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Doç. Dr.

Öte yandan,
dil
bu yeni yönelimler
sunda,
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dili ve
Anabilim
2003-2004
ilk kez zorunlu
uygulamaya
program
yöntem ve uyölçme ve
sistemi Avrupa
Komitesi ölçütlerine göre
program
ve derslerin yürütülmesinde yeni ölçütleri temel
,
A 1 dil düzeyine
ve klasik yöntemlerin
çerçevede
ve
en aza
görmekteyiz.
yeni
Hiç
yok, Avrupa
ve kültilr
öneryeni modellerin hayata geçirilmesi
vadede ve çok çabuk gerbir süreç
Ancak önerilen temel
ülkemizde
dil
çok
·sistemimizde birinci kademeden üniversite
önemlidir. Bu süreçte
kadar, dil
ilgili tüm kurumlara önemli görevler
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Yöntemsel Serüven

Sanat tarihini
ve sanat
dönem, bölge ve biçem
içinde belli yöntemler
çözümleyip inceleyen bilimsel
özgül tarihsel
de parmak
disiplin" olarak
·
oluruz.
Günümüz sanat tarihini

farkh

"belli yöntemler
bulan
biçimidir. Sanat tarihi bugün
Kare! van Mander, giderek Winckelmann'dan çok
Tarihi (1764)
kimilerince ilk sanat tariWinckelmann
hi
estetik
adeta propaganve Ned-Klasisizm'in temellerini
ve
pozitivist
olade
rak, bu arada G. W. F. Hegel'in tarih felsefesi ve estetik
olarak görebiliriz.
etldsiyle.
anla"
söz ederken
Hegel, Estetik Dersleri'nde "idealin
tutkunu
Flaman
yere
koyamaz. Ona göre
her ulus, tarih denen o yüce mahkemenin önünde belli bir dönemde par-ve
sanat üretimine o
lar; bu nedenle de en
tarihini derinden etkileyen bu
etkisiyle sanat
üstilne
ve yazan hemen bütün
ikinci
kültür tarihinin bir
olarak görme
lerdir. Basel Üniversitesi'nde tarih profesörü olan J. Burckhardt, özellik-
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•le
da Rönesans Kültürü (1860)
bu
en keskin
verir.
·
H. Wölfflin'in
not defterinde
bir
tümce, belki de
bugün "sanat tarihi"
disiplinin ilk habercisiydi:
genel kültürle olan
ve
kendi
ve kendi tarihi
(Wölfflin 1973:270).
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Wölfflin, sanat tarihinin bilimsel bir disiplin olabilmesi için gerekli
yaparken büyük
bu sözün
gidiyordu. Klasik Sanat (1898)
Rönesans
bütünüyle biçim sorunele
resmin
çözümlemenin erken ve biraz
da naif bir
vermekteydi. Sanat Tarihinin Temel
· (1915),
yöntemin özgül terimler çerçevesinde sanat tarihine
biçimiydi. Sanatsal üretime
kültürel arkaplandan bütünüyle kurtulan Wölfflin, Rönesans ve Barok
görünen
sorguluyordu.
Saussure
Genel
Dersleri'nde dilin
çözümlemeye soyunuyor ve
bu
ilerde daha genel bir biçimde "Göstergebilim"
bütün
duyuruyordu.
kültür tarihiyle birlikte
zinin
(ya da olgu)
form çözümlemeleri. .. Böyle
da insan ilk etapta, Wölfflin'in form çözümlemeleriyle
bir arada
kendini

F
i,

merkeyakla-

Oysa, sanat tarihi
Wölfflin
E.
Panofsky'den 1930'larda gelir. A. Warburg'un
kültür enstitüsünde
olan Panofsky,
ve
makalesiyle
anlam
ön-plana
(Panofsky 1983:59-60/1995).
yöntemi, temelde bir
edimidir
Panofsky'nin üç
ve bu yönüyle adeta Göstergebilim'in sanat tarihindeki
gibidir
Saussure gibi
(Panofsky 1978:289-30 ). Panofsky de
belli bir kod dizgesine
tan" söz eder. Onun da çözümlemeye
göre
olan dildir
... Bu kez, anlam ve biçimbirimcikleri.n
yerini "imgeler ve imge
Ancak Panofsky,
nin üçüncü
"içsel anlam ve
ele
yorumda yeniden bir kültür tarihçisi olarak
Ele
konu ya da
tarihselci bir
bir ulusun, bir
bir dinsel
bir dünya
(ya da bu
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yoldaki
Hegelci

görür onda ... Bu
Panofsky'nin yöntemi,
hümanize
biçimidir.

Warburg'un enstitüsünde
disiplinlerden uzmanlar, bir arada çaPanofsky'nin de pek çok dinbilimci, klasik diller
ve
dirsek
bilinen bir gerçektir. Tarihselci
bir kültürel
sorgulayan her yöntemin bu türden
gereksinmesi
Ancak, bunun
okumayla uzaktan
bir ilgisi yoktur. Sözgelimi Panofsky yöntemini ve konusunu belirler;
ilgili dallardan
görü(bir not olarak belirtmem gerekir ki, Türkiye'deki sanat
bu
satarihi
kadar çoktur).
bu
onun yönteminin
için gerekli
Sonuçta sanat
dinamiklerin çerçevesinde
Ondaki
a priori bir
zorunlu
Sanat tarihinin kimi
çözmek gibi bir zorunluluktan kaynaklanan Panofsky yönteminin
üreten dübütünsel olarak kavrayabilmesinde yatar.
salt sanat
dilini
kimi örnekleri çözümlemekle kalmaz. Giderek
'hep bu
örneklerden,
dili
Et Arcadia
meye soyunan
hareket eder;
Ego
gibi,
ölüm
Barok alegorinin
Poussin
ahlaksal
gösterir
(Panofsky 1983). Bu biçimiyle yöntem,
üretim
çözümlenmesinde de
Panofsky'nin, Rolls Royce
imgesinin
sinema dilinin çözümlenmesine kadar
bir alanda
tam da bunun sonucudur
(Panofsky 1997). Yine de, ikonografik yöntem
ürünlerini
görsel
yüzlerce
egemen dili
natüralizm
örneklerinde
gibi
çünkü yöntemsel
bir dile göre
ve bu

ve

***

Sanat tarihi, uzun
bu üç
(kültürel tarih, form çözümlemeleri ve anlam çözümlemeleri)
içinde
durdu (Minor
1994;
1995; Podro 1982). Gombrich'in
'psikolojisine ve betimleme
yönelen özgün
bir yana konacak olursa
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(Gornbrich 1997/1992),
ironik biçimde de olsa sanat tarihinin
"sonundan" ya da
bir tarihi
söz edilmeye
(Roberts 1994; Perziosi 1_989). Gerçekte, geleneksel sanat tarihi yöntemleri özellikle
çözümlemekte
yetersiz
Tam da bu noktada, hepsi
olan Barthes, Eco,
Foucault gibi
üretimleri salt
yorumlanyeni bir soluk getirmek.le
klasik
bile geleneksel sanat tarihi
gölgede
Foucault'nun Velazquez'in Las
ve Brueghel'in Aptallar
yorumlar,
ciltler dolusu
yayeni soluklar
heyecan verici örnekleridir
(Foucault 1994;27-42 / 1982). Wölfflin'in
form çözümlemesi, Göstergebilim'in
örnekleriyle
oldukça
primitif
Panofsky ise
gibi, sonuçta bir
kültür tarihi
ve yöntemi
bir
yönelikti. Oysa,
teriminin gerç.ek anlamda bir
olan görsel
sanat
çözümleme ve
sanat tarihinin geleneksel ve
na
yeni bir pencere oldu. Bu
Panofsky
geleneksel yöntemiyle kusursuz biçimde
Poussin'in
Et in Arcadia Ego
bile E. Benveniste'in "ad tümcesi"
üstünden yeni bir görsel ç_özümlemenin nesnesi olabiliyor (Marin 1995). J.
Mukarovsky, M. Wallis, L. Marin, H. Damisch, A. Kibedi-Varga ve dibu
üretimleri,
minyatürlerinden
Brueghel'e, Dürer'den Caravaggio'a kadar pek çok
yerii okuma
Bu
öyle bir penceredir ki, .sanat tarihini'
(bütün katalogcu ve tarihselci
o
sözünü neredeyse eksiksiz biçimde
varsayarsak!) "sanatsal
üretimleri
edimi" olarak
günümüz ürünlerini de gösteren bir
sahiptir.
tam bu
gerçek bir
söz edilebilir.
·
bir yöntemin bir
disiplinin ürünlerini
belki de Saussure'ün öngörüsünün (R.
"düzeltici"
yorumuyla!) ·mutlak biçimde
geliyor. Bir disiplinde uygulanan yöntemler -özgül ya da
zaman içinde ister
istemez o disiplinin
da
yol açarlar. Sanat tarihi söz
k?nusu
ilk tümcesindeki
çok bu pa154

ragraftaki
deki
sonucudur.

kendimize

savunanlar

(sanat tarihinin ilk tümcetabii!), bu serüvenin bir

ki,
da
gibi sanat tarihindeki geleneksel anlam çözümlemeleri modernist örneklerde
Bu durumda
geriye iki yol
Ya çoklukla
gibi ve
daha çok sanat
giren, öznel yorum ve
yapmak;
ya da alana özgü yöntemler üretmek ve bu
disiplinlerin
kucaklamak ... Görsel göstergebilim bunlardan biridir olsa
olsa.
A~cak kimi çok
örneklerde
gibi (Floch 1981;135157), Panofsky
de
Kandinsky'nin
gözle ·bakabilirsiniz, form çözümlemeleri de yapabilirsiniz, ancak ikonografik yöntemi
çünkü
bir dile
o üretim.. : Yeni bir soluk olan
da ise, resmin
çözümlemek (Panofsky'nin "ikonografik çözümleme"
form çözümlemesine
biçimi),
da
bütünsel üretimi içinde bir "Kandinsky ikonografisi"
turup onu
(Panofsky'nin "ikonolojik yorum"
bireysel düzlemde bir dilin
biçimi). Giderek,
hiç betimleyici olmayan, bütünüyle "soyut" örneklerde bile
bir
Rothko'da)
esin dolu
söz konusu olabilmektedir
(Group µ 1994;5-26). Öte yandan, görsel göstergebilim, natüralistolmayan ancak figüratif gösterimlerin düzeni ve
diye dek üstünde hiç
konusunda da gören bir yöntemdir.(Tükel 1993;190-205 / 2003;91-100).
disiplinlerin yöntemsel
sanat tarihine yeni kazaortada ... Söylemek
kuram ya da yöntem temeline
sanat
üstüne söz söylemek çok
(tam da bu nedenle, belki de spekülatif bilimler içinde en
<lal sanat tarihidir). Ancak
giderek onun
dükavramak yöntemsellikle
Bu yolda,
disiplinlerin yöntemlerini kavramak ve uygulanabilirliklerini sorgulamak, günümüz sanat tarihçilerinin öncelikli görevlerinden biri
·diye _
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Dilbilimin Psikanalize
Genel bir
dilbilimin, dilin bireyler
toplumsal
olarak
bilinir. Modem dilbilimin kurucusu F.de Saussure ve izleyicilerinin
biçimiyle dilbilimin inceleme nesnesi "kendi içinde ve kendisi için ele
dil"dir (Saussure
1998: 38). Böyle bir
bilimsel bir dal olan dilbilimin nesnellik
temelinde
Dilbilim
göz
bugüne dil
üzerine
bilimsel
dil/toplum
kileri ele
yirminci
dilin kendi
ve kendisi için
ele
oluruz. On dokuzuncu
dilbilim
de, özellikle Hint-Avrupa dil ailesine giren dillerin tarihsel
öncelik
yirminci
"dil nedir,
nelerdir?" türünden sorulara
aranan bir dönem olarak belirir. Bugün dilbilim
iki temel yönde ilerleyen
dikkatimizi çekmektedir: Kimi dilin
kimileri de dilin
öncelik
yirminci
dilbilim
ana eksenlerini bildirir.
Modem dilbilim kurucusu Saussure dilin bireysel ve toplumsal nitelidikkat
Dilsel
bireyin
biçimine "söz",
bir toplulukta
öznelerin "söz"lerinden
ve toplumsal bir
dayanan bütüne de "dil"
dili bireysel ve toplumsal
ise Saussure "dilyetisi" diye
Böylece dil toplumsal bir fenomen,
imge ve kavramlabirbirleriyle
içinde
bir kod; dil ise
öznelerin bu kodu
söz ediminde özne dilsel göstergeleri bir ara-
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