şarttır. Buna karşılık, üst-tabakanın bir bağımsızlığı, bir autonomisi vardır. Bu
na göre, tabakalar düzeninde bir yandan bir bağımlı oluş vardır, öbür yandan da 
bir bağımsız oluş, bir autonomi vardır. "Real dünyanı!l yapısında daima yalnız 

73) Aynı eser, s. 122 
7 4) Aynı eser, 125 
75) Aynı eser, s. 122 
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üst-tabaka alt-tabakaya bağlıdır; alt-tabaka üst-tabaka ıçın zorunlu bir şarttır, 

. taşıyıcı zemindir. Ama, alt tabaka hiç bir şekilde daha üst-tabakalarla bağlı de
ğildir."76 Biraz ilerde göreceğimiz gibi, buradan alt-tabakaların, taşıyıcı olduk
larından ötürü daha güçlü oldukları sonucu ortaya çıkar. Ama, alt-tabakalara 

, , dayandıkları halde üst-tabakaların bağımsız autonom olması nasıl mümkün olu
yor? Nicolai Hartmann, bu soruya şöyle bir karşılık verir: "Bütün başka yönler
den yukarı tabaka, alt-tabakaya göre autonom'dur. Yukarı tabaka, alt-tabakaya 

·bağlıdır, ama onun tarafından belirlenmiş değildir ... Yukarı-tabaka alt-tabakanın 
.üzerinde bulunur ve onun tarafından taşınır; ama, bununla beraber, ona karşı 
· hürdür."77 Varlık tabakalarının bu güçlü ve hür oluşlarına, bundan sonraki Ka
tegoriler Bölümünde yine dokunacağız. 

İmdi, varlığın böyle tabakalı olarak ele alınışı, felsefe bakımından ne ifade 
~eder? Bunun üzerinde biraz duralım. Diyebiliriz ki, böyle bir tabakalı varlık dü
zeninin felsefe için çok büyük bir önemi vardır. Modern ontolojiye gelinceye 
kadar, felsefe bir takım "izm"lerin ardına düşmüştür. Felsefede izm'ler, real var
lığın bütünlüğünü görmiyerek, onun sahip olduğu varlık alanlarından sadece biri
ni mutlaklaştırmakla oluşurlar. Bu dört tabakalı varlık, çoğu felsefe ve metafizik 
tarafından tek yanlı olarak yorumlanmış ve çeşitli metafizik sistemlere ulaşılmış
tır. Eğer bu dört tabakadan, örneğin maddi-varlık mutlaklaştırılırsa, buradan 
realizm ya da materyalizm denen sistemler doğar. Materyalizm, bütün varlık alan
larını maddeye götürür ve onları madde kanunlarıyla açıklamağa çalışır. Eğer tin
sel varlık mutlaklaştırılırsa, buradan idealizm doğar. Buna göre de, bütün varlık 
tinseldir, tinsel varlığın bir modification'u, ya da variation'u olarak düşünülür. 
Eğer organik varlık temel diye alınırsa, öbür varlık alanları, canlı varlığın vari
ant'ları olarak kabul edilir. Böyle bir 'izm' de vitalizm adını alır. Ruhi varlık da 
temel olarak, mutlak olarak alınabilir. Ve geri kalan varlık alanları bu sefer ruhi 
varlığa geri götürülebilir. Böyle bir metafizik anlayış da spritüalizm adını alır. 

Bütün bunlar, ontolojik görüşe aykırı, metafizik karakterli felsefe görüşle
ridir. Ontoloji , dört tabakalı bir varlığı real dünyanın temeline koymakla, bu 
izm'lere giden yolu kesin olarak kapatıyor. Çünkü, ontolojiye göre, real olan ne 
yalnız maddi varlıktır ne yalnız organik varlık, ne yalnız ruhi varlıktır, ne de yal
nız tinsel varlıktır. Bütün bu varlık alanları aynı gerçeklik kategorisi içine girer
ler. Bu real varlık alanları arasında aynca yetkinlik gibi bir skala da yoktur. Öyle 

ki, "her varlık basamağı, kendine göre bir yetkinliğe sahiptir ve bu yetkinlik de, 
her basamakta o varlık basamağını oluşturan özelliğin gerçekleşmesinden ibaret
tir."78 Ne organik basarna.le maddi tabakadan daha yetkindir, ne ruhi varlık ta-

76) N. Hartmann, Neue Ontologie in Deutsch. s . 39 
77) Aynı eser, s. 39 
78) Aynı eser, s . 21 
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bakası organik varlık tabakasından daha yetkindir ne de tinsel varlık alanı ruhi 
varlık alanından daha yetkindir. Tersine, her varlık tabakasında yeni bir özellik 
(novum) kendini gösterir. Bu novum'un gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi, 
asıl önemli olan şeydir. Bu novuın'un kendini gösterdiği her varlık tabakası yet
kindir, nasıl ki ayni derecede de realdır. 

İmdi, acaba bu real varlık alanlarını belirliyen genel varlık prensipleri neler
dir? Şimdi bunları kısaca görmek istiyoruz. Real varlık, yukarda göstermeğe ça
lıştığımız gibi, dört ana varlık tabakasından oluşur. Ama, bu varlık alanlarını hem 
tümüyle hem de tabaka tabaka belirleyen ilkeler ya da kanunlar vardır. Ontoloji
ye düşen en temel ödevlerden birisi de, bu varlık kanunlarını araştırmak ve tes
pit etmektir. Bu varlık kanunları, ontolojide yeni bir ad alır. Bu ad, vaktiyle Aris
toteles'in var-olanı araştırırken kullanmış olduğu bir deyimdir. Bu deyim, kate
gori'dir. Yeni ontoloji de, eski ontolojinin kullandığı bu deyimi kullanır. Ama, ye
ni ontolojinin kategori deyince anladığı şey başka olduğu gibi, onu uygulama ek
li de yine başkadır. Şu halde kategori nedir? 

D) Kategoriler 

Varlık, homojen değil, heterojendir; ve heterojen olan bu varlık, kendini 
varlık tabakaları halinde gösterir. Bundan önceki bölümde, bu varlık tabakaları
nın dört ana tabaka olduğunu gördük. İmdi, ontolojinin var-olanı incele
diği bu dört varlık tabakası, birbirinden bazı temel özelliklerle ayrılır. Her 
tabakanın, kendine özgü temel özellikleri vardır; bu temel özelliklere kategori 
denir. Kategori sözü, grekçe ifade, deyim, yüklem (predicat) anlamına gelir. Fel
sefede bunu, felsefi bir anlamda ilk kullanan Aristotcles olmuştur. Aristoteles, bu 
deyimi on he on'u araştırırken kullanır ve var-olanı, daha önce i aret ettiğimiz 
gibi, substans, nicelik, nitelik, ilgi, uzay, zaman, durum, sahip olma etki e edilgi 
gibi on temel özellik içinde ele alır. Ama, bu ifade, yüklem doğrudan doğruya 

varlıktan çıkarılmış özellikler olmayıp, varlık hakkındaki bilgimizin. ,, ani varlığı 

yargılayışımızın özellikleridir. Çünkü, yüklem, doğrudan doğruya yargı daha 
doğrusu yargı formu ile ilgilidir. "Ve ifade, yargıyla, iddia ile ilgili bir şeydir, - dil 
ifadesinden sarfınazar edilirse, o zaman da daima düşünce ile ilgilidir, ama hi 
bir şekilde varlıkla ilgili değildir. Aristoteles'in vaktiyle kategori terimini kullan
mış olduğu tarz, kategori'nin daha çok ifade anlamı üzerinde ağır basar: Katego
riler, var-olanın temel yüklemleridir; bunlar, bütün özel yükleınlerden önce ge- · 
lirler ve sanki onların çerçevesini oluştururlar. Ama. sonra onlar salt bir takım 
kavramlar olarak görünüyorlar. Çünkü, yalnız kavramlar yüklem olabilir: 79 

79) N. Haıtmann, Aufbau d. r al. Weıt. s . 3 
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Gerçi kategori kavramını felsefeye kazandıran ilk Aristoteles olmuştur. Ama, 
Aristoteles'in kategori deyince anladığı şey, Nicolai Hartmann'ın işaret ettiği gibi, 
düşünme ile, yargı ile ilgili özelliklerdir. Bunları Aristoteles varlıktan çıkarmamış
tır. Yeni ontoloji de kategori'leri kullanır. Ama, yeni ontolojinin kategori deyince 

, .. anladığı şey, artık, böyle bir bilgi ve yargı ifadesi değildir. Biliyoruz ki, eski on
, toloji, bu tavrıyla düşünce ve varlığı birbirine karıştırarak bir metabasis'e düş-
müştür. Yeni ontolojinin kategori deyince anladığı, düşündüğü şey, varlığa, var

. olan'a özgü niteliklerdir. Çünkü, var-olanı biz ancak bu nitelikleri içinde ve bu 
. nitelikleri ile tanırız. Bunun için, "kategorilerde gerçi içerik yönünden temel be
. lirlemeler söz konusu olmalıdır. Bunun daha fazla açıklanmağa ihtiyacı yoktur. 

Ama daha ileri gidip kategorilerin ne olduğu sorulacak olursa, o zaman örnekler 
verilmekle buna kolayca cevap verilmiş olur: örneğin, birlik ve çokluk, nicelik ve 

· nitelik, ölçü ve büyüklük, uzay ve zaman, oluş ve varlık, nedensellik ve kanunlu
'1uk v.s."80 Demek ki, kategoriler varlığa yüklenen özellikler değil, varlıkta bulu
nan ve varlığa özgü bulunan bir takım ana niteliklerdir. 

Şimdi, buradan, kendiliğinden şöyle bir soru doğuyor: Varlık, yapı bakımın
dan homojen değil, heterojendir. Buna göre, varlığın ana özellikleri olarak anla
şılan kategorilerin bu heterojen varlık alanları, varlık tabakaları ile nasıl bir ilgisi 
olacaktır? Bunu başka türlü söylersek, kategoriler varlığın bütünü ile mi ilgilidir? 
yoksa, belli bir parça ile mi ilgilidir? Buna şöyle bir karşılık verebiliriz: Katego
riler, hem varlığın bütünü ile hem de varlık tabakaları ile ilgilidir. "Real dünya
nın yapısı, kategorilerle belirlenir. Real varlığın her tabakasını, bir kategori ta
bakası karşılar. Ama, bunun dıışnda yine öyle kategoriler vardır ki, bunlar, real 
varlığın yalnız dört tabakası ile ilgili olmayıp, onların dışına çıkarlar. Bunlar mad
di real tabak'.:mın altında düşünülmesi gereken temel (fundamental) kategoriler
dir. Bu temel kategoriler, bütün bu dört tabakanın yapısının temelini oluşturur 

ve belli bir ölçüde, yarlık alanlarına ait özel kategorilerin prensipleridir."81 Buna 
göre, daha en başında bütün kategoriler iki ana grupa ayrılmış oluyor: temel varlık 
kategorileri ve özel varlık kategorileri. Temel varlık kategorileri, belirli bir varlık 
alanı ile ilgili olmayıp, varlığın bütünü ile ilgilidir. Bu anlamda, temel kategoriler 
varlığın ana kanunları, kategorilerin dayandığı temel ilkelerdir. Bunlar, örneğin 
şu kategorilerdir: "Modalite kategorileri, form - madde (madde, daima form ala
bilen şeydir ve her form aynı zamanda daha yukarı form için bir maddedir), 
eleman ve bütün, birlik ve çokluk, süreklilik ve süreksizlik, nicelik ve nitelik gibi 
karşıtlardan meydana gelen elemanter kategorilerdir."82 Yine bir başka yerde, Ni
colai Hartmann, bu temel kategorileri şöyle belirtiyor: "Bütün tabakalarda ortak 

80) Aynı eser, s. 2 
81) N. Hartmann, Einf. in d.Phil. s . 128 
82) Aynı eser, s . 128 
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olan temel özellikler (temel kategoriler) vardır. Onlar, karşıtlıklar halinde ortaya 
çıkar. Bu temel kategoriler içine giren kategoriler şunlardır: Birlik ve çokluk, uz
laşmazlık ve uyuşum, form ve madde, eleman ve bütün v.s. dir. Varlık kategori
lerini onlar bir baştan bir başa geçerken, daima başka bir biçim alırlar. Tabakalar 
ise ,gerçekte, bu temel kategorilere bağlıdır, ama yalnız onlara bağlı değildir."83 

Demek oluyor ki, temel (fundamental) kategoriler, real varlığın bütününe 
hakim olan, onun her bir tabakasında geçerliği olan kategorilerdir. Öbür grup ka
tegorilere gelince, bunlar, heterojen varlık alanlarında, her bir varlık tabakasın
da geçer olan kategorilerdir. "Her varlık tabakasında, daha aşağı tabakada bu
lunmıyan yeni kategorilerle karşılaşırız."84 İşte bu kategoriler, her varlık tabaka
sına özgü olan kategorilerdir. Bu kategoriler, her varlık tabakasını belirler ve ay
nı zamanda varlık alanlarının birbirinden ayrılmalarını, birbirileri karşısında sı

nırlanmalarını mümkün kılarlar. Varlığı böyle çeşitliliği içinde inceleyen ontoloji, 
bu çeşitliliği, her varlık alanının özelliğ;ni (kategorilerini) tespit etmekle belirleye
bilir. Bunun sonucu da şu olur : Varlığı zorunlu olarak kategoriler ile inceleyen 
ontoloji, sonunda bir kategoriler bilimi olur. "Bu anlamda, özel olan şeylere - yani 
tabakaların özelliğine - nüfuz eden o.ntoloji, bir kategoriler öğretisi biçimini almış 
olur. Onun çalışma tarzı, 'kategorileri analiz etme tarzıdır' ."85 Böyle bir katego
riler öğretisi ya da kategorial analiz tarzı olarak ontoloji, varlık tabakalarına eğil
diğinde ne gibi kategorilerle karşılaşır? Şimdi bunu görmeğe çalışalım. Yeni onto
loji için, varlık alanlarının kategorileri belirli bir sayıda değildir. Örneğin, Aristo
teles için bunlar on tane idi. Kant için oniki tane idi. Modern ontoloji için böyle 
belirli sayıda kategori olmaz. Bunun nedeni, kategorilerin insan bilgisinin geliş

mesiyle artacağı, çoğalacağıdır86 • Bu bakımdan, önceden belli bir kategori sayısı 

vermek, ontolojinin bilimsel ve pozitiv tavrına aykırı düşer. Ama, her tabaka için 
belli kategoriler öne sürülebilir. Ne var ki, bu kategorilerden bazısı daha üst ta
bakalara da ulaşrr, bazı kategoriler ulaşamaz. Ve buna paralel olarak da, ayrıca 

her varlık tabakasında yeni bazı kategoriler kendini gösterir. İmdi, inorganik 
varlığın sahip olduğu kategorilerin neler olduğunu sorabiliriz. Bunlardan bir ka
çını işaret edelim. Bunlar, örneğin, zaman, uza;r, kausalitedir. Organik varlığa ge
lince: inorganik varlığın kategorilerinin bu alanda da etkili olduğunu görüyoruz. 
Bunun yanı sıra, organik varlık tabakasında yeni bazı kategorilerin orta a çıktığı
nı da görüyoruz: oluş, kendi kendini ' "'genere etme, özümleme gibi. Canlı varlık 
da maddeye dayanır, o da belli bir uzay ve belli bir zaman bölümü içinde bulu
nur. O da kausal bir takım o::ıyları gösterir. Ama, canlı dediğimiz varlık, sadece 
bunlar tarafından belirlenmiş değildir. Canlı dediğimiz zaman biz hatta bunları 

83) N. Hartmann, Neue Ontolog. in Deutsch. s . 36 
84) N. Hartmann, Einf. in d. Phil. s. 128 
85) N. Hartmann, Neue Ontolog. in Deutsch. s. 33 
86) Bunun için bak: T. Mengüşoğlu, Felsefeye Giriş, s . 116 
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düşünmeyiz bile. Canlı dediğimiz zaman düşündüğümüz varlık, bunların dışında, 
doğup büyüyen, gelişen, çoğalan, ölümlü olan varlıktır. Bunlar ise, bir oluşu gös
terir. Canlı varlık, yaralanabilen, yarasını iyileştiren, onu yeniden oluşturan bir 

, varlıktır. Bunlar ilk organik varlık tabakasında ortaya çıkan özelliklerdir. Ruhi 
varlığa gelince: onda uzay artık ortadan kalkar, ama zaman ve oluş henüz etkili
dir. _Çünkü, ruhi olaylar da bir zaman boyutu içinde ortaya çıkar, onlar da oluş 

· iÇindedirler... Ama, ruhi olaylar uzay boyutu içinde kendilerini göstermezler, 
, çünkü onlar lokalize edilemezler. Buna karşılık ruhi hayatta bir bilme, bir bilinç 
· ve bir erek vardır. Ruhi olaylar, belli bir yön ve erek ile ilgi içindedirler. Bu ba
kımdan onlarda bir intentionalite bulunur. Tinsel varlık tabakasına gelince: Bu ta
bakada yine yeni bir kategori ortaya çıkar; bu, daha önce işaret etmiş olduğumuz 
gibi, ortaklıktır. Kültür olayları, bireyler için ortaktır. Bu ortaklaşalık ortadan 

~ kalkınca, o zaman tinsel hayat sadece bireysel bir bilinç hayatı halini alır. 

İmdi, kısaca işaret ettiğimiz bu varlık kategorilerine dikkat edilirse, burada 
iki önemli noktanın bulunduğu görülür. Birisi, bazı kategorilerin daha üst varlık 
tabakalarına da geçmesi, onlarda da etkili olması; ikincisi bunun yanısıra her ta
bakada yeni kategorilerin orta ;a çıkması. Örneğin, "inorganiğin ve organiğin bir 
çok kategorilerinin ruhi tabakaya geçtiğini görüyoruz: nedensellik, karşılıklı ilgi 
ve oluş gibi ve durum kategorisi gibi; çünkü, ruhi hayat da, bir sürü durumlardan 
ibarettir ve belli bir oluş içinde meydana gelir ve bu oluş da zamana bağlıdır. " 87 

Aynı şeyi, yine uzay ve zaman kategorileri için de söyliyebiliriz. Bunlar, daha ön
ce de işaret etmiş olduğumuz gibi, şekil-kazandırma-ilgisinde somutlaşır, ya da 
şekil-kazandırma-ilgisini oluşturur. "Şekil-kazandırma ilgisinde alt tabaka kate
gorilerinin bütünüyle daha yukarı tabakaya geçmesi gerekir. Örneğin, bu ilgiyi 
uzay ve zaman kategorilerinde görebiliriz; aynı şekilde, madde gibi organik varlık 
da bir uzay ve zaman varlığıdır. Bunu oluş ve durum kategorisinde de görebiliriz. 
Çünkü, içinde duromların değiştiği devamlı oluşa yalnız inorganik tabiat değil, 

aynı zamanda organik tabiat da bağlıdır. " 8 a Demek oluyor ki, bazı kategoriler 
daha yukarı tabakalarda da etkili oluyor. Ama, buna karşılık, her tabakada yeni 
bir şeyin de meydana geldiğini görüyoruz. Her tabakada yeni bir şey olarak orta
ya çıkan bu şeye novum dendiğini işaret etmiştik. "Bir yandan inorganik varlık 
tabakasının bütün kategorileri organik tabakada tekrarlanıyor, öbür yandan da 
organik tabakada, inorganik tabakada hen üz ortaya çıkmamış kategoriler kendini 
gösteriyor. Daha yukarı tabakada yeni olarak ortaya çıkan böyle bir kategoriye, 
biz novum diyoruz. Organik olanın asıl özünü teşkil eden bu kategoriler için, or
ganik olanı salt fizik olandan ayırmak üzere bir kaç örnek verelim. Tek tek bi
reylerin özümleme, assimilation ve dissimilation, reproduktion kategorisi, orga-

87) N. Hartmann, Einf. in d.Phil. s. 125 
88) Aynı eser, s. 122 
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nizmada ilk yeni bir şey olarak ortaya çıkar."89 a Buna göre, ilk olarak organik var
lık tabakasında kendini gösteren özümleme, assimilation, reproduktion birer IW

vum' dur. Yine örneğin, oluş kategorisi de böyle bir novum'dur. Çünkü, o da ilk 
defa organik tabakada kendini gösterir, daha alt basamak olan inorganik tabaka
da böyle bir fenomen yoktur. 

Novum'ların~ kategorial yönden büyük bir önemi vardır .. Bu önem, iki yön
den kendini gösterir, birinci yönü ele alırsak; belli bir tabakada ortaya çıkan ye
ni kategoriler, yani novum'lar, şekil kazandırma-ilgisi ile yukarı tabakalara ge
çip etkileyen "kategoriler ile birlikte öyle etki yaparlar ki, bu novum'lar daha 
aşağı tabiattaki yapıları ortadan kaldırmazlar, tersine onları kendi içlerine alırlar 

ve daha yukarı kaldırıp onlara biçim verirler."89 
b Böylece de, varlıklar ve varlık 

tabakaları arasındaki dayanışma sağlanmış olduğu gibi, bununla da heterojen 
olan varlık dünyası, bir süreklilik elde etmiş olur. Ama, real dünya, real varlık~ 
sadece bu şekil kazandırma ilgisi içinde bulunsaydı, novum dediğimiz kategoriler
den yoksun olsaydı, o zaman evren yeknesak, homojen, farklı varlık tabakaların
dan yoksun bir evren olurdu. Bu ba~ımdan, her varlık tabakasında yeni yeni ka
tegorilerin (novum) kendilerini göstermeleri, varlığın sahip olduğu özden ileri ge
lir. Sahip oldukları novum'lar nedeniyledir ki, maddi varlıkla organik varlık, or
ganik varlıkla ruhi varlık ve ruhi varlıkla tinsel varlık birbirlerinden kesin olara 
ayrılırlar. Üst yapıların novum'u olmasaydı, bütün varlık maddi çeşitten ola
caktı. Buradan yine şöyle bir sonuç çıkıyor: Varlığı monist bir görü_şle belli bir 
varlık tabakasına geri götürmek, varlık tabakalarının sahip oldukları novum'ları 
bilmemek ya da görmemek demektir. Ontolojinin asıl büyük olan yanı, öyle sa
nıyoruz ki, varlığı böyle bütünü ile kucaklamasıdır. Bu bütün içinde ise, tabakalı 
bir yapı vardır. Bu yapının her tabakası, bir novum ile öbür tabakalardan ayrılır. 
Ama, hiç bir tabaka, bir diğerinden daha yetkin değildir; bunun için de hiç bir 
varlık tabakası mutlaklaştırılamaz. Ontoloji, varlığı bütünü ile kavrar sözünün ar
kasında bulunan asıl anlam işte budur. 

Şimdi bu varlığa hakim olan, varlığı belirleyen kategorilerin dayandıkları 

belli ilkeler, yani kategorial kanunlar var mıdır? Bunu sorabiliriz. Daha önce de 
bir vesile ile işaret etmiş olduğumuz gibi, kategorilerin de bağlı olduğu belli ilke
ler vardır. Bu ilkelere kategorial kanunlar adı verilir. Bu kanunlar her şeyden 
önce söz konusu olan dört varlık tabakası ile ilgilidir. 

İmdi bu kanunların neler olduğunu görelim. Kategorial kanunlardan birin
cisi, tekrarlanma kanunudur. Bu kanunun ne olduğunu, onun adını bildirmeden 
bu kategoriler bölümünde daha önce işaret etmiştik. Şöyle ki: "Her alt tabakada, 
daha yukarı tabakalarda tekrarlanan kategoriler vardır. Ama aşağı tabakaların 

89) a. b) Aynı eser, s. 123 
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bütün kategorileri daha yukarı tabakalara kadar ulaşamaz. "9° Kategoriler arası 

ilgileri incelerken, bunun ne olduğunu görmüştük. Bu, bir kategorial kanundur. 
Bu, önemi olan bir kanundur. Ama, bu kanuna şu aşağıdaki ifade de katılırsa, o 

, zaman yeni bir önem ve anlam daha kazanır: "Kategorilerin tekrarlanması yal
nız aşağıdan yukarıya doğru mümkündür, yani, yalnız alt tabaka kategorileri da
ha yukarı tabakalarda tekrarlanabilir, ama, bunun aksi mümkün değildir."91 Baş
·ka türlü söylersek, üst yapı kategorileri alt yapıda tekrarlanamaz. Böyle olsaydı, 
p.ovum'ların varlığı şüpheli bir duruma düşmüş olurdu. 

İkinci kanun, değişme kanunudur. Bu kanun, yukarı tabakalara geçen, on
larda tekrarlanan kategorilerle ilgili olup yukarı tabakalarda tekrarlanan katego
rilerin değişmiş olarak ortaya çıktığını söyler. "Yukarı tabakalara geçen, onlarda 
_tekrarlanan kategoriler, değişmiş olarak tekrarlanırlar. Onlar, daha yukarı taba
'kalarda aşağı tabakalardaki haliyle aynı değildir. Örneğin, ruhi tabakadaki ne
densellik (kausalite), fizik-maddi alandaki nedensellikten tamamiyle başka bir 
nedenselliktir; ama yine de onda nedensellik: söz konusudur."92 

Üçüncü kanun novum kanunudur. Novum'u biraz önce belirlerken, onun 
her varlık tabakasında kendini gösteren yeni bir şey olduğunu söyledik. Şimdi, 

novum fenomeni bir kanun formunda karşımıza çıkıyor. "Novum kanunu: Her 
tabakada yeni kategoriler başlar. Ancak bu yolda tabakalar birbirilerinden ayrılır
lar ,ancak bu yolda inorganik ve organik, organik ve ruhi tabakalar arasındaki 
ayrılık ifade bulur. Bu kanun ise, hiç bir yolda daha yukarı bir tabakada geçerliği 
olan şeylerin yeni bir kanunluluk olacağını ifade etmez. Böyle bir şey, tekrarlan
ma kanununa aykırı olurdu. "93 

Bir dördüncü kanun, varlık tabakaları arasındaki aralık (mesafe-distans) 
kanunudur. Varlık tabakaları birbirileriyle bitişik değildir, tersine aralarında bel
li bir aralık vardır. İşte "bu kanun, tabakalar arasında belli bir aralığın olduğunu 
ifade eder. Bir tabakadan öbür tabakaya şartsız olarak bir sürekli geçişin oldu
ğunu tespit edemiyoruz."94 O halde, tabakalar arasında bir süreli, kesiksiz hal 
yoktur. Tersine, belli aralıklar olup, bunlar da tabakalar arasında bir sınır teşkil 
ederler. Tabakalar arasında "belli geçişler beklenebilir, örneğin, maddi ve orga
nik tabakalar arasındaki sınırda olduğu gibi. Organik ve ruhi tabakalar arasında 
ise bu sınır kesindir. Bir bağlam gösteren şekil-kazandırma ilgisi karşısında, alt
tabakalara dayanma ilgisi ise, tabakalar arasında açık bir aralık gösterir."95 Özel
likle bu ilginin en açık olarak ortaya çıktığı tabakalar olan inorganik ve ruhi ta-

90) Aynı eser, s. 130 
91) Aynı eser, s. 130 
92) Aynı eser, s. 130 
93) Aynı eser, s. 130 
94) Aynı eser, s. 130 
95) Aynı eser, s. 130 
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bakalar arasındaki ilgidir. Çünkü, ruhi varlık, tamamen yeni bir varlık tabakası 
olarak ortaya çıkıyor. Organik ile ruhi arasındaki ilgi, inorganik ile organik ara
sındaki ilgi ile aynı değildir. Yine, ruhi tabaka ile tinsel tabaka arasındaki ilgi de 
böyledir. Bunlar arasında da bir sınır ve bir aralık vardır. Şuhalde, bu sınır ve 
aralığı doğuran neden, alt-tabakada temelini-kurma ilgisidir. Bu ilginin değil de, 
şekil-kazandırma ilgisinin güçlü olduğu yerde, bu sınır ve aralık farkedilmiyecek 
bir dereceye iner. 

Kategorıal kanuni. . yalnız bunlardan ibaret değildir. Bunlara, örneğin bit 
beşinci kanun daha katılabilir. Bu kanun, güçlülük (Staerke) kanunudur. Daha 
önce buna şöyle bir işaret edilmişti. Bu kanun şöyle der: "Aşağı kategoriler, da
ha yukarı kategoriler için şarttırlar. Yukarı kategoriler aşağı kategoriler üzerine 
dayanırlar (temelini onlarda bulurlar). Aşağı tabaka kategorileri daha güçlüdür
ler (kuvvetli); yukarı tabakaların gücüyle (Macht) onlar ortadan kaldırılamaz
lar."96 Bu kanun, varlığın dayanışmasının ancak alt tabaka kategorilerinin kuv
vetli oluşu ile sağlanabileceğini ifade ediyor. "Daha aşağı kategorilerin daha yukarı 
kategoriler karşısındaki bu 'kuvvetli oll;lş' kanunu, dünya düzeninin kendisine da
yandığı asıl kategorial kanundur. Bu kanuna göre, en aşağı tabakadan en yukarı 
tabakaya kadar uzanan, ama tersi mümkün olmıyan bir bağımlılık vardır."97 Bu, 
tabakalar düzenini bir baştan bir başa geçen bir bağımlılığı gösterir. Organik inor- ~ 
ganiğe, ruhi olan hem organiğe hem de inorganiğe tabidir, tinsel varlık ise, bü-/ 

Altıncı kanun, beşinci kanunu tamamhyan bir kanundur. Bu, aşağı tabaka
ların kuvvetli oluşu yanısıra daha yukarki tabakalardan bağımsız olduğunu da 
ifade eder. "Her aşağı tabaka, en yakın üst-tabaka karşısında autononı'dur."98 

Bu kategorial kanun da, ontolojik dünya tablosu için struktur bakımından önem
lidir. Örneğin, madde, organik varlık olmadan da vardır, organik varlık ruhi var
lık olmadan da vardır, ruhi varlık tinsel varlık olmadan da vardır. Bu kanunla 
yeni ontoloji, "yukardan" metafiziklerin imkanını ortadan kaldırmış olur. "Hiç 
de eski metafizik sistemlerin daima öğretmiş oldukları gibi, aşağı tabakalar en 
yüksek tabakaya doğru çabalamazlar, bu en üst tabaka için sanki varmışlar gibi, 
sanki insan olmasaydı, insan dışındaki dünyanın hiç bir anlamı olmazmış gibi."9P 
Bu kanun yalnız "yukardan" metafiziklerin imkanını ortadan kaldırmıyor, aynı 

zamanda anthropornorphizm imkanını da ortadan kaldırıyor. Çünkü, bütün "yu
kardan" metafiziklerde böyle bir karakter de gizli olarak bulunur. Bu anlayışa 

göre, varlığa anlam veren insandır, ruhi ve tinsel bir varlık olan insandır. Oysa 
autonomie kanunu, ruhi ve tinsel varlık olmadan da vardır. 

96) Aym eser, s. 131 
97) Aynı eser, s. 131 
98) Aynı eser, s. 132 
99) Aynı eser, s. 132 
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Bir yedinci kanun madde kanunudur. Bu kuvvetlilik kanununun daha başka 
bir ifadesidir. Bu kanun şöyle ifade edilir: "Madde kanunu, şekil-kazandırma ilgi
lerinde aşağı tabaka yukarı tabakanın yapı taşları olacak, aşağı-tabakalara-temel
·kurma ilgilerinde de aşağı tabakanın yukarı tabakayı sadece taşıyacak bir anlam
da_ kavranmalıdır." 100 İster bir yapı taşı isterse sadece bir taşıma ilgisi içinde ol
sun, alt tabakalar yukarı tabakaltır için daima bir dayanak görevi görür. 

Kategorial kanunların sonuncusu, hürlük kanunudur. Bu taabiyet kanununun 
tersidir, diyebiliriz. Kuvvetlilik kanununda, yukarı tabakalar aşağı tabakalara 
bağlıdır demiştik. Şimdi burada, aynı zamanda yukarı tabakaların hürlüğü öne 
sürülüyor. Bu, bir paradox gibi görünürse de, aslında böyle paradoxal bir durum 
yoktur. "Hürlük kanunu: bunun, kuvvetlilik kanunu gibi özel bir önemi vardır. 

Kategorilerin aşağıdan yukarıya doğru gidişlerine ve aşağı tabakalarda geçerliği
nin devam etmelerine rağmen, yeni tabakalarda özel olarak ortaya çıkan şey, 

novum, daima autonom ve bu anlamda hürdür, yani aşağı tabaka determination'
larından hürdür." 101 İmdi bu nasıl oluyor? Yani bir yandan kuvvetlilik kanunu 
var ki, bu kanuna göre, yukarı tabakalar aşağı tabakalar tarafından belirleniyor, 
onlar tarafından taşınıyor, öte yandan da, her tabaka, hür, kendisini taşıyan var
lık tabakasından bağımsız oluyor. Problemin çekirdeği bu noktada bulunur. Bu
na karşı denebilir ki, bağımsız olan ve bağımsız kılan novum'dur. Örneğin, can
lıları belirleyen maddi varlık kategorileridir. Ama, canlıyı canlı yapan şey, maddi 
varlık kotegorilerinin determination'u olmayıp, canlı varlık tabakalarında meyda
na çıkan kategorilerdir, novum'lardır. Aksi halde, canlının, maddenin bir devamı 
olması gerekirdi. Bu novum bakımından, canlı>maddi varlık kategorilerinin deter
mination'dan bağımsız ve hürdür, onun dışındadır. "Hürlük kanunu şunu ifade 
eder: her aşağı tabaka, gerçi kendi determination'ları ile tamamen belirlenmiştir. 
Ama, yukarı tabaka böyle belirlenmemiştir. Böylece, tabaka sınırından başlıyarak, 
yukarıya doğru daha yüksek kanunluluklar için bir etkinlik alanı bulunur; ve bu
nun sonucu olarak da, daha aşağı tabakalarda temelini kurarak oluşabilen daha 
yukarı yapılar için."102 

Bununla ontoloji, varlığı, bir yandan bağımlılık (dependens) kanununun de
termination'una bırakırken, öte yandan bu dependens'i bir hürlük kanunu ile ta
mamlamış olur. Yukarı tabakalar hem taabidir hem de hürdür. Taabiyet ve hür
lük, böylece tabakalar bütününü etkileyen iki ana kanun olarak ortaya çıkar. Taa
biyet ve hürlük antinomisi de, varlık kategorilerinin aracılığı ile struktural olarak 
çözülmüş olur. 

Real varlık, bütünüyle, şu halde bir kategorial yapıdır. Bu yapıda hüküm 

100) Aynı eser, s. 132 
. 101) Aynı eser, s. 133 

102) Aynı eser, s. 133 



GENELLİKLE ONTOLOJİ 35 

süren kategoriler, varlığın kendisinden, "varlığa kulak vererek" çıkarılmış temel 
formlardır. Ve kategorilerin kendileri de, yine birbirileri ile bir bağlam teşkil 

ederler. Bu bağlam yine kanunlu bir bağlamdır. Görülüyor ki, ontolojinin tanıdı
ğı evren, tamamiyle baştanbaşa sıkı sıkıya determine edilmiş bir düzendir, ka
nunlu bir yapıdır. Bu real varlıkta keyfi hiç bir şey yoktur, keyfi olarak hiç bir 
şey meydana gelemez. Tesadüfün de bu evrende yeri yoktur. Hatta okadar ki, 
hürlük bile belirlenmiş, determine edilmiştir. Bunun içindir ki, real varlıkta mikro 
varlıklardan kosmosa, ruhi ve tinsel varlığa kadar her bir varlık alanında sağlam 
ve sıkı bir determination hüküm sürer. 

Şimdi şöyle bir soru sorabiliriz: Acaba bütün varlık sadece real varlıktan mı 
ibarettir? Bu sıkı determination'un dışında acaba bir başka varlık alanı yok mu
dur? Böyle bir soru bizi doğrudan doğruya tinsel varlığın araştırılmasına götürür. 

E) Tinsel varlık 

Bundan önceki bölümlerde, real vcırlığın tabakalarını ele alırken, tinsel var
LLğa da işaret etmiştik. Tinsel varlık, real varlığın en üst tabakasını oluşturuyor
du. Tinsel varlık, bu anlamda, real varlığın bir parçasıdır. Böyle bir varlık olarak 
da, real varlığın bağlı olduğu genel kategorial kanunların etkisi altındadır. Bunun 
sonucu olarak, tinsel varlık, aşağı varlık tabakaları tarafmdan taşınır. "İmdi bü
tün tinsel varlığın ana kanunu şudur: o, havada duran bir şey değildir, tersine, 
tinsel varlık, başka tarzda olan bir varlık temeline dayanarak meydana gelir. Böy
lece, tek kişinin kişisel tini bir ruh hayatına ve bu ruh hayatı yine maddi-organik 
hayata dayanır; bu da, inorganik-fizik varlık tarafından taşınır."103 Buna göre, 
tinsel varlık dayanaklarını, doğrudan doğruya real varlığın tabakalar düzeninde 
bulur. Alt tabakaların varlığı olmadan tinsel varlık da olamaz. Şu halde, "burada 
'aşağıdan yukarı'ya doğru bir şartlı oluş zinciri hakimdir; bu şartlı oluşa göre, 
daima daha yukarı olan daha aşağı olan tarafından taşınır; tinsel hayat, en yük
sek varlık basamağını oluşturduğuna göre, bütün aşağı tabakalar tarafından taşı
nır. "104 Böyle tabakalı bir yapı içinde belli bir basamak olan tinsel varlık, aşağı 

tabakalar tarafından taşı!!.dığına, onlara dayandığına göre, buradan zorunlu olarak 
şu sonuç çıkar ki, tin ya da tinsel varlık, kendi-başına varlık değildir. Kendi başı
na olmıyan bir şeye ise, bir substantialite yüklenemez. Buna göre, tinsel varlık 

bir cevher, varlığın özü olarak kavranamaz. Oysa biliyoruz ki, tin felsefesinin ku
rucusu Hegel, tinsel varlıkta bir cevher karakteri görmüş ve onu mutlaklaştırmıştı. 
"Tinsel sfer'in özelliği, eğer bu sfer, Hegd ile birlikte objektiv tinsel varlık olarak 
kavranırsa, kolayca anlaşılabilir. Ne var ki, tini cevher, bireyleri de sadece onun 

103) N. Hartmann, Aesthetik, s. 83 
104) Aynı eser, s. 83 
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aksidens'leri olarak görmek gibi Hegel'in düştüğü hatayı tekrarlamamalıyız." 105 

Tinsel varlık, buna göre, kendi-başına var olan bir varlık değildir. Onu böyle 
gören ve temellendiren Hegel, bu bakımdan yanılmıştır. Yeni ontoloji, tinsel 
-sfer'in varlığını bir varlık alanı olarak kabul eder. Ama, buradan onun bir tin 
ı{ietafiziği yaptığı sonucu çıkarılamaz. Çünkü, yeni ontoloji, tinsel varlığı bir cev
her varlığı olarak değil de, real varlığın en üst basamağı olarak kabul eder. Bu
iıun için, yeni ontoloji, yalnız en alt basamağın mutlaklaştırılmasına karşı değil
dir, aynı zamc:,nda her 'yukardan' metafiziğe de karşıdır. Ama, 'yukardan' meta
fiziğe karşı olma, tinsel varlığın ele alınmaması gerektiği anlamına gelmez. Çün
kü, tinsel varlık alanı bir varlık sfer'idir. Ontolojinin ödevi varlığı bütünüyle in
celemek olduğuna göre, pek tabii olarak tinsel varlığı da inceleyecektir. 

.. Tinsel varlık, ontolojiye göre bir real varlık tabakasıdır, daha doğru bir de-
yimle, real varlığın en son, en üst tabakasıdır. Böyle olduğuna göre, onda da ka-
tegorilerin bir determination'u kendini göstermelidir. Gerçekte de bu böyledir. 
"Objektivlik, genellik, tinsel varlığın kaçınılamaz kategorileridir. Tinsel varlık 

kategorileri, kendi içinde bir bağlam meydana getirirler. Ethos kategorisi, trans
cendent akt'ların çoğu, asıl sevgi ve nefret, saygı ve saymama tinsel aktlardır ve 
onlar, genel olarak, tinsel varlığın böyle bağlamlı bir sfer'i içinde ancak mümkün
dürler. Eylem de, sorumluluk da, tasvip gören bir iş de, asıl istem hürlüğü de tin
sel varlık alanına girerler ve tinsel alan kategorilerini belgitlerler."106 Tinsel var
lık da, bütün özel kategorileri ve bu kategori bağlamları ile real varlığa katılır. 

Bu bakımdan o ne bir cevherdir ne de bir ilk neden olarak görülebilir. 
İmdi, tinsel varlığa daha yakından baktığımızda, onun homojen bir varlık 

sfer'i olmadığını, tersine kendi içinde heterojen olduğunu görürüz. Tinsel varlık 
alanı, birbirinden farklı üç tin alanından oluşmuştur. Bunlar sırasiyle, kişisel tin 
(personaler Geist), objektiv tin (objektiver Geist) ve objektivleşmiş tin (objekti
vierter Geist) dir. Bu üç tin alanı da birbiri üzerinde üç varlık sfer'i meydana ge
tirirler. Kişisel tin, bu, kişisel varlık ile, kişisel varlığın bilinci, kendi hakkımızda
ki bilinç ile ilgilidir. "Yalnız kişisel tin sevebilir ve nefret edebilir, yalnız kişisel 
tin sorumluluğa, mesuliyete v.s. sahip olur; yalnız o, bilince, geleceği görmeğe, is
tem'e, kendi hakkındaki bilince sahiptir."107 Kişisel tin, tinsel varlığın temelini 
teşkil eder. Bunun üzerinde objektiv ıin bulunur. Kişisel tinden onu ayıran en 
önemli ayrım, objektiv tinin bir ortaklık göstermesidir. Bu ortaklık içinde onun 
tarihi ve kültürel varlığı oluşur. "Yalnız objektiv tin, dar ve original anlamında 
tarihin taşıyıcısıdır; yalnız 'tarihi' olan odur. Yalnız o birey üstüdür, ortaklaşa

dır ve aynı zamanda da real ve canlı tindir. Onun değişmeleri, kaderi, tarihi değiş
me ve tarihi kaderdir. Bütün canlı olan şeyler ile olduğu gibi, canlı kişisel tin ile 

105) N. Hartmann, Einf. in d.Phil. s. 127 
106) Aynı eser, s. 27 
107) N. Hartmann, Das Problem des geistigen Seins, s. 63 
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birlikte zamanlılık ve geçicilikten pay alır." 108 Kişisel ve objektiv tinlerin belli or
tak hır özelliği vardır: bunlar canlı tinsel varlığı oluşturur. Canlı tinsel varlık, real 
varlık alanının bir parçasıdır. "Form ve varlık tarzı bakımından ne kadar farklı 
olursa olsunlar, kişisel ve objektiv tinlerin ortak yanı, onların canlı oluşlarıdır."109 

Bu canlı iki tinsel varlığın üzerinde üçüncü tin sfer'i yükselir. Bu, objek
tivleşmiş tindir. Objektivleşmiş tin, özü bakımından, kişisel ve objektiv tinsel 
varlıklardan farklıdır. Bu farklılık, objektivleşmiş tinin real olmamasında temelle
nir. Tinsel varlığın da real varlığa ait olduğunu, real varlığın tabakalı düzeninde 
yer aldığını biliyoruz. Ama real varlığın tabakalı düzeninde: yer alan, real olan 
tinsel varlık, kişisel tin ve objektiv tindir. Yalnız kişisel ve objektiv tinler real tin' -
dir; objektivleşmiş tin ise, real değildir.. Realiteye sahip olan y .tlnız canlı tin'dir, 
hayattan koparılmış ve bir maddede tespit edilmiş tin ise ınutl ak olarak irreal' -
dır." 110 Buna göre, objektivleşmiş tin, hem kişisel hem de objektiv tinden kesin 
olarak ayrılmaktadır. Yalnız objektiv tinle onun belli ortak bir yönü vardır; o da, 
her ikisinin birey-üstü oluşudur. "Objektiv ve objek6Vleşmiş tn ise, şu ortak ya- , 
na sahiptir ki, onlar kişi ve birey üstüdü~."lll Ama, kişi ve t ırey üstü oluşu, ob
jektiv tinle ortak olan bu yön, henüz objektivleşmiş tini taı J. olarak karakterize 
edemez. Kişisel tin bireysel bir bilinci gösteriyordu; onun üzerinde yükselen ob
jektiv tin, kollektiv bir bilinci gösterir. "Buna karşılık, üçüncü bir temel gestalt 
olarak anlaşılan 'objektivleşmiş tin', hem kişisel hem de canlı objektiv tinden ayrı- · 
lır. O, süjelerin hayatının ve bununla da ortak tin hayatının da dışına çıkar. O, 
'henüz objektivation' olarak var olan, canlılığı bulunmıyan, gelişmeyen, buna gö-
re de, tarihi olarak real olmıyan, tersine, sadece aldığı biçim içinde değişmez olan 
tindir."112 

Dikkat edilirse, buradan objektivleşmiş tin'in kişisel ve objektiv tin'ler kar
şısında sahip olduğu başlıca özellik ve ayrımlar ifade buluyor. Kişisel tin ile ob
jektiv tinin ana özelliği, onların real olmaları idi. Real olan şey, değişen, oluşan, 
tarihi olan şeydir. Kişinin tinsel aktları değiştiği gibi, bir toplumun duygu ve dü
şünceleri, tavır ve erekleri de değişebilir. Ama, objektivleşmiş tinde, artık, böyle 
bir şey, bir değişme ve bir tarihilik yoktur. Çünkü, "objektivleşmiş tin, zamansız 
oluşa doğru uzanır ve böylece de ideal olana ve tarih-üstü olmağa. Onun zaman 
ve tarih ile ilgisi, başka bir ilgidir. Onun alınyazısı, ide'nin ve zamanlı tarihi oluş 
içinde kendi başına zamansız olan şeyin alınyazısıdır." 113 Kısacası, kişisel tin ve 

108) Aynı eser, s. 63 
109) Aynı eser, s. 62 
110) Aynı eser, s. 62 
111) Aynı eser, s. 62 
112) Aynı eser, s. 349 
113) Aynı eser, s. 63 



SANAT ONTOLOJİSİ 

objektiv tin, real, canlı olduğu halde, objektivleşmiş tinsel varlık, irreal, ideal bir 
varlıktır. 

Demek oluyor ki, tinsel varlık alanı böyle üç tinsel varlık sfer'ine ayrılmıştır 
ve bu üç tinsel sfer de, bir birilerinden bazı temel özellikler ile ayrılmaktadır. Ama, 

' "açıktır ki, yanyana bulunan üç çeşit tin yoktur, ya da birbirilerinden bağımsız üç 
tin varlığı yoktur. Yalnız bir tek birlikli bir tinsel varlık vardır, bu, parçalanmaz 
ve. bölünmez. Tinin üç türlü varlık formu, daima, bu birlik içinde içerilir; bu birlik 
içinde onlar iç içe girmişlerdir ve hiç bir şekilde bir birilerinden ayrılamazlar." 114 

Bu· ayrılamazlık, tinsel varlığın ontik bütünlüğünü sağlar. Bu bütünlük içinde ise, 
üç ayrı tin alanı belli bir düzen içinde bulunur. 

Bu üç tinsel varlığı kısaca gördükten sonra, şimdi bizi burada asıl ilgilendiren 
üç~ncü tin alanına geçmek, onun üzerinde durmak istiyoruz. Çünkü, objektivleş
miş tinsel varlık alanı, herşeyden önce, sanat dünyası ile ilgilidir. Objektivleşmiş tin 
deyimi nerden geliyor? İlkin bunu sormalıyız. İdealist felsefenin büyük filozofu 
Hegel, tinsel varlığı keşfetmiş, onu araştırmış ve bu alanı felsefeye kazandırmıştı. 

, Hegel'in bulduğu ve araştırdığı tin sfer'i kişisel, objektiv ve mutlak tin ülkeleri idi. 
Buna göre, objektivleşmiş tin varlığı, modern bir deyim olup, bunu bulan ve ilk 
kullanan düşüniir Nicolai Hartmann olmuştur. Modern ontolojinin en önemli keş
fi, belki de bu objektivleşmiş tin sfer'inin bulunuşudur. Objektivleşmiş tinin asıl 

önemi de, özellikle sanat ontolojisi yönündendir. Çünkü, objektivleşmiş tin, asıl 

varlık alanını sanat dünyasında elde eder. Bunun için, objektivleşmiş tinsel varlığı 
özellikle araştırmak, bir buyruk olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yukarda, objektivleşmiş tinsel varlığın bir real varlık değil de, bir irreal var
lık sfer'i olduğunu tespit etmiştik. Buna göre, şimdi hareket edeceğimiz soruyu 
şöyle sorabiliriz: Objektivleşmiş tin bir irreal varlık olarak nedir? Böyle bir soru, 
objektivleşmiş tinin varlığını ve varlık tarzını sormak anlamına gelir. Buna göre, 
objektivleşmiş tinin sahip olduğu varlık nasıl bir varlıktır? "Objektivleşmiş tinin 
varlık tarzının ne olduğu ontolojik bir sorudur. Real tin, canlı tindir. Ama nasıl 
oluyor da objektivleşmiş tin, yani canlı olmıyan bir yapıda ortaya çıkan bir objek
tivation ile canlı tinden ayrılan ve ondan meydana gelen bir tin var olur?"115 Bu
radan anlaşıldığı gibi, objektivleşrniş tinsel varlık, canlı tin varlığından farklıdır ve 
onun varlık tarzı, canlı tin varlığının dışındadır. Ama böyle olmakla beraber, ob
jektivleşmiş tin varlığı canlı tin varlığı ile hiç de ilgisiz değildir; tersine, canlı tin 
varlığı ile existential bir ilgi içindedir. Bu existential ilgi içinde objektivleşmiş olan 
tinin varlığı ve varlık tarzı ortaya çıkar. O halde, canlı tin ile hem böyle derin hem 
de ondan temelden ayrı bulunan bu objektivleşmiş tinin varlığı ne çeşitten bir var
lıktır ve bu varlık ne şekilde belirlenebilir? "Objektivleşmiş tinsel varlığın özelliği, 

114) Aynı eser, s. 63 
115) Aynı eser, s. 350 
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onun canlı tinden çözülüp ayrılması ve ona karşıt olarak belirli bir biçim ve içerik 
biçimi almasıdır. Hatta, onun özünde her zaman şu eğilim bulunur: bu gibi yapı
larda biçim kazanma ve değişmezlik elde etme eğilimi. Objektivleşmiş tin, bu gibi 
yapılardan ibarettir. Bu gibi yapılarda, o asıl varlık tarzını elde eder."116 Her ob
jektivleşmiş tinsel varlıkta, buna göre, ilkin bir canlı tin söz konusudur; sonra ya
pıca canlı olmıyan bir varlık, yani madde, maddi varlık. Buradan, objektivleşmiş 
tinin birbirinden farklı varlık tabakalarına sahip olduğu, yani varlık tarzı bakımın
dan heterojen karakterde olduğu sonucu ortaya çıkar. Bu hetero]en varlık tarzın
dan biri tinsel varlıktır, öbürü ise maddi yapıdır. "Bütün objektivleşmiş tinsel var
lık, bütün bir yapı olarak anlaşılırsa, özü gereği iki tabakalıdır; iki tabakalı bir ya
pıdır. Duyusal-real yapı ki, kavrayıcı tinden bağımsız olarak vardır; bu duyusal 
real yapıda tesbit edilmiş olan tinsel içerik ise, daima yalnız bir anlayan tin için 
vardır." 117 Buradan, objektivleşmiş tinsel varlığın yapı bakımından, birbirilerinden 
temelden farklı iki varlık sfer'inden, tinsel varlık sfer'i ile maddi varlık sfer'inden 
meydana gelmiş bir bütün olduğu ortaya çıkıyor. Hatta, buna üç üyeli bir bütün
lük demek daha da doğru olur. Bu iki heterojen sfer'in bir üçüncü varlıkla daha 
tamamlanması gerekir. "Objektivleşmiş tindeki bütün ilgi, böylece üç üyeli bir il
gidir. Böyle bir eserde, biçim kazanmış olan madde ve tinsel içerik, tinsel içeriğin 
maddeye biçim vermesiyle bir ilgi içine girerler; ancak, bu ilgi, kendi başına olan 
bir ilgi değildir, tersine, bu ilgiyi kavrıyabilecek şartları içerdiği takdirde, valnız 
canlı bir tin için vardır. Canlı tin, şu halde, zorunlu üçüncü üyeyi teşkil ediyor; ve 
bu üyenin aracılığıyla bu her iki varlık (madde ve tinsel varlık) birbirleriyle bağla
nır."118 Böylece, üçlü bir ilgi ortaya çıkıyor: Madde, maddeye biçim veren tinsel 
varlık ve sonra maddeyle tinin bu ilgisini kavrıyan, onu algılıyan bir süje, daha doğ
rusu bir canlı tin. Ama, varlık tarzı bakımından konuşulursa, diyebiliriz ki, objek
tivleşmiş tin, iki ana varlık tarafından oluşturulur; bunlar da tinsel varlık ve mad
dedir. 

İmdi, bu iki heterojen varlığın oluşturduğu objektivleşmiş tinin ne olduğunu 
daha yakından görmek istiyoruz. Varlık tarzı bakımından heterojen iki sfer'den 
meydana gelmiş olan bu objektivleşmiş tinin varlığı daha yakından belirlenmelidir. 
Varlık tarzı bakımından heterojen iki sfer'den meydana gelmiş olan bu objektivleş
miş tin nedir? Btma, madde ile tinsel varlığın kucaklaşmasından meydana gelen, 
insanın bütün çevresini saran pek çok şey girer. Yazı, edebiyat, bilimsel eserler, 
kap kacak, gündelik kullanma araçları, v.s. "Bir az geniş bir anlamda, objektivleş
miş tinsel varlığa, biçim kazanmış ve yazıda tortulaşmış bütün düşünce-yaratmaları 
girer. Bilimsel ve felsefi evren sistemleri, mythik ve dini görüşler bu çeşittendir.' 119 

116) Aynı eser, s. 350 
117) Aynı eser, s. 364 
118) N. Hartmann, Aesthe, s. 85 
119) N. Hartmann, Das Problm. d.geist. Seins, s. 356 
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Ama, objektivleşmiş tinsel varlığı bulabileceğimiz asıl alan, sanat dünyasıdır. Sanat 
eserleri tipik objektivleşmiş tinsel ülkeyi gösterir. "Objektivleşmiş tinin en salt tem
silcileri, hiç şüphesiz, edebiyatın, şiirin, figürativ sanatların, müziğin yaratmalarıdır. 
Bunların yanında her çeşitten anıtlar, teknik eserler, hatta belli sınırlar içinde alet
ler', .fayda sağlıyan araç ve gereçler, el işi ürünleriyle industriel ürünler."120 Ama, 
ilk planda, objektivleşmiş tinsel varlığın tipik temsilcileri sanat eserleridir. Objek
ci.vleşmiş tin asıl varlık alanını onlarda bulur. "Sanat eseri, cins bakımından tinsel 
vailığın özel bir formu içine, yani 'objektivleşmiş tin'e girer. Sanat eseri, bir ob
jektiı:ation'dur, yani, bir tinsel içeriğin bir objede ortaya çıkışıdır." 121 Tabiatiyle 
sanat eserlerini ve sanat dünyasını objektivleşmiş tinin tipik temsilcileri olarak an
lamak, objektivleşmiş tini çok dar sınırlar içinde kavramak demektir. Ama, "ge
niş anlamında konuşulursa: tek kişi, daha konuştuğu kelimelerde, hareketlerinde, 
etkiJerinde, çalışmalarında, işinde kendini objektivleştirir. Onun düşüncelerinde 

olan bir şey, gerçekleşme aracıyla, onun davranışında düşünceden obje haline ge
çer. Ve belli bir biçim kazanmış şeylerin söz konusu olduğu yerde, böylece tek ki
şi, aynı zamanda kendi kendisi hakkında bir tasavvur meydana getirir. Bu, kendi 
tini hakkında, mümkün kavramların objesi olan tindir."122 

Demek ki, objektivleşmiş tin her türlü objektivation'da kendini gösterir. En 
geniş anlamında, her objektivation'dan o pay alır. Ama en yetkin bir şekilde sanat 
eserinde kendisini gösterir. Bunun belli bir nedeni vardır. Bu neden, objektivation' -
un sanat eserlerinde en yetkin bir tarzda ortaya çıkmasına dayanır. Çünkü, sanat 
eserinde tinsel varlık, kendine en uygun bir dış obje, bir nesne bulmuş olur. Sanat 
ontolojisi bölümünde göreceğimiz gibi, her sanat eseri, tinsel ve maddi olmak üze
re zorunlu olarak iki varlık alanına dayanır. Bu, her estetik obje için geçer olan 
bir antik kanunluluktur. "Estetik obje'de, sanatın karakterine göre, madde taştır, 

tunçtur, tuval üzerindeki boyadır, kelimedir, yazıdır ya da ton'dur" 123
• Ama, bü

tün bu taşta, tunçta, kelimede boyada dile gelen şey, tinsel varlıktır. Sanat eseri, 
tinsel varlığın taşta, tunçta, sözde, bütün bu madde çeşidinden olan şeylerde objek
tivleşmesidir. Bunun için somut bir estetik karakteri olan objelerde, sanat eserle
rinde objektivleşmiş tinsel varlığın en yetkin olarak dile gelmesi beklenir. 

İmdi, objektivleşen tin'in hangi tin olduğunu sorabiliriz. Başka türlü söyler
sek: Maddede objektivleşen, maddeye biçim veren şeyin tinsel varlık olduğunu söy
ledik. Ama yine biliyoruz ki, tinsel varlık da homojen bir varlık değildir. Buna 
göre, maddeye biçim veren tin bu heterojen tin'lerden hangisidir? Buna hem kişisel 
(personal) tin hem de objektiv tin diye karşılık vermeliyiz. "Bütün canlı tin objek-

120) Aynı eser, s. 356 
121) N. Hartmann, Aesthe.s. 83 
122) N. Hartmann, Das Prob. d. geist. Seins, s. 349 
123) N. Hartmann, Aesth. s. 84 
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tivleşir, hem kişisel tin, hem de ortak-tin. Bir çağın hukuk duygusu, 'verilen kanun
da' pozitiv hukukta tespit edilmiş ve ebedileştirilmiş olarak objektivleşir; biline de 
bir bilimler sisteminde söz ve yazı halinde tespit edilir."124 O halde objektivleşen 
şey, yalnız kişisel tin değildir, aynı zamanda objektiv tin de, ortak tin de objektiv
leşir. Böyle bir objektivleşmede meydana gelen şey ise, objektivleşmiş tin'dir. Real 
tin'in (kişisel ve objektiv tin'in) bir maddeye biçim vermesiyledir ki ancak, objek
tivleşmiş tin meydana gelir. Böyle bir objektivleşme olmadan, gerek kişisel tin ge
rekse ortak tin var olabilir. Maddede görünüşe çıkma, onun için bir varlık şartı 
değildir. Ama, böyle bir maddede görünüşe ulaşmadan; onda dile gelmeden, ifade 
bulmadan, objektivleşmiş tin meydana gelemez. Onun varlık şartı, böyle bir objek
tivation'dur, yani maddi bir varlıkta ifade bulmadır. Hatta bundan daha da fazla 
bir şeydir. Yukarda işaret etmiş olduğumuz gibi, objektivleşmiş tin için bir varlığa 
daha ihtiyaç vardlf : bu üçüncü varlık, yine bir real-kişisel varlıktır. Bu real-kişisel 
varlık, o objektivation'u kavrıyacak, ondan anlıyacak: onunla arasında bir bağ ku
racak olan bir kişisel tin'dfr. Böyle "real-tinsel bir hayat olmaksızın objektivleşmiş 
tin var olamaz."125 Böyle real-tinsel bir varlık, ya da ben, bu objektivation üzerine 
eğilen, onu algılayan bir süjenin real benliğidir. Örneğin, tinsel bir objektivation 
olarak bir şiir, bir heykel, bir müzikal komposition, kendi başına var değildir. An
cak, bunları estetik olarak algılıyacak bir süje içic. ·'ardır. Böylece bir sanat eserini 
yaratan real ben'dir, kişisel tindir, ama onu algılayan, onu estetik olarak kavrıyan 
yine kişisel bir ben'dir, kişisel tin'dir. Bu iki real tin varlığı arasında yine de önem
li bir ayrılık vardır. Bir estetik obje'yi yaratan, örneğin bir heykeli yapan, dayan
dığı maddi kütle içinde onu ortaya koyan real tin bir tek tin olup, bu onu yaratan 
sanatçı süjesi ile ilgilidir; bu bakımdan, sanat eserinin yaratılma süreci, bir defalık 
bir süreçtir. Buna karşılık, bu sanat eserini estetik olarak algılayan, onu seyreden 
süjeler ve bu süjelerin sahip olduğu real tin sayısız derecede olabilir. Objektivation'u 
yaratan bir tek tin olduğu halde, onu kavrıyan tinler bir çoktur; ve bunun anlamı 
da şudur: yaratan tin ile yaratmayı tekrarlıyan tinler hiç bir zaman örtüşmezler. 
Ayrıca, buradan objektivation ile onu yaratan tin arasındaki ilgi de gün ışığına çı
kar. Şöyle ki, bir sanat eseri, bir objektivation olarak ortaya konduktan sonra, onu 
yaratan ben'den ayrılır, onun bakımından bağımsız bir bale geçer. "Objektivleşmiş 
tinin kendisinden doğmuş olduğu canlı tin, çoktan göçüp gitmiş olabilir; objektiv
leşmiş tin, ondan kopmuştur ve ona geri götürülemez."126 Yaratımı ile birlikte, 
yaratılan eser artık yaratıcısının real tininden çözülür ve objektivleşmiş bir tinsel 
varlık olarak ondan tamamen bağımsız bir varlık elde eder. Örneğin, Faust, bir ob
jektivation, bir sanat varlığı olarak, onu yaratmış olan Goethe'den ayrı bir varlığa 
sahiptir. Faust'un bir objektivleşmiş tinsel varlık olarak hayatı, Goethe'nin real 

124) N. Hartınann, Das Problm. d.geist. Seins, s. 350 
125) N. Hartmann, Aesth. s. 84 
126) Aynı eser, s. 84 
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ben'i ile örtüşemez. Goethe'nin real hayatı, tarihi bir süreç olarak çoktan sona er
diği halde, Faust, ondan bağımsız bir varlık alanı olarak yaşamasına devam ediyor. 
Aynı şey, bütün objektivation çeşitleri, bütün sanat eserleri için söylenebilir. 

Buna karşılık, objektivation'un, yani objektiv tinin, onu algılıyan süje ve sü
jeıtin real ben'i karşısındaki tavrı, artık böyle bir tavır değildir. Sanat eserinin ha
yatı, artık onu algılıyan bir süjenin real tininden bağımsız olarak düşünülemez. Sa
nat eseri, onu yaratan real benden bağımsız olduğu halde, onu algılayan süjeden 
bağımsız olamaz. Çünkü, her objektivation, her sanat eseri, süje için, onu algılıyan 
hir .ben için bir varlığa sahiptir. Bir şiir, bir müzik parçası, bir anıt sadece bir an
lıyan ben için vardır; böyle anlıyan bir ben'in bulunmadığı bir yerde, bir şiir, sa
dece bir söz yığını, müzik sadece bir gürültü, bir anıt ise, sadece bir taş kütlesidir. 
Bunun için, objektivleşmiş tinin onu algılayan ben ile ilgisi tamamen farklı ve de
ğişiktir. Y aratıcısmın ben'i ile ilgisi, bir bağımsızlık ilgisi olduğu halde, algılayan 
real tin ile ilgisi tamamen bağımlı bir ilgi oluyor. Biliyoruz ki, "objektivleşmiş tinin 
varlığını sürdürmesi, daima, canlı tinin çok belirli bir karşı-başarısına bağlı kalır. 
Onu yeniden tanımak bir karşı-başarıdır. Biçimler, canlılık, tinsel varlık, bütün 
bunlar dışardan biçim verilmiş yapılar, eğer onlar yeniden tanınırlarsa, ancak, ye
niden var olabilirler. Çünkü, objektivleşmiş tin, real bir tin olarak var olamaz, ta
rihi real olan yalnız canlı tindir."127 Objektivleşmiş tinin real değil de, irreal olma
sı, onun başka kategorilere sahip olduğunu gösterir demiştik. Real olanı belirleyen 
en önemli kategori, değişmedir, tarihiliktir. Irreal olan objektivleşmiş tin ise, değiş
mezdir ve tarihi oluşa tabi değildir. "Canlı tin, ister o kişisel isterse toplumsal tin 
olsun, bütün canlıların tabi olduğu bir kanuna uyar : yani ölür. Belli bir tarihi tin, 
süreli bir değişme içinde bir öbürüne yerini bırakır. Tin ürünü ise, başka bir kanu
na uyar: o canlı olmadığı için, canlı olanlarla birlikte de ölmez." 128 Ölüm ve değiş
me, tarihiliği gösterir. Objektivleşmiş tinin ölümsüz ve değişmenin ötesinde bulun
ması, onun, tarihiliğin dışJnda bulunduğunu gösterir. "Yaratılmış olan tin, irrealite
si ile, yaratıcı tinin alınyazısından kurtulmuştur. O, öyle bir sfer'e yükseltilmiştir 
ki, bu sfer'den tarihilik yolu hiç mi hiç geçmez. Bunun için, yaratıcı tinin ortadan 
kalktığı yerde de o, varlığını sürdürür. " 129 Bu, objektivleşmiş tinin, yani sanat ese
rinin ölümsüzlüğünü ifade eder. Sanat dünyasına baktığımızda gördüğümüz man
zara da bunu doğrular. Çünkü, sanat, büyük sanat gerçekten ölümsüzdür. Mısır 
heykelleri, Homeros destanları elan yaşamıyor mu? Hatta, yaratılmış oldukları za
mandaki kadar canlı değiller midir? Aradan geçen binlerce yıl, onlara hiç dokun
madan akıp geçmiştir. O halde, sanatın dünyası, zaman kategorisinin belirlemediği 
real üstü bir dünya, bir irreal dünyadır. Ve bu irrealitesinden ötürü, sanat eseri real 

127) N. Hartmann, Das Probl.d.geist. Seins, s. 362 
128) N. Hartmann, Aesth.s.84 
129) N. Hartmann, Das Probl.d geist Seins, s . 351 
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kategorilerin dışında kalır. 

İmdi, bu irrealite nedir? sorusu ile çalışmamızın ikinci kısmına, asıl konumu
za gelmiş oluyoru:ı. Bu irrealiteyi araştırmak, sanat eserinin ontolojik bir analizi 
olacaktır. Nasıl real dünya ontolojik bir analiz ile bütünüyle çözülebiliyorsa ve böy
le bir çözüm ielsefe bakımından başarılı oluyorsa, aynı ontolojik metodoloji sanat 
dünyasına, irreal varlık alanına da uygulanabilir. Böyle bir uygulamadan da, yine 
bir ontoloji doğar; bu ontoloji, artık real dünyanın bir ontolojisi değil, tersine ir
real bir dünyanın, sanat dünyasının bir ontolojisidir. Bunun için ona sanat ontoloji
si adı verilir. 



İKİNCİ KISIM 

Sanat Ontolojisi 

I. Sanat Ontolojisinin Kuruluşu 

Bundan önceki kısımda, ontoloji adını alan bu felsefe anlayışının, varlığı na
sıl varlık tarzları ve varlık tabakaları halinde çözümlediğini gördük. Böyle bir çö
züm içinde varlık, heterojen bir yapı olarak belirleniyor, ama, bu yapıya hakim 
olan varlık kanunlarının etkisiyle bu tabakalı yapı, yine bir birlik ve bütünlük elde 
ediyor. Buradan şu çıkıyor ki, varlıkta bir genel kanun varsa, o da çoklukta birlik 
kanunudur. Çünkü, varlık, heterojen alınası yönünden bir çokluğu gösterir, ama, 
bu çokluk yine de birbiriyle bağıntılı bir yapıyı, bir düzeni ifade eder ve bu da bir 
birliği, bütünlüğü dile getirir. 

İmdi, bu heterojen varlık bütünlüğü içinde sanat dünyasının da belli bir yeri 
vardır. Çünkü, sanat eserleri dediğimiz tek tek var-olan'ların da bir var-olan olarak 
bir varlığı vardır. Sanat ~serleri de vardırlar. Ama, bu var-olan'lar nasıl ve ne çe
şitten bir varlığı gösterir? Böyle bir soru da tamamen ontolojik bir soru olup, on
toloji çerçevesi içinde çözümlenmesi gerekir. Sanat eserinin varlığı, bir şiirin, bir 
heykelin, bir müzik parçasının v.b. varlığı nasıl bir varlıktır? Sanat eserinin varlığı 
ile öbür varlıklar arasında nasıl bir ilgi ve ayrılık vardır? Sanat eserinin ontik ya
pısı nedir? Bu yapı ile sanat eserine yüklediğimiz değer arasında nasıl bir ilgi var
dır? soruları da ontoloji için ele alınması ve çözümlenmesi gereken ontolojik soru
lardır. Sanat eserinin ontik yapısını araştıran bir ontoloji gereklidir. Bu ontoloji, 
artık yeni bir ad alır, sanat ontolojisi adını alır. Buna göre, sanat ontolojisi, genel 
ontolojinin sanat eserini, onun ontik yapı ve tabakalarını, estetik değerini araştıran 
bir kolu olacaktır. 

Bugün, genel ontolojinin kuruluşundan sonra, sanat eserinin varlığından, var
lık yapısından ve varlık tabakalarından söz açmak, bize, çok tabii ve kolay geli
yor. Bu, bugün hakikaten de böyledir. Ama ne var ki, bu, bugün için böyledir. Oy-
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sa, bundan yirmi, otuz yıl önceye kadar böyle bir problemin varlığından pek kim
senin haberi yoktu. Sanat ontolojisi, bir estetik disiplini olarak ancak otuz yıllık 
bir geçmişi bize gösterir. İlk olarak sanat eserinin varlığından ve varlık tabakaların
dan söz açan, Das literarische Kunstwerk (1930) adlı kitabıyla ünlü Polonyalı es
tetikçi Roman lngarden olmuştur. Sonra, Das Problem des geistigen Sei:ZS (Tinsel 
varlık problemi) (1933) adlı eseriyle Nicolai Hartmann gelir. Genellikle sanat eseri 
üzerinde yapılmış bir yapı analizi ile ilk bu eserlerde karşılaşıyoruz. 1935 yılında, 
kitabının alt başlığını 'sanat ontolojisi' diye koyan Kurt Riezler'in Traktat vom 
Schönen'i yayınlanır. Bundan onsekiz yıl sonra, Nicolai Hartmann'ın, Das Prob
lem des geistigen Seins adlı eserinde geniş konturlar içinde, ama özlü bir form için
de dile gelen düşüncelerini geliştiren, çığır açıcı, anıtsal eseri yayınlanır: Aesthetik 
(1953). En san olarak 1962 yılında yine Roman Ingarden, otuz yıl önce yayınla
dığı Das literarische Kunstwerk (Edebi sanat eseri) adlı kitabını genel bir sanat 
ontolojisi yönünde tamamlayan Untersuchungen zur Ontologie der Kunst (1962) 
adlı kitabını yayınlar. 

Burada araştırdığımız konuyu bir sistematik disiplin içinde ele alıp işleyen 

başlıca kitaplar bunlardır. Dikkat edilirse, gerçek anlamında bir sanat ontolojisinin 
doğuşu ve gelişmesi otuz yılı pek aşamamaktadır. Bundan ötürü, diyebiliriz ki, sa
nat ontolojisi, çok yeni ve çok modern bir disiplindir. Ama, akla yine de şöyle bir 
soru gelebilir: Acaba, sanat eseri problemi tarihi içinde sanat eseri böyle ontolojik 
bir perspektiv içinde hiç mi hiç ele alınmamıştır? Antikite'den günümüze gelinceye 
kadar sanat, daima üzerinde durulan bir konu olmuş ve daima da araştırılmıştır. 
Ve bu araştırmalar, felsefi bir düşünmeye bürününce de bir sanat felsefesi karak
terini almıştır. Ama, ne var ki, sanat felsefesi formu içinde karşımıza çıkan bu 
düşünce ve görüşler çoğu sanat nedir? sanatın ereği nedir ya da ne olmalıdır? gibi 
soyut bir takım soruların etrafında dönerler ve sanat eserini bir düşünme objesi ya
pınca da, yaptıkları şey, sanatı türlerine ayırmak, yani sınıflamak, bu tür ve sınıf
ları biribirleriyle karşılaştırmak olur. Böyle bir araştırmanın ise, sanat alanında da 
intentio recta'ya dayanması gereken ontolojik görüş ile, yani sanat ontolojisi ile 
pek bir ilgisi yoktur. Antikite'den günümüze gelene kadar sanat felsefesinin aldığı 

yöne ve sürece bakarsak, sanat ontolojisi için başlıca iki karakteristik noktanın ol
duğunu görürüz. Birincisi, Aristoteles'in Poetika'smda denediği bir iki çözüm. İkin
cisi, fenomenolojik estetik'in sanat eseri karşısındaki tavrı. Şimdi bu iki karakteris
tik noktaya kısaca bir dokunalım. 

Aristoteles, Poetika'da Platon'dan tamamiyle ayrı bir görüş içinde sanat fe
nomeni üzerine eğilir. Bu ayrılık, her şeyden önce, Aristoteles'in genelliklo sanat 
eserini kendisine temel araştırma konusu yapmasına karşılık, Platon'un genellikle 
sanat fenomenini ele almasında temellenir. Aristoteles, sanat eserini hem de yeni 
bir anlayış içinde ele alır, yeni bir anlayış içinde onu çözümlemeyi dener. Bu yeni 
anlayış, sanat eserini kategori, modal-kategori'si yönünden ele almasına dayanır. 
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Aristoteles bunu yapmayı nasıl dener? Şimdi kısaca bunu problemimiz yönünden 
önemli olduğu ölçüde açıklamağa çalışalım. Bildiğimiz gibi, Aristoteles sanatı bH 
mimesis olarak anlar ve onu böyle temellendirir. Mimesis, bir süje ile bir obje ara
sın.daki ilgiyi ifade eder. Süje, taklid eden, taklidçi olan varlık, yani sanatçıdır. 

Ama, taklidin yöneldiği obje'ye gelince, asıl araştırılması gerekli olan problem bu
dur. ô halde, mimetik-obje, yani sanat eseri nedir? Mimetik objenin, sanat eserinin 
ne ·olduğu sorusu ise, ancak, sanat eserinin modal-kategori'lerinin tespit edilmesiyle 
'Jelirlenebilir. Kategorial yönden Aristoteles problemi şöyle ortaya koyar : "Şair, 

tıpkı bir ressam veya diğer herhangi şekil verici sanatçı gibi, tal<lid edici bir tasvir
cidir; buna göre de şairin şu üç imkandan belli birini zorunlu olarak taklit etmesi 
gerekir: (1) ya nesneleri, nasıl idiyseler veya nasılsalar; ya (2) nesneleri mythos'lara 
veya insanların inançlarına göre nasılsalar; ya da (3) nesneleri, nasıl olmaları ıa
zım geliyorsa, o şekilde tasvir etmelidir."1 Buradan mimetik obje, yani sanat eseri 
için iki ana olasılık doğuyor: Gerçek olan şeyler, mythos'lara uygun şeyler ya da 
olmaları lazım gelen şeyler. Şimdi bunlar ne ifade ederler? Taklid aktının olmuş
olana, ya da olana yönelmesi, onun gerçeğe yönelmesi demektir. Bu da sanatçının, 
örneğin ressamın bir insan portresi yapması, bir heykeltraşın bir insanı bir taş küt
lesinde canlandırması, ya da şairin insam, insanlar arasında meydana gelen olayları 
ya da tabiatı anlatması v.b. gibi gerçeğe, gerçek olana dayanma, onu tasvir etme
dir. Bu şekilde gerçeğe dayanma, ona yönelme, onu anlatma, asıl, original anla
mındaki mimesis'i bize açıklar. Çünkü, taklid, belli bir hedefe, belli bir objeye yö
nelir. Bu anlamda onun ulaşmak istediği bir erek, bir intentio vardır. Böyle bir 
obje de gerçek olan bir şeydir. Şu halde sanat eseri, bu anlamda bize gerçeği, ger
çek insanı, gerçek tabiatı, var-olan bir şeyi gösterir ve buna göre de, sanat eseri, 
gerçeklik kategorisi içine girer. İkinci olarak, olması lfızzm gelen kategorisini görü
yoruz. Olması lazım gelen şey, gerçeğin üzerinde bulunan şeydir. Düşünülen ve ta
savvur edilen şeydir. Böyle düşünülen bir şey, olan bir şey değil, ama olması müm
kün olan şeydir. Aristoteles, bunu, tarih yazarı ile şairi karşılaştırarak belirlemek 
ister. "Tarih yazarı ve ~air, biri düzyazı. öbürü nazım yazdığı için birbirilerinden 
ayrılmazlar. Çünkü, Herodotes'in eserinin mısralar haline getirilmiş olduğu pekala 
düşünülebilir; bununla birlikte, ister nazım isterse düzyazı halinde olsun, Herodo
tes'in eseri bir tarih eseridir. Ayrılık daha çok şu noktada bulunur: tarihçi daha çok 
gerçekten olan şeyi ifade eder, şairse olabilir olan şeyi ifade eder."2 

Şu halde, sanat eseri için iki modal-kategori'ye ulaşıyoruz. Sanat eseri, ya ger
çekliği anlatacak, tasvir edecek, ya da gerçek olmıyan, ama mümkün olan 
bir şeyi tasvir edecektir. Gerçeklik ve imkan, iki modal kategori olarak sanat eseri
ni belirliyor. 

1) Arist. Poet. XXV, ı 

2) Aynı ı>ser, IX, 2. 
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İkinci karakteristik noktaya gelince, bu, fenomenolojik estetik'in sanat ese
ri karştsmdaki tavrıdır. Ne var ki, bu, pek başarılı olamamıştır. Fenomenolojik es
tetik görüşünün ortaya atıldığında, estetik alanında psikologist bir estetik anlayışı
nın hüküm sürdüğünü görüyoruz. Psikologist bir anlayış için sanat dediği~iz faa
liyet, ancak, sanat eserini seyreden süjenin duygularının çözümlenmesiyle anlaşıla
bilir. Süjenin, sanat eseri karşısında duyduğu en temel duygu, estetik hazdır. Es
tetik hazzın psikolojisi, sanatın ve sanat eserinin çözümlenmesine götüren bir ana 
yol olmalıdır. Böyle bir görüşün ünlü bir temsilcisi örneğin yüzyılımızın başlarında 
Theodor Lipps olmuştur. Ona göre, "estetik haz, insanın kendi dışında bulunan 
bir objede kendi kendinden haz duymasıdır." Bu anlamda sanat eseri, kendi ken
dimizden, kendi aktivimizden haz duymamız için bir vesiledir. Önemli olan, es
tetik obje, yani sanat eseri değildir~ tersine, önemli olan bizim aktivitemiz, duygu
larımız ve duyduğumuz hazdır. Buna göre, araştırmanın ağırlık merkezi estetik ob
je'de değil de, estetik akt ve duyguda bulunur. 

İşte, böyle bir psikologizm'in hakim olduğu bir sırada, felsefede Husserl'in 
güçlü sesi yükselir: "Zurück zu den Sachfn". Bu ses, her şeyden önce, felsefede 
psikologizme karşı yükselmiş bir sesti. "ŞeyJere dönelim'' demek, süjeyi, süjenin 
akt'larmı bırakalım, nesnelere dönelim demektir. Böyle bir görüş, bir intentio recta 
buyruJU ile ortaya çıkar. Az zamanda, felsefe alanında bu istek, bir fenomenoloji 
okulunun doğmasını sağlar. Bu sesin estetik alanında da aynı güçte bir yankı bul
ması gerekirdi. Ama, ne var ki, genel felsefe alanındaki bu başarı estetik alanında 
sağlanamadı. Nicolai Hartmann, bunun nedenini şöyle tespit eder: "Ama, fenome
nolojiye bir çok alanlarda aynı zamanda açılan çalışma olanağı çok genişti; Hus
serl'in yanında yetişmiş kafalar ise, bütün bu alanlara hakim olma bakımından çok 
az sayıda idi. Bütün bu felsefe alanlarında yeni temeller yaratmak gereğinde olduk-
18.rını sandılar. Ve estetik de, bunlar arasında en zorunlusu oiarak görünmedi."3 

Ama yıne Nicolai Hartmann'a göre ise, "yeni metod, ancak orada (estetik'te) gü

zel problemine elverişli olarak uygulanabilirdi."4 Bunun sonucu olarak da, "zurück 
zu den Sachen" formülü, estetikte tam bir uygulanma alanı bulamadı. Gerçi, ünlü 
bir fenomenolog estetikçinin bu arada başarılı çalışmalarını görüyoruz: Moritz 
Geiger. Ama, ne var ki, Moritz Geiger'in estetik ile ilgili çalışmalarında Husserl'in 
buyruğu pek gerçekleşmez. Çünkü, Moritz Geiger, daha çok estetik hazzın feno
menolojisini yapmak ister. Böyle bir çalışma ise bir akt analizine dayanır. "Moritz 
Geiger, (akt) analizi yapıyordu. Bu analize, aslında, yeni bir şey borçluyuz ve 
kendi türünde önemli bir şey borçluyuz. Ama, böyle bir şey güzelin ana proble
minde psikolojik estetik'e henüz belli bir yakınlık içinde bulunur - nasıl ki, genel 
olarak fenomenoloji de psikolojiden doğmuştur. Akt analizi haz objesi üstüne 

3) N. Hartmann, Aesth. s. 30 
4) Aynı eser, s. 30 
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yaptığı açıklamayı aşamadı. Estetik objenin varlık tarzını, yapısını ve değer yanını 
K:avrıyamadı."5 Öte yandan fenomenolojik estetik, psikologist estetik'e yaptığı tep
kide "şeylere, fenomen"lere dönmek ve fenomenlerden hareket etmek gereğini öne 
sürer. "Psikolojik estetik'in büyük bir kısmı, sanat eserini bir tasavvurlar komplex'i, 
Ômeğin tabloyu renk duyumlarının, form izlenimlerinin, çağrışımların ve izlenimle
rin -bir bütünü, izlenimlerin bir bağlılığı olarak görür. Böyle bir kavrayışta, feno
menlere yönelen tavır bırakılır. Hiç bir duyum, hiç bir çağrışım ve hiç bir izlenim 
bağlılığı verilmemiştir, verilmiş olan daha çok obje'lerdir, tasvir edilen manzara, 
aj.elodi ve insanlar, v.b. dir."6 Buna göre de, estetik'in hareket noktasının da bu 
tasvir edilen manzara, melodi, v.b. olması gerekir. Bunlar ise sanat objesi, sanat 
eseridir. "Şeylere dönelim" buyruğunun estetik alanına uygulanmasıyla yeni bir 
alanın, sanat eseri denen fenomen alanının keşfedilmesi gerekir. Açık olarak ka
bul edilen bu hakikat, acaba fenomenolojik estetikte bir gerçekleşme bulabilmiş mi
dir? Buna yine Moritz Geiger'den alacağımız bir cümle ile cevap vermek istiyoruz. 
Moritz Geiger şöyle diyor: "Ancak, sadece fenomen dediğimiz çıkış noktası sanat 
tarihçisi ve estetikçi arasında ortaktır. Estetikçiyi ilgilendiren tek tek sanat eseri 
değildir, Botticelli'nin tablosu, Bürger'in baladı, Bruckner'in senfonisi değildir, ter
sine estetikçiyi ilgilendiren, genellikle balladın, senfoninin, çeşitli tarzdaki çizginin, 
dansın özüdür. Estetikçi genel strukturlarla ilgilenir, yoksa tek tek objelerle değil."7 

Buradan anlaşıldığı gibi, fenomenolojik estetik'in fenomen dediği şey, tek tek sanat 
objeleri, tek tek sanat eserleri değildir. Onun fenomen dediği şey, tek bir sanat ese
rinde kendini gösteren, açığa vuran öz'dür, eidos'tur, idealite'dir. Çünkü, tragedya
da kavranan şey, tragedyanın özüdür. Böyle bir öz (essentia) ise, bir idealite, bir 
eidos olup, bu, genel ve tümel olan bir şeydir. Fenomenolojik estetik'in phaenomen 
dediği şey, şu halde, böyle genel ve tümel bir idealite alanını ifade eder. Böyle bir 
idealite alanının araştırma konusu yapıldığı bir yerde, artık tekil (individuel) bir 
objenin bir değeri ve yeri yoktur. Onun sahip olduğu struktur ve tabakalar da, onun 
varlık tarzı da artık gözden kaçırılır. 

Demek oluyor ki, fenomenolojik estetik, "şeylere dönelim" formülüyle bir in
tentio recta tavrını dile getirdiği halde, şeyleri, fenomenleri bir idealite, realiteden 
sıyrılmış bir öz, eidos olarak anlamakla, nesnelerin real varlığını görmemezlikten 
geliyor, bunun tabii bir sonucu olarak da intentio recta tavrından uzaklaşmış olu
yor. Elbette böyle bir durumda, sanat objelerini gözden kaçırdığı için, beklenen 
başarıya, ontolojik yönden beklenen başarıya ulaşamıyor. Bunun yine tabii bir so
nucu olarak, fenomenolojik estetik, estetikte şansını yitirmiş oluyor. Çünkü, feno
menolojik estetik'in "fenomenlere dönelim" formülüyle yaptığı çağrının felsefeye 

5) Aynı eser, s. 30 
6) M. Geiger, Zugaenge zur Eesthetik, s. 141 
7) Aynı eser, s. 143 



SANAT ONTOLOJİSİ 49 

paralel olarak estetikte önemli bir hareket bulamaması, bunu açıkça gösteriyor. 
Fenomenolojik estetik, estetikte şansını yitirmiştir. Ama, fenomenolojik estetikten 
ders almış olan bir başka estetik'in bugün bir şans ile estetik alanında doğduğunu 
görüyoruz. Bu büyük düşünüş sistemi, ontoloji'dir, daha doğrusu, sanat ontolojisi
dir. Bu estetik görüşü, dürtüsünü ve orientation'unu fenomenolojiden alıyor, ama 
fenomenolojinin gittiği yanlış yoldan gitmiyor. "Bunun için günümüzde (bir estetik 
için) talih hiç de elverişsiz gözükmüyor. Fenomenolojinin (araştırma yolunu) ter
ketmiş olmakla işlediği suç, doğrudan doğruya izlenecek yolu gösteriyor."8 Bu yol, 
izlenmesi gerekli olan bu yol, tek tek var-olan'lardan, yani tek tek sanat eserlerin
den kalkan yoldur. Böyle bir yol, intentio recta'ya dayanacak ve sanat alanında real 
varlığa karşılık olan var-olanlar, estetik ya da sanat objelerini araştıracaktır. Bu 
da hiç şüphesiz, ontolojik temele dayanan bir estetik ya da sanat felsefesi tarafın
dan yürütülecektir. Böyle bir sanat felsefesi, tek bir sözle söylenirse, sanat ontoloji' -
si olacaktır. 

İmdi, böyle bir disiplinin ödevinin ne olduğuna geçmeden önce, böyle bir di
siplinin genel estetik içindeki yeri ne olabiµr? Kısaca ilkin buna işaret etmek isti
yoruz. Çünkü, buna işaret etmekle, sanat ontolojisinin problem alanı daha iyi an
laşılabilir. Estetik varlık alanı, genel olarak söylenirse, çok karmaşık bir alandır. 
Bu varlık alanında farklı faktörler, birer yapı elemanı olarak antik bir görev alır
lar. Bu estetik varlık, ilkin bir yaratma olayı ile ilgilidir. Yaratıcı olan süje, sanat
çıdır. Sanatçı, nasıl olduğu bilinmeyen, esrarlı bir olgu içinde sanat eserini meyda
na getirir. Buna göre, yaratma olayı ile sanatçı, bir eleman olarak estetik varlığa 
katılır. Öte yandan, yaratılan şey, yaratıcısından ve onun süjesinden bağımsız bir 
sfer olarak ortaya çıkar. Bu yaratılan şey, sanat eseridir. Sanat eseri, apayrı bir 
dünya, apayrı bir düzen gösterir. Yine yaratılmış olan bu eser süje için, bilinç sa
hibi bir ben için yaratılmıştır. Bu bilinç sahibi ben, estetik objeye, sanat eserine 
eğilir, onunla arasında belli bir bağ ve ilgi kurar. Süje, sanat eseri karşısında bir 
hoşlanma ve bir haz duygusu duyar. Bu bağ ve ilgi ile o da estetik olaya katılır, 
ondan pay alır. Bunun yanısıra, estetik hoşlanma belli bir estetik değerle değerlen
dirilir. Buradan, eStetik varlık alanına katılan yeni bir sfer daha ortaya çıkar. Bu 
da değer sf er'idir. Estetik varlığın gösterdiğı bu karmaşıklık, yalnız bu sfer'den 
ibaret değildir. Bunlara daha bir başka sfer'in katılması gerekir. Çünkü, biz estetik 
değeri bir yargı halinde ifade ederiz. Buna göre estetik yargı da yine bir sfer olarak 
ortaya çıkıyor ve estetik varlığa zorunlu bir eleman olarak katılıyor. 

Buradan anlaşıldığı gibi, estetik varlığın bütününe katılan birbirinden farklı 
beş alan ortaya çıkıyor. Estetik varlığı, ya da estetik olayı, bütün karmaşıklığı 
içinde ele alan bir disiplinin olması gerekir. Bu disiplin, felsefi bir estetik olacak
tır, ya da daha belirli bir deyimle söylenirse, ontolojik temellere dayanan bir fel-

8) Bunun için bak : İsmail Tunalı, Grek Estetik'i. Giriş. 
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sefi estetik, yani ontolojik estetik. Böyle bir ontolojik estetik, yaratma dediğimiz 
bu esrarlı ve bilinemez faaliyet dışında bütün bu sfer'leri ele alacaktır. Ta süjenin 
akt'larından, obje, değer ve değer yargısına kadar. Böyle bir estetik, estetik duygu
lar fenomenolojisine dayanacak, sanat eseri üzerinde ontolojik analizler yapacak 
ve yine bir değer ontolojisi olacak. Ama, ne var ki, böyle bir estetik tek yanlı de
ğil, -integral bir estetik olacaktır9 • Böyle bir estetik'in ana karakteristiği de, onun 
OJitolojik temele dayanan bir estetik oluşudur. 

Şimdiye kadar estetik'te yapıla gelen şey ise, estetik varlığı böyle integralitesi 
iÇinde değil de, onu parçalıyarak ele alma olmuştur. Yapılan şey, daha çok, ya sa
nat felsefesi olmuş ya da güzellik felsefesi olmuştur. Sanat felsefesi deyince de, yu
karda bir yerde işaret etmiş olduğumuz gibi, ya genellikle sanat hakkında bazı dü
şünceler ortaya atmak, ya da sanat sınıflamaları yapmak adet olmuştur. Öte yan
dan güzellik felsefesi de, güzel ide'sinin bir varsayım olarak alınarak, ondan deduk
tiv olarak güzel dediğimiz varlıklara ve varlık alanlarına inmek diye anlaşılmış ve 
böyle uygulanmıştır. Bu, yalnız 18. yüzyıldan beri değil de, ta Antikiteden beri 
böyle olagelmiştir. Şüphesiz ki, ontolojik temelden hareket eden bir estetik için, 
artık ne böyle bir deduktiv sanat felsefesi ne de böyle deduktiv bir güzellik felsefesi 
olacaktır. Ontolojik bir estetik için, hiç şüphesiz, yine bir sanat felsefesi, bir güzel
lik felsefesi olacaktır. Ama, aynı zamanda bir estetik değer felsefesi de olacaktır. 
Ne var ki, bütün bunlar deduktion'dan kurtarılıp ontolojik bir temele dayatılacak
tır. Bunun sonucu olarak da, ortaya bir sanat ontolojisi, bir değer ontolojisi yani 
bir estetik değer felsefesi çıkacaktır. Bu üç ana ontolojik çalışma iledir ki, ancak, 
estetik, integralitesine kavuşabilir ve ancak bu anlamda bir integral estetik'ten söz 
açılabilir. Böyle bir integral estetik, hem psikologizm tehlikesinden kurtulmuş olur 
hem de deduktion'dan. Acaba bu nasıl mümkün olabilir? Şimdi kısaca buna işaret 
edelim. 

Estetik varlık, i}\tegralitesi içinde artık tek yönlü olma niteliğini kaybetmiş 
olur, ilerde göreceğimiz gibi, her tek yönlü oluş, burada bütüne, onun bir elema
nı, ya da varlık alanı veya tabakası olarak katılır. Örneğin, sanat eseri karşısında 
duyulan duygular yönünde ve onlara dayanarak tek yanlı bir estetik geliştirilemez; 
tersine, estetik duygular, bir varlık tabakası olarak sanat eserine katılır. Bu ba
kımdan, estetik duygular mutlaklaştırılıp estetik fenomeni ona dayatmak gibi bir 
monizm imkanı böylece ortadan kalkmış olur. 

O halde, integral bir estetik olarak ontolojik estetik, bir sanat ontolojisi, bir 
değer ontolojisi, bir estetik değer felsefesi olarak ortaya çıkıyor. İmdi, ontolojik bir 
estetik'in içine aldığı bu araştırma alanları arasında nasıl bir korrelation bulundu
ğunu sorabiliriz. Bu üçü arasında şüphesiz ki bir ilgi hem de ontik bir ilgi vardır. 

9 ) Bk. İsmail Tunalı, İntegral bir estetik olarak on tolojik estetik. Felsefe Ar
kiv'i 1957. 
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Bu ontik ilgi, sanat eseri dediğimiz varlığın ontik analizine dayanan, kaynağını on
dan alan bir ilgidir. Başka türlü söylersek, estetik varlığın integralitesi bir ana kay
nakla beslenir. Bu da, sanat eserinin varlığıdır. Buna göre, sanat eserinin ontolojik 
olarak araştırılması, bizi hem güzellik fenomenine hem de estetik değerlere tabii 
olarak götürür. Çünkü, güzel dediğimiz şey, sanat eseridir, estetik yönden - yargıla

dığımız varlık, yine sanat eserinin varlığıdır. Şu halde, ontolojik estetik için ilk 
planda gelen merkezi problem, estetik obje, yani sanat eseridir. Bunun için, estetik 
objenin alınyazısı, estetik değerin ne olduğu sorusunu da önceden belirler10

• Ne 
var ki, şimdiye kadarki estetikte bunlar arasındaki existential ve ontolojik bağlılık 
görülmemiş ve problemler, birbirilerinden ilgisizmiş gibi ve tek yanlı olarak çözül
mek istenmiştir. Estetik'in çekirdek problemi, estetik obje problemidir. Estetik ta
rihi boyunca, estetik duygular, estetik değer ve değer yargıları araştırılmıştır; ama, 
estetik objenin ontik yapısı böyle bir araştırma konusu yapılmamıştır. İntegral bir 
estetik'e gitmede asıl yapılması gerekli olan şey budur. "Belli bir anlamda ise asıl 

ödev, objenin yapı analizine düşmektedir; çünkü, böyle bir yapı analizi, işi, zama
nımızda geri kalmış ve bazı alanlarda ileri gitmiş olan akt analizine adım uydura
mamıştır. 19. yüzyıl estetik'i, daha çok sübjektiv bir tavır almıştır. Onda yeni-kantçı 
idealizm ile psikologizm geniş bir ölçüde etkili olmuştu. Bu, yalnız bazı yanlış ve 
tek yanlılıkları değil, aynı zamanda akt analizi için bazı ilerlemeleri meydana ge
tirmişti. Bunun için, ihmale uğrayan obje analizi üzerinde çalışılması gerekir."11 

Ama, erek sadece obje analizi yapmak değildir; erek, estetik varlığın integralitesi
dir. Fakat bu integraliteyi sağlamada kendisinden hareket edilecek en sağlam çıkış 
noktası ve dayanılacak en sağlam dayanak, estetik objenin ontik yapısı ve varlık 
tarzı ile varlık tabakalarını araştırmadır -, çünkü, öbür problemler, bu temel tara
fından taşınır. Estetik obje ve bu objenin varlık analizi yapılmadan, söz konusu 
problem alanları askıda kalmağa mahkum olurlar. Bunun için, estetik obje analizi 
zorunlu, ama estetik integralite için yeterli değildir. Buna göre, estetik objenin, sa
nat eserinin varlık tarzını, ontik yapısını, varlık tabakalarını araştıran ontoloji, ya
ni sanat ontolojisi, estetik için en temel bir araştırma disiplinidir. Sonra bu temele 
?ayanarak bir değer ontolojisine, bir estetik değer araştırmasına gitmek mümkün 
olur. 

Bunun yanısıra, sanat ontolojisinin primer bir estetik disiplini olmasını sağlı
yan önemli bir faktör daha vardır; o da, sanat ontolojisinin somut şeylerle, var
olanlarla uğraşmasıdır. Bu var-olan, estetik objeler ya da sanat eserleridir. Genel 
ontoloji nasıl araştırmasının temelini on he on'da buluyorsa, aynı şekilde, bu on he 
on, estetik alanındaki karşılığını tek tek sanat eserlerinde bulur. Sanat eserleri, es
tetik obje, var-olan şeylerdir. Ama, real varlıktan farklı olan var-olan'lardır. İste 
sanat ontolojisine düşen ödev, bu var-olanı araştırmaktır. 

10) Bk; İsmail Tunalı: Felsefenin ışığında modern resim: I. Impressionizm. 
11) N. Hartmann, Aesthe, s. 10. 
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Bunun için biz de, bu çalışmamızda ilkin bir sanat eseri ontolojisi yapacağız 
ve sonra buradan değer ontolojisi için bazı genel prensipler çıkarmağa çalışacağız. 
Bununla da, yukarda işaret ettiğimiz metodolojiyi uygulıyacağız. 

II. Estetik Obje Analizi 

A) Objektivation 

Estetik obje, ister bir şiir, ister bir müzikal komposition, ister bir heykel ya 
da yapı olsun, belli nitelikleri ve özellikleri olan bir objedir. Bu belli özellik ve ni
te~kleri taşıyan var-olanlar belli bir deyim, belli bir kavram altında toplanır ve 
buna estetik obje ya da sanat eseri denir. Sanat eseri, örneğin, bir heykel ya da bir 
yapı bir taş kütlesi, bir senfoni bir takım sesler, bir roman kelimeler olarak karşı
mıza çıkar. Ama, bir heykel veya yapı sadece bir taş kütlesi değildir; bir senfoni, 
sadece seslerden, bir roman sadece kelimelerden ibaret değildir. Bir heykel, bir ya
pı, zorunlu olarak taşa, bronza, oduna dayanır. Taş, tunç, ses, v.b. bunlar tabiat 
alanı içine giren objelerdir; bu objeler, her şeyden önce, birer fiziksel nitelik göste
rir. Taş, tunç birer cisimdir; onların belli ağırlığı vardır, uzay içinde bir yer kap
larlar. Ses, ton dediğimiz şey de yine fiziksel varlığı olan, uzay içinde belirlenen 
bir objedir. Şiir dediğimiz var-olan, sadece kelime dediğimiz seslerden, müzik eseri 
dediğimiz bir eser sadece birer fiziksel varlık olan tonlardan, heykel ve yapı sadece 
birer taş kütlesinden ibaret olsaydı, ozaman buradan apaçık şu sonuç çıkardı ki, 
şiir, müzik, heykel ve mimarlık eserleri birer real varlık olarak real dünyanın için
de yer alırlar, bu real dünyanın bir parçası olurlardı. Buna göre de, real dünyanın 
yapısı içine giren bu gibi eserler, real dünyanın yapısını inceleyen bilimler tarafın
dan araştırılırdı. Real dediğimiz şey nedir? Bu, araştırmamızın birinci kısmında 
göstermeğe çalıştığımız gibi, real varlık kanunları ya da kategorileri tarafından be
lirlenen bir şeydir. Böyle bir real var-olan'ın en temel özelliği, onun bir bilgi objesi 
oluşudur. O, bilgi aktları ile bilinen bir şeydir. Bunun için burada söz konusu olan 
şey, objektion'dur. Objektion, bir var-olanın bir bilinç konusu olmasını gösterir. 
"Objektion, karakteristik bir bilgi fenomenidir: var-olan bir şey, bir süjenin objesi 
olur ve o var-olan şeyde ise hiç bir değişiklik meydana gelmez."12 Biz herhangi real 
olan bir var-olanı algılayabilir, kavrıyabiliriz. Bir taş, bir ağaç, varolan bir şey ola
rak bizim süjemizden tamamiyle bağımsız olarak var-olan bir şeydir. Bu bizim süje
mizden bağımsız olan şeyi algılayabilir, onun üzerine eğilebiliriz. İşte, böyle bir 
algılama ilgisi içinde var-olan taş, ağaç, v.b. bilincimiz için bir obje olmuş olur. 
Var-olan'ın böyle bir obje haline gelişi ise, bir objektion sürecini dile getirir. Buna 

12) N. Hartmann, Das Probl.d.geist. Seins, s. 349 
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göre, her objektion zorunlu olarak bir bilgi olayını ifade eder. Çünkü, ancak bu 
objektion iledir ki, bizden bağımsız olan bir var-olan bilincimizin bir objesi olmuş 
olur. Ontolojiye göre, daha önce işaret ettiğimiz gibi, var-olan'ların alanı ile obje 
alanlan hiç bir şekilde örtüşmezler. Varlık alanı, obje alanından çok daha geniş bir 
sfer olup, obje dünyamız bunun ancak küçük, ama, zaman içinde bilgimizin geniş
lemesi ile gittikçe büyüyen bir kısmını oluşturur. 

.Buna karşılık, sanat eseri, bir objektivation'dur. Objektivation, objektion'dan 
kesin olarak farklıdır.. "Objektivation'u objektion ile karıştırmamalıdır." 13 Çünkü, 
objektivation, var-olan bir şeyin obje haline gelmesi olmayıp, var-olmayan bir şe
yin ortaya konması anlamına gelir. Objektion'da söz konusu olan, var-olan bir şe
yin objeleştirilmesidir. "Buna karşılık objektivation'da, objektivation'dan önce var
olmıyan bir şeyin, her şeyden önce, meydana getirilmesidir. Objektion'da canlı tin 
(Geist), sadece alıcıdır, objektivation'da ise yaratıcıdır." 14 Niçin objektion'da süje 
için bir eylemsizlik, bir passivlik durumu vardır da, objektivation'da bir eylem, bir 
yaratma hali söz konusudur?- Şimdi bu soruyla birlikte objektivation araştırmamız
da bir adım daha ilerleyelim. Objektion, dedik, kendi-başına var-olan bir şeyin ob
jeleşmesidir, bir kavrayıcı süje için bir obje olmasıdır. Ama, bir var-olan, bir taş, 
bir ağaç, bir tabiat parçası ve bir canlı varlık, biz onu ister bilelim ister bilmeyelim, 
vardır. Bizim onu bilip bilmememiz, onun ne var oluşunu arttırır ne de eksiltir. 
Böyle bir durumda, süjemizin ya da bir bilincin onun için var-olup olmaması in
different'tir. İster bir süje tarafından algılansın, isterse algılanmasın, ontik bakım
dan bunun hiç bir önemi yoktur. Böyle bir var-olan ile bir bilgi münasebeti haline 
geçildiğinde, bu bilgi münasebeti algı, tasavvur, v.b. münasebeti olur, böyle bir mü
nasebette de, var-olan bütünüyle kavranır. İmdi, bu kavrama içinde var-olan, gerçi 
bir obje olur, yani süje tarafından bilinir. Fakat, bu obje haline gelişte, bu bilinme 
süreci içinde, ontolojiye göre, var olanda hiç bir değişiklik meydana gelmez. Var
olan, olduğu şey olarak süje tarafından kavranır ve bilinir. O halde, süje, bu bilme 
süreci içinde var-olanda hiç bir değişiklik meydana getirmez, onu olduğu gibi, ol
duğu şey olarak kavrar. Bu bakımdan, objektion sürecinde süje tamamen pasiv bir 
rol alır. 

İmdi, objektivation'a gelince, bu durumun tamamen aksini görüyoruz. Ama, 
objektion'daki durumun aksinin ne olduğunu görmeden önce, bizi bu noktaya gö
türecek olan şöyle bir problemi ilkin ele almalıdır: Objektivation dediğimiz şey ne
dir ve bunun var-olanla ilgisi nasıl bir ilgidir? - Objektivation'da, artık bir objeleş
me değil de, bir objektivleşme söz konusudur. Objektivleşme sözü beraberinde zo
runlu olarak neyin objektivleşmesi gerektiği sorusunu getirir. Objektivleşen şeyin 
ne olduğunu araştırmamızın birinci kısmında biliyoruz. Objektivleşen şey, canlı 

13) Aynı eser, s. 349 
14) Aynı eser, s. 349 
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tinsel varlık, yani kişisel ya da ortak tin'dir. Objektivleşme olayında zorunlu olarak 
bir tinsel varlık söz konusudur; ve bu objektivleşen tinsel varlık, varlık düzeninde 
yeni bir varlık alanı meydana getirir : objektivleşmiş tinsel varlık. Bu alan, real 
v.arlık alanına katılmaz, onun dışında bulunan bir varlıktır. Ama, bununla onun 
re~l varlıkla hiç bir ilgisinin bulunmadığını söylemek istemiyoruz. Tersine, daha 
önce işaret ettiğimiz gibi, şunu çok iyi biliyoruz ki, objektivleşmiş tinsel varlığın 
real varlıkla belli bir ilgisi vardır, hem de existential bir ilgisi vardır. Çünkü, tinsel 
varlığın objektivleşmesi, ancak, real olan bir var-olanda mümkün olur. "Burada şu 
açıktır ki, objektivation daima bir yapıya bağlıdır; bu yapı, böyle bir yapı olarak 
tinsel bir içerik değildir, nerde kaldı ki tinsel bir hayattır; tersine, duyulur olarak 
kavranabilir, nesnel bir real yapıdır. Hatta şu açıktır ki, objektivation, aslında, tin
sel içeriğin böyle bir real-yapıya bağlılığından ibarettir."15 Buradan, objektivleşmiş 
varlığın, hem tinsel hem de real varlığa katıldığı kendiliğinden ortaya çıkar. Bu 
objektivation'un dayandığı en temel bir kanunu ifade eder. "Objektivation kanunu 
çift yanı olan bir kanundur. İlkin o şunu ifade eder: tinsel içerik, bir real duyulur 
madde içine sokulduğu, yani maddeye özel bir biçim verilmekle ona bağlandığı 
ve onun tarafından taşındığı sürece içerilir. İkinci olarak da şunu ifade eder: Biçim 
verilmiş madde tarafından taşınan tinsel içerik, daima, canlı tinin, yani kişisel ya 
da objektiv tinin karşı faaliyetine ihtiyaç duyar."16 Bu iki yönlü kanun içinde, ob
jektivation'un hem varlık tarzı hem de içeriği açıklanmış oluyor. Objektivation ka
nununun ilk ifadesine göre: her objektivation, zorunlu olarak varlık tarzı bakımın
dan heterojen'dir. Her objektivation iki heterojen varlık alanından oluşur. Bunlar
dan biri, duyusal olarak kavradığımız, bir objektion'a dayanan real tabaka. İkinci
si, bu real tabakanın üzerinde bulunan, daha doğrusu, bu real varlık tarafından ta
şınan tinsel varlık. Real varlık, bir objektion içinde bir bilgi objesi olarak karşımı
za çıkar. Nitekim, daha önceki bir araştırmamızda biz buna bilgi objesi, gnoseolojik 
obje demiştik17 • Bu gnoseolojik objenin belli bir ödevi vardır, o da tinsel varlığı ta
şımaktır. Böyle bir real objeye, maddeye dayanmadan tinsel varlık, varlığını sür
düremez. Bunun için, onun varlığı, tinsel varlık için vazgeçilemez bir şart olarak 
kendini gösterir. Bunun sonucu şudur ki, objektivleşmiş tinsel varlık, bir yandan 
maddeye dayanırken, öte yandan da irreal bir varlığa, tinsel varlığa dayanır. 

İmdi, bu heterojen iki varlık arasında ne çeşitten bir ilgi vardır? Bu heterojen 
iki varlık arasında existential bir bağ ve ilgi vardır. Tinsel varlık, real varlık, gno
seolojik obje tarafından taşınır. Burada maddeye bağlı bir bağlılıktan (dependence'
den) söz açabiliriz. Hatta, biz, Felsefenin ışığında modern resim: 1. İmpressionizm 
adlı araştırmamızda bu bağlılığın bir belirleme (determination) bağı olduğunu ileri 

15) Aynı eser, s. 364 
16) N. Hartmann, Aethe, s . 84 
17 ) Bk. İsmail Tunalı, Felsefenin ışığında modern resim: I . Impressionlzın 



SANAT ONTOLOJİS! 55 

sürmüştük. Objektivation'u belirleyen bilgi objesidir, gnoseolojik objedir demiştik. 
Buradan şu çıkıyor ki, varlık anlayışı ve interpretation'u ve interpretation'un üade 
ettiği objektion tarzı, üzerinde taşıdığı varlığı, estetik varlığı belirler. Sonra bura
dan bir metodoloji geliştirerek bu varlık yorumundan hareketle üst yapının,_ estetik 
yapının kavranabileceğini göstermeği denemiştik . Burada önemli olan şudur ki, on
toloji, bu iki heterojen sfer'in varlığını objektivation için zorunlu olarak kabul 
eder. 

Şimdi bu objektivation'un somut olarak ne olduğunu sorabiliriz. Bu soru
ya daha en baştan şöyle basit olarak cevap verebiliriz: Objektivation, somut ola
rak çok geniş bir alanı kaplar. Bu alanın alt sınırı, yalın olarak, örneğin konuştu
ğumuz dille başlar ve sanat yaratmaları alanını içine alarak bir üst sınıra kadar 
uzanır. "Daha kelime, bir objektivation'dur; dil, mümkün objektivation'un sahip 
olduğumuz elemanlarının bölümlü bir sistemidir. Tek bir cümle, ifade edilmiş bir 
yargı, tanımlanmış ve bir terim içinde tespit edilmiş bir kavram (kelimeye nazaran) 
daha özel ve daha yüksek biçimde objektivationlardır. Belli gelişme durumları için
deki bilim, bu gibi objektivation'ların birici~ büyük bir bağlamıdır."18 Gerek sözde 
gerekse dil ve bilimde böyle bir objektivation ile karşılaşıyoruz. Söz, kelime dediği
miz şey nedir? Her kelime, her söz, bir ses ya da sesler bütününde dile gelir. "İn
san" dediğimiz zaman, bu kelimeyi belli sesler içinde ifade ederiz. Sesler olmadan 
bunu konuşma yoluyla ifade edemeyiz. Sesler ise, fiziksel bir takım var-olanlar ya 
da objelerdir. Ama, buna karşı belki de, sesler haline getirmeden de yazı yoluyla 
"insan" kelimesini dile getirebileceğimiz öne sürülebilir. Buna karşı diyebiliriz ki, 
yazı dediğimiz şey de uzayda yapılan, maddi çeşitten bir şeydir. Demek oluyor ki, 
ister konuşma ve ses ister yazı yoluyla olsun, her iki halde de biz zorunlu olarak 
"insan" kelimesini real bir varlık içinde dile getiririz. Ama, "insan" kelimesi yalnız 
böyle maddi bir yapıdan mı ibarettir? Onun bir tinsel yanı, bir anlamı yok mudur? 
Türkçe bilmeyen bir yabancıya istediğimiz kadar "insan" kelimesini çeşitli tonalite
lerdeki sesler ile ya da çeşitli büyüklüklerdeki yazılar ile üade edelim, bundan hiç 
bir şey anlamıyacaktır. Aynı şekilde bilmediğimiz bir yabancı dilden bize sesler ha
linde verilen kelimeler de bizim için hiç bir anlam taşımazlar, yani hiç bir şey ifade 
etmezler. Bu olgu şunu gösterir ki, her kelime, her söz bir objektivation'dur. Çün
kü, biz anlamları seslerle ifade ederiz; yani anlamları seslerin içine sokarız, koya
rız. Bu koyuş içinde anlam, seslerde objektivleşir. Aynı zamanda, bu objektivleş
mede sesler bir biçim, bir form kazanmış olur; çünkü, anlam, bu süreç içinde ses
lere form, biçim verir. Aynı şey, genişletilerek dil için, kavram dili ve bilim dili 
için söylenebilir. Çünkü, bütün bu objektivleşmelerde söz konusu olan şey, real ve 
irreal varlık alanları ve bunlar arasındaki ontolojik bağlılıktır. 

Ama, objektivation'un tipik örnekleri sanat yaratmalarında özellikle kendini 

18) N . Hartın. Das Prob.d.geist. Seins, s. 364 
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gösterir. "Objektivitation'lar gerçi daha canlı tinin bütün alanlarında vardır, ama, 
yalnız bağımsız bir varlık formuyla objektivleşmiş tin sürekli bir madde içinde tes
bit edilmiş bir objektivation'dur. Bu sınırlama uygulanırsa, o zaman objektivleşmiş 
tinin bir çok tipik biçimleri ortaya çıkar ve temel bir fenomen olarak bu biçimlere 
yönelmemiz gerekir. Buna tinin her çeşitten sürekli yaratmaları da girer."19 Bu tin
sel yaratmalar, anlaşıldığı gibi, sanat yaratmalarıdır, estetik objelerdir. "Estetik 
obje, objektivleşmiş tinin özel bir tarzını teşkil eder. O da, bütünüyle, objektivation 
kanunu altına girer. " 20 Sanat eserleri de, estetik obje de objektivation kanunu altına 
gifer; onların böyle objektivation kanunu altına girmesi, onların heterojen bir on
tik ·yapıya sahip olduklarını ifade eder. Bu ontik yapı içinde bir gnoseolojik taba
ka, yani bir real tabaka vardır; bir de bu real tabakayı, var-olanı belirleyen, ona 
biçim veren ve aynı zamanda onun tarafından taşınan bir irreal varlık alanı, bir 
tinsel varlık alanı vardır. Tinsel varlık, bu var-olan içinde görünüşe ulaşır, yani 
onda objektivleşir. Ama, bunun nasıl olduğu, problemin en esrarlı yanını teşkil 

eder. "Çünkü, objektivation'da asıl esrarlı olan yar~, bir duyusal real maddeye na
sıl olup da duyusal-nesnel bir biçim vermekle tinsel içeriğin taşıyıcısı olabildiğidir. 
Ama bu öyle olur ki, bu içerik, objektivation içinde kavranır ve objektivation ile 
tekrar elde edilir. Buna göre, o içeriğin objektivation içinde olması gerekir.m1 Bu 
esrarlı şey, sanat yaratmalarından başka bir şey değildir. Estetik objenin, sanat ese
rinin ontik yapı yönünden real ve irreal varlık alanlarından meydana geldiğini, ir
real'in real'de objektivleştiğini biliyoruz. Ama, bunu sanatçının nasıl yaptığını bil
miyoruz. Yalnız biz değil, sanatçının kendisi de bunu nasıl yaptığını bilmez. Bu
nun için, bu ontik münasebeti sanatçının yaratma aktına dayanarak çözmek hiç bir 
olumlu sonuca ulaştırmaz. Nitekim, estetik tarihi içinde bu yönden yapılan dene
meler hiç bir zaman tam bir başarıya ulaşamamıştır. 

İmdi, objektivation'daki bu esrarlı yanı bir tarafa itiyor ve yine objektivation' -
un kendisine dönüyoruz. Tinsel varlık, dedik, maddede, sürekli bir maddede tespit 
edilir, bununla da tinsel varlık bu maddeye bağlanır. Böyle bir bağlılık içinde ob
jektivation dediğimiz süreç ortaya çıkar. Şimdi böyle bir objektivation karşısında, 
objektivation'un ereğinin ne olduğunu sorabiliriz. Yoksa burada bir erek yok mu
dur? Başka türlü söylersek: Sanatçı duygu, hayal, tasavvur ve düşüncelerini niçin 
belli bir maddede, örneğin bu sanatçı bir şairse, kelimelerde, heykeltraş ise taşta, 
ya da tunçta v.b. objektivleştirir? Bunun şüphesiz ki belli bir nedeni vardır .. Şair ya 
da sanatçı ister ki, belli bir maddede objektivleştirdiği canlı tini bir süjeye, bir baş
ka bilince etkilesin. Bakınız bunu şair Ziya Osman Saba "Sizler için" adlı şiirinde 
şöyle ifade ediyor: 

19) Aynı eser, s. 356 
20) N. Hartın. Aesth. s. 84 
21) N. Hartın. Das Prob.d.geist . Seins, s. 365 
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"Sizler okuyasınız diye bütün bu yazdıklarım, 

Bu kelimeleri yan yana 
Satırları alt alta getirmem; 
Geçip karşısına sonra 
Ya kahrolmam, ya sevinmem, 
Sizler için bütün didinmem ... 
Sizler, garip şiirimi okuyanlar, 
Duyduklarımı duyanlar; 
Sözüm yok ölmüşlere ama ... 

57 

Yukarıdaki mısralarda şairin bu ereği çok güzel olarak dile getirdiğini gö
rüyoruz. Şair, şiir yazıyorsa, bunun için uğraşıp didiniyorsa, bu şiirinin bir süje 
tarafından okunması içindir. Yani kelimeler içine koyduğu duyguları, bir başkası 
tarafından da duyulsun, başkası tarafından da yaşansın diye. Aynı şekilde bir 
kompozitör de, eserleri dinlensin, duyguları başkaları tarafından da paylaşılsın di
ye komposition yapar. Yine bir heykeltraş da, heykeli seyredilsin diye heykel ya
par~ bir ressam da, ayni şekilde, eserleri başkaları tarafından yaşansın, görülsün 
diye resim yapar. Aynı şey mimar için de doğrudur. 

Buradan şu sonuç çıkıyor: Her objektivation, bir üçüncü varlığa, objektiva
tion'un dışında kalan bir varlığa ihtiyaç gösteriyor. "Madde içine konmuş ve onun 
içine sokulmuş olan şey, tekrar ortaya çıkarılmalı, kurtarılmalı, canlandırılmalıdır; 
tekrar canlı tin tarafından kavranılmalıdır."22 Böyle bir içeriğin maddede yeniden 
kavranması, onun bir süje tarafından canlandırılması, o bir şiirse, okunması, hey
kelse seyredilmesi, müzikse dinlenmesiyle mümkün olur. Bununla da, objektiva
tion kanununun ikinci formu gerçekleşmiş olur. Hatırlanacağı gibi, bu şöyle di
yordu: "Biçim verilmiş madde tarafından taşınan tinsel içerik, daima canlı tinin, 
yani kişisel ya da objektiv tinin karşı faaliyetine ihtiyaç duyar. Bu karşı faaliyet, 
canlı tinin faaliyetidir." 23 Böyle bir canlı tinin karşı faaliyeti olmadığı takdirde, 
artık, böyle bir objektivation, objektivation oluşunu yitirir ve sadece bir real var
lık olarak etkide bulunur. Şüphesiz ki, canlı tin, anlayıcı, kavrayıcı bir niteliğe 
sahip olmalıdır. "Çünkü, biçim verilmiş madde tarafından taşınan tinsel içerik, 
seyredici bir bilince dayanır - hatta denebilir ki, anlıyan ve tekrar tanıyan bir bi
lince; bu içerik, real yapının aracılığıyla bu bilince kendini görünür kılabilir."24 

Bütün objektivation'lar için, kavrayıcı, anlayan, estetik kavrayış ve algıya sahip 
bir süjenin varlığı şarttır. Ama, böyle bir süje'nin ya da bilincin varlığı her za
man var değildir. Çoğu zaman onu bulmak güçtür. Sanat eserlerinin bir çok za-

22) N. Hartın. Aesth . s . 84 
23) Aynı eser, s. 84 
24 ) Aynı eser, s . 84 
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manlar anlaşılmadan kalmasının nedeni, onun içeriği ile münasebete geçecek, o 
eserin maddi yapısından onun tinsel içeriğini çıkarıp alacak, onu estetik olarak 
algılıyacak bir bilincin olmamasında bulunur. Burada, bir resonance'ın olması ge
rekir. Objektivation'da real yapıya sanatçının koyduğu canlı tin ile süjenin tini 
ara~mda bir resonance. Böyle bir resonance'ın meydana gelmediği yerde, objektiva
tion'un içerdiği tinsel içerik ile onu algılayacak tin arasında da bir uyuşma mey
dana 'gelmiyecektir. "Böyle bir şeyin meydana gelmesi, bazı aşrtlar altında, kar
maşık bir olaydır ve bunun olması için çeşitli koşulların gerçekleşmesi gerekir. 
Canlı tin, onu daima kavrıyamaz ve ancak belli olgunluk dönemlerinde kavrıya
bilir. ·Bunun için geçmiş çağların yazılı eserleri yüzyıllarca unutulur ve bilinme
den kalır, bu objektivation'un içerdiği tinsel içeriği herhangi bir bilinç kavramadı
ğından tekrar meydana getirilemez, - ta günün birinde unutulduğu yerden çıkarı
lıncaya, yeniden keşfedilinceye ve yeniden hayata kavuşuncaya kadar."25 Bura-

~ 

dan, objektivation'un, üçlü bir ilgi içinde meydana geldiği ortaya çıkıyor. "Bu üç-
lü ilgiden, objektivation'un doğrudan doğruya karmaşık varlık tarzı meydana ge
lir: bu karmaşık varlık tarzı, sadece kısmen real'dır; yani form almış olan madde 
realdır; asıl tinsel içerik irreal olarak kalır.''26 Ve sonra bu iki farklı varlık tarzına 
dayanan objektivation karşısında üçüncü bir üye yer alır: bu objektivation'dan 
pay alan canlı tin, kavrayıcı bir ben veya bilinç. Bu üçüncü üyenin katılmadığı bir 
objektivation, ereğine ulaşmış bir objektivation sayılamaz. Zorunlu olarak onlara 
bu üçüncü elemanın katılması gerekir. Bu üçüncü elemanın varlığı zorunludur. 
Buradan estetik için çok önemli bir problemin doğduğunu görüyoruz, o da şudur: 
Objektivation, süje için var olduğuna, kendi başına var olmadığına göre, onun 
geçerliği ne olacaktır? Bu, estetik için özellikle estetik değer problemini içine alır 
ki, estetik değer problemine ilerde dokunurken bu konuya tekrar döneceğiz. Yal
nız burada şu kadarını işaret edelim ki, estetik değerin geçerliği probleminin da
yandığı nokta, objektivation'un ontik yapısının heterojen oluşunda bulunur. Ve 
değer problemi de yine bu ontik analize dayanarak çözümlenmelidir. 

İn{di, en son ulaştığımız noktaya yine dönelim. Her objektivation, ontik ya
pı bakımından birbirine karşıt iki varlık alanına bölünmüş oluyor: real ve irreal 
varlık alanları. Fakat, bu real ve irreal yapıların daha yakından belirlenmesi ge
rekir. Böyle bir belirleme için Nicolai Hartmann iki yeni deyim geliştirir: Ön-yapı 
(Vordergrund) ve arka-yapı (Hintergrund). Bu iki deyim, objektivation'un real ve 
irreal varlık alanlarını karşılar. "O halde her objektivation'da bir ön-yapı ve bir 
arka-yapı'dan söz açılabilir. Ve her bir halde ön-yapı, açık olarak bilinen bir ta
bakadır, bağımsız, ontik bakımdan kendi başına var-olan real tabakadır; arka
yapı ise, asıl tinsel içeriktir, objektivation'da asıl söz konusu olan şeydir, ama, o, 

25) Aynı eser, s . 84 
26) Aynı eser, s . 85 
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bağımsız bir varlık tarzına sahip değildir, tersine daima tekrar tanıyan bir canlı 
tin için vardır."27 Bu ön ve arka yapılar, bizi artık objektivation'un, yani sanat 
eserinin varlık tarzı yönünden çözümlenmesine götürüyor. Şu halde, şimdi, araş
tırmamız gereken problem kendiliğinden ortaya çıkıyor: Bu da, sanat eserinin, es
tetik objenin ontik yapısının ne olduğu problemidir. 

B) Varlık-tarzı bakımından sanat eseri ya da estetik obje : 

Estetik obje, özellikle, burada sanat eseri, bir var-olan'dır. Ve böyle bir var
olan olarak estetik alanında kendisinden hareket edilecek somut şeydir. asıl 

genel ontoloji varlık araştırmasına on he on'u araştırmakla başlıyorsa, aynı şe

kilde sanat ontolojisi de, çıkış noktası olarak estetik alanındaki var-olanı alacak
tır. Estetik alanında karşılaştığımız böyle bir var-olan, yani on he on, sanat eseri 
dediğimiz estetik objedir. Buna göre, yalnız sanat ontolojisinin değil, estetik'in de 
kendisinden hareket edeceği ve dayanacağı biricik bir varlık vardır: o da sanat 
eserinin, estetik objenin varlığıdır. Bu bakımdan, sanat ontolojisinin çalışması, 

genel ontolojinin çalışmasına paralel olarak gelişmektedir. Genel ontoloji, genel
likle on he on'u araştırdığı gibi, sanat ontolojisi estetik alanındaki on he on'u 
araştırıyor. 

İmdi, böyle estetik sfer'de karşılaştığımız var-olan nedir? Böyle bir var
olanın bir objektivation olduğunu bundan önceki pasage'da belirlemiş bulunuyo
ruz. Şimdi, yapmamız gereken şey, bir objektivation olan bu var-olanı on olojik 
bir analizle çözümlemektir. Estetik obje, böyle bir yapı analizinin sonunda ancak 
gün ışığına çıkabilir. 

Estetik obje, dedik, dar anlamında sanat eseridir. Estetik objenin yapı ana
lizini yapmak, bu anlamda sanat eserinin yapı analizini yapmaktır. Sanat eseri 
de şiirdir, müzikal bir komposition'dur, heykeldir, mimar! yapıdır, v.b .. Buna gö
re yapı bakımından çözümlenecek olan var-olan'lar bunlardır. Sanat eserinin var
lığı, kendine özgü olan bir varlıktır, objektivation'u gösteren bir varlıktır. Bunun 
için, örneğin, bir tuval üzerindeki tabiat ile gerçek tabiat aynı değildir. Yine bir 
portre, gerçek olan bir şey değildir. Bir insan heykelini de hiç bir zaman canlı bir 
insan olarak düşünmeyiz. "Bir sanat eseri, bu ya da şu tabiat parçası gibi, burada 
var olan bir şeydir; açıktır ki, onun kaynağı ve varlık tarzı başkadır."28 Örneğin 
bir manzara resmi, tabiattan bir manzarayı gösterir. Ama, tuval üzerinde gördü
ğümüz tabiat, bizim için dışımızda var olan tabiatla özdeş olan bir tabiat değil
dir. Belki dışımızdaki tabiatla tuvaldeki tabiatın belli benzerlikleri olabilir. Ama, 
tuvaldeki resme bakan, onu sadece bir 'resim' olarak kabul eder. Aynı şeyi bir 
insan portresi için de söyliyebiliriz. Bu ikisi arasında model olmanın dışında hiç 
bir ilgi yoktur. Birind0 hakim olan tabiat ve real dünyanın kategorileri. ötekinde 

27) N. Hartın. Das Probl.d.geist. Seins, s. 365 
28) Max Bense, Aestetica, s . 14 
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hakim olan ise, objektivation ve estetik form kanunudur. Bunun içindir ki, değer 
yargıları yönünden de onlar, bazan büyük farklılıklar gösterebilir. Tabiatta güzel 
bulduğumuz bir şey, estetik bir obje yapılınca, yani sanatın objesi olunca, onun 
hakkında vereceğimiz değer yargısı da değişir. Bir tabii varlık, örneğin tuval üze
rinde bir portre haline gelince, onun hakkında vereceğimiz değer yargısı, onun 

; sanatın form kanununa uyup uymamasına göre, olumlu ya da olumsuz olacaktır. 
Çünkü tabiat objesi, bir estetik obje haline gelince, şimdi yeni bir değer-skala'sı 

. içine girmiş olur. Buna göre, estetik obje, sui generis'i olan bir var-olan'dır. Bu 
. bakımdan onun varlık tarzının, varlık modus'unun tabii varlık modus'u bakımın
. dan farklı olması gerekir. Sanat eserini belirleyen modal kategoriler başkadır, ta-

biat varlığını determine eden moda! kategoriler başkadır. Öyle "ki, estetik obje
nin varlık tarzı özel bir varlık tarzıdır, teorik (bilgi) objenin varlık tarzından te-

. melden farklıdır."29 Bu başka oluş nasıl temellendirilebilir? Objektivation'u çö
zümlerken, bunun 'kendi başına' değil, bizim için var-olan, bir süje için var-olan 
bir şey olduğunu ifade etmiştik. Bununla şunu demek istemiştik ki, "böylece sa
nat eserleri, bilgi objelerinin varlık tarzını paylaşmazlar. Bilgi objeleri, 'kendi
başına' olan, bilinmiş-olmadan bağımsız olan bir şeydir. Bilgi, bir kendi-başına
var-olanın objektion'udur; buna karşılık sanat-yaratması ve sanat kavraması, 
kendi-başına-var-olmıyan bir şeyin objektivation'udur."30 Ama, onun bir objek
tivation olduğu, bizim için var olan bir varlık olduğu söylenmekle, onun varlık 
tarzı belirlenmiş olur mu? - Şüphesiz ki belirlenmiş olmaz. Gerçi bununla, este
tik objenin bilgi objesinden olan kesin ayrılığı ifade edilmiş olur. Bu ayrılık, es
tetik objenin, varsa tabiattaki korrelat'ından aşkın (transcendent) bir varlığa sa
hip olduğunu bize söyler. Çünkü, "her tasvir edilen şey varlığı aşar. Varlık, tasvir 
edilen bir varlık haline gelince, sahip olduğu transparens, saydamlık artar."31 

Varlığın sanat eseri haline gelirken, real varlığı aşması, onda bizim bir anlam 
bulmamızdan ileri gelir. Anlam kazanmış olan bir şey, anlam sfer'ine yükselme
miş olan bir şey iç~n transcendent'tir, aşkındır. Tasvir edilen bir şeyin tabiattaki 
korrelat'ından aşkın olması bu neden'den ileri gelir. Bir portre, bir manzara res
mi tabiattaki korrelat'larından anlam bakımından aşkındır. Bunun sonucu olarak 
"biz nesnelere ya da olaylara anlam ve ifade verdiğimizde, onlar, salt real şeyler 
olduklarından çok daha açık ve saydam olarak karşımıza çıkarlar."32 Buradan 
şunu çıkarabiliriz ki, sanat eserini, estetik objeyi tabiattan ve real objeden ayıran 
ana ayrım, sanat eserinin bir ifadesinin ve anlamının olmasıdır. Tabiat, real bir 
varlık olduğuna göre, ondan anlama sahip olmasıyla ayrılan sanat eserinin real
dışı bir varlığı olması gerekir. Ama, sanat eseri, sadece real-dışı bir varlık mıdır? 

29) N. Hartın. Zur Grundleg. d.Ontolog. s. 24 
30) N. Hartın. Das Prob. d.geist. Seins s . 380 
31) M. Bense, Aesthe, s. 33 
32) Aynı eser, s. 33 
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Şüphesiz ki, estetik obje, sadece bir anlam ve ifade varlığı değildir. O, bir yanıyla 
gerçeğe dayanır ve bir real objedir, öbür yanıyla bir anlam varlığıdır. Her sanat 
eseri, real bir varlığa sahiptir. Örneğin, bir portre, sahip olduğu anlamdan başka 
bir de bir real varlığı gösterir. Böyle bir real varlık olarak, tuval dediğimiz keten 
bezi üzerine vurulan boyalar, bütün bunlar gerçek, maddi olan şeylerdir. Bu ba
kımdan, onun taşıdığı anlam havada duran bir şey değil, bu maddi kütleler tara
fından taşınan bir varlıktır. Buna göre, "sanat eseri, daima, iki varlık tarzından 
meydana gelmiş ikili bir yapıdır, ve buna rağmen o tam bir birliği gösterir."33 
Bu birlik halinde kavradığımız estetik obje, aslında, varlık tarzı bakımından he
terojendir; birbirindPn f~rklı varlık düzenlerini gösterir. Bunun için, sanat eseri
ni, ontik yönden, bir komplex olarak görmek gerekir. "Şu nokta açıktır ki, böyle 
bir yapıda estetik objenin varlık tarzı hiç de yalın bir varlık tarzı olamaz. Onda 
iki. çeşit obje olduğu gibi, iki türlü de varlık vardır: biri real, biri de irreal, sadece 
görünen bir varlık. Ve karakteristik olan şudur: varlığın bu ikiliği tamamen he
terojen olmasına rağmen, objeyi bölünmüş ya da birliksizmiş gibi göstermez."34 

Tersine, bir sanat eseri, varlık bakımından farklı olmasına rağmen, bize yine bir
likli görünür. Örneğin bir portre, Gioconda, tamamiyle birlikli olarak görünür. 
Ama, ontolojik bir çözüme tabi tutulursa, onda da estetik obje olarak varlık tarzı 
yönünden aynı ikili hali görürüz. Biri real olan varlık:- öbürü bu real varlıkta görü
nen irreal varlık. İrreal varlığın real olan bir şeyde görünüşe ulaşması gerekir. Bu 
bakımdan, "o halde, bütün, temeli oluşturan bir real yapı ile, bunun üzerinde 
vükselen bir irreal, yalnız görünen bir yapıdan meydana gelen bir tabakalı bü
tün'dür. Ama, bu iki yapı öyle iç içe girmiş, öyle girift olmuştur ki, sadece bir tek 
objeymiş gibi görünür."35 Sanat eserleri ile karşılaşmamız, daima, onların bütün
lüğü ve birlikliliği ile olur. Estetik algıda, bize sanat eseri bütün olarak verilir. O 
halde, bu heterojen yapı nasıl ve nereden ortaya çıkıyor? Burada iki temel tavrı 
birbirinden ayırmalıyız. Biri, salt estetik bir tavırdır: öbürü ise, estetikçinin tavrı
dır. Bu iki tavır, birbirinden kesin olarak ayrılmalıdır. Estetik tavır, bir estetik 
objeyi estetik olarak kavramağa dayanır. Bu kavrama, estetik objeye kendini ver
me, ondan estetik haz duyma tavrıdır. Tabiatiyle böyle bir kavrama içinde, este
tik obje bize 'bütün' halinde verilir; ve bir bütün olarak ondan biz haz duyarız. 

Estetikçinin tavrına gelince: Bu, her şeyden önce, bir araştırıcının tavrıdır. 

Estetikçi, sanat eserini böyle bir estetik algı içinde kavramaz; o, sanat eserinden 
haz duymayı da düşünmez. Onun amacı sanat eserinden haz duymak değil, tersi
ne sanat eserinin ne olduğunu araştırmaktır. Böyle bir araştırma için, estetik ob
jenin bir araştffma objesi yapılması gerekir. Bu bakımdan, sanat eserinin bir araş-

33) N. Hartın. Grundleg.d.Ontolg. s. 24 
34) N. Hartın. Aesth. s. 34 
35) N. Hartm.Zur Grundleg.d.Ontolg. s . 24 
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tırma konusu yapılması da, sanat eserinin bir bilgi objesi olarak ele alınmasını ge
rektirir. Estetikçinin tavrı, buna göre, bir bilim adamının tavrıdır. Bunun içindir 
ki, estetik tavra bir bütün olarak verilen sanat eserini o analiz eder, varlık taba
kaları bakımından analiz eder, onu varlık tabakalarına böler. Sanat eserinin hem 
heterojen bir yapı hem de birlikli, yekpare görünmesi bir paradox'u değil de, alı-

nan tavırların farklılığını gösterir. Bunun için burada paradox gibi görünen şey, 
aslında, bir paradox değildir. 

İmdi, biz de estetik objeyi bir bilgi objesi olarak alıyor ve onu ontik yönden 
parçalıyoruz. Böyle bir çözümlemede, önce birbirinden farklı iki varlık sfer'i bu
·luyoruz. Real ve real-dışı, ya da irreal varlık. "Varlık tarzı bakımından sanat ob
jesi, zorunlu olarak iki tabakalıdır."36 Bu iki ayrı varlık tabakası, iki ayrı varlık 
alanını gösterir. Bu iki ayrı alan, iki ayrı modalite halinde ortaya çıkar: Realite ve 
irrealite. Sanat eserinin varlığı, böyle bir modal analize dayanır. Gerçi daha pek 
çok önceleri Aristoteles'in "sanat, gerçeği olduğu gibi, mümkün olanı da tasvir 
eder" derken böyle bir modaliteyi, farkında olmadan ifade ettiğini görüyoruz. 
Ama, bu düşünce, sistematik yönden geliştirilmeden, tohum halinde kalır. Bunun 
için, böyle modal bir analiz, ancak :modem sanat ontolojisinin kuruluşuyla başlı
yabilmiştir. Bu da, günümüzde olan bir şeydir. Sanat eserini, böyle modal bir ana
lize tabi tutmak, ilk defa Nicolai Hartmann'a, Roman Ingarden'e nasip olur. Son
ra, başka düşünürler bunu geliştirmek ve Max Bense gibi onu modem lojik kal
kül ile temellendirmek yolunu tutarlar. Nicolai Hartmann, bunu discursiv olarak 
temellendirir. Ama, kronolojik olarak modaliteden ilk söz açan ve sanat eserini 
bu yönden analiz eden Roman Jngarden olmuştur. 

Roman Ingarden, "Das literarische Kunstwerk" adlı eserinde edebiyat ese
rinin varlığı sorusuyla problemi ortaya atar. "Belli bir edebiyat eserinin, örneğin, 
Goethe'nin Faust'unun bir real obje mi, yoksa bir ideal obje mi olduğunu soruyo
ruz."37 Goethe'nin Faust'u bir edebiyat eseridir. Ve bunda geçen olaylar, Faust 
adlı bir figürün etrafında çarkeder. Yalnız, şimdi burada iki şeyi birbirinden ayır
malıdır: Birincisi, maddi ve real bir şey olan kağıt ve harfler olarak Faust adlı 
kitap. Bunlar, real bir objedirler. Kağıt yırtılabilir, zamanla rengi 5ararır, harfler 
silinebilir. Şüphesiz ki, Faust~ yalnız böyle bir maddi ve bir real varlıktan ibaret 
değildir. Faust, bir edebiyat eseri olarak bunların üzerindedir, ama, bunlardan 
kurtulmuş değildir. Çünkü, kelimelere, harflere dayanmayan, kağıt yaprakların

da bir biçim almıyan bir edebiyat eseri düşünülemez. Buna göre, varlık tarzı yö
nünden burada bir güçlükle karşılaşılmaktadır. Edebiyat eseri, bir real obje mi, 
yoksa bir ideal obje midir? 

Bunun içindir ki, Roman Ingarden sözlerine şöyle devam eder: "Biz aynı 

36) N. Hartın. Aesth. s . 166 
37) R. Ingarden, Das lit. Kunstwerk, s . 7 
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zamanda bu 'ya -ya da'da hiç bir karara varamıyacağımıza inanıyoruz. Çünkü, 
bu birbirini brşılıklı dışarda bırakan iki imkandan herbiri önemli kanıtlara sahip 
görünüyor. Goethe'nin 'Faust'u, belli bir zaman içinde meydana gelmiştir. Hatta 
onun meydana geldiği zaman bölümünü nispeten büyük bir kesinlikle söyliyebili
riz. "38 Belli bir zaman bölümü içinde meydana gelen şey, acaba zaman kategorisi
nin içine girmez mi? Roman Ingarden'e göre, pekala girmesi lazım. Zaman içinde 
meydana gelen bir şey, zamanı bir varlık olur; bu anlamda, zamanı bir şey real 
bir şey olacaktır. "Biz hepimiz Goethe'nin Faust'unun meydana geldiği zamandan 
beri var olduğu noktasında uyuşuruz, hernekadar onun varlığının asıl neyi ifade 
etmesi gerektiğini doğru olarak anlamıyorsak da. Belki de aynı kesinlikle şu nok
tada uzlaşamayız: Goethe'nin bu şaheseri meydana geldiğinden beri bu veya şu 
değişikliklere uğramıştır ve bir gün gelecek belki de varolmakta devam edemiye
cektir. Bir edebiyat eserinde ister yazarın kendisinin, isterse yeni bir baskıda yayın
layıcı tarafından bazı kısımları atmak ya da değiştirmek şeklinde yapılmış olsun, de
ğişiklik yapmanın mümkün olduğunu kimse inkar etmez. Ama, bütün bu değişmele
re rağmen edebiyat eseri 'aynı' kalır, eğer değişiklik pek öyle ileriye gitmezse."39 De
ğişikliğe uğrayan bir şey, yani değişen bir şey yine zaman süreci içinde olmalı

dır, değişme dediğimiz şey, yine zaman içinde geçmelidir. Çünkü, değişme zama
nı bir oluşu gösterir. Bunun yanısıra, değiştirilen bir şey yine real bir şey olmalı
dır. Çünkü, bir parçayı alma, onun yerine bir başka parçayı koyma, yine real olan 
bir şeyde, kantitativ olan bir şeyde mümkündür. Ama, bununla beraber, örneğin 
Faust, yine aynı Faust olarak kalır. Demek oluyor ki, değişme içinde değişmeden 
kalan bir şey vardır. Değişmeyen şey ideal olan şeydir. Buna göre, sanat eserinin 
realitesi içinde, değişmenin dışında kalan bir ideal sfer de olmalıdır. Ama, Roman 
Ingarden, bu değişmelere dayanarak sanat eserinin real bir varlığı olduğunu çıka
rır. "Yukarda belirlenen şeylere (değişmelere) göre, edebiyat eserinin real bir ob
je olarak kabul edilmesi gerekirdi. "40 Roman Ingarden' e göre, sanat eserinin ya
pısında meydana gelen değişmeler, onun zamanı belirlenmesini sağlıyor. Sanat 
eseri, zamanı bir varlıktır, çünkü, belli bir zaman bölümü içinde yaratılır. Sanat 
eserinin ideaiitesine geçmeden bu noktada biraz duralım. Sanıyoruz ki, Roman 
Ingarden sanat eserinin reaiitesini araştırırken, sağlam bir temel bulduğunu zan
nediyor. Fakat hemen şunu söyliyelim ki, sanat eserinin iç-varlığını, tinsel haya
tını zamana bağlamada aldanıyor. Zaman, tinsel varlığın objektivleştiği nesnel 
varlığı belirleyen bir kategoridir. Ama, sanat eserinin iç hayatını belirleyen bir 
kategori değildir. Örneğin Faust'un hayatı real bir hayat değildir, onun hayatı ve 
başından geçen olaylar real bir zaman içinde akıp geçmez. Tersine, onun hayatı 

38) Aynı eser, s. 7 

39) Aynı eser, s. 7 
40) Aynı eser, s 7 
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irreal bir sfer içinde geçer ve bu sfer de değişmenin ötesindedir. Bu bakımdan, 
Roman Ingarden sanat eserinin real yapısı ile irreal yapısını aynı değişme katego
risi içine sokmakla bir metabasis'e düşmüş oluyor. 

Öte yandan, Roman Ingarden sanat eserinin idealite'sinin de sağlam kanıtla-
,ra dayandığını söylüyor. "Aynı Faust'un bir ideal obje olduğunu ama kim inkar 
edebilir? Çünkü, aslında, o, belli şekilde düzene sokulmuş bir cümleler çokluğun
dan başka nedir? Cümle ise, real olan bir şey değildir; cümle, çoğu öne sürüldü
ğü gibi, belli bir ideal anlam olmalıdır. Bu ideal anlam, ideal anlamların bir çok
luğu içinde yer alır ve bu ideal anlamlar hep birlikte sui generis bir birlik teşkil 

eder."41 Burada da görüldüğü gibi, Roman Ingarden, edebiyat eserinin idealite
sini ileri sürüyor. Ancak, bunu yaparken dayandığı temel, cümledir. Cümle hak
kında, cümleyi anlamların ideal sfer'inde yer alan ideal bir anlam diye belirliyen 
bir varsayımda bulunuyor. Sonra, bu varsayıma dayanarak, cümlelerden kurulu 
bir edebiyat eserinin de ideal bir varlığı olması gerektiğini öne sürüyor. Acaba 
böyle bir iddia doğru olabilir mi? Gerçi, edebiyat eserinin idealitesinin olduğu, 
onun bir ideal obje olduğu doğrudur, ama, bunu cümle gibi kendisi de bir objekti
vation olan bir Archimedes noktasına dayatarak temellendirmeğe çalışması pek 
doğru değildir . Çünkü, cümle dediğimiz şey, bir objektivation'dur. Objektivation'
da ise, daima iki varlık sfer'i söz konusudur: real ve ideal varlıklar. Buna göre, 
cümle bütünüyle değil de, sadece bir kısmıyla irreal'dır, ideal'dır. Oysa Roman 
Ingarden, onu bütünüyle ideal varlıktan sayar. Hiç şüphesiz, sanat eserinin, ide
alitesi vardır, ama, bu, cümleye dayanarak kanıtlanamaz. 

İmdi, Roman Ingarden, bununla sanat eserinde bir düaliteye ulaşmış oluyor. 
Sanat (edebiyat) eseri, bir yandan real bir varlık oluyor, öbür yandan da ideal bir 
varlık. Acaba böyle bir sonuç bir paradox'u göstermez mi? "Eğer edebiyat eseri 
ideal bir obje olacaksa, o zaman onun belli bir zaman içinde meydana gelmesi 
ve gerçekten de olduğu gibi bir varlığa sahip iken değişebilmesi anlaşılmaz. 

Bu bakımdan, herhalde edebiyat eseri, belli bir geometrik üçgen ya da beş sayısı 
veya bir paralelkenar kavramı yahut da 'kırmızılık'ın özü gibi ideal objelerden 
kökten farklıdır. Böylece de problem, iki karşıt çözümü ile de çözülemez."42 İl
kin burada Roman Ingarden' e karşı şu söylenebilir: Bir edebiyat eserinin belli bir 
zaman içinde meydana gelmiş olması, onun real olduğunu kanıtlıyamaz. Örneğin, 
Euklydes geometrisi ve bu geometrinin axiom ve postulaları ve teoremleri yine 
Euklydes tarafından bulunmuş ve tespit edilmiştir. Ama, bu, onların zaman içinde 
meydana geldiklerini ifade ederse de, buradan onların real objeler olduğu sonu
cunu çıkarabilir miyiz? Şüphesiz ki onlar zaman içinde meydana gelmişlerdir. Ay
nca, bir çok denklem ve teoremlerde, matematiğin gelişmesiyle yeni yeni kanıtla-

41) Aynı eser, s. 8 
42) Aynı eser, s. 7 



SANAT ONTOLOJİSİ li5 

malar ortaya çıkar ve bunun tabii bir sonucu olarak da onlarda bir takım değiş
meler meydana gelir. Ama, bütün bunlar, bu teorem ve denklemlerin ideal olma
dığını kanıtlamağa yetmez. Aynı şey, sanat ve edebiyat eserleri için de söylene
bilir. Onlar da, zaman içinde meydana gelirler, ama bir kere meydana geldikten 
sonra başka bir sfer'e girerler ve bu sfer de real değil, tersine irreal bir sfer'dir. 

Dikkat edilirse, Roman Ingarden'de henüz tam bir modal belirleme bulamı
yoruz. O, problemin varlığını görüyor, ona dokunuyor, ama onu kategorial ola
rak gün ışığına çıkaramıyor. Sanat eserinde bulduğu real ve ideal yanları, onun 
varlık alanlarının bir parçası olarak göreceğine, bunlardan çelişikmiş gibi söz aç
mak istiyor. "Bize ilk güçlüğü çıkaran soru, bir edebiyat eserini real mı sayarız 
yoksa ideal objelerden mi sayarız sorusudur."43 Görüldüğü gibi, burada proble
min içine sokulduğu situation, bir 'ya-ya da' dilemma'sıdır. Böyle bir durumda 
sanat eserinin ya bu ya da öbür sfer'e sokulmak istendiği görülüyor. Roman In
garden'i böyle aporetik bir duruma götüren neden, onun sanat eserinde bulmuş 
olduğu iki ana niteJiktir. Bunlar değişme ve değişmezliktir. Sanat eseri hem değiş
me içindedir hem de değişmezlik içindedir. "İdeal objelerin zamansız oluşu ile şu 
nokta ilgilidir ki, onlar değişmezler, hernekadar onların değişmezliğinin dayandı
ğı temel şimdiye kadar açıklanmamışsa da. Buna karşılık, real objeler, biraz ön
ce belirlendiği gibi, şüphesiz değişebilirler ve hemekadar onların özü gereği dai
ma değişmek gereğinde olup olmadıkları şüpheli ise de, onlar gerçekte değişir

ler."44 İdeal objeler dediğimiz objeler, örneğin matematiğin objeleridir. Aritme
tiğin sayıları, geometrinin figürleri bu çeşitten objelerdir. Örneğin 3 sayısı bir 
ideal objedir, 2 + 2 = 4 yargısı, bir ideal münasebeti gösterir. Değişme sfer'i, real 
sfer içinde ne 3 sayJSI vardır ne de iki artı ikinin dört ettiği münasebeti vardır. 
Real sfer'de v~r olan şey, yalnız bireylerdir, tek tek varlıklardır. Yine bir üçgen 
figürü böyle hir ideal figürdür. Karatahtaya çizdiğimiz üçgen şekli, real olan bir 
şekildir; onu silgiyle silebilir, bozabiliriz. Ama, ideal bir varlık olarak düşünülen 
üçgen, her türlü değişmenin ötesinde, zaman dışı bir varlıktır. İmdi, bir sanat ese
rinin varlığı, böyle bir varlık mıdır? bu tarzda bir varlık mıdır? Yani sanat eseri, 
her çeşit değişmenin ötesinde bir varlık mıdır? İdeal bir varlık, örneğin bir kare. 
varlık şartını kendi özünde bulur. Real dünya ve bu dünyanın objeleri, varlıkları 
olmasa da onlar var olmağa devam ederler. "İdeal varlık, hiç bir yolda sırf bir 
varlık 'için' var olan bir şey olmayıp, kendi başına var olan bir şeydir. O, canlı 
tinin bir karşı faaliyetine dayanmaz. Ve onun hem zaman-dışı oluşunun hem de 
herhangi bir çeşitteki real objelerden bağımsız oluşunun nedeni burada bulunur. 
Kendi başına var olan bir şeyin özelliği ise, o şeyin her çeşit kavranma karsısın-

43) Aynı eser, s. 7 

44) Aynı eser, s. 7 
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da indifferent oluşudur."45 Ama, sanat eserinin bu anlamda bir idealitesinin ol
duğunu görmüyoruz. Çünkü, sanat eseri dediğimiz var-olan, kendi başına değil, 

zorunlu olarak bir insan için var olan bir şeydir. Bu bakımdan onların salt birer 
idealitesi olamaz. Bunun yanısıra, biz, sanat eserini değiştirebiliriz. Bir şiirin mıs
ra yapısını değiştirebiliriz ve h~tta böylece onun varlığını ortadan kaldırabiliriz. 
Örneğin: 

Ne güzel geçti bütün yaz 

Geceler küçük bahçede. 

mısralarının yapısını değiştirip; "küçük bahçede geceler ne güzel geçti" dersek, 
aynı sözleri kullanmış oluruz, ama, söz konusu mısralar, birdenbire bütün büyü
sünü yitirir, çünkü mısraları olduğu gibi ortadan kaldırmış oluruz. Buna göre şiiri 

burada değiştirir, hatta tamamen yoketmiş oluruz. Bir resmin de boyalarını ka
zırsak, onu bozar ve ortadan kaldırırız. Buna göre nasıl olur da sanat eserinin 
ideal bir varhk oluşu üzerinde ısrarla durulabili_r! Hatta, sanat eserinin bütün bu 
değişmeler içinde değişmeden kalan yanı varsa, o da nasıl bir ideal varlık alanına 
sokulabilir! İşte, modal-kategorial yönden sanat eserinde böyle aporetik bir du
rumla karşılaşıyoruz. "Bütün objelerin ideal ve real objeler diye ayrılması, en ge
nel ve aynı zamanda en tam bir ayırma gibi görünüyor. Bununla, edebiyat eser
leri hakkında önemli bir şeyin söylenmiş olduğu sanılabilirdi. Bununla birlikte, bu 
problemi çözmek pek öyle kolay olmamalı. Bu da gerçi iki nedenden ötürü. Her 
şeyden önce varlık morlusu bakımından ideal ve real objelerin belirlenmesinin, 
bazı önemli denemelere rağmen, kesin olarak yapılmamış olmasındandır46 • Bura
da hemekadar Roman Ingarden, sanat eserinin (burada edebiyat eserinin) mo
dalitesine dokunuyorsa da, onu ya-ya da dilemma'sı içinde düşünmesi, Roman 
Ingarden'ı sonunda şüpheli, duraksamalı bir sonuca götürüyor. Yoksa, bu iki ka
tegori bakımından pekala sanat eseri incelenip modal-kategorial olarak belirlene
bilirdi. Böyle bir modal-kategorial analizi sonuna kadar götürmemek, elbetteki 
sanat eserinin açıklanamamasına sebep olacaktı. "Öte yandan bir edebiyat eseri
nin aslında ne olduğu şu an açık değildir. Burada yeteri kadar açık olmıyan real 
veya ideal obje kavramlarıyla ne derece geçici olarak yetinmek gereğinde kalır
sak, edebiyat eserini bir ideal ya da bir real obje olarak kavramak için yapılan 
başarısız denemeler, edebiyat eserinin özü hakkındaki bilgimizin o derece belirsiz 
ve yoksul olduğunu çok duygulu bir şekilde bize gösterirler. "47 

Demek oluyor ki, Roman Ingarden'e göre, ideal ve real kavramları ile este-

45) N. Hartın. Das Problm.d.geist. Seins, s. 393 
46) R. Ingrad. Das lit.Kunstw. s. 6 
47) Aynı eser, s. 6 
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tik objeye, sanat eserine yaklaşılamaz. İdealite ve realite, şüphesiz, burada iki ana 
kategori olarak düşünüyor. Ama, ne var ki, bu iki ana kategori 'ya-ya da' alter
nativi içinde ele alınıyor. Sanat eseri ideal bir obje mi, yoksa real bir obje midir? 
Böyle bir soru, bir tek yönlülüğü bize gösteriyor. Ya idealite'yi ya da realite'yi. 
Böyle bir alternativ içinde sanat eserinin gün ışığına çıkamıyacağı apaçık olarak 
görünür. Çünkü, "estetik obje, buna göre, ne real ne de ideal'dır. O, bu iki temel 
varlık tarzlarından hiç birine girmez. "48 Sanat eseri için yeni bir varlık tarzı düşü
nülmelidir. Bu varlık tarzı, hem realiteye dayanmalı hem de idealite'ye. Bu, özel 
çeşitten bir ınodalitedir. Çünkü, sanat eseri bir objektivation'dur. Objektivation'da, 
idealitenin, ya da irrealitenin realitedeki görünüşü söz konusudur. Buna göre, 
sanat, realitede görünüşe ulaşan irrealite (idealite) dir. "Görünüşe ulaşan idealite 
ile estetik obje ortaya çıkar, real dünyadan kopar ve ideal bir dünyaya yükselir."49 

Ama ne var ki, Roman Ingarden 'ya-ya da' aporiasının dışına bir türlü çıkamaz. 
Bu aporia'yı çözn1eği başaran ve sanat ontolojisi için bir imkan alanı açan Ni
colai Hartmann olur50

• Şüphesiz, burada söz konusu olan, doğrudan doğruya sa
nat eserinin modal kategorial yapısıdır. Yoksa bunun dışında, Roman Ingarden, 
örneğin tabakalar teorisini sanat eserine ~ygulamakla, estetik için, özellikle de sa
nat ontolojisi için bir öncü olur. Roman Ingarden, sanat ontolojisinde ağırlık mer
kezini sanat eserinin varlık tarzı meselesinde değil de, varlık tabakaları meselesin
de bulur. Hatta, sanat eserinde varhk tarzı problemini ciddi olarak ilk tartışan, yi
ne varlık tabakaları analizini başarıyla ilk yapan Roman Ingarden olmuştur. "Ede
biyat eserinin özüne uygun yapısı şudur : edebiyat eseri bir çok heterojen tabaka
lardan meydana gelmiş bir bütün'dür."51 Bu, sanat eserinin (burada edebiyat ese
rinin) ontik-ontolojik struktur'unu ifade eder. Ama, ona göre, önemli olan bu de
ğildir, asıl önemli olan bunun sanat eserinin varlığı için taşıdığı anlamdır. "Ede-

48) N. Hartm. Einf. in d.Phil. s. 199 
49) Ayrn eser, s. 200. 
50) Yalnız burada şuna işaret edelim ki böyle bir yargıya R. Ingarden itiraz 

edecektir. Nitf'kim 'Untersuchungen zur Ontologie der Kuı.st (1962) adlı kitabında 

N. Hartmann'a şöyle bir serzenişte bulunur: "Şunu işaret etmeliyim ki, 1927 /28 kı

şında yazılmış ve 1930 aralığında yayınlanmış olan kitabım, resim, heyke1, mi.Inarlık 
ve müzik gibi sanat eserlerinin varlık tarzı, varlık yapısı ve identitesi preıblemi hak
kında büyük bir kısmı içine alıyordu. Sırf teknik nedenler yüzünden kitap basılırken 
bu kısım dışal'.'da bırakıldı. Benim kitabımın yaymlanması:-,dan iki yıl sonra .•. 
Hartmann'ın 'Das Problem des geistigen Seins' adlı kitabı yayınlandı. Bunun m. 
Kısmı, 'objektivleşmiş tinsel varlık' adı altında, benim kitabımın ele aldığı problem
leri inceler. Bu arada o edebiyat eserinin analizinde, bir çok noktalarda benim vardı
ğım sonuçlara olağanüstü benzeyen sonuçlara ulaşır. Ama, benim kitabımın adını işa
ret etme lüzumunu hissetmez." Untersuch. zur Ontolog. der Kunst, s. 33 dip notu. 
Burada R. Ingarden'in 'benim kitabım' dediği kitap, yukarda işaret edilen Das lite
rarischP. Kunstwerk'tir. 

51) R. Ingarden, Das lit. Kunstwerk, s. 25 



• 
68 SANAT ONTOLOJ!S! 

biyat eserinin gösterdiği çok tabakalı polyphonik bir yapının belirlenmesi, aslın

.da, bilinen bir şeydir. Ama, bunun büyüklüğü şuradadır ki, şimdiye kadar tanıdı
ğım yazarlardan hiç birisi, bu tabakalarda edebiyat eserinin özü ile ilgili temel 
yapıyı açık olarak görmemiştir."52 Bu temel yapının ne olduğunu, sanat eserinin 
,dayandığı varlık tabakalarını ele alırken inceliyeceğiz. 

. İmdi, yine üzerinde durduğumuz konuya, yani sanat eserinin, estetik objenin 
yarlık tarzına, varlık modalitesine dönelim. Roman Ingarden'de bu yönden belir
lediğimiz şey, sanat eserinde idealite ve realite'nin söz konusu olabileceğidir. Sa
.hat eseri bir realite midir, yoksa bir idealite midir? Bu noktada Max Bense Aest
hetica adlı kitabıyla probleme yeni bir ışık getiriyor. Max Bense, bunu, ele ge
çirdiği bir kavramla yapmayı başarıyor. Bu kavram, yeni bir kategori olarak sa
nat eserinin varlığına uygulanıyor. Bu, realiteye-katılma (Mitrealitat) kategorisi
dir. 

Realite, ger~eklik dediğimiz şey, zaman, uzay içinde olan, duygularımızla 

kavradığımız şeyleri belirleyen bir modal-kategoridir. Nicolai Hartmann'ın taba
kalar teorisinde, bu modal kategorinin belirlediği real varlığın ne olduğunu gör
müştük. Bu real varlık içine, örneğin, inorganik, organik varlıklar girdiği gibi, 
psişik ve canlı tinsel varlık alanları da girer. Ama, biliyoruz ki, bu real varlık ala
nında estetik obje ile karşılaşamıyoruz. Sanat eserleri, şiir, heykel, müzik v.b. bi
rer varlığa sahiptir. Ama, bunların varlığı real birer var-olan değildir. Bunlar, ta
biat örneğine göre yapılmış olsalar da, yine realite kategorisi içine girmez. Örne
ğin, bir insan heykeli, yalnız real olan bir şey olmadığı gibi, bir manzara resminde 
gördüğümüz bir ağaç da artık bir real varlık değildir. Tabloda gördüğümüz ağaç, 
tabiattaki ağaç değildir. Aynı şekilde bir insan heykeli veya resmi de real bir in
san değildir. Ayrıca, estetik bakımdan önemli olan, real ağaç değil, tasvir edilen 
ağaçtır. Buna göre de, "estetik ayrımlar ilk planda daima bir dünyanın tasviri ile 
ilgili değildir."53 İmdi, tablodaki insanı real insandan ayıran ayrım nerede bulu
nur? Niçin tabiattaki bir obje, bir var-olan real olan bir şeydir de, aynı var-olan, 
bir estetik varlık haline gelince yeni bir varlık sfer'i içine girer? - Bunun nedeni 
şudur: Bir real objeyi belirleyen kategoriler başkadır, bir estetik objeyi belirleyen 
kategoriler başkadır. Buna göre, bir tabiat varlığı, örneğin, bir ağaç, bir tuval 
üzerinde yeni bir varlık kazanınca, sahip olduğu kategoriler değişir, yeni kategori
ler tarafından belirlenir. Bundan ötürüdür ki, tuval üzerindeki ağaç ile realitedeki 
ağaç özdeş iki ağaç değildir. Acaba tuval üzerindeki ağacın bir gerçekliği yok mu
dur? Bakıyoruz onun da kara bir gövdesi, uzun dalları, yeşil yaprakları var, tıpkı 
bahçemizdeki ağaç gibi. Ama ne var ki, bahçemizdeki ağaca dokunabilir, onu tu-

52) Aynı eser, s. 27 
53) M. ~ense, Aest. s. 33 
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tabiliriz. Tuval üzerindeki ağaca ise dokunamayız; dokunmak istediğimizde, duy
gularıımzla kavradığ!mız şey boya kütlesidir. Ama, keten bezi yüzeyi üzerine sü
rülmüş olan bu boya kütlesi, bize bir ağaç imgesi vermeğe yetiyor. "Çünkü, bura
da tasvir edilmiş ve tasvir edilmiş olduğu için var olan bir var-olan ile karşı kar
şıya geliyoruz. "Tasvir edilen varlık, 'var' olabilir, 'verilmiş' olabilir, bir yüz, bir 
olay, bir ruh durumu gibi; ama tasvir, daima 'yapılmış' bir şey olarak kalır."54 

Tuval üzerinde algıladığımız ağaç, buna göre, gerçek bir ağaç değil, ama ağacın 
gerçekliğini aşan, bu gerçekliğin dışına çıkan bir yaratılmış var-olan'dır. Bu real 
ağacın dışına çıkmakla, estetik obje dediğimiz ağaç, yeni bir varlık sfer'i içine 
girer. Ama, gerçekliği, realiteyi aşan bu nesne, yani ağaç, gerçeklik ile bağını da 
büsbütün koparmış olmaz. Tabii bir varlık, real olan bir varlık olduğu halde, "es
tetik varlık, realiteye-katılan bir varlıktır (mitreales Sein)."55 Realiteye katılan 

varlık, realiteden pay alan varlık demektir, ama, bu, realite ile hiç bir zaman ör
tüşmez. Yani, realiteye-katılma (Mitrealitaet) ile realite hiç bir zaman özdeş de
ğildir. Bunu daha açık olarak konusunu realiteden, tabiattan almıyan eserlerde 
görürüz: Nonfigürativ, soyut eserlerde. Bir estetik varlığın bir estetik varlık olma
sı için, onun tabiat konusunu işlemesi zorunlu değildir. Gerek bizde gerekse Ba
tıda bugün hüküm süren soyut sanat aknnlarına bakalım. Bunların hiç birinde 
real bir thema yoktur, ama, onların estetik bir varlığı vardır. Ve bu estetik varlık, 
realiteye katıfan bir varlıktır. "Gerçekliği thema diye almak, tasvir edilmiş bir 
dünyanın aynı zamanda estetik bir varlığa sahip olması için ne zorunlu ne de ye
terli bir şarttır. Resim ve plftstik'teki soyut ve nonfigürativ konular her real anla
mı aşar, ama, onlar, realiteye-katılma karakterine sahip sanat eserleri halinde or
taya çıkar ve estetik varlığı oluşturur."56 Demek oluyor ki, bunlar da real konu
ları içermedikleri halde yine aynı realiteye-katılma kategorisi içinde yer alırlar. 

Buna karşılık gündelik hayatta olduğu gibi, teorik hayatta da çok defa este
tik realiteden söz açıldığını görürüz. Bu nasıl oluyor? Şüphesiz ki, belirli bir an
lamda böyle bir şeyden söz açmağa hakkımız yoktur. Max Bense'ye göre, 
"Lipps'in estetik'e soktuğu 'estetik realite' deyimi de, realiteye-katılma modusu 
ile tanıınlanabilir."57 Ona göre, bir tabiat realitesi, bir psişik realite, bir sosyal 
realite gibi bir estetik realiteden söz açmak doğru olmaz. Eğer böyle bir şey kul
lanılıyorsa, bu sadece bir alışkanlıktan ileri gidemez. Çünkü, estetik realite diye 
bir realite yoktur. Ama, bir estetik realiteye-katılma vardır ve bunun üzerinde ko
nuşulabilir, bunun üzerinde araştırma yapılabilir. Bunun için "estetik varlık ve 
estetik algının şartı, 'realiteye-katılma' modusudur."58 Şimdi biz de, estetik algı-

54) Aynı eser, s. 33 
55) Aynı eser, s. 24 
56) Aynı eser, s. 34 
57) Aynı eser, s. 24 
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nın şartı olan bu 'realiteye-katılma' üzerinde durmalıyız. "58 

Estetik obje, kategorial olarak belirlendiğinde, yeni bir modal-kategori ile 
karşılaşıyoruz: realiteye-katılma kategorisi. Bu kategorinin belirleme alanı içine, 
estetik objeler giriyor. Yalnız burada estetik obje deyimini sınırlamak ve böylece 
de belirlemek gerekiyor. Çünkü, Max Bense'ye göre, estetik objeler yalnız sanat 
eserlerini ifade eder. Estetik obje ile yalnız sanat eserleri örtüşürler. "Estetik ob
jeler, .sanat eserleri ile verilir. Sanat eserleri, olan şeyler değil, tersine yaratılan, 
yaP_ılan, meydana getirilen şeylerdir."59 Yine bir başka yerde Max Bense bunu 
şöyle belirtiyor: "Eğer estetik objeden söz açmanın bir anlamı varsa, o zaman di
yebiliriz ki, estetik obje, bir şiir ile, bir tasavvur ile, bir heykeli ile, v.b. ile bera
ber. görünen şeydir; ve şüphesiz estetik obje şu özelliği ile belirtilir: o, belli bir 
insanın belli bir faaliyetiyle ancak meydana gelir, daha önce o var değildir, ide'de, 
kavranamıyan tasavvurda da var değildir."60 Görülüyor ki, burada estetik obje ile 
san~t eserlerinin varlığı aynılaştırılıyor. Estetik obje dendiği zaman sanat eseri 
kastediliyor. İmdi, estetik objenin kategorileri denince de kastedilen, doğrudan 
doğruya sanat eserini belirleyen kategorilerdir. 

İster estetik obje isterse sanat eseri diyelim, bunu belirleyen bir temel kate
gorinin bulunduğunu tespit etmiştik. Bu da Max Bense'ye göre, realiteye-katılma 
kategorisidir. Dikkat edilirse, klasik kategoriler sistemi içinde böyle bir kategori
nin varlığı ile karşılaşmıyoruz. Nitekim, Max Bense'ye göre de, bu kategorinin 
keşfi, var-olanlar arasında 'özel' bir varlığı olan estetik obje ya da sanat eserinin 
belirlenmesi bakımından önemli olmuştur. "Gerçekten, başka araçlarla, örneğin, 

ta Aristoteles'den Nicolai Hartmann'a gelene kadar kategorilerin yardımı ile var
lığa uygun ontolojik bir tasvir yapılamamıştır. Tabiatıyla, kategorial özellikler 
uygulanabilir, ama, onlar yetersizdir."61 Bunun için estetik varlığa uyacak yeni 
kategorilerin bulunması gerekmiştir. İşte, realite'ye-katılma kategorisi, böyle ge
rekli olan bir kategoridir. Şimdi bu realiteye-katılma kategorisine bakarak, şöyle 
bir düşünceye ulaşamaz mıyız: Sanat eseri aynı zamanda idealiteyi gösteren bir 
var-olan'dır, buna göre a·caba onda idealiteye-katılma gibi bir kategori de söz ko
nusu olamaz mı? Max Bense'ye göre bu olamaz. "Estetik varlık, bir idealiteye
katılma durumu içinde var değildir, yalnız realiteye-katılma durumu içinde var
dır. Sanatçının çalışmağa başlamadan önce eseri hakkında sahip olduğu tasavvur, 
bu eserin güzelliği ile ilgili değildir; bu tasavvur, yalnız bir takım araçlarla güzel
liğin kendisiyk meydana geldiği ve algılanabilir olduğu real olan şeylerle ilgili
dir."62 Buradan şu çıkıyor ki, Max Bense'ye göre, sanatçının yaratmaya geçme-

58) Aynı eser, s. 38 
59) Aynı eser, s. 23 
60) Aynı eser, s. 22 
61) Aynı eser, s. 23 
62) Aynı eser, s 24 
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den önce kafasında bir tasavvur vardır. Bu tasavvur, Max Bense'ye göre, real ola
na form verme işi ile ilgilidir, yoksa bir güzellik ide'si ile ilgili değildir. Burada 
hemen şunu söyliyelim ki, realite'ye-katılma kategorisinden söz açıldığı gibi, 
idealiteye-katılma kategorisinden de pekala söz açılabilir. Çünkü, sanat eseri ya 
da estetik obje realiteden pay aldığı gibi, idealite'den de pay alır. Nitekim, Nico
lai Hartmann'da estetik objenin varlık tarzını ele alırken bunu da söz konusu ede
ceğiz. Ama, burada yalnız şukadarını işaret edelim ki, Max Bense'nin idealite de
diği şey, sanatçının sahip olduğu eseri hakkındaki konseption değildir. İdealite, 
daha derin ve daha existential olarak kavranmalıdır. 

Şimdi yine realite'ye-katılma kategorisine dönelim. Bu kategoriyi ilk defa 
sanat eserlerine uygulayan Max Bense, bu kategoriyi Oscar Becker'in kategoriler 
sisteminden geliştirir. Bunu Max Bense şöyle anlatır: "Realite'ye-katılma ifadesi 
yenidir. Oscar Becker, gerçi "Ontolojik modalitelerin formal sisteminde imkana
katılma'dan (Kompossibilite), 'zorunluluğa-katılma'dan (Konessesite) olduğu gibi, 
bunların negat'larından da söz açar; ama 'realite'ye-katılma'dan o söz açmaz. 
'İmkana katılma' terimiyle bir matematik teori çerçevesi içinde bir teorinin çeliş
mesiz etkisi anlamındaki matematik varlık tasvir edilir; zorunluluğa katılma'yı, 

Oscar Becker konstruktiv matematik çerçevesi içinde bulur. "63 Yine bunu bir 
başka yerde Bense daha açık olarak anlatır. "Oscar Becker, 'Moda! kalkül üze
rine araştırmalar'ında (1952) Nicolai Hartmann tarafından da ele alınan şu kla
sik moduslardan hareket eder: Zorunluluk (N), gerçeklik (W), imkan (M) ve bun
ların negat'ları; ama, bunları daha ince kılmak üzere, 'zorunluluğa-katılma (Ko
nessesite, Cn)' ve 'imkana-katılma (Kompossibilite, Cp)' terimlerini kullanır. 

Modaliteler skala'sında, göze çarpan şudur ki, "imkana-katılma', ontolojik ve lo
jik bakımdan imkanın önünde gelir, buna göre de, imkan'dan daha güçlüdür. 
'Zorunluluğa-katılma,, zorunlulukla karşılaştırıldığında daha zayıf görünür. Skala 
da, ohalde şöyle görünür : 

N,Cn,W,Cp,M/M',Cp',W',Cn',N' "64 

İşte, Max Bense, Oscar Becker'in bu modaliteler sisteminden hareket ediyor. 
Acaba, diye düşünüyor, imkana-katılma, zorunluluğa-katılma'nın yanısıra ger
çekliğe-katılma bir modal-kategori olarak kullanılamaz mı? Özellikle de, böyle 
bir kategori böyle bir kategori olarak estetik objeye, sanat eserine uygulanma 
Şansına sahip değil midir? Şüphesiz, Oscar Becker'in verdiği dürtü ile Max Ben
se'nin ulaştığı sonuç insana doğru ve böyle bir modal kategorinin sanat eserlerine 
uygulanması elverişli gibi görünüyor. Diyebiliriz ki, Max Bense'nin gerçeklik ka
tegorisinden türettiği böyle bir kategori, estetik yönden kazançlı ve faydalı olmuş-

63) Aynı eser, s. 23 
64) Aynı eser, s . 29 
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tur. Çünkü, modalite yönünden, sanat eserini belirleyen bir modal kategoriden 
yoksun bulunuyorduk. 

Simdi, gerçeklik kategorisi ile 'gerçekliğe-katılma' kategorileri arasındaki ilgi
nin ~asıl bir ilgi olduğunu sorabiliİiz. Gerçekliğin ne olduğunu yukarda belirle
miştik. Gerçekliğe-katılma'ya gelince: burada, gerçeklikle bir ilginin bulunduğunu 
hissediyoruz. Ama, bu, gerçeklikle örtüşen bir şey değildir. Örneğin, bir taş par
çası, bir ağaç real bir şeydir; ama, bir resim, bir heykel, bir şiir real değil, realiteye
katıfan (mitreal) bir şeydir. Çünkü, bir heykel, bir resim v.b. ne yalnız bir taş ne 
yalnız bir boya kütlesidir. Gerçi, onlar, bir taş ve bir boya kütlesine dayanırlar; 
bu anlamda onlar realiteye katılırlar ve realiteden pay alırlar, ama, aynı zamanda 
bu realiteyi de aşarlar; çünkü, bir heykel, heykel olarak yalnız bir taş kütlesi de
ğildir. Nasıl ki bir resim de sadece bir boya kütlesi değildir. Yani, sanat eseri rea
liteye dayanır, fakat o aynı zamanda o realiteden başka bir şeydir de. Bu başka 
şeyin ne olduğu ilerde görülecektir. Realite bakımından konuşulursa, şu halde, 
sanat eserinin realitesi hiç bir zaman bir taşın, bir ağacın sahip olduğu realite gibi 
bir realite değildir. Sanat eserinin realitesi, daha az bir realitedir, o, bir realiteye
katılma, ondan pay-almadır. 'Realiteye-katılma denen estetik modaliteyi biz daha 
zayıf bir gerçeklik olarak görüyoruz. W--7CW "65

• Burada W gerçeklik, Cw ger
çekliğe-katılmadır. 

Yalnız burada hemen şuna işaret edelim ki, realiteye-katılma modalitesi, sa
dece estetik objeyi, sanat eserini belirleyen bir kategori değildir. Estetik obje ala
nının yanında bir büyük alan daha vardır. Hatırlanacağı gibi, biraz yukarda sanat 
eserinin, tabii değil, yapma bir şey olduğunu söyledik. Ama, yapma olan şey, yalnız 
sanat eserleri değildir, aynı zamanda teknik eserlerdir. Teknik, yirminci yüzyılda 
sanatın karşısına büyük bir rakip olarak çıkar, hatta, bütün uygarlık ve kültürü yö
neten yeni bir sistem olarak. Ayrıca, teknik içine giren, uygarlığın konfor yanını teş
kil eden araç ve gereçler, bugün insanlığın varlığına katılmış yeni bir varlık ala
nıdır. Örneğin, bir soba, bir avize, bir buzdolabı, bir otomobil v.b. gibi. Bunlar 
teknik nesneler ve varlİklardır, ama, teknik nesneler olarak tabiattan ayrı, onun 
dzışnda vardırlar. Örneğin, bir otomobil, gerçi metal, madeni bir varlığa dayanır, 
ama, sadece bir metal kütlesi değildir. Aynı zamanda onun bir fonktionel varlığı 
daha vardır: hareket eden ve taşıyan bir varlığı. Yine bir buzdolabı da sadece bir 
metal varlığı değildir; onun da belli bir fonktion'u, belli bir ereği vardır. Bu erek, 
tek bir otonun veya tek bir buzdolabının değil, bütün otoların ve buzdolaplarının 
ereğidir. Bu ereği gerçekleştirmek için, büyük fabrikalar kurulur ve bunlar seri 
halinde produktion'a geçer. Buna göre, teknik şeyler tek kişinin yarattığı bir şey 
değil, tersine bir fabrikation işidir. Ama böyle bir produktion'u belirleyen değiş
mez erek, onun görev (fonktion) ereğidir. 

65) Aynı eser, s. 29 
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Şimdi böyle bir teknik nesneyi, bir otomobili düşünelim. Böyle bir teknik 
nesne, belli fonktion ve ere'ği ile bir var-olan'dır. Bu var-olan, gerçi var-olanlar 
arasında bir var-olan'dır; ama, varlık düzeninde özel bir yeri olan bir var-olan'du. 
Bir otomobil, bir buzdolabı v.b. tabiatta var olan bir şey değildir, tabiat düzenin
de yer alan bir şey. Ama, böyle bir şey, uzay ve zaman! bir var-olan'du da. Böyle 
bir otomobil, günün birinde hurdalaşır da hareket ve taşıma görevini kaybederse, 
o zaman bir teknik gereç olmaktan çıkar. Buna göre, teknik ve industriel bir ge
recin bir realitesinin olması gerekir. Ama, ne var ki, onun sahip olduğu gerçeklik 
bir tabiat gerçekliği değildir, ondan farklı bir gerçekliktir. 

Acaba teknik bir ürün bir sanat ürünü ile örtüşür mü? - Onlar arasında bü
yük bir yakınlığın bulunduğunu görüyoruz. Bu yakınlık, . undan ileri gelir: her 
ikisi de, yani sanat eseri ve teknik ürün 'yapma' bir şeydir. Bu bakımdan her ikisi 
de tabiatı ve realiteyi aşar. Bu realiteyi aşma ise, hiç bir zaman realitenin tümüyle 
dışına çıkmak anlamına gelmez. Çünkü, ne teknik ürünü ne de sanat eseri bütü
nüyle irreal olan bir şeydir. Tersine, onlar bir yanıyla irreal'dır, ama öbür yanıyla 
real'dır. Buradan şu sonuç çıkc.r ki, her ikisi de realiteye-katılular, ondan pay
alırlar. "Her ikisi de, teknik ve sanat da gerçekliğe katılır, her ikisi de prensipçe 
estetik olmak gereğindedir, her ikisi de güzelliğe sahip olabilirler."66 Her ikisi ara
sındaki benzerlik, görüldüğü gibi, bir hayli derine iniyor, yüzeyde kalmıyor. Rea
liteye-katılma modalitesinin yanında ikinci önemli faktör, her iki ürünün de este
tik oluşudur. Bir sanat eserinin estetik oluşu, onun özünün gereğidir. Ama, teknik 
ürüne gelince: burada ilk planda gelen fonktion ve fonktionel erektir. Ancak, bu 
fonktion'dan sonradır ki, estetik olma ereği gelir. Bir otomobil, dış görünüşü, çiz
gileri bakımından estetik olmalıdır. Ama, ilkin bir otomobilin hareket etmesi ran
dımanlı olması gelir. Hiç kimse, dış görünüşü estetik, ama işlemeyen bir otomo
bile sahip olmak istemez. Böyle bir otomobil, otomobil olarak ereğine uymıyan 
bir obje, anlamı olmıyan bir şeydir. Çünkü, bir otomobilin anlamı, onun ereğine 
uygun olmasıyJa, yani fonktionunu yapmasıyla, fonktionel bir varlığa sahip olma
sıyla ortaya çıkar. Şu halde, dış görünüşü ile pek estetik olmıyan, ama fonktion'u
nu yapan, çalışan b'r otomobil, dış görünüşü güzel, ama fonktion'unu yerine ge
tiremiyen bir otomobilden daha anlamlıdır. Hatta, kanaatımıza göre, burada gü
zellik yönünden yeni bir anlayış bik ortaya çıkar: Acaba, örneğin, böyle bir oto
mobilin güzelliği, onun fonktion'una ve fonktionel varlığına bağlı değil midir? 
Bu nokta üzerinde, güzellik konusunu ilerde ele alırken tekrar duracağız. 

Demek oluyor ki, teknik ürünü de, estetik olabilir, ancak, onun e teti olu u 
primer bir problem değildir. Oysa, bir estetik objenin güzelliği onun özü ile ilgili, 
primer olan bir şeydir. Ayrıca, teknik ürünü, bir fabrikation işidir bir eri pro
duktion işidir; buna karşılık, sanat eseri, individüel bir üründür bir defalı bir 

66) Aynı eser, s. 27 
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yaratma işidir. Aynı fabrikanın yaptığı aynı modelden sayısız otomobil vardrr. 
Buna karşılık, örneğin, Balzac'ın Gorit Baba'sı, Yahya Kemal'in Vuslat şiirL bir 
defalık birer yaratmadır, yoksa bir seri produktion ürünü değildir. Bu bakımdan 
sanat ürünü ile teknik ürünü birbirinden ayrılırlar. Ama, Max Bense'nin görmek 
istediği ayrılık, bizim yukarda işaret ettiğimiz ayrılığın dışında bir ayrılıktır. O, 
bu ay.rılığı daha çok modal kategorisi yönünden temellendirmek ister. "Ama, ayrı
lık, varlık bakımından olan ayrılık, modus'ların ince yapısında bulunur. Teknik 
yapılar; araçlar, makineler, industriel şeyler v.b. bağlamlı bir sfer'i belirlerler; bu 
sfer içinde her var olanın zorunlu bir yeri ve fonktion'u vardır."67 Her teknik ya
pının. gösterdiği bir zorunluluk vardır. Her makine, her araç böyle zorunlu bir 
münasebeti gösterir. Bir makineyi oluşturan bütün parçalar, böyle bir fonktionel 
zorunluluğu gösterdiği gibi, belli bir makine de, belli bir sistemin belirli bir ürünü 
ve temsilcisidir. Bu bakımdan, kendi başına var olan, bağımsız, autonomisi olan 
bir makine olamaz. Her makine, teknik dediğimiz büyük bir çarkın sadece belli .. . 
bir dişlisidir. Oysa, biliyoruz ki, sanat eseri, kanununu kendi özünden alan bir 
yapı, fakat autonom bir yapıdrr. Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'u, bir estetik yapı 
olarak, kendi başına var olan, kanununu kendi form kanununda bulan bir biçim' -
dir. Bu kanunu ona hiç kimse dikte etmemiştir. O, olduğu şeydir. Bu bakımdan, 
sanat eserinin dayandığı prensip hiirlüktür. Oysa, teknik ürününü belirleyen pren
sip, zorunluluktur. 

Buradan, teknik ürünler için ikinci bir modal kategoriye ulaşılmış olur. Bu da 
zorunluluktur. "Teknik yapıların realiteye-katılması, şu halde, bir zorunlu realiteye
katılmadır. Buna karşılık, her tek tek sanat eseri, hür, az ya da çok bağımsız bir 
estetik varlıktır; o var'dır, ama, onun bir fonktion'u yoktur ve onun realiteye
katılmasını tamamlıyan bir tamamlayıcı modalite yalnız tesadüf morlusu olabi~ 

lir. Sanat, bir tesadüfi realiteye-katılmadır. "6s Modalite yönünden, şu halde, sanat 
eseri, teknik üründen oldukça belirli bir şekilde ayrılır. Gerçi, her ikisi de, reali
teye-katılır. Ama, birinde . zorunluluk, öbüründe ise hürlük ve tesadüfi oluş hü
küm sürer. Yalnız, burada Max Bense'nin ulaştığı sonuç tenkit edilebilir, özellikle 
de tesadüf yönünden. Araba burada hürlük ve tesadüf, Max Bense'nin gösterdiği 
gibi özdeş midir? Onları özdeş olarak görmeğe çalışmak, sanat eserini bir tesadüfe 
bağlamak pek doğru değil gibi geliyor bize. Sanat eseri, hürdür, ama, autonom ol
duğu için hürdür. Autonomi'nin olduğu yerde kanun söz konusudur. Ama kanu
nun hüküm sürdüğü bir yerde ise, artık tesadüfiliğin olmaması gerekir. Sanat ese
ri autonom olduğu için hürdür; fakat bu autonominin dayandığı temel onun te
sadüf yoluyla meydana gelmesi olayı değil, tersine onun sahip olduğu ve onun 
düzenini oluşturan form kanunudur. 

67 ) Aynı eser, s. 27 
68) Aynı eser, s. 27 
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Demek ki, Max Bense'ye göre, teknik ürünü zorunlu bir yapı olduğu halde, 
sanat eseri hür bir yapıdır, hür olması yönünden de tesadüfe dayanır. Hürlük ve 
zorunluluk, fo!sefenin tanıdığı başlıca antinomilerden biridir. Bunlar, zorunlu ola
rak birbirini dışarda bırakan, birbiriyle uzlaşmaz olan iki kavramdır. Ama, bun
ların Kant'tan ve Fr. Schiller'lerden beri estetik alanında uzlaştırılmağa çalışıldığı
nı biliyoruz. Max Bense de, buradan bu iki kavramın belirlediği bir alana geçer. 
Bu alan, güzellik alanıdır. Bunu güzellik problemini ele alırken göreceğiz. 

Max Bense, şu halde, varlık tarzı bakımından sanat eserini realiteye-katılma 
kategorisine bağlıyor ve sanat eseri dediğimiz var-olanı bununla açıklamağa çalı
şıyor. Yalnız ne var ki, sanat eserinin varlığı bununla bütünüyle gün ışığına ka
vuşmuş olmuyor. Realiteye katılma kategorisinin ışığı altında bildiğimiz şey, sa
nat eserinin realite ile belli bir bağlılığının olmasıdır, onun realiteden pay alma
sıdır. Sanat eseri, bir yanıyla realiteye katılır, ondan pay alır. Ama, sanat eseri, 
bütünüyle realiteye geri götürülüp ona dayatılamaz. Nitekim, realiteye-katılma 

deyimi de bunu belli bir şekilde ifade ediyor. Şu halde, sanat eserinin realite ile 
bağlılığının dışında bir başka sfer'inin daha olması gerekmez mi? Şüphesiz ki, ge
rekir. Bu gerekliliği, Max Bense'nin kategorileri içinde bulamıyoruz. Sanat eseri
ni, varlık tarzı yönünden, bütün cepheleriyle ele alan Nicolai H artmann olur. 
Nicolai Hartmann için de sanatın şüphesiz ki realite ile bir bağlılığı vardır; fa
kat, bu bağıntı sanat eserinin varlık tarzını tek başına açıklamağa yeterli bir 
modalite olarak düşünülemez. Çünkü, sanat eseri dediğimiz şey, gerçi, bir var
olan'dır, ama objektivation'a dayanan bir var-olan'dır. Başka bir deyimle söyler
sek, o, objektivleşmiş bir tinsel varlıktır. Sanat eserinin varlığını ve varlık tarzı

nı açıklamada en sağlam dayanak yine bu objektivleşmiş tinsel varlık dediğimlz 
ontik struktur olacaktır. 

Her objektivleşmiş tinsel varlıkta ,bir objektivation dile gelir. Buna göre de, 
bir tinsel varlık ve bir de bu tinsel varlığın görünüşe ulaştığı bir real varlık. 

Böyle bir objektivation'un en yetkin temsilcilerinin sanat eserleri olduğunu yukar
da bir yerde işaret etmiştik. Bunun için her estetik obje, yani sanat eseri, böyle 
heterojen bir yapı gösterir. Bu heterojen yapı, varlık tarzı bakımından iki farklı 
varlığı bize gösterir. "Estetik obje'nin iki kısımdan meydana gelmesi gerekir."69 

Bu iki kısım, iki ayrı varlık realite ve irrealite sfer'leridir. Estetik obje, böyle 
düal iki varlığa dayanır. Hatırlanırsa, Roman Ingarden de estetik objeyi varlık 
tarzı yönünden düşünürken, onu realite ve idealite sferlerinin karşıtlığı içinde ele 
almak istemişti. Ne var ki, o, bunu, bir "ya - ya da" alternativi içinde yapmak 
istemişti. Oysa, Nicolai Hartmann, estetik objeyi varlık tarzı yönünden tartışır

ken bu alternativi ortadankaldırıyor ve onu bir "hem - hem de" münasebeti içine 
sokuyor. 

69 ) N . Hartın . Aesth. s. 76 
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Öte yandan, Max Bense'nin realiteye-katılma kategorisinde de doğru bir 
yan vardı. Ama, bu kategori estetik objeyi belirlerken oldukça belirsiz kalıyor. 

Çüİıkü, realiteye-katılma, realite değildir, ama idealite de değildir. Bu yüzden
dir ki, realiteye-katılma kategorisi, bizi tam bir aydınlığa götüremiyor. 

, Nicolai Hartmann'da, artık Roman Ingarden'ın öne sürdüğü kategorinin be
lirsizliği ortadan kalkıyor ve Nicolai Hartmann'ın çalışmasıyla estetik obje, ontik
ontolojik bir ışığa kavuşmuş oluyor. 

Şimdi yine realite ve irrealite modalitelerine dönelim. Her estetik obje, zo
runlu olarak bir realite ve irrealiteye sahiptir. Acaba, sanat eserinin antik yapısını 
meydana getiren bu iki sfer nedir? bunları açıklamağa çalışalım. Sanat eserinden 
ya da estetik objeden yine hareket edelim. Örneğin duvarda asılı duran şu resim, 
okuduğum bir şiir sanat eseridir, bir estetik objedir. Böyle bir resme bakıyorum, 
on~ elimle dokunuyorum; önümdeki şiiri okuyorum. Algıladığım şey, bir bütün
lüktür. Ama, bu bütünlüğü çözümleyebilirim. Şöyle ki : ilk planda göz algılanma 
kendini veren şey, bir veri'dir. Keten bezine ve üzerindeki boya tabakasına doku
nuyorum, bütün bunları hep veri olarak kavrıyorum. Bunlar, duyulur (hassi) ola
rak kavradığım şeylerdir. Ama, resim yalnız bu duyulur sfer'den ibaret değildir. 
Resme bakıyorum (Örneğin Paul Gauguin'in Nafea Faa Ipoipo adlı resminin 
reproduktionuna), ön planda yere çimenlere oturmuş iki kadın ve arkada derinli
ğine uzanan bir Haiti manzarası görüyorum. Bu gördüğüm, yani ön planda görü
nen kadınlar gerçek değildir, gördüğüm bu manzara da gerçek değildir. Resmi 
aydınlatan ışık da bir tabii ve gerçek ışık değildir. Bütün bunlar, veri olarak bana 
verilmiş, gerçek algı içeriği değildir. Keten bezini ve üzerindeki boya tabakasını 
kavradığım gibi bunları kavrıyamam. Onların veriliş-tarzı başkadır. Aynı şey, oku
duğum şiir için de doğrudur. Şiirde bana veri olarak verilmiş olan şey, kelimeler
dir, seslerdir. Ama, bu kelimeler ve sesler çokluğunu bir şiir yapan şey, onların 
arkalarında taşıdıkları anlam dünyası, yani tinsel varlıktır. Aynı şey müzik eser
leri ve öbür 5anatlar için de geçerdir. O halde, buradan zorunlu olarak şöyle bir 
sonuç çıkar: Her sanat eseri, her estetik obje ontik bakımdan birbirine karşıt iki 
varlık sfer'inden meydana gelir. Bir yanda duyularımızla kavradığımız real varlık 
alanı, realite sfer'i. Bunun karşısında duyularımızla kavrıyamadığımız, özel çe
şitten bir kavrama ile, yani estetik algı ile kavradığımız irreal bir varlık alanı, ir
realite, idealite sfer'i. Sanat eserinin, estetik objenin bütünlüğü, bu sfer'lerin kar
şılıklı ilgisinden doğar. Ama, burada artık "ya biri, ya da öbürü" gibi bir alterna
tiv söz konusu değildir. Başka türlü söylersek, "sanat eseri bu iki sfer'den yalnız 
birine indirgenemez, çünkü, sanat eserinin varlık tarzı komplex'tir."70 Bu komplex 
yapı, realite ve irrealite gibi iki varlık tarzından meydana geliyor. Bu realite ve 
irrealite kavramlarını, Nicolai Hartmann, bu iki sfer'i daha somutlaştırmak için 

70 ) N. Hartın . Aufbeau d. real. West , s . 341 
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iki yeni ve konkret kavramla üade etmeyi deniyor. Şöyle ki, real, duyulur yapıya 
ön-yapı, ya da ön-plan (Vordergrund), irreal sfer'e de arka-yapı ya da arka-plan 
(Hintergrund) adını veriyor. Bunun sonucu olarak da, estetik obje, sanat eseri ön
yapı ile arka-yapının somut bir bütünlüğü olarak meydana geliyor. Buna göre, 
"estetik obje, real olarak verilmiş olan bir ön-yapı ile irreal olan bir arka-yapıdan 
meydana gelmiştir; bu arka yapı re~lize edilemez (gerçekleştirilemez), tersine o 
sadece görünen bir arka-yapıdır. Böyle bir ayırma, estetik objeyi böyle iki tabaka
ya bölme, bütün sanatlarda en küçük ayrıntıya varıncaya kadar gösterilebilir."71 

Bize birlikli bir bütün olarak görünen ve böyle bir bütün olarak algıladığımız este
tik obje, zorunlu olarak böyle iki varlık sfer'inden meydana gelir. Estetik obje, 
yalnız bir ön-yapıdan meydana gelmez; eğer yalnız bir ön-yapıdan ibaret olsaydı, 
o zaman estetik objenin bir bilgi objesi olması gerekirdi. Çünkü, ön-yapı, doğru
dan doğruya bir real yapı, yani bir gnoseolojik objedir. Estetik obje, sadece böyle 
bir real yapı olsaydı, o zaman estetik objenin bilgi teorisinin bir objesi olması ge
rekecekti. Çünkü, bilgi objesini araştıran bilgi teorisidir. Acaba estetik obje 
yalnız arka-yapıdan, irreal sfer'den meydana gelmiş olabilir mi? Bu da olamaz. 
Çünkü, irreal varlık dediğimiz varlık, somut, lokalize olan bir varlık değildir. O, 
daima, bir re::ıl varlıkta objektivleşir ve daima böyle bir varlık tarafından taşınır. 
Bunun için, estetik obje, yalnız ideal ya da sad~ce bir irreal sfer'den meydana gel
miş olamaz. Çünkü, estetik objenin 8na niteliği, onun duyularla kavranmasıdır. 
Oysa, salt irreal olan bir şey, duyularla kavranamaz. Buna göre, "bu ön-yapı ve 
arka-yapı karşıtlığı, estetik objenin ontolojik bakımdan en karakteristik yanıdır: 
estetik obje, birlikli bir bütün olarak real ve irreal alanların bölünmez bir bütün
lüğüdür."72 

Şimdi, ön-yapının realliği ne ifade eder? Bu, sanat eserinin, algıladığımız 

maddi yapısını oluşturur. Bir müzikal komposition'un tonları, bir heykelin dayan
dığı taş ya da bronz kütle, bir şiirin kelimeleri, resmin boya kütlesi v.b. böyle bir 
real alanı , ön-yapı tabakasını meydana getirir. "Ön-yapı, daima apaçık olarak 
kavradığımız bir yapıdır. " 73 Onun içerdiği hiç bir problematik yan yoktur, o, bize 
doğrudan doğruya bir veri olarak verilmiştir; bu bakımdan o yalın bir veri'dir. 
Tek tabakadan ibaret bir yapı. "Önyapı ve arka-yapı, salt varlık tarzı bakımın
dan ayırdediliyorsa, o zaman ön-yapı, daima kendi içinde yalın ve tek bir tabaka
dır, arka-yapı ise, yapı yönünden kendi içinde de bir çok tabakalar hfılinde taba
kalaşır."74 Roman Ingarden'in deyimi ile söylersek, arka-yapı polyphonik bir ta
bakadır. ônda ön-yapıda olduğu gibi, bir tek tabaka değil, artlarda sıralanan bir 
tabakalar çokluğu söz konusudur. 

71) N. Hartın. Einf. in d. Phil. s. 190 
72) N. Hartın. Aest. s. 163 
73) Aynı eser, s. 89 
74) N. Hartın. Das Prob. d. geist. Seins; s. 380 
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Şimdi, bu arka-yapıyı biraz daha yakından tanımaya çalışalım. Onun en 
önemli karakteristiği, irreal oluşudur. "Arka-yapı, irreal'dır ve dalına irreal ola
rak kalır. Arka-yapı, ön-yapının kendi başına var olmasına karşılık, yalnız 'bizim
için-var-olma' gibi şartlı bir varlık tarzına sahiptir."75 Biliyoruz ki, ön-yapı, real 
l* obje olması bakımından, kendi başına vardır. İnsan olsa da olmasa da real 
varlık dediğimiz varlık var olmakta devam eder. Ama, arka-yapıya, irreal alana 
gelince, durum tamamen değişir. Çünkü, irreal dediğimiz varlık alanının varlığı, 
ön-yapı gibi apaçık ve kendi başına var değildir. Tersine, bir insan süjesi için var
dır. Bir şiir, ondan anlıyan, onu estetik olarak algılıyan bir insan için ancak bir 
şiirdir. Bir heykel, onu estetik olarak kavrıyan bir 'ben' için bir heykeldir; bir sen
foni, yine onu estetik olarak algılamasını bilen bir süje için bir senfonidir. Böyle 
bir özel algılamanın olmadığı bir yerde, bir şiir alelade kelimeler, bir heykel ~a
dece bir taş kütlesi, bir senfoni ise bir ses yığını, yani gürültü olarak anlasılırdı. .. . 
Burada irreal varlığın, arka-yapının herkes için geçen apaçık bir varlık olınadığ1nı 
görüyoruz. Bu irreal yapı, zorunlu olarak bir ön-yapı tarafından taşınır. Onun 
real bir ön-yapı tarafından taşınması sürecinde karakteristik bir olay meydana ge
lir. Şöyle ki, :ırka-yapı, irreal varlık alanı, real varlık alanında görünüşe ulaşır. 

Buradan şu ç1kar ki, arka-yapı, ön-yapıda görünen bir varlıktır; irreal varlığı, biz, 
real varlık içinde görünüşe ulaşmasıyla, yani real varlıktaki görünüş'ü içinde kav
rarız. Bunun dışında, irreal varlığı algılayamayız. 

Arka-yapı, irreal varlık, ön-yapıda görünüşe ulaşır ve bu görünüş içinde onu 
biz kavrarız. Şimdi, bu görünüş içinde kavradığımız irreal varlık nasıl bir varlık
tır? Bu, real dışı, bir anlam ve tin varlığıdır. Örneğin, bir şiirdeki duygular, düşün
celer v.b. irreal bir varlık alanına girer. Bu irrealite alanına idealite varlığı denir. 
Ama, o zaman, burada karşımıza belli bir güçlük çıkmış olur. İrreal olan, bir ideal 
varlık olarak kavranınca, buradan iki varlık dünyasını birbirine karıştırmak gibi 
bir sonuç ortaya çıkmaz mı? Şüphesiz, çıkar. Çünkü, "ideal varlık, hiç bir yolda 
'birisi için' var değildir, tersine, kendi başına vardır. O, canlı tinsel varlığın karşı 
faaliyetine de dayanmaz. Onun hem zaman-dışı oluşunun hem de her çeşitten real 
yapılardan bağımsız oluşunun nedeni burada bulunur. Kendi-başına var-olan bir 
şeyin özelliği ise şudur: böyle b]r süje için bilinmiş olmanın, yani onun bir obje 
olup olmamasının hiç bir önemi yoktur.:' 76 Buna göre de, bir bakıma ideal varlık 
real varlığa benziyor, o da real varlık gibi kendi-başına-vardır, ve kavrayıcı süje
den tamamen bağımsızdır. Örneğin, burada matematiğin objelerini dü ünelim. On
lar, ideal bir sfer teşkil ederler. 1 O sayısını t,ilelim veya bilmiyelim, onun varlığı 
'bakımından bunun hiç bir önemi yoktur. Üçgen ile ilgili teoremler v.b. de aynı 
şekilde. İdeal varlıklar, şu halde, bir mutlak varlık alanı oluştururlar, tıpkı Pla-

75) Aynı eser, s. 365 
76) Aynı eser, s. 393 
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ton'un kosmos noetos'u gibi. Ama, irreal varlık, bir idealite varlığı olarak anlaşı
lınca, buradan bir kavram karıştırması meydana gelmez mi? İrrealite alanı böyle 
bir mutlak varlık sfer'i teşkil eder mi? Şüphesiz etmez. Bir şiirin anlamı nasıl olur 
da bir mutlak varlık karakterine sahip olabilir? Bir tabloda bulduğumuz irreal bir 
uzay ve irreal bir ışık yine nasıl olur da böyle mutlak bir sfer'e girebilir? Şüphesiz, 
böyle bir şey düşünülemez. Bunun için Nicolai Hartmann, irrealiteyi karşılamak 
üzere yeni bir kavram geliştirir. Bu kavram, görünen idealite kavramıdır. Görünen 
idealite, artık, mutlak bir idealite değildir. Görünen idealite, real bir varlık alanın
da kavranan bir real varlıkta göründüğü için onda kavranan bir idealite'dir. Bu
nun içindir ki, 'görünen idealite', artık idealite gibi kendi-başına var-olan bir var
lık değil, tersine bir 'ben' için var-olan bir varlıktır. İşte, estetik objenin, sanat 
eserinin varlığı, real bir ön-yapı ile görünen bir idealite' olan bir arka-yapıdan 
oluşur. Ve ancak, 'görünen idealite aracıyla estetik obje ortaya çıkar, real dün- a
dan kurtulur ve ideal bir dünyaya yükselir."77 Buna göre, sanat eseri, estetik obje, 
görünen bir idealitc, görünen bir arka-yapı ile bir veri olan real ön-yapı arasın
daki münasebet içinde ortaya çıkar. "Ön-yapı, maddi ve duyusal olan yapı real'dır· 
görünen arka-yapı, tinsel içerik, irrealdir. Ön-yapı, bütün formuyla kendi başına 
vardır, öbürü ise, yalnız alıcı (kavrayıcı) · bir tinsel varlık için vardır.'78 Bununla, 
Nicolai Hartmann, ontolojik yönden tam bir düalizme ulaşıyor. Ve bu düalizm, 
onun bütün s:mat ontolojisine bir baştan bir başa hakim olu_:or. Bu düalizm, onun 
bütün sanat ontolojisini tümüyle belirliyor ve yine bu düalizm içinde sanat eseri 
asıl varlığını elde ediyor. "Duyulur olarak verilmiş ön-yapıda realite, arka-yapıda 
görünüş, orada kendi-başına var-olma, burada bizim-için-var-olma,"79 estetik ob
jenin özünü oluşturur. Ne var ki, bu düalitenin ikinci kutbu, yani görünen idealite 
kutbu da, kendi içinde, yalın olandan derin olana doğru, yani derinlemesine ta
bakalaşır. Bu tabakalar, arka-yapının da çeşitliliği ve zenginliği gösteren bir he
terojen tabaka olduğunu ifade eder. "Sanat eseri için bu şunu ifade eder ki bir 
yalın arka-yapı tabakası görünmez de, tersine ard arda sıralanmış bir sürü taba a 
görünür; bu tabakaların hepsi irrealdır ve yalnız görünüş münasebeti içinde var
dır. Buna göre de, bakan bir süje için vardır ,içerik yönünden olduğu gibi, yapı 
yönünden de açık olarak birbirlerinden ayrılırlar." 30 Tabakalar, arka-yap taba
kaları ön-yapıdan nekadar uzaklaşırsa, eser o derece zenginleşir. Burda, iki temel 
akt karşılaşır. Birisi, yaratma akt'ı, öbürü bakan süjenin, eseri se reden üjenin 
algı aktı. Sanatçının yaratması, canlt tinsel varlığın real yapıya konması, onun içi
ne tabaka tabaka sokulması aktıdır. Yaratma, tinsel tabakadan real tabaka) a doğ
ru iniş ile başlar. Yaratmanın ereği ve hedefi, ön-yapıdır, real varlıktır. Buna kar-

77) N. Hartın. Einf. in d. Phil. s. 200 
78) N. Hartın. Aest. s. 89 
79) Aynı eser, s. 37 
80) Aynı eser, s. 165 
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şılık, sanat eserini seyredenin tavır ve aktı, bunun tamamen aksi yönünde gelişir. 
Bu akt, ilk olarak ön-yapı ile, yani real duyusal varlıkla karşılaşır; sonra, bu ta
bakada görünüşe ulaşan irreal varlık tabakalarını önden arkaya doğru bir bir ge
çer. Bu irreal varlık tabakaları önden arkaya doğru gittikçe derinleşir. İrreal var
lık tabakaları, polyphonik bir yapı karakteri gösterir derken, kastedilen ve anla
~ı~ması gerekli olan şey budur. Yani arka-yapının heterojen, fakat, eş-değerli ol
mıyan varlık tabakalarından meydana gelmiş bir yapı olması. Bu eş-değerli ol
mayışın ontolojik olarak ne ifade ettiğini, sanat eserinin varlık tabakalarını ele 
aiırken göreceğiz. Burada sadece bu yapının eş-değerde bir takım varlık tabaka
J~~dan meydana gelmediğini işaret etmek yetişir. 

İmdi, böyle polyhonik bir yapı nasıl kavranır? Bunu ele almak istiyoruz. 
Böyle bir soru, varlık tarzlarının, dolaylı olarak da sanat eserinin bize veriliş tar
zını içerir. 

C) Varlık Tarzlarının Verilişi 

İnsanın ruhi hayatının en temel yanının algı olduğu kabul edilir. Günümüz 
psikolojisi de algıyı, ruhi hayatın en temel parçası olarak alan görüşü benimser. 
O halde böyle temelli bir eleman olarak algı nedir? Algı, bir bütün'ün kavranması 
diye tanımlanır. Burada bütün, duyulanmızın sağladığı duyumların gösterdiği 

komplex ve bu komplex'in bellekte bir destek bulması ve böylece, beynin ilgili 
merkezinde anlamlı bir kavrayışın meydana gelmesi anlamına gelir. Şu an kar
şımda bir soba var dediğimizde, burada soba dediğim algı içeriği, işte böyle an
lamlı bir bütün'ü gösterir. Anlam, ilk algıda görünür, duyumlar anlamdan yok
sundur. Soba dediğim nesneyi görüyorum, ondan çeşitli görme duyumları alıyo
rum, daha önce ondan almış olduğum duyumlarla bunları birleştiriyorum ve bu 
birleşen duyumlar soba dediğimiz duyumlar komplex'ini anlamlı bir bütün halin
de oluşturuyor. Algı, özellikle duyulur algı, burada olduğu gibi, duyumlara sıkı 

sıkıya bağlıdır. Duyumlarımız, bize dış dünya dediğimiz bir varlığı bildirir, on
ların aracılığı ile biz bir algı dünyasını kurarız. Bu anlamda algı, nesnelere anlam 
veren, onları anlamlı bir bütün olarak kavrıyan bir yetidir. Ve bunun bir sonucu 
olarak da, algı en temel bir bilgi aktı olarak kendini gösterir. 

Algı dediğimiz akt, şu halde bize objeleri veriyor. Onun verdiği bu obje, 
bir gerçekliği gösterir. Örneğin, soba, algının bildirdiği bir nesnedir, bir var-olan' -
dır. Üzerinde yazı yazdığım masa, elimdeki kalem v.b., bunlar, hep algının bize 
sağladığı var-olan'lardır. Biz algının bize var-olan şeyleri sağladığını söyler ve 
bunu söylerken de, algının var-olanları oldukları gibi bize verdiğini de kabul 
ederiz. Bu sobadıı dediğimizde, örtük olarak, sobanın gerçekte böyle bir nesne 
olduğunu da kabul ederiz. Ama ne var ki, algının algı olarak kendini salt bir akt 
haline getirmesi, insanlığın uzun tecrübe ve eğitim yıllarından sonra mümkün ol-
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muştur. Nitekim bugün de naiv ve gelişmemiş bir insanda salt bir algı aktı bulmak 
oldukça güçtür. Çünkü, ilkel insanda olduğu gibi, çocuksu bir insanda da algı, 

emotionel akt'larla karışmıştır. Algı, varlığı, aynı zamanda sempati ve antipati 
varlığı olarak kavrar; çünkü, biz, nesne dünyasını duygularımızla da kavrarız. 

Böyle bir kavrayış içinde, varlık dünyası, aynı zamanda bir anlam dünyası olur. 
Böyle bir kavrayışın en somut ifadesi, budunların mitolojilerinde ifadesini bulur. 
Sonra, insanın zihin ve zeka yönünden gelişmesiyle, algı gitgide bu emotionel ele
manlardan arınır, varlığı bize bildiren bir akt, bir bilgi akt'ı halini alır. "Günümüz 
yetişkin insanının gündelik hayatında algının sahip olduğu duygu özellilkeri bü
yük ölçüde ortadan kalkmış, en azından geriye doğru itilmiştir. Günümüz insanı, 
geniş ölçüde objektiv tavır alır; onca yalnız var-olanın önemi ve anlamı var. Ve 
belli sınırlar içinde var-olanı hayal edilen şeyden ayırmasını öğrenir." 81 Ancak, 
zihin yönünden insanın evrimleşmesiyle, algı, emotionel yanını gitgide kaybeder. 
Ama, buna rağmen emotionel akt'lar, duygu akt'ları, yine de gündelik hayatı için
de insanı etkilemeğe devam eder. Bu gibi duygu tonları içinde kavradığımız nesne
ler düzeni, artık salt bir duyu algısı dünyası değildir. Bu dünyayı aşan, onun dışı
na çıkan bir dünyadır. "Gündelik algıda, genellikle, duyulur olarak kavranmıyan 
pek çok şey içerilir. Ağacı ve böceği görüyoruz, ama aynı zamanda her ikisinde 
canlılığı da görüyoruz, gerçi farklı olarak, farklı tarzdaki canlılık olarak. Bir oda
ya giriyoruz, orada sefalet veya zenginliği görüyoruz. Bir yüz, hareket halinde 
bir insan görüyoruz, belki de yalnız arkasından görüyoruz, ama bundan onun ru
hi hayatı, onun karakteri ve kaderi hakkında doğrudan doğruya bir şey öğreniyo
ruz. "82 Bu şunu ifade eder ki, biz, bu gün de hayatı, insanları sadece duyulur al-

. gıyla kavramıyoruz, aynı zamanda bu algıyla birlikte emotionel olarak da kavrı
yoruz ve anlamlandırıyoruz. Ama, bu anlamlandırdığımız, duygularımızla yaşadı
ğımız varlık, doğrudan doğruya bize duyulur algıda verilmemiştir. Algıladığımız 
bir yüzdeki çizgiler, bize çekilen acı ve mihneti anlatır. Ama, duyulur algı için 
böyle çekilen acı ve mihnet diye bir şey yoktur. Onun için var olan şey, maddi 
bir şey olan kırışıklıklardır, yoksa onların arkasında gizli olarak bulunan anlam 
dünyası değil. "Örneğin, kaçan bir geyiğin sıçrayışındaki sevimlilik, hafiflik v.b. 
birlikte algılanır. Bu şunu ifade eder ki, bu şeyler daha sonra reflexion ile kav
ranmazlar; biz daha geyiğe bakarken sıçrayışın sevimliliğini kavrarız."83 Böyle 
bir kavrama dünyayı ve hayatı anlamada önemli bir motiv olarak kabul edilmeli
dir. Psikologlar, bu motiv'e santral bir değer vererek, hayatı bu eksene dayatıp 
açıklamağa çalışırlar~ ona hazan apperception, hazan Einfühlung hazan da yaşama 
adını verirler, hayat ve evreni, bu fenomenlerin ışığı altında görmek isterler. Bu 
doğru mu, değil mi? Bu, konumuzun dışında kalan bir problemdir. Bizi burada 

81) Aynı eser, s. 50 
82) Aynı eser, s. 43 
83) Aynı eser, s. 53 
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ilgilendiren, duyulur algının üzerinde bir kavrama tarzının daha olduğunu işaret 
etmektir. Duyulur algı, bize, var-olan'ı bildirir. Ama, biz, başka bir kavrama yo
luyla var-olanın arkasına uzanabiliriz. Buna göre şöyle diyebiliriz: "İki çeşit kav
rama ard arda ayrılmıştır; birinci kavrama, duyuların aracılığıyla real olarak var
olana yönelir. İkinci kavrama ise, yalnız 'bizim için', seyreden için var-olan başka 
bir şeye yönelir. Ama, bu başka şey, gelişigüzel nesnelerin içine yansıtılamaz, ter
siny o, duyulur olarak kavranan şeyle açık bir bağlılık içinde bulunur. O, her al
gılanan objede görünemez, tersine belli bir objede görünebilir."84 

· Burada iki kavramanın söz konusu olduğunu görüyoruz. Bunlardan biri real'e 
yö_neliyor; öbürü ise irreal'e yöneliyor. Birinci kavrama, yani reale yönelen kav
rama, açıktır ki, duyulur algıdan başka bir şey değildir. İkinci kavramaya gelince, 
bu yukarda işaret etmiş olduğumuz gibi, gerek psikolojide gerek felsefede çeşitli 

isimler alır. Ama, Nicolai Hartmann onu bir "izm" tehlikesinden korumak için, 
op.a belli bir isim vermekten kaçınır ve ona sadece ikinci kavrama gibi belirsiz bir 
ad verir. 

İmdi, ulaştığımız son noktayı tekrar ele alalım: Birinci kavrama real olana 
yönelen bir algı, duyulur algıdır. İkinci kavramaya gelince, bunun objesi artık du
yularda verilen bir şey değildir. '~Algılanılabilir olan şey, real olarak var olan şey
dir; daha yukarı kavramaya verilen şey ise, real değildir, ya da onun real olmağa 
ihtiyacı yoktur."85 Bu iki kavrama ile birlikte, önümüzde iki varlık alanı da açılı
yor. Algının kavradığı real varlık; ve ikinci kavramanın bildirdiği irreal varlık. 

Buna şimdilik burada irreal varlık diyoruz. Nicolai Hartmann ise, bu varlık alan
larına birinci düzen ve ikinci düzen adlarını veriyor. Birinci ve ikinci kavramalar, 
birbiriyle zorunlu bir ilgi içindedirler. "Daha çok karakteristik olan şudur ki, ikin
ci düzeni bildiren kavrama birinci düzeni bildiren kavrama ile sıkı sıkıya bağlıdır 
ve daima ona bağlı kalır."86 Bu bağlılık, ilk planda tek yanlı bir bağlılıktır, yani 
duyulur alana dayanan, onun tarafından taşınan birbağlılık, "Burada duyulur kav
rama, birinci şartlayan elemandır, iç kavrama ise, bununla şartlanmış olan ikinci 
elemandır. Ama, sonra bu bir karşılıklı şartlama ilgisi olur. Ancak, ikinci kavra
manın başlaması, birinci kavramayı gündelik algının dışına çıkarır ve ona bir es
tetik karakter verir."87 

Şimdi bu ikinci kavramayı biraz daha yakından görmeğe çalışalım. Bu ikin
ci kavrama, birinci kavramanın dışına çıkar, duyulur varlık düzeninin arka
yapısını açığa çıkarır. Ama, bu ikinci kavrama, duyulur kavramanın ardından gi
dip onu tmamlamaz; yukarda işaret edildiği gibi, onunla birlikte meydana gelir. 
"İkinci düzeni bildiren bu kavrama için her şeyden önce şu nokta önemlidir: O, 

84) Aynı eser, s. 33 
85) Aynı eser, s. 75 
86) Aynı eser, s. 18 
87) Aynı eser, s. 19 
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algıdan sonra gelen bir şey değildir ve bir reflexion işi değildir."88 Bir zihin ve bir 
reflexion işi olmadığına göre, onu duyulur algıya sıkı sıkıya bağlı, spontan olarak 
meydana gelen bir akt olarak görmelidir. Onlar, sıkı sıkıya birbirine yapışıktır. 
Ama, bildirdikleri varlık alanları birbiriyle örtüşmezler. Duyulur algının yöneldiği 
şey, var-olan bir şeydir ve bu anlamda belirli bir şeydir. Ama, ikinci kavramanın 
yöneldiği şey, yani ikinci düzen, böyle belirli bir varlık alanı değildir. "Daha yük
sek kavramada, bu belirli olmıyan şey belirli olur. Çünkü, bu daha yüksek kavra
ma, duyulur veri'nin arkasında görünüşe çıkarak kendini ortaya koymağa başlıyan 
her şeye yönelir: canlı olmıyan, heyecanlara ve ruhi temellere, tabiat ve evrenin 
sırlarına."89 Onun yöneldiği ve obje yaptığı şeyler, algı için açık ve var olan şey
ler değildir. Belirsiz olanı belirli kılmak, onu bir bakıma keşfetmek demektir. 
İkinci kavramının spontaneitesi ile böyle bir obje dünyası ortaya çıkar. "İkinci 
düzenin kavranması, açık olarak yaratıcı bir kavramadır, en azından sonradan 
yaratıcı bir kavramadır. Onun kavradığı şey, algıda verilmiş olan bir şey değildir; 
tersine, yalnızca algı nedeniyle meydana gelir, bunun dışında ise aktiv olarak faa
liyette bulunur."90 Demek oluyor ki, onun hür, aktiv bir çalışması vardır. 

Şimdi bu ikinci düzenin ne olduğunu belirleyelim. Biraz yukarda 'ikinci dü
zen'in duyulur düzenin arkasında bulunan bir tinsel düzen olduğuna işaret etmiş
tik. Bu tinsel düzen, duyulur dünya ,algı düzeni ile birlikte bize verilir. Çünkü, 
real bir taşıyıcının olmadığı yerde, bir anlamdan söz açılamaz. Bu bakımdan, na
sıl iki kavrama arasında sıkı bir bağlılık varsa, burada da, iki varlık düzeni ara
sında böyle sıkı bir bağlılık vardır. Çünkü, anlam dünyasını, tinsel düzeni taşıyan 
doğrudan doğruya duyulur yapıdır. Diyebiliriz ki, bu iki varlık düzeni, bizim da
ha önce üzerinde durmuş olduğumuz iki varlık yapısının, realite ve irrealite alan
larının yeni bir isimlendirilmesinden başka bir şeye benzemiyor. Gerçekten de bu 
böyledir. İkinci kavramanın bize bildirdiği yukarı düzen, arka-yapıya, duyulur 
algının bildirdiği alt-düzen de ön-yapıya karşılık gibi görünüyor. Ne var ki, ön
yapı ve arka-yapıyı, bu en geniş anlamında alınan üst ve alt düzenlerin sanat ese
rindeki karşılığı olarak düşünmek gerekir. Daha önceki bölümde üzerinde durdu
ğumuz ön ve arka yapılar, tabiatta ve kosmosta da bulunduğuna göre, bunlar da
ha tümel olarak düşünülüyor. Yalnız şu kadarını buna ekliyelim ki, sanat eserin
de alt ve üst yapılar söz konusu olduğu zaman, artık bunlar ön-yapı ve arka
yapı adını alırlar. Ama, bunların veriliş tarzı aynıdır. Şöyle ki, üst-düzen bize 
nasıl 'ikinci kavrama' ile verilmişse, arka-yapı da böyle bir kavrama ile verildiği 
gibi, aynı şekilde alt-düzen de bize ön-yapı gibi duyulur algıyla verilmiştir. Bu 
bakımdan, onlar arasında tam bir karşılılık vardır. 

88) Aynı eser, s. 18 
89) Aynı eser, s. 64 
90) Aynı eser, s. 18 
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Bu karşılılık, onların bölünmezliğinde de kendini gösterir. Nasıl bir sanat 
eseri, ön ve arka yapıların bir bütünü olarak kavranıyorsa, aynı şekilde alt ve üst 
düzenler de böyle bir bütün teşkil ederler. Bunun yanısıra, onların veriliş tarzı da 
yine birbirine sıkı sıkıya bağlı bir veriliş tarzıdır. Böyle iki veriliş tarzından ve kav
ramadan söz açmak, tamamen analitik bir düşünmenin sonucudur. Gerçekte, biz, 
bil- · tek kavrama karşısındayız. Örneğin, bir çocuk yüzüne baktığımız zaman, onda 
duyulur algıyla beraberlik içinde sağlık, temizlik, saflık v.b. gibi bir anlamı da kav
ra!ız. Buna göre, bu iki kavrama tarzı aynı zamanda meydana geldikleri gibi, 
birbirilerinden ayrılamazlar da. "Buradan kolayca şu görülebilir ki, bu iki tarz kav
ram;ı bölünmez bir bütün teşkil ederler ve bu bütün içinde onlar, çoğu birbiri içine 
girerler ve birbirilerini karşılıklı olarak şartlarlar. "91 Onları bu şekilde ayırma ise, 
tamamen soyut ve teorik bir ayırmadır. 

İmdi, bu iki tarz kavrama, aslında bir kavrama-bütün~üğü teşkil ettiği gibi, 
est~tik alanında da bunu böyle bütünsel, yetkin bir kavramanın karşılaması gere
kir. Böyle bütünsel, yetkin bir kavrama, estetikte estetik algı ya da estetik kavrama 
adını alır. 

Estetik algı, bize, estetik objeyi veren bir kavrama tarzıdır. Estetik obje de
diğimiz varlık, daha önce de sık sık işaret edilmiş olduğu gibi, varlık yönünden 
heterojendir. Bu heterojen varlığın, realite ve irrealite diye iki varlık sfer'inden 
meydana geldiğini gördük. Bu varlık sfer'leri, yalnız ontik bakımdan birbirine kar
şıt değildir, aynı zamanda onların bize veriliş tarzı da farklıdır. Real sfer, duyulur 
algı yoluyla verilir, irreal sfer ise, ikinci kavrama ile verilir. Böylece, iki farklı 

varlığı iki farklı kavrama tarzı karşılamakta ve bu iki farklı varlığı bildirmektedir. 
Ama, biliyoruz ki, estetik algı, duyulur algı değildir, çünkü, "bir estetik algıda bir 
takım salt real olan şeylerin algılanması söz konusu değildir. Estetik algıda yalnız 
estetik varlık algılanabilir."92 Buna göre, estetik algı ile duyulur algı örtüşen iki 
algı değildir. Gerçi, duyulur algının estetik algı için bir zorunluluğu var, ama ye
terliği yoktur. "Estetik kavrama, yalnız yarısıyla duyulur kavramadır. Bu duyulur 
kavramanın üzerinde, ikinci düzeni veren kavrama yükselir, duyu izlenimi aracıy
la, ama, duyulur izlenimde meydana gelerek değil, tersine akt olarak duyu izleni
minden açık bir özgürlük içinde."93 Estetik algı, hiç şüphesiz, real obje ile temas 
haline gelecektir. Ama, ne var ki, real obje, real varlıkta durup kalmıyacak, ter
sine onun ötesine, arkasına bizi geçirecektir. Real varlığın ötesine, arkasına bizi 
geçiren şeyse, artık duyulur algı değildir, tersine bunu başarabilen algı, 'ikinci kav
rama' adı verilen akt'tır. "Estetik algı, birinci tabakanın, real olanın dışına nüfuz 
edebilir ve bir ikinci, irreal tabakayı kavrıyabilir."94 Demek oluyor ki, estetik algı 

91) Aynı eser, s. 18 
92) M. Bense, Aest. s. 38 
93) N. Hartın. Aest. s. 17 
94) N. Hartın. Einf. in d.Phil. s. 191 
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duyulur algıyla örtüşen bir algı değildir. Duyulur algının varlığı, hiç bir zaman 
estetik algının varlığını sağlamaz. Aynı izlenimler, bir insanda sadece duyulur bir 
algı meydana getirdiği halde, bir başka insanda aynı zamanda, bir estetik algı da 
meydana getirebilir. Aynı bir tabiat parçası, örneğin bir deniz manzarası karşısın
da bulunan iki insan düşünelim. Bunlardan biri denizi sadece bir deniz, maddi bir 
su olarak algılayabilir; öbürü ise, pekala bu mavi renk duyumlarının ötesine ge
çebilir ve onda bir anlam, bir hürlük, insanlar için bir mutluluk düşünebilir. ine 
örneğin, Süleymaniye Camii karşısına geçen bir insan, onu bir ibadet yeri olarak 
ve sadece statik hesaplarının belirlediği bir yapı olarak görür. Bir başkası ise, on
da bir estetik düzen ve anlam bulur. İşte, birinci tavır, günlük algının belirlediği 
bir tavırdır. İkinci tavırda ise, artık bir estetik algı karşısındayız. Estetİk algıda, 
"önemli olan, duyu yoluyla kavranmıyan şeyi kavramadır."95 

Şimdi bu duyu yoluyla kavranmıyan varlık sfer'i acaba bir eidos, bir substan
tiel sfer olmasın? Gerçi, bununla, olmıyan, duyulur bir yolda kavranmıyan bir e
yin açığa çıkışını görüyoruz. Örneğin, bir ormanda duyduğumuz derinlik duygu
sunu bize hiç bir zaman duyularımız sağlamaz. Yine bir ilkbahar sabahının taze
lik, canlılık ve neşesini de. Duyularımızın bize sağladığı şeyler, adece renk ve 
ışık duyumları ve bu duyumların bir bütünü olarak ağaçlar, gökyüzü ve parla an 
yüzeylerdir. Ama, biz, bu duyu veri'lerinden nasıl olur da bir ruhi anlam dünya
sına ulaşabiliriz? Bu, 'ikinci kavrama' yoluyla olur. Yoksa burada ne bir zihni sez
gi ne de böyle bir sezginin bildirdiği bir eidos dünyası söz konusudur. "Bu 'öbür 
kavrama', örneğin bir mahiyet-kavraması değildir, genel-olanı bir kavrama değil
dir, bir yüksek bilgi basamağı anlamında bir intuition da değildir."96 Gerek mahi
yet algısı gerekse intuition, birer bilgi aktıdır. Bu bilgi akt'ında gün ışığına ulaşan 
şey, özdür, essentia'dır. Öyle ise, tümel ve genel olan şeylerdir. Örneğin önümde 
bir masa var; ama, önümde tek olan, individuel olan bir masa var. Bu masanın 
belli bir biçimi, belli bir rengi ve şu an onu gördüğüm belli bir görünüşü var. Ma
sayı, böyle bana phaenomenal objeler halinde veren şey, ondan aldığım duyum
lardır. Ama, bu odanın şu kısmında bulunan bu masanın dışında, onun bir masa
oluşu, bir masalığı vardır. Zihni bir kavrama ve sezgi ile ben onun bu masalık 
dediğimiz özünü kavrarım. Şu an aktüel olarak kavradığım masa, individüel bir 
varlıktır, aynı zamanda duyulur bir varlıktır. Buna karşılık masa, ya da masalık 
dediğimiz varlık, genel ve tümel bir varlık olup, bu, artık bir zihin ürünüdür ve 
bir duyu veri'si değildir. 

Estetik kavrayışta da söz konusu olan yine böyle duyu sfer'ini a,an onun 
dışına çıkan bir şeydir. Ama ne var ki, estetik kavramada artık böyle ideal, tümel 
bir öz (essentia) söz konusu değildi;. Tersine, estetik kavrama bir bilgi avraması 

95) N. Hartın. Aest. s. 44 
96) Aynı eser, s. 17 
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olmadığı için, onda böyle bir tümel oluş konusu da yoktur. Bunun için, duyu
verisi'nin arkasında gizlide bulunan şey, doğrudan doğruya ve sıkı sıkıya önünde 
bu~unan duyu-veri'sine bağlıdır, ondan soyutlanamaz. "Gizliden gün ışığına çıkan 
şey, ilkin individüel olarak sınırlıdır, tıpkı duyu verisi gibi. O, algının burada ve 
şimdı1iğine bağlıdır; yaşantının biricikliğini ve 'tesadüf' olarak hissedilen obje 
ve\i'sini paylaşır."97 Gerçi, o, duyu verisinin bütün tesadüfiliğini ve biricikliğini 

paylaşır. Yani o da tesadüfi ve biriciktir; bu ne zorunlu ne de tümel bir varlık ala
nı olarak kavranabilir. "Ama, bu kavrama, duyuların doğrudan doğruya kavraya
madığı şeyi, objede görür: örneğin bir manzarada neşe halini, bir insanda acı gibi 
bir ruhi tavrı. "98 

Bu gizlide bulunup da gün ışığına çıkan şey, aslında, soyut bir şey değil de, 
tersine somut bir şeydir. İçinde yaşadığımız varlık dünyası, anlamlı bir dünya ise, 
ona bu anlamı veren, bu 'ikinci kavrama'dır. Bunun için, "bu, yani özellikle gö
rünıpeyen şey, bizim için hayatta asıl olan şey olabilir. Yalnız dışsal bir şey, belki 
de bizim dikkatimizi çekmiyecekti, nerde kaldı ki bizi kendine bağlıyacaktı. Bu
nun için, biz insanların yüzüne bakarız: duyulur algı, görünür formlardan geçerek, 
prensipçe tamamen başka bir alana, içsel, ruhi dünyaya nüfuz eder."99 Dünyayı 
ve insanları böyle bir kavrama ve anlamlandırma, lojik bir çalışmayı değil, bir 
spontaneiteyi gösterir. Bu spontaneite yardımıyla, varlık dünyası zenginleşir, gü
zelleşir ve estetik bir değer elde eder. 

Şu halde estetik tavır ve estetik algıda ne yalnız başına duyulur algı söz ko
nusudur ne de yalnız 'ikinci kavrama' söz konusudur. Tersine, bu iki kavrama bir
den dile gelir. "Estetik olarak kavrıyan akt'lar iki türlü algının ard arda gelmesiyle 
ortaya çıkar. Ve ancak, bu ikisinin ortak etkisiyle, sanatça gerekli bir şekilde al
gılayan tavrın özelliğini oluşturur."100 Estetik algı, onların bir birliğidir. Fakat, 
yapma bir birliği değil, tabii bir birliğidir. Biz estetik bir tavır içinde, bu iki kav
rama tarzını birden yaşar, onları gerçekleştiririz. Yoksa, ilkin birini sonra ötekini 
ve sonunda da ikisini birleştirerek değil. Tersine, bir estetik obje karşısında bir tek 
tavır alırız, bu da estetik tavırdır. Bir sanat eserini seyrediyoruz ya da bir müzik 
parçasını dinliyoruz. Seyrettiğimiz heykeli biz bir heykel olarak kavrar ve ondan 
haz duyarız. İlkin onun taş ya da bronz kütlesini algılayıp, sonra bunların taşı
dığı tinsel varlığa uzanmayız. Tersine, onu taş ve anlamın bir bütünlüğü, bir 
komplexi olarak algılarız. Yine, bir müzik parçasında, ilkin tek tek tonları, sonra 
onların dile getirdiği duygu ve anlamları kavramayız. O müzikal komposition'u 
yetkin bir bütünlük, real ile irrealın bir bütünlüğü olarak kavrarız. Öyle ki, onun 

97) Aynı eser, s. 54 
98) Aynı eser, s. 17 
99) Aynı eser, s. 43 

100) Aynı eser, s . 18 
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real varlık alanına, tek tek tonlarına dikkat etmeyiz bile. Dikkatimizi çeken, onun 
bütünlüğüdür. Estetik hazzı sağlayan da, onların bu birliğidir. Yoksa, "örneğin 
ne biri ne de öbürü estetik hazzın taşıyıcısıdır." 101 

İmdi, buradan şöyle bir sonuca ulaşıyoruz: Real varlık, duyulur algıda bize 
verilir; irreal sfer, 'ikinci kavrama'da verilir. Real ile irrealin bir komposition'u 
olan estetik obje ise, yine real ve irreal'ı bize veren duyulur algı ile 'ikinci kavra
ma'nın tabii bir sentezi olan estetik algı'da verilir. 

Şimdi bu estetik algıyı biraz daha yakından görmeğe çalışalım. Estetik algı 
da nesneler ile ilgilidir. Ama, bu ilgi, bir bilgi bağlantısı olmadığı için, onda nes
nelerin objektiv düzenini kavramak diye bir kaygı da yoktur. "Estetik bilinçte algı 
da nesnelerin objektiv bağlamına yönelmez, tersine bir başka bağlama, yalnız sü
jemiz ile ve süjemizin görme tarzı ile ilgi içinde bulunan bir bağlama yönelir."102 

Estetik algının ereğinin böyle nesnelerin objektiv bağlılığını kavramak, böyle bir 
bağlılık kurmak olması bir yana, estetik algı, yöneldiği nesneyi böyle bir bağlılı
ğın dışına çıkarmak ister. Çünkü, yöneldiği nesneyi, sadece kendisi ile bir müna
sebet ve bağlılık içinde kavrar. Buradan, estetik algının sübjektivliği belirir. Ger
çi, burada objektiv temele dayanan bir sübjektivlik söz konusudur. Objektiv te
melle burada kastettiğimiz şey, yöneldiğimiz nesnenin real yapısıdır. Okuduğu

muz şiir, söz ve sesler olarak, örneğin, böyle bir objektlV temelidir. Böyle objektiv 
bir yapı olarak herkes tarafından yine böyle bir yapı olarak kavranır. Ama, bu 
yapının arkasında gizli olan anlam sfer'i böyle bir objektiv sfer değildir. Bunun 
için estetik algı, real objektiv bir temele dayanır, ama, bu temel üzerindeki irreali 
kavramada sübjektivliğe ulaşır. Bunu yukardaki örneğe uygularsak şöyle diyebili
riz: Bir şiiri her okuyan ondan farklı anlamlar ve duygular elde eder. Aynı şiiri, 

on kişiye versek ve bundan ne anladıklarını sorsak, alacağımız on cevap da bir
birinden farklı olacaktır. Tabiatiyle burada rol oynıyan motiv'ler, kültürel, psiko
lojik ve karakterolojik bir takım motiv'lerdir. 

Şimdi, estetik algının nesnelerin objektiv bağlamını nasıl bozduğunu sorabi
liriz. Böyle bir algının objesi olan bir nesne, artık, herhangi bir nesne olmaktan 
kurtulur, bir estetik nitelik elde eder. Çiçek açmış bir ağacı, açılmış bir gülü biz 
yalnız bir bitki olarak real bir takım münasebetler içinde kavramayız. Tersine, 
onları, estetik bir algılamanın objesi yapar yapmaz onlar bu münasebet ve ilgile
rin dışına alınır. Real münasebetler içinde, bir nesneyi, örneğin çiçek açmış bir 
ağacı, belli bir ağaç, örneğin erik ağacı, belli bir büyüklüğü ve yaşı, belli bir me -
ve değeri olarak kavrarız. Oysa onu estetik olarak kavramada, bütün bu nitelik 
ve özelliklerden onu ayırır ,bir çeşit soyutlar, onu sadece çiçek açmış bir ağaç 
olarak kavrarız. Estetik algıda, "obje, hayat ilgilerinden ilk elde dışarıya alınmış 

101) Aynı eser, s. 18 
102) Aynı eser, s. 51 
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olarak görünüyor."103 Böyle bir obje, artık salt bir tabiat objesi olmaktan çıkar 
ve bir estetik obje niteliği elde eder. Tabiatiyle, nesnenin, nesnel ilgilerden kur
tulması, ancak böyle bir estetik algılama ile yani bir süjenin estetik aktı ile ona 
yönelmesiyle mümkün olur. "Bu yönelmede, estetik için daha baştan beri onun 
uğraşmış olduğu bir problem bulunur. Biz bu problemi objenin öbür objelerle olan 
bağlamından ayrılması olarak tanıyoruz. Algılıyan akt'ın hayat ve akt bağlamının 
dışına. çıkması bununla sıkı bir bağlılık içinde bulunur. " 104 Yani, burada karşılıklı 
olarak dış ilgilerden bir kaçış, onlardan bir kopuş gerçekleşir. Bir yandan, seyret
tiğimiz obje, estetik olarak algıladığımız nesne, real bağlantılarından koparken, 
öte yandan da bu nesneyi estetik olarak algılayan süje, ben, kendini bu estetik al
gıya verir, onda merkezileşir ve bu merkezileşme içinde, böylece öbür akt'lardan 
ve o akt'ların verdiği obje ilişkilerinden kurtulmuş olur. Bu kopuş ve bu kurtuluş 
içinde, estetik için çok önemli bir fenomen ortaya çıkar. "Kendini (estetik) izleni
me yeren insan, kendi şahsında da, gündelik hayattan, kaygıdan, sürüp giden kü
çük işlerden ve hiçlikten kopar. Çevre, onun için ortadan kalkar ve insan, obje
siyle beraber, çevresınden kopmuş özel bir dünya oluşturuyor gibi görünür. Bu 
fenomen, salt bir estetik haz için besbelli temeldir. Bazı hallerde -örneğin büyük 
müzik eserlerini dinlerken- bu o derece güçlü olabilir ki, sonra bu kayboluştan 
uyanma ıstıraplı olur." 105 ..Tabiatıyla burada söz konusu olan objeler, gelişigüzel 

objeler değil de, yalnız belirli çeşitten objeler, yani sanat eserleridir. Gerçi, ta
biatta da estetik objeler bulunabilir. Ama, böyle bir konsentration'u insandan is
teyen ve bekleyen bir obje, ancak, böyle sanat eseri diyebileceğimiz bir objedir. 

İster bir şiir okurken, ister bir tiyatro eserini seyrederken olsun, biz böyle 
bir situation içinde bulunurken, artık dış dünyanın koordinatlar sisteminin dışına 
çıkar, onların etkisinden kurtulmuş oluruz, "Estetik olarak görmede ve duyma
da, başka boyutlar içine gireriz, o boyutlar içinde derinleşir ve genişleriz." 106 Bu 
derinleşme ve genişleme, dış dünyadan bu kopma, onun kaygı ve beklemelerin
den kurtulmayı beraberinde getirir. Dış dünyadan, onun bağlarından böylece ko
parız ve güzel dediğimiz objenin varlık sfer'i içine girer kayboluruz. "Güzel obje
nin içinde kaybolma, doğrudan doğruya ben'in kendini unutması ve ben'e hayatta 
en yüksek derecede var olan, aktüel, önemli ya da sıkıcı gelen herşeyden kurtul
muş olma demektir."107 Bu kurtulma, bir çeşit kendini kaybetme anlamına gelir. 
Bir tek estetik algı altında merkezileşerek geri kalan bütün akt ve faaliyetten uzak
laşmak, insanın kendini kaybetmesi, ama bir sanat eserinde kendini kaybetmesidir. 
Böyle bir kendini kaybediş, Nicolai Hartmann'a göre, bir çeşit bir extase halinden 

103) Aynı eser, s. 11 
104) Aynı eser, s. 11 
105) Aynı eser, s. 11 

106) Aynı eser, s. 11 

107) Aynı eser, s. 1 ı 
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başka bir şey değildir. "Estetik kurtuluş, salt bir extase formudur. O, insanları şu 
kanaate götürür: Genel olarak sanatın özü ve ödevi, böyle bir kendini kaybetme, 
hayatın dışında bir kurtuluş ülkesi yaratmaktır, anlam ve ereğini sadece kendi 
içinde bulan ve başka her ilgiyi dışarda bırakan bir ülke. Sonra artık pekala ha
yatın sanata hizmet etmesi - sanatın hayata değil - mümkün olarak görünebilir."108 

Estetik algının bu gücü, birden herşeyi, gündelik hayatta gördüğümüz her şeyi de
ğiştirir. "Tamamen bir içsel dünya önümüzde açılır, birden bire böyle bir dünya 
aydınlanır, ya da müphem bir karanlığa bürünür; ama, daima, gizli olan şey gün 
ışığına çıkar. Algı, kendi kendini aşar ve gün ışığına çıkarıcı olur."109 

İmdi gün ışığına çıkan, aydınlanan bu şey, estetik objenin ontik varlığı ve 
bu varlığın içerdiği ontik münasebettir. Estetik algının kavradığı şey, estetik var
lığın bütünlüğüdür. Tabiatıyla burada bütünlük dendiğinde, doğrudan doğruya 

var-olanın, sanat eserinin ontik tabakaları ve heterojen varlık alanlarının bütün
lüğü kastediliyor. Bu bütünün realite alanı algıda bize verilir. Estetik algı, duyu
lur algı ve 'ikinci kavrama'nın bir birliği olarak her iki sfer'i birden kavrar. Ama, 
her ikisini birden kavrama, zamandaş bir ilgi içinde gerçekleşiyor. Bu ilgi, bir gö
rünüş ilgisidir, yani real yapıda irreal sfer'in görünüşe ulaştığı bir ilgi. Estetik al
gı, bize, o halde böyle bir görünüşü verir. · Estetik objenin estetik algıda verilişi, 
bir görünüş verilişidir. ilerde bu görünüşü ele alırken göreceğimiz gibi, burada 
görünüş kavramı bir illusion, bir aldatıcı, sandırıcı fenomen olarak anlaşılmama
lıdır. Buradaki görünüş, ontik bir münasebeti ifade ediyor. Bu ontik münasebet 
de, estetik objenin varlık sfer'leri arasında ortaya çıkar. Bu bakımdan onun illu
sion ile hiç bir ilgisi yoktur. 

Estetik algı, bize, görünüş'ü veriyor. Görünüş kavramı ise, estetik'in en 
önemli fenomenlerinden birini dile getiriyor: Güzellik. Çünkü, estetik objeyi, biz, 
güzel bir obje olarak algılarız. Buna göre, estetik algı bize görünüşü veriyor de
mek, güzelliği veriyor demektir. Güzellik, estetik objenin varlık sfer'leri arasında
ki bir münasebeti, görünüş dediğimiz çok özel bir münasebeti ifade ediyor. Gü
zellik, ontik bir temele, sanat eseri dediğimiz var-olan'ın varlık alanları ve varlık 
tabakaları arasındaki belli bir ilgiye dayanır. Bu ilginin ortaya çıktığı varlık sfer' -
!erinin ön ve arka yapılar, real ve irreal sfer'ler olduğunu gördük. Gerçi bütün 
ontik yapı, bu iki sfer'e dayanıyor. Ama, ontik yapı, bir tabakalı yapıdır; varlık 
tabakalarının bir bütünlüğüdür. Şi~di, estetik algıda verilen tabakalar bütünün 
içerdiği tabakalar düzenini ele alabiliriz. 

108) Aynı eser, s. 11 

109) Aynı eser, s. 54 
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D) Sanat Eserinin Varlık Tabakaları 

. Varlık tarzı yönünden sanat eserinin iki sfer'e ayrıldığını gördük. Biri, du
yulur algıda bize verilen real sfer; ikincisi, 'ikinci kavrama'da bize verilen arka
yapı, yani irreal sfer. Varlık yapısı bakımından ise, estetik obje, varlık tabakala
rınqan oluşur. Sanat eseri, ontik tabakaların bir bütün'üdür, bu anlamda "polyp
honik" bir yapıdır. 

Burada hemen şunu işaret edelim ki, sanat ontolojisi, genellikle ontik taba
kalar bakımından genel-estetik-obje ile sanat-eseri arasında önemli bir ayrılık ya
pıyoı:. "Bütün estetik objeler, gerçi tabakalara sahiptir, ama bütün estetik objeler 
objektivation değillerdir. Yalnız, insan tarafından yaratılmış olan sanat eserleri, ob
jektivation'dur. İlk planda yalnız sanat eserlerinde tabakalar arasındaki ilgi, on
ların varlık karşıtlığı ve onların birbirileriyle olan bağıntısı kavranabilir."110 Bu
nun için, varlık tabakaları ele alınırken, genellikle estetik obje değil de, özellikle 
sanat eseri göz önünde bulundurulacaktır. Çünkü, Hegel'in deyimi ile söylersek, 
"sanat eserleri tinsel varlıktan doğar." Tinsel varlıktan doğmak demek, yeni on
tolojinin deyimi ile, onda bir objektivation söz konusu demektir. Oysa, tabiat bir 
objektivation değildir. Bunun için, ancak sanat eseri söz konusu ise, onda 
"polyphonik" bir yapıdan söz açılabilir. 

İmdi, bu "polyphonik" yapı nedir? Bu yapıyı oluşturan tabakalar nelerdir? 
bunun üzerinde duralım. Bunun için yine varlık tarzlarından hareket etmeliyiz. 

Varlık tarzı bakımından karşılaştıığmız ilk sfer, real varlık idi. Real varlık, 
heterojen değil, homojen bir yapıdır. Homojen bir yapıda ise artık bir tabakalar 
düzeni söz konusu olamaz. O, bize yalnız duyulur algıyla verilmiştir. Buna göre, 
tabakalar düzenini arka-yapıda, irrealite alanında aramak gerekir. "Buna karşılık, 
görünen arka-yapı, ide'lerin yarı karanlık tabakalarına varıncaya kadar tabaka
lara bölünür; doğrudan doğruya değil de, başka tabakaların aracılığıyla; bu ara
cılık eden tabakalar da aynı şekilde irrealdır ve estetik bakımdan temellidir. Bu
rada asıl mesele şudur: bu genel olan şey (tabakalı yapı), soyut kavramlı olarak 
değil de, somut ve konkret olarak görünür."111 Gerçekten de irrealite sfer'i, hete
rojen bir sfer olup, bu yönden tabakalıdır. Ancak, bu· tabakalar nelerdir ve bu ta
bakaların sayısı yine nedir, bunu baştan kesin olarak söylemek doğru olmadığı 
gibi, bu mümkün de değildir. Çünkü, "tabakaların birbirini kovalaması ve bun
ların sayısı, eserin materiali ile beraber değişir. Bundan başka, görüş tarzıyla ve 
bu görüş tarzına uyan form verme ile, yani stil denen şeyle de değişir."112 Bu ba
kımdan, san'at eserinde şu kadar ya da bu kadar diye önceden belli sayıda ta-

110) Aynı eser, s . 93 
111 ) Aynı eser, s . 166 
112) Aynı eser, s . 168 
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baka gösterilemez. Resimdeki tabaka sayısı ile örneğin bir şiirdeki tabaka sayısı 
hiç bir zaman aynı olamaz. Mimarlık eserlerindeki tabaka sayısı da, bir müzikal 
komposition'un sahip olduğu tabaka sayısında değildir. Ayrıca, yine edebiyat 
içinde de bir tiyatro eserinin tabakaları bir lirik şiirin tabakalarından besbelli 
farklı olacaktır. Bunun yanısıra, Nicolai Hartmann'ın işaret ettiği gibi, stil'Iere 
göre de bu tabakalar düzeni ve bunların sayısı değişir. Örneğin, bir klasik tablo
daki varlık tabakaları ile bir nonfigürativ tablodaki tabakalar düzeni birbiriyle ör
tüşmez. Görülüyor ki, tabakalar hakkında önceden kesin bir şey söylenemez. An
cak söylenebilecek tek şey belki de şu olabilir: Tabakalar, irreal sfer'in real sfer 
ile teşkil ettiği sınırdan başlıyarak gitgide arkaya doğru uzanırlar. Başka türlü 
söylersek, tabakalarda hüküm süren prensip, duyulur sfer'den başlamak üzere, du
yulur sfer'den gitgide bir uzaklaşmadır. Bu gitgide uzaklaşma içinde antik taba
kalar birbirini kovalar; ve sonunda irrealite sfer'inin bütünlüğünü oluştururlar. 

Yalnız burada hakim olan belli bir ilke vardır. O da, ön-yapı sınırından itibaren 
arka-yapıya doğru nekadar çok tabaka birbirini kovalarsa, o eser o derece bir 
derinlik ve zenginlik kazanır. Buna karşılık, tabaka sayısı nekadar az olursa, bu, 
onun o derece sığ ve yoksul bir eser olduğunu ifade eder. Ama, her eserde böyle 
bir derinlik bulunur mu? "Şüphesiz, bütün . sanat eserleri bu en derin arka-yapı 
tabakalarına sahip değildir; ama, herhangi bir derin tabaka daima onda bulunur. 
Bu ise, şunu ifade eder: dışsal olan şey, daima içsel olan şey tarafından belirlenir, 
hemekadar hazan da şüphesiz birlikte belirlenirse de. Bu belirleme, tabakadan 
tabakaya iletilir, ta bu belirleme, duyusal olarak algılanabilir olan ön-yapıda al
gılanabilir bir form alıncaya kadar."113 Görüldüğü gibi, arka-yapıda dalına bir ta
bakalı düzen söz konusu olup, bu, tabakaların birbirini takip etmesi, onların bir
birini belirlemesi ile gerçekleşir. Böyle bir belirleme ise, sonunda sanat eserinin 
form kazanmasını sağlar. 

Şimdi bu tabakalar düzenini, edebiyattan başlıyarak görmeğe çalışalım. 

1. Edebiyat Eserinde Varlık Tabakaları 

Genellikle tabakalar düşüncesini ilk benimseyip bunu estetikte uygulayan 
Roman Ingarden olmuştur. Roman Ingarden, ünlü eseri olan Das literarische 
Kunstwerk'de problemi şöyle ortaya atar: "Karşımıza çıkan ilk güçlük, bir ede
biyat eserini hangi objelerden sayacağımız sorusudur. Yani real mı, yoksa ideal 
objelerden mi?"114 Bu, daha önce de ifade edildiği gibi, özel olarak edebiyat ese
rinin, ama genel olarak da sanat eserinin varlık tarzını belirlemek isteyen bir so
rudur. Yine daha önce işaret etmiş olduğumuz gibi, sanat eseri hem real hem de 

113) Aynı eser, s. 70 
114) R. Ingard Das lit. Kunstw s. 6 
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ideal, yani irreal bir yapıya sahiptir. Buna göre, "ne türden olursa olsun, hiç bir 
sanat eseri, bir sensus strictus anlamında real bir obje değildir. Ama aynı za
manda varlıkça autonom bir yapı da değildir. "115 Sanat eserinin polyphonik yapı
sı, varlık tarzı bakımından gösterdiği bu çeşitliliğe dayanır. Yalnız genellikle sa
nat eseri değil, edebiyat eseri de yine varlık bakımından böyle heterojendir. "Ede
bi)'~t eserinin özüne uygun yapısı, onun bir çok heterojen tabakadan meydana 
gelmiş bir bütün olmasından ibarettir."116 Bu bütün, bir tabakalar çokluğunu gös
terir; ve her tabaka, birbirinden farklıdır. Ve her tabaka, bütünün gösterdiği on
tik ·yapıdan zorunlu olarak pay alır. "Tek tek tabakalar, 1. her tabaka için ka
rakteristik olan material (bu material'den her tabakanın asıl özelliği ortaya çıkar); 
2. her tabakanın hem öbür tabakalar hem de eserin bütün yapısı bakımından oy
nadığı rol yönünden birbirilerinden ayrılırlar." 117 Edebiyat eserinde karşılaştığı

mız bu tabakaların bu yönlerden birbirilerinden ayrılmaları tabiidir. Çünkü, her 
tabaka farklı bir matcriale dayandığı gibi, bu farklı materialin de, eserin bü
tün'ünün kuruluşu bakımından ayrı bir fonktion'u vardır. Bunun için, tabakalar 
yapısı, sonunda zorunlu, organik bir yapı olarak meydana gelir. "Tek tek tabaka
ların, material bakımından farklı olmasına rağmen, edebiyat eseri, tesadüfen yan 
yana gelmiş elemanların bağlamsız bir demeti değildir. Tersine o, organik bir yapı 
olup, bu yapının birliği de doğrudan doğruya tek tek tabakaların özelliğinde te
mellenir. "118 Edebiyat eseri de, bir san'at eseri olduğuna göre, böyle tabakalar
dan meydana gelmiş bir tabakalı yapıdır. Bu yapı içinde, ideal varlık, real varlık
ta gerçekleşir. Ama, ne var ki, bu gerçekleşme, çeşitli sanatlarda çeşitli şekillerde 
oluşur. Bu da, tek tek sanatların birbirinden olan ayrılığını ve farklılığını ortaya 
koyar. "Bir sanat eserinin, ona temel ödevi gören bir real objede realisation ya 
da gerçekleşme derecesi, çeşitli sanatlarda farklı şekillerde olabilir."119 Tabiatiyle 
edebiyat sanatında da bu, edebiyat sanatına özgü bir tarz ve biçimde olur. 

Şimdi Roman Ingarden bir edebiyat eserinde ne gibi tabakalardan söz açar? 
İlkin bu meseleyi ele alalım. "Genel olarak edebiyat eseri için, edebiyat eserinin 
iç birliği korunmak ve o~un ana karakteri muhafaza edilmek üzere zorunlu olan 
tabakalar ne gibi tabakalardır? Bunlar, şu aşağıdaki tabakalardır: 1. Kelime ses
leri ve onlara dayanarak meydana gelen ve daha yüksek bir basamağı gösteren 
ses yapıları; 2. Farklı derecelerdeki anlam birlikleri tabakası; 3. Farklı şematik 
görüşler tabakası; ve son olarak da 4. Tasvir edilen şeylerin (nesne, insan ve olay
lar) ve onların alınyazılarının tabakası." 120 Buradan anlaşıldığı gibi, Roman In-

115) R. Ingard. Un ters. zur On tol. d.K. s. 267 
116) R. Ingard. Das lit. Kunstw. s. 25 
117) Aynı eser, s. 25 
118) Aynı eser, s. 25 
119) R. Ingard. zur On tol. d.K. s. 267 
120 ) R. Ingard. Das. lit . Kunstw. s . 26 
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garden, bir edebiyat eserinde başlıca dört varlık tabakası kabul ediyor. Bu dört 
tabaka, hem real hem de ideal sfer'i kuşatıp içine alıyor. Edebiyat eseri, bu dört 
tabakadan meydana gelir. Gerçi, edebiyat eseri, böyle bir takım heterojen alan
lardan oluşur, ama bu oluşma, bir parçalılığı, bir bölümlillüğü göstermez de, ter
sine, bir bütünlüğü gösterir. Edebiyat eseri, hernekadar böyle dört tabakaya daya
nırsa da, o, yine de bir bütün'dür, polyphonik bir bütün'dür. Tabakalar, hem ma
terial hem de görev ve üzerlerine düşen rol bakımından birbirlerinden ayrılırlar. 

Bu bakımdan da her tabakada, eserin bütünlüğü için yeni bir şey, yeni bir estetik 
nitelik gözükür. Bu estetik nitelik, eserin bütünlüğünü tek yanlılıktan, monoton
luktan kurtarır. "Her tabakanın sahip olduğu material ve oynadığı rolün (fonk
tion'un) farklılığı, eserin bütünlüğünün yeknesak bir yapı olmamasını, tersine 
polyphonik bir karakter almasını sağlar. Yani: tek tek tabakaların özelliği çer
çevesi içinde bu tabakalardan her biri, kendi özelliği ile bütün içinde görünür 
olur ve bütün'ün bütünsel karakterinden pay alır." 121 Böylece, her bir tabaka, bir 
yandan özel, öbür tabakalardan farklı bir nitelik ve ontik bir basamaktır, öte yan
dan da bu durum, bütün'ün değişik ve zengin karakterli bir bütün olmasını sağ
lar. Bunun için, edebiyat eserinin böyle heterojen dört varlık tabakasından mey
dana gelmiş olması, edebiyat sanatının zenginliğini gösterir. 

İmdi bu dört tabaka nelerdir? bunlar üzerinde biraz duralım. 

Bildiğimiz gibi, edebiyat sanatı dil ile yapılan, dile dayanan bir sanattır. Bir 
şiir, bir roman, bir tiyatro eseri v.b. bütün bunlar dil ile yapılır, yani kelimelere 
dayanır. Bir şiir kelimelerle yazıldığı gibi, bir hikaye ve bir roman da yine keli
melerle yazılır122 . Kelimelere dayanmadan edebiyat eseri meydana getirilemez. 
Bu bakımdan, kelime, edebiyat sanatının dayandığı ana temeldir dersek, hiç de 
yanlış bir şey söylemiş olmayız. Ama, bu kelime nedir? Kelime dediğimiz şey bi
ze bir komplexi gösterir. Çünkü kelime dediğimiz varlıkta bir yandan bir ses bir 
yandan da bir anlam vardır. Örneğin, insan dediğimiz zaman, ilkin bir ses: fiziksel 
bir ton vardır. Sonra, bu sesin içerdiği bir anlam. Kelimelerin, sözlerin bu tonal 
varlığı, fiziksel bir tabakadır. Sonra kelime, söz dediğimiz bu komplex varlıktan 
dil şekilleri, cümleler ve cümle bağlılıkları meydana gelir. Ama, "bu şekillerin 

her birinde bilinen iki farklı yan yahut da komponent ayrılmalıdır. Bir yandan bel
li bir ses materiali ve öteyandan da onunla 'bağlı' olan anlam. Bunlar, dil dediği
miz her bir dil şeklinde ortaya çıkarlar, psişik bireyler arasındaki dile dayanan 
münasebet içinde ya da bir edebiyat eserinde nasıl bir fonktion'u gerçekleştirirse 
gerçekleştirsinler, bundan tamamen bağımsız olarak ortaya çıkarlar."123 Ama, bü-

121) Aynı eser, s. 26. 
122) Burada St. Mallerme'nin ressam Dega.s'ya söylediği, "şiir hayal ve tasav

vurla değil, kelimelerle yazılır" sözü hatırlansın. 
123) R. Ingard. Das lit. Kunstw. s. 31. 
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tün bu şekillerin en basiti kelimedir. Kelime, bir dil şekli olarak yukarda işaret et
miş olduğumuz gibi, bu _iki elemandan oluşur ve bu iki elemana dayanır. Kelime 
de ses ve anlamdan meydana gelir. Ses materiali, kelimenin anlamını koruyan 
ve saklayan bir 'mahfaza'dır. Bu mahfaza, hecelerden meydana gelir, ama, yalnız 
onlardan ibaret değildir. Bunlara, hece tonlarını uzatma ve kısaltmalar da girer. 
Kelime tonu ve anlamı arasında belli bir münasebet vardır. Ve bu, ayrı bir araş
tırma konusu olur 124

• 

Şimdi, kelime tonlarının bir edebiyat eserinde oynadığı rolü sorabiliriz. Ro
man Ingarden'e göre, kelime sesleri bir edebiyat eserinde iki yönden önemlidir. 
":Sirincisi, onlar, çeşitli özellikleri ve karakterleri dolayısı ile edebiyat eserinin 
yapısı içinde özel bir elemandır. İkincisi: onlar, öbür tabakaların gelişme ve kıs
men de kuruluşunda özel bir görev alırlar. Birinci halde, edebiyat eserinin bütü
nünü özel olarak biçim kazanmış bir material ile, özel estetik değer nitelikleriyle 
zenginleştirirler; bu özel estetik değer nitelikleri, edebiyat eserinin öbür tabakala
rından doğan değer nitelikleriyle birleşerek edebiyat eserinin kendine özgü 
polyphoni'sini meydana getirirler."125 Buna göre, kelime ve kelime sesleri, edebiyat 
eserinin varlığı için bir zorunluluğu gösterir. Bu zorunluluk hem ontik bakımdan
dır hem de estetik bakımdandır. Ontik bakımdandır, çünkü bütün yukarı tabaka
lar onlar tarafından taşınır. Yukarda da işaret etmiş olduğumuz gibi, kelimesiz 
edebiyat olamaz. Bir edebiyat eseri, yalnız kelime seslerine değil, aynı zamanda 
onların anlamına dayanır. İster bir şiir, isterse bir tiyatro eseri olsun, onlarda söz 
konusu olan anlamdır. Okuduğumuz bir şiir, örneğin, AH. Tanpınar'ın Bursada 
Zaman şiiri, bize Bursa'yı bütün manzara ve tarihi nitelikleriyle tasvir eder. Bu 
şiiri okurken, bütün anlattıklarını anlarız, çünkü, şiirin mısralarının içerdiği bir 
anlam var. Ama, sözlerin bu anlamlarının temelinde, kelimelerin fiziksel varlığı 

olan sesler ve tonlar bulunur. Bu bakımdan, anlamları taşıyan kelimelerin sesleri
dir; anlamlar, onlara dayanır. Bunun için, "her bir kelime sesi tabakasının, ya da 
materialinin ortadan kalkmasıyla, anlam birlikleri ~abakası da varlığını kaybeder; 
ve onunla birlikte, edebiyat eserinin öbür tabakaları da ortadan kalkar."126 Buna 
göre, kelime-sesleri tabakasının, edebiyat eserinin bütün varlığı ile ontik bir bağ
lılığı vardır. Tıpkı Nicolai Hartmann'da olduğu gibi, Roman Ingarden'de de bu 
alt tabaka, bütün ontik yapının taşıyıcısı olarak düşünülüyor. 

Kelime sesleri tabakası estetik bakımdan da önemlidir. Çünkü, "ortaya çıkan 
her tabakada, o tabaka için karakteristik estetik değer nitelikleri kendini göste-

124) Würzburg psikoloji okulu ve özellikle Narziss Aclı bu konuda çalışmıştır. 
Viyana Üniversitesinde psikoloji enstitüsünde öğrenci iken biz de bu konu üzerinde 
çalışmış ve belli bir ölçüde böyle bir münasebetin bulunabileceğini görmüştül<. 

125) Ingard. Das lit. Kunstw. s. 58. 
126) Aynı eser, s. 58. 
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rir. " 127 Bunun için, kelime seslerinin oluşturdıtğu bu en alt tabakada da, bu taba
kaya özgü bir takını estetik özellikler orta:/a çıkar. Bu estetik özelliklere bakarak 
şöyle bir sonuca ulaşmak mümkün olabilir: Kelime sesleri tabakası, yalnız ontik
ontolojik fonktion'u olan bir tabaka değildir, aynı zamanda estetik fonktion'u olan 
bir tabakadır. Acaba bu fonktion'u somut olarak nasıl görebiliriz? Roman Ingar
den, bunu somut olarak gösterebilmek için çok yerinde bir örnek verir. Bu, ede
biyat eserlerinin yaratıldıkları dilden başka bir dile çevrilmesinin güçlüğüdür. Bu 
güçlük acaba neden ileri geliyor? Bunu şöyle ifade edebiliriz: Bir edebiyat eseri, 
örneğin bir şiir, tabakaların ve bu tabakaların sahip oldukları estetik nitelik ve 
karakterlerin bir polyphonisidir. "Dilin ses yapısının ve karakterlerinin bu 
polyphonisinde gerçekten 'kendi sesini' gerçekleştirdiğini en iyi, bir edebiyat eseri
ni bir yabancı dile çevirirken onun bütününde yapılan temelli değişiklikler göste
rir. Çeviri, istediği kadar sadakatle yapılsın, istediği kadar ses niteliklerinin ben
zerliğine büyük ölçüde dikkat edilsin, çevirinin hiç bir zaman bu yönden originale 
tamamen eş olmasına erişilemiyecektir; çünkü, tek tek kelime seslerinin başkalığı, 
başka ses yapıları ve karakterlerini kaçınılmaz bir şekilde beraberinde getirir."128 

Buna göre, hiç bir edebiyat eseri, bütün nitelikleriyle bir başka dile aktarılamaz. 129 

Örneğin Türkçede okuduğumuz Faust, Almanca aslındaki Faust değildir. Ve böy
le bir çeviri, nekadar yetkin olursa olsun, bu böyledir. Bunun nedeni, edebiyat 
eserinin taşıyıcısı olan ses harmonisinin her dilin yapı ve bünyesine göre oluşma
sından ileri gelir. Somut bir örnek olmak üzere Yahya Kemal'in Vuslat şiirini dü
şünelim. Bunu bir başka dile aktarmanın güçlüğü, hatta imkansızlığı (şiirliğini 

bozmadan tabii) ortadadır. Biz bu noktada Roman Ingarden'den daha ileri gidip, 
Croce ile beraber bunun imkansızlığını söylüyoruz. Çünkü, özellikle bir şiir, ses
lerin karşılıklı ilgi ve münasebetlerine dayanır. Vuslat şiiri, yalnız bir anlam var
lığı değil, ondan daha önce bir ses varlığıdır. Buradaki öncelik hem zamani bir 
önceliktir hem de ontolojik bir önceliktir. Ve bu ses varlığı, Türk dilinin yapısına 
Türkçenin ses kanunlarından doğan bir ses harmonisiv.e dayanır. Bu bakınıdan 
Yahya Kemal onu ilk planda bir ses komposition'u olarak planlamıştır, daha 
doğrusu bir ses komposition'u olarak düşünmüş ve onu gerçekleştirmiştir. Ama 
bu komposition'u meydana getiren kelime sesleri, belli bir dilin, Türk dilinin ses
leri ve özellikleridir. Bu belli bir dilin olanaklarına dayanarak yaratılan bir şiir 

örneğin bir Vuslat şiiri de bu bakımdan bir defalık bir olguyu bize gösteriyor, ya
ratma olgusunu. Vuslat şiiri, yalnız Türkçenin bir ürünüdür. Onun sahip olduğu 
bütün ontik ve estetik nitelikleri ile yalnız ve sadece Türk dili için bir varlıktır. 

Ayrıca, Türk dili için de yalnız bu haliyle böyle bir sanat eseridir estetik bir var-

127) Aynı eser, s. 27. 
128) Aynı eser, s. 55. 
129) B. Croce daha ileri giderek çevirinin olamıyacağını öne süıer. Çünkü, ona 

göre her eser bir defalık bir expression'dur. 
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lığı gösterir. Onu bir başka dile çevirmek şöyle bir yana, onda belli bazı değişik
likler yapmıya kalkar, ses yapısını bozarsak, onu ortadan kaldırmış oluruz. Ör
neğin, aynı Vuslat şiirini nesre çevirelim, şiirin hemen birden bire bütün büyü
sünü kaybettiğini görürüz. Anlam bakımından şiir hiç bir şey kaybetmemiştir, 

ama, şiirin ses-yapısı bozulmuş, ortadan kalkmıştır. İşte bir şiiri bir başka dile çe
vituıek de buna benzer. Yabancı dile çevrilen şey, şiirin anlamıdır; anlamını çe
virmek ise, bir şiiri nesre çevirmeğe benzer. Anlamlar bir yabancı dile aktarılabi
lir,_ ama, ses yapıları öyle sanıyoruz ki hiç bir zaman aktarılamaz. Bunun için, bir 
şiirin ses yapısı bir başka dile aktarılamıyacağına göre, şiir de bir yabancı dile 
çevrilemez. Bunu yalnız şiir için değil, bütün öbür edebiyat sanatları için de söy
liy~biliriz. Türkçede okuduğumuz Karama::,of Kardeşler hiç bir zaman bir edebiyat 
eseri olarak rusça originaline ontik yapıca eşit değildir. Aynı şeyi Goriot Baba 
için de söyliyebiliriz. 

Buna karşı belki de şöyle bir karşı iddia öne sürülebilir : Pekala çeviri eser
ler yetkin olabilirler, hatta ender bile olsa originali kadar bir estetik değere sahip 
olabilirler. Örneğin, Syrano de Bergerak'ın Türkçe çevirisi ya da Faust'un Fran
sızca çevirisinde olduğu gibi. Şüphesiz, bu iki çeviri de ç0k başarılıdır. Ama ne 
Fransızca Faust ontik yapı bakımından Almanca originalindeki Faust ile örtüşür 
ne de Türkçedeki Syrano de Bergerak Fransızca originali ile örtüşür. Çünkü, on
ların ses-yapıları herşeyden önce değişiktir. Eğer başarılı çeviriler olarak kabul 
ediliyorsa, bu, aynı zamanda onların yetkin bir ses yapısına sahip olduklarını ifa
de eder. Bu anlamda, onlar, bir bakıma birer yaratma olarak kabul edilebilir. Çün
kü, bir edebiyat eserinin ana taşıyıcı tabakası, alt-tabaka, alt-yapı olan ses yapısı
dır. 

Roman Ingarden kelimelerin ses yapılarına bu derece önem vermede haklı
dır. Çünkü, bu tabakanın, taşıdığı estetik özelliklerden ötürü eserin polyhonisi ba
kımından yapıcı, kurucu bir değeri vardır. Eserin "bu polyphonisine, dilin ses ta
bakasında ortaya çıkan . ~tetik değer karakterleri katılır ve onu zenginleştirir. 

Ama, aynı zamanda, seslerin estetik değer karakterlerinin özel harmonilerini de 
meydana getirir; ve bu harmoniler, yalnız dil sesleri tabakasının varlığı ile sanat 
eserinin bütünlüğünde mümkün olur. Bu olay elimize, dilin ses tabakasının, ede
biyat eserinin kendini gösterdiği bir araç değil de, tersine, var-olmamasının edebi
yat eserinde büyük değişikliklere götüren bir şey olduğu kanıtını verir. "130 Ama, 
hemen şunu söyliyelim ki, bir edebiyat eserinin ses-yapısının değişmesi, bütün 
üst yapıların değişmesi sonucunu doğurur. Bu bakımdan Roman Ingarden'ın onu 
ele alırken özellikle üzerinde durması haklı ve doğrudur. 

Dil yapısının, ses- yapısının üzerinde, anlam birliği tabakası bulunur. Ama, 
daha önce de işaret etmiş olduğumuz gibi, anlam kelime ve kelime sesi ile sıkı 

130) R. Ingard. Da.cı lit . Kunstw. s . 62 
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sıkıya bağlıdır. "Kelime sesi ile bağlı olan ve onunla birlikte bir 'kelime' oluşturan 
her şeyi geçici olarak anlam diye adlandırırsak"131 , diyerek Roman Ingarden, an
lamı kelimeye ve kelime sesine bağlıyor. Buna göre, anlam, kelime ve kelime se
si tarafından taşınır. Örneğin, ev, soba, masa v.b. diyoruz. Bunlar birer kelime
dir. Ama, kelime dediğimiz şey, bir komplex'tir. Bu komplexi bir yandan bu ev, 
soba, v.b. derken çıkardığımız ses, öte yandan da bu ses ile ifade ettiğimiz· şey, 

anlam oluşturur. Bu bakımdan, her kelime bir birliği, bir bütünlüğü gösterir. Ama, 
ne var ki, biz her dilde tek kelime ile değil de, anlamlı bir kelimeler bütünü olan 
cümle ile karşılaşırız. Çünkü, her dil ve dolaylı olarak da her edebiyat eseri, cüm
leden oluşur. Tek kelime, tek başına alındığında soyut bir şeydir. Ama, bir cümle 
içine girdiğinde soyutluğunu kaybeder, somutlaşır. Bir hikaye ya da bir romanda 
geçen kelimeler, o hikaye ve romanı anlamlı kılan cümlelerin somut bir takım 
elemanlarıdır. Bunun için, "edebiyat eserlerinde, tek tek olan, soyutlanmış keli
meler soyut olarak meydana gelmezler, tersine daima bir cümle elemanı ve hazan 
da hatta bir bütün cümle olarak ortaya çıkarlar. Onu soyutlıyarak almak, hiç 
şüphesiz, yapma (sun!), araştırma maksadı ile yapılan bir işlemin sonucudur."132 

Buna göre de, kelimeler, anlamlı varlıklar olarak cümlelerde somut ifadelerini 
bulurlar. 

Her edebiyat eseri, ister bir şiir, ister bir hikaye ve roman olsun, daiına 

keliıneye ve anlama dayanır. Kelimesiz ve anlamsız edebiyat sanatı olamaz. Ede
biyat eserlerinin kelimelerden meydana gelmesi, onun cümlelerden oluştuğu anla
mına gelir. Yüzlerce kelimeyi birbirinden bağlamsız olarak yan yana sıralasak 

buradan bir edebiyat eseri meydana gelir mi? Şüphesiz, gelmez. Çünkü, böyle bir 
sıralama, anlamlı bir bütün olmaktan çok uzaktır. Bunun için, edebiyat eseri, 
cümlelerden ve cümle birliklerinden meydana gelir. İşte, edebiyat eserinin anlam 
tabakasını teşkil eden tabaka, bu anlamlı cümleler ve bu cümlelerin birliğidir. 

Çünkü, gerçekte anlam taşıyan şekiller cümlelerdir. "Cümle anlamları ve bütün 
anlam münasebetleri, edebiyat eserinde kendi kendine var-olan bir maddi tabaka 
oluşturur; bu tabakanın kendine özgü, öbür tabakaların konstitution'u bakımın
dan gösterdiği başarıdan bağımsız bir özelliği vardır; bu özellik, eserin polyphoni
sine, 'kendi sesiıj' katar ve bu polyponinin meydana gelişine etkiler."133 Edebiyat 
eseri, tabakalardan oluşmuş bir polyphoni olduğuna göre, anlamlı birlikler olan 
cümlelerin oluşturduğu tabaka, anlam tabakası, bu polyphoniden pay alır. Çün
kü, onu anlamlı bir polyphoni kılan tabaka bu tabakadır. 

İmdi, bu tabakanın eserin bütününde oynadığı rolü sorabiliriz. "Cümleler 
ve cümle bağlamları -kelime sesleri gibi- edebiyat eserinin bütün'ünde birbirinden 

131) Aynı eser, s. 62. 
132) Aynı eser, s. 94. 
133) Aynı eser, s. 222. 
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kesin olarak farklı iki rol oynar. 1. si, cümle anlamlarının başarısında, edebiyat 
eserinin öbür tabakalarının yaratılmasında ya da sadece daha kesin olarak şekil
lendirilmesinde bulunur; 2. rol de, anlam birliklerinin edebiyat eserinin heterojen 
materialinde bir özel material olarak görünmesinden ve değer nitelikleri olarak 
eserin polyponisinden pay almasından, onu zenginleştirmesinden ve bütünlüğü 

'&Österen gestalt ve değerlerin bu polyphonisi içinde temellenen bütün karakterle
rin_ meydana gelmesine etkilemesinden ibarettir."134 Bu iki rol, anlam tabakasının 
sahip olduğu iki ana fonktion'u gösterir. Birinci fonktion, öbür tabakaların mey
aana gelmesiyle ilgilidir. Roman Ingarden söylemiyor ama, burada kastedilen şey, 
anlam tabakasının üzerinde bulunan tabakaların anlam tabakası tarafından taşın
masıdır. Anlam tabakası ortadan kalkınca, onlar da ortadan kalkar. İkinci fonk
tion'a gelince : bu, tabakalar polyphoni'sinin gösterdiği estetik niteliğe anlam ta
bakasının da katıldığını gösterir. Anlam tabakası da, edebiyat eserinin bütününün 
~österdiği estetik değerden pay alır. "Anlam tabakasının edebiyat eserinin polyp
honisinde dile geldiğini, bu tabakada özel estetik değerlerin kaynağını bulması 
olayı da gösterir."135 Bu bakımdan, anlam tabakası da, yalnız ontik bir tabaka 
değil, aynı zamanda özel estetik değerlere ve estetik niteliklere sahip bir tabaka 
olduğuna göre, bir estetik tabakadır da. 

Şimdi, onun estetik değerine geçmeden evvel, bu ontik karakteri üzerinde 
duralım. İster söz, isterse cümle anlamları olsun, bunlarda daima bir korrelat söz 
konusudur. Örneğin, ev dediğimiz zaman, ev dediğimiz belli bir kavramı, bu 
anlam'ı düşünürüz. Ama, bir de bunun realitede bulunan ev dediğimiz bir korre
latı vardır. Ev dediğimiz zaman, biz onu korrelatı ile birlikte düşünürüz. Yalnız 
sözlerin değil, cümlelerin de korrelatı vardır. Bu korrelatlar, çoğu durumlar da 
olabilir. Bir hikaye, anlamlı bir takım cümlelerden oluşur, ama, bir hikaye, bu 
cümlelerden ibaret olmayıp, onların gösterdiği korrelatları ve durumları, olayları 
da gösterir. İşte cümlelerin anlam bağlılığı, bize böyle bir durumlar-dünyasını 
açar ve bu olayda on\ln ontik fonktion'u temellenir. "Birbiriyle bağlam teşkil eden 
cümle korrelatlarının (özellikle de durumların) çokluğunda ve çokluğu ile, obje
ler, obje bağlamları ve objelerin alınyazısı bize kendini görünür kılar."136 Anlam 
tabakasının ontik fonktion'u, obje ve durumlar dünyasını bize görünür kılmasın
da bulunur. Örneğin, güneş doğuyor, dediğimiz zaman, burada bu cümlenin taşı
dığı anlamda hem güneş korrelatı vardır hem de güneşin doğma durumu vardır. 
Bunlar, gerçi başka bir tabaka teşkil ederler, ama ne var ki, bu tabakanın görün
mesini, onun somutlaşmasını sağlıyan, anlam tabakasıdır. Bir edebiyat eseri, obje 

134) Aynı eser, s. 196. 

135) Aynı eser, s. 224. 

136) Aynı eser, s . 201. 
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ve durumları anlattığına göre, burada anlam tabakasının bu ontik fonktion'unun 
değeri açık olarak ortaya çıkar. 

İmdi, anlam tabakasının estetik fonktion'unu sorabiliriz. Anlam tabakasının 
genel olarak sanat eserinde oldukça temelli bir görevi vardır. Çünkü, her sanat 
eserinde bir anlama söz konusudur. Sanatçı, eseriyle bize bir şeyler bildirir;. bu bil
dirdiği şeyleri anlıyorsak, ancak sanat eserinin arka-yapısına, derinliğine nüfuz 
edebiliriz. Sanat eserinde, anlam bizi estetik sfer'e geçiren bir aracıdır. Örneğin 
Leonardo'nun Son Akşam Yemeği tablosunu düşünelim. Buradaki dramı kavrar
sak, onu anlarsak, tablo bir anlam kazanır; ve sonra bu anlamın ışığında estetik 
nitelikler gibi değerler elde eder. Şüphesiz, edebiyatta anlamın oynadığı rol çok 
daha önemlidir. "Sanat eserinin estetik olarak kavranışında daima öyle bir safha 
vardır ki, biz bu safhada, bir deyime rational bir atmosfer içinden geçeriz; bu da, 
ilkin sanat eserini kavramak gereğinde, yani yalnız anlam birliklerinin kavrana
bilir olduğu anlamında 'kavramak' gereğinde olmamızdan ileri gelir. Şüphesiz, bir 
edebiyat eseri karşısında alınan tavırla, öbür sanat eseri çeşitleri (müzik, resim, 
v.b.) karşısında alınan tavır karşılaştırılırsa, çok önemli bir fark olduğu görülür: 
edebiyatta ,genel olarak edebiyat eserinin öbür tabakalarına varmak ve muhteme
len de irrationel atmosfer içinde kendini kaybetmek için rational sfer'den geçmek, 
tamamen kaçınılmazdır." 137 Çünkü, edebiyat eseri için "anlaşılır olmak" bir zo
runluluğu gerektirir. "Durumları" kavramadığımız bir roman bize estetik bir haz 
veremez. Tragik motivation'u kavramadığımız bir tragedya, tragik-estetik etkisini 
kaybeder. Şüphesiz, aynı zorunluluğu öbür sanatlarda bulamayız. Örneğin, mü
zikte böyle zorunlu, rational bir tabaka düşünülemez. Hatta, bu hal program mü
ziğinde de böyledir. Resimde, heykelde ve özellikle mimaride biraz daha değişik
tir. Şöyle ki, gerek resimde gerek heykel ve gerekse mimaride renk ve biçim mü
nasebetlerini kavramak gereğindeyiz. Böyle bir kavrama olmadan, örneğin bir 
mimari yapıyı kavrıyamayız. Bunun için figürativ sanatlar müziğe nazaran rationel 
düşünceye daha yakındırlar. Gerçi, müzikte de salt bir estetik haz almak için bu 
gibi ton münasebetlerini kavramak gerekir. Ama, böyle bir kavrama olmadan ba
sit bir haz daima mümkündür. Buna göre, rationel sfer, yalnız edebiyat sanatı 
için değil, bütün öbür sanatlar için de varlığı zorunlu ve vazgeçilemez olan bir 
sfer'dir. 

Acaba edebiyat sanatında anlam sfer'inin bu kaçınılmazlığı neden ileri ge
lir? Bunu Roman Ingarden şöyle temellendirir: "Anlam birliği tabakasının ede
biyat eserindeki varlığı, her şeyden önce şunda ifadesini bulur: edebiyat eseri, salt 
lirik şiir de dahil, hiç bir zaman tamamen irrationel bir bütün olamaz; oysa, bu 
irrationel bütün, öbür sanatlarda, özellikle müzikte pekala mümkündür. Tama
miyle ruh haline ve duyguya dayanan edebiyat eserlerinde de ratio elemanı 

137) Aynı eser, s. 223. 
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daima içerilir, hemekadar sadece belirsiz olsa da."138 Bu temellendirmeye göre, 
edebiyat eseri için ratio sfer'i bir zorunluluğa sahiptir. Hiç bir edebiyat eseri, yal
nız irrationel sfer'den oluşamaz. Şimdi bu noktada bu temellendirmeye karşı lirik 
şiirin irrationel olduğu tarzında bir itiraz yapılamaz mı? Lirik şiir irrationel değil 
midir? daha çok bir duygu ve heyecan ifadesi değil midir? Böyle bir itiraz, ilk 
bakışta haklı gibi görünürse de, aslında pek haklı değildir. Yalnız Roman Ingar
den'in temellendirmesi bakımından değil, genellikle de bu itiraz pek haklı göste
ril~mez. Bunun nedeni, lirik şiirde de anlamın temelli bir görevi olduğudur. Gerçi, 
bazı şair ve şiir teoricileri, şiirin, lirik şiirin daha çok müziğe yakın olduğunu 
söyl~mişlerdir. Ses elemanının lirik şiirde temel olmasına rağmen, bu, hiç bir za
man şiirin anlamın ötesinde bulunduğunu ifade etmez. Eğer bir şiiri duyuyor, on
dan büyük bir estetik haz duyuyorsak, bu onu sadece müzik olarak duymamızdan 
ileri gelmez. Anlamın da bunda belli bir ölçüde payı vardır. Örneğin, Ahmet Ha
şim;in, ses yapısı bakımından büyük bir müzikaliteye sahip olan şu mısralarına 
bakhlım: 

Altın kulelerden yine kuşlar 
Tekrarını ömrün eder ilan; 
Kuşlar mıdır onlar ki her akşam 
Alemlerimizden sefer eyler. 

Eğer burada Ahmet Haşim'in ifade etmek istediği hayat ve akşam, günler ve 
kuşlar arasındaki münasebeti kavrıyamazsak şiirin müzikalitesi ne işe yarar! Böy
le bir müzikalite şiiri kurtaramaz. Lirik şiiri de, şu halde, Roman Ingarden'ın ilk 
yapı olarak belirlediği bir ses yapısı, sadece bir müzikalite olarak düşünemeyiz. 
Eğer böyle olsaydı, o zaman anlamını anlamadığımız, biJmediğimiz bir dilde ya
zılmış şiirlerden de o dili konuşanların o şiirlerden aldığı hazzı almamız bekle
nir. Oysa böyle bir şe YC?lmuyor. Fransızca bilmeyen bir insana Verlain'in şiiri, ya 
da Almanca bilmeyen bir kimseye de H eine'nin şiiri hiç bir etki yapmaz. Türkçe 
bilmeyen bir kimse de Cahit Sıtkı'nın şiirinden haz duyamaz. Bunlar birer ger
çektir. Bu gerçeğin belirleyicisi ise, anlam' dır. Yani, bu şiirlerin anlamı anlaşılma
dığı için, onlardan haz duyulamaz. Eğer şiir sadece bir müzikalite ya da yalnız 
bir irrationalite olsaydı, o zaman böyle bir olayın olmaması gerekecekti. Şüphesiz 
ki, bununla lirik şiirin tamamen anlama dayandığı söylenmiyor, ama, Roman In
garden'ın işaret ettiği gibi, raıional sfer, irrationel sfer'e geçiren bir geçit sfer'i ola
rak anlaşılıyor. 

Öte yandan ,anlam sfer'i edebiyat alanında çeşitli stil'lerde, çeşitli olarak 
değerlendirilir. Biliyoruz ki, edebiyatta büyük dönemler vardır, klasik, romantik, 

138) Aynı eser, s. 223. 
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sembolist ya da impressionist dönemler gibi. Anlam, ya da rationel tabaka, bu dö
nemlerin hepsinde aynı yeri ve değeri göstermez. Örneğin klasik edebiyatta ra
tionel sfer ağır basar. Örneğin, bu dönemin büyük teoricisi Boileau, L'Arte 
Poetique adlı eserinde şiirin yolunu şöyle belirler : 

Kafiyeyi zeka kolayca ele geçirmeli 
Kafiye kolayca akla uymalz. 
,,,, .................... . 
Doğru yolu bulmak giiçtür, yollar ıslak ve kaygan, 
Ama, aklın yalnız bir yolu vardır. 

Boileau'nun bu sözlerinden anlaşıldığı gibi, şairin tutacağı yol akıl yoludur, ra
tionel yoldur ve gidiştir. Tabiatiyle böyle bir görüş, yine rationalist bir güzellik 
anlayışına da götürür. Rationalist estetikçilerin düşündüğü güzellik, böyle yine 
rationel bir güzelliktir. Çünkü, "salt bir anlam güzelliği de vardır, gerçi, bu, gü
zelliğin ya da güzel-olmayışın özel bir tipidir. "139 Ama, böyle olmakla beraber 
kl3.sik anlayışların aradıkları güzellikler hep bu güzellik olmuştur. Onlara göre, 
iyi şiir rationel olan şiirdir. Bu rationalite, · akılcılık, klasizmin bir parolası olur. 

Buna karşılık, romantizm irrationaliteye, duygu ve heyecanların kaotik bir 
sfer'ine ulaşmak ister. Öte yandan sembolist ya da impressionist akımlarla birlik
te, anlam'a karşı bir tepkinin geliştiğini görürüz. Bu tepki, sonunda çağdaş soyut 
edebiyatta, örneğin, şiir, roman ve tiyatroda ereğine ulaşır; Roman Ingarden, bu
na pek dokunmak istemiyor. Oysa bu önemli fenomeni ele alması gerekirdi. Bu
rada biz şuna kısaca işaret etmek istiyoruz ki, edebiyattan anlam sfer'inin ortadan 
kalkması, edebiyatın existence'ına karşı girişilen bir extremist hareketin sonucudur. 
Ama, anlamdan tamamen yoksun, sadece ses münasebetine dayanan bir edebiyat 
eseri, en zorunlu bir elemanından yoksun kalmış olur. Böyle bir ürüne, artık bir 
edebiyat eseri denip denemiyeceği de tartışılabilir. Nitekim, gerek Batı ülkelerinde, 
gerekse bizde yapılan bazı aşırı denemeler bunun doğruluğunu gösterir. Böyle bir 
durumda edebiyat eseri yaratmakla, bir yazı makinesinin klavye'sine gelişigüzel 

basmak arasındaki öz farkı ortadan kalkıyor. Bu bize şunu gösterir ki, edebiyat 
hiç bir zaman salt bir irrationaliteye dayanmaz, ama tabiatıyla edebiyat eseri yal
nız bir rationalite alanı da değildir. Tersine, edebiyat eserinde rationalitenin bizi 
irrationel bir dünyaya geçiren bir görevi olmalıdır. Roman Ingarden'den ayrılarak 
şunu söyliyebiliriz: Edebiyat sanatı, rationalite ile irrationalitenin bir uygunluğu
dur, daha doğrusu, bu iki sfer'in uygun bir bireşimidir. Bu uygun bireşim içinde, 
edebiyat sanatı ontik ve ontolojik bütünlüğünü elde eder. Gerek geçmişin gerekse 
çağdaş büyük edebiyat ürünleri, bize, böyle bir bireşim (harmoni) gösterirler. 

139) Aynı eser, s. 224. 



102 SANAT ONTOLOJİSİ 

Ama, daha önce de işaret ettiğimiz gibi, çeşitli stillerde ve çeşitli edebiyat türle
rinde, anlam tabakası birbirinden farklı olarak pay alır. "Tabiatiyle rationel ka
tılıİıanın ve rationalite tipinin derecesi farklı eserlerde farklı şekillerde olabilir; 
öyle eserler ve stiller vardır ve bunlarda rationel katılma okadar büyük ölçüde 
olabilir ki, bunun sonunda eserin bütününde rationel katılma yalnız belirli olarak 
ortaya çıkmakla kalmaz, aynı zamanda (daha sonra gelen) nesne (obje) tabakası 
da bu- rationalite görüş noktası altına girer. Bu 'rationalite görüş noktası' altında 
bulunma, her edebiyat eserinde belli bir derecede vardır."140 Yani klasik dönem 
eserlerinden çağdaş eserlere kadar, bazılarında daha çok, bazılarında daha az 
derecede olmak üzere. Bizi öbür tabakalara götüren de odur. "Çünkü, ilkin oku
duğumuz okuma parçasında çoğu cümlelerin anlam içeriğine yöneliriz. Ama son
ra, ilk planda onun intentionel korrelat'ına yönelince, anlam, bilincimizden bütü
nüyle kaybolmaz da, kenarda köşede var olmağa devam eder."141 Bu bakımdan, 
anlam, farklı derecelerde de olsa, daima edebiyat eserlerinin bir temel elemanı, 
daha doğrusu, bir temel tabakası olmakta devam eder. 

İmdi, acaba anlamın temel olduğu eserler mi daha üstündür? yoksa onların 
temel olmadığı eserler mi? gibi bir soru sorulamaz. Çünkü, burada önemli olan, 
yukarda söz konusu ettiğimiz bireşim'dir. Ama, bu noktada Roman Ingarden 
relativisttir. Onun relativizminin dayanağı, okuyucu ve okuyucunun karakterolojik 
özelliğidir. Bazı okuyucu vardır ki, okuduğu bir edebiyat eserinde anlam arar, ba
zısı da daha çok anlamdan kaçar. Bunu Roman Ingarden şöyle belirtiyor: "Öte 
yandan tabiatiyle belli bir ölçüde eserin bütününde herşeyden önce bu rationel 
katılmayı keşfeden ve sanat eserinin asıl değerini onda bulan okuyucu tipleri var
dır. Yine buna karşılık, sanat eserinin bu yanını belli bir dereceye kadar görme
yen okuyucu tipleri de vardır. Ve onlar, rationel olanı diğerleriyle birlikte kavrar
ken, onu rahatsız edici, değersiz ve hatta negativ bir şey olarak dikkate almaz
lar. "142 

Anlam tabakası ya da rationel sfer, çeşitli stil'lerde ve edebiyat türlerinde ne 
derece farklı olarak bulunursa bulunsun, önemli olan şudur ki, anlam, ya da dü
şünce tabakası edebiyat eserleri için bir zorunluluğa sahiptir. Bu zorunluluk ne
deniyledir ki, anlam dünyası, arkasında bulunan bir başka sfer'i bize açar. Yani, 
edebiyatın ereği anlam değildir, anlam, öbür sferlere götüren bir araçtır, ama, zo
runlu bir araçtır. Bu aracın bizi ilk götürdüğü dünya, ya da tabaka, insanların, 

şeylerin, olayların meydana getirdiği nesne tabakasıdır. Çünkü, lirik şiirin dışında, 
bütün edebiyat türleri insan ya da olaylarla ilgilidir. Bunları eserde görmek de, 
ancak anlam ile mümkün olur. Bu bakımdan, anlamın, edebiyat eserinin tabakalı 

140) Aynı eser, s. 223. 
141) Aynı eser, 223. 
142) Aynı eser, s. 224. 
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yapısında, polyphonisinde ontolojik bir önemi ve yeri vardır. İmdi, bu nesne ta
bakasının ne olduğunu sorabiliriz. Okuduğumuz herhangi bir romanı düşünelim. 
Bunun stil'i ne olursa olsun, her romanda söz konusu olan şey, insanlar ve insanlar 
arasında meydana gelen olaylardır. Hiç bir roman ya da hikaye bunlardan yok
sun olamaz. Bu bakımdan, nesne tabakası dediğimiz, insanların, olayların oluştur
duğu bu tabaka, yine temelli bir tabakadır. Okuduğumuz her edebiyat eserinde, 
asıl ilgimizi kendi üzerine çeken tabaka, bu insan ve olayların söz konusu edildiği 
nesne tabakasıdır. "Gerçekten, bir edebiyat eserinde, her şeyden önce tasvir edi
len şeylere yöneliriz; onlar karşısında tavır alırız, anlamlandıran bakışımız, onlar
da belli bir huzura ve tatmine kavuşur, oysa, öbür tabakalarda, belli bir dereceye 
kadar, onlara pek dikkat etmeden geçeriz; onlara, belki de objeleri konu yönün
den kavramak için zorunlu oldukları için herhalde şöyle bir dikkat ederiz."143 De
mek oluyor ki, asıl dikkatimizi kendisine yönelttiğimiz ve ulaşmak istediğimiz ta
baka budur. Nitekim, bundan önce gördüğümüz anlam tabakası da bizi bu tabaka 
sfer'ine doğru yönetir ,bizi bu tabakaya aktarır. Çünkü, anlam dediğimiz şey, bel
li objelerde ya da obje münasebetlerinde ortaya çıkar. Bu bakımdan, anlam ile 
objeler, şeyler, nesneler sfer'i arasında bir korrelation düşünülebilir. Denebilir ki, 
daha önce işaret etmiş olduğumuz iki tabaka ile bu nesneler, şeyler tabakası ara
sında, bu yönden, bir ayrılık vardır. Öbür tabakaların hedefi, bu nesneler taba
kası olduğu halde, nesneler tabakasının ereği yine kendisi imiş gibi görünüyor. 
"Edebiyat eserinin muhtelif tabakalarını, eserin bütününde oynadığı rol bakımın
dan kavramağa çalışırsak, öyle görünür ki, bütün öbür tabakalar, her şeyden ön
ce eserin ereği olan objeleri uygun olarak tasvir etmek için vardır; buna karşılık 
nesneler (objeler) tabakası, edebiyat eserinde yalnız kendi kendisi için var gibi 
görünüyor; ve bununla da, edebiyat eserinde öbür herşeyin yalnız kendisi için 
var olduğu nesneler tabakası, edebiyat eserinin yalnız önemli bir elemanını, mer
kez noktasını teşkil etmez, aynı zamanda yalın olarak var olmaktan başka hiç 
bir fonktion'u olmıyan bir şeydir de." 144 Buna göre, nesneler tabakası, ereği ken
disinde olan bir tabakadır, oysa, öbür tabakaların ereği nesneler tabakasıdır. 

Bir roman okuyoruz, örneğin Turgeniev'in Babalar ve Çocuklar'ını. Ana fi
gür olarak karşılaştığımız Bazarof'u düşünelim. Bazarof'u biz, içinde yaşadığımız 
real bir dünyada tanımıyoruz, onu belli bir real uzay ve real bir zaman içinde de 
kavramıyoruz. Ama, buna karışlık, romanın bize verdiği bir dünya içinde yaşıyan 
bir figür olarak onu tanıyoruz. Bu anlamda acaba o real bir figür müdür? Ama, 
real bir uzay ve zaman içinde belirlenmiyen bir şeye bir realite yükleyebilir mi
yiz? Yine acaba böyle bir figürü varlıktan yoksun olarak görebilir miyiz? Başka 
türlü söylendiğinde, acaba bu nesneler tabakasının, edebiyat eserinin içerdiği sfer 

143) Aynı eser, s. 308. 
14.4) Aynı eser, s. 307. 
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içinde karşılaştığımız nesnelerin, insanların, kavramların, bitki ve cansız nesne
lerin varlığı bir real varlık olarak görülebilir mi? Buna Roman Ingarden şöyle 

cevap verir; "Örneğin, bir romanda insanlar, hayvanlar, ülkeler, evler, v.b. gibi, 
baştan başa real varlık tipine giren nesneler söz konusu oluyorsa, ozaman onlar 
edebiyat eserinde bir realite karakterinde ortaya çıkarlar, bernekadar okuyucu 
' açık olarak bunun bilincine varmıyorsa da. Ama, realite karakteri, gerçekten var 
olan real objelerin varlık karakteri ile özdeş kılınamaz. Tasvir edilen nesnelerde 
ise, yalnız realitenin bir dış görünüşü bulunur, hernekadar edebiyat eserinde, oku
yucu sözde-yargı olan cümleleri gerçek yargılar gibi okumak ve böylece de real 
sanısı veren intentionel nesneleri realite olarak kabul etmek gibi bir sonuca vara
biliyorsa da, bu realite görünüşü, bütünüyle ciddi bir şey olarak alınamaz."145 De
mek ki, edebiyat eserleri içinde bize açılan dünya, real bir dünya olmadığı gibi, 
b:u dünya içinde kendini gösteren figürler de real bir takım varlıklar değildir. Bu 
a~lamda, onların realitesinden söz açılamaz. Buna göre, onlar, real değil, real sa
nısını veren şeylerdir. Fakat real sanısını vermek, bir varlık modus'u değildir. 

Roman Ingarden, bunun için belli bir modal kategoriden söz açmalıydı. Hiç ol
mazsa bunun için irrealite diyebilirdi ve bu anlamda irrealite bir moda! kategori 
olarak anlaşılabilirdi. Ama Roman Ingarden, buna sadece bir intentionalite yük
lemekle yetiniyor. 

İmdi, bu intentional olan, yani real olmıyan varlık tabakasının asıl öneminin 
nerede olduğu sorulabilir. Roman Ingarden' e göre, bu nesneler tabakasının asıl 

fonktion'u, onun bize varlığın özü ile ilgili bir ufuk açmasıdır. Bu ufuk içinde, 
derin bir anlam dünyası içine gireriz. Bu bakımdan, nesneler dünyasının ereği 

yine kendisinde bulunur derken aslında kastedilen şey, onun bize yeni bir kalite
ler, ama metafizik kaliteler sfer'i açmasıdır. Bu metafizik kaliteler sfer'inin ede
biyat eserine bağlanmasında Martin Heidegger'in146 yaptığı etki besbellidir. Bunu 
Roman Ingarden'ın şu sözlerinde de görmek mümkündür : "Bu kalitelerin özelliği, 
onlarda hayat ve canlılığın 'en derin anlamı'nın kendini ortaya koyması, hatta, 
onların bizim için gündelik hayatta gizli olan bu anlamı ortaya koymasıdır. On
ları kavramakla, Heidegger'in diyeceği gibi - tinsel gözlerimizin önüne derinlikler 
ve varlığın ilk sebeplerini açarlar; bunları gündelik hayatta göremeyiz ve onların 
hemen hemen farkına bile varmayız." 147 Bu gibi niteliklerin belirdiği ve oluştur
duğu bir varlık, varlığın özü ile ilgilidir, yani metafizik bir varlıktır. Edebiyat ese
rinin içerdiği bu varlık tabakası, ama, real değil de, irreal, intentionel olan bu 
varlık alanı, asıl önemini bize sağladığı metafizik varlıkla ilgi içinde elde eder. 
Çünkü, her edebiyat eseri bir nesneler tabakasına sahiptir, ama her nesneler ta-

145) Aynı eser, s. 233. 
146) Bk. M. Heidegger : Holzwege ve Hölderlin und das Wesen der Dichtung. 
147) R. Ingard. Das lit. Kunstw. s . 312. 
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bakası bir metafizik varlığı, varlığın özünü gün ışığına çıkaramaz. Şüphesiz, bu
rada edebiyat eseri dendiği zaman, böyle büyük edebiyat eserleri ya da ideal ede
biyat eserleri kastedilmektedir. "Tasvir edilen nesne ile ilgili situation'ların gerçek
leşebildiği en önemli fonktion, onların belli metafizik nitelikleri ortaya koymaların
da, gün ışığına çıkarmalarında bulunur. Bunun mümkün olduğuıiu en iyi şu olay 
kanıtlar : metafizik nitelikler bize, tasvir edilen bir çok situation içinde kendileri
ni gösterirler. Eğer tasvir edilen situation'lar içinde metafizik nitelikler bize ken
dilerini gösterirse, ancak o zaman edebiyat eserleri bizi en derinden sarsarlar."148 

İmdi, acaba bu metafizik nitelikler nesnelerin situation'ları ile mi doğrudan 
doğruya ilgilidir, yoksa, onlar daha önce gördüğümüz kelime sesi ve anlamı ta
rafından da belirlenir mi? Elbette, bu tabakaların, özellikle bunlardan anlam ta
bakasının belli bir rolü vardır. Ama, metafizik nitelikleri gün ışığına çıkarmak, 
asıl nesnelerin içinde bulunduğu situation'lardır. "Eğer o böyle (öbür türlü) olsay
dı, o zaman tabiatiyle nesneler tabakasının özel fonktion'undan söz açılamazdı.nı 49 

Belki buna karşı şöyle bir iddia da öne sürülüp, metafizik niteliklerin ayrı bir ta
baka oluşturduğu söylenebilir. Nitekim, yine bu bölümde göreceğimiz gibi, örne
ğin Nicolai Hartmann'da bu ayrı bir tabqka olarak belirlenir. Fakat, Roman In
garden bu anlayışta değildir. "Metafizik niteliklerin tasvir edilen nesnelerin situ
ation'larında ve nesnelerde kendilerini gösterdiği ve edebiyat eserinin hiç bir özel 
tabakasını oluşturmadığı doğrudur. Ama, bununla onların tasvir edilen nesneler 
tarafından taşınması ve onlarda temelini bulması ve böylece de nesnelerin bu 
fonktion'u gerçekleştirmesi birbiriyle çelişmez. Fakat, onlar doğrudan doğruya 
cümle anlamları ile belirlenmez. Burada dikkate değer olan şudur ki, metafizik 
nitelikler, gerçi salt anlam birliklerinde kastedilebilir; ama, yalnız bununla da 
hiç bir zaman görünüşe ulaşamazlar." 150 Metafizik nitelikleri görünüşe ulaştıran, 
buna göre, nesnelerin içinde bulundukları situation'lardır. 

Ama, bu metafizik nitelikler sanatçı tarafından realize edilmezler. Daha iyi 
bir deyimle, sanatçı bu ide'leri tasvir etmekle ortaya koymayı, onları gerçekleştir
meyi düşünmez de, tersine, onları, olguların somut örgüsü ve bağlılıkları içinde 
gün ışığına çıkarmak ister. "Metafizik nitelikler, tabiatiyle realize edilemezler: 
ama, onlar somutlaştırılır ve gün ışığına çıkarılır, ve varlık tarzlarını da tasvir 
edilen nesnelerle paylaşırlar, kendi içinde varlıkça heteronom'dur ve salt intenti
onel'dir ve realize oluyor sanısını verirler." 151 Metafizik nitelikleri ve düşünceleri, 
edebiyat eserinde somut olarak kavrarız. Örneğin, Faust'da ya da Hamlet'de bu 
gibi metafizik niteliklerle karşılaşırız. Bunlar, yine insanın ve evrenin özü ile ilgili 

148) Aynı eser, s. 314. 
149) Aynı eser, s. 317. 
150) Aynı eser, s. 317. 
151) Aynı eser, s. 314. 
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niteliklerdir. Fakat, bu eserleri okurken, biz, bu düşünceleri olayların bağlılıkla
rında somut olarak kavrarız. Bunun sonucu olarak, büyük edebiyat eserleri bizim 
üzerimizde derin etkiler yaparlar. 'Estetik' bir kavrama haline gelen metafizik ni
teliklerin kavranmasında, biz, ne derece kavranır ve 'cezbedilir' ve gündelik hayat 
çevresinin dışına çıkarılırsak," 152 eser o derece büyük bir derinlik elde eder. 
İlerc~e Nicolai Hartmann'ın tabakalar teorisini ele alırken göreceğimiz gibi, bu, 
eserin derinliği için bir ölçü olarak da düşünülebilir. Nitekim, Roman Ingarden de 
bun<! yakın düşünmektedir. "Edebiyat eseri, tepe noktasına metafizik niteliklerin 
gün ışığına çıkmasıyle ulaşır. Asıl sanatça değerli olan, edebiyat eserinde bu gün 
ışığı~<l; ulaşmanın tarz ve nev'inde bulunur. Ontolojik görüş noktasından tasvir 
edilen nesnelerin bir eksikliğini, bir noksanlığını teşkil eden şey -çünkü bu nesne
ler real bir varlık tarzına değil de, intentionel bir varlık tarzına sahiptirler ve içe
rik bakımdan da sadece realite sanısını verirler-, onlara sanat eserine özgü bir 
tarzda metafizik niteliklerin gün ışığına çıkma imkanını verir."153 Metafizik nite
liklerin somutlaşması ile, tasvir edilen nesneler arasında derin bir bağlılık vardır. 
Tasvir edilen nesnelerin irrealitesi, varlık bakımından hiç bir zaman bir güçsüzlü
ğü göstermez. Burada Roman Ingarden, tasvir edilen nesneleri ontolojik bakım
dan eksiklikle, noksanlıkla suçlarken aldanıyor sanırız. Bunun yanı sıra gerçek
lik sanısı vermekle ifadesine de yine aynı şekilde itiraz edilebilir. Çünkü, sanatçı 
hiç bir zaman realite sanısını vermek istemez. Burada onun yapmak istediği şey, 
görünür-kılmaktır. "Görünür-kılma" ile "sanısını uyandırma" hiç de aynı şey de
ğildir. Bunu, bu araştırmamızın sonunda "görünüş" bölümünde karşılaştırmalı 

olarak ele alacağız. Yalnız burada şu kadarını işaret edelim ki, Roman Ingar
den'ın tasvir edilen objelerin "görünüşü" üzerinde değil de "sanısı" üzerinde dur
ması, onun bu meseleyi ontolojik olarak Nicolai Hartmann kadar iyi kavrayama
dığını gösteriyor. Çünkü, tasvir edilen şeyleri sanı olarak kavramak, ister istemez 
realiteye nazaran onu varlık yönünden aşağı bir skala'ya koymak gibi bir sonuca 
götürür. Ama tasvir edilen objeler, bir "sanı" değil de görünüş olarak kavrandı
ğında, o zaman böyle bir ontolojik değerleme de ortadan kalkar. Ve görünüş, bir 
real sfer değil, ama bir irreal sfer olarak eserin bütünlüğüne katılmış olur. Bu, 
Roman Ingarden'ın gözden kaçırdığı bir noktadır. Fakat, onun için önemli olan 
bu değildir. "Bizim için önemli olan yalnız şudur" diyor Roman Ingarden ve şöy
le devam ediyor: "metafizik nitelikler, genellikle, edebiyat eserlerinde görünüşe 
ulaşırlar ve bunun sonucu olarak da, edebiyat eserinin nesne tabakasının metafi
zik niteliklerini gün ışığına çıkarırlar." 154 Metafizik nitelikleri gün ışığına çıkar

ması, onları somutlaştırması bakımından, edebiyat eseri, bir derinlik elde ediyor. 

152) Aynı eser, s. 315. 
153) Aynı eser, s. 31'1. 
154) Aynı eser, s . 316. 
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Edebiyat sanatını böyle derin bir metafizik anlam içinde kavramak, edebiyat sa
natının hiç de özüne aykırı bir şey değildir. Bunun için bir çok düşünür, örneğin 
Nicolai Hartmann, Martin Heidegger ve Karl Jaspers gibi, aynı anlayıştadırlar. 

Örneğin, Karl J aspers'in şu sözü, edebiyat ile felsefeyi derin bir ilgi içine koyar: 
"İlk felsefe (prima philosophia) ilkin edebiyat biçimi içinde doğar."155 Yine bir 
başka yerde Karl J aspers şöyle söyler : "Edebiyat öyle bir organdır ki, biz bu or· 
gan aracılığıyla evreni ve özümüzün bütün içeriğini en tabii ve en açık olarak kav
rarız."156 Martin Heidegger de, bu bakımdan edebiyat sanatını sanatlar arasında 
mutlaklaştırır. Ona göre, "edebiyat, eserini dil alanında ve dil maddesi ile yara
tır."157 Dil ise, ona göre, "varlığın evidir." Buna göre, bütün sanatların eninde so
nunda edebiyata dayanacağı açıktır. "Sanatın özü edebiyattır. Edebiyatın özü ise, 
hakikatın temellendirilişidir." 158 Yine bunu bir başka yerde Martin Heidegger 
şöyle anlatır: "Sanatın özü edebiyat ise, o zaman yapı sanatı, resim sanatı, müzilç 
sanatı, şiir sanatına geri götürülmelidir."159 Edebiyat sanatının böyle özce belirlen ... 
mesi, onun existential olarak temellendirilmesi anlamına gelir. Böyle bir belirleme 
ve temellendirme, salt ontolojik bir temellendirmeden farklıdır. Nitekim, gerek 
Roman Ingarden'ın gerekse Nicolai Hartmann'ın temellendirmesi böyle bir temel
lendirmeden çok başkadır. Ontolojik görüşte asıl hedef, tabakalar düzeni'dir. 
Roman lngarden, edebiyat eserini metafizik niteliklere açık bir sanat olarak be
lirlerken, bunu bir tabakalar düzeni içinde yapar. Bunun sonucu olarak Roman 
Ingarden, sanat eserini zorunlu bir takım tabakaların bir bütünü olarak gördüğü 
gibi, ancak tasvir edilen nesneler tabakasında metafizik düşünce ve nitelikler gün 
ışığına ulaşabilir. Bunun içindir ki, metafizik nitelikler yönünden Roman Ingarden, 
özellikle bu tasvir edilen nesneler tabakası üzerinde durur. "Böylece, metafizik 
niteliklerin görünüşe ulaştığı situation'lar, oluşan varlığın ve ruhi-tinsel varlığın 

gerçekten doruk noktalarını teşkil ederler."160 Burada özellikle tasvir edilen nes
nelerin situation'larının üzerinde durulmasının belli bir anlamı vardır. Bununla 
Roman Ingarden, edebiyat sanatı ve metafizik arasında bir bağlantı kurarken, 
bunu bir spekulation'dan kurtarmak üzere, onu konkret bir takım olaylara varlık 
yönünden bağlar ve metafizik düşünce ve nitelikler için, hem sağlam bir temel 
ve hem de somut bir taşıyıcı bulmuş olur.-

Şimdi edebiyat eserinin son tabakasına gelmiş oluyoruz. Bu, 'görme' tabaka
sıdır. Bununla Roman Ingarden'ın ne anladığını belirlemeğe çalışalım. Onun 'gör
me' (Ansicht) dediği şey acaba ilkin nedir? bunun üzerinde biraz duralım. Genel-

155) K. Jaspers, Über das Tragische, s. 7. 
156) Aynı eser, s. 7. 
157) M. Heidegger, Hölderlin u. das Wesen d . Dicht. s. 5. 
158) M. Heidegg. Holzwege, s . 62. 
159) Aynı eser, s. 60. 
160) R. Ingard. Das lit. Kunstw. s . 312. 
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likle varlık bize ne şekilde verilir? Şu an karşımda bir soba duruyor. Soba bir 
var-olandır. Ama, bu var-olanı ben nasıl kavrıyorum? Şimdi bakışımı sobaya doğ
ru çeviriyorum ve sobayı optik olarak algılıyorum. Ama, algıladığım soba bana 
bütün'ü ile verilmiş değildir. Şimdi algıladığım soba, bana yandan verilmiştir. Bu
hmduğum yeri değiştiriyorum, bu sefer sobayı önden, cepheden ya da öbür ya
nından görüyorum. Bütün değişmeler içinde soba bana daima belli bir perspektiv 
içinde verilir. Sobayı hiç bir zaman aynı zamanda bütün perspektivleri içinde kav
rıyamam. Felsefede, varlığın bize verilmiş olduğu perspektive f enomenal obje de
nir. Bütün var-olanlar bize fenomenal olarak, yani perspektivler altında verilmiş
tit. ·İşte, bu her perspektiv altındaki verilişe, yani fenomenal objeye, Roman In
garden, 'görme' adını verir. Real varlık dediğimiz varlık, örneğin soba, bu pers
pektivlerin, fenomenal objelerin bütünlüğünü gösterir. 

İmdi, acaba edebiyat sanatında nasıl oluyor da, bu perspektiv görmesi, f~ 
nomenal obje, özel bir tabaka meydana getirebiliyor? bunu görmeğe çalışalım. 

Her edebiyat eseri, biraz önce gördüğümüz gibi, olaylara ve situation'lara daya
nır.161 Ama biz bu situation'lar ile, olaylar ile ne şekilde karşılaşırız? Romanda 
algıladığımız olaylar realitede karşılaştığımız olaylardan değildir. Yukarda onların 
intentionel, irreal olmalarıyla real olaylardan ayrıldığını belirtmiştik. İmdi, bu 
ayrılık nasıl ortaya çıkıyor? Romanda karşılaştığımız kahraman figürü, realitede 
krşılaştığımız, real uzay ve zamanın belirlediği bir varlık değildir. Ama, intenti
onel, irreal bir varlıktır. Ayrıca, nasıl realitede bize verilen objeler belli bir pers
pektiv altında verilirse, romanda karşılaştığımız figür ve situationlar da yine belli 
perspektiv'ler altında bize verilir. Tanıdığımız Faust, Goethe'nin belli bir açıdan 
bize verdiği bir var-olan'dır; yine irreal bir uzay ve zaman içinde belli situation'
ları yaşar. Romancı, yazar bu situation'ları ve figürleri realiteyi taklit ederek elde 
etmez. Romanda gördüğümüz, bize verilen objelerin verildiği perspektiv ve gör
me, aynı objeleri realitede kavradığımız perspektiv'lerden yine farklıdır. Bu fark, 
sanat eserindeki perspektiv'lerin fantaziye dayanmasından ileri gelir. "Edebiyat 
eserinde okuyucuya verilen görmeler (perspektivler), hiç bir zaman gerçek algı 

perspektiv'lerinde değil de, tersine sırf fantazide aktüelleşebilirler, hernekadar ede
biyat eserinde onlar, genellikle, algıya uygun olarak belirlenebilirlerse de. Ama, 
bu görmeler okuyucuya yalnız yapma bir yoldan verilir; ve gerçek, real olan nes
nelere ait değildir de, tersine, salt intentionel, içerik bakımından görünüşte real 
nesnelerdendir."162 Eserde söz konusu olan nesneler, nasıl gerçek real nesneler 
değilse, aynı şekilde onların verildiği perspektiv de irrealdır. Bunu daha somut 
olarak söylemek gerekirse, belki de şöyle diyebiliriz: Realitede karşılaştığımız her 

161) R. Ingarden, edebiyat deyince, daha çok roman ve tiyatroyu düşünür, li

rik şiiri pek düşünmez. 
162) R. Ingard. Das lit. Kunstw. s. 287. 
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obje, bize belli bir duyumlar komplex'i olarak doğrudan doğruya verilir. Önümde
ki masayı, örneğin, renk, biçim ve dokunma duyularıyla, bunların belli bir pers
pektiv içindeki verisi olarak kavrarım. Ama edebiyat eserinde tasvir edilen bir 
oda içinde bir masanın varlığı da söz konusu edilir. Bu masayı, romancı ile bir
likte sanki görür, kavrarız. Roman ya da hikayenin figürleriyle beraber aynı ma
sada oturur, aynı sokağa çıkar, aynı otobüse bineriz. Bütün bu objeleri ve situati
on'ları kavrarız. Bununla beraber, hiç bir zaman eserdeki masayı, odayı, v.b. rea
litede kavradığımız gibi kavrıyamayız. Onları, artık bir duyusal komplex olarak 
algılıyamıyoruz, ama, romancının bize verdiği bir perspektiv ve görme içinde, fan
tazi yoluyla kavrıyoruz. Bu bakımdan, bu objelerin aktüelleşmesi, artık real du
yumlara dayanmıyor. "Fantazi yoluyla aktüelleşen görme'lerin temelinde yalnız 

bir görünüşte-duyum materiali bulunur; bu görünüşte-duyum materiali, aktüelite
sine rağmen, gerçek duyu veri'lerinden öz bakımından farklıdır. Bunun sonucu 
olarak da, fantazi yoluyla aktüelleşen bir görme, hiç bir zaman algıyla yaşanan bir 
canlılığa sahip olamaz."163 Bu, tabii olarak böyledir. Hayalgücümüz nekadar güç
lü ve zengin olursa olsun, hiç bir zaman bir algının sahip olduğu gücü göster
mez. 164 Şimdi şu an doğrudan doğruya algı ile kavradığım şu masayı, hiç bir ha
yalgücü bana bu güç ve yeğinlikte veremez. ' 65 Ama, örneğin, bir edebiyat eserin
de bu başka tllrlü de olamazdı. Sanatçının yapabileceği tek şey, bize nesneleri ve 
olayları tasvir etmektir. Tasvir ise, algımıza değil, hayalgücümüze seslenir. 

Roman lngarden, bu görme-tarzını, edebiyat eserinin çok temel bir tabakası 
olarak görüyor. "Görme-tabakası, gerçekten edebiyat eserinin temel bir elemanı
dır; bu eleman ortadan kalktığında, edebiyat sanat eseri, sadece bir edebiyat eseri 
haline gelir."166 Bunu, Roman Ingarden söylemiyor ama, daha iyi belirleyebilmek 
için diyebiliriz ki, edebiyat eserine formunu veren, bu görme ve perspektiv'dir. 
Edebiyat eserinin formu ile perspektiv arasında içten bir bağlantı vardır. Bir ede
biyat eserinde söz konusu olan figürleri, kahramanları, nesneleri, ancak bunların 
tasviri içinde bize sunulduğu biçimde kavrarız. Bu bakımdan, bir edebiyat eserin
deki tasvir ile bir resim arasındaki tasvir arasında bir yakınlık vardır. Ressam, tu

vale geçirmek istediği figürleri, belli bir perspektiv içinde, örneğin Renaissance ve 
Barok çağlarında olduğu gibi üçgen ya da diagonal olarak tuval üzerinde yerleş
tirir. Ve bu görmenin (perspektiv) dışında hiç bir şeyi bırakmamağa çalışır. Bu
nun sonucu olarak da meydana gelen eser, figürlerin ve kütlelerin tesadüfi bir yı
ğını değil de, zorunlu, organik bir birliği olarak meydana gelir. İşte, edebiyat ese
rinin içerdiği bir tabaka olarak, Roman Ingarden'ın düşündüğü görme-tabakası, 

163) Aynı eser, s. 287. 
164) Bunu eidetik fenomen için de belli bir dereceye kadar söyliyebiliriz. 
165) D. Hume, "impression" un gücünü belirtirken herhalde çok haklı ıdi . 

166) R. Ingard. Das Ut. Kunstw. s. 307. 
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esere temel formunu sağlayan bir elemandır. Bunun için Roman Ingarden, bu ta
bakadan yoksun olan bir edebiyat eserini, sanat değerini kaybetmiş olarak görür. 
Nitekim, edebiyat eserini bir sanat eseri kılan bu eleman, aynı zamanda bir stil 
·elemanıdır da. Bunu Roman Ingarden şöyle belirtiyor: "Bu ya da şu nesnelerin, 
stil yönünden belli şekilde karakterize edilmiş olan görmeler içinde görünmesi, 
özel değer niteliklerine sahip stil özelliklerini gösterir."167 Nasıl ki, biraz önce ver-
' diğimiz resim örneğinde üçgen komposition ya da diagonal komposition stil'lerinn 
doğması gibi. Bu bakımdan, görme elemanı, daha çok bir form ve komposition 
elemanı olarak düşünülmelidir. Fakat, böyle bir form ya da komposition elemanı 
olarak da anlaşılınca, onun edebiyat eserinin bütünüyle ilgili olması tazım gelir. 
Böyle bir durumda artık onun belli bir tabaka olduğu söylenebilir mi? Bize öyle 
geliyor ki, Roman Ingarden, görme elemanını bir tabaka değil de, bütün esere ha
kim, onun bütün tabakalarını belirleyen bir temel kategori olarak almalıydı. 

·• · Şimdi edebiyat eserinde bir temel tabaka olarak belirlenen görme'ye tekrar 
dönelim. Tasvir edilen objeler, dedik, belli bir perspektiv altında bize verilir. Rea
litede, duyular tarafından belirlenen bu görme, örneğin edebiyat eserinde yazar 
tarafından hazırlanıyor, biz, bize verilen figür ve nesneleri, yazarın bizi içine sok
tuğu perspektiv altında görüyoruz. Bunun için, edebiyat eserindeki görme ve pers
pektiv'ler hazırlanmış olan görme ve perspektiv'lerdir. Tasvir, bu anlamda, ancak 
başarılı olabilir. "Tasvir edilen nesnelerin somutluğu, sınırlı bireyliği, canlılığı ve 
canlılık kazanmaları, ancak, hazırlanmış görme'lerin aktüelleşmesi ile meydana 
gelebilir. Bu sorumluluk ve canlılığın -edebiyat sanat eserlerinde olduğu gibi- çok 
karakteristik ve önemli olduğu yerde, hazırlanmış görmeler, bütünüyle kaçınılmaz
dır. Aksi halde, edebiyat eseri sanat eserinden daha çok, bir kuru makale ya da 
'cansız' bir gevezeliktir."168 Onu böyle bir gevezelikten, yani bir söz yığınından 
kurtaran prensip, bu hazırlanmış görme veya perspektiv oluyor. Sanatçı, bunu 
bütün öbür yapılarda yaptığı operation'larla başarır. Örneğin, daha ses tabakasın
dan bu çalışmanın başladığını görüyoruz. "Edebiyat-sanat-eserleriyle uygun gör
melerin hazırlanması ve eserde okuyucuya bu görmelerin verilmesi gerekiyorsa, 
ozaman herşeyden önce ses tabakasına söz hakkı düşer; bu ses tabakası aynı za
manda kendi kelime sesinde ya onlara karşılık olan nesnelerle ( onomatopoetik 
ifadeler) benzerlikler gösterir ya da bildirme niteliklerini kendi içine saklar ya da 
en son olarak belli somut yaşama durumlarında devamlı olarak kullanılmakla da 
çeşitli görmelerle (perspektiv) sağlam çağrışımları beraberinde getirir."169 Öte 
yandan yalnız ses tabakası görme'lere katılmaz, anlam tabakası da aynı şekilde 
ondan pay alır. "Öbür yandan, edebiyat dilinde çeşitli şekillerde kullanılan 'imajlar', 

167 ) Aynı eser, s. 305. 
168) Aynı eser, s. 295. 
169 ) Aynı eser, s. 284. 
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'mecazlar', 'benzetmeler' de görmelerin hazırlanışını gösterir; bunlarda, tasvir edi
len nesnelerden tamamen başka nesneler düşünülür ve gerçi tasvir edilen nesnele
ri onlara uygun görmeler içinde görünüşe ulaştırmak gibi salt bir erek için. Gör
melerin hazırlanışına yalnız uygun olarak seçilen intentional anlam ve cümle kor
relat'ı katılmaz, aynı zamanda bunun için özellikle yetenekli-kelime sesleri ve di
lin ses yapıları da katılır. "170 Buradan da, gerek ses, gerek anlam ve gerekse nes
ne tabakasının görme'lerin hazırlanmasına katıldığı apaçık olarak ortaya çıkar. 

Bunu tersine çevirip söylersek: görme, bütün tabakaları kucaklar. Ama, şüphesiz, 
onun derinden derine ilgili olduğu tabaka, nesne tabakasıdır. Çünkü, perspektiv, 
nesneler ile ilgilidir. Bu bakımdan, hazırlanmış perspektiv ve görmenin, bu taba
ka ile derin bir ontolojik bağlantısı vardır. "Bunun sonucu olarak, hazırlanan gör
me'ler, tasvir edilen şeylerin duyulur olarak görünmesine değil, aynı zamanda on
ların konstitution'undan da pay alabilir."171 Bu, onun, yukarda kendisinden söz 
açtığımız komposition faktörü olmasından başka bir şey değildir. 

Şu halde, edebiyat eserinde söz konusu edilen bu görme tabakası, edebiyat 
eserinin bütün elemanları tarafından birlikte meydana getirilir, hazırlanır. Biz, 
örneğin Hamlet'i, bütün eylem, konuşma ve anlam yönünden, yani içinde görün
düğü perspektiv'den tanıyoruz. Hamlet, es.erin bütünlüğünün her yanından ve her 
ayrıntısından karakter ve fizik özelliğini alır. Buna karşılık Shakespeare, bize 
Hamlet'i özel bir tasvir içinde, Hamlet şudur, boyu bosu ve karakter özelliği bu
dur diye tanıtmıyor. Görmeler, perspektiv'ler böyle bir anlatım içinde ortaya çık
mazlar. Böyle bir tavır ve anlayış, edebiyat eserinin özüne aykırıdır. "Yanlış an
lamalardan kaçınmak için şunu bir kere daha belirtelim: Tasvir edilen nesneler, 
eğer onlara ait olan görmeler edebiyat eserinde tasvir edilirse tam bir canlılık için
de görünüşe ulaşır demek tamamen yanlış olurdu. Eğer görmeler (perspektiv'ler) 
tasvir edilirse, o zaman bu görmeler içinde görünmesi lazım gelen nesneler değil, 
tersine görmelerin kendileri eserde tasvir edilen bir şey olarak esere katılır." 172 

Perspektiv'ler tasvir edilemez, onlar, eserin bütünlüğü içinde kendiliğinden belirir
ler. Görme, esere yalnız stil'ini değil, originaliteisni de veren temel bir eleman 
olur. Gerek ses, gerek anlam ve gerekse olaylar ve olaylar materiali, sanatçının 
kullanabileceği objektiv material olarak kabul edilebilir. Fakat, bir edebiyat eseri
ni, bu materialin bir komposition'u yapabilmek için onun özel bir görme ile görül
mesi gerekir. Bakılan perspektive göre, bütün bu material bir form, bir biçim al
mış olur. Tabiatıyla burada yeni bir görme ve perspektiv söz konusudur. ''Bilin
meyen, alışılmamış görüşler, bize, tasvir edilen dünyanın tamamen yeni bir 'yü
zünü' gösterir ve yine bize çoktan bilinen, can sıkıcı situation'larda yeni ayrıntıları 

170) Aynı eser, s. 283. 
171) Aynı eser, s. 296. 
172) Aynı eser, s. 284. 
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keşfettirir, hernekadar ilkin tasvir edilen nesnelerin doğru olarak kavranmasında 
güçlük çıkarırlarsa da. Bu çeşitten görmelerin kullanılması, tasvir edilen dünyaya 
yenilik ve ilgi çekici bir yenilik verir."173 Artık buradan görme ya da perspektiv 
tabakasının edebiyat eserinde sahip olduğu anlam ve önemi anlıyabiliriz. Bu an
lam ve önem, bir yönden kendini gösteren bir anlam ve önem değildir. "Görme 
tabakasının edebiyat eserinde oynadığı rol, iki roldür. 1. Hazırlanan görmeler, 
tasvir -edilen nesnelerin önceden belirlenen görünüş tiplerinde somut olarak kav
ranmasını mümkün kılarlar. Aynı zamanda, onlar, nesnelerin konstitution'larını 

etkilemekle, tasvir edilen nesneler üzerinde belli bir güç elde ederler. 2. Görme
lerin de kendilerine özgü özellikleri vardır ve kendilerine özgü estetik değer nite
likleri meydana getirirler; bu değer nitelikleri, bütün eserin polyphonisine, kendi
ne özgü sesini katar ve eserin estetik olarak algılanmasında temel bir rol oynar."174 

Demek ki, görme (perspektiv) tabakasının iki ana görevinin olduğu buradan çıkı
yor. ~Birincisi, onun, tasvir edilen nesneleri görünüşe ulaştırmasıdır. Nasıl real ob
je alanında fenomenal objeler olmadan real obje ve dolaylı olarak da nesneler 
kavranamıyorsa, edebiyat eseri alanında da, bu perspektiv ve görmeler olmadan 
edebiyat eseri bir sanat eseri olarak kavranamaz. Bunun için, "edebiyat eserinde 
görmelerin ilk ve en önemli fonktion'u, bu görmeler sayesinde tasvir edilen obje
lerin, edebiyat eseri tarafından önceden belirlendiği gibi görünüşe ulaştırılabilme
leridir. Görmeler, edebiyat eserinde bütünüyle eksik olursa, o zaman tasvir edilen 
şeyler boş şeyler olarak kastedilir."175 Bu rolüyle görme tabakası, edebiyat eserin
de ontolojik bir görevi yerine getirir, tasvir edilen nesnelerin gün ışığına çıkmala
rını sağlar. Ama, bunun yanısıra bir önemli görevi daha vardır; o da, estetik bir 
görev olup, bununla edebiyat eseri, bir estetik değer ile aydınlanır. "Burada şu
nunla yetinmeliyiz ki, edebiyat eserinde görme tabakasında kendine özgü değer 
nitelikleri vardır ve görmenin tipine göre ve onun içerik tarzına göre estetik de
ğerleri meydana getirebilirler."176 Bu estetik değer nitelikleri de, daha önce işaret 
etmiş olduğumuz gibi, e~ebiyat eserinin estetik karakterini ve onun stil özelliğini 
oluşturur. Bu bakımdan o, edebiyat eserinin en temel bir tabakası olarak belirir. 

Ama, böyle bir temel elemanın, daha önce söylediğimiz gibi, belli bir taba
ka olarak değil de, bir temel (fundamental) kategori olarak belirlenmesi, Roman 
Ingarden'ın düşünme tarzına ve edebiyat eserinin ontik varlığına daha fazla uyar
dı. Bunun yanısıra, görme elemanının hem bir tabaka olarak belirlendiğini görü
yoruz hem de ona bir kategori özelliği yüklendiğini görüyoruz. Bu ise, edebiyat 
eserinin bütünlüğünde belli bir uyumsuzluk meydana getiriyor. 

173) Aynı eser, s. 299. 
174) Aynı eser, s. 294. 
175) Aynı eser, s. 294. 
176) Aynı eser, s. 305. 
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Roman Ingarden'ın tabakalar düzeni, bu dört tabakadan oluşuyor. Bu dört 
tabaka, dikkat edilirse, birer varlık tarzı olarak belirlenmiyor. Ses, anlam tabaka
ları heterogendir, nesne tabakası da öyle. Ama, örneğin görme tabakası ontik ola
rak belirlenmiyor. Hangi varlık alanına o girer? bu, belirlenmeden kalıyor. Kısaca, 
Roman Ingarden'ın tabakalar teorisi, insanı bütünüyle tatmin etmediği gibi, bir 
çok ontolojik meseleyi de çözmeden bırakıyor. 

Şimdi Nicolai Hartmann'ın edebiyat eserinde bulduğu tabakaları araştırmağa 
geçiyoruz. 

Nicolai Hartmann, bu problemi, Das Problem des geistigen Seins ve Aesthe
tik adlı kitaplarında ele alır. Ne var ki, Nicolai Hartmann, Roman Ingarden gibi 
böyle kesin olarak sınırlanmış ve belirlenmiş belli sayıda bir takım tabakalar dü
şünınez. Onun çıkış noktası, bildiğimiz varlık tarzı ayrımıdır. Edebiyat eseri, ro
man, şiir, tiyatro, hikaye v.b. birer sanat eseri olarak heterojen karakterde iki var
lık sfer'inden meydana gelir. Biri real, zaman ve uzay içinde yer alan real varlık, 
öbürü de real zaman ya da uzayın dışında bulunan irreal varlık. Nicolai Hart
mann'ın tabakalar teorisi, bu ontik karşıtlıktan doğar. Çünkü, bu iki varlık sfer'i, 
iki ana varlık tabakası olarak da düşünülebilir. Nitekim Nicolai Hartmann da 
bunları sanat eserinin iki ana tabakası olarak görüyor. İmdi, bu iki temel tabakayı 
bir edebiyat eserine, örneğin bir şiire aktarırsak ne görürüz? İlkin, şiirde real 
sfer'in, yani duyulur olarak kavradığımız varlığın ne olduğunu sormalıyız. Bu du
yulur tabaka, yani real varlık, bir edebiyat eserinin, bir şiirin dilidir, onun sözleri 
ve kelimeleridir. Bir resmin ya da heykelin tuval, boya ve taş tabakası gibi dayan
dığı nasıl bir madde varsa, edebiyat eserinde de bu .madde tabakasını karşılayacak 
bir tabaka bulunur, o da söz, kelime tabakasıdır. Ama, ne var ki, "edebiyat sana
tının kendisiyle çalıştığı bu madde, yalnız başka türlü değil, aynı zamanda figü
rativ sanatlardakinden de başka çeşittendir; ve başka güçtedir. Edebiyatın mad
desi, bir tabiat veri'sini göstermez, tersine, o, insan tarafından oluşturulmuştur: 
bu madde, dil'dir, kelimedir, yazıdır." 177 Buna karşılık, figürativ sanatların mad
desi, insanın yarattığı bir şey değil, bir tabiat veri'sidir. Böyle bir madde tabaka
sını kabul etmede, Nicolai Hartmann ile Roman Ingarden arasında belli bir yakın
lığın bulunduğunu görüyoruz. Ne var ki, Roman Ingarden, bu tabakayı çok daha 
ayrıntılı bir ontolojik çözüme tabi tutarak, ilginç sonuçlara varır. Örneğin, Ni
colai Hartmann, kelimeyi ses ve anlam olmak üzere ayırmaz; kelimeyi sadece keli
me olarak alır. Ama, sonra anlamla ilgili bazı irreal tabakaları ayırdığını görürüz 
ve buradan Nicolai Hartmann'ın da örtük olarak böyle bir ayrılığı kabul ettiğini 
çıkarabiliriz. 

Fakat, bir edebiyat eseri sadece kelimelerden ibaret değildir. Kelimelerin dı-

177) N. Hartın. Aesth. s. 102. 
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şında, örneğin, bir şiirde duygular, düşünceler, anlamlar, bir roman ve hikayede, 
tiyatro eserinde irreal bir zaman ve uzay, yine irreal figürler, eylemler, düşünceler 
görürüz. Bunlar maddi tabakanın üzerinde bulunan bir takım varlık alanlarıdır. 

O halde, edebiyat eserinde de aynı ontolojik temel fenomeni elde ediyoruz. "Bu 
temel fenomen bakımından edebiyat eserinde tabakaların gösterdiği zıtlık herkes
çe' pilinen bir şeydir. Hiç kimse harfleri tinsel bir şeyle karıştırmaz. Kelime, işi

tilebiljr ve okunabilir. Kelimelerin oluşturduğu yapı, edebiyat eserinin real yapısı
dır. Ama, onun dile getirdiği şey, tamamen başka bir şeydir: insani şeylerin bü
tünü, alınyazısı ve tutkular, hatta eylemde bulunan figürler, kişiler ve karakterler. 
Bütün bunlar, burada arka-yapıdır, salt görünüştür." 178 Edebiyat eseri de, öbür 
sanaiıarı ele alırken göreceğimiz gibi, bir real ön-yapı ile bir irreal arka-yapıdan 
oluşur. Real ön-yapı, kelimelerdir, harflerdir; arka-yapı ise, irreal bir sfer'den 
oluşur. Bunların arasında da belli bir ilgi vardır, bu ilgi, görünüş ilgisidir. Arka
yapı, ön-yapıda görünüşe ulaşır. "Görünen arka-yapının real münasebetin dışına 
çıkması, edebiyat eserinde de tekrarlanır. Edebiyat, bütün bir insan hayatını gö
zümüzün önüne serer."179 Ön-yapının real bir varlık olmasına karşılık, arka-yapı 
irreal'dır, bir görünüş varlığıdır. Edebiyat eserinde "real ve duyulur olarak ve
rilen şey yalnız kelimedir ya da yazıdır ve görünüş, gerçekte de ondan hareket 
eder."180 Bunun nedeni, daha önce uzun uzun üzerinde durmuş olduğumuz ob
jektivation olgusudur. Edebiyat eseri, sanat eseri olarak bir objektivation'dur. 
Çünkü, edebiyat eseri, objektivleşmiş tinsel varlıktır. Objektivleşmiş tinsel varlık 

ise, zorunlu olarak iki varlık alanından meydana gelir: real ve irreal varlıklardan. 

Yalnız yukarda işaret edildiği gibi, edebiyat eserinin real yapısı ile öbür sa
natların real yapısı arasında belli bir ayrılık vardır. Öbür sanatlarda bu tabiat 
ürünü olduğu halde, edebiyatta bu insanın meydana getirdiği bir varlıktır. Hatta 
burada Nicolai Hartmann'da belli bir uyumsuzluğun bulunduğunu da işaret etme
liyiz. Çünkü, tinsel varlık filozofuna göre, dil bir objektiv tinsel varlığa girer, özü 
bakımından tinseldir. Awa, görüyoruz ki, şimdi bu tinsel varlık, burada real ve 
maddi bir yapı ile bir tutuluyor. Bu noktada Roman Ingarden'ın yaptığı ses ve 
anlam ayırması, çok daha doğru bir düşünüş tarzı olarak görünüyor. Gerçi, bu
rada, Nicolai Hartmann'ın dil, kelime deyince, daha çok dilin, kelimenin ses, ton 
yanını kastettiğini bir çıkarım ile anlamak mümkündür. Ama, bu, Roman Ingar
den'da olduğu gibi, açık ve belirli değildir. 

İmdi, dil maddi bir yapı olarak figürativ sanatların maddi yapılarına, taş, 
toprak, kil ve boya v.b. gibi tabiat verisi ve ürünü olan tabakalara karşılık olmak 
üzere konuyor. Nicolai Hartmann, bunu yaparken çağının öbür düşünürlerinden, 

178) Aynı eser, s. 103. 
179) Aynı eser, s. 104. 
180) Aynı eser, s. 105. 
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örneğin, Heidegger ve Karl Jaspers'den ayrılıyor. Çünkü, maddi tabaka oluşları 
bakımından, dile ve kelimelere özel bir önem vermiyor. Oysa, örneğin Martin 
Heidegger'e göre, dilin bir özelliği vardır. Çünkü, "dil, insanın sahip olduğu araç
lar arasında bir araç değildir, tersine, o, var-olanın açıklığı ortasında bulunma 
imkanına sahiptir."181 Dil, kelimeler ve yazı, ohalde, bir maddi yapı teşkil eder, 
ama yine de Nicolai Hartmann onu öbür sanatların maddi tabakalarından ayır
mak ister. Örneğin, edebiyatı belirlerken bunu şöyle ifade ediyor: "Edebiyat, en 
geniş çevreli maddeyi içine alan bir sanattır; olayları, eylemleri ve alınyazıları ile 
insan hayatını oluşturan her şey bu alana girer. Bunun için bir zaman idealist teo
ride edebiyat, bütün sanatlar arasında en üstün sanat olarak kabul ediliyordu. Bu
nun dışında, şüphesiz şu da unutulmamalıdır ki, öbür yandan edebiyat sanatı du
yulur olana en az dayanan bir sanattır. Çünkü, onun maddesi, kelimelerin oluştur
duğu maddedir. " 182 

İmdi, real ön-yapı maddidir, irreal arka-yapı maddi değildir. Ama, real ön
yapı ile irreal arka-yapı arasındaki ayrılık, yalnız bundan ibaret değildir. Diye
biliriz ki, bunlar arasında bir önemli ayrılık daha vardır ve o da şudur: Real ön
yapı homojendir. İster bir şiir ister bir roman v.b. olsun, daima kelimelere daya
nır. Kelime, kelime olarak sadece sözdür ve böyle bir şey olarak da real, maddi 
bir şeydir. Bu bakımdan, bu varlık alanı içinde, ayrı, farklı, ayrımlaşmış bir ta
bakalaşma yoktur; çünkü, maddi bir tabaka olarak kelime tabakası homojendir. 
Buna karşılık, irreal arka-yapı, heterojendir. Ve bu heterojen yapı da, bir takım 
tabakalardan olusur. Simdi, bu tabakalar nelerdir bunları kısaca görmeğe çalışa
lım. Bu tabakala;, ön~yapıdan, ön-yapının sınırından itibaren arkaya doğru derin
leşerek bütün arka-yapıyı, real sfer'i meydana getirirler. Burada, örneğin bir ti
yatro eseri ya da bir roman düşünülürse, o zaman şu gibi varlık tabakaları ile kar
şılaşırız : 

1. "en ön tabaka, resimde ve plastikte duyulur olan şeyi karşılar; tiyatro 
eserinde görünebilir ve duyulabilir olan şeydir. Bu tabaka, beden hareketi, duruş, 
konuşma, kısacası, insanda algılanabilir olan her şeyin meydana getirdiği sfer."183 

Dikkat edilirse, bu sfer, henüz maddi tabakaya sıkı sıkıya bağlıdır. Ama, yine de 
bu sfer'i maddi sfer'den saymamak gerekir. Çünkü sahnede gördüğümüz, real ola
rak düşündüğümüz kahraman, örneğin Hamlet, aslında gerçek Hamlet değildir; 
onun konuşma ve hareketleri d<? yine o somut figür'de görünüşe ulaşan arka-yapı 
eleman ve tabakalarıdır. Fakat, bu mimik ve hareketler, arka-yapının derin taba
kaları da değildir. Onlar, derin arka-yapı tabakalarının maddi tabakada g~rünü
, e ulaşmasını sağlayan aracı bir tabaka teşkil ederler. Ve Nicolai Hartmann'a gö-

181) M. Heidegg. Hölderlin u. das Wesen der Dichtung, s. 7. 
182) N. Hartın. Aesth. s . 174. 
183) Aynı eser, s. ı 77 
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re, bu tabaka, "resim ve plastik'te duyuların aracılık ettiği görülebilir olan taba-
· kaya karşılık olan tabakadır. Bu tabaka, edebiyatta, tiyatroda görünebilirliği, işi

tilebilirliği ifade eder."184 

2. tabaka, ön-tabakanın hemen arkasından gelir ve ön tabakanın aracılığıy
la ve onda görünüşe ulaşır. Bu tabaka, "hemen ve bütünüyle iç tabaka değildir, 
tersine doğrudan doğruya yalnız eylemlerin, dış davranışın, reaktion ve aktion' -

· ıarın, başarı ve başarısızlığın oluşturduğu bir tabakadır. Dolaylı olarak ona mak
.satlar, çatışmalar ve çözümler de yüklenir."185 Görüldüğü gibi, bu tabaka da yine 
·özellikle tiyatro eserlerinde görünüşe ulaşır. 

3. tabaka da, gerçi, bundan önceki tabakada görünüşe ulaşır ve ondan da
ha derin bir tabakadır. Bu, ruhi tabakayı karşılar denebilir. "Çünkü, eylem tarzı 
yönünden bakıldığında, biz onda insanın moral özelliğini ve karakterini görürüz, 
yani insanda, ruhsal olan, önceden biçim verilmiş ve insanın özünde aynı kalan 
şeyi. "186 Anlaşıldığı gibi, bu tabaka insanın ahlaki özelliklerinin ortaya çıktığı bir 
im~al alandır. Bundan önce gördüğümüz tabakalar, daha çok tiyatroya özgü ol
dukları halde, bu tabaka tiyatroda olduğu gibi roman ve hikayede de görünüşe 
ulaşabilir. Ancak, "bu region'da hafifmeşrep olan basiretli olandan ,egoist olan 
başkasını düşünenden, saygısız saygılıdan, korkak cesaretliden ayrılır."187 Böyle 
ethik özelliklerin görünüşe ulaşmasının, tiyatro için taşıdığı önem ta Aristoteles' -
den beri bilinir. Tiyatronun vazgeçilemez dayanağı olan ahlakı çatışmalar, bu ta
bakada görünüşe çıkar. "Bunun için burada ilk çatışma derinliği kendini gösterir 
ve bu da daima duyulan (hissedilen) bir değer çatışmasında kendini gösterir."188 

Bu da, aslında tabiatiyle insanın bir akıl ve ahlak varlığı olarak sahip olduğu hür
lük ile bir duyusal varlık olarak sahip olduğu hürriyetsizlik arasındaki bir çatışma
ya götürür. Bu çatışma, tiyatro ve hikayenin daima kullandığı bir ana tabakadır. 

4. tabaka, tabakalar düzeninde en derin tabakalardan birini teşkil eder. 
Çünkü, "bu tabaka, artık insanın ruhi içi ile değil de, onun hayatının bütünü 
ile ilgilidir."189 İnsanın bütün varlığı ile ilgili olan şey nedir? Şüphesiz, "bu bütü
ne kader denebilir, ister bu tek kişinin kaderi olsun, isterse bir çok kişinn kaderi 
olsun. Yalnız burada 'kader' sözü kelimesi kelimesine alınamaz; -yani insanın da
ha üstün bir güç tarafından belirlenmesi anlamında,- alınyazısı, daha çok insanın 
kendi kendisi için hazırladığı ve kendi suçu olan bir kaderdir."190 Bu anlamda ka-

184) Aynı eser, s. 177. 
185 ) Aynı eser, s. 178. 
186) Aynı eser, s. 178. 
187 ) Aynı eser, s . 178. 
188 ) Aynı eser, s. 178. 
189) Aynı eser, s. 178. 
190 ) Aynı eser, s . 178. 
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der, bütün tiyatronun ta Antikite'den günümüze gelinceye kadar kullanmış olduğu 
bir tabakadır. 

Nicolai Hartmann'ın edebiyat eserinde bulmuş olduğu tabakalar bunlardır. 
Bir de, bunlara, çok ender olarak rastlanan iki tabakayı daha katar. Bunlardan 
biri, bireysel ide tabakası, ikincisi de genel insanlık ide'si tabakasıdır. Birinci ta
bakayı Nicolai Hartmann şöyle belirliyor: ''Her insan, özünde bulunan şeyi, yal
nız kısmen hayatında gerçekleştirebilir. Ama, yalnız eğitim, kötü tahsil, yabancı 
kişilikleri taklit v.b. ile bunu bütünüyle başaramaz."191 İşte, bu tabaka, bu kişilik 
ide'sinin ortaya çıktığı bir tabakadır. Nicolai Hartmann'a göre, bunu yapmağa 
şairler yeteneklidirler. Kişilik ide'sinin ortaya çıktığı tipik edebiyat figürlerinden 
Hamlet'i ve Alexei Karamosow'u örnek olmak üzere gösterir. 

Ama, hemen yukarda ifade edildiği gibi, bu tabakaya varılması çok güçtür. 
Bunun için, "her edebiyat eseri bu region'a ulaşamaz. Kişilik ide'si ile oynamak 
çok tehlikeli bir oyundur. Bu, bir konstruktion olur ve sonra eser başarılı bir eser 
olamaz .. Çoğu şair, bundan uzak durur. Ama, bu tabaka ile en yüksek başarıya 
ulaşan eserler de vardır."192 

İkinci tabakaya gelince, bu genel insanlıkla ilgili ide'dir. Bu tabaka, artık 
tek kişi ile değil de, bütün insanlıkla ilgilidir. Bu tabaka da, ulaşılması çok güç 
bir tabakadır. "Bu tabaka, bütünüyle eksik ya da onun farkına varılmazsa, o za
man edebiyat eseri 'sığ' etkisi yapar; onda eksik olan şey, herkese ait olan ve her
kes için önemli olan şeydir. Eğer çok ön-planda bulunursa, o zaman edebiyat eser
leri poetik olmıyan bir etki yaparlar."193 Buna göre, bu genel insani tabaka nasıl 
kullanılabilir? Bunu ancak halis şairler yapabilir. "Halis şairler, onları kişilerde 
ve olaylarda görünüşe çıkarabilirler."194 Yani bu genel insani olan, olaylar içinde 
somut olarak kavranmalıdır. Ancak, o zaman bu tabaka, yapması beklenen etkiyi 
yapabilir.-

Şimdi, Roman Ingarden'ın tabakalar teorisi ile Nicolai Hartmann'ın edebiyat 
eserinde bulduğu tabakaları karşılaştırırsak, bu bizi daha yetkin, eklektik olmak
la beraber, daha tatmin edici bir tabakalar sistemi kurmağa götürebilir. İlkin, 
Roman Ingarden'de bulduğumuz yetkin ve yetkin olmıyan yanlar nelerclir? bunu 
belirleyelim. Roman Ingarden'ın tabakalar teorisinde en başarılı yan, hiç şüphe
siz, kelime tabakasını analiz etmesi, onu ses ve anlam olarak ayırması, sonra bu 
iki yanı birbirinden farklı iki ontik tabaka olarak görmesidir. Ses, bir fiziksel olay 
ya da böyle bir varlıktır. Bu anlamda ses tabakası, edebiyat eseri dediğimiz var-

191) Aynı eser, s. 179. 
192) Aynı eser, s. 180. 
193) Aynı eser, s. 181. 
194) Aynı eser, s. 181. 
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lığın maddi yapısını oluşturur. Buna karşılık, kelimenin anlam tabakası, irreal 
bir sfer olarak bunun üzerine konur. Yine Roman Ingarden'in bir anlam korrelatı 
olarak kabul ettiği nesne tabakası da, bir intentional sfer olarak edebiyat eseri de
diğimiz var-olan'ın ontik bütünlüğüne katılır. Ve bu üç tabaka, edebiyat eserini 
oluşturabilir. Ama, ne var ki, Roman Ingarden bunlara bir de görme tabakasını 
katar. Yukarda da işaret ettiğimiz gibi, bu elemanı bir tabaka olarak görmek doğ
ru ~eğildir. Onu daha çok bir kategori ya da bir form prensibi olarak görmek ge
rekir. 

Nicolai Hartmann'a gelince: Onun dili bir maddi tabaka olarak görmesine 
itiraz edilebilir; çünkü, dil, taş, bronz, odun, toprak, boya çeşidinden bir varlık 
değildir. Bu bakımdan, kelimeyi ses ve anlam diye ayırmakla, Roman Ingarden 
daha doğru hareket etmiş olur. Ama, buna karşılık, Nicolai Hartmann, anlam 
tabakasını karakter, kader ve kişilik, insanlık ide'leri gibi bir takım tabakalara 
ayırmakla, anlam tabakasını daha somutlaştırmış olur. 

İmdi, böyle bir karşılaştırmadan hareket etmekle, bize göre, daha yetkin 
ve daha tutarlı bir sistem ve aynı zamanda edebiyat eserinin yapısını araştıracak 
bir metodoloji elde edilebilir. Bu metodolojik sistem, öyle sanıyoruz ki, sanat eser
lerini ve onların ontik yapılarını daha başarı ile gün ışığına çıkarabilir. 

İlkin, biz, fiziksel var-olan olarak kelimeleri bir ses tabakası olarak düşünü
yoruz. Bu ses tabakası, her kelimenin vazgeçilmez bir elemanıdır. Özellikle, ede
biyat eserlerinden şiir, lirik şiir söz konusu olunca, bunun önemi büsbütün belirir. 
Çünkü, bir şiir ilk planda tek tek seslerin ritmine dayanır. Bu bakımdan, şiir, mü
ziğe en çok yaklaşan bir sanat olur. 

Bendim geçen ey sevgili sandalla denizden 

mısraı bunu açıkça gösterir. Eğer, "ey sevgili sandalla denizden geçen bendim" 
dersek, anlam bakımından bu sözde hiç bir değişiklik yapmış olmayız, ama, ses 
ahengi bakımından mısraı bütünüyle ortadan kaldırmış oluruz. Bu bakımdan, bü
tün edebiyat türlerinde olmasa bile, bazılarında, bu arada özellikle lirik şiirde, ses 
elemanı, vazgeçilmez, zorunlu bir elemandır. Bunun için, ses elemanını bir ta
baka olara kbelirlemek yerinde olur, zannediyoruz. Ses tabakasının üzerinde genel 
bir anlam sfer'i gelir. Bu sfer, homojen değil de, heterojen bir sfer'dir. Bunu he
terojen kılan, içine aldığı birbirinden farklı tabakalardır. Şimdi bu tabakalar ne
lerdir? kısaca bunlara işaret edelim. Anlam sfer'inin ses sfer'ine en yakın tabakası, 
kelimelerin anlam tabakasıdır. Tek tek kelimelerin birleşerek meydana getirdik
leri anlam, semantik anlamındaki anlamdır. Burada kelimelerin, sözlerin anlam
ları analiz edilebilir. Ayrıca, yine, kelimelerin oluşturduğu cümleler yargı bakı
mından çözümlenebilir. Dediğimiz gibi, semantik varlık tabakası, edebiyat eseri-
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nin gösterdiği anlam sfer'inde ilk karşılaştığımız tabakadır. Bu da, edebiyat eseri
nin varlığında zorunlu olan, ama yeterli olmıyan bir tabakadır. Gerçi, son zaman
larda felsefe alanında görülen analitik f else/ e hareketinin edebiyat eserini de bir 
semantik obje olarak ele almak istediğini görüyoruz. Bu, bir bakıma doğru bir 
anlayış olarak kabul edilebilir ve böyle bir çalışma, edebiyat eserinin yararına 

olabilir. Ama, böyle bir tavır ve çalışmayı mutlaklaştırmamalıdır. Çünkü, seman
tik tabakası, edebiyat eserinin bütünlüğü içinde sadece bir belirli tabakadır. Bunu 
mutlaklaştırmakla, öbür tabakaların varlığı tehlikeye sokulmuş ya da büsbütün 
reddedilmiş olur. Oysa, birazdan göreceğimiz gibi, öbür tabakaların da, tıpkı ses 
ve semantik varlık tabakası gibi, edebiyat eserinin varlığında, ontik bütünlüğünde 
zorunlu ve vazgeçilmez bir yeri ve anlamı vardır. 

Bu heterojen anlam sfer'inde karşılaştığımız tabakalardan bir diğeri nesne 
ya da obje tabakasıdır. Buna Roman Ingarden, nesnelerin oluşturduğu tabaka di
yordu. Her edebiyat eserinde, romanda, tiyatroda, hikayede bir takım kahraman
lar ve bu kahramanların oluşturduğu bir takım olaylar ve eylemlerle karşılaşıyo
ruz. Bu olay ve eylemler de irrealdır, intentional'dır; ve bu bakımdan onlar da 
anlam sfer'ine girerler. Örneğin, Dorian Gray ya da Ophelia real varlıklar değildir. 
Bunların etrafında geçen olaylar ve onların eylemleri de yine gerçek, real değil
dir. Ama, onlar irreal bir sfer içinde geçerler ve yine böyle bir irreal tabaka oluş
tururlar. - Şimdi, böyle irreal bir sfer içinde sadece bir tabaka olan bu elemana 
da eserin bütünlüğü geri götürülemez. Bir edebiyat eserini sadece içine aldığı 

olayların bir örgüsü olarak görmek, eserin bütünlüğünü yine gözden kaçırmak 
sonucunu doğurur. Başta Aristoteles olmak üzere, Antikite'den günümüze gelene 
kadar, bir çok düşünür, bu tabakayı eserin asıl taşıyıcısı olarak görmüşlerdir. Bu, 
bir benzetme ile ifade edilirse, resimde tasvir edilen kişi ve hareketlere karşılık 

olan tabakadır. Resimde, nasıl tasvir edilen kimse ya da hareketler mutlaklaştırılıp, 
bütün resim değerleri ona geri götürülemezse, aynı şekilde edebiyat eserinde de 
obje, ya da nesne tabakası böyle mutlaklaştırılamaz. 

Yine intentional sfer'in bir başka tabakası, karakter ya da ruhz özelliktir. Bu
rada söz konusu olan, kişilerin davranış ve eylemi değil de, onun arka pl3.nında 
bulunan ruhi tavır ve karakterlerdir. Büyük edebiyat eserlerinde, bu ruhi tahlillere 
büyük bir önem verilir. Örneğin Goriot Baba, bu gibi karakter özelliklerinin sem
bolleşmiş bir örneği olarak düşünülebilir. 

Bir son tabaka da, alınyazısı, kader tabakasıdır. Burada, biz alınyazısı de
yince, Nicolai Hartmann'ın anladığı şeyi anlamıyoruz. Nicolai Hartmann özellikle 
tiyatro eserini düşünerek almyazısı deyince, sahnedeki kahramanın alınyazısını an
lıyor. Bunun bir sonucu olarak da, alınyazısını doğrudan doğruya tiyatro eserine 
bağlıyor. Oysa alınyazısı deyince, biz, daha başka, daha metafizik bir şey anlıyo
ruz. Artık, örneğin tiyatro eserinde kahramanın başına gelen olayların determina~ 

• 
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tion'unu değil de, insani bir alınyazısını, ölüm gibi bir temayı anlıyoruz. Alınya
zısını tek bir kahramanın determination'u olmaktan çıkarmak ve onu bütün in
sanlığa yaymakla, alınyazısını hem tek kişinin hem de tiyatronun hakimiyetinden 
kurtarmış oluyoruz. Alan bakımından da onu, bütün edebiyat türlerine, şiire ka
dal\ genişletmiş oluyoruz. Böyle bir temelde, Nicolai Hartmann'ın insanlık ide'si 
de ifa~esini bulmuş olur. Çünkü, kader, bütün insanları kuşatan geniş ve derin 
bir tabakadır. 

Bize öyle geliyor ki, edebiyat eserini yukardaki gibi tabakalara bölme, onun 
on tik . bütünlük ve sağlamlığını göz önünde bulunduran ve bu bütünlüğü somut 
olarak çözümleyen bir ontik analiz niteliğine sahiptir. Gerek Roman lngarden'ın 
gerekse Nicolai Hartmann'ın tabakalar teorisinde bu somut çözümleme belirsiz bir 
nitelik alıyor. Ve bunun tabii bir sonucu olarak da, her ikisinin tabakalar teorisin
de ootolojik analizin metodolojik değeri gücünü kaybediyor. Çünkü, ontolojik ana
liz, aynı zamanda bir metodoloji niteliğini de içerir. Bunu başka türlü söylersek, 
ontolojik tabakalar teorisinin en büyük değeri, belki de onun sanat eserlerine uy
gulanmadaki pratik metodolojik özelliğinden ileri gelir. Gerçekten de, ontolojik 
çözümleme, kolayca sanat eserlerine ve bu arada edebiyat eserlerine uygulanabilir. 
Böyle bir uygulamanın taşıdığı önem, öbür metodolojilerin çoğunlukla yaptığının 
aksine, sanat eserinin bütünlüğünü bozmaz ve onu daima gözönünde tutar. Sanat 
eseri, tabii haydi haydi edebiyat eseri, ontik tabakaların oluşturduğu bir bütün'dür. 
Bu bütünü çözümleyecek bir metodun da, her şeyden önce, bu bütünlük karakte
rini dikkate alması gerekir. Çünkü, bütünlük karakterini kaybeden bir edebiyat 
eseri, varlığını kaybetmiş demektir. Durum böyle iken, edebiyat tarihi alanına 

baktığımız zaman gördüğümüz şey, bu bütünlüğün kullanılan bazı metotlarla ço
ğunlukla ortadan kaldırılması ve onun hiç dikkate alınmamasıdır195 • Ama böyle 
bir metot uygulanması, edebiyat eserinin asıl temeline, onun varlığına her şeyden 
önce aykırıdır. 

Şimdi, ontolojik bir metodolojinin edebiyat sanatına nasıl uygulanacağını gös
termek için bir iki şiir alıp, bunlarda ontik tabakaları ayırmak ve böylece de bu 
iki şiiri ontolojik bir çözümlemeye tabi tutarak açıklamak istiyoruz. İlkin Yahya 
Kemal Beyatlı'nın Sessiz Gemi şiirini alıyoruz. 

Artık demir almak günü gelmişse zamandan, 
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. 
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessiz alır yol; 

195) Bizde buna bir örnek vermek üzere Mehmed Kaplan'ın son çıkan "Tanpı
nar'ın şiir dünyası" adlı araştırmasını gösterebiliriz. M. Kaplan, temelini C. G. Jung'
dan alan bir metodla Tanpınar'ın şiirlerini onların bütünlüğünü hiç dikkate almadan, 
parçalıyarak analiz ediyor. 
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Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. 
Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, 
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. 
Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu; 
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. 
Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler; 
Bilmez ki giden sevgililer dönmiyecekler. 
Bir çok gidenin her biri memnun ki yerinden, 
Bir çok seneler geçti, dönen yok seferinden. 
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Tabakalar yönünden bu şiirin bütünlüğünü ele alırsak, şöyle diyebiliriz: İl

kin, ses tabakası bakımından: Mısraları yüksek sesle okursak, şiirde belli bir rit
min kendini gösterdiğini hissederiz. Ve bu, hoşa giden bir ritm'dir. Acaba bu rit
mi meydana getiren başlıca faktör nedir? Hiç şüphesiz, başta gelen faktör ses'lerin 
belli bir ölçüye, yani vezne sokulmuş olmasıdır. Şairin burada kullandığı ölçü, 

-- .. -- .. -- .. -- Mef'ulü mefmlü mefallü faulün ölçüsüdür. 
Sesler, hiç bir lüzumsuz uzatma ve kısaltmaya maruz kalmıyor. Tersine, daha ön
ce işaret etmiş olduğumuz ölçünün ritmine, temposuna uyarak birbirini kovalıyor. 

Şimdi, böyle bir ölçüye sokulmuş ve ritm kazandırılmış maddi bir yapı olan 
ses tabakasının üzerinde bulunan intentional, irreal sfer'e gelirsek: burada ilk kar
şılaştığımız tabaka, anlam tabakasıdır. Genellikle bu anlam tabakasını ele alıp 

inceleyen bilgi semantik'tir. Daha doğru bir ifadeyle söylersek, genellikle anlamı 
inceleyen bilgi semantik olduğu için, bu tabaka da yine semantik'in konusu içine 
giriyor. Dar anlamında, yani cognitiv (bilgisel) semantik, tek tek sözcükleri, keli
meleri original anlamı içinde ele alır. Bu şiir de semantik yönünden ele alındığın
da ,yapılması gerekli olan şey, bu şiirin içerdiği tek tek kelimeleri anlam yönün
den incelemek olacaktır. Örneğin demir nedir, demir almak nedir? Günü gelmek 
nedir? Zaman nedir? v.b. gibi. Ya da, yine bu cognitiv semantik, ama bu sefer 
cümle semantik'i ve syntax olarak, şiiri cümleler halinde ele alır ve tek tek cüm
leleri anlam ve yapı bakımından inceler. 

Bu semantik tabakasının üzerinde nesne, ya da obje tabakası gelir. Burada 
söz konusu olan obje nedir? Burada söz konusu, bir geminin(!) rıhtımda(!) uzak
laşması ve rıhtımda kalanların (!) kederli kederli onu uğurlamalarıdır. Ama, şiın

di bu nasıl gemidir? sorusu, bizi burada bir analojinin bulunduğu, bir mecazın 
(metaphore) bulunduğu düşüncesine götürüyor. Bu, insan ile gemi arasında, daha 
doğrusu rıhtımdan ayrılan gemi ile fani hayata veda eden insan arasında yapılmış 
bir benzetmedir. Şiirin konusu da bu benzetme üzerine kuruluyor. Gerçi, şiirde 

söz konusu olan sadece bir gemi ve bu geminin rıhtımdan ayrılmasıdır. Ama, 
obje, sadece bu olmuş olsa idi, bizi derinden pek sarsmaması, hatta üzerimizde 
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hiç bir etki yapmaması gerekirdi. Oysa bu imaj altında kastedilen şeyin çok derin, 
insa:11 hayatı ile, hatta insanın kendisi ile ilgili olduğunu kolayca hissediyoruz. Ve 
rıhtımda kalanların da kederli hallerinden, artık bir daha karşılaşamıyacağımız 
bir kimsemizin, dünya rıhtımından ayrıldığını içimizden duyuyoruz. Bu da bizi, 
şiirip son intentional tabakasına geçiriyor: Bu tabaka, alınyazısı, insanlığın alın

yazıst tabakasıdır. 

İıisanın alınyazısı, onun ölümlü bir varlık oluşudur. Bu alınyazısında, insa
nın en son hedefi dile gelmiş olur. 

.Yukarda bir kaç genel çizgi içinde göstermeyi denediğimiz ontolojik analiz 
metodu, görüldüğü gibi, edebiyat eserlerine uygulanabiliyor ve bu analiz içinde, 
edebiyat eseri bütünlüğünden hiç bir şey kaybetmiyor. Şimdi yine bir örnek ver
mek üzere Cahit Sıtkı Tarancı'nın Gün Eksilmesin Penceremden adlı şiirini alıyor 
ve onda ontik tabakaları analiz etmek istiyoruz. 

Ne doğan güne hükmüm geçer 
Ne halden anlıyan bulunur, 
Ah aklımdan ölümüm geçer 
Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. 
Ve gönül Tanrısına der ki: 
- Pervam yok verdiğin elemden; 
Her mihnet kabulüm, yeter ki 
Giin eksilmesin penceremden. 

Bu şiirde de yine böyle bir takım ontik tabakalar görüyoruz. İlkin ses taba
kasına bakalım. Bu şiirin ses tabakasının, örneğin Sessiz Gemi'nin ses yapısından 
daha başka bir ritmde olduğunu hissediyoruz. Onun ritmi başka idi, bunun ritmi 
başkadır. Ondaki ritm, konuşma dilinin ritminden uzak, fazla hareketli bir ritm 
idi. Bu şiirde ise, sesler yÜkselmiyorlar, daha çok konuşma ritminin karakterini 
taşıyorlar, ritmin ağırlığı da, ona konuşma dilinin ağırlığını sağlıyor. Bunun nede
ni, burada hece ölçüsünün ve hece ölçüsünden de dokuzlunun kullanılmasından 
ileri gelir. Dokuzlu ölçü, duraksız bir ölçü olduğu için, duraklı ölçülere nazaran 
konuşma ritmine daha yakındır. 

Anlam sfer'ine gelince, yine burada ilk tabaka olarak semantik tabaka ile 
karşılaşıyoruz. Bu tabakayı yine cognitiv (bilgisel) semantik'in ele alması gerekir. 
Bilgisel semantik çalışma, yine kelimelerin original anlamlarını bir bir ele alır. 

örneğin, bu şiirde geçen kelimelerden, gün, doğan gün, hüküm, hüküm geçirmek, 
hal, halden anlamak, ölüm, bahçe, kuş, nur, gönül, Tanrı v.b. gibi. Sonra yine 
cümle semantik'i bunu izlemelidir. Cümle semantik'i de şiiri cümleler yönünden 
ele almalı ve cümleleri, anlamları içinde analiz etmelidir. 
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Şiirin obje tabakasına gelince: şiir burada belli ve konkret bir olgu etrafında 
dönmüyor. Ancak, burada, doğan gün ve kuş, bahçe, nur gibi bazı somut objeler 
söz konusu oluyor. Bütün bunlar, şairin, içinde yaşadığımız dünyayı karakterize 
etmek için kullandığı belli objelerdir. Ama, bunlar sembol değerinde olan bazı 
objelerdir. 

Ama, sonra bunu bir ruhi tabaka kovalar. Şair, sevdiği bu dünya içinde güç
süzdür, yitiktir. O, bu dünyada güçlü olsa idi, "doğan güne hükmü geçse idi", o 
zaman belki alınyazısını değiştirebilirdi. Kendi içinde şair, bu güçsüzlüğü ölüm 
korkusu hftlinde derinden derine yaşar. 

Son olarak alınyazısı tabakası gelir. O, dünyada her kedere, her derde razı
dır, ama ölmese. Fakat, şair, bütün yakarışa rağmen, günü gelince çok sevdiği bu 
"kuş"un, "bahçe"nin ve "nur"un ülkesinden ayrılacağını çok iyi biliyor. Bunu 
açıkça söylemiyor, ama onun böyle bir ruh hali içinde yaşadığını hissediyoruz. 
Ve şair anlıyor ki, bu dünya dediğimiz güzellikler dünyasından ayrılmak, bütün 
insanlığın değişmez bir alınyazısıdır. Bunu şairle beraber biz de derinden içimizde 
duyuyor ve onunla beraber bunu yaşıyoruz. 

Bununla, edebiyat eserinin tabakalar düzenini gözden geçirmemiz sona eri
yor. Tabakalar teorisi, özellikle edebiyat eseri için, onun bir edebiyat tarihi bilimi 
yöntemi olarak kullanılmasında asıl anlam ve değerini elde eder. Böyle bir yönte
min getirdiği yenilik, bir yandan edebiyat eserinin integralitesini gözönünde bu
lundurması, öbür yandan da edebiyat eserini, bir ses ve ölçü bilgisinin, semantik' -
in, psikolojinin ve felsefenin ortak olarak araştıracağı bir komplex olarak kavra
masıdır. Böyle bir komplexi araştıracak araştırıcı, somut tabakalara dayanacağın
dan, onun tutumu ve tavrı da aynı şekilde objektiv olacaktır. Buradan, şu halde, 
zorunlu olarak şu sonuç çıkar: ontolojik yöntem aynı zamanda objektiviteye da
yanan bir yöntemdir. Çünkü, böyle bir araştırma, hareket noktasını edebiyat eser
lerinin ontik-organik varlık yapısından aJır. Tabiatiyle bu yöntemin başarısını, 

edebiyat eserleri, şiir, roman, hikaye ve tiyatro eserleri üzerinde yapılacak araş
tırmalar gösterecektir. Biz, daha şimdiden, böyle bir yöntemle yapılacak araştır
maların başarısına inanıyoruz. Bu inancımız boş bir inanç değil, tersine edebiyat 
eserinin ontik varlığından doğan bir inançtır. 

2. Resimde Varlık Tabaları 

Resim dediğimiz sanat eserini ontolojik olarak ilk ele alıp inceleyen yine 
Roman Ingarden olmuştur. Sonra yine Nicolai Hartmaıııı, resim dediğimiz eseri 
ele alır ve Roman Ingarden'den farklı bir tabakalar düzenine varır. Bununla be
raber, bu iki tabakalar teorisi arasında belli yakınlıklar ve benzerlikler de yo r 
değildir. Şimdi yine ilkin Roman Ingarden'ın tabakalar teorisini ve tabakalar dü-
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zenini ele alacağız ve sonra bunun karşısına Nicolai Hartmann'ın tabakalar düze
nini koyacağız. 

Duvara asılı duran tabloya bakıyorum, bu, Gauguin'in Naffea Faa Ipoipo 
tablosunun bir reproduktionudur. Tablonun belli boyutları, çerçevesi var. Bun
lara c\okunabiliyorum, tabloyu bulunduğu duvardan alıp başka bir duvara asa
biliyorum. Tablo, bu nitelikleriyle maddi bir şeydir, bir cisimdir. Uzay içinde 
belli bir yer tutuyor, real bir var-olandır. Tablonun bu sefer içeriğine bakıyorum: 
iki haitili genç kızın çimenler üzerine diz çöküp oturduklarını görüyorum. Elimle 
onlara _dokunmak istiyorum, dokunamıyorum, aldığım sadece tablonun yüzey iz
lenimleri oluyor. Arkada exotik bir Haiti manzarası, bir tabiat parçası uzanıyor. 
Bu tabiata da dokunamıyorum. Bunlar, gerçek olan, real olan şeyler değildir, ter
sine onlar görünüştür. 

İşte, Roman Ingarden'ın tabakalar teorisi, bu iki varlığın kesin olarak bir
birindert olan ayrılığında, antik ayrılığında temellenir. Bu varlıklardan birincisi 
maddidir, realdır; öbürü görünüştür, irrealdır, intentional'dır. Roman Ingarden, 
bunlardan birincisine tablo, öbürüne resim adını vererek, onları somut olarak be
lirlemek istiyor. "Tablo, bu ya da şu maddeden (odun, keten bezi v.b.) yapılmış 
olan real şeydir." 196 Buna göre, tablo, duyulur olarak, maddi bir yapı olarak kav
radığımız şeydir. Bu maddi yapı, aynı zamanda resmin de taşıyıcısıdır. "Real, 
maddi bir şey olarak duvara asılı duran 'resim', bir resim eseri dediğimiz resim
de, yani estetik bir objede, genellikle meydana gelmeyen ve hatta ona atfedilemiyen 
sayısız özelliklere sahiptir. Bu 'resim-nesne' - ben buna tablo diyorum - örne
ğin keten bezindendir; o real uzayın belli bir kesitini içine alır. Onun belli visuel 
ve dokunum duyusu ile ilgili ayrımları, belli kimyasal ve fiziksel özellikleri var
dır. "197 'Resim' dediğimiz yapı, ancak, buna dayanır. Görünüş dediğimiz irreal, 
intentional tabaka, taşıyıcısı olan bu maddi tabaka olmadan kendini gösteremez. 
Bunun için, bu maddi yapıyı, yani tabloyu tahrip edersek, aynı zamanda resmi 
de tahrip etmiş oluruz. Varlık bakımından, resim, tablonun varlığını zorunlu 
olarak şart koşar. Ama, tablonun maddi bir yapı olarak varlığı hiç bir zaman 
resmin varlığını şart koşmaz. "Buna göre, resim, real tablodan farklı olarak ka
bul edilmelidir; hemekadar onlar bir ve aynı varlık bağlamı içinde bulunuyorlarsa 
da."198 Onlar, gerçi, aynı varlık ilgisi içinde meydana geliyorlar ve bu ilgi, bu 
bağlam içinde resim-eseri dediğimiz estetik varlığı meydana getiriyorlar. Bu este
tik varlık, bir bütünlüğü gösterir. Bu bütün ontolojik bir analize tabi tutulduğun
da, birbirinden farklı iki ontik sfer ile karşılaşırız. Tablo ve resim. "Özel çeşitten 
bir intentional yapı olan resim ile real bir nesne olan tablo arasındaki ayrılık, on-

196) R. Ingard. Unters, zur Ontolog. d. Kunst. 207. 
197) Aynı eser, s. 139. 
19S) Aynı eser, s. 140. 
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ların veriliş tarzlarına bağlıdır. Tablo, bize, alelade algıyla, herşeyden önce de 
görme algısı ile verilir. Buna karşılık, resmi algılayışta, nispeten karmaşık olan 
bir bilinç süreci meydana gelir ve bu süreç, özel bir çözümleme ister."1.C9 Tablo, 
bize tek bir görme boyutu içinde verilir; normal görme algısına sahip herkes, hane 
gi yaşta olursa olsun, bunu algılıyabilir. Ama, resim için daha özel bir kavrayışa 
ihtiyaç vardır, hatta özel çeşitten bir eğitim isteyen bir kavrayışa. Bu kavrayış, 
estetik algı dediğimiz algıda ifadesini bulur. Bunun için "resim, sanat eseri olarak 
özel çeşitten, salt, intentional bir objedir; bu obje, bir yandan onu belirleyen ve 
temellendiren varlık - temelini real tabloda, yahut da keten bezini bezeyen boya 
lekelerinde, öte yandan da seyircide, yahut da onun kavrama işlemlerinde bu
lur. "200 

Şüphesiz böyle bir ayırma, ancak ontolojik bir çözümleme ile gerçekleştirebi
leceğimiz bir operation'dur. Yoksa, bir resim-eserine baktığımızda, biz onu bir 
bütünlük içinde, bu iki sfer'in bir bağlamı olarak görürüz. Fakat, çoğu da 'resim' 
deyince, duvarda asılı duran şeyi düşünürüz. "Gündelik konuşmada 'resim' de
yince, duvara asılan, kağıt, odun, keten bezi ve bu çeşitten olan ve duvara asılı 

olan real nesne anlaşılır; bu real nesne, seyircinin yöneldiği yüzeyinde belirli şe
kilde dağılmış pigment'lerle ve böylece ·de çeşitli boya lekeleriyle bezenmişti.r."201 

Ama, böyle bir aynılaştırma, gündelik dilde ve gündelik eğitilmemiş bir algı ve 
tavır için geçer olabilir. Aslında, resim, tablodan ayrı, intentional bir sfer teşkil 

eder. "Resim, onu kavrıyan estetik bakışımızın objesi olarak bu real nesne ile 
identik değildir. Bu real nesne estetik anlamında 'resmin' somut kavranışının ve 
varlığının sadece objektiv ve real şartıdır."202 Gerçi, bu iki varlık alanı birbiriyle 
bir bağlam içinde bulunuyorsa da, ontolojik bir analiz bakımından onlar birbirile
rinden farklıdır. Ve bu farklılık da daha çok bir öz farklılığı olarak kendini gös
terir. 

Buna göre, ontolojik bir analizin tablodan daha çok 'resim' üzerinde dur
ması, onu araştırması gerekir. Şimdi, o halde, intentional, irreal bir varlık alam 
olarak resim nedir? - Yukardaki ontolojik ayırmalardan ve çözümlerden çıkan 
sonuca göre, duvarda asılı duran şey, örneğin Gauguin'in sözü geçen eseri, bütü
nüyle, dar anlamında 'resim' dediğimiz ve tırnak içinde gösterdiğimiz resmi karşı
lamıyor. Tersine, 'resim', onun bütününün sadece belli bir varlık alanını ifade 
ediyor ve sadece bunu karşılıyor. Ama, eserin bütün yapısı ile özdeş olarak görü
lemiyor. Gerçi, "her iki yapı da bir yandan birbiriyle çok sıkı bir ilgi içinde bu
lunuyor, öbür yandan da, öz bakımından birbirilerinden aynlıyorlar."203 Ama, 

199) Aynı eser, s. 212. 
200) Aynı eser, s. 210. 
201) Aynı eser, s. 139. 
202) Aynı eser, s. 139. 
203) Aynı eser, s. 206. 
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bütün bu ayrılığa rağmen, bir sanat eseri dediğimiz, genel anlamındaki resmin 
polyphonisi, onların bu yakın ve sıkı bağlamından meydana geliyor. İmdi, bu 
polyphoni'yi meydana getiren bir sfer olarak 'resim' dediğimiz şey nedir? Buna 
yukarda, onun irreal ve intentional bir obje olduğunu söyliyerek bir karşılık ver
miş bulunuyoruz. Yani, o, real bir varlık değildir. Fakat, böyle genel bir karşılık, 
bu soruyu cevaplandırmış olmuyor ve 'resim' dediğimiz şeyin ne olduğunu hallet
mekten uzak bulunuyor. 'Resmin' ne olduğunu anlamak için, onun da ontolojik 
bir analize tabi tutulması gerekir. Böyle bir ontolojik analiz, karşımıza bir ontik 
tabakalar düzeni çıkarır. Çünkü, 'resim' dediğimiz varlık da homojen değil, he
terojen .bir yapıdır. Acaba, bu heterojen yapı ne gibi tabakalardan oluşur? Böyle 
bir sorunun bizi götüreceği ontolojik analize geçmeden önce, hemen şunu söyliye
lim ki, tabakalar düzeni bütün 'resim'lerde aynı değildir. Çünkü, 'resim'in de 
türleri . vardır. Bu türlere göre, onun tabakalar düzeni değişir. Örneğin, bir tarihi 
resim tarzı vardır, bir portre tarzı vardır, bir tabiat resmi tarzı vardır ve nihayet 
bir nonjigürativ, yahut soyut resim tarzı vardır. Tabakalar düzeni, bu tarzlara gö
re değişir. Ama, genellikle buradan Roman Ingarden iki tarz resim ayırır. Biri, 
edebi bir içeriği olan 'resim' ve bir de 'salt-resim' olmak üzere. Şimdi, bunlarda 
tabakalar polyphoni'sinin ne şekilde oluştuğunu görmeğe çalışalım. 

Edebi bir içeriği olmak ilkin ne demektir? Bu, resimde belli bir konunun, 
bir olayın işlenmesidir. Örneğin, Leonardo'nun Kralların Secdesi, Son Akşam Ye
meği, Rafi aello'nun H eliodor'un tapınaktan kovuluşu, V elasques'in Breda'nın 

teslimi v.b. gibi, belli bir tarihi olayı işleyen bir 'resim' tarzıdır. Böyle bir tarzı 

işleyen 'resim' tarzının kendine özgü bir tabakalar düzeninin olması gerekir. Böy
le bir edebi içeriği olan resimde "üç birbirinden farklı tabaka bulunur. 1. Yeniden 
meydana getirilen görme; 2. Görünüşe ulaşan, tasvir edilen olay; 3. Edebi tema 
ki, bu da kendi içinde az veya çok belirli 'hikayenin başını ve sonunu' gösterir."204 

Tabiatıyla, edebi içeriği olan resim için burada karakt-eristik olan tabaka, üçüncü 
tabakadır. Tarihi bir olayı Ronu olarak işleyen bir resimde, o resmin anlaşılabil
mesi için, resmedilen olayın bilinmesi gereklidir. İkinci tabakaya gelince: burada, 
söz konusu edilen 'edebi içeriği' olan 'resim'de, bu olay, çizgi ve renk yüzeyleriyle 
anlatılırken, belli figürler, insanlar, nesneler oluşurlar. Bunlar, eserin nesne taba
kasını teşkil eder. Nasıl bir edebiyat eserinde insanlar ve nesneler, onun bir on
tik tabakasını teşkil ediyorsa, burada da aynı şekilde, tuval üzerinde gördüğü
müz insan ve nesne figürleri de bir tabaka meydana getirirler. Ama, ne var ki, 
bu iki tabaka artık real olan iki varlığı göstermez. Bunlar da irreal'dir, intentional'
dır. "Hem resimde tasvir edilen nesneler hem de bu tasvir edilen nesnelerin belir
lenmes?ne katıldıkları edebi thema, tablonun hiç bir hakiki parçası değildir, ör
neğin, duvarda asılı duran real nesne anlamındaki tablonun hiç bir real elemanı 

204 ) Aynı eser, s . 155. 
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değildir. Buna karşılık, onlar, bir sanat eseri anlamında 'resim'in elemanları de
ğildir. Böyle bir şey olarak onlar salt intentional yapılardır."205 Böyle birer ele
man olarak onlar, 'resim'in intentional birer tabakasını oluştururlar. 

Her iki tabaka birbiriyle karşılaştırılırsa, tasvir edilen nesne tabakasının, 

edebi thema tabakasına nazaran daha önemli olduğu açık olarak belirir. Kon
ventionel resim sanatı söz konusu olduğuna göre, burada dalına figürlerle karşı 

karşıya geliriz. Modern resme gelinceye kadar, figürler konventionel sanatın vaz
geçilemez bir elemanı olarak görülüyordu. Oysa, konventionel resim sanatı içinde 
edebi içeriğin vazgeçilemez bir elemanı olarak kabul edildiğini görmüyoruz. Ede
bi içeriği olmıyan başka tarzların da, portre ve manzara resmi gibi, bulunduğunu 
görüyoruz. Bunun yanısıra, edeb1 içeriğin bulunduğu eserlerde de, edebi içerikten 
daha çok figürler bizi ilgilendirir. Bu da, tasvir edilen nesnelerin, edebi içeriğe 
önemce üstün olduğunu gösterir. 

Şimdi 1. tabakaya, yani yeniden kurulan 'görme' tabakasına geçiyoruz. Bu, 
yalnız edebi içerikli resmin değil, genellikle bütün resiın tarzlarının en önemli bir 
tabakasıdır. Bu tabakanın edebiyat eserinde de bulunduğunu ve onda temelli bir 
rol oynadığını gördük. Aynı görme tabakasını Roman Ingarden resim eserinde 
de bulur. Ve burada da ona temel bir görev yüklemiş olur. Şu farkla ki, edebiyat 
sanatında sadece görme olarak geçen deyim, şimdi burada bir nitelik- ~1de ed~yor 

ve 'yeniden kurulan görme' (rekonstruierte Ansicht) adını alıyor. Görme, bu an
lamda, edebiyat eserini belirlerken üzerinde durmuş olduğumuz ve belirlediğimiz 

gibi, fenomenal obje, perspektivli görme anlamına gelir. Yalnız real objeleri de
ğil, bir tuval üzerindeki objeleri de yine perspektiv içinde görürüz. Perspektiv, 
temel bir görme formudur, diyebiliriz. Buna göre, gördüğümüz, belli bir perspek
tiv ya da görme altında kavradığımız nesneler tuval üzerine nasıl aktarılabilir? 

Şüphesiz ki, sanatçı bunları belli kurallara ve belli bir düzene göre resmedecektir. 
Resim tarihi, bu düzenin ve bu düzen kanunlarının bulunması için yapılan ve 
uzun yüzyıllar boyunca süren araştırmaları gösterir. "Bu gün, bu kanunları, re
simde ve genel olarak da figürativ sanatlarda uygulayabilmemizi mümkün kılmak 
için bir çok avrupalı ressam kuşağı çalışmıştır."206 Perspektiv ve perspektiv ku
ralları ya da kanunları, resim içia en temel bir bilgidir. Böyle bir kuraldan, gör
me'lerin nasıl resmedileceği anlaşıldığına göre, ressamların bu kuralları çok iyi 
bilmeleri gerekir. Çünkü, "ressamın faaliyeti, hernekadar özellikle bu değilse de 
visuel görmeleri, resim araçlarıyla yeniden kurmaktır."207 Batı resminde, Renai -
sance'ta ve Renaissance'tan sonra perspektiv araştırmaları, asıl resim teorisi hali
ne gelmi şve her atelyede başlıca öğrenme konusunu perspektiv ve bu perspek-

205) Aynı eser, s. 150. 
206) Aynı eser, s. 154. 
207) Aynı eser, s. 154. 
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tiv teorisi teşkil etmiştir. İmdi, bu perspektiv öğreniminin niçin bu kadar temelli 
ve önemli bir yer tuttuğunu sorabiliriz. Bunun nedeni, hiç şüphesiz şu idi: Resim, 
n·esneler ile doğrudan doğruya ilgilidir. Nesneler, üç boyutlu bir düzen içinde bu
lunurlar. Bu üç boyutlu düzen, belli kanun ve kurallar içinde bir tuvalin iki bo
yutlu yüzeyi içine geçirilebilir. Bu da perspektiv kurallarına göre ve resim tekniği 
aracıyla olur. "Perspektiv teorisinde, iki yanlı niteliklere (gestalt'lere ve renklere 
v.b.) düzen verilmesi için belli kanunların bulunduğu öğrenilir; perspektiv gör
me'lerinin sağladığı tek tek görmeler, bu kanunlara göre kurulmalıdır; bu görme
lerde belli özelliklerdeki objelerin veri haline getirilmesi ereği ile. "208 Ancak, bu 
p~rspektiv'ler ve görmelerledir ki, nesneler resmedilebilirler. Perspektiv'in kulla
nılmadığı yerde, resmedilen nesneler, düzenini kaybeder. Bir bakıma, perspektiv 
ya da perspektivli görüş, görme algısının mantığını sağlar. Perspektivsiz nesneler, 
bir deyime, mantık-dışı nesnelerdir. "Her zaman visuel, resim araçlarıyla resimde 
yeniden kurulan görme, nesnelerin ve insanların (hayvanların) resimde gerçek
leştirilmesinde, görünüşe ulaştırılmasında biricik bir araç olur."209 Perspektiv, 
buna göre, nesnelere düzen sağlıyan bir görme'dir. Eğer tuval üzerinde nesneleri 
görüyor ve onları belli bir düzen içinde somut olarak kavnyorsak, bu, ancak pers
pektiv sayesinde mümkün oluyor. Buradan, şu halde, perspektiv'in resim için on
tolojik bir prensip olmasının nedeni, tasvir edilen nesnelere nesneliğini verir. 

Ama perspektiv, yalnız tasvir edilen nesnelerin ontolojik bir prensibi değil
dir. O, 'resim'in bütün ontik yapısı ile ilgilidir. "Şuhalde, resimde yalnız tasvir 
edilen objelerin konstitution'u ve görünüş tarzı perspektiv-görmelerine bağlı de
ğildir. Aynı zamanda, resmin bütün öbür faktörlerinin konstitution'ları da ona 
bağlıdır. Örneğin, nesnelerin situation'u, edebi thema, eserin kalitativ bağlamları 
ve burada şimdi henüz işaret etmediğim resmin öbür elemanları, özellikle de, es
tetik' çe değerli nitelikler, örneğin, güzellik, çirkinlik, kuvvet, çekicilik, harmoni 
ve dinamik ve bu çeşitten şeyler gibi estetik değer kaliteleri."210 Buna göre, pers
pektiv görmesi ya da .görmeleri, edebiyat eserinin yalnız bir tabakasını teşkil et
miyor, aynı zamanda öbür tabakalarla da ontolojik bir bağlılık kuruyor ve on
ların 'resim'de konstitution'unu sağlıyor. "O halde, perspektiv görmeleri, resmin 
konstitution'u bakımından önemli bir elemandır; bu eleman olmaksızın, genellikle, 
hiç bir tasviri resim ve aynı zamanda resim ile ilgili hiç bir estetik obje olamaz."211 

Tabiatiyle burada söz konusu olan resim, konventionel resimdir. Böyle bir re
simde, perspektiv, eserin, 'resim' yapısını kuran ontolojik bir ana prensip olarak 
anlaşılmaktadır. Üzerinde durduğumuz resim tarzı, edebi içerikli resim olduğuna 
göre, perspektiv, onda, ontolojik fonktion'unu bütün gücüyle yerine getirmektedir. 

208) Aynı eser, s. 153. 
209) Aynı eser, s. 154. 
210) Aynı eser, s. 154. 
211) Aynı eser, s. 154. 
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Ama, burada, tıpkı edebiyat eserinde yaptığımız gibi, perspektiv'lerin bir 
ontik tabaka olarak alınmasına itiraz edebiliriz. Çünkü, bir yandan Roman In
garden, onu bir tabaka olarak belirliyor, bir yandan da onu ontolojik bir prensip 
olarak görüyor, yani 'resim'in bütün öbür tabaka ve faktörlerini düzenleyen bir 
ontolojik tümel ilke olarak kabul ediyor. Ama, ontik bir tabaka oluşla böyle on
tolojik bir fonktion'u yapmak birbiriyle bağdaşamaz. Buna göre, onun perspek
tiv'de, bu iki yanı birbirinden ayırması ve onu ya bir tabaka ya da bir tümel 
ontolojik ilke ya da kategori olarak görmesi beklenir. Bize, perspektiv'i böyle bir 
düzen prensibi olarak kabul etmek daha akla yakın ve daha doğru gibi görünüyor. 

Bu ontolojik fonktion'unun bir sonucu olarak da, resim, üçgen, diagonal 
komposition gibi formlar elde eder. Onun böyle bir form elemanı olması, estetik 
niteliklerin de ortaya çıkmasını sağlar. Bu ontolojik prensip, böylece aynı zaman
da bir komposition ve bir estetik prensibi de olmuş olur. Çünkü, sanatçı, gördüğü 
objeleri, nesneleri gelişigüzel perspektiv kuralları içine sokmaz, objenin çeşitli 

perspektiv görünüşlerini birbiriyle karşılaştırır ve bunlar arasında en artistik ve 
en fazla estetik olanını arayıp bulur. Bunun için, "bu perspektiv görmeleri, uygun 
boya lekelerinin (ya da çizgi, koyu ve aydınlı~ lekeler) seçimi ve düzene sokulma
sıyla kesin olarak belirlenir. Bir ve aynı görmenin tarz ve belirlenmesi, söz konusu 
olan 'resim'de sanatçı tarafından kullanılan tekniğe göre farklı olabilir. Ama, bu 
farklılıklardan bağımsız olarak nesnelerin tasviri olan resimde visuel görüşler 

(perspektiv) vardır ve resimde herşeyden önce var olmalıdırlar. Resmin özel bir 
elemanı olarak görmeler, resimde, sanat bakımından olağanüstü bir rol oynar."212 

Görüldüğü gibi, ontolojik prensip, sonunda _bir estetik prensip oluyor. 

Şimdi Nicolai Hartmann'ın tabakalar teorisine geçmek istiyoruz. Nicolai 
Hartmann'ın tabakalar teorisi, bir bakıma Roman Ingarden'ın yukarda ele aldığı
mız tabakalar teorisi ile bir benzerlik gösterir. Nicolai Hartmann da resim dediği
miz sanat eserinin iki heterojen sfer'den meydana geldiğini kabul eder: real bir 
ön-yapı ve irreal bir arka-yapı. Nicolai Hartmann'ın, resim eserinde de böyle bir 
düal varlık görmesi tabiidir; çünkü, resim dediğimiz varlık da bir sanat eseri ola
rak bir objektivation'dur. Bildiğimiz gibi, her objektivation'da objektivleşmiş bir 
tinsel varlık söz konusudur. İmdi, resim dediğimiz eserin, objektivation'un iki 
sfer'i maddi ve maddi olmıyan varlık alanlarıdır. Maddi yapı deyince, resmin 
maddi kütlesi anlaşılır, Roman Ingarden'ın "tablo" dediği şey. Bu, keten bezi ve 
keten bezi üzerindeki boya kütlesidir. Bunları elimizle tutar, fiziksel ya da kimya
sal bir etkide bulunabiliriz. Ama, resim, bundan ibaret değildir. Maddi tabakada 
görünüşe ulaşan bir de irreal bir sfer vardır. Bu irreal sfer, acaba nasıl bir sfer'dir? 
İrreal sfer, homojen değil, heterojen bir sfer'dir. O, çeşitli ve farklı bir takım ta

bakalardan oluşur. 

212) Aynı eser, s. 150. 
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İrreal sfer'in oluştuğu tabakalar o halde nelerdir? Nicolai Hartmann, burada 
b~şlıca yedi ontik tabaka kabul eder. Bunlar sırasıyla: 

"1. Görünür boya lekeleriyle real yüzeyin oluşturduğu ön-yapı. 
2. Bunun arkasında resmin içerdiği üç boyutlu uzay, nesneler ve ışık. 

3. Bu nesne sfer'inde görünen hareket. 
4. Harekette de, canlı renkle beslenen figürlerin canlılığı. 

. 5. Hareketlerin canlılığında insani-ruhi-iç-tabaka. Burada situation'ların 

tutku ve niyetleri, eylemler görünür. 
6. Ender hallerde de, individüel ide'ye ait (portrelerde özel bir derinlikte) 

bir şey görünür. 
7. Sonunda ideal genel bir şey görünür."213 

Şüphesiz bu tabakalar, resim dediğimiz sanat eserinin heterojen yapısını mey
dana getirir. Ama, hiç şüphesiz, her çeşit resimde bunlar aynı şekilde görünmez
ler. Çeşitli resim türlerinde bu tabakalar çeşitli şekillerde görünüşe çıkarlar. 

Şimdi bir örnek alarak bu örnek üzerinde bu tabakaları görmeğe çalışalım214 • 

Leonardo da Vinci'nin Mağarada Meryem tablosunu ele almak istiyoruz. Tablo
ya baktığımız zaman, onun maddi real varlığının ötesinde bir takım tabakalardan 
oluştuğunu görürüz. Bunlarda. ilk karşılaştığımız tabaka, uzay, ışık ve nesne taba
kasıdır. Resimde figürlerin içinde yer aldığı üç boyutlu bir uzay görüyoruz. Ne 
var ki, bu üç boyutlu uzayı belirleyen, onu oluşturan perspektiv değildir. Burada 
bu üç boyutlu uzayı belirleyen başka bir prensip aranmalıdır. Bu prensip ışıktır. 

Tabloya bakarsak, ışığın arkadan, derinlerden, bilinmeyen bir kaynaktan doğdu
ğunu görürüz. Bu ışık, bizim tabiatta gördüğümüz ışık, yani gün ışığı değildir; 

bu bakımdan ,o real bir ışık değil, bir irreal ışıktır, idealize edilmiş ışıktır. Bi
linmeyen bir kaynaktan doğan, derinliklerden gelen ve ön plandaki figürleri ay
dınlatan bu ışık, resmin temel bir değeridir. Dikkat edersek, bu ışığın tablonun 
kontruktion'u bakımından çok büyük bir önemi var. Bu önemi iki noktada toplı
yabiliriz. Birinci nokta şudur: Işık, burada figürlerin plastikliğini sağlıyor ve fi
gürler, bu ışık sayesinde bir relief karakteri elde ediyor. İkinci noktaya gelince: 
tekrar resme dikkatle bakarsak, burada arka-plandan, derinlerden gelen ışığın 

resimde bir uzay, arkadan öne doğru uzayan bir uzay meydana getirdiğini görürüz; 
bu, dört figürün ve kayaların içinde bulunduğu bir uzaydır. Ama, bu uzay, bizim 
içinde bulunduğumuz real bir uzay değildir; biz, o uzayın bir parçası değiliz; ama, 
biz o irreal uzayı, ta ışık kaynağından ön plana kadar adım adım yaşarız. Bu, ir
real bir yaşantı uzayıdır. 

213) N. Hartın. Aesth. s. 191. 
214) Resim dediğimiz sanat eserinin böyle ontolojik bir analizi için bak: !. Tu

nalı, Felsefenin Işığında Modern Resim. I. İmpressionizm. 
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İkinci tabaka, tasvir edilen objeler tabakasıdır. Tablonun tam merkezinde 
Meryem bulunuyor; sağ yanında Yahya, sol önünde İsa ve İsa'nın kendisine yas
lanmış olduğu iri bir melek. Bütün olay, bu dört figür arasında geçiyor. Ama, bu 
figürler de gerçek varlıklar değildir; onlar, irreal bir uzay içine yerleştirilmiş, yine 
irreal olan varlıklardır. Tablodaki figürlerin realitesinin olmadığını biliyoruz, ama 
bu bilme, onların vital ve estetik değerlerinden hiç bir şey eksiltmez. Figürlerin 
canlılığını sağlıyan, onların irreal ve konstruktiv bir ışıkla canlandırılmasıdır. Ay
rıca, figürlere bakarsak, bunların gerek tablonun bütün uzayı ve gerekse birbirleri 
bakımından belli bir form içinde bulunduklarını görüyoruz. Perspektiv bakımın
dan tablo uzayının merkezini dolduran figürler, bir üçgen oluştururlar ve bunun 
sonucu olarak da bir üçgen komposition'u meydana getirirler. 

Üçüncü tabaka, figürlerin hareketidir. Yine tabloya bakarsak, figürlerin ha
reket halinde bulunduğunu görürüz. Ama, buradaki hareket, uzayda yer değiştir
me, koşma anlamında kendisini göstermiyor. Figürler, örneğin Meryem, kendi ek
seni etrafında hafif bir hareket içindedir. En fazla hareket, Meryem'in sağ eliyle 
Yahya'yı İsa'ya doğru itmesiyle meydana gelen harekettir. Ama, bütün bu hare
ketler, yine bizim içinde yaşadığımız algı ve hareket uzayında değil de, bir ideal, 
bir irreal uzayda meydana geliyor. Burada , az bir hareketle karşılaşıyoruz, bunun 
nedeni, bu tablonun bir Renaissance eseri olmasıdır. Bilindiği gibi, Renaissance, 
hareketten ,hele uzay içinde yer değiştirme anlamındaki hareketten pek hoşlan
maz. Hareketten hoşlanan bir çağ, örneğin Barok çağıdır. Hatta diyebiliriz ki 
Barok çağında hareket, resmin asıl konusu olur. Örneğin, Annibale Caracci'nin 
'Domine quo vadis?' adlı tablosuna bakalım215 • Karşıdan koşarak gelen İsa'nın bi
zi çiğniyecekmiş gibi üzerimize doğru geldiğini hissederiz. -Tabiatiyle, Mağarada 
Meryem tablosunda bu anlamda bir hareketle karşılaşmıyoruz. Çünkü, Renais
sanca sanatında sanatçıların işledikleri bir algı ve bir empirik zaman içinde yaşa
nan bir yer değiştirme anlamındaki hareket değildir. Buradaki hareket, bir em
pirik zaman içinde geçen bir hareket değildir, tersine, daha çok bir lojik zaman, 
hareketsizliğe dayanan bir zaman içinde. Ama, böyle de olsa, böyle bir hareket 
nasıl resmedilebilir? Bu, ancak, ışık ve renk lekeleri ve bunların değişimleri ile 
sağlanabilir. Mağarada Meryem tablosunda bulduğumuz irreal hareket de, yine 
gölge ve ışık münasebetleriyle sağlanmaktadır. 

Dördüncü tabaka, ruhi varlık alanı ile ilgilidir. Yani, resmedilen figürlerin 
ruhi tavır ve karakterleri ile ilgilidir. Bu tabaka, şüphesiz, daha çok portrede ken
dini gösterir. Ama, Mağarada Meryem'e, bu yönden bakarsak, ressamın figürle
rin yüzlerine tutkusuz bir ifade vermek istediğini kolayca hissederiz. Bu ifade 
saflığı, temizliği gösterir. Bu yönden figürler ve ifadeleri çok karakteristiktir. 

Son tabaka, burada genel ve ideal insani tabakadır. Burada Meryem figürü, 

215) !. Tunalı, Felsefenin ışığında modern resim, s. 80. 
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temizliği ve saflığı ile bütün insanlık ve kadınlık için ideal bir tipi temsil eder. 
Bu .bakımdan, Meryem figüründe ifade bulan ana düşünce, bu idealitedir. 

Yukardaki gibi bir analiz tarzı, tamamen ontolojik bir denemedir. Ontolojik 
estetik, bu bakımdan yalnız bir estetik teorisi değil, aynı zamanda önemli bir me
todolojidir. Yalnız edebiyat tarihi değil, sanat tarihi de pekala bu ontolojik meto
du kullanabilir. Bunun getirdiği yenilik, özellikle sanat eserinin bütünlük karakte
rini, onun bir ontik yapı olduğunu daima göz önünde bulundurmasıdır. Sanat ta
rihüıde kullanılmakta olan bir çok metot, sanat eserinin bu bütünlük karakterine 
dikkat etmemekte ve bunu çoğu zaman bozmaktadır. 

· ·Yalnız unutmamak gerekir ki, böyle bir metodun başarısı özellikle konven
tionel sanatta kendini gösterir; yani anlam tabakalarını içeren bir sanat eserinde. 
İmdi, modem sanatı, soyut ya da nonfigürativ sanatı ele alırsak, bunda anlam ta
bakjilarının bulunmadığını görürüz. Böyle bir durumda, acaba soyut sanata, non
figütativ sanata bu ontolojik çözümleme uygulandığında nasıl bir sonuca ulaşıl

mış olur? "Biz daha şu soruya cevap vermek gereğindeyiz: Acaba gerçekten bir 
sanat eseri olan 'soyut resim' ona karşılık olan tablo'dan farklı bir şey midir? Da
ha önce kullandığımız, resmin çok tabakalılığı kriterium'u şimdi ortadan kalkıyor 
ve 'resim' ile 'tablo' arasındaki ayrılık da ortadan kalkıyor."216 Böyle bir durum
da , tablonun intentional yapısının kaybolmasıyla birlikte, resim eseri dediğimiz 

ontik komplex'in bütünlüğü ortadan kalkmaz mı? Nitekim, Roman Ingarden'e gö
re, bunun böyle olması gerekir. 

Çünkü, soyut sanat, ilk planda gerçekliğin deformation'unu ifade eder. "Ger
çekliğin deformation'u ise, burada artık 'resim' olarak adlandırılamıyacak başka 
bir resim tipinin ortaya çıkacağı dereceye ulaşmamalı. Arabesklerde, sonra bazı 
cam resmi eserlerinde ve çağımızda da bazı soyut eserlerde göründüğü gibi, içinde 
hiç bir birlikli nesnenin tasvir edilmediği ve böylece de dar anlamında, hiç bir 
yeniden-kurulan görüşün içerilmediği eserler ve hatta salt resim eserleri olabi
lir. "217a Burada Roman· Ingarden'in sözlerinde bir çelişme kendini gösteriyor. Bir 
yandan gerçekliğin deformationunun pek öyle ileri gitmemesi gerektiğini söylü
yor, öte yandan da bu tip eserlerin salt resim eserleri olabileceğini söylüyor. Ama, 
Roman Ingarden'ın tabakalar teorisini gözden geçirirken, orada bir takım zorun
lu ontik tabaakların bulunduğunu ifade etmiştik. Tasvir edilen nesne, görme ta
bakası gibi. Şimdi, soyut bir resim ele alındığında, tabakalar tamamen ortadan 
kalkıyor. Oysa bir sanat eseri olan resim, tablo dediğimiz maddi yapı ile bu ir
real yapının bir ontik bütünlüğü olarak anlaşılıyordu. Şimdi, böyle ontik bir bü
tünlük ortadan kalkınca, o zaman tablonun resim değeri neye dayanacaktır? 

Nicolai Hartmann'ın tabakalar teorisi yönünden bakınca da yine aynı aporia 

216) R. Ingard. Unters. zur Ontolog.d.K. s . 223 . 
217 a) Aynı eser, s. 162. 
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ile karşılaşırız. Çünkü, Nicolai Hartnıann için, genellikle sanat eseri, bir objek
tivation'dur. Bu objektivation'a da zorunlu olarak bir real varlık ile bir irreal var
lık, bir anlam varlığı katılır. Bu iki varlığın bir ontik bütünlüğü, irreal'ın real'deki 
görünüşü olarak belirir. Ayrıca, bu irreal varlık sfer'i de, kendi içinde heterojen 
bir takım tabakalara ayrılır. Bu heterojen tabakaların çokluğu, bir sanat eserinin 
derinliğini sağlar. İmdi, soyut bir eserde bütün bu tabakalar ortadan kalktığına 
göre, yeni bir problem doğar ve bu problem, resim dediğimiz sanat eserinin var
lığı ve onun meşruluğu ile ilgilidir. 

Ama, şimdi soyut sanat teoricileri bu görüşe karşı haklı bir iddia yöneltebi
lirler ve diyebilirler ki, resim dediğimiz sanat eserini, bir estetik obje ve bir sanat 
eseri kılan ilke, onun içerdiği olaylar, nesneler tabakası mıdır? Eğer bir resim, 
içine aldığı bu material' den ötürü bir resim eseri ise, o zaman belli bir konusu 
olan her resmin bir resim eseri olması gerekmez mi? Yoksa resmin değer krite
rium'u, başka bir alanda, renk ve biçim ilgilerinde mi aranmalı? - Bu, yani so
yut resmin geçerliği, günümüzde de tartışma konusu olmakta devam ediyor.217

b 

Modern resim, gerçekte sanat dışı bir fenomen midir? Diyebiliriz ki, böyle resim 
sanatının varlığı ile ilgili bir soru sanat tarihi boyunca hiç bir devirde böyle ra
dikal olarak ortaya atılmamıştır. G.erçi her yeni stil'in belli bir tepki ile karşılan
dığını yine sanat tarihi bize pek çok örneklerle gösteriyor. Ama, bu tepki şimdiye 
kadar daima yeninin değerini küçümsemek şeklinde göründüğü halde, modern 
sanat ve dolaylı olarak da modern soyut resim için o var olmak ya da olmamak 
gibi bir varlık problemi olarak ortaya çıkıyor. Ancak, burada yeni resmin, so
yut resmin değeri, üstünlüğü ya da değersizliği, aşağılığı değil de, onun bir sanat 
olarak meşruluğu, yani onun bir sanat olup olmaması söz konusudur. 

Böyle bir temel problem karşısında ontolojik görüşün tavrı ne olabilir? Aca
ba, o, bir sanat eseri olarak soyut resmin meşru bir sanat olduğunu kabul etmez 
mi? Şüphesiz ki, ontolojik sanat teorisi böyle bir yola girmez. O, soyut resmin de 
bir sanat olduğunu kabul eder. Çünkü, "değerli bir soyut resimde olduğu gibi, 
her sanatça değerli tasviri bir resimde de renk niteliklerine ve renk biçimlerine 
benzer bir bağlam ve bir faaliyet söz konusudur. Bunların her ikisinde de üstüste 
istiflenmiş sanatça değerli bir biçim meydana gelir; bu biçim, soyut bir resim 
komposition'unun da en son bir sonucudur. Her iki resim tarzı arasındaki ayrılık 
şundan ibarettir: tasvire dayanan resim tarzında, resmin daha başka elemanları 
da görünüşe ulaşır ve bunun sonucu olarak da resim elemanları arasında tamamen 
yeni münasebetler ve örneğin, 'sanat-dışı' bir gerçekliğin 'resmedilmesi gibi' yeni 
sanat fonktion'ları gelişir; soyut resimde bunlar tamamen ortadan kalkar."218 Bir 

217 b) Bk. 1. Tunalı, The Validity of modern Art, The Journal of Aesthetic and 
Art Criticism, Winter 1963. 

218) R. Ingard. Un.ters, zur Ontolog. d.K.s. 223. 
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sanat-dışı gerçeği yansıtma fonk:tion'u ortadan kalkınca, resim sadece bir renk 
ve biçim münasebeti olarak kavranır ve nonfigürativ karakter ve biçim anlayışı, 

en sonunda sadece renk lekeleri resmetmek gibi bir sonuca ulaşır. Roman Ingar
den, bunu prensipçe kabul eder, ama böyle bir eserin salt resimden, salt resim 
adıha uzaklaştığını ve böyle bir resim tarzının dekorativ bir tarz olabileceğini ka
bul eder. "Duvarları tasviri değil de sırf 'soyut' resimlerle ve iç uzayın ve kütle 
biçipılerinin bütünlüğüne harmonik olarak uyacak ve onları yeni bir renk kontrastı 
elemanıyla ya da uyum elemanıyla zenginleştirecek ve buna göre de bir dekorativ 
fonkt_ion'u olacak bir tarzda bezenmiş bir salon düşünelim. Bir mimari yapıyı, 

özel bir tarzda 'resim' yoluyla bir bütün halinde tamamlamak, soyut bir resmin 
doğrudan doğruya asıl rolü değil midir?"219 Soyut resim, şüphesiz, böyle dekora
tiv bir eleman olarak anlaşılınca, onun salt bir resim sanatı olarak sahip olduğu 
autonomi elbetteki ortadan kalkacaktır. 

Şimdi, burada, biz problemi daha ontolojik yönden ele alıyoruz. Tabakalar 
teorisi açısından baktığımızda, soyut bir resimde, konventionel bir resimde bul
duğumuz varlık tabakalarını bulamıyoruz. Ne tasvir edilen objeler ne psişik ka
rakterler tabakası ne de metafizik tabaka. Buna karşılık, onun içerdiği tabakalar, 
real bir maddi yapı ile, irreal bir renk ve renk lekelerinin meydana getirdiği bir 
biçim. Soyut resmin bütün ontik yapısı bu iki tabakadan oluşur. Onun estetik de
ğeri de, bu irreal biçim ve renk münasebetlerinde temellenir. Ontolojik yönden 
bakıldığında, soyut bir resimde bulduğumuz varlık tabakaları bunlardan ibarettir. 
Ama, estetik bakımdan, bu renk ve biçim harmonisi hoşa gider ve estetik bir de
ğeri aktüelleştirir. İşte, aporetik durum bu noktada kendini gösterir. Ontolojik 
bakımdan ve ontolojik sanat teorisi yönünden bakıldığında, eksik tabakalı oluşu, 
ontolojik estetik'in ana varsayımına göre, onun derinlikten yoksun olduğunu ifade 
eder. Derinlik tabakaları ise, estetik değerin gücünü ve yüksekliğini gösterir. Bu
radan tabii olarak şu so~uç çıkacaktır ki, sanat ontolojisi bakımından soyut sanat 
sığ bir sanattır. Ama, böyle bir çıkarım, soyut resmin bir sanat değeri olmadığını, 
onun meşru olmadığını ifade etmez. Nitekim, Roman Ingarden, soyut sanatı süs
leme, arabesk sanatıyla bir tutup onun bu sığ değerini bir mimari bütünlük içinde 
kullanmak istiyor. Roman Ingarden'in bu düşüncesi, ontolojik açıdan tamamen 
tutarlıdır. 

Ama, soyut sanatçılar ve bu sanatın teorisini yapanlar, resim sanatının te
mel varlık alanının doğrudan doğruya bu alanda düşünülmesi gerektiğini öne sü
rüyorlar220. Biz, böyle bir görüşü savunurken, şöyle bir temellendirmeden hare
ket ediyoruz: modern resim, salt bir resim olarak, resim-dışı elemanları kendi 
sfer'inin dışında bırakır. Resim sfer'i, salt renk ve biçimlerdir. Böyle salt bir re-

219) Aynı eser, s. 220. 
220) Bk. t. Tunalı, Modern sanat problemi. 
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sim position'u, artık mutlak bir resmi gerçekleştirir. Çünkü, o, söyliyeceği şeyi 

dolaylı olarak bir takım figürleri tasvir etmekle değil de, doğrudan doğruya bu 
form ve renk münasebetleri içinde söyler. Böyle bir kompositionda dile gelen 
şey, artık tasvir edilen nesnelerin kendileri değil de, nesnelerin tasvir yoluna baş
vurmadan özleridir, mahiyetleridir. Bu bakımdan, soyut resimde; nesneler değil, 

ama onların özleri, mahiyetleri objektivleşir. Bu objektivleşme, salt biçim halinde 
kendini gösterir. Bu bakımdan, onda bir sığlıktan değil de, belki de bir metafizik 
derinlikten söz açılabilir. Yalnız, somut, figürativ resimde bulunan ara-varlık ta
bakaları ortadan kalkar ve figürler resmin tamamen dışında kalır. Onun mutlak
lığı da, onda bu metafizik tabakanın doğrudan doğruya verilişinde temellenir. Bu
nun için, soyut sanat bir arte metaphysica olduğu gibi, soyut resim de bir pittura 
metaphysica'dır. Ontolojik bakımdan konuşulursa, soyut resim eseri ontik taba
kalardan yoksun bir sanat değil de, ara-tabakaların ortadan kalktığı, ama derin
lik tabakasının, öz-tabakasının görünüşe ulaştığı, salt formlar içinde objektivleştiği 
bir ontik bütünlüğü gösterir221. 

3. Plastik'te Varlık Tabakaları 

Plftstik de, varlık tabakaları bakımından, resimde olduğu gibi heterojendir. 
O da, bir objektivation olarak bir real ön-yapı ile bir irreal arka-yapıdan oluşur. 
Acaba bu heterojen sfer'ler bir heykelde ne şekilde kendini gösterir? Şimdi, bir 
örnek üzerinde bunu göstermeğe ve ontik tabakaları aynı örnek üzerinde çözüm
lemeğe çalışalım. Michelangelo'nun ünlü Davut heykelini ele almak istiyoruz. 
Davut, mermerden bir figürü bize gösteriyor. Ama, eser sade bir taş kütlesinden 
ibaret değildir. Biz bu delikanlı kahraman heykeline baktığ7mızda, onu yalnız bir 
taş kütlesi olarak görmüyoruz. Ona baktığımızda gördüğümüz şey nedir? Gördü
ğümüz şey canlı ve güçlü bir insan figürüdür, bir delikanlı gestalt'tıdır. "Delikanlı 
(Davut), görünüşte sakin duruyor, fakat bu sükun bir ataleti değil, daha ziyade 
karar vermiş olan insanların sükfmunu ifade ediyor. Vücudun vaziyeti, biraz son
ra harekete geçecek olan kuvvetin kollarda toplanarak, adeta güçlükle zaptolun
duğu hissini veriyor. Baş sola çevrili, gözler düşmanın üzerinde, sol elinde sapana 
bağlanmış taş, sağ eli ile sapanın ucunu tutuyor. Belli ki, biraz sonra sol el gevşe
yecek ve serbest kalan sağ kol, taşı olanca kuvvetiyle hedefe fırlatacak."2'.?2 Bu 
ifadelerde dile getirilen varlık sfer'i, artık mermer varlık kütlesiyle özdeş olan bir 
varlık değildir. Bu varlık alanı, mermer kütlenin taşıyıcılığına, real kütlesine kar
şılık, irreal bir anlam dünyasını oluşturuyor. Davut, karşımızda canlı bir varlık 

221) Aynı eser. Ayrıca bu konuyu Felsefenin ışığında modern resim II, de ele 
alacağız. 

222) M. Ş. İpşiroğlu, Avrupa Sanatı ve Prob. s. 119. 
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olarak duruyor. Oysa onun dayandığı kütle olan mermer kütlesi, cansız bir varlık 
alanını ortaya koyar. Ama, taş kütlesi ortadan kalkınca, o kütle ile birlikte bu 
irreal tabaka da ortadan kalkar. Real tabaka, eserin ana taşıyıcısıdır. Arka-yapı, 
irreal yapı, ön-yapıda görünür. Davut'a baktığımızda, onun canlılığı ve taşıdığı 

aniam, onun dayandığı bu maddi kütlede görünüşe ulaşır. 

Yine örneğin V errocchio'nun Colleoni anıtını ele alalım. Anıt, yürüyen, ha
reket halinde olan bir at üzerinde bir süvariyi gösteriyor. Bu anıtta da bir taş küt
lesi, bir maddi kütle var; fakat öte yandan bu maddi kütlede görünüşe ulaşan bir 
haı.-eket var,' yani atın ve atın süvarisinin hareketi. Ama, bu hareket gerçek bir 
hareket değildir. Ayrıca, hareket uzayı da dar bir kaide ile sınırlanmıştır. Ama, 
bir atın yine irreal bir uzay içinde hareket halinde olduğunu düşünüyoruz. Onun, 
içinde hareket ettiği uzay da yine bir irreal uzaydır; artistik bir uzaydır .. Yine 
bö~le tipik bir örnek, eski Yunan sanatının ünlü Disk-atıcısıdır. Burada da irreal 
bir hareket ve uzayın görünüşe ulaştığını görüyoruz. Örneğin, yukardaki örnekle
ri bu yönden ele aldığımızda şunları diyebiliriz : "Dar kaidesi üzerindeki at hare
ket edemez, hareket ederse boşluğa düşer; müze uzayının duvarları arasında bu
lunan Disk-atıcısı, bellidir ki, bu uzay içinde diskini atamaz; atış, ohalde başka 
bir uzaydaki, ancak artistik bir görüşle görülen bir başka uzaydaki atıştır. Aynı 

şekilde hareket de irrealdir ve bu hareketin içinde geçtiği uzay da irrealdir. O, 
kendi başına değil de, sanat gözüyle gören 'için' vardır. O, biçim alan taşın can
sız sertliği içinden ve bu cansız sertliğe zıt olarak görülen bir hayattır. Realite sa
nısını vermeksizin, plastik formu içinde 'görünür'. O, sadece 'görünen' hayat
tır."223 

Anlaşıldığı gibi, her plastik eserde, resim sanatında bulduğumuz gibi bir ta
bakalı yapı ile karşılaşıyoruz. Bu tabakalı yapı, yine real ön yapıdan başlıyarak, 
bütün irreal tabakalar sfer'ini bir bir geçer. Nicolai Hartmann, bir plastik eserde 
başlıca dört ana tabaka .bulur. Bu tabakalar 'görünüş' münasebeti içinde karşımıza 
çıkar. Bunlar şu gibi tabakalardır: 

"l. Salt uzay formu olmasıyla maddi-real yapı. 

2. Aynı somutluk içinde görünen, ama realitenin bir samsı olmıyan irreal 
arka-yapı. 

3. Arka-yapının ön-yapı ile olan sağlam bağlılığı. 

4. Seyretme sırasında varlık tarzlarının zıdlığının korunması, real ile irreal 
arasındaki bağlılık çözülmeksizin ve irreal içindeki somutluk aşağı görülmeksi
zin. "224 Böyle bir tabakalaşma, her şeyden önce tabakalaşmanın ilkelerini gün 
ışığına koyar. Bu ilkeler, heterojen iki varlık sfer'inin bir yandan kesin olarak bir-

223 ) N . Hartın . Das Probl. d.geist. Seins, s. 368. 
224 ) N . Hartın . Aesth. s. 95. 
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birinden ayrılığını gösterir, öbür yandan da sıkı sıkıya birbirine bağlılığını gös
terir. Örneğin Davut heykeli, hem bir taş kütlesi hem de taş kütlesinin üzerinde 
olan bir şeydir. Ama, Davut heykeli deyince de, bunların somut bir bütünlüğünü 
anlıyoruz. 

Şimdi Michelangelo'nun ünlü Musa heykelini ele alarak bu tabakalaşmayı 
daha yakından ve daha somut olarak görmek istiyoruz. Heykel, ilkin bize bir real 
ön-yapı olarak kendini veriyor. Bu da, onun taş kütlesidir. Ama, eser yalnız böyle 
bir taş kütlesinden ibaret değildir; bunun üzerinde bir irreal sfer geliyor. Bu ir
real sfer'de, oturan ve hafif sola dönmüş , sağ elinde bir kitap taşıyan bir insan 
figürü görüyoruz. Bir iı:isan figürü olarak, eser, gerçek bir insanı değil, ama, bir 
irreal figürü gösteriyor. Çünkü, taş kütlesinde görünüşe ulaşan bu insan figürü, 
gerçek değil, ama 'görünüş' halindeki bir figürdür. Bu irreal sfer'in, ilk somut ta· 
bakası, bize göre, tasvir edilen bir insan biçimidir. Burada tasvir edilen bir insan 
figürü ve yine tasvir edilen bir olay var. Musa, bilindiği gibi, tanrısal 'on emir'i 
halkına bildirmek için Sina dağına çıkar ve orada kırk gün kırk gece bekler. Seh
re döndüğünde, halkının altından yaptıkları bir buzağ heykeline taptıklarını gö
rür. Bu, onda büyük bir kızgınlık ve hiddet yaratır. "Michelangelo'nun Musa'sı, 

işte, bu anı tespit etmektedir. Peygamber öfkeli, fakat henüz kendisine hakim gö
rünüyor. Başı sola çevrili, üzerinde 'on emrin' yazılı bulunduğu levha koltuğunun 
altında, sağ eli asabi bir hareketle sakalını karıştırıyor. Davut heykelinde olduğu 
gibi, burada da zaptolunan hareket, yahut bir az sonra harekete geçecek olan sü
kun ifade olunuyor. Belli ki, bir az sonra Musa ayağa kalkarak levhayı yere çala
cak ve kan gövdeyi götürecek."225 

Bu yukardaki ifadelerde dile geldiği gibi, burada Musa dediğimiz peygambe
rin belli bir yaşantısı, yaptığı belli bir olay anlatılmaktadır. İşte, bu tasvir edilen 
şey ve olay, piastik'in irreal varlık alanının ilk tabakasını oluşturur. Bunda, örne
ğin Musa figürünün ve o tarihi olayın anlatılması gibi. Bunu, irreal sfer'in ikinci 
tabakası kovalar. Tasvir edilen figür, belli bir hareket ve durum içindedir. Örne
ğin Musa oturmuş bir durumda, sola doğru bakıyor. Adaleleri kasılmış, sağ eliyle 
sakalını karıştırıyor. Bundan sonra üçüncü bir tabaka gelir. Bu, figürün asıl sahip 
olduğu canlılık, yani psişik eylem ve davranış tabakasıdır. Burada, örneğin Musa 
heykelini karşımızda yalnız irreal bir hareket içinde bulunan bir figür olarak gör
müyoruz. Aynı zamanda, bunun canlı olduğunu, "bir azdan" yerinden kalkıp hay
kıracağını, ruhi bir gerilim içinde bulunduğunu hissediyoruz. Bu psişik canlılık ta
bakası da real değil, tersine irreal bir canlılıktır, ve taş kütlesinde, bu real yapıda 
hep bunlar 'görünüşe ulaşırlar'. Son olarak, burada, Musa'nın insan üstü, tanrısal 
bir güce sahip olduğunu, yine bir irrealite tabakası olarak yaşıyoruz . Buna da 

225) M. Ş . İpşiroğlu, Avrupa San. ve Probl. s. 124. 
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tanrısallık tabakası diyoruz. Çünkü, heykelde, insan üstü, tanrısal bir gücün po
tentjel olarak bulunduğunu kavrıyoruz. 

Şüphesiz, bütün tabakalar, (son tabaka · dışında), çoğu plastik eserlerde bu
lunurlar. Ve her heykel, zorunlu olarak dayandığı bu ön-yapı üzerinde irreal 
sfer'in yukarda işaret etmiş olduğumuz bazı tabakalarını gösterir. Ne var ki, bu 
tabakalar eşit olarak heykelin varlığına katılıp, ondan pay almazlar. Bazı eserler
de r_eal sfer'e yakın ve bitişik tabakalar ağır basar, bazı eserlerde de irreal sfer'in 
arka tabakaları.. Böyle heterojen tabakalardan ön yapıya yakın tabakanın ağır 

bas~('.lsıyla eserler stil özelliklerini elde ederler. Bu stil özellikleri de ya natüralist 
ya da antinatüralist bir yön içinde kendini aktüelleştirir. Irreal sfer'in real sfer'e 
yakın tabakalarının, tasvir edilen olay ve figür ve maddi hareket ve canlılık gibi 
tabakaların ağır bastığı eserler daha çok natüralist bir eğilimi gösterir; ruhi tavır 
ve karakter tabakalarının ağır bastığı eserler ise, anti-natüralist bir eğilimi göste
rir. Ama, ister natüralist eğilimli olsun, isterse anti-natiiralist eğilimli olsun, her 
plastik eserde böyle bir varlık alanının tabakalı bir düzeni vardır ve bu tabakalı 
düzen içinde heykelin ontik bütünlüğü ortaya çıkar. Ön-yapıdan yoksun bir plas
tik olamıyacağı gibi, arka-yapıdan yoksun bir plastik de olamaz. Ne var ki, bu 
arka-yapı tabakaları, bazı eserlerde ve stil'lerde bütünüyle değil de, bir ya da 
birkaç tabakasıyla görünüşe ulaşır. 

4. Yapı Eserinde Varlık Tabakaları 

Mimarlık dediğimiz sanatı oluşturan yapı eserleridir. Yapı eserleri, somut 
olarak konuşulursa, içinde oturduğumuz evdir, içinde ders okuduğumuz okuldur, 
camidir, kilisedir, tiyatro ve sinemadır. Ama, bütün bu yapıların birer fonktion'u 
ve fonktionel bir değeri vardır. Bir ev, barınmak, içinde oturmak için yapılır, bir 
cami, içinde ibadet etmek, bir tiyatro içinde oyun seyretmek için yapılır. Bu ba
kımdan, mimari eserlerinin herşeyden önce önemli bir fonktion değeri vardır. 

İçinde oturulmamak için bir ev yapılmaz, içinde oyun oynanmıyacak bir yapı da 
tiyatro yapısı olmak üzere yapılmaz. Her yapının pratik bir hedefi vardır. Ama, 
bu pratik hedef, mimari sanatını belirleyen biricik bir determinant değildir. Bu 
pratik hedefin dışında, yapı sanatını belirleyen bir estetik erek, sanat-olma ereği 
vardır. Öbür sanatlarda böyle pratik bir hedef söz konusu değildir. Buna karşılık 
yapı sanatında böyle bir hedef vardır ve bu yanıyla yapı sanatı, öbür sanatlardan 
kesin olarak ayrılır. Bu ayrılıkta önemli bir fenomen de kendini gösterir. Bir şiir, 

bir heykel, bir resim, güzellik kategorisinde varlığını elde eder. Bir şiir güzelse, 
estetik değere sahipse, bir edebi varlıktır; bir heykel, güzelse, heykel olarak vardır. 
Bir resim de, güzelse, resim olma, bir estetik obje olma varlığına sahip olabilir. 
Ama, aynı durumu mimaride bulamıyoruz. Bir yapı, değerli bir yapı olmadan da 
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yine bir yapıdır. Hatta çoğu zaman büyük mesken problemlerinin etkisiyle, yapı 
sanatına hakim olan şey, estetik erek olamaz da, pratik-fonktionel bir erek olur. 
Bunu içinde yaşadığımız çağda özellikle blok inşaatlarda açık olarak görüyoruz. 
Mimarlık, mümkün olduğu kadar çok insanı barındırmak için düşünülen ve uy
gulanan bir industri işi olmuştur. Bu anlayış içinde, artık yapı sanatı tamamiyle 
bir mühendislik işi olur. Bunun sonucu olarak da, bir yapı yapmak ile bir gemi 
yapmak arasındaki öz farkı tamamile ortadan kalkar. 

Tabiatile bu extrem halin dışında, günümüzde de yapı sanatı çoğu bir sanat 
olarak düşünülür. Blok ve kütle mimarisi de yine zaman zaman estetik bir görü
şün kılavuzluğu altında ele alınır, örneğin Le Corbusier'in yapılarında olduğu gi
bi. Diyebiliriz ki, geçici zorunlulukların belirlemesinin geçici olarak ötede beride 
hakim olması, yapı sanatı bakımından tamamen önemsiz bir şeydir. Bunun dı
şında, estetik erek yine mimarlıkta hakim olan bir erek olduğu gibi, mimarları 
yöneten bir kılavuzdur da. 

Şimdi, ontolojik bakımdan bakıldığında, acaba mimaride ne görürüz? Hiç 
şüphesiz, öbür sanatlarda karşılaştığımız tabakalı yapıyı burada da görürüz. e 
var ki, bu tabakalı yapı, yapı sanatında, öbür sanatlara nazaran daha komplex, 
daha karmaşık bir durum gösterir. Şimdi, bu komplex yapıyı görmeğe çalışalım. 

Yapı eserinde ilk karşımıza çıkan problem, plan ve yapı arasındaki münase
bet problemidir. Mimar dediğimiz sanatçı, planı düşünen ve planı yapan kimse
dir. Oysa, aynı pian başkası tarafından da, hatta, hiç mimar olmıyan bir kimse 
tarafından da uygulanabilir. Buna göre, bir yanda yapı dediğimiz eserin bir sanat
çı tarafından yaratılmış bir planı veya projesi var, öte yandan da bunun konkret 
olarak gerçekleşmesi var. Acaba, estetik kategoriler burada plan ya da projede 
mi karşımıza çıkarlar; yoksa estetik varlık, onların somutlaşması olan yapıda mı 
kendini gösterir? Şüphesiz, böyle bir problem, hernekadar sadece yapı sanatıyla 
ilgiliymiş gibi görünürse de, aslında bütün sanatları derinden ilgilendiren bir so
rudur. Biliyoruz ki, her sanat eseri somut bir yapıdır, bir objektivation'dur. Böyle 
bir objektivation da, zorunlu olarak bir real yapıyı şart koşar, çünkü her sanat 
eseri irreal ya da intentionel bir sfer'in real bir yapıda görünüşe ulaşmasıdır. Bu 
görünüşe ulaşma hali, çeşitli sanatlara göre bir özellik ve bir karakter gösterir. 
Bildiğimiz gibi, bu ön-yapı edebiyatta sesler ve kelimeler, resimde boya ve tuval
dır; heykelde taş, bronz ve odundur. Mimarlıkta da, irreal ya da intentional sfer'in 
objektivleşmesi için, somut bir yapıyı ortaya koyabilmek için, böyle bir real ya
pıya ihtiyaç vardır. Böyle bir real yapı, taş, odun v.b. olabilir. Bu bakımdan bir 
yapı, bir yapı olarak, somut ve duyusal olarak bize hitap etmeli ve bu duyusal ya
pı, arka-yapının bir taşıyıcısı olma görevi ile ortaya çıkmalıdır . Buna göre, plan ya 
da projede, bu somut, duyulur sfer ortaya çıkmadığından, arka-yapıyı, anlam sfer"
ini de görünüşe ulaştıramaz. Şu halde, bir yapı, yapı eseri olarak üzerimizde e te-
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tik bakımdan etkili olacaksa, onun taş veya odunda objektivleşmesi gerekir. "Yapı, 
soinut materialde mimarın sanat ide'sini canlandırdığı takdirde, ancak, bundan 
sonra mimari bir eser 'realize edilmiş', 'yaratılmış' olur, hernekadar daha önce 
-sadece bir katedral planı olarak- yalnız intentional olarak düşünülmüş ve hat
ta' duyusal olarak düşünülmüş bile olsa. "226 Çünkü, bir yapı, bir yapı olarak bir 
somutlaşma ve bir objektivleşme içinde ancak bir yapı olur. Bu şöyle bir soruyu 
da_ akla getirebilir: Bir plan yetkin ve iyi bir yaratma eseri olabilir de, onun uy
gulanması böyle bir nitelikten yoksun olabilir; hatta plan hiç uygulanmazsa du
ru~ ne olur? Bu güç gibi görünen soru da, aslında yukardaki anlayışın ışığı altın
da çözülmelidir. "O zaman meydana gelen şey, kötü bir eserdir, bir sanat eseri 
olabilecekken, gerçekte pratik gayeleri gerçekleştiren, ama, sanat yönünden yet
kin olmıyan bir şey, bir sanat eseri ide'sine yaklaşan, ama onu bütünüyle gerçek
leştirmeyen bir şey olur."227 Şu halde, bir mimarlık yapısı, böyle bir yapı olabil
mek için, zorunlu olarak bir real yapıda somutlaşmalı, objektivleşmelidir. 

Ama, bunun ardından bir problem daha kendini gösterir. Her somut yapı, 
her mimari objektivleşme, bir mimari sanat eserini gösterir mi? Şüphesiz, her ob
jektivleşme bir estetik yapı olmayı göstermez. "Mimari yapı dediğimiz sanat ese
rinin varlık temeli, somut olarak ortaya konmuş yapıda görülürse, o zaman bu 
sanat eseri yapıda gerçekleşmesini bulabilir ve gerçi real yapı ile arkitektonik sa
nat eseri arasında hüküm süren geniş bir münasebet anlamında. Ama, burada bu 
sanat eseri, yapı ile aynılaştırılamaz."228 Yapı, sadece real olan bir varlığı göste
rir; bu real varlık, pratik ve fonktionel bir değeri gerçekleştirir. Onun bütün ger
çeklik alanı, bu belirlenme içinde oluşur, ayrıca bir irreal, bir intentional sfer on
da söz konusu olamaz. Ama, sanat eseri olan bir yapı da, bu real sfer'de bir baş
ka sfer'in de görünüşe ulaştığı, pratik-fonktionel değerin başka, daha üstün bir 
değerle aşıldığı görülür. Böyle bir yapı, artık sadece bir ön-yapı, bir real sfer'den 
ibaret olmayıp, onda bir arka-yapının somutlaşması da kendini gösterir. Ve böyle 
bir yapı artık mimari bir sanat eseri karakteri elde eder. Demek oluyor ki, mima
ri bir eser ile herhangi bir real yapı özdeş değildir. Bunlar, örtüşebildikleri gibi 
örtüşmezler de. 

Simdi, bir mimari eserinde ne gibi ontik tabakaların bulunduğunu sorabili
riz. Roman Ingarden°'e göre, bir ·mimari eserde iki tabaka söz konusudur. "l. Vi
suel görme'ler: bunlarda mimari eserin uzay içindeki biçim görünüşü kendisini 
gösterir. 2. Bu eserin (katedral, tiyatro, v.b.) üç boyutlu biçimi ki, bu da görme'ler 
(perspektiv) içinde ortaya çıkar."229 Buna göre, Roman -Ingarden için de bir mi-

226) R. Ingard. Un ters. zur Ontolog. de. Kunst, s . 266 
227) Aynı eser, s. 267 
228) Aynı eser, s . 267 
229 ) Aynı eser, s . 269. 
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mari yapı, tabakalı bir yapıdır. Ve ona göre, yine "bir mimari yapı şu iki faktöre 
dayanır: 1. Çeşitli estetik değer niteliklerine sahip objektif uzay şekli; 2. Bir gö
rüş şemaları çokluğu ki, uzay şekli bunlarla görünüşe ulaşır, eğer bir seyirci ken
di yaşantısı içinde bu şemaları aktüelleştirir ve böylece somutlaştırırsa. Bu şe

malar, kendi içeriği içinde belli estetik değer ve özellikle de dekorativ değerleri 
içersin diye."230 Ama, mimari sanatının yapı tabakaları böyle birbiri içine giren 
sadece iki yalın tabakaya geri götürülemez. Yapı eseri ne sadece visuel bir pers
pektiv içinde kavradığımız bir uzay biçimidir ne de onu üç boyutlu bir perspek
tiv içinde bize bildiren bir üç boyutlu görünüşten ibarettir. Onun yapısı, çok da
ha komplex'tir. 

Bu komplex yapıyı Nicolai Hartmann çok daha iyi görmüş ve ontolojik ola
rak çözümlemiştir. Mimari bir yapı da, ona göre yine real bir ön-yapı ile irreal 
bir arka-yapıdan oluşur. Bu, daha önce gördüğümüz sanatlarda olduğu gibidir. 
Yalnız, bir mimari yapının öbür sanatlardan bu yönden ayrıldığı önemli bir nok
ta, mimari yapıda irreal sfer'in kendi içinde dış ve iç tabakalar diye ayrılmasıdır. 

Şimdi bu dış tabakalar nelerdir? bunu gördükten sonra iç tabakaların neler ol
duğunu görelim. 

Burada Nicolai Hartmann, üç dış tabakayı birbirinden ayırmaktadır. 

"Her yapı eserinin pratik bir gayeyi gerçekleştirmesi, uzay orantıları içinde 
hareket etmesi ve salt madde direnciyle savaşması gerektiğinden hareket edilirse 
ozaman onda üç dış tabaka ayırdedilebilir: 

1. Erek komposition'u (en açık olarak planda temsil edilir). 
2. Uzay komposition'u - orantı, kütle dağılımı. 

3. Dinamik komposition - maddeye hakim olma ve madde kanunlarından 
faydalanma."231 Dış tabakalar bunlardan ibarettir ve bunlar arasında birinci ta
baka en üstün ve en başta gelen bir tabakadır. 

Şimdi bu tabakaların ne olduğunu kısaca işaret edelim. Erek komposition'u 
olan ilk tabaka, her yapının varlığı ile ilgilidir, hem de derinden ilgilidir. Çünkü 
"pratik belirlemeye sahip olmıyan bir yapı eseri düşünülemez, bu konusuz bir 
edebiyat eseri gibidir."232 Bunun için, her mimari yapı için önplanda gelen bir 
erek vardır ve bunun için, yapı, bu erek tarafından belirlenen bir komposition 
olacaktır. "Önceden tasarlanan bir form düşüncesinden hareket eden her kom
position başarısızlığa uğrar, çünkü pratik ödevle bu düşünce ister istemez bir ça
tışmaya düşer. Gerçekten, organik olan bir çözüm ise, ancak, pratik yandan ha
reket eden ve ancak ona sonra verilen imkanları estetik form görüş noktasından 

230) Aynı eser, s. 274. 
231) N. Hartın. Aest. s . 213 . 
232) Aynı eser, s. 213. 
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değerlendiren bir çozum olabilir."233 Diyebiliriz ki bu noktadan bakıldığında, 

ere_k komposition'u bütün tabakalardan önce gelen bir tabakadır. 

İkinci tabakaya gelince, bu uzay-komposition'udur. Bu, yapı esennın uzay 
yönünden şekillendirilmesidir. "Bu, sanat tarihinde ve sanat teorisinde en çok 
ken9isinden söz edilen bir tabakadır."234 Yapı sanatının uzay içinde bir biçim 
verm~ işi olduğu düşünülürse, bu tabakanın önemi daha açık belirir. Yapı ka
rakterini belirleyen bu tabakadır. 

Üçüncü tabaka, dinamik komposition tabakası dedik. Bu, doğrudan doğru
ya maddeye, onun kanunlarıyla hakim olmaya dayanan bir komposition'dur. "Her 
uzay biçimi, her maddede gerçekleştirilemez. Bunun için uzay komposition'u doğ
rudan doğruya dinamik komposition'a bağlıdır. Yapı sanatı tarihi, aslında bir 
yapı tekniği tarihidir."235 Bu bakımdan dinamik komposition'un yapısının da 
bir ~orunlu durumu var. Ama, şüphesiz, yapı tarihini yapı tekniği tarihi anlamın
da görmek de tenkid edilebilir. Örneğin, böyle bir görüşe karşı daha vaktiyle Alois 
Riegel sanat tarihini bir yapabilme (teknik) tarihi olarak değil de, bir sanat istemi 
(irade) tarihi olarak görmek gerektiğini öne sürmüştü. Bunun için, dinamik kom
position'u fazla mutlaklaştırmamalıdır. Ama, "burada, dinamik komposition'da 
gerçekten yapı eserinin bir estetik tabakasının söz konusu olduğu, salt teknik bir 
yapının söz konusu olmadığı da görülür."236 diyor Nicolai Hartmann. Bu, uzay 
formlarını belirleyen bir temel tabaka olarak kabul edilmelidir. 

Mimari bir yapının irreal dış tabakalar varlığını bunlar oluştururlar. Ama, 
bu sfer, sadece bu üç dış tabakadan oluşmuş değildir. Bunların . arkasında arka
yapı, yani irreal varlık alanı bulunur. "Ama, yapı s~natında genel olarak iç taba
kaların bulunduğu, öbür sanatlarda olduğu gibi pek öyle tabii değildir. Bu, yapı 
sanatının bağımlı, pratik ereklerle bağımlı olmasından ileri gelir. Ve bu pratik 
erekler çok dışardan ve estetik olmıyan bir tarzda izlenebilir."237 Bunun nedeni, 
yapı eserlerinin fonktionel ereklerinden ileri geliyor. Ama, insan hayatının gir
diği ve oluşturduğu yapıda, insan hayatından bir anlam da onda yansıyacaktır. 
Bunun için, "insan hayatıyla bağlılığın var olduğu yerde, hayat ve insanın özün
den olan bir şey de yapı eserlerinde görülebilir."238 İşte, bu münasebet içinde, 
yapı eserlerinin irreal varlık alanının derinlik ve iç tabakaları oluşur, bu oluşma, 
yine bir takım tabakalar halinde kendini gösterir. Bu heterojen irreal iç tabakalar 
sfer'i, özellikle üç t~baka halinde kendini gösterir. 

233) Aynı eser, s. 213. 
234) Aynı eser, s. 214. 
235) Aynı eser, s. 214. 
236) Aynı eser, s. 215. 
237) Aynı eser, s. 215. 
238) Aynı eser, s. 216. 
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"1. Pratik ödevlerin çözümündeki ruh ve anlam. 
2. Parçaların ve bütün'ün bütünsel izlenimi: ikinci ve üçüncü tabakaya da

yanarak, yani uzay komposition'u ve dinamik komposition'a. 
3. Yaşama isteminin ve hayat formunun ortaya çıkışı; bilinçli olmıyan 

ve daima da pratik bir erek ile belli bir zıtlık içinde olan şeyin ortaya çıkışı; bu, 
dünya görüşüne kadar yükselir."239 

Şimdi bu tabakaların neler olduğunu görmeğe çalışalım. Pratik ödevlerin 
çözümündeki ruh ve anlam tabakası ne ifade eder? Bu, pra~ ödevlerin çözü
münde hakim olan görüş noktasını gösterir. "Bir pratik ödev, çok farklı yanlar
dan ele alınabilir ve buna uygun olarak da yine farklı bir şekilde çözülebilir."240 

Bu her farklı çözüm, bir farklı görüş noktasını ifade eder; ve "bu görüş noktası, 
hayat formuyla verilir, özellikle de ortak hayat ile."241 Bu, bütün yapıları doğru
dan doğruya etkiler. Her yapı eseri böyle bir anlam taşır. Örneğin bir gotik eser 
de bir dinsel ereğe hizmet eder, bir barok kilise de. Ama, bu ereği realize etme, 
birbirinden farklıdır. Yine, bir barok saray başkadır, bir neo-klasik saray başka
dır, hemekadar bunlarda aynı prati.k erek belirleyici ise de. Fakat bu pratik ereği 
çözümlemede, hayat formu, anlamını ve biçimini, kısaca, kendini bu çözüme ka
bul ettirir. 

İkinci tabakaya gelince. Bu, yapı eserinin parça ve bütünlüğünün bütünlük 
izlenimini gösterir; ve bu da uzay ve dinamik komposition'lar yönünden olur. 
"Özel bir konstruktiv ide takip etmeksizin, pratik ereği gerçekleştirmek nasıl im
kansız ise, aynı şekilde yaratılan formlara bir ifade vermeksizin bir uzaysal ve 
bir dinamik komposition meydana getirmek de imkansızdır."242 icolai Hart
mann'a göre, bu çeşitten bir ifadenin özel bir adı yoktur. Bu tabaka da, yapı ese
rini karakterize eder. Bu anlamda, "biz, Pompei villasından, Bizans kilise yapı
sından, Tirol köy evinden, Çin tapınağından söz açarız. Ve böyle her bir adlan
dırma, yapı eserinin bir iç karakterini ifade eder; bu iç karakter ne yalnız ere -
ten, ne de yalnız uzay formu ve dinamik konstuktion'dan ibarettir, tersine bunun 
dışında insanların karakterinden ve ortak özünden bir şeyi ifade eder; insanlar, 
pek çok kuşakların birbirini kovalaması içinde bu formları yaratırlar. '243 Ta
biatiyle yapı eserlerinde insani olanın dile gelmesi, uzun geleneklere dayanarak 
oluşur. 

Üçüncü tabaka, yaşama isteminin ve hayat formunun kendini göstermesi 
ile ilgilidir; bu tabaka, irreal sfer'in derinlik tabakalarından üçüncüsüdür. '"Bu üç 

239) Aynı eser, s. 216. 
240) Aynı eser, s. 216. 
241) Aynı eser, s. 216. 
242) Aynı eser, s. 217. 
243) Aynı eser, s. 217. 
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tabakaya, yapı eserinin ide tabakası adı verilir. Bu tabaka, pratik tabakadan en 
~ak olan bir tabakadır. Yapı eserinin ereğinin ideal bir erek olduğu yerde, bu 
iç tabaka, yapı eserinin ereğiyle karşılaşır, tapınaklarda, kilise-lerde, kültür yapı
larında, saray ve bunlara benzer şeylerde olduğu gibi. m 44 

ıı Bu tabakada artık insani olanın dışına çıkıldığını görüyoruz. "Monumen
tal yapıların ideal ereği, onlarda ifade bulan insan ide'si ile özdes değildir. Bu, . ' 
açık olarak, tapınak ve kilise yapılarının büyüklüğünde görülebilir: Bunlar, belli 
Tanrıların şerefine kurulur, ama onlar çağları aşar geçerler; onları belli bir Tanrı 
adına bağlıyacak hiç bir insan olmayınca da, yine onlar aynı idealite içinde bu
liuiurlar; yani insan ölçüsünün dışına çıkan bir büyüklüğün ve istem'in ifadesi 
olarak daima hissedilirler."245 Bu tabaka, büyük mimariyi gösterir. İnsan, metafi
zik ide'leri, ölümsüzlüğü bu tabakanın aracılığıyla gerçekleştirir. Bunun en tipik 
Ö!nekleri, Mısır piramidleri, eski Yunan tapınakları, gotik katedraleridir, büyük 
islam camileri v.b. dir. Bu eserlerde, artık, individüel insan değil de, metafizik
evrensel olan şey dile gelir. Tabiatiyle bu tabaka, her yapı eserinde değil de, bü
yük monumental eserlerde ifade bulur. Ama, insani tabakalar çoğu yapı eserinde 
bulunurlar. 

5. Müzik Eserinde Varlık Tabakaları 

Müzik sanatı,çok komplex ve çözümlenmesi oldukça güç bir sanattır. Bu
rada özellikle onun tabakalarına kısaca dokunmak istiyoruz. 

Müzikal bir komposition da, ilkin bir maddi yapıya dayanır. Müzik eseri 
de bir objektivation olduğuna göre, onda da heterojen iki varlık sfer'inin bulun
ması gerekir. Bir yanda bir maddi yapı, öte yanda bir irreal, tinsel yapı. Şimdi, 
bu yapıların neler olduğunu sorabiliriz. Müzikal bir eserde real tabaka nedir? 
Bu tabaka, ton, yani ·ses tabakasıdır. Her müzikal komposition, zorunlu olarak 
bu tabakaya dayanır, çünkü, müziğin iş gördüğü eleman seslerdir, tonlardır. Ses, 
mimarinin taş ya da odun yapısına karşılıktır. Ama, her müzikal komposition, 
zorunlu olarak yine bunun dışında bir irreal varlık alanına sahiptir. Çünkü, her 
müzik eserinde, bir şarkıda olduğu gibi bir konserto, ya da bir senfonide de 
bir duygu ve bir anlam yapısı objektivleşir. Dinlediğimiz her melodide, bunu ba
sit olarak kavrıyabiliriz. 

Şimdi, real yapıyı bir yana bırakıp, irreal yapıyı ele almak istiyoruz. Nico
lai Hartmann'a göre, irreal yapıda, mimari eserlerde olduğu gibi, tabakalar iki 
tabaka bütününe ayrılır. Bir yanda, dış tabakalar, sonra bunları izleyen iç tabaka-

244) Aynı eser, s. 218. 
245) Aynı eser, s. 218. 
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lar. Nicolai Hartmann, dış tabakaları dört tabaka halinde topluyor, bunlar sıra

sıyla şöyledir: 

"l. Kapalı müzikal phrase'lar (dört takt kanunu gibi). 
2. Geniş theme'ler ve variation'lar tabakası. 
3. Müzikal mouvement'lar tabakası (Burada en fazla gerilim içindeki bü

tün'ler bulunur: fuge'ler. 
4. Mouvement'ların büyük 'opus' ile olan bağlılık tabakası (daha az geri

limler)."246 

Bunlar, irreal yapının real yapıya en yakın ve yapışık tabakalarıdır. Bu ba
kımdan onlar daha çok müzikal komposition'un teknik ve maddi yapısı ile ilgili
dirler. Ama, müzikal komposition, yalnız bir teknik işi değildir, o, aynı zaman
da bir psişik ve metafizik varlığı da gösterir. Bunun içindir ki, Schopenhauer, 
müziği iradenin doğrudan doğruya bir objektivation'u olarak gösterirken bir ba
kıma haklıdır. Aynı şekilde Nicolai Hartmann da, müziği en üstün bir sanat ola
rak kabul eder: "Müzik, salt bir gün ışığına çıkmadır ve gerçi başka hiç bir dil
de ifade bulamıyan şeyin gün ışığına çıkmasıdır."247 Şimdi, bu durumda, acaba 
ne gibi irreal iç tabakalardan söz açılabilir? Nicolai Hartmann, müzikal bir kom
position' da irreal varlık alanının üç iç varlık tabakasını ayırır. Bunlar sırasıyle 
şöyledir: 

"1. Duyanın doğrudan doğruya birlikte titreşime geçtiği tabaka. Bu taba
ka, daha dans müziği ile başlar, ama, bütün müziğe özgüdür. Onun etkisi, hoş
lanma ve birlikte duymaya ve cezbetmeğe kadar yükselir. 

2. Dinleyenin, bir müzikal komposition'da derin bir etki ile kavrandığı ta
bakadır. Bu tabaka her müzikte bulunmaz, tersine belli derinliği ve büyüklüğü 
olan eserlerde bulunur. Bu tabaka, ruhları etkiler, gün ışığına çıkarır ve onları 
ifade eder ve böylece de dinleyenin karanlık ben-derinliğinden, orada gizli olan 
şeyi ortaya çıkarır. Hemen hemen bütün ciddi müzik buradan hareket eder. 

3. En son şeylerin tabakası, hatta buna metafizik tabaka da denebilir. 
Schopenhauer'un evren iradesinin görünmesi dediği şey.. Bu tabakaya çok ender 
olarak gerçekten sahip olunabilir."247

a 

Müzikal bir komposition, bu ontik tabakalardan meydana gelmiş bir bütün
dür. Ama, bütün komposition'larda bu dört tabaka bulunmaz. Örneğin, üçüncü 
tabaka olan metafizik tabaka, sadece büyük dini ve propban eserlerde görünür. 
Bunlar, senfonilerde, quartet'lerde, sonatlarda v.b. görünür. Buna karşılık, birin
ci ve ikinci tabakalar, bütün ağırbaşlı müzikal eserlerde bulunur. Ağırbaşlı olını
yan, hafif eserlerde ise, daha çok dış tabakalar kendilerini gösterir. 

246) Aynı eser, s. 199. 
247) Aynı eser, s. 201. 
247a) Aynı eser, s. 205. 
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Müzikal komposition, şu halde, böyle bir tabakalı yapıdır. Bir müzik eseri
ni kavramak demek, bütün bu tabakalı yapıyı, bir form münasebeti içinde kavra
mak anlamına gelir. Bu tabakalı yapıda, hiç bir tabaka mutlaklaştırılamaz, her 
tabakanın ontik bir anlamı vardır. Buradan şu çıkar ki, müzikal komposition, 
hir bütünsel form'u gösterir. Ama, bu form, bu tabakaların birbiri içinde görü
nüş~ ulaşmasıyla oluşur. Bu bakımdan, yalnız müzikal bir komposition'da değil, 

genellikle bütün sanatlarda formu meydana getiren bu ontik tabakaların karşılıklı 
münasebetidir . 

. - . Roman Ingarden, müzik ontolojisinde, Nicolai Hartmann'dan tamamen fark
lı düşünür. Nitekim, Nicolai Hartmann'ın görüşünü tenkit etmekle işe başlar. 

"Nicolai Hartmann, müzik eserinde de bir 'tabakalar yapısı' ndan söz açarken 
a~danıyor, tabii, eğer tabakalı yapı deyince anladığı şeyi burada da anlıyorsa. Şu
rası kesindir ki, Hartmann, edebiyat eseriyle müzik eserinin tabakalı yapısı ara
sında hiç bir fark yapmaz. Bundan ötürü, bir sanat eseri için karakteristik olan 
yapıları, başka çeşitten eserlere aktarmak Hartmann'ın yaptığı gibi, tehlikeli
dir."248 Roman Ingarden, tabakalar yönünden Nicolai Hartmann'ı acaba niçin 
tenkit etmek lüzumunu duyuyor? Bunun nedeni, Nicolai Hartmann'ın bir taba
kalı yapı kabul etmesidir. Oysa, Roman Ingarden'e göre, müzik eseri bir ta
bakalı yapı değildir. "Edebiyat eserinde olduğu gibi, çok tabakalı bir yapı ve he
terojen estetik değer niteliklerinin polyphonik harmonisi, müzik eserine tamamen 
yabancıdır."249 Buradan şu sonuç çıkar ki, bir müzik eseri çok tabakalı değil de, 
tek tabakalı bir yapıdır. Ama bu nasıl oluyor? Nasıl oluyor da Roman Ingarden, 
iki heterojen varlık sfer'ini bir tek sfer ya da tabakaya geri götürüyor? Edebiyat 
eserinde olduğu gibi, müzik eserinde de real ve irreal ya da intentional iki sfer 
söz konusu değil midir? "Müzik eseri, bizim anlayışımıza göre, yalnız intentional 
olarak - ve real değil - yaratabildiğimiz ve kendisi ile intentional bilgiler kura
bildiğimiz bir şey ola.rak kalır."250 Buna göre, müzik eseri irreal ve intentional 
bir sanattır. O, realiteyle bağını tamamen koparmıştır. Tamamen Schopenhauer'
un anladığı anlamda, o, realiteden kurtulmuş olduğu için de yetkin, hatta en 
yetkin bir sanat olur. "Sanat eserleri arasında başka hiç bir sanat yoktur ki, mü
zik eseri kadar kendi içinde böyle yetkin, kapalı bir bütün teşkil etsin. Müzik 
eserinin, bir müzik eseri olması bakımından real dünya ile hiç bir ilgi ve bağın
tısı yoktur."251 Ona göre, müzikal komposition realite ile hiç bir bağıntısı olma
dığı için en üstün ve en yetkin bir sanattır. 

Ama, şimdi şöyle bir soru sorabiliriz: Müzik eseri dediğimiz sanat eserinin, 

248) R. Ingard. Un ers. zur Ontolg.d.K. s. 32. 
249) Aynı eser, s. 32. 
250) Aynı eser, s. 105. 
251) Aynı eser, s. 49 
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gerçi onun bir intentional obje olduğu söyleniyor, ama onun dayandığı bir realite 
tabakası yok mudur? Müzik dediğimiz sanat, seslerle, tonlarla yapılmaz mı? "Tek 
tek tonlar (ya da ton kaliteleri), bir melodinin akustik temelini teşkil ederler, ama 
bunlar hiç bir tabaka teşkil etmezler."252 Bunun nedeni "ton ve ton yapılarının 
müzik eserinin icrasına ait olmasıdır."253 Müzik eseri, real bir varlık değildir, 
onun bir real varlık olması bir yana, müzik eserinin real bir tabakası da yoktur. 
Bunu yine, Roman Ingarden şöyle anlatır: "Müzik eseri, bir estetik kavramanın 
objesi olarak hiç bir real olgu ve hiç bir real obje değildir. Yalnız, estetik kavra
ma içinde görünen içerik bakımından, neden yönünden hiç bir real sonuç ya da 
olgu ile bağlı değildir. Buna karşılık, real olan şey, müzik eserinin icra'ıdır."254 

Acaba müzik eserinin bu intentionalitesi ve irrealitesi neden ileri gelir? Ro
man Ingarden, burada kolayca tenkit edilecek bir temellendirmeye dayanıyor. 

Bu temellendirmeye göre, real olan şey, zaman ve uzaysal olan şeydir. Bu 'bu
rada ve şimdi oluş', müzik eserine uygulanabilir mi? "Her real obje ve her real 
olgu, her şeyden önce burada ve şimdi var olan ve meydana gelen bir şeydir. 

Bu 'burada ve şimdi' kategorileri, müzik eserine uygulanamaz ve özellikle de 
-estetik kavramının objesi olarak alındığında- onun içeriğine uygulanamaz."255 

Bu 'burada ve şimdi' kategorileri, reali beilrleyen iki ana kategori olarak alının
ca, içerikçe, müzik eseri bunların dışında kalıyor. Bunun sonucu da şudur ki, 
"müzik eseri, içerik bakımından 'zaman üstü' bir yapıdır."256 Zaman üstü bir yapı 
ise, intentional, irreal bir yapıdır. "Çünkü, müzik eserinin zaman üstü oluşu, ona 
bu-dünyaya ait olmıyan bir karakter verir."257 Bu dünyaya ait olmıyan bir karak
ter ise ,onun irrealitesini gösterir. 

Ama, müzik eseri, zaman içinde olan bir şey değil midir? Şüphesiz ki, za
man içinde olan bir şeydir. Bir müzikal komposition dinliyoruz, bu, zaman için
de geçiyor. Roman Ingarden'e göre de bu böyledir, ama ne varki, Roman In
garden bunu bir icra olarak kabul ediyor ve icra olarak da buna bir realite yük
lüyor. Aslında ise, ona göre, müzik eseri icram dışındadır. Ama icram dışında 
biz bir müzikal komposition'u düşünebilir miyiz? Bu, genellikle sanatın temel 
kanunu olan objektivation'a aykırı değil midir? Şüphesiz, aykırıdır. Ne var ki, 
Roman Ingarden, müzik eserinin intentionalite ve irrealitesini mutlaklaştırmak 

ve müzik sanatını böyle üstün ve yetkin bir sanat olarak temellendirebilmek için, 
icraı bir realite olarak kabul ediyor ve sonra bu realiteden müzik eserinin irreali
tesini ayırıyor. 

252) Aynı eser, s. 38 
253) Aynı eser, s. 38 
254) Aynı eser, s. 36 
255) Aynı eser, s. 38 
256) Aynı eser, s. 39 
257) Aynı eser, s. 48 
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Şimdi, bu karşılaştırmanın ışığı altında bir iki örnek alarak bu yapılan da
ha somut olarak göstermek istiyoruz. Ele almak istediğimiz örnekler, Ludwig 
van Beethoven'in Do diyez minör Ayışığı sonatı Op. 27, No. 2, (Sonata quasi 
una Fantasia) ile yine aynı bestecinin 9. senfonisidir (Op. 125 Re minör korolu 
SOJ.}foni)258 

• 

. Ayışığı sonatı, sonat kalıbında bir müzik komposition'udur. Ama, bu 
bi5imin biçim verdiği elemanlar, fiziksel bir takım elemanlar olan tek tek sesler, 
tonlardır. Eser, maddi tabaka olarak bu fiziksel nitelikteki elemanların varlığına 
d~y~nır. Tek tek sesler ortadan kalktığında, şüphesiz bütün komposition ve bü
tün üst yapı da ortadan kalkar. Bunun için, her müzik komposition'u da zorunlu 
olarak bir maddi, bir real yapıya dayanır, onun tarafından taşınır. Ama, şüphesiz, 
bir müzik eseri de yalnız bu maddi tabakadan oluşmaz. Bu maddi, real tabakanın 
üierinde, bu tabakada görünüşe ulaşan, ona biçim veren bir başka varlık sfer'i 
daha vardır, bu sfer, irreal varlık alanıdır. Bu sfer, artık maddi varlıktan ibaret, 
fiziksel nitelik taşıyan bir sfer olmayıp, onun üzerinde bulunan, onun tarafından 
taşınan bir sfer'dir. Şimdi Ayışığı sonatını dinliyoruz: burada fiziksel nitelikler, 
bir algı içeriği olmanın dışında, dikkatimizi çekmiyor, tersine eseri bir duygu ve 
yaşantılar ve düşünceler bütünü olarak kavrıyor ve yaşıyoruz. İşte, bu duygu ve 
düşünceler bütünü olarak yaşanan içerik, sonatın irreal sfer'ini meydana getirir. 
Ama, bu sfer de homojen değil de heterojen bir sfer'dir, yani onda real tabaka 
sınırından başlıyarak derinliğine doğru giden bir takım tabakalar söz konusudur. 
Bu çeşitli tabakalar, irreal sfer'in bütünlüğünü oluşturur. Bu tabakalar arasında, 
real sfer'e bitişik olan ve irreal sfer'in ilk tabakasını oluşturan tabaka, teknik ve
ya maddi tabakadır. Bu tabaka, komposition'un teknik işlenmesini ifade eder, 
bunun için de, eserin real yapısı ile, ses tabakası ile çok sıkı bir ilgi içinde bulu
nur .. Şimdi, bu tabakayı Ayışığı sonatında görmek istiyoruz. Şüphesiz, bu tabaka, 
teknik bir çalışma ile çözümlenebilir, biz de burada bu esere kısaca böyle bir 
teknik çalışmayı uygulamak istiyoruz. 

Ayışığı sonatı, yani Do diyez minör sonat, Beethoven'in 1801 yılında yaz
dığı bir sonattır. Do diyez minör sonatın, bir sonat olarak düşünülürse, belli bir 
değişiklik ortaya koyduğu görülür; bu değişiklik, sonat yapısı bakımındandır. 

Klasik anlayışa göre, sonat denilince, birinci bölümünde en ince ayrıntılarına ka
dar Sonata-Allegro kalıbının uygulandığı tek bir çalgı ya da piyano eşliğinde bir 
çalgı için yazılmış eserler akla gelir. Piyano sonatı, keman piyano sonatı veya 
solo viyolonsel sonatı gibi. Genel olarak sonat adını taşıyan eserlerde sonata
allegro kalıbının uygulandığı birinci (hızlı) bölümden sonra bir yavaş bölüm 
(ki bunlar da genel olarak şarkı kalıbının uygulandığı bir takım adlar da alabilir, 

258) Bu teknik çözümlemelerle ilgili olarak yaptığı yardım için, müzikçi O. Tan
nkulu'na teşekkür ederim. 
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Scherzo, Romanza v.b. gibi) ve genel olarak Rondo kalıbının uygulandığı bir hız
lı son gelir. İşte, do diyez minör sonat'ın değişik olduğu yan, onun birinci bö
lümünün sonat kalıbında bulunmamasıdır. Ve besteci bu durumu belirtmek için, 
Quasi una Fantasia (Daha çok bir fantazi) başlığını koymak gereğini duy~uştur. 

Besteci, bu sonatı yazarken ona bir ad koymayı düşünmediğini dostlarına 
yazdığı mektuplarında belirtiyor. Bu sonata Ayışığı adını eleştirici Relstabb ver
miştir. Eleştiricinin iddiasına göre Beethoven bu sonatı Leman gölündeki mehta
bın yakamozlarını tasvir için yazmıştır. Beethoven'in Leman'ı hiç görmemiş ol
ması bu iddiayı yalanlıyor. Ne var ki bu Ay ışığı adı, yapısı bakımından basit ve 
fazla önemsenmeyen eserin değerinin çok üstünde cazibe ve beğeni kazanmasına 
sebeb olmuştur. Beethoven'in kendisi bu sonat'ın özel bir tutkunun izlerini ta
şımadığını söylemesine rağmen, bu ağır kısımdaki koyu romantizm ve duygulu
lukla diğer tutkulu eserlerini gölgelediği gözden kaçmamaktadır. Ağır kısım için 
ortaya atılan sorunun çözümü hernekadar doğru değilse de, verilen ad asla de
ğişmeyecek, anlam ve önemini kaybetmeyecektir ... 

Teknik Analiz: 

1. Bölüm (Adagio sostenuto-Si deve suonare tutto questo pezzo delicatis
simamente e senza sordini) ... 

Bu bölümün belirli bir kalıbı yoktur. Bu bir Imprevisation'dur. Bach'ın 

Prelüdlerini yansıtan, daha doğrusu bu etki ile yazılmış iki yatay parti sağ elde 
ve armonik iskeleti sağlayan akarlar sol elde işlenmiştir. İlk dört ölçü tonik ve 
yardımcı dereceleriyle bir mükemmel kadans meydana getiren dörtlü triole (üç
leme) lerden kurulu kırık akorların yansıttığı melodik bir Introduction ile baş
lar. Bu triole motiv'i bütün birinci bölüm boyunca devam eder. Beşinci ölçünün 
son dörtlüğünde tonik tonalitesi üzerinden asıl tema duyulur ... 

Bu tema onuncu ölçüde aynı şekilde, bu-kere Mi minör tonunda duyulur .. 
Bu-kere duyduğumuz birincisine nispetle daha kapalı, romantik bir ifade taşır. 

İlk bakışta her ne kadar bir ard-cümle gibi görünürse de ilgisi yoktur. Yalnız bi
rinci defa duyulanla ikincisinin fikir olarak birbirini tamamladığını belirtmeli. 
Onbeşinci ölçünün son dörtlüğünde Auftakt olarak oldukça değişik bir fikirle 
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karşılaşıyoruz. İlk ikisi dörder ölçülükken, bu fikir sekiz ölçülüktür. Anlam 
olarak ilk iki soru cümlesinin çözümü etkisini yapar. 

Ve- gene birinci fikir bu-kere tonik yedili armonisi içinde bir dörtlü yukarıdan 
duyulur ... 

Ondört ölçü süren bir devolopment'dan sonra gene asıl tondan birinci te
m~yı duyarız ve sonra ikinci ve üçüncü fikirler birbirine kaynaşmış olarak on
dött ölçülük bir cümle meydana getirir. Mi majör tonunda başlayan . bu cümle 
armonik modülation'lar ile asıl tonaliteye döner ve bir mükemmel kadansla Ko
detta'yı hazırlar. Kodetta kuyrukçuk diye adlandırılır. Birinci temanın ilk motivi 
bir "bas-motiv" olarak altı-kere tekrar ederken, armonik modülasyonlar ve triole 
motivlerle bezenmiş sağ el partisi bu bas motivi süsler. İki ölçülük bir mükem
mel kadans gecikmesiyle birinci bölüm biter ... 

2. Bölüm (Allegretto-La prima parte senza repetiziona) ... 

Bu bölüm ağır bir Scherza'dur. Birinci bölümün kapalı, aşırı duygulu ve 
dramatik havasından biraz uzaklaşır. Neşeli, ama şikayetçidir gene. Bütün Scher
zo'larda olduğu gibi gene Katlı Lied Kalıbı denen kalıp uygulanmıştır, sadece 
bir istisnasıyla. Bestecinin ikinci kısmın başına yazdığı gibi: Birinci parti tekrar
lanmadan çalınacaktır ... 

Re bemol Majör tonunda olan bu bölümde dörder ölçülük iki period ve 
öncekinin tekrarı olan ritmik yapısı ayrı ikinci bir periodun meydana getirdiği te
ma geleneklere aykırı olarak tekrarlanmıyor. .. 

Periodlar tonik-dominant (1. period.) ve alt dominant-tonik (2. period) ola
rak tam bir cümle bağlantısı yaparlar ... Tekrarlı olan ikinci tema gene dörder 
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ölçülük iki periodla başlar, tonik-alt dominant (J. per.) ve alt dominant-domi
nant (2. per.) armonik yapısı vardır. Sekizinci ölçüden sonra tekrar birinci tema 
ile cümle devam eder, yalnız ikinci periodu dört ölçülük bir uzatma yapar ve 
mükemmel kadansla cümle biter ... 

Buraya kadar olan bölüme üç partili period denir. 1. Parti ilk tekrar edil
meyen bölüm, ikinci parti ilk sekiz ölçü, üçüncü parti de birinci partinin benzeri 
olan son bölüm ... 

Trio: 

Bu bölüm de yukarıdaki kalıbın aynısıdır. Dörder ölçülük iki period'dan 
meydana gelen 1. Parti tamamen Tonik tonalitesi içinde dolaşır ... 

2. ve 3. partiyi meydana getiren bölüm sağ ve sol elin meydana getirdiği 
senkoplarla meydana gelmiş bir melodik yapıdır. Ve Trio'nun her dolabı birer
kere tekrarlandıktan sonra 2. Bölümünün en başında Allegretto'ya dönülür. Tek
rarlar bu-kere yapılmaz ve parça Triodan önceki 13. partinin sonunda biter .. . 

3. Bölüm: (Presto agitato ... ) 

Bu bölüm başlığından da anlaşılacağı gibi çok hızlı ve heyecanlı bir anlam 
taşır. Uzmanlara göre, bu bölüm Beethoven'in en karakteristik yazılarından biri
dir. Bu piyano sonatları içinde başıboş, serbest bıraktığı fırtınalı iç dünyasının 
gürültülü dile gelmesidir ... Bu bölümde şikayetlerini, arzularını, heyecanJarını is
yankar bir dille ortaya dökmüştür besteci... 
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Ondört ölçülük ilk tema bütünüyle dörtlü onaltılık guruplardan meydana 
gelmiştir ... Bunu sağ elde duyarız. Heyecanların dalga-dalga coşmasını andırır ... 

. İkişer ölçülük periodların armonik bir gelişmeyle dört-kere tekrarı ve altı 

öIÇülük bir ard-cümleden meydana gelen bir tema'dan sonra aynı yukarıdaki 
fikirle başlayan altı ölçülük bir köprünün bağladığı ikinci melodik tema duyulur. 
Bu ikinci tema dörder ölçülük iki period ve onun ondört ölçülük gelişiminden 
me"f dana gelmiştir ... 

Bu ikinci temayı önce sekizlik notalı akorlardan kurulu ritmik birinci koda 
(15 ölçü) ve birinci temanın onaltılık motiv'lerinden kurulu bir sol el yazısı üze
rine yazılmış melodik ikinci koda (8 ölçü) kovalar ... Buradan bölümün başına 
dönüyoruz, ve buraya kadar bir-kere daha çaldıktan sonra exposition (=serim) 
bitiyor ... 

Tekrardan sonra uzun bir development var. 21 ölçülük bu geliştirme bölü
münde her iki tema da hem sol, hem de sağ elde birlikte kullanılmış. Çeşitli 

armonik modülation'lardan sonra Dominant Majör (Sol Majör) tonunda değişik 
karakterde bir dönüş kqprüsü (retransition) gelir ve onbeş ölçü sonra gene birin
ci temayı (gene ondört ölçü) ve bu kere köprüsüz hemen ikinci temayı duyarız. 
Adet olduğu gibi, birinci defada Dominant tonalitesinde (Sol minör) duyduğumuz 
ikinci tema bu-kere gene tonik tonalitesinde karşımıza çıkar (Do diyez minör). 
Gene tonik içinde gelen birinci ve ikinci kodetta'yı kapsayan ve bu arada birinci 
ve ikinci temaların fikirlerinin de kullanıldığı büyük bir Koda ile eser sona erer. 
Bu son bölüm bir Sonata Allegro kalıbıdır ... 

Ama, eser sadece real varlığa yapışık olan bu teknik tabakadan oluşmaz; 
onun üzerinde ve bu yapı tarafından taşınan ve bu yapıda objektivleşen bir 
psişik tabaka daha vardır. Bu, ağır bir duygululuğun ve koyu bir romantizmin 
dile geldiği tabakadır. Bu tabakada, ben'imiz ve benimiz ile birlikte bütün kişili
ğimiz gün ışığına çıkar. 

İrreal varlık sfer'i, burada yalnız bu iki varlık tabakasından ibaret değildir; 
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bunun üzerinde, daha üniversal olan ve kişiliğimizi aşarak bütün insanlığımızı 

kavrıyan ve kuşatan bir üst tabaka daha vardır. Bu tabakada, biz, yalnız kendi
mizi ve kendi duygularımızı değil, aynı zamanda insan oluşumuzu duyarız. - Gö
rülüyor ki, bir müzikal eser de, tıpkı bir edebiyat eseri, ya da bir figürativ eser 
gibi, bir takı mheterogen varlık alanlarını içeriyor. 

Şimdi öteki örneği aldığımızda yine böyle heterogen varlık alanları ile kar
şılaşacağız. Beethoven, Schiller'in An die Freude (Neşeye övgü) adlı şiirini, bu 
şiirin içerdiği ve dile getirdiği insan sevgisini ve insanların kardeşliği düşüncesi

ni müziğe aktararak uygulamak ister. 1793 yılında düşündüğü bu işi, 1817 de 
gerçekleştirmeğe girişir ve bu çalışma, düşünce olarak besteciye otuz yıl yol
daşlık ettikten sonra 9. Senfoni olarak dokuz yılda sona erer. 

Bildiğimiz ve yukarda belirttiğimiz gibi, her müzik eserinin real varlık ala
nına bitişik bir teknik örgü, ton'ların bir teknik örgü tabakası vardır. Şimdi kı
iaca, 9. Senfonide bu teknik örgü nedir belirlemeğe çalışalım. 

Teknik Analiz: 

1. Bölüm: Allegro ma nan troppo, un poco maestoso 

Çok geniş şekilde alınmış bir sonat kalıbıdır. Temalar yerine tema grupları 
kullanılmış ve her tema gurubu kendi başlarına iki bölümlü şarkı kalıbına ygu
lanmıştır ... 

İlk 16 ölçü Re minör'ün yani Tonik ekseninin Dominant ekseninde yani La 
tonalitesinde işlenmiş bir introduction'dur. Bu girişde armonik üçlü boş bırakıl
mış ve modal bir kapalılık sağlanmıştır. Üçlü olmayınca majör veya minör belli 
değildir. Bu modal kapalılık eserin anlamına da tesir ediyor ve buna göre bir 
anlam veriyor: Çekimser, kapalı, boş, yalnız ... 17. ölçüde ( Auftakt ile) asıl tondan 
Re minör 1. Tema grupu çıkıyor karşımıza: 

ve bu tema grupu geliştirilirken 51. ölçüde yukardaki fikir, bu kere ilgisiz bir 
tonda, Si bemol Majör'de tekrar ediyor. Bu armonik bir kontrast meydana ge
tiriyor ... 7 4. ölçüde kamışlı üfleme çalgıları ikinci temayı veriyorlar : 
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ve 80. ölçüde birbirine yakın iki motivin meydana getirdiği bir cümle ... 
Gam dizisi şeklinde gelişen bir ters fikir, birinci ve ikinci fikirle
rin ritmik özelliklerini kapsayan yeni bir fikri belirtir ve hemen ardından ani 
bir ton değişimiyle Si Majör'e geçer. Bu geçiş ile Exposition'un Koda'sı da diye
bil~eğimiz bir bitiş cümlesine götürür bizi. Bu kapanış cümlesi genel olarak bö
lümÜn birinci temasını ritmik bireyleri ile kullanmıştır .. Development 164. ölçüde 
gene baştaki gibi La tonunda başlıyor. Bu-kere Re tonuna geçiş baştaki gibi asıl 
temanın girişiyle değil, gene açılış fikrinin devamı halinde kullanılmış (180. ölçü). 
Armonik gelişmelerin ve modülation'ların çok üstün bir şekilde kullanıldığı bu 
kısmı · da yavaş yavaş birinci temanın ilk motivi : 

ve ikinci motivi : 

yalın halde geliştirilmiş ve tema'nın üçüncü figürü bir çifte konturpuan yaparak 
esas tema ile geliştiriliyor. Recaputilation veya Reexposition, yani ikinci defa se
rim kısmı geldiğinde eserin başında boşluk, yokluk ve kapalılık vermek üzere 
kullanılmıyan akorun beşlisi bütün orkestrada belirli bir şekilde duyulur. Bu, 
sanki bir gerçeğin yüze vurulmasıdır. Sonra bu kere introduction da asıl tondan 
duyulur. Üstelik tema gurupları genişletilmiş, daha serbest kullanılmıştır. Gene 
Re majör tonundan duyurulan ikinci tema gurubundan sonra bütün kısmın fi
kir ve figürlerinin toplamından meydana gelen uzun bir koda duyulur. Geniş bir 
crescendo (seslerin yavaş yavaş büyümesi) ile girilen koda da bütün armonik ye
tenekler ve özellikle armonik marş (armoni kalıplarının merdiven gibi kullanıl

ması) kullanışı başarıyla uygulanmıştır ... 

2. Bölüm: Scherzo-Molto vivace ... 

Alışılagelenin aksine ikinci bölüm bir Scherzo'dur. Benzerlerinde, örneğin 

bestecinin daha önceki senfonilerinde daima üçüncü bölüm olarak yer alan 
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Scherzo, bu senfonide biçim olarak da değişik bir yapıda karşımıza çıkar. Bes
teci şarkı kalıbı yerine burada sonat kalıbını uygulamıştır. Böylece Scherzolarda 
alıştığımız uçarı neşe, yerini canlılık içinde ağırbaşlı, buruk bir anlama bırakır. 
8 ölçü tekrar eden canlı bir motivden kurulu Introduction'dan sonra beş zaman
lı bir füg yazısı içinde bu ilk motivden kurulu tema geliştirilir ... Esasen bu füg 
yazısı beşinci zamanda, yani bass'ların girişiyle yapı özelliğini kaybeder ve nor
mal bir armonik yazı olarak sürer. 77. ölçüde başlayan iki zamanlı crescendo' dan 
sonra 9. ölçüde ikinci kontra tema girer. .. 

1. Tema: 
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2. Tema: 

159. ölçüden 176 ya kadar süren bir modülation bölümü vardır. Mi minör to
nalitesine geldiğimizde bu modülation'lar üçer ölçülük gruplar halinde gelişir. 

Ritmo di tre battute diye adlandırılan bu bölümde sonra her üç ölçünün ilki! 

timpani vuruşuyla, daha sonra korno tarafından belirtilerek devam eder. Daha 
sonra ayni canlı motiv'in Ritmo di quatro battute'de daha başka bir kişilik ka
zandığını görüyoruz. Bu bölüm kısaca bir gelişme ( developnıent) olarak belirtile
bilir ... 
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Bu gelişme bizi Trio'ya götürüyor. Trio, kuralların aksine zaman değişimi 

içinde kullanılmış. Üç zamanlı olan (3/4) Scherzo'ya, orijinal partitüründe 2/4 
tük gösterilen, ama besteci okuma güçlüklerini ortadan kaldırmak için sonradan 
Cebarre, yani dörtlük zamanı iki zaman içine sığdırmak üzere yazılan iki za-

' manlı bir trio yazmış. Burada bir çifte konturpuan yazısı karşımıza çıkıyor. Son 
sekiz ·ölçüsü tekrar edilen presto girişten sonra : 

konturpuan yazısı duyulur: 
.+ 

Bu iki fikir 530. ölçüye kadar çeşitli değişikliklerle işlenir ve başa dönülür. Koda 
önce Ritme di quatro battute'de karşılaştığımız şekilde başlar, 16 ölçülük "strin
gendo in tempo" ile gelişip, trio fikriyle biter ... 

3. Bölüm : Adagio molto e cantabile 

İki ölçülük bir girişten sonra bütün bölüm boyunca duyacağımız iki temadan 
ilkini yaylı çalgılar verir : 

ve nefesli çalgılar her cümle sonunu tekrarlayarak kadans tekrarı yaparlar ... Bu
nu 25. ölçüde ikinci tema (3 / 4) kovalar ... 

ve bunu da 33. ölçüde bir kontra melodi kemanlarda duyularak kovalar. 
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Bu bölüm baştan sona bu üç düşüncenin çeşitli şekillerde değiştirilmesi ile deği
şik tonlarda işlenir .. . 

4. Bölüm: Presto-Allegro assai 

Üçüncü bölümün sonundaki ölüm sessizliği veren PP (piannissimo) nüansı 
içinde bu bölümün hiç te uyuşmayan çok kuvvetli giriş akoru mükemmel bir 
kontrast teşkil eder. Bu yedi ölçülük hızlı giriş ünlü recitativ'lerin başlangıcıdır .. . 

Bu bölümü genel olarak bir Rondo olarak sınıflandırırlar. Beethoven ise 
1822 de not defterine karaladığı satırlarda "Dördüncü bölüm variation'ları" adını 
veriyor. Herhalde en doğrusu da bu bölümün bir variation olduğudur. Beş 

değişik karakterde kullanılan bir tek tema ve bir koda ... 

Yedi ölçülük lntroduction'dan sonra,. viyolonsel ve kontrabasların sunduğu 
bir recitativ girer. 18. ölçüde baştaki giriş tekrar eder. Bu her iki kullanış birbirini 
fikir olarak tamamlar (soru ve cevap cümleleri). 

Aslında bu soru-cevap fikri bütün recitativ boyunca vardır. Şöyle ki, bas
lardaki melodiler, üç bölümden beri süre gelen kapanıklığı, sıkıntıyı, sessizliği ye
terli bulmakta ve isyan etmektedir. Artık neşeli bir melodi gerektiğini, herkesin 
bunu istediğini söyler. Basların bu soru ifadelerine orkestra ilk üç kısımda rast
ladığımız bazı neşeli bölümleri duyarak cevap verir. Oysa ki, basların istediği 

yepyeni ve insancıl bir melodidir. Nihayet bulunur ve sessizlik ve heyecan içinde 
bu güzel tema önce baslar (92. ölçü) tarafından duyurulur : 

İkinci kullanışa Çello ve Viyolalar asıl temayı çalarken kontrabas bir kontra me

lodi ile eşlik eder : 
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Bu arada fagot bu iki melodiyi başka bir melodi ile süsler. .. Temayı 140. ölçüde 
kemanlar, 164. ölçüde de bütün orkestra alarak diğer kontra melodileri de çeşit
Jeyerek geliştirirler ve 209. ölçüye yapılan bir atak'la dördüncü kısmın başındaki 
fırtınalı giriş duyulur. Az önce bass'ların recitativine benzer bir bariton recitativi 
duyarız. Beethoven'in sözlerini kendi yazdığı bu bölümde: 

' 
Ey dostlar, bu sesler devam etmemeliJ 

Mutluluğun, dostluğun şarkısını neşeyle söyleyelim ... 

der .ve yine bariton, Schiller'in övgüsünün ilk sekizliğini tek başına, orkestra eşli
ğinde söyler, ve koro son dörtlüğü tekrarlar. Solo kuvartet aynı melodiye ikinci 
sekizliği (Stanza) uygulayarak söyler. Bu-kere orkestra da konturpuan şeklinde 

bir kontra melodiyi söyler. Bu kere son dörtlüğü gene koro tekrar eder. 4 ölçülük 
bir drkestra geçişinden sonra tenor ve bariton üçüncü sekizliği asıl melodinin bi
raz değişik şekli ile söyler : 

Bu bölümü alla marchia temposunda bir ikinci kısım kovalar ... Piccolo, kontra
fagot, çelik-üçken, zil ve büyük davul'un katılmasıyla küçük bir bando orkestra
ya katılır. Bu çalgıların bir senfonik orkestrada ilk kullanılışlarıdır. Orkestranın 

çaldığı melodi : 

tenor'un söylediği ile kontra melodi teşkil eder. Tenor şiirin 4. stanza'sını seslen
dirir ... Stanzanın bu ilk dörtlüğünün son iki mısramı koro da beraber söyler. Bu 
kısım tam bir mehter müziğidir. Bestecinin Viyana önlerine kadar gelen Türk 
ordularının mehter takımlarından etkilendiği söylenir ... 

Bunu çifte fugato (küçük füg) bir orkestra interlüdü kovalar : 
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ve bölümün bu ikinci kısmı da koronun muhteşem finali ile biter ... Üçüncü kı
sıında bas trombon ve bass'ların (cello ve kontrabas) eşliğinde tenorlar ve baslar 
şiirin son sekizliğine başlarlar. Bu haşmetli ağır kısım andante maestoso mistik 
bir karakter taşır. Bu ana kadar duyduğumuz neşe ve heyecan birden bire dinmiş, 
koyu bir tanrısal müzik başlamıştır. Önce bas ve tenorlar tarafından aynı sesle 
söylenen melodi 8 ölçü sonra bir koral havasına bürünür: 

ev ı .. Ol 1 .1 J rT" t' 1 r r 

Bu bölüm senfoninin doruk noktasıdır. 

Seid umschlungen, Millionen 
Diesen Kuss der ganzen W elt 
Brüder-überm Sternenzelt 
M uss ein lieber V dter wohnen. 

Dördüncü kısımda birinci neşe teması ve son tema beraberce işlenmiştir. Bu bö
lüm de söyleniş bakımından en zor olan kısımdır. Bütün partilerde dolaşan asıl 

melodi mistik bir piyanosimmo'ya (çok hafif ses) doğru kaybolur ve eserin koda'sı 
bölümün birinci teması ile başlar, bunu solo kuvartet'in birinci stanzanın sözle
riyle söylediği bir bölüm ve koronun son stanza ile bestelenmiş büyük finali ko
valar ve eser bu final ile biter. Eserin sonu da senfoninin başında olduğu gibi ge
ne La ve Re tonları ile işlenmiştir ... 

İşaret ettiğimiz bu teknik örgü tabakasının üzerinde, yine yukarda gördüğü
müz varlık tabakaları yükselir. Bu tabakaların alt basamağını duygu basamağı 
oluşturur. Eseri dinlerken, ağır bir duygululuk, bizi içimizden kavrar ve kendine 
çeker. Bu genel neşe düşüncesine bağlanan ve ondan doğan bir duygululuk ta
bakasıdır. Bu duygu tabakasının üzerinde, bir başka tabaka daha yükselir. Bu 
tabaka, insan sevgisi ve insanların kardeşliği düşüncesinin objektivleştiği, insanın 
özü ile ilgili derin bir metafizik tabakadır. Besteci, bunu işlerken, şiirin, sözün 
etkisinden de faydalanmayı bilir.-

Anlaşıldığı üzere, müzik eserleri de, yukarda göstermeğe çalıştığımız gibi, 
iki varlık alanından oluşuyor: real ve irreal yapılardan. Real yapıyı, Roman In
garden'in yaptığı gibi müzik eserlerinden çıkaramayız. O, zorunlu bir varlık ala
nıdır. Ama ne var ki, bu real varlık alanı irreal varlık alanının varlık tabaka
larının çok ağır baskısı altındadır. Bunun için, çoğu müzik eserlerini dinlerken, 
real varlığı bize veren duyulur algı, yaşantı ve duygularımız içinde çok kolaylıkla 
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erir. Bu durum, muzıgın bir özelliği olarak kendini gösterir. Ama, bu muzıgın 
dü:;tl varlık alanının olmadığı anlamına gelmez. Tersine, müzik eseri de, bir ob
jektivation olarak böyle bir düal varlık alanına dayanır.-

Yukarda bir örnek vermek üzere Beethoven'in iki eserine işaret ettik. Mü
zik eserinin varlık tabakaları problemi, yeni bir problem olarak kendini gösteri
yor.~ Böyle bir araştırma bir müzik ontolojisi olacaktır, ve müzik ontolojisi, kendi
sine iİgi duyacak müzikologları bekliyor. 

III. Sanat Eserinin Ontik Yapısı ve Estetik Değer 
Güzelliğin Ontolojik Olarak Belirlenmesi 

Estetik değer, oldum olası estetik için bir merkezi problem olarak görülmüş 
ve "üzerinde düşünülmüştür. Ama, ne var ki, modem ontolojiye gelinceye kadar 
bu problem kah metafizik, modern psikoloji kurulduktan sonra da kah psikolojik 
olarak ele alınmış ve değer problemi bu yolda çözümlenmek istenmiştir. Örne
ğin, daha Platon, bu konuyla uğraşmış ve güzelliği bir ide olarak tanımlamıştı259 • 

Daha sonra bu görüş, çeşitli değişmelere uğrıyarak sürüp gider. Örneğin, günü
müzde de metafizik teori geçerliğini sürdürür. Modern psikoloji, buna karşılık 
estetik değeri bir psikolojik obje olarak anlar. Örneğin Theodor Lipps, estetik 
değeri Einfühlung fenomenine bağlıyarak açıklar. Buna göre estetik değer, süb
jektiv, yani süje'ye bağlı bir değerdir. "Y a1nız bu Einfühlung var olduğu sürece, 
biçimler güzeldir. Biçimlerin güzelliği, biçimlerde kendi ideal, hür hayatımı yaşı
yarak onlardan haz duymamdır. Ama, bunu yapamadığım zaman, biçimde ya da 
biçime bakarken içimden hür olmadığımı, kendimi engellenmiş, bir zora yenilmiş 
duyduğum zaman, bu biçim çirkindir."260 Böyle bir görüş, salt psikolojik bir gö
rüştür, nasıl ki, yukardaki "güzel ide'dir" diyen görüş de, salt metafizik bir gö
rüştür. Estetik değer anlayışları, çoğu bu iki extrem yönde gelişmişlerdir. Ne 
var ki, bu iki düşünüş. yönü de, estetik değerin karşımıza çıktığı yerde değil 
de, daha çok soyut bir sfer'de onu araştırmak istiyor. Böyle bir araştırma tarzı, 
objenin kendini değil de, obje hakkındaki bir düşünce ve tasavvuru ifade ediyor. 
Yani intentio recta'ya değil de, intentio obliqua'ya dayanan bir araştırma olu
yor. Metafizik estetik, estetik değer hakkında bir varsayımda bulunuyor ve sonra 
bu varsayımdan deduktiv olarak bir estetik değer felsefesi geliştiriyor. Buna kar
şılık, psikolojik ve psikologist estetikler, süjeye ait bir akt'ı objeye bir değer yük
lemi olarak yüklüyor. Oysa, "güzel, bu (obje ile) bütün bir ilgi içinde ne ben'dir 
ne ben'in faaliyetidir, tersine, güzel sadece objedir."261 Ama, gerek metafizik este-

259) Bk. İ. Tunalı, Grek Estetik'i. 
260) Th.Lipps, Aesth. s. 24 7. 
261) N. Hartın. Aesth. s. 28. 
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tik gerekse psikologist estetik, güzel'in obje'de, estetik obje'de temellendiğini gö
remediler. 

Estetik değer, güzel dediğimiz şey, obje'dir, yani estetik değerin taşıyıcısı 

obje'dir. Ama, bu ne çeşitten bir objedir? Onun bir obje olarak var-olanlar ara
sında, var-olanlar düzeninde belli bir yeri vardır, ama, değer dediğimiz var-olan, 
herhangi bir var-olan değildir. "Güzelin ülkesi, real dünyanın yanında bir dünya 
değildir. Tabiat, insan, arzu edilmeyen komik ve tragik yanlarıyla hayat, bilgi ob
jesi olabilen her şey, estetik algının ve hazzın objesi de olabilir. Ama, onda, este
tik algının kavradığı şey ile bilginin kavradığı şey aynı şey değildir. Bir coğrafi 
manzara, estetik olarak kavranan manzara değildir."262 Estetik değer şu halde, 
bir real obje ile aynı şey değildir. Onun ne tarzda bir var-olan olduğu, estetik de
ğerin en yetkin bir şekilde kendini gösterdiği sanat eserinde belirlenebilir. Çünkü, 
güzel dediğimiz değer, bir objektivation ile ilgilidir. Güzelin ne olduğu, objekti
vation'un ontik tabakaları çözümlenmekle tayin edilebilir. Objektivation'un ne 
olduğunu bundan önce belirlemiş ve tanımış bulunuyoruz. Objektivation, objek
tivleşmiş tinsel varlıktır, böyle bir varlık, real varlık ile, bilgi objesi ile bir on
tolojik zıtlık içinde bulunur. Bunun için, bir coğrafi manzara inestetiktir, çünkü, 
o, bir real varlığı gösterir. Böyle bir real varlık olarak da, "o, kendi başına VZl!

dır, onu seyreden biri olmaksızın da vardır."263 Bunun nedeni, objektivation'un 
heterojen iki varlıktan meydana gelmiş olmasında temellenir. Daha önce de be
lirlenmiş olduğu gibi, bu sfer'lerden biri real yapı, öbürü de irreal yapıdır. İmdi, 
estetik değeri yalnızca real sfer'e geri götürebilir miyiz? Böyle bir durumda es
tetik obje ile real objenin özdeşleştirilmesi gibi bir sonuca ulaşırız. Böylece de, 
artık bir coğrafi manzara estetik bir obje olur. Öte yandan estetik değer acaba 
yalnız arka-yapıya indirgenebilir mi? Yani anlam ve ide sfer'ine? Böyle bir indir
gemeyi, Platon'dan beri bir çok idealist denemiştir. Nitekim, güzel ide'dir, tanı

mı, estetik değeri arka plan teme1i üzerinde belirlemeye çalışmayı gösterir. Çün
kü, bu tanımda, real sfer, hiç işe karıştırılmıyor. "Estetik değerin, objenin özel
likle irreal arka-yapısına dayanması hiç bir yolda olamaz. Bu böyle olsaydı, o 
zaman estetik değeri real ön-yapı olmadan da görünüşe çıkarmak mümkün olur
du. "264 Buradan şu sonuca ulaşılır: estetik değer, estetik objenin, objektivleşmiş 

tinsel varlığın ontik struktur'unun bütünüyle ilgilidir. Ve estetik değer, ancak bu 
ontik struktur'un ontolojik analiziyle belirlenebilir. Böyle bir ontolojik analize 
başvurmadan yapılacak estetik değer belirlemeleri, ontik temelden yoksun kala
caktır. Bunu başka türlü söylersek, estetik değer teorisine açılan yol, zorunlu 
olarak sanat ontolojisi temelinden kalkacaktır. Çünkü, estetik değerin taşıyıcısı, 

262) N. Hartlı. Zur Grundleg. d. Ontolog. s. 23. 
263) Aynı eser, s. 23. 

264) N. Hartın. Das Problm. d. geist. Seins, s. 381. 
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estetik objedir, sanat eseridir; bunu yapı bakımından araştıran ontoloji, sanat on
tqlojisidir. Buna göre, sanat ontolojisi, estetik alanında ontolojik bir önceliğe sa
hiptir. Güzellik teorisi, sanat ontolojisinin yaptığı varlık analizine ve bu analizin 
sonuçlarına dayanır. "Estetik değer karakteri, güzel-olma ve bunun gösterdiği 

afrılıklar, hiç de az olmıyarak objenin struktur'una dayanır; estetik değer karak
teri, en iyi bir şekilde obje struktur'u ve yalnız obje struktur'u üzerinden değer 
analizine götürebilir."265 Buradan, tabiatiyle estetik objenin yapı analizinin este
tik için sahip olduğu önem açık olarak belirir. "Objenin struktur analizi, estetik'in 
te.rpel bir ödevi olur; hem daha sonraki akt problemi hem de değer problemi ile 
ilgili en önemli bilgiler ilk plftnda struktur analizinde bulunur."266. 

Demek oluyor ki, estetik değer problemi, doğrudan doğruya estetik objenin 
ontolojik analizi ile gün ışığına çıkarılabilir. Çünkü, estetik değer, estetik obje
nin on tik yapısında temellenir. Buna göre, estetik değerin antik temelleri vardır .. 
ve ilk araştırılması gerekli olan şey de bu ontik temellerdir. Bu, yalnız Nicolai 
Hartmann için böyle değildir, ontolojik temelden hareket eden bütün estetikçiler 
için böyledir. Şimdi buna bir örnek olmak üzere ilkin Max Bense'nin ve Roman 
Ingarden'ın değer anlayışına kısaca dokunacağız ve sonra bunların karşısına Ni
colai Hartmann'ın değer anlayışını koyacağız. 

1. Estetik değerin realite'ye-katılma olarak belirlenmesi 

İmdi, Max Bense'ye göre, estetik obje de bir var-olandır, ama, daha önce 
görmüş olduğumuz gibi, herhangi bir var-olan değil de, özel çeşitten bir var-olan
dır. Örneğin, o, real varlık tarzında bir var-olan değildir. Real varlık, maddi, fi
zik varlıktır. "Fizik dünya, real olarak burada'dır. Estetik dünya, real olarak bu
rada var değildir; o, yeni bir varlık modus'u gösterir; ve kelimenin hakiki anla
mında estetik bir varl~ analizi gösterir ve bu analizin neticesi de sanat eserleri
dir."267 Estetik dünya, fizik dünyadan, ontolojik bakımdan farklıdır. Fizik dün
ya, gerçektir, realdır, buna karşılık sanat eseri bu anlamda bir gerçeklik değildir. 
Seyrettiğimiz bir tabloda, dinlediğimiz bir müzik parçasında bir realite aramayız, 
onda başka bir değer ararız, yani o şiir ya da tablonun güzel olup olmadığını so
rarız, onlarda güzellik değerini ararız. Güzellik dediğimiz değer ise, gerçeklik de
ğildir. "Güzellik, gerçekliği aşar."268 Yani güzellikle gerçeklik birbiriyle örtüş

mez; güzellik, real varlık, gerçeklik yönünden transcendent'tir, aşkındır. "Güzel, 
sanat eserinin gerçekliği aşması bakımından transcendent'tir. Ama, bu transcen-

265) N. Hartın. Aesth. s. 82. 
266) Aynı eser, s. 82. 
267) Aynı eser, s. 26. 
268) M. Bense, Aesth. 25. 
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<lence, ne ethik ne de dinsel bir transcendence'tir, tersine, o, özellikle estetik bir 
akt'tır. Transcendence, realiteden bir kurtuluşu ifade etmez, sanat eserinin maddi, 
duyusal halinin ortadan kaldırılmasını değil, tersine transcendence, estetik anla
mında, sanat eserinin gerçeklikten bir şey içerdiğini ifade eder."269 Sanat eseri 
gerçekliği aşar; gerçeklik kategorisine dayanarak, biz, san~t eserini açıklıyamayız, 
sanat eserinin güzelliği, onun gerçekliği anlamına gelmez. 

Buradan güzellikle gerçeklik arasında belli bir ilginin olduğunu görürüz. 
"Güzelliğin gerçekle olan ilgisi temelli bir ilgidir. Bu ilginin kaybı, sanat eserinin 
ortadan kalkmasını ifade eder."270 Güzellik, bir yandan gerçekliği aşıyor, öbür 
yandan da yine gerçekliğe dayanıyor. Buna göre, şimdi öyle bir kavram bulma
lıdır ki, bu durumu tam olarak gün ışığına çıkarabilsin. Böyle uygun bir kavra
mı, Max Bense, daha önce üzerinde durmuş olduğumuz Realiteye-katılma (Mit
realitaet) kategorisinde bulur. Realiteye-katılma kavramı, bu duruma ışık tuta
biliyor. Çünkü, bu kategori altında tam bir gerçeklik anlaşılmıyor, tersine, reali
teyle belirli bir ilgi korunmuş oluyor. Realiteye-katılma, bu yönden uygun olarak 
bulunmuş bir kavramdır. 

Tabiatta, real varlıkta gerçeklik söz konusu olduğu halde, sanatta güzellik, 
yani realiteye-katılmak söz konusudur. "Güzellik dediğimiz estetik kavram, var
lık teorisi yönünden ontolojik bir kavram olan realiteye-katılma kavramı ile belir
lenir. Güzelin tanımı ve çözümü, buna göre, eninde sonunda realiteye katılmanın 
araştırılmasına varır."271 Realiteye-katılma kategorisinin ne olduğunu biliyoruz. 
Modal-kategorileri ele alırken bunun üzerinde durmuştuk. Realiteye-katılma sa
nat eserini belirleyen bir modal-kategoridir. Bu kategori ile güzellik eş anlamlı 

iki kavramdır, yani güzellik, realiteye-katılma kategorisinin synonimasıdır. "Gü
zellik deyimi, -ilkin, estetik olumluluğu dile getirdiğimiz bütün nitelikleri kavra
yan bir kavramdır - sanat eserlerinin varlığının özel bir halini kavrıyan bir mo
dalite olarak etkiler (Tıpkı klasik mekanikte realite deyiminin fizik ayrımları ku
şatarak karakterize etmesi gibi)."272 

Burada, sanat eseri ile tabiat arasında belirli bir paralelizm kendini gösteri
yor. Sanat, tabiat ile aynı sırada değildir, tabiata göre aşkındır (transcendent). 
Böyle olduğuna göre, onları belirleyen kategoriler de eo ipso başka olacaktır. 
"Nasıl gerçeklik tabiatın varlık-modusunu ifade ediyorsa, güzellik de sanat eser
lerinin önemli bir modalitesidir. Güzellik, realiteye-katılma dediğimiz ontolojik 
kavramı ifade etmek için estetik'in hazır olarak bulduğu bir terimdir. "273 Gerek 

269) Aynı eser, s. 25. 
270) Aynı eser, s. 25. 
271) Aynı eser, s. 24. 
272) Aynı eser, s. 26. 
273) Aynı eser,s. 24. 
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güzellik ve gerekse realiteye katılma aynı anlama gelir. Güzellik demek, realiteye
. katılına demektir, realiteye-katılma demek, güzellik demektir. 

Şimdi buradan hareket ederek güzellik dediğimiz değeri çözümlemeğe ge
çebiliriz. Hatırlayacağımız gibi, daha önce bu iki modalite arasında bir karşılaş-

' ,,tırma yaparken, şöyle bir sonuca ulaşmıştık: Realiteye-katılma dediğimiz estetik 
modalite, realite modus'undan daha zayıftır: W-7CW. Şimdi bu münasebetten 
güzelliğin belirlenmesine geçebiliriz. Max Bense, bunun belirlenmesinde Oscar 
Becker'in temel figüründen hareket eder. Bu temel figüre göre, real sfer, realiteye-
·~atılma kategorisi ile tamamlanır. Ve Oscar Becker, böyle bir varsayımdan ha
. reketle şöyle bir tablo elde eder : 

N' Zorunluluğun negat'ı 
W' Realitenin negat'ı 

M' İmkanın negat'ı 

N Zorunluluk 
W Realite, gerçeklik 
M İmkan 

Sonra bunlara realiteye-katılma (Cw), imkana-katılına (Cp) ve zorunluluğa 
katılma (Cn) kategorilerinin katılmasiyle şöyle bir tablo ortaya çıkar. 

Cw ıc~ 
CM Cf\i 

N=W C-N Ct.i M·=w· 

Şimdi buradan hareket ederek Max Bense güzelliği modal-kategorial olarak 
belirlemek ister. Ne var ki, Max Bense, bu modal münasebet içinden üç güzellik 
imkanı türetir. Bunlar sırasıyla, sanat eseri güzelliği, teknik güzelliği ve tabiat gü
zelliğidir. İlkin sanat eserinin güzelliğini ele alalım. "Sanat güzelliği, onda realite
ye-katılma kategorisinin tesadüf karakteriyle ortaya çıkmasıyla karakterize edilir. 
Tesadüf, aynı zamanda, imkan ve zorunlu olmayışı ifade eder. Buna göre, yu
kardaki tablomuzdan, zorunlu olmayış ve imkan alanının realiteye-katılma alanı 
üzerine yayıldığı kabul edilirse, sanat güzelliğinin modal ifadesi için bir figür elde 
edilir. "274 

274) Aynı eser, s. 30. 
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N 

Bundan sonra teknik güzellik gelir. "Onda doğrudan doğruya zorunluluk, 
realiteyi kaplar."275 Buradan da teknik güzelliği karakterize eden şöyle bir tablo 
meydana gelir: 

[ w 
1 c \V J N 

~ 

l. ~ J 
v 
M 

Tabiat güzelliği için de Max Bense şöyle bir figür elde eder: 

[~= IC\vl 

Sonra buradan Max Bense bu ifadeleri Boole'ün formül diline dökerek aşa
ğıdaki gibi denklemler elde eder. 

Sanat güzelliği (Sg-) 
Teknik güzelliği (T g) 
Tabiat güzelliği (Tag-) 

Sg = (W + Cw· N') . M 
Tg = (W + Cw N).M 
Tag = (W + Cw 

Şimdi bu formülleri açıklamak istersek şöyle diyebiliriz: Sanat güzelliğinde 
söz konusu olan şey, realite ve realiteye katılmadır. Ama, buna tesadüf ve imkan 
da katılıyor. Çünkü, sanat eseri, mümkün ve tesadüfi bir yaratmaya dayanır, on
da bir zorunluluk söz konusu olamaz. Çünkü, sanat güzelliği yaratma ile ilgilidir. 
Teknik güzelliğe gelince: Bunda yine realite ile, realiteye-katılma temeldir. Ayrıca 
buna bir de imkan katılır. Çünkü teknik eserler olmuş olan, tabii objeler gibi, 
insanın dışında olan bir şeyi değil de, insanın yaptığı bir şeyi ifade ederler. Bu 
bakımdan onda bir imkan söz konusudur. Fakat, bununla da teknik güzellik be
lirlenmiş olmaz. Teknik eserler, örneğin bir saat, bir otomobil, bir buzdolabı v.b. 
bir industri ürününü gösterirler. Onlar bir fabrikationu ve bir industri produk
tion'unu ifade eder. Fakat, böyle bir teknik ürün, aynı zamanda zorunluluğu da 
gösterir. Çünkü bir teknik eser, bir makine de, parçaların zorunlu bir bütününü 

275) Aynı eser, s. 30. 
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gösterir. Bozulan bir makine, aynı zorunluluk ilkesine dayanarak mühendis tara
fından tamir edilir. Teknik eser, teknik güzelliği, sanat güzelliğinden farklı ola

. rak zorunluluğu içine alıyor. 

Tabiat güzelliğine gelince: Burada, ilk plfında bir gerçeklik ile karşılaşıyo
ruz. Ama eğer tabiat güzelliğinde sadece realite söz konusu olsaydı, o zaman on

' da güzelliğin söz konusu olmaması gerekirdi, çünkü, güzelliğin aynı zamanda 
realiteye-katılma olduğunu biliyoruz. Buna göre, tabiat güzelliğinde gerçekliğin 

. yanısıra, gerçekliğe-katılmanın da bulunması gerekir. 

Şimdi, yukardaki açıklamalarımızın ışığı altında, Max Bense'nin formülleri
.'ni daha basitleştirip şu formülleri ve figürleri elde edebiliriz : 

Sg=W.IR. Z 

W gerçeklik, realite 
IR Irrealite 
Z Tesadüf 

Tg~W.IR.N 

· W gerçeklik, realite 
IR Irrealite 
N Zorunluluk 

Tag = W.IR. 

W Gerçeklik, realite 
IR Irreali te 

Sanıyoruz ki, Max Bense'nin düşünceleri bu figür ve formüllerde daha bir 
açıklık elde ediyor. 

2. Estetik değerin mutlak bir değer olarak kavranması. 

Roman Ingarden de, çok derinden olmasa bile yine de değer problemi ile 
ilgilenir. Ama, estetik değeri ele alışı ve yorumlayışı ilk bakışta paradoxal bir 
özellik gösterir. Roman Ingarden, iki değeri birbirinden ayırmakla işe başlar; 
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bunlar sanat değeri ve estetik değerdir. Bu ayırmayı şöyle temellendirmek ister. 
"Sanat değerleri, sanat eserinde ortaya çıkar, ikinciler ise, somut olarak ilkin es
tetik objede. Birinciler, tamamen özel bir anlamda relativ'tir, öbürleri ise yine 
özel bir anlamda mutlak değerlerdir."276 Burada, bu değerlerin çok özel olarak 
birbirlerinden ayırdedilmek istendiğini görüyoruz; bu ayırma, birinci türden de
ğerlere relativlik, ikinci türden değerlere mutlaklık yüklemekle yapılınak isteni
yor. Fakat, bunların göreliliğini ve mutlaklığını anlamak için, ilkin onların ne 
olduğunu bilmemiz gerekir. Örneğin sanat değeri nedir, nasıl bir değerdir? Ro
man Ingarden'e göre, "bir sanat eserinin sanat değeri, - sanat kültürüne ve sanat 
eserini kavrama yetisine sahip olan ve sanat eserini seyreden bir süje var oldu
ğunda - estetik objede uygun estetik değerle yüklü nitelikleri ve estetik değer ni
teliklerini aktüelleştirmek için araç olan sanat eseri elemanlarında içerilir. Sanat 
değeri, belli bir erek için bir araç değeri olduğu için relativ'tir. Sanat eserine o, 
yalnız estetik objede aktüelleşen değer ile ilgili olarak yüklenir."277 Buradan an
ladığımıza göre, Roman Ingarden'ın sanat dediği şey, bir sanat eserinde seyirci 
bakımından söz konusu olan ve sanat eserine bu yönden yüklenen, ona yorulan, 
atfedilen şeydir. Daha geniş bir anlamda bunu düşünürsek, sanat eseri için te
melli olmayan, onun özüne ait olmıyan bir değerdir, seyircinin hoşuna gitme 
ereği için bir araç olan hoş değeri gibi. Bunu daha iyi anlamak için estetik değe
rin ne olduğunu sormalıyız. "Estetik değer, buna karşılık, estetik değer nitelikle
rinin bir çokluğunda temellenir, ve bir erek için bir araç olmaması anlamında da 
mutlak bir değerdir. Örneğin, estetik değer, insanların hoşuna gitmek ereğine 
hizmet etmez ... Estetik değer, aynı zamanda, estetik objede içerilmesi bakımından 
mutlaktır; çünkü, o, objede ortaya çıkan estetik değer nitelikleriyle çözülmez 
bir bağla bağlıdır."278 Yine buradan, bu komplex ifadeden, estetik değerin doğru
dan doğruya estetik objenin antik yapısı ile ilgili bir değer olduğunu anlıyoruz. 
Ama, bununla beraber, bu iki değerin ne olduğu hakkında henüz belirli bir bilgi 
edinemiyoruz. Böyle bir bilgi edinebilmek için, Roman Ingarden'den bir iki cüm
le daha alıp üzerinde durmak gerekiyor. «Estetik değer, özel sentetik kalitativ 
bir elemandır, ya da, estetik objeye yapışık özel değer kalitelerinin seçkin bir 
çokluğudur. Alışıldığı gibi, güzellik denen bir şey genellikle estetik değerlerin 

özel bir halidir."279 Buradan, artık, Roman Ingarden'ın estetik değer deyince ne 
anladığını oldukça belirli olarak anlıyoruz. Bu değeri özel olarak güzellik diye 
adlandırabiliriz. Güzellik değeri, buna göre, onu seyredene bağlı olmıyan bir de
ğerdir. Ve bu anlamda da bir mutlaklığa sahiptir. Çünkü, güzellik ya da estetik 
değer, estetik objenin ontik yapısında temellenir, varlığını kendinden, yani bu 

276) R. Ingard. Un ters. Zur Ontolog.d.K. s. 244. 
277) R. Ingard. Unters. zur Ontolog.d.K. s. 244. 
278) Aynı eser, s. 245. 
279) Aynı eser, s. 248. 
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temelden alır. Ve varlığını, bu temelin dışında başka bir varlığa borçlu değildir. 
"Genel olarak estetik değer (ve özel olarak güzellik), hoşlanmadan tamamiyle 

. farklıdır. Hoşlanma, seyirci tarafından gerçekleştirilen bir yaşantıdır ve seyirci
de meydana gelir. Estetik değer ise, bir estetik objede, bu objenin özel bir quali
fication'u olarak ortaya çıkan şeydir. "280 Buna karşılık, sanat değeri, bir başka 

, aracı varlığına dayandığına göre, relativ olacaktır. Estetik değer, başka bir var
lığa ihtiyaç göstermediği için mutlaktır ve bu anlamda mutlak olan bu değer, 

özellikle güzelliktir de. Buna karşılık sanat değeri, seyreden süjenin varlığına ih-
1iyaç duyar, ve bunun sonucu o1arak da relativ'tir. Böyle relativ bir değere hoş 
değeri denebilir. 

Roman Ingarden'ın karmaşık ifadeler içinde anlatmak istediği şey, ta Kant'
tan beri yapılagelmiş olan hoş ve gü:;,el değerlerini birbirinden ayırmadır. Bu 
ayırmanın dayandığı temel, yine ontik bütünlüktür. Güzellik, bir ontik bütün
lüğe dayanır, hoş ise dayanmaz. 
~ 

3. Estetik değerin bir görünüş değeri olarak temellendirilmesi. 

Şimdi, Nicolai Hartmann'ın estetik değeri temellendirmesine geçiyoruz. Ni
colai Hartmann için de estetik değer, estetik objenin struktur'unda temellenir; 
buna göre bir estetik değer teorisiııtn de, kendiliğinden bu yapıya dayanması, es
tetik obje analizi ile işe başlaması gerekir. Tabiatıyla, Nicolai Hartmann da böy
le yapar. O da estetik objenin ontik struktur'undan hareket eder . Bildiğimiz gi
bi, bu yapı bir irrealite ve bir realite sfer'inden ibaret olup, bu, tinsel varlığın 
bir objektivation'unu gösterir. İmdi, estetik değer, bu objektivation içinde ortaya 
çıkar. Bunun için estetik değer, bir obje oluş ile ilgilidir. "Estetik değer, obje ola
rak obje değeridir."281 Bunun anlamı ise şudur: Estetik değer, var-olan bir şey 
ile ilgili değildir, yani real bir var-olan ile. Real olan şey, onu algılayan süje
den, ben'den bağımsı~ olan bir şeyi ifade eder. Çünkü, "real olan varlık, kendi 
başına vardır."282 Bu anlamda, estetik obje dediğimiz varlığın real yapısı, onu 
seyreden, kavrıyan süjeden bağımsızdır; o kendi başına vardır. Acaba, estetik 
değer, böyle kendi başına var-olan bir şeye mi dayanır, onunla ilgili bir değer 
midir? Buna hayır demek gerekir. Çünkü, "estetik değer, doğrudan doğruya real 
olan ya da kendi başına var-olan bir şeyin değeri değildir; nesne değerleri (Gü
terwerte), vital değerler ve ahlak değerleri gibi."283 Estetik değer kendi başına 
var olan, real bir varlığı olan bir var olan ile ilgili değildir. Buna karşılık onun 

280) Aynı eser, s. 247. 
281) N . Harthm. Aesth. s. 81. 
282) N. Harthm. Das Problm.d.geist. Seins, s . 381. 
283 ) N . Harthm. Aesth. s . 347. 
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irrealite ile ilgisi acaba nedir? Estetik değer irreal varlıkla da doğrudan doğru
ya ilgili değildir. Çünkü, irrealite, real bir yapıda ancak kavranır, böyle bir real 
varlığa dayanmadan irreal bir var-olan kavranamaz. İrreal varlığın özelliği, onun 
görünen bir irrealite dünyası olmasıdır. Bu irrealite dünyası, ancak objektivleştiği 
zaman görünebilir ve kavranabilir. İmdi, buradan kendiliğinden şöyle bir som 
ortaya çıkıyor: Estetik değer, ne yalnız real varlıkla ilgilidir ne de yalnız irreal 
varlıkla ilgilidir. Buna göre acaba bu iki sfer arasındaki münasebetle ilgili ol
masın? Bu iki sfer arasında tek bir münasebet formu vardır, bu da görünme'dir. 
İrrealite alanı, arka-yapı, ön-yapıda, real yapıda görünüşe ulaşır. Bu, tersine 
çevrilemeyen bir münasebettir. Daima idealite, real yapıda görünür, real yapı 

tarafından taşınır. İşte, estetik değerin dayandığı temel bu görünüş temelidir. 
"Estetik değer, görünüş değeridir. İçerik bakımından o daima ön-yapı ve arka
yapıyı kuşatır ve ne birbirinden ne de öbüründen estetik değer koparılıp alına

maz. "284 Estetik değerin bağlı olduğu fenomenin görünüş olarak belirlenmesi 
önemlidir. Çünkü, görünüş bir gerçekleşme, bir realisation değildir. Gerçekleş

me, belli bir anlamda görünüş ile bir karşıtlık ilgisi içindedir. Her sanat ese
rinde daima böyle bir görünme, görünüşe çıkma söz konusudur. Örneğin, bir 
portre yapan bir ressam, burada bir tealisation akt'ı içinde değildir. Gerçekleş

tirme, realisation demek, onu var-kılmak, ona realite sağlamak demektir. Oysa, 
yapılan bir portre hiç bir zaman bir realite değildir; onun bir realitesi vardır, 

ama bu onun portre olarak realitesi değildir. Portrenin portre olarak realitesi ta
biattadır. Sanatçının yaptığı şey, tabiattaki varlığa tuval üzerinde biçim vermek, 
yani keten bezi üzerinde onu yorumlamak, onu, düşünce ve karakter özelliği ile 
görünür kılmaktır. Tuval üzerinde gördüğümüz figür, bunun için gerçek değil, 

ama görünüş halinde bulunan bir var-olandır. Böyle görünen bir şey, bir realite 
değil, ama, bir real varlığın tuval üzerindeki görünüşüdür. Böyle bir var-olan, 
kendi başına bir var-olan değil de, onu sadece algılıyan bir süje için bir var
olandır. Estetik değer, bunun için kendi başına var-olan bir şeyin değeri değil 
"tersine, yalnız görünüş içinde var olan bir şeyin değeridir, buna göre, yalnız 
bizim-için-var-olan bir şeyin değeridir; aynı zamanda şöyle de denebilir: estetik 
obje, salt-obje-varlığı olarak bir obje-varlığının değeridir."285 

Demek oluyor ki, estetik değer, bir görünüş değeri ve bir obje varlığı de
ğeridir. Ancak, yukardaki sözlerden çıkan anlama göre, bu görünüş, bu objek
tivleşme, bağımsız, kendi başına var olan bir şey değildir. Tersine, o, onu sey
reden, onu estetik olarak kavrıyan bir süje için vardır. Buna göre, estetik değe
rin, süje ile belli bir ilgisinin olması gerekmez mi? Yani, estetik değer süje ile il
gili bir değer değil midir? Nicolai Hartmann, bunu kesin olarak reddeder. Este-

284) Aynı eser, s. 358. 
285) Aynı eser, s. 34 7. 
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tik değer, "ne akt değeridir (ister algı ister haz olsun) ne de var-olan bir şey 

olarak var-olan bir şeyin değeridir, tersine obje olarak obje değeridir. Bunun 
- için, estetik değer, gerçeklikten bağımsızdır ve görünen şeyin gerçekleşmesinden 

de. "286 Estetik değer dediğimiz objenin bilgi objesinden olan kesin ayrılığı da yi
ne bu noktada açık olarak belirir. "Estetik değer, bizim-için obje-olmaya daya

' pır. Bilgi objesi, yalnız per accidens 'obje'dir; o, ancak, bilen bir süje sayesinde 
b~r obje olur. Buna karşılık estetik değer, essantiel olarak yalnız obje'dir, bunun 
için estetik değerler, obje değeri olarak obje değeridirler, salt 'obje' olma değe

. ridirler."287 Böyle bir obje, estetik değerin dayandığı en temel bir obje, en yetkin 
·bir obje, şüphesiz, sanat eseridir. "Bütün sanat değerleri sadece obje'ye bağlıdır
lar ve akt'a değil. Sanat sanat olarak 'güzel' değildir, sanatın sağladığı haz da 
güzel değildir, tersine yalnız sanat eseri güzeldir."288 

Burada yeni bir kavramla karşılaşıyoruz, bu kavram güzel ya da güzellik 
·.kavramıdır. Sanat eserinin estetik değeri, onun güzelliğini ifade eder. Değerli bir 
şiir demek, güzel bir şiir demektir. Estetik değer (olumlu bir anlamda) ve gü
zellik, sanat eserinde örtüşürler. Şimdi o halde estetik değer, yani artık güzel
lik anlamında ve güzellik olarak estetik değer nedir? Kısacası güzellik nedir? 
Artık güzelliği bir estetik değer kategorisi olarak ele almak istiyoruz. Güzellik, 
oldum olası estetikçileri uğraştırmış, estetik'in en temel problemlerinden biridir. 
Hatta diyebiliriz ki, estetik'in en merkezi problemlerinden biridir. Bunu, estetik'e 
verilmiş olan bazı adlar da doğrular: kalligone, kalliologie (güzellik teorisi ve gü
zellik bilimi) gibi. Ama, ontolojik temelden hareket eden bir teori, yani estetik 
teorisi için, artık güzellik, böyle bütün çalışmaların etrafında dönüp durduğu bir 
problem değildir. Çünkü ontolojik temelden hareket eden bir görüş için, estetik 
varlık alanında araştırılması gerekli asıl problem, estetik objenin ontik struk
tur'udur. Estetik değer ve güzellik, bu ontik yapının ontolojik analizi sonunda 
ortaya çıkar. 

Güzelliği ele alan teoriler, çoğu metafizik karakterdeki teoriler olmuştur. 

Bunları ta Platon'dan beri tanıyoruz. Ama, bütün bu teorilerin Platon'dan günü
müze gelinceye kadar ortak bir yanı var: onlar, güzellik deyince, mutlak, soyut 
bir şey düşünürler. Onlar güzel deyince genel ve tümel bir tanımdan, bir varsa
yımdan hareket ederler, sonra bu varsayımdan deduktion yoluyla çeşitli güzellik 
alanlarına ve bu arada sanat dünyasına inerler. Plotinos'da, Schelling ce Hegel'de 
olduğu gibi. Modern ontolojinin tavrı, böyle deduktiv bir tavır değildir, tersine 
ontolojik ya da fenomenolojiktir. "Şimdi artık burada bir spekulativ güzellik 
metafizik'i söz konusu değildir; tersine böyle iddialı olmıyan, ama uygulanması 

286) Aynı eser, s. 81. 
287) Aynı eser, s. 357. 
288 ) Das Problm.d.geist.Seins, s . 367. 
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çok daha güç olan güzelin fenomenolojisidir."289 Böyle bir fenomenoloji, artık 

bir ontolojidir. Onu metafizik estetikçilerin görüşlerinden ayıran kesin ayrım, gü
zellik ontolojisinin soyut bir ide'ye bağlanmayıp, sanat eserinin somut varlığına 
dayanması ve orada güzellik dediğimiz değeri temellendirmek istemesinde bulu
nur. Bunu Nicolai Hartmann şöyle belirliyor: "Güzellik olan ide değildir, tersine 
'görünme'dir; ve eğer güzel ide'nin görünüşü ise, o zaman o ide'nin kendisi de
ğildir."290 Buradan, güzelliğin duyulur olduğu sonucu çıkar. "İde'nin kendisi du
yulur olmadığına ve duyulur bir şeyde göründüğüne göre, obje, iki bölümlü ol
malıdır; obje, buna göre ön-yapı olarak bir duyulur nesne yapısı ile arka-yapı 
olarak bir ide'den ibaret olmalıdır."291 Böylece estetik objede ve estetik değerde 
bulduğumuz heterojen iki varlık sfer'i ile yine karşı karşıyayız. İde, yani görünen 
idealite ile duyulur realite. Ama, güzellik ne yalnız realiteye ne de yalnız idea
liteye aittir. "Güzel, güzel olarak ne yalnız arka-plandadır ne de yalnız ön
piandadır, tersine yalnız ikisinde birden bulunur."292 

Ne var ki, bu iki varlığın tespiti, güzellik için hiç de yeterli değildir. On
ların arasında belli bir ilginin kurulması gerekir. Bu ilgi, görünüş ilgisidir. İrreali
te'nin arka yapısının bütün varlık tabakalarıyla realite, ön-yapı arasındaki görü
nüş münasebeti. "Bunlar arasında hakim olan münasebet, varlık bakımından he
terojen olan iki varlığın arasındaki biricik bağlılık, daima irreal bir içeriğin açık 
olarak görünüşü-, ya da, yine aynı şey olan, bir real yapının böyle bir içerik 
için saydamlığı-, sanatça güzel olan şeydir, estetikçe değerli olan objedir."293 

Ama, buradan kendiliğinden şöyle bir soru doğabilir: Tabiatta da yine güzel ob
jeler görüyoruz ya da bazı tabii objeleri güzel buluyoruz. Öte yandan bir de 
sanatta, sanat eserlerinde güzellikler buluyoruz ve onlarda güzelliklerden söz açı
yoruz. Bunlar arasında nasıl bir ilinti ya da ayrıntı bulunabilir? - Buna karşı kı
saca şöyle diyebiliriz. Gerek gerçekte, tabiatta karşılaştığımız objelerde, gerekse 
sanat eserlerinde güzellikler buluyoruz ve onları güzel değeri ile yargılıyoruz. 

Ama, ne var ki, bunlar arasında belli bir ayrılığın olduğunu da görüyoruz. Bu 
ayrılık şuna dayanır: tabiat objeleri vardır, "sanat eserleri" bir objektivationu, 
bir objektivleşmiş tinsel varlığı gösterirler. Yani Hegel'in deyimi ile "onlar tinsel 
varlıktan doğarlar". Bu bakımdan tabiat düzeninin üstündedirler, tabiatı aşıp 

onun dışına çıkmışlardır. Onların tinsel varlıktan doğmaları, irrealite sfer'inin, 
tinsel sfer'in derinliğini gösterir. Bir tabiat objesi hiç bir zaman bir sanat eseriyle 
güzellik yönünden karşılaştırılamaz. Çünkü, tabiat bu bakımdan yetkin değildir. 

289) Aynı eser, s. 76 
290) Aynı eser, s. 76. 
291) Aynıeser, s. 76. 
292) N. Hartın. Das. Problm.d.geist. Seins, s . 382. 
293) Aynı eser, s. 382. 
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"Güzel'de bir yetkinlik görünüşe ulaşır; bu yetkinlik, başka yerde, realitede bu
lunmaz. Bu yetkinlik, onu kavrıyabileceğimiz, duyarlığı izleyen fantazimizle kav

. rıyabileceğimiz bir şekilde görünüşe ulaşmalıdır."294 Bunun nedeni, tinsel varlık
tan doğan bir ürünün, biçim sahibi olmasından ileri gelir. Tabiatta eksik olan 
şey, görünüş ilgisinin yetkinliğidir. Tabiatta salt biçim olmadığı için, tabii objeler

' :de yetkin bir tabakalar arası ilgi de yoktur. Çünkü, tabiatta tinsel varlık diye so-
mut bir varlık yoktur. Bunun için, hakiki güzellik tabiatta değil, sanatta bulunur . 

. Bunu belki de en güzel Benedotte Croce anlatır: Eğilip bacaklarımızın arasından 
tabiata ters olarak baktığımız zaman, tabiat birden güzelleşir der Benedotte Croce. 

:çünkü, böyle bir görünüş içinde tabiat, bir fantazi objesi olur, ona hayal karışır, 
hatta, anlam karışır. Bu anlamda tabiat, ters görüldüğünde bir biçim, irreal bir 
biçim ve bir içerik elde eder ve bunun sonucu olarak güzelleşir. Onun dışında, 
en güzel bulduğumuz bir tabiat parçası bile, sanat eseriyle karşılaştırılamaz. Salt 
· ~e yetkin güzellik, ancak sanat eserinde söz konusu olabilir. Böyle bir sanat ese
rinde, "bakışımız, herbiri kendinden sonra geleni 'görünür' kılan bir takım ta
bakalar arasından geçer ve içerikçe özel bir biçim alır; bu biçim, görünüş'ü mey
dana getirir ve bundan başka bir sanat eserinin zenginliğini oluşturan bir çokluğu 
oyun oynar gibi birleştirir .. Çünkü, büyük güzellik, derin olan güzelliktir."295 Böy
le bir güzellik ise, ancak, tinsel varlıktan doğan bir objede söz konusu olabilir. 

İmdi, güzelliği, görünen bir idealitenin bir real varlıkta görünmesi olarak 
belirledik. Ama, şimdi, şöyle sorabiliriz: Acaba, güzelliğin belli bir kanunu var 
mıdır? Yahut da, genel olarak böyle bir kanunluluktan söz açabilir miyiz? Nico
lai Hartmann'a göre, böyle bir kanunu bilebilecek bir yetiye sahip değiliz. "Gü
zelin kanunları hakkında özel bir bilincimiz yoktur. Güzelliğin kanunlarının bi
lincimiz için bilinemez kalacağı ve yalnız bütünüyle örtük bir arka-yapının sırrı 

olarak kalacağı, onların özünde bulunan bir şeydir."296 Buna karşılık bilebileceği
miz şey, yalnız güzelliğin, varlık struktur'u içinde ortaya çıktığı mekanizmadır. 

Ama, bunu belirleyen ilkeleri bilmiyoruz. Çünkü, "bu özel güzellik kanunu, hiç 
bir felsefi analizle bilinemez. "297 Böyle bir şey hakkında düşünceler ortaya atmak, 
metafizik bir şey olur. Ama, ontoloji, böyle bir tavırdan uzak olan bir görüşü 
gösterir. Ontolojinin bilebileceği şey, güzel dediğimiz somut fenomendir. Yoksa, 
insan bilgisinin imkan sınırlarını zorlıyarak spekulatv-metafizik bir takım tanım
lar ve kuramlar ortaya atmak ve böylece de güzelliğin ilke ve kanunlarını bulma
ğa çalışmak değil. 

İmdi, güzelliği, estetik değeri, daha somut olarak kavramak için, onu, bir 

294) N. Hartın. Einf. in d.Philos. s . 189. 
295) N. Hartın. Aesth. s . 248. 
296) Aynı eser, s. 3. 
297) Aynı eser, s . 3. 
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iki başka değerle karşılaştırmak istiyoruz. İlkin estetik değerin hakikat ile ilgisini 
ele alalım. Oldum olası estetik değerle hakikat arasında bağlantılar kurulmak is
tenmiştir. Bu, özellikle idealist filozoflarda alışılan ve beklenen bir şey olmuştur. 
Daha Antikite'de bile bunu bulmak mümkündür. Örneğin Platon 'güzelliği ide'dir 
diye tanımlarken, bu tanım aynı zamanda hakikatın tanımını da içermektedir; 
çünkü, hakikat da ide'dir. Hakikatle güzelliği özdeş olarak kabul etmek, günü
müze kadar yaşamış ve hatta günümüzde bile etkili olan bir görüştür. Örneğin, 
geçen yüzyılda Hegel de şöyle söylüyordu: "Güzellik ide'dir ve bir bakıma gü
zellik ile hakikat özdeştir." Bu tamamen Platon'un görüşünü yansıtan bir tanım
dır. Ama, Hegel, güzelliği sadece böyle bir tanımla belirlemekle yetinmiyor. Gü
zellik, gerçi bir hakikattır, ama bir bakıma bir hakikattır. Başka bir bakıma ha
kikat değildir. "Fakat, daha yakından bakıldığında, hakikat güzelden ayrılır. İde, 
kendi başına ve genel prensip yönünden alındığında ya da böyle düşünüldüğün
de hakikattır. Ama, ide, dışsal olarak da kendini gerçekleştirebilir. Böyle bir şey 
olarak hakikat, aynı zamanda bir dışsal varlık da kazanır. Ama, hakikat, bilinci
miz için doğrudan doğruya böyle bir dışsal varlıkta ortaya çıktığında ve ide, doğ
rudan doğruya dış görünüşü ile bir birlik halinde kaldığında, ide artık yalnız ha
kikat değil, aynı zamanda güzellik olarak belirlenir. Böylece, güzel, ide'nin du
yusal görünüşüdür." Ama, prensip yönünden, bunlar arasında, yani hakikat ve 
güzellik arasında bir öz farkı yoktur, çünkü her ikisi de ide'ye dayanır, ne var 
ki, güzellik, ide'nin görünüş haline gelmesidir. 

Günümüz existentialist filozoflarından Martin Heidegger'de de aynı eğilimi 

görmek mümkündür. Ona göre "güzellik, varlığın gizlilikten kurtulması, gün ışı

ğına çıkmasıdır. Bu da hakikatten başka bir şey değildir." Görüldüğü gibi, burada 
güzellik, bir metafizik içerik elde ediyor. Aşağı yukarı bütün idealist düşünürler
de, güzelliği ve hakikatı aynı metafizik temele oturtma meylini buluyoruz. Bunun 
sonucu olarak da, hem güzellik hem de hakikat aynı kaynakla besleniyor ve aynı 
ışıkla ışıklanıyor. 

Oysa Nicolai Hartmann'da ve modern ontolojide böyle bir eğilim görmüyo
ruz. Modern ontoloji, her çeşit metafiziğe, yani hem "yukardan" hem de "aşağı
dan" metafiziğe karşıdır. Bu estetik değer probleminde de kendini gösterir. Ger
çi modern ontoloji de, güzelliği ontolojik olarak ele alır. Ama, metafizik olarak 
değil. Estetik değeri ide'ye bağlamaz, tersine onu, estetik objenin somut yapısı 
içinde, ontik olarak temellendirir. Estetik objenin somut yapısında, estetik değer, 
bir görünüş münasebeti olarak belirlenir. Şimdi, haklı olarak sorabiliriz : böyle 
bir görünüş hakikat ile özdeş olan bir şey midir? Hatta, böyle bir münasebetin 
hakikat ile belli bir ilgisi olabilir mi? 

Bu soruya cevap vermeden önce, ilkin Nicolai Hartmann hakikat deyince 
ne anlıyor? bir iki cümle ile buna işaret edelim. Hakikat, herşeyden önce, bir 
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bilgi değeridir ve bunun için de bilgi teorisi ile derinden ilgilidir. Ama, ilkin ohal
de bilgi nedir? - Bilgi, Nicolai Hartmann'a göre de, bir süje ile bir objenin il
gisini, bağlılığını gösterir. Gerek süje gerekse obje birer var-olandır. Ama, ken
di başına birer var-olandır. Ve bilgi münasebeti içinde, bu iki kendi başına var 
olan karşı karşıya gelir. Süje dediğimiz var-olan, bu münasebet içinde obje de-

' diğimiz var-olanı kavrar. "Obje, bu kavrama içinde süjenin dışında bulunan bir 
şeydir. Süje, o halde, kendi kendini terketmeden (kendi dışına çıkmadan -

_ transcendieren) objeyi kavrıyamaz."298 Bu bilme münasebeti ve olayı içinde, sü
jenin bilincinde, kavradığı objenin bir tasavvuru meydana gelir. Ama, bu tasav-

: vur, objeyle özdeş olan bir şey değildir. Tersine, "objenin, süjenin bilincindeki bu 
tasavvur, objenin sadece representation'udur; bu tasavvur uygun olduğu gibi, uy
gun olmıyabilir de. "299 İşte, hakikat dediğimiz fenomen burada ortaya çıkar. 
Acaba bu tasavvur, objesine uygun bir tasavvur mudur? yoksa uygun bir tasav
vur değil midir? Yani bu representation doğru bir representation mudur? yoksa 
doğru olmıyan bir representation mudur? Eğer tasavvur objesine uygunsa, rep
resentation doğru ise, meydana gelen değer hakikattzr, bunun aksi ise, hatayı gös
terir. "Bilinçteki tasavvurun obje ile olan uygunluğu var olmadığı sürece, bilgi 
hakikat değildir. Gerçek bilgi, yalnız hakiki bilgidir."300a 

Görüldüğü gibi, hakikat bilgiyle ilgilidir; ve bu da, var-olanlar arasındaki 
bir uygunluk ilgisini gösterir. Oysa, estetik değerde böyle kendi başına var-olan 
iki varlık arasında~ ilgi söz konusu olamaz. Tersine, estetik değerde dile gelen 
şey, bir objektivation'dur; ve bu da bizim-için-var-olan, süjenin onu kavrama
sıyla varlık kazanan bir şeydir. Buna karşılık, hakikat dediğimiz değer, objektiv 
ve tümel olan bir değerdir. Onun bu tümelliği, fert-üstü oluşunda temellenir. Oy
sa, estetik değer, individüel bir değer olup, belli bir sanat eseri ile doğrudan doğ
ruya ilgilidir. -

Şimdi estetik değeri ethik değerle yine genel bir kaç çizgi içinde karşılaştı
ralım. Ethik değer de estetik değerden yine aynı şekilde ayrılmaktadır. 

Ethik değerde de, hakikat değerinde bulduğumuz durum vardır. "Ethik 
değerler de kendi-başına vardırlar."300b Ama, bununla beraber, ethik değerlerin 
relativ olduğu öne sürüldüğüne göre, bu relativite o zaman nasıl temellendirilebi
lir? Hatta modern ontoloji de, bir ethik değer relativizminden söz açar. Ama, bu 
"'değer relativizm'i anlamında değil de, tersine sadece ilgili olma anlamında an
laşılmalıdır."301 Burada Nicolai Hartmann 'ilgili-olma' deyince, ethik değer ile 

298) N. Hartın. Grundzüge einer Meth.d.Erk. s. 43. 
299) Aynı eser, s. 54. 
300 a) Aynı eser, s. 54. 
300 b) N. Hartın. Einf. in d.Phil. s. 1545. 
301) Aynı eser, s. 154. 
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ethik değerleri taşıyan şahıs arasındaki ilgiyi anlar. ''Ethik değerler, bir defa, bu 
değerlerin taşıyıcısı olan şahsa göre relativ'tir. Hür olan, isteyen, bilen, eylemde 
bulunan, erekler koyabilen ve bunları gerçekleştirebilen, değerlerle temas edebilen 
bir şahıs yalnız ahlaki davranışta bulunabilir; ahlaki değerler obje olarak bir şa
hıs ile ilgilidir; çünkü, her ahlaki değer, bir tavır alma değeridir, tavır ise, her 
defa birine karşı alınan bir tavırdır. Ahlaki değer, iki yönden şu halde, şahıs ile 
ilgilidir: aktiv süje ve pasiv obje olarak."302 Ama, Nicolai Hartmann'ın ısrarla 
üzerinde durduğu nokta, burada bir değer relativizminin değil de, değerin şahıs 

ile ilgisinin olduğu noktasıdır. Çünkü, değer relativizmine gidildiğinde, artık de
ğerlerin kendi başınalığı ortadan kalkar. Oysa, ethik değerler, kendi başına var
dır; ama bu kendi başına var-olan değerleri taşıyan, onları aldığı tavır içinde 
gerçekleştiren şahıstır. Buradan, şu çıkar ki, ethik değerler realize olurlar, ger
çekleştirilirler. Şahıs, onları tavır ve eylemleri içinde gerçekleştirir. Bu yönden de, 
estetik değer ethik değerden kesin olarak ayrılır. "Bütün bunlar yönünden estetik 
değerler, ahlaki değerlerden temelden başkadırlar. Ahlaki değerler, daima ilkin 
bir yük yükliyerek etkide bulunan, ödevler koyan, sorumluluk yükleyen değer
lerdir; onlar daima, bir şey talep ederler, isterler, bir şey için zorlarlar."303 Buna 
karşılık estetik değer, bütün bu niteliklerin dışındadır. "Estetik değerler, bize 
bir gerekseme, bir gerçekleştirme, bir realisation eğiliminin ilgili olduğu bir ta
kım ödevler yükleyen değerler değildir."304 Yine bir başka yerde Nicolai Hart
mann, onların bu özelliğini şöyle anlatır: "Estetik değerler insana hiç bir şey yük
lemez, onlar hiç bir şey talep etmezler ve hiç birşey istemezler; istediği şey, sa
dece, insanın seyretmeyi ve objeye katılmayı ve duymayı öğrenmesidir." Estetik 
objede, estetik değerde ne bir talep ne bir gerekseme söz konusudur. Onun karşı
sında insan, sadece estetik objeye, sanat eserine yönelir ve ondan haz duymak is
ter. "Bir sanat eserinin değeri, yalnız seyreden ve bu seyretmeden haz duyan bir 
süje için vardır."305 Buna göre, sonunda estetik değer, vaktiyle Kant'ın belirle
miş olduğu gibi, bir estetik haz değeri olur. -

Ancak, bu noktada, estetik değerle derinden ilgili yeni bir problem karşımı
za çıkar : estetik değer, kendi başına değil de, bizim-için varolduğuna göre, este
tik olarak algılıyan, estetik haz duyan bir süje için var-olduğuna göre, buradan 
estetik değerin relativ olduğu ortaya çıkmaz mı? Bu problem, burada ele alınma
sı gerekli bir problemdir. Estetik değerin geçerliği problemi, her zaman estetik 
için bir temel problem olmuştur. Bunun nedeni, estetik olanın gösterdiği özellik
ten ileri gelir. Estetik varlık alanı bir bilgi alanı, bir real varlık alanı değildir. O, 

302) Aynı eser, s. 154. 
303) N. Hartın. Aesth. s. 410. 
304) N. Hartın. Einf. in d.Phll. s. 184. 
305) N. Hartın. Aest . 410. 
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bir süje varlığından bağımsız olan bir varlık değildir, tersine algılayan bir süjeye 
ihtiyaç gösteren bir var-olan alanıdır. Ayrıca, bu algı özel bir algı, yani estetik 
bir algı olmalıdır. Estetik algının da niteliği, onun haz duymayı beraberinde ta
şımasıdır. Şimdi, bir şiir okuyorum, bir müzik parçası dinliyorum ve bunları gü-

' zel diye değerlendiriyorum. Ama, şimdi sorabilirim: güzel dediğim bir şiir ya da 
müziği, herkesin güzel bulmasını isteyebilir miyim? Burada yargı verirken dayan
ôığım temel, estetik haz duymamdır. Estetik haz dediğimiz fenomen, bir yargı 

· temeli yapılabilir mi? Scolastik'ten gelen bir söz, bunun olamıyacağını söylüyor : 
De gustibus non est disputandum. (Zevkler üzerine tartışılamaz.) Hazzı bir yargı 

· temeli yapmak ve onun üzerinde tartışmak, verdiğim bir estetik yargının herkes 
için geçerliğini kabul etmek anlamına gelir. Estetik yargı, haz temeline dayandı
ğına göre, sübjektiv olması gerekecektir; çünkü, haz, estetik haz, benim süjem 
ile ilgili olan bir fenomendir. Buna göre, benim sübjektiv bir duygum olan estetik 
hazzı, nasıl olur da herkesin duymasını istiyebilir, bunu bekliyebilir ve böylece de 
ona bir genel-geçerlik yükleyebilirim? Bu noktada Kant'ın bu problemi nasıl çöz
meye çalıştığını hatırlıyalım306 • Kant'a göre estetik değerin ve beğeni yargısının 
genel geçerliği vardır; gerçi bu sübjektiv bir temele dayanır: Ama, bu estetik haz, 
bütün insanlar için ortak bir duygudur: Sensus communis aestheticus. Bu fictiv 
ortak estetik duygu, estetik değerin genel geçerliğini sağlar. 

Nicolai Hartmann, bu problemi doğrudan doğruya ele almıyor. Oysa bunun 
üzerinde uzun uzun durması ve bu konuyu tartışması gerekirdi. Çünkü, ontolojik 
görüş için de bu problem yine problematiktir. Ayrıca, burada daha da fazla bu 
konu tartışmayı gerektirir. Çünkü, ontolojik değer açıklaması, bu problemi tar
tışılması gerekli bir problem haline getirir. Şöyle ki : ontoloji, bir yandan estetik 
değerin kendi-başına var olmadığını, bizim-için var olan, algılıyan bir süje için 
var olan bir şey olduğunu öne sürüyor, öbür yandan da nasıl olur da onun genel
geçer bir değer olduğundan söz açabiliyor? Bizim için var-olan bir şey demek, var
lık şartını bizde bul~n bir şey demektir. Böyle bir şey ise, herkes için geçer bir şey 
olamaz. "Estetik değer, algı olmaksızın objektiv olarak kavranamaz."307 Estetik 
algı, ohalde bize estetik objeyi bir obje olarak veriyor. Ama, onun böyle bir obje 
olarak kavranması neyi ifade eder? Onun böyle bir obje olarak algılanması, şunu 
gösterir ki, burada tek bir real varlık değil de, tersine bir görünüş münasebeti, 
irrealin realdeki görünüşü söz konusudur. Yani estetik obje, bu iki varlık arasin
daki bu iç münasebette bir bütünsel karakter elde eder. İşte, obje, estetik obje 
dediğimiz şey, bu heterojen iki varlıktan oluşan bir bütünlük ve bir birliktir. Es
tetik değer, işte bu objektiv birliğe dayanır. Bu bakımdan, estetik değerin, böyle 
bir objeye dayanması bakımından objektiv olması gerekir. Asıl paradox ya da 

306) Bk. 1. Tunalı, Kant estetik'i ve problm. Felsefe Ar kivi sayı: 14. 
307) N. Hartın. Aesth. s. 81. 
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antinornie bu noktada kendini gösteriyor. "Onlar, 'bizim için' var olan 'bir şeyin 
değeri'dir. Ama, yine onlar salt objektiv değerlerdir; yani obje olarak obje değer
leridir. Ama, obje, kendi başına değil, tersine yalnız estetik olarak kavrıyan bir 
süje için vardır."308 Nicolai Hartmann'ın yukardaki sözlerinde söz konusu olan 
antinomie burada bütün açıklığiyle ortaya çıkıyor. Estetik değer, estetik objenin 
kendisine bağlıdır. Estetik obje, bütünlüğü olan bir objedir, ama, ne var ki, kendi 
başına var-olan bir şey değildir; ona bir süjenin katılmasıyla bu obje oluş ve 
bütünlük karakterini elde eder. Bir resim, bir müzik eseri sadece estetik olarak 
algılıyan bir süje için vardır. Böyle bir süjenin olmadığı yerde, müzik dediğimiz 
harmani, sadece bir gürültü, bir heykel sadece bir taş ya da bronz kütlesi ol
mağa mahkumdur. Bir taş parçasını bir heykel, bir gürültüyü bir müzikal kom
position yapan faktör, algılıyan süjenin onların varlığına katılmasıdır. Bu bakım
dan estetik obje ve buna sıkı sıkıya bağlı olan estetik değer için süjenin varlığı 
zorunlu olur. "Estetik değerler görünüş münasebetlerine dayanırlar, ama, bir bü
tünlüğü gösteren bir şey olarak bu münasebete. Bu münasebetin üyeleri, pekala 
ayrı da olabilirler, ama o zaman bir estetik obje oluşturamazlar. Bunun için, 
estetik değerler süje ile şartlıdırlar."309 Çünkü, onlar bizim için vardırlar. Ama, 
"bizim için var olmanın anlamı, bizim işimize yaraması anlamına gelmez, tersine 
onun yalnız bizim için var olan bir obje-olma'sını ifade eder."310 

Estetik değer bir obje değeridir; çünkü, estetik obje dediğimiz bir obje ile 
ilgilidir. "Estetik değerler, obje olarak obje değeridirler; onlar ne akt değeridirler 
ne de var olan bir şey olarak var-olan değeridirler. Bunun için onlar gerçeklikten 
bağımsızdırlar ve görünen şeyin gerçekleşmesinden de bağımsızdırlar."311 • Bunun 
için, estetik obje ve değer, görünüş olarak görünüş ile ilgilidir. Bu görünüş, taba
kaların münasebetine dayanır. Bu bakımdan burada bir bütünlük söz konusudur. 
"Estetik obje, ilkin bütün'dür. Bu bütün, o halde yalnız 'bizim için' vardır, eğer 
biz yetkin (adaequat) olarak algılıyan bir süje isek."312 Burada problem yeni bir 
perspektiv elde ediyor. Çünkü, onu algılıyan algının yetkinliği araya giriyor. Es
tetik değer, ancak yetkin bir estetik algı tarafından kavranabilir. 

İmdi, bu estetik algı dediğimiz şey nedir? Bu, estetik hazzı içeren bir kav
ramdır. Estetik algı bir bilgi akt'ı değil, bir haz alma akt'ıdır. Böyle bir algıyla 
biz bir sanat eserine eğildiğimiz zaman onu kavrarız. Bunun anlamı şudur ki, biz 
ondan haz duyarız. "Obje, ancak estetik haz ile değer objesi olur. Pratik ya da 
teorik faaliyetin değeri, ona hazzın katılmaması ile de yine varlık hakkına sa-

308) Aynı eser, s. 81. 

309) Aynı eser, s. 81. 
310) Aynı eser, s. 81. 
311) Aynı eser, s. 81. 
312) Aynı eser, s. 81. 
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hiptir. Ama, bir sanat eserinin değeri, yalnız algılıyan ve bu algıda haz duyan 
bir süje için vardır."313 Gerek ethik'de gerekse teorik hayatta, haz böyle önemli 
bir faktör değildir. Ahlaki davranış, varlık oluşunu, bu ahlaki davranış karşısın
da ister hoşlanalım ister hoşlanmıyalım, o böyle bir davranış olarak varlığını sür
dürür, hoşlanma ya da hoşlanmama karşısında indifferent'tir. Aynı şey teorik 

' alanda da böyledir. Bir üçgenin üç açısının toplamı 180° dir. Bu bir teoremdir 
ve bir teorem olarak bize bağlı olmadan da vardır. Bir denklemi, ya da bir teo
remi çözerken veya kanıtlarken duyduğumuz fonktionel hazza, bu denklem veya 
teoremin varlığı, var olma bakımından bağlı değildir. Oysa estetik değer, sıkı sı-

.' .kıya estetik hazza bağlıdır. "Haz, ohalde, değeri ortaya çıkarmadan pay alır; de
ğeri ortaya çıkarır ve değer tarafından belirlenir. Bu anlamda haz autonom'
dur."314 Buradan değer ile haz arasındaki sıkı bağlılık ortaya çıkar. Estetik de
ğer ile estetik haz bir korrelation içinde bulunuyor: estetik değer ve estetik haz, 

·~ iki korrelattır. Her estetik değeri bir estetik haz karşılar. Estetik hazzın olmadığı 
' bir yerde, bir estetik değerin varlığından söz açılamaz; bir estetik değerin bulun
madığı yerde de bir estetik hazdan söz açılamaz. 

Madem ki estetik değer ile estetik haz arasında bir korrelation vardır, o za
man nasıl oluyor da estetik değerin genel geçerliği söz konusu olabiliyor? Burada 
Nicolai Hartmann, estetik hazzın autonomi'sinden söz açar. Bu estetik hazzın 

autonomisi, estetik değerin geçerliğinin temellendirilmesinde bir tutamak noktası 
olarak kabul edilebilir. Estetik hazzın autonomisini Nicolai Hartmann şöyle be
lirliyor: Estetik hazzın autonomisi, "estetik hazzın, estetik değeri özellikle birlik
te temellendirmesinden ibarettir."315 Yani estetik hazzın niteliği, böyle bir yarat
ma olayına katılmış olmasına dayanır. Başka hiç bir haz türünde böyle bir pay
alma hali yoktur. Hiç bir haz, ne teorik ne de pratik haz objesini meydana ge
tirmiyor, oysa, burada estetik haz, meydana getirici bir özelliğe sahiptir, yani özel 
çeşitten bir hazdır. Onun bu özelliğinde, onun autonomisi temellenir. Bu anlamda 
autonom olan bir haz, artık öbür hazlarla aynı kategoriye girmez. Böyle bir haz, 
sui generis'i olan bir hazdır. O, herhangi bir haz akt'ı olmadığına göre, autonom 
varlığına bakarak, onun bütün insanlar için geçerliği olan bir haz olarak kabul 
edilmesi düşünülebilir. Böyle autonom bir haz, insanın tinsel varlığında te
melini bulmalıdır. Buna göre, bu hazzın korrelatı olan estetik değerin de tinsel 
yönden gelişmiş olan bütün insanlar için geçmesi beklenebilir. 

Görüldüğü gibi, antinomi tamamen ve arzu edildiği şekilde çözülemiyor. 
Ne var ki, Nicolai Hartmann bu antinomiyi ne ortaya atıyor ne onu herhangi bir 
çözüm denemesine girişiyor. Ama, bize göre, burada bir antinomi vardır ve bu 

313) Aynı eser, s. 80. 
314) Aynı eser, s. 80. 
315) Aynı eser, s. 80. 
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antinominin de ontolojik prensiplere göre çözülmesi gereklidir. Yukarda biz, yine 
N. Hartmann'a dayanarak böyle bir çözüm denemesine dokunduk. Ama öyle 
sanıyoruz ki, bu konu, üzerinde durmağa değer nitelikte bir konudur. 

Şimdi yine estetik değere dönüyoruz. Estetik değer, sui generis'i olan bir 
değerdir. Onun özelliği, bizim-için var olmasında temellenir. Bizim içın var-olan 
bu "estetik değerler, görünüş olarak görünüş değerleridir."316 İmdi, estetik değe
ri belirleyen bu görünüş nedir? Bunun üzerinde duralım . 

Görünüş kavramı, geçen yüzyıldan beri estetikte ön planda rol oynamağa 
başlamıştır. Bu, bir yandan felsefi-metafizik estetikte, öte yandan da psikolojik 
e';tetik'te kendini gösterir. Biliyoruz ki, genellikle, Platon ve Platon sonrasında 
olduğu gibi, estetik değer çoğu ide'ye bağlanmıştı. 19. yüzyıl ide'ye görünüşü de 
katarak, ide'nin duyulur görünüşü olarak estetik değeri, güzeli belirlemişti. "19. 
yüzyıl estetik'inde görünüş pek çok söz konusu edilmiştir. Ama, burada kastedi
len şey, bir ide'nin görünüşünün söz konusu olduğudur. Bu, ya Schopenhauer'ın 
yaptığı gibi, metafizik olarak kavranır, ya da düşünceler, fantazi hayalleri gibi, 
tahayyül edilen ideal'ler v.b. olarak."317 Her iki halde de, görünüş, realitenin 
üzerinde bulunan bir şeyin görünür kllınmasıdır, yani duyu yoluyla onları kav
ramamızdır. Ancak, bu görünüş kavramı beraberinde bir başka kavramı da geti
rir; bu kavram, görüntü kavramıdır. Sanatın görünüş olması, kolayca yerini gö
rüntü olmasına terkeder. Yahut da, sanatın varlığını bir görüntü olarak görmek 
isteyenler, sanat eseri, estetik obje karşısında duyulan duygu ve yaşantıların da 
birer görüntü duygu ve yaşantı olduğunu kabul ettiler."318 Ama, görünüş ve gö
rüntü, anlam bakımından birbirilerinden kesin olarak farklı iki ifade ve deyim
dir. Görünüş, bir şeyin duyularla kavranmasıdır; var-olan bir şey görünür olur. 
Örneğin, mikro varlıklar, daima oldum olası vardı, ama ancak mikroskop'un ica
dıyle görünür oldular. Görünüş ile görünüşü olduğu varlık arasında bir negativ 
ilişki yoktur. Görünüş, bu anlamda, varlığı yanlış ve ters olarak yansıtan, ger
çeklik izlenimi bırakmak isteyen bir şey değildir. Oysa, görüntü kavramında, var
lıkla olan bu positiv ilişki yoktur; eğer bir ilişki söz konusu ise, bu ilişki negativ 
bir ilişkidir. "Romantik'den beri Hegel estetik'i ile daha güçlenerek, güzelin var
lık tarzı olarak görüntüden (Schein) söz açılır. Bununla demek istenen şey şudur: 
tasvir edilen şey, gerçekte var değildir, onun hiç bir realitesi yoktur, ama, seyre
denin karşısına sanki real olarak varmış gibi çıkar.m 19 Sanat eserinde karşılaştı
ğımız figürler, örneğin, van Gogh'un Selvili peyzajında gördüğümüz ağaçlar, şüp-

316) N. Hartın. Das Problın.d.geist. Seins, s. 381. 
317) N. Hartın. Aesth. s. 35. 
318) Bk. E. V. Hartınann, Philosophie des Schönen ve J. Volkelt, System der 

Aesth. I. 
319) N. Hartın. Aesth. s. 35. 
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hesiz gerçek ağaçlar değildir; o manzara da gerçek bir manzara değildir. Seyret
tiğimiz bir portre gerçek değildir. Estetik olarak algıladığımız bir heykel de ger
çek değildir. Hiç kimse çıkıp, örneğin bir insan heykelini gerçek bir insan olarak 
görmez. Ayrıca, "onu yapan sanatçı da, böyle bir manzarayı gerçekleştirdiğini 

sanmaz. Sanatçının bununla yaptığı şey, tamamen başka bir şeydir: o, bu manza
rayı tasvir eder, onu belli bir görme tarzı için görünür kılar, yarattığı real yapıda 
_onu görünür kılar. "320 İmdi, burada söz konusu olduğu gibi, görünüş bir tasvir 
etme, duyulur kılma, gün ışığına çıkarma olayı mıdır? Yoksa bazılarının görmek 
istedikleri gibi, bir görüntü fenomeni midir? "Eğer sanat eserinin bir görüntü 

· varlığı olduğu sonucu çıkarılırsa, o zaman estetik algının özüne bir aldanma, bir 
illusion elemanının ait olması gerekir."321 Sanat eseri, bize gerçekmiş sanısını ve
rir mi? Bu problem Nicolai Hartmann'ın söylediği gibi, bir yüzyıl önceye kadar 
değil de, ta Antikite'ye kadar geri gider. Örneğin, Antikite sanatı bir mimesis (tak-

~ lit) ya da mimeisthai (taklit faaliyeti) olarak anlar. Mimesis, mimeisthai deyim-
. leri de, bir sanı, aldanma anlamına geldiği için, sanatı eski Grekler bu deyime 
bağlayıp açıklamak istemişlerdir. Çünkü, mimesis deyimi grekçe bir söz değil

dir322 Onun mi, mai köklerinden türemiş olduğu söylenir. Mi, mai kökleri de 
hintçe maia sözü ile münasebete getirilir. Hintçe maia sözü, görünüş anlamına 
gelir ve özünde bir aldatma, yanıltma, sandırma anlamlarını taşır. İşte bu kök
lerden türeyen mimeisthai'da da, aynı karakter gizli olarak kalmıştır. O da 'sanı', 
aldatma özelliğini gösterir. Bunun için mi-meisthai sözünün bu karakterine da
yanarak antik düşünürler söz konusu olan şeyin, gerçeklik değil de, bir görüntü 
(doxa) ve sanı olduğunu ifade etmek istemişlerdir. 

İmdi, "gerçekten burada görüntü ya da illusion söz konusu ise, o zaman 
biz bir şeyi bir başka şeyle karıştıracağız. Görünen şeyi real olarak kabul edece
ğiz. Bunun için burada görünüş kavramının, görünenin varlık tarzı karşısındaki 

tarafsızlığı sıkı sıkıya tespit edilmelidir ve görüntü ile karıştırılmamalıdır. Gö
rüntüye gerçekliğin illusion'u girer."323 Yukarda işaret edildiği gibi, görünüşü gö
rüntü ile karıştırmak, sanatın özünü yanlış anlamağa götürür ve sanki, sanatta 
bir realisation imkanı varmış sanısını uyandırır. Oysa, sanatın görevi, böyle 
bir gerçeklik sanısı uyandırmak değildir. "Gerçeklik sanısını vermek, halis sanata 
temelden yabancıdır. Bu yolu açan bütün görüntü ve illusion teorileri, sanattaki 
görünüşe-çıkarmada bulunan önemli bir karakter çizgisini tanımamış olurlar. "324 

Şu halde, görünüşün görüntü ile karıştırılmaması gerekir. Ama, bu karıştır-

320) N. Hartın. Das Probl.d.geist. Seins. s . 370. 
321) N . Hartın. Aest . s . 35. 
322) Bk. !. Tunalı, Grek Estetik'i, s. 53. 
323 ) N. Hartın. Aesth. s. 36. 
324) N. Hartın. Aesth. s . 36. 
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ma neden ileri gelir? Bunun belli bir nedeni vardır, o da şudur: Sanatta karşılaş
tığımız objeler, gerçek değildir, ama (hiç olmazsa konventionel sanatta), real ob
jelerle bir benzerliği gösterir, tuval üzerinde gördüğümüz objeler, real var-olanları 
andırır. Örneğin, "tuval üzerinde yapılmış bir peyzajda, tasvir edilmiş manzara 
gerçi hiç bir şekilde verilmiş değildir, ama, bir başka real varlık üzerine boyanın 
vurulmuş olduğu bir tuval yüzeyi verilmiştir. Ama, seyircinin gördüğü şey, buna 
rağmen, bu real olandan çok daha fazla bir şeydir: içeriği, ışığı, ruh hali ile uzay
derinliği. Bütün bunlar real olarak var değildir, ama real olan bir şeyde 'görü
nür'."325 İşte, tuval üzerinde 'görünen', ama, real olmıyan bir şeye bakarak, bu
radan kolayca onun bir sanı, bir illusion olduğu çıkarılır. Sahnedeki Othello ger
çek Othello'nun bir illusion'u değildir. Sahnede Othello'yu seyrederken, onun 
gerçek Othello olup olmadığını düşünmeyiz bile. Onu, Othello olarak görürüz, 
böyle kavrarız. O, böyle bir görünüş'tür. Onun dışında gerçek bir Othello olup 
olmaması bizim için önemsizdir. O, "bir görünüş olarak görünüş diye anlaşılma
lıdır."326 Bu görünüş, real olan bir şey değildir, ama, biz onun real olup olmadı
ğını hiç düşünmeyiz. Onu, sadece bir görünüş olarak kavrar ve ondan haz duya
rız. Nicolai Hartmann'a göre, sanat eserinin bütün büyüsü de bu görünüş'ünden 
ileri gelir. Çünkü, onda realite yoktur~ örneğin seyrettiğimiz manzara sadece bir 
görünüşdür, ama real olan bir varlıkta biz bunu algılarız. Ve estetik değer, bu 
görünüş içinde ortaya çıkar. Ama, biz, bu görünüş "bütününü, çözülmez bir bir
lik halinde kavrarız: peyzaj, ancak tuvale baktığımızda görünür. Ama, tuval, 
bir manzara onda göründüğü takdirde boya lekeleı'l ile bir tablo olur."327 

Bütün bu açıklamalardan sonra sanıyoruz ki, görünüş ile görüntü kavram
ları arasındaki derin ayrılık anlaşılmıştır. Türkçenin bu noktada, örneğin Alman 
diline nazaran daha şanslı bir durumu var. Almanca Erscheinung (görünüş) ve 
Schein (görüntü) kavramları içerikçe birbirine çok yakındır, onlar sun'i olarak 
birbirinden ayırdedilmektedir. Gündelik dilde çok da birbirine karıştırılmaktadır. 
Oysa, görünüş ve görüntü deyimleri de, aynı kökten geliyorlar. Ama, daha ilk 
bakışta, görüntü deyimindeki negativ karakter hissediliyor. Türkçe görüntü ile 
görünüşü birbirine karıştırmak oldukça güç gibi geliyor. Oysa, örneğin bu karış
tırma Alman dilinde kolayca meydana gelmektedir. Bunun için, Nicolai Hart
mann'a göre, sanatta söz konusu olan görünmenin ne olduğunu belirlemede gö
rüntü kavramı güçlük çıkarmaktadır. "Görüntünün neden ibaret olduğu sorusu 
için de ilkin şunu söylemeliyiz ki, 'görüntü' deyimi pek mutlu bir deyim değildir. 
'Görüntü' daima aldanmayı ve illusion'u hatırlatır. Ve bu da yanıltır. Açık ola
rak ortaya çıktığı gibi, burada başka şey sanılan hiç bir şey yoktur, ne yetkinlik 

325) N. Hartın. Zur Grundleg.d.Ontolog. s. 24 . 
326) N. Hartın. Aesth. s. 37. 
327) N. Hartın. Zur Grundleg.d.Ontolog. s. 24. 
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ne örnek oluş, ne de gerçek olınıyan bir şeyin gerçekliği (örneğin edebiyatta tas
vir edilen kişilerin ve çatışmaların gerçekliği)."328 

Görünüşün böylece görüntüden olan ayrılığı belirlendikten sonra yine gö
rünüş'ün kendisine dönelim. Görünüş, yine ontolojik olarak belirlenmelidir. Böy
le bir belirleme, estetik objenin ontik struktur'unda temellenir. Bu struktur, bil-

· diğimiz gibi, ön ve arka varlık yapılarından ibarettir; arka yapı da derinliğe doğ-
ru uzanan bir takım varlık yapılarından oluşur. Görünüş, bu iki temel varlık ara-

. sındaki münasebet içinde ortaya çıkar. Örneğin bir tabloya bakıyoruz. "Resim 
yüzeyi boyunca görünen uzaya, manzaraya, tablonun içine bakıyoruz. Bu yüzey, 
·estetik algıya, uzay derinliğinin, manzaranın, uzaysal düzeninin görünmesi için 
real ön-yapının özel saydamlığını (transparens) sağlar."329 O halde görünüş, on
tik iki varlık alanı arasında meydana geliyor. Irreal sfer, real olan sfer'de görü

nüyor. Real yapı, berrak bir su tabakasının dibinde bulunan şeyleri göstermesi 
" gibi irreal varlığı gösterir ve saydamdır. "Ama, saydamlık içinden bakmak, sade

ce mecazi olarak anlaşılmaktadır; biz bir cam piağa bakar gibi bakmaktayız; her 
ikisi de real uzay ile görünen uzayın bir karışımını ifade edecektir. Tersine 
transparens, görünme için sadece bir imaj'dır; arasından-bakma ise, genellikle 
uzaysal olmıyan bir şey diye anlaşılmalıdır, tıpkı bir insana baktığımızda, yüz 
mimiklerinin aracılığiyle onun ruhunu seyretmemiz anlamında. "330 Ön-yapı, say
dam bir ekran gibi arka-yapıyı, irreal varlık tabakalarını bize gösteriyor. Daha 
güzel söylersek: real-yapıda, biz, real yapıyla birlikte irreal tabakaları kavrarız. 
Yani real yapıda görünen şeyleri, re al yapı ile birlikte algılarız. "Bu şunu ifade 
eder: Tabakadan tabakaya geçişte arka-yapı, gitgide artan bir şekilde ön-yapıyı 
belirler."331 Başka türlü söylersek, burada asıl başat olan arka-yapıdır. Daha 
önce de görmüş olduğumuz gibi, sanat eserinde ön-yapıya biçim, form veren güç, 
irrealite alanı, tinsel varlıktır. Arka-yapı tabakaları arttıkça ve derinleştikçe, ön
yapı da yeni yeni biçimler alır, yani belirlenmiş olur. Ön-yapının belirlenmesi, bu 
anlamda, biçim alması demektir. Arka tabakalardan her biri ön-yapıya daha ya
kın olan bir tabakada görünüşe ulaşır ve bu anlamda onun tarafından taşınır. 

Ve bu ilgi, irreal arka-yapının en son tabakasından başlıyarak basamak basamak 
real ön-yapıya kadar iner. Sanat eserinin bütünlüğü, böyle bir tabakalı yapı ola
rak kendini gösterir. Her arka-yapı, bir ön-yapıda görünüşe ulaşır ve aynı za
manda onun tarafından taşınmış olur. Bu görünme ve taşınma münasebeti içinde, 
bütün estetik yapı, yani sanat eseri dediğimiz yapı oluşur. Görüldüğü gibi, karşı
lıklı bir bağlılık ilgisi burada söz konusudur. Üst tabakalar, alt tabakalar tarafın-

328) N. Hartın. Aesth. s. 77. 
329) Aynı eser, s. 99. 
330) Aynı eser, s. 99. 
331) Aynı eser, s. 170. 
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dan taşınırlar, ama üst tabakalar, aynı zamanda alt tabakalarda görünüşe ulaşırlar. 
Bir belli tbakada bir düşünce ve anlamın görünmesi için, o tabakaların bir üst ta
bakaya ihtiyacı vardır. Ama, üst tabakanın da görünüşe ulaşabilmesi için, bir alt 
yapıya, taşıyıcı bir alt tabakaya ihtiyaç vardır. Bu, sanat eserinin bağlı olduğu 
form kanunudur. Bu form kanununa göre, sanatın özü görünüşe çıkarmadan iba
rettir. Daima daha üst tabakalar daha alt tabakalarda görünüşe ulaşır. Bu an
lamda, üst tabakaların bütün içeriği daha aşağı tabakalarda somut olarak görünür. 
Bu da, tabakadan tabakaya geçerek real ön-yapıya kadar ulaşır. Ama bütün bu 
tabakalı yapının kavranması, bu kere aksi yönden mümkün olur. Bu kere duyu
lur olarak verilen real ön-yapıdan kalkarak bütün tabakalar bir b~r kavranarak 
irreal arka-yapıya ulaşılır. 

İmdi, anlaşıldığı gibi, görünüş kavramı, sanat eserinin ontik yapısı ile ilgili
dir. Böyle olduğuna göre, o, ancak ontolojik bir analizin ışığında aydınlanabilir. 
Böyle bir analiz de, onu ontik yapının tabakaları arasındaki ilgi içinde belirliye
cektir. Bu bakımdan, onun görüntü ile bir ilgisi olmadığı gibi, yine onu bir psiko
lojik motivation'a bağlayıp açıklamak doğru değildir. Çünkü, görünüş, sanat ese
rinin en temelli bir fenomenidir. Biliyoruz ki, bu fenomende dile gelen şey, este
tik değerdir. Estetik yönden değer yüklediğimiz şey ne herhangi bir süje akt'ıdır 

ne sanat eserinin real yapısı ne de irreal yapıdır. Tersine, sanat eserinde güzel 
dediğimiz şey, doğrudan doğruya bu görünüş fenomeni ile ilgilidir. Bunun için, 
görünüş fenomeni, estetik değer analizi yapacak her çalışma için de yine temelli 
ve araştırılması gerekli bir problem değeri taşır. 
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