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TOPLUMDA SANAT 

1 Aztek çocuk doğumu tanrıçası Tlazolt6otl 
(Dumbarton Oaks Koleksiyonu, 

Washington DC) 





Ön söz 

İlkel kültürlerde sanatın ayrı bir gerçeği yoktur; en belli ayrılık "yararlılık" 
ile "dinsel tören" arasında olabilirdi. Oysa bunlar bile iç içedir. Geleneksel ola
rak, sanat incelemelerine yüce ve ayrı bir yer verildi; ancak son yirmi otuz yılda 
yaygınlık, biyolojik ilgiler, sanatta çağdaşlığın güçsüzleşmesi ve siyasal eğilim
ler gibi değişik etkenlerle çoğu kimseler için "yararlı" ile "dinsel tören" arasın
daki kopmayı sildi. Başka bir deyişle, bilgi edinmeyle aşkınlık aynı anlamı ve
rir oldu. 

2 Bilgisayarla çizilmiş adam: Ergonomik 
incelemeler için kullanılmak üzere 
bilgisayarın çizdiği, bir adamın çalışma 
durumunu gösteren çizelgeler 
(Computer Graphics, The Boeing Company) 

Bunun için Ken Baynes'in yaklaşımı za
manımızın bir parçasıdır; beğenileri yönlen
direnlerle halkın, "sanatsal bir amaç olma
dan" da sanatın ortaya çıkabileceğini anlama
ya başladıkları bir dönemde yaşıyoruz. Şimdi
lerde belirtilmesi bile gereksiz görülebilir 
ama yadsınamaz bir gerçektir: Yakın döneme 
değin sanat çalışmaları bambaşka bir görü
nümdeydi. 

İlerleme sağlayan bir tüccar sınıfın ger
çekte olmayan bir çeşit "soy kütüğü" saptama
ya uğraşarak yüzyıllardır oluşturduğu teknolo
jik toplumumuzda, yeni zenginler yerlerini al
dıkları soylular ve rahipler birçok ipuçları da 
elde ettiler. Tüccarlar ve oğulları geçmişin bir
çok iyi örneklerini ele geçirmeye, sanatsal nes
nelere sahip olmaya uğraştılar. Ama bir tekno
lojik toplumun nesneleri art arda üretme yete
neği varken, bu egemen sınıf araçları eline ge
çirin ce yararcı sanatları değersiz buldu; nesne
lerin bolluğu, bunların değerini daha da azalt-
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Toplumda Sanat 

tı. Herkes aynı şeylere sahip olursa ayrıcalığını nasıl gösterir insan? Elbette bu 
tutum iş dünyasından gelen bir burjuva tutumuydu: Azlık değer yaratır. 

Sanat başka bir yerdeydi gene; ama seçkinci tutumların sürüp gitmesiyle 
ve yaşamın sıradan yanının yaratıcı varlığıyla ilgili pek az inceleme yapıldı; bu
nun dinsel tören, savaş, cinsiyet ve iş gibi kimi etkinlikleri ne yönde etkilediği 
ya da bunlardan nasıl etkilendiği araştırılmadı. Beğeni yönlendirenler, soylular 
ya da zengin tüccar sınıfı (ya da bunların adamları) olduğu sürece günlük dün
yanın estetiği aşağı yukarı göz önüne alınınadı ve şimdi hepimizin kolayca ka
bul ettiğimiz gibi çok yanlı bir sanatsal kahtım olarak incelenmedi. Dünya hala 
güzelliği özel yerlerde arıyordu. 

Sözünü ettiğim tutum değişikliği birçok şeylerin bileşimidir. Soyut izle
nimcilikten sonra, o anda, resmen keşfedilmemiş biçimsel bir sistem bulmak 
güç görünüyordu. Büyük devinim hiç beklenmedik yöndeydi, en azından gö
rülmüş ve korkulmuş sanat biçimlerine doğruydu: Ticari sanatçıya, sanatı sö
mürdüğü sanılan bu asalaklara doğru şaşılacak bir atılıındı bu. Elbette Duc
hamp'ın, Dadaistlerin, Bauhaus'ların, Art Brut'lerin yapıtlarında muştucu eği
limler vardı. Aynı zamanda sanatın seçkinci anlamı baskı altındaydı. Dünyanın 
yarısının toplu eylemi, kamu çıkarını düşünmeye başladığı bir zamanda kapita
list bir ayrıcalık dünyasında ortaya çıkmıştı. Rönesans sonrası sanatçısının ro
mantik cançekişme acısı, onun bireysel ifadesi burjuva demokrasisinin bir par
çasıydı; bunda geçerli siyasal kurama göre bencil çıkarların uyumlu bileşimi 
toplumun iyiliğini sağlardı. Ama İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra böyle görüşler 
değerini yitirdi ve hemen her yerde özellikle gençler kötü bireyselliğin genel
likle toplumun refahına zararlı olduğunu düşünmeye başladılar. Bir duyarlık 
gelişmeye başladı ve halkın büyük çoğunluğu bir seçkinci duyarlığın başyapıt 
niteliğinde olmayan bu yapıtiarına karşı "sıradan"ın gerçek üstünlüğünü anla
yabildiler. 

Gene bu sırada teknolojiyle ilgili olarak iki karşıt tutum gelişti: 1. Tekno
loji insanı olabildiğince uzağa götürmüş, böylece yapabildiği en iyi şey geriye, 
daha iyi zamanlara bakarken gelişmeye sınırlar koymak olmuştur. Özlenen atı
lım bunun bir bütünüdür; 'kendi kendinde' bir son olarak zararlı olmasına kar
şın, eski zamanların ve günümüzdeki sanat olgularının yeniden incelenmesine 
yöneltmiştir. 2. Fuller'cı görüş: Tek kurtuluş insancıl bir teknolojidedir; planlı 
bir devrim insanı sürekli kılacak ve genişletecektir. İkinci görüş, birincinin kar
şıtıysa da halkı aşan, ayıncı sanata değil, insanla ilişkin üslup ve desen incele
mesine yönelmiştir. 

Bugün, yakın bir gelişme olmasına karşın, çoğunca seçkin görüşü kabulle
nilmiştir: Yaratılan her şey yaratıcısının estetiğini ortaya koyar; nesnelerin ince
lenmesi gerçekte insanın incelenmesidir; insan yalnız tarihlerle ve kuramlarla 
incelenemez, onun ne yaptığını bilmek gerekir. Ken Baynes'in incelemesinde 
de her yapılan şeyin onun yapıldığı belli anı yansıtması ve özetlernesi düşünce
si ön plana alınmaktadır. Bir üslup yokluğu söz konusu olamaz: Düz bir tavan 
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Önsöz 

bile bir estetik etkinin parçasıdır. Bir sandalye her çağda ve yerde değişiktir, 
gene de her zaman bacakları, oturacak yeri ve arkalığı vardır. Böylece, yalnız 
metin ve resimler değil, kitabın kendisi de tartışma ve görüşlerinde insanın bü
tünlüğünü tanımlar; sanatın gerçek yeri, sürekli gelişen toplumsal yapının bir 
parçası oluşundadır. Aşağıdadır, çünkü insana "çıkar". Buna karşılık tüm insan
lığın yapıtlarında yer alması yönünden yüksektedir. 
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Toplumda Sanat 

3 (Üstte) Hindistan'da, Kanarak'taki Güneş Tapınagı'nın tekerlerinden biri. Tapınağınonyedinci yüzyılda, 
Güneş Tanrısı Vişnu Suraya'nın bir iyileştirme mucizesi gösterdiği yerde yapıldığı söylenir 
(Hindistan Enformasyon· Servisi) 

4 (Sagda) William B lake: Newton. 179S'te, Fransız Devrimi sırasında yapıldı. B lake'in bilimsel bilgiye karşı 
ikili bir tutumu vardı. Bir yandan aydınlanmaya yaptığı katkıyı, öte yandan da onun kısıtlayıcı 
ussallığını görüyordu. Üstelik onun geleneksel toplumu yıkmakta olan sanayi devriminin bir yandaşı 
olduğunun da ayrımındaydı (Tate Galerisi, Londra) 
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Birinci Bölüm 

SANAT VE TOPLUM 

1 nsan uslamlama gücüyle 
ne giirüp kavradıysa ancak 
oııu karşı!aştırır ve yargıfar 

William B lake'in Doğal Din Yoktur adlı yapıtından 





Bu kitap pek çok tarihsel gereci kapsıyor, ama bu as
lında geçmişe yönelik değildir. Başlıca ilgi açısı, şimdiki 
zamandır. Önerdiği çözümleme çeşidi, çağdaş kültürü 
anlamanın yeni ve daha iyi yollarını sağlama girişimi için
de geliştirildi. 

En önemli kavram, kültürün değerli nesnelerin dura
ğan bir topluluğu değil, daha çok bir gereç olduğudur. O, 
insanın yapıp eskiyineeye değin kullandığı bir şeydir. Bir 
topluluğun her üyesinin katkıda bulunduğu ve toplulu
ğun her üyesini yoğuran değişken bir ağdır. Bir kültürün 
toplamı elbet onun bireysel parçalarından daha büyük
tür; ama o ancak insanların eylemlerinde ve imgelemle
rinde canlandığında gerçekleşir ve varolur. 

Kültür, belli yer ve zamanda var olan tümel bir şey
dir; bir soyutlama değildir. Bir topluluğun ürünleri için 
"Bu bölümü kültür, şu bölümü değil," denilemez. Bu 
yolla reddedilen bölüm, seçilen bölümle organik olarak 
ilgilidir; varoluşçu deyişle, seçilen bölüm öteki olmadan 
orada olamaz. Kölelik kültürü Amerika'nın güneyinin in
celmiş kültürünün bir bölümü olduğu gibi Lancashire 
fabrika işçisinin kültürü de İngiliz sanayi devriminin ay
rılmaz bir parçası olmuştur. Hindistan'daki Brahmanların 
ürünlerini toplumsal aşamanın en dibindeki kastsız in
sanların çok kötü koşullarından ayırmak olanaksızdır. 
Böyle şeyler tarihsel birimlerdir; hangi özelliklerini ka
bulleneceğimizi seçip alamayız. 

5,6,7 (Sağda) Yüzyıl başında üretilen 
sigara kartları (John Johnson 
Koleksiyonu, Bodleian Kitaplığı, 
Oxford) 

8 (Solda) Amerika'daki köleliğin yaşam 
üzerindeki etkisini yeren bir İngiliz 
baskısından ayrıntı (The Rettınann 
Arehive Ine., New York) 
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Toplumda Sarzat 

9 "Denizaltıcı" olarak bilinen Süper kahraman Namor'u gösteren bir çizgi roman paneli: 
"İnsan Gibi Yürüyor" (Marvel Comics Group, Vista Publications Ine, New York) 
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Sanat ve Toplum 

~~~ .... ......... >~':· 

r. c:.o.~ıt . 

10 Rus posterleri: Devrimin ellinci yılını kudamak için haıırlanmış tıpkıbasımlar 
(Ken ve Kaıe Baynes; foıoıraf: Chris Ridley) 
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Toplumda Sa11at 

Eleştiri yalnızca başyapıtları göz önüne almayı bıraktığında, sanat ahlakça 
karmaşık bir görünüm alır. İmgenin yaşama uygulanmadığı sıradan ve günlük 
yollara bakıldığında sanatın, insanların olumlu-olumsuz etkinliklerinin her ya
nıyla ilgilendiği açıklık kazanır. O, insan kadar doğru, sinik, korkak ya da yü
reklidir. 

Dünyanın büyük müzelerinde toplanmış örnekkr (nesneler), çok büyük 
bir buzdağının tepesidir; bunun dibi "kültürel" diye düşünülen tutumların, et
kinliklerin sınırlı alanının yüzeyi altında kalır. Yapının dibiyle tepesi biraraya 
gelince anlaşılır ki, halkın yaşam'a tepkisi, hatta onun gerçek yaşantısı, her za
man sanatça öngörülen, betimlenen, yorumlanan ve genişletilen yollardır. 

Sanata bu yolla çok kapsamlı yaklaşım, eleştirmenlerin geleneksel ilgisi ol
mamıştır. Sanatın bu toplumun nasıl iç içe devindiğinin inandırıcı örneklerini 
geliştirmek antropologların ve ruhbilimcilerin işidir. Yaşantının ve anlayışın en 
derin ayrıntılarına ulaşan bir güç diye alarak, kültürün bireyi nasıl derinden et
kilediğini göstermişlerdir. Bunların dediklerine göre, kültürün en önemli top
lumsal görevi bir denetim sistemi oluşudur. Toplulukları sağiamca bağlayan or
tamlardan biri olmuştur bu. 

Antropolojinin insan etkinliğinin geniş alanlarının önemini kültiirce belir
lediği bilinen bir şeydir. Amerikalı antropolog Ruth Benedi ct Patterns of Culture 
(Kültür Örnekleri) adlı kitabında bu kavramın pratikte üç ilkel toplulukta yaşa
yan bireylerin yaşam ve düşüncelerini etkileme yönünden nasıl işlediğini gös
terir. Herbirini ayrı ayrı ele alarak eğitim, sanat ve törenierin toplumların dün
ya görüşünün içinde yaşayan kişilerin yaşantısından nasıl etkilendiğini ve bi
çimlendiğini gösterir. Her çeşit sanat toplumun bireyi, onun eylemlerindeki 
anlamı yorumlamasına k~tılır. 

ll (Üstte) "Osso di Morti" ya da Ölünün Kemikleri. Sicilya'da günümüzde de yapılan pastalar 
(Museum ofContemporary Crafts, New York; fotOğraf: Ferdinand Boesch) 

12 (Sağda) Bereket kuşağı takmış bir Zulu kızı. Sam Haskins'in Africarılmage (Afrika İmgesİ) adlı 
kitabından. (Bodley Head Ltd. İngiltere) 
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Topluında Sanat 

Aşağıdaki alıntılar çeşitli Amerikan Kızılderili kabilelerinde erginlik tören
lerinin çeşitiemelerini anlatıyor: 

"Kızların erginlik tören leri, ilgili bireyin görüş açısından, tam karşıt bir davraııışa çevrilebi

lecek adet görmeleriyle bağıntılı düşünler üstüne kurulmuştur. Her zaman kutsala yöneiten iki 

durum vardır: Bu, ya bir tehlike ya da bir kutsama kaynağıdır. Apaçiler arasında bir sıra ciddi kü

çük kızın önlerinden dizüstü geçip onların kendilerine dokunmasının kutsamasını kabul eden 

rahipler gördüm. 

(Ama) adet gören kadınların kirliliği (de) yaygın bir görüştür. İngiliz Kolombiyası Kızılderi

lileri arasında bir kızın erginliğinden korku ve dehşet en yüksek noktasındadır. Onun bu üç ya 

da dört yıllık ayrılığına 'diri gömülme' denir; bu süre içinde ormanda, yollardan uzak, ağaç dalla

rından yapılmış bir kulübede yaşar. .. Yüzünü, memelerini örtüp arkasından yere inen bir deri ör

tüye bürünür. Hem kendisi tehlikededir, hem de başkaları için bir tehlike kaynağıdır. 

Kızların erginlik davranışı bile, bu yüzden, adet görmenin bedensel nitelikleriyle değil, da

ha çok bununla toplumsal yönden bağıntılı evlenme ve sihirsel istekleıle yönlendirilir. Bu inanç

lar erginleri bir kabilede rahatça dindar ve yararlı yaparken bir başka kabilede öylesine tehlikeli 

sayılır ki, arınanda başkaları ondan uzak kalsınlar diye kızın bağırıp çağırması gerekir." 

Karşıtlık çarpıcıdır. Birbirine eş bedensel durumlar kültür yoluyla öylesine 
aktarmalara uğruyor ki, onların etkisindeki kişiler kökten değişik duyguları ve 
coşkuları yaşıyorlar. Bir kişinin düşünceleri ve işleriyle ilişkisi ve ne çeşit şeyler 
yaptığı görüşü onun nerede, ne zaman yaşadığı ve doğduğu, ekonomik ve top
lumsal topluluğun sanatı ile bağımlıdır. 

Sonuçlar güç erişilir niteliktedir, iyi anlaşılamaz. En azından bedensel du
yarlıklarımızın elbette "gerçek" olduğunu ve öğrenme sonucu olmadığını dü
şünmek eğilimindeyizdir. Gene de hiçbir şey doğrudan böyle uzak olmayacak 
ya da sanat ve toplum arasındaki ilişkinin tam kavranması için daha karmaşık 
olmayacaktır. Gördüğümüzü ve duyumsadığımızı düşündüğümüz şeyler elbet
te yaşantımızın sonucudur; ama yaşantı da aileler, öğretmenler, zeki adamlar, 
satıcılar, sanatçılar ve dostlarca odaklaştırılır ve biçimlendirilir. 

Bu nokta çok önemli olduğundan, bizim yaşantımıza daha yakın bir başka 
örneğe bakalım: Çağdaş sanayi toplumunda, eskiden çeşitli dinsel etkinlikler 
yüklenen görevlerin çoğunu artık kitle iletişim araçları yapmaktadır. Televiz
yonla sinema davranış örnekleri sağlar; bunlar doğrudan düşüncelerimizi ve 
duygularımızı beğenmemizi denetler. En yakın etkilerden kimileri, ekonomik 
ve toplumsal grupların gereksinmelerine hizmet eden kadın dergileriyle ve 
başka dergiler aracılığıyla yapılır. 

Genç Alman marksist Reimut Reiche Sexuality and Class Struggle (Cinsiyet 
ve Sınıf Çatışması) adlı çok değerli kitabında sözü geçen dergilerin, kişilerin cin
sellik tasarımları yönünden oynadığı toplumsal rolü gösterir. Reiche, bu iletişim 
araçlarının -kapitalizmin bir sömürücü yanı olarak- etkinlikleri üstünde duruyor. 
Bu konuya ilerde dönmemiz gerekecek; şimdilik önemli olan, bu çeşit dergileri 
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Toplumda Satzat 

okuyanların yaşamlarında bunların görevsel gücü yönünden açıkça gösterdiği bir 
durumdur. Twen, Eltern, Bravo gibi dergilerde çıkan makaleleri, yazıları inceleye
rek ve sınıflayarak yalnız bir gereçler örneğini değil, ayrıca "her kampanyanın 
özel amaçlarını" ve bunun yöneltildiği okuyucuları apaçık anlatabiliyor. 

Twen'in okuyucusu ile içeriği arasındaki ilişkiyi şöyle açıklıyor: 

"Twetz, okuyucusunun kendini bağlı saydığı evlilik öncesi serbest cinsellik, moda, arabalar, 

işler, moda Fransız yemekleri, bir kültür serpintisi, caz ve pop müziği gibi birçok konular üstün

de durur! Springer Topluluğu'nun kendi atadıklarıyla yaptırdığı bir okuyucu ankeri olan 'Öncü 

Tüketiciler', dergi okuyan halkın bu kesimini çok iyi tanımlar. Bundan şu sonuç çıkar: Twetz 

okuyucusu gençlik, başkaldırısını aşırı tüketim yoluyla ifade etmektedir. Bunlar, Bravo, Eltern, 

Das Neue Blatt okuyucularının henüz araştırmadıkları mini etekten eşcinselliğe dek yepyeni bir 

toplumsal uygunluk dünyasının öncülüğünü etmektedirler." 

Bu kendine özgü ahlak iklimi, oldukça varlıklı orta sınıftan gelen genç ev
lilere seslenen bir dergi olan Eltern'in içefiğiyle karşıttır: 

"Bu dergi, tutarlı bir evcil ve maddesel varlığa yeni yeni katılmaya başlamış toplumun ge

niş orta alanındaki genç evli çiftleri hedefliyor. Derginin büyük bir bölümünü kaplayan ilanlar 

öncelikle ev yönetimi, kullanışlı giyim (m odaya karşı olarak), kolayca hazırlanan yemekler, genel 

sağlığı koruyan ilaçlar, oyuncaklar, iç çamaşırları ve küçük ev eşyası ile ilgilidir. Alkollü içki ve si

gara ilanları yoktur. Dergi özellikle evli kadınlarca oku nur, babalar için özellikle önemli yazılar 

'içindekiler' sayfasında bir yıldızla işaretlenir. Bunun başlıca ilkesi, 'ne pahasına olursa olsun 

mutlu evlilik'tir ve bunun için cinsel bilgi sayfalarına büyük ağırlık verilir. 

Cinsiyerin bedensel olgularının bir açıklaması... Kadın dergilerinde on yıl, hatta beş yıl ön

ce bile olanaksızılı bu. Çalışan genç orta sınıf kadınları için bile kısıtlıydı; toplumca aşağı bir role 

uydurma baskısı çok güçlüydü. Bu durumda, Marense'nin tanımıyla 'toplumca hoş görülür ve is

tenir tatmin'de bir artış olmalıydı. Kadın, kendi tekil evliliğinden gelen baskılarla yüklü bir du

rumda bir cinsel 'nesne' olarak kalıyordu, ama gene de belli bir özerklik kazandı." 

Reiche'nin burada gösterdiği, bir kadının kendi bedenini kavramasındaki 
gerçek değişiklik ve onun cinsel ilişkiye tepkilerindeki olanaktır. Başka bir yerde 
"bireyin üreme organlarıyla ilgili cinsiyetinin açık ya da özel aşamalarını sürekli 
olarak etkileyen, onun önceki oluşumunda iş gören bir yığın simge ve etkenin" 
kullanıldığı bir kitle iletişim araçları ortamı olduğunu söylüyor. Biz ancak kültü
rün öğrenmemize ve yaşantımıza izin verdiklerini öğrenebilir ve yaşayabiliriz. 

Bir sanat incelemesine ya sanatçılada ya da onların yaptıkları şeylerin tartış
masıyla başlamak alışılmış bir durumdur. Biz, sanada toplum arasındaki ilişkiyi 
ele alırken, bile bile sanatsal yaratının en azından göz önüne aldığı bir yanıyla, 
seyirciyle ba~lamayı seçtik. Bu seçilen başlama noktası şunu gösteriyor: Bir rop
luluktaki her birey, sonunda toplumun kültürüyle etkileniyor. Bundan sonraki 
adım bunun arkayüzüne bakmak, sanatın içerik ve üslubunun yetke ilişkileri, 
kaynakları ve bulunduğu topluluğun tutumlarıyla nasıl yönetildiğini anlamaktır. 
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14 (Solda üstte) "Çarmıha Gerilmiş İsa". Bristol! u dövmeci Les Skuse'un 1966'da yaptığı bir dövme. 
Bunun, kökeni denizcilikte kırbaç cezası uygulandığı günlere değin ulaşan bir desen olduğu söylenir: 
Kırbaç, Tanrı'nın imgesine vurulaınaz (Fotoğraf: John Deakin) 

15 (Solda altta) Çanmha Geri/me. Küçük bir onaltıncı yüzyıl oyması (Şehir Müzesi, City of St. Albans) 

16 (Sağda) Chartres Katedra!i'ndeki bir Ortaçağ vitraylı penceresi onarılıyar (Fransa Turist Ofisi) 

23 



Toplumda Sanat 

Bunu yapmak için bizim kültürümüzün sanatçı tipinin ötesine bakmak 
gerekir. Bizim başkaldıran ve kolay aniaşılmayan tasarımımız da aslında kül
türce belirlenmiştir. Bu bir Rönesans ve sonraki Romantizm dönemi kalıtımı
dır. Batı Avrupa'nın sanatçı-kahramanı, tarihsel olarak garip bir yaratıktır. Ço
ğu kez görsel sanat yoluyla, çoğu zaman ve yerlerde de bambaşka bir temelde 
üretilmiştir. Böyle bir imgenin nasıl olup da "halk" sanatıyla ya da uzak geç
mişin büyük dinsel başyapıtlarıyla ilgili olduğunu sormak birçok şeyi açıklar. 
Bu çeşit yapıtlar sanatçı-kahraman kalıbına zorla sokulamaz. Bunları yapanla
rın amacı Rönesans'takilere karşıttır; onların ekonomik ve toplumsal durumla
rı da çok ayrıdır. 

Örneğin Ortaçağ Avrupası'nda sanatın üslup ve biçimindeki değişiklikler 
çok yavaş olmuştur: Çalışmanın tüm biçimi ustalığa daha yakın olup şimdi bi
zim resim ve heykelle birlikte aldığımız gibi değildir. Tek tek sanatçıların ge
lenekle ilişkisi İngiliz araba yapımcısı George Sturt'un ondokuzuncu yüzyılda 
çiftlik arabası yapımında uygulandığını söylediği duruma benzer. İşte kitabı 
The Whee!wright's Shop'tan (Tekerlekçinin Dükkanı) bir bölüm: 

"Arabacı tekerlekler, oklar, dingiller, kasalar ve her şeyle ilgili, kendisinden zorunlu olarak 

istenen şeyleri bilmek ve her zaman bunlara uymak zorundadır. Bu bilginin niteliği üstünde dur

mak gerele Bu, bir kitapta yoktur. Bilimsel değildir. Arabaemın bilgisiyle deneysel bir yakınlık

tan başka bir şey söyleyen birine hiç rastlamadım. Benim kendi durumum tipiktir. Arka teker

leklerin beş ayak iki inç, ön tekerleklerin dört ayak iki inç yükseklikte olacağını, 'kıyılar'ın en 

iyisinden dört inçlik bir meşe kütüğünün ortasından kesileceğini vb. bilirdim. Böyle şeyierdi bil

diklerim, zamanla başka ayrıntılar da öğrendim; ama bunların nedenini bilmiyordum. Çoğunun 

bildiği de buydu. Bu bilgi, nedenleri kimi bakımdan burada, kimi bakımdan şurada bilinen kır

sal kes.im önyargıların ın dolaşık bir ağıydı. Çiftlik avlusunda, meyhanede, pazar yerinde ayrıntı

lar bol bol tarnşılır; köy işyerlerinde, arabacılarda, demircilerde, çiftçilerde, tekerlekçilerde 

anımsansın diye biraraya toplanıp herbiri kendi küçük katkısını yapan binlereesi oğullara ya da 

günün tekerlekçisine aktarılır ve yüzyıllarla bir bağlantı kurulurdu." 

Büyük bir Ortaçağ vitraylı penceresinin yaratılmasının da bu çeşit bir araba 
yapımına bir sanatçı stüdyosunda çağdaş bir resmin yapımından daha çok ben
zediğini görmek için ufacık bir imgelem gücü yeter. İşin yapısal karmaşıklığı 
büyüktü, zaman uzundu, ana konu önceki incelmiş dinsel kuraHarca kaskatı 
saptanmıştı. Yapıtın çeşitli bölümleri büyük ölçüde uzmanlaştırılmıştı. Pence
renin tümünü tek kişi boyamazdı; önemli parçaları en hünerli olanlar boyadığı 
halde kişisel dokunuşunun romantik esrarı ile büyülü belirginliği yoktu. Pen
cereler, önceden bilinen didaktik istekler bağlamında hünerli bir uyumda bir
likte çalışan usta takımlarınca yapılırdı. Ayrı bir "sanat" kavramı bulunmayan 
bir dönemde birbirlerine uyarlardı bunlar. O dönemlerde görsel iletişim dinsel 
ya da laik iktidarların isteklerinden ayrı düşünülemezdi; işi yapan ustalar da 
bugünün sanatçısından çok bir zanaatçı gibiydi. 
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Daha ileri giderek sanat etkinliğinin dinle ya da büyü ile bütünüyle iç içe 
olduğu, toplumsal yüzeyle sanatsal görevin birbirinden ayrılmadığı toplum ör
nekleri bulmak olanaklıdır. 

İlk toplumların önemli bir incelemesi olan Before Phi!osophy (Felsefeden Ön
ce) adlı kitaplarında H. ve H. A. Frankfon'un dediklerine göre, gelişen kültürün 
ilk aşamalarında insanlar öznel ve nesnel türleri arasında bir ayrım yapınazlardı, 
çünkü "anlamsız da gerçek ile görünen arasında bizim karşıtlığıınızdır." Sanat 
"dışı". böyle bir sanat kavramının varlığı ve bunun topluluğun yaşamında kurum
sallaşması sanatın niteliğini ve sanatçıların yaptıklarına değgin düşüncelerini de
rinden etkilemiştir. Frankfort'lardan bunun önemini gösteren iki alıntı: 

"Mısır'da yaratıcının, kaosun sularından yükselip üstünde durabiieceği kuru bir toprak küre· 

si yaptığı söylenir. Tüm yaratının kaynaklandığı bu ilk tepe geleneksel olarak Heliopolis'teki gü

neş tapınağının olduğu yerdedir. Mısır'da güneş-tanrının yaratıcılığı en yaygın görüştür. (Ama) ül

kedeki her Kutsallar Kutsalı, bu ilk tepeyle özdeşleştirilir... Her tapınak ilk kutsallığın temel nite

liğine sahiptir; çünkü yeni bir tapınak kurulduğunda oranın gizil kutsallığının ortaya çıktığı kabul 

edilir. İlk tepeyle eşitlik, yapısal ifade de alır. Avludan ya da hayattan Kutsallar Kursalı'na her giri

şin önünde ya bir tümsek ya da birkaç basamak vardır; böylece girişten belli bir yüksekliktedir. 

Ama tapınakların ilk tepeyle bu birlikleri, kutsal yere eski Mısırlılarca verilen önemin tam 

ölçüsünü vermez. Kral, sonra burada dirilecektir. Hiçbir yer buradan daha umut verici değildir; 

hiçbir yer ölüm acılarından başarılı bir geçişte evrenin düzenli yaşamının başladığı bu ilk tepe

den daha büyük olanaklar sağlamaz. Böylece kral mezarına ilk tepenin Heliopolis üslubu olan 

piramit biçimi verilmiştir." 

Sözcüğe bizim verdiğimiz ya da Ortaçağ Avrupası'nda Hıristiyanlıkça veri
len anlamda simgeeilik değildir bu. Niceliksel ve soyut olmayan, zaman ve me
kin kavramını kapsayan niteliksel ve somut bir siıngeciliktir. Başka bir deyişle, 
nitelikleri ve somut gerçeğiyle piramit, gerçek ilk tepedir. 

Şu alıntı bu çeşit kavramsal çerçeveyi daha açık gösterir: 

"İsis gibi, gök-tanrıçası Nur da sevecen bir anatanrıça olarak kabul edilir; ama Yeni Krallık 

Mısırlıları, cenneçe yükselişlerini onun işlerine ve istemine (doğrudan) başvurmaksızın düzenler

ler. Kefenlerin içine tanrıçanın büyük bir figürünü çizip boyarlar; ölü beden onun kolları arasına ya

tırılır ve böylece ölünün cennete yükselişi sağlanmış olur. 'Benzerlik' için önemli ayrıntılarda öz

deşlik vardır ve bu Nur'un örnek kalıbına uyar. Kefenindeki ölü artık cennette dinlenmektedir." 

Nur'un boyalı kolları, onun gerçek kollarıdır. Sanat kutsallığın görünümü
nü yaratarak onu yaşamda gerçek yapan işlevsel bir sanattır. Bu bağlaında sa
natçı büyü yapar, bir büyücüdür. Bu onun bilerek seçtiği bir şey değildir; top
lulukta sanatın rolüdür bu; başka bir seçenek yoktur. 

Lewis Muınford The City in HistolJ' (Tarihte Kent) kitabında ilk kentlerin 
ve bunlara bağlı sanatın rahip-kral ve sarayın kişiliğinde somutlaşan toplumdaki 
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17 Gize'de Keops piramidi. 
Dördüncü Hanedan döneminde yapılmıştır 
(Mısır Turizm Bakanlığı. Fotoğraf: S. Afif) 

Toplumda Sanat 
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18 (Üstte solda) Kötü gözden sakınmak için motorlu araçlara takılan bir nazarlık. Suriye Halep. 
(Pitt Rivers Müzesi, Oxford Üniversitesi. Claus Hansmann koleksiyonu) 

19 (Üstte sağda) Tibetli cin kovucuların giydİğİ bir önlük (Pitt Rivers Müzesi, Oxford Üniversitesi) 

20 (Altta) Ondokuzuncu yüzyılda Bavyera'da adak (Fotoğraf: Claus Hansmann) 
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yeni iktidar dengesinin görünen ifadeleri olduğu düşüncesini öne sürüyor. Za
manın sanatı bu işievde bütünleşmiştiL Buna benzer bir bütünleşme çabasını 
orduların, toprancı devletlerin ve iktidarını üyeleri üstünde pekiştirmeye uğra
şan her toplumsal kurumun kültüründe görebiliriz. Ama böyle kasıtlı amaçların 
ötesinde bile, öznel bir malvarlığı dagıtımına yol açan toplumsal ekonomik yapı, 
her zaman "himaye"yi tanımlar ve üretilen görsel iletişim biçimlerinin oylu
muyla içeriği çevresine kavramsal, ekonomik, siyasal engeller koyar. 

Sanat toplumda yaşayan bireylerin yaşamlarını etkiler ve toplum sanatın 
olası içeriğini ve işlevini belirler. Bu ağın birleştiği noktadadır "Sanatçı" ve 
onun yaptığı şeyler. Dayanak noktası budur. Sanat nasıl ve niçin bir iktidar ve
rir? O niçin vardır ve nedir? 

Önce sanatın kendi başvuru terimleri olduğunu bilmek önemlidir. O, yaşa
mı yansıtan bir ayna değildir. Duyu'lar dünyasından işlevde, biçimde ve içerik
te kökten ayrıdır; ama gene de bu dünyanın bir parçasıdır. Sanat sadece gerçe
ğin bir betimlemesi değildir, kendi gerçeğinin bir koşutudur; başka çeşit etkin
likler ve yaşantılada organik ilişkisinde vardır. 

Sanatın bu "ayrılık" niteliği felsefe terimleriyle tanımlanabilir ve onun va
roluşunu etkileyen koşullar belirlenebilir. Ama kurama çevrildiğinde sanatın 
gerçekliğinin canlılığı silinir. Kuramın kuruluğunu sanatın büyüsüne ve onun 
insan toplumundaki evrensel varoluşuna aktarmak güçtür. En büyük sanat 
eleştirisinde bile bu eksiklik vardır. Her açıklama sanatın özüne dokunmadan 
geçer; çünkü o zaten bir başka ortamda yeniden yaratılamayacak bir biçimde 
vardır ve yeterli ölçüde tanımlanamaz. 

BBC'nin "Listening and Writing (Dinleme ve Yazma) programlarının bi
rinde, 07.an Ted Hughes, bir şiirde geçtiği gibi çocukluğundaki hayvan aviama 
anılarıyla bağıntılı olarak bu ayrılığın algılanışını açıklamaya çalışıyor: 

"Bir bakıma, sanıyorum şiiri bir çeşit hayvan olarak düşünüyorum. Onların da, hayvanlar gi

bi, kendi yaşamları vardır. Şunu demek istiyorum ki, onlar herkesten, kendi yazarlarından bile 

apayrı görünürler; onları sakatlamaksızın ya da -belki de- öldürmeksizin onlara bir şey eldernek 

ya da onlardan bir şey çıkarmak olanaksızdır. Ayrıca, onların belli bir zekası vardır. Öznel bir şey 

bilirler, bizim öğrenmeye can attığımız bir şey. Belki de benim ilgilendiğim, özellikle hayvan ya 

da şiir tutmak değil de sadece benim dışımda kendi kı pırtılı yaşamları olan şeylerdir." 

Sanatın kendine özgü kı pırtılı bir yaşamı vardır: Onun varoluşunun koşulu 
budur. Ama bu, sanatın örneğin doğruyla, ahlakla, aşkınlıkla, sevgiyle ilgilenme
yeceği anlamına gelmez. İşle ve cinsiyede olduğu gibi böyle şeylerle de çok ilgi
lidir. Ayrılığının görünen konusuyla bir ilgisi yoktur; ama bu konunun üstüne ku
rulabileccği, yorumlanabileceği, anlaşılabileceği terimlerle ilgilidir. Temel yüze
yinde sanat, Alain Robbe-Grillet'nin şu sözüyle uyuşur: "Sanatın görevi önceden 
bilinen bir doğruyu -ya da bir soruyu- betimlemek değil, henüz kendilerince bi
linmeyen belli soruları (ve belki zamanla belli yanıtları da) dünyaya getirmektir." 
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21 Bacchus ve Ariadııe. Tiziano'nun onaltıncı yüzyılda yaptığı bu resim bir öyküyü anlatıyor ama, 
bunun gerçek "anlamı" ancak yazınsal karşılığı olmayan görsel durumlarda verilebilir. 
(The National Gallery, Londra) 
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22 Wjn Ketig'in bir Balili Cennet ve Cehennem resmi. 
Gregory Bateson'ın metinde anlattığı gibi boyanmıştır. 
(Eric Lister, Porral Gallery, Londra) 
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Kısaca, gerçeğin bir parçasının yaratıım·asıdır daha çok, gerçeğin yeniden 
kuruluşu değildir. Sanada toplum arasındaki ilişki konusunda Art and Society 
(Sanat ve Toplum) kitabında İngiliz eleştirmen Herbert Read şöyle yazıyor: 

"Sanat(...) tüm etkinliklerimiz gibi varoluşun maddesel koşullarından etkilenen özerk bir 

etkinliktir; bir bilgi biçimi olarak kendi gerçeği ve kendi sonucu vardır. Siyasetle, dinle ve bizim 

insan alınyazımıza tepki gösteren tüm öteki biçimlerle gerekli ilişkileri vardır. Ama bir tepki bi

çimi olarak ayrıdır ve uygarlık ya da kültür dediğimiz şeyin bütünleşme sürecine katkısı vardır." 

Bu bölümde Read sanatın iletişim terimlerini tanımlıyor. "Bilgi biçimle
ri"nin, öğelerinin bir yere kadar içine işlemesi ve kompozisyon, renk, doku, usta
lık tekniklerine anlamlar vermesi olanaklı dır. B u girişimin amacı "yüzey" ya da 
"yazınsal" simgelerin yüzeysel yorumunun ötesine geçmektir. Kendi terimleriy
le, sayılması ve anlaşılması gereken kendine özgü "tepki biçimi" nin söylemidir. 

İlkel sanat üstüne bir konferansında İngiliz-Amerikan toplumsal antropo
log Gregory Bateson, Balili bir sanatçının, Batuan köyünden Ida Bagus Djati 
Sura'nın 1937'de yaptığı bir resmin uzun bir çözümlemesini yapmıştı. Sanatçı
nın "bildiri" sini sözcüklere dökerek "şifre çözme" girişimi görüşüne karşı çıkı
yor: "Benim amacım araçlarla açıklama değildir. .. Bir sanat nesnesini (yazınsal) 
bir mitolojiye çevirip sonra da bu mitolojiyi incelemek açıkça hileye kaçmak ve 
'sanat nedir' sorununu olumsuzlamaktır. .. Şifresi çözülmüş bildirinin anlamını 
değil, seçilen şifrenin anlamını aranın." Bu noktayı vurgulamak için Isadora 
Duncan'ın şu sözünü alıyor: "Bunun ne anlama geldiğini size söyleyebilseydim 
onu dansla aniatma gereği kalmazdı." Bateson, onun sözlerini genişleterek bi
lincin kimi sözle anlatılınayan düzeylerine işaret ediyor: Bu, görsel sanatın 
açıklanamadığı anlamına gelmez; ancak burada görme-dışı terimiere çevrilmesi 
olanaksız güçlü bir öğe vardır. 

Isadora Duncan'ın sözlerini yeniden düzenleyip şöyle söylüyor: "Bu (sa
nat) biraz da özel, bir çeşit bilinçaltı bildiri dir. Sanatçının ve seyircinin bu bildi
ride bir araya gelmesi gereklidir." Başka deyişle, sanatçının bilinçaltı yapma ve 
yanıtlama hünerlerinin bildiri aracı değil, bunların kendilerinin bildiri olduğu 
üstünde duruyor. 

Bateson'ın Balili resmi üzerine tüm yorumunu vermeye burada yer yok; 
ama üç alıntı onun teknikle bildiri arasına koyduğu bağlantı çeşidini açıklamaya 
yardım eder. Resim sık bir orman da "fallik" bir ölü yakma kulesine doğru ilerle
yen kalabalık bir cenaze törenini gösteriyor. Bütün yüzey inceden ineeye işlen
miş ve boyanmıştır; bu bize Batı sanatından çok Book of Kells'teki sapiantılı yü
zeyleri anımsatır. Bateson, ormandaki ağaç yapraklarının boyanışını betimliyor: 

"Batuanlı bir sanatçı bir başkasının yapıtma baktığında ilk incelediği şeylerden biri yapraklı 

arka planının tekniği dir. Önce kurşunkalemle yaprakların dış sınırları çizilir; sonra dolmakalem 

ve çini mürekkebiyle üstlerinden geçilir. Bütün yapraklara bu uygulandığında sanatçı fırça ve çi-
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ni mürekkebiyle boyamaya başlar. Her yaprak biraz solacak biçimde yıkanır. Bunlar kuruyunca 

her yaprağa ortaya doğru daha küçük bir yıkama uygulanır, bundan sonra daha küçüğü, ve bu 

böylece sürer. Ortaya çıkan şudur: Mürekkep li dış çizginin içinde neredeyse beyaz kı yılı bir yap

rak oluşur, yaprağın ortasına doğru gittikçe renkler koyulaşır. 

Bir 'iyi' resmin her yaprağının böyle art arda beş altı yıkamadan geçmesi gerekir. (Buradaki 

resim bu anlamda pek 'iyi' bir resim değildir. Çünkü yapraklar yalnız üç ya da dört aşamadan 

geçmiştir.)" 

Bu hüner gösterisinin önemi nedir? 

" ... Bu düzen düzeyinin üstünde bir başkası vardır. Aşağı-düzey düzeninin tek biçimliliği 

daha yüksek düzenler vermek için hafifleri lmelidir. Bir bölgedeki yapraklar bir başka bölgedeki

lerden farklı olmalıdır ve bu farklılıklar bir bakıma karşılıklı düzenli olmalıdır: Daha büyük bir 

örneğin parçaları olmalıdır bunlar. 

Gerçekten ilk düzey denetiminin görevi ve gereği kesinlikle ikinci yüzeyi olanaklı kılmak

tır. Sanat yapıtma bakan sanatçının tekbiçimli bir yapraklar bölgesi boyayabil eceği konusunda bil

gi edinmelidir; çünkü bu bilgi olmadan, o tekbiçimlilikteki bu çeşitiemeleri önemsemeyecektir. 

Ancak notalarının niteliğini denetleyebilen kemancı bu nitelikteki çeşitiemeleri müzikal 

amaçlar için kullanabilir. 

Bu ilke köklüdür ve sanırım esretiktc hünerle kurgusal yapı arasındaki nerdeyse evrensel 

bağı yanıtlar." 

Yapraklar tartışması, resmin yapımından ayrı rahatlık ve güç tartışmasına bağ
lanıyor. Bateson, bunların huzur bölgeleriyle tedirginlik bölgeleri arasında güçlü 
karşıtlıklar getirdiğini görüyor. Bu, görsel dram ile cenaze sahnesinin yazınsal ya 
da öyküsel içeriğini canlandıran bir estetik h üner olarak alınabilecek bir olgudur; 
ama Bateson buna kapsamlı bir ahlaki ve toplumsal anlam vermeyi başarıyor: 
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24 (Solda) Aııa ve Çocuk. Ondokuzuncu yüzyıl ressamı Ford 
Madox Brown tarafından kurşunkalemle çizilmiş 
bir resim (Kent Müzesi ve Sanat Galerisi, Birmingham) 

25 (Yukarıda) Sevişeııler. Onsekizinci yüzyılda Çin'de, 
Ch'ing Hanedanı döneminde yapılmış bir porselen bi blocuk 
(Gulbenkian Doğu Sanatı Müzesi, Durham Üniversitesi) 
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23 Ondokuzuncu yüzyıl sonlarında Alınanya'da basılan ve 
Fransa'da satılan konfirmasyon kartı 
(Ken ve Kare Baynes; fotoğraf: Chris Ridley) 



Toplunıda Sanat 

"Son çözümlemede, resmin ya tedirginliği ya da huzuru insanca amaçlar olarak seçtiği yo

lundaki görüşler yanlış olacaktır. Resmin rasatlanışı ve yaratılması bu yaniışı ortaya seren bir de

ney sağlar. Resmin birliği ve bütünlüğü, bu karşıt kutuplardan birinin ötekini dışarda bırakmak 

için seçilmediğini kanıtlar; çünkü kuruplar karşılıklı olarak birbiriyle ilişkilidir. Bu derin ve ge

nel gerçek, bunun gibi cinsiyet, toplumsal kuruluşlar ve ölüm alanları için de doğrudur." 

Aynı yaklaşım Balili resminden daha önemsiz nesneler ele alınırken de et
kili olabilir. Bunu geleneksel eleştiri alanının büsbütün dışında bırakılan grafik 
sanatına uygulamak ilginç olacaktır. Bunu yaptığımızda şunu görürüz: Böyle 
yapıtları dikkatten uzak tutan niteliklerini kimileri bunların ("bilgi biçimleri" 
olarak) durumlarıyla en çok bütünleşmiş olanlardır. Burada gene özel görsel ve 
teknik niteliklere bakmak ve bunlara özdeş anlamlar vermek olanaklıdır. 

Karşı sayfadaki resim bir Fransız konfİrınasyon kartını gösteriyor. Açılınca 
üçboyutlu olur; kabartmalı kağıt kadarıyla yapılmış, iyi basılmış bir İsa figürü, 
bir ondokuzuncu yüzyıl Noel meleği yüzlü ve küçük bir gelin gibi giydirilmiş 
adayı kutsamaktadır. Makineyle üretilmiş bu kart, el yapımı olmadığı halde, 
bir zenginlik ve iyi işlenmişlik duygusu verir. Karmaşık bir elişini andırması 
amaçlanmış ve bu geleneğin verdiği ahlaki simgesellikle Balili resmindeki yap
raklara benzemesi öngörülmüştür. 

Bu kart, geçen yüzyılın sonunda, sanatın niteliğiyle ilgili doğal bir tartışmada 
yer alacak bir yapıt değildir. Bildiğimiz kadarıyla sanat tarihinde önemi yoktur; 
çünkü tam olarak -ve bile bile- geleneksel dir. Alışılmış anlamıyla halk sanatı bi
le değildir. Gene de, tüm bu etkenler onun olumlu rolünün olumsuz yanlarıdır. 
Geleneksel olmanın, duygusal olarak gotik olmanın görsel nitelikleri, dolayısıyla 
beş yüzyıllık bir üslupla ilgisi, onu alan ve Hıristiyan yaşamının köklü olayların
dan birinin anısı olarak başkalarına gönderenlere elbette anlamının bir parçasını 
iletecektir. Onun üslubu güvenlilikten ve süreklilikten söz eder; duygusallığı 
dinsel törenin uzaklığını ve ağırbaşlılığını erişilebilir ve evcil bir düzeye getirir. 

Küçük ama önemli anlatım yoluyla kart, insanca coşkuların ve ilişkilerin 
özel bir ağını dokumaya yardımcı olur. O bir simgedir. Onun simgeselliği gör
sel nitelikleriyle ve geçmişi yansıtan üslubuyla iç içedir. Bir olayın önemi du
yumsanabilsin, görülebilsin, hayran olunsun, anımsansın diye bir nesnede so
mutlanmıştır. Ama bu toplumsal olarak önemli bir iş yapar; Ted Hughes'ün şi
ideri ve Balili resmi gibi canlı bir yaşamı vardır: Kendi gerçeğinin terimleriyle 
o, "özel bir şey bilir". 

Şimdiye dek sunulan üç temi artık bir araya getirme olanağı var: Sanatın 
etkilediği seyirci, sanatı etkileyen seyirci, ürünün kendisinin (sanatın) niteliği. 

Görsel sanatın var olduğunu söyleyebilmek için bir "yapıt" üretilmesi ge
reklidir. Ama, yapıt odak olduğu ve bir sanat olayı olarak incelenip betimlene
bileceği halde, onun gerçek önemi yapılışında ve kullanılışındadır. İnsanların 
dünyayı denetlemek, anlamak ve onun üstünde güçlerini artırmak girişimiyle 
yaptıkları kapkacak, kentler, bahçeler gibi maddesel şeylerin sadece bir parça-
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Sanat ve Toplum 

sıdır. Tüm bunlar insanın dışındadır, ama iç ve dış yaşamının anlamını ve oylu
munu simgeleyen, tanımlayan, genişleten, onun yarattığı şeylerdir. 

İnsan toplumsal bir hayvandır. Toplumdan soyutlanmış "bir insan" düşün
mek olanaksızdır. İnsansal olanın tüm tanımı ilişkilerle gerçekleştirilen yaratı
lara dayanır. Büyürnek için, dünyada anlamı olan bir şey başarmak için bir bire
yin başka bireylerle bağlarını güçlendirmesi gereklidir. Bu, insan etkinliğinin 
en önemli yanının iletişim olduğunu ortaya koyar. İletişim insanlığı olanaklı kı
lan ağı örer ve evrimsel gelişimi doğrudan denetler. 

Çözümleyici R. D. Laing, yapıtının "Tamamlayıcı Kimlik" adlı bölümüne 
başlarken, Romalıların tutsağı olan Haham Kabia'nın en iyi öğrencisine yazdığı 
şu sözü alıyor: "Oğlum, bir buzağının emme isteğinden daha önemlisi ineğİn 
emzirme isteğidir." Laing'e göre, deliliğin kaynağı bu sevgi ilişkilerinin çökü
şünde bulunur. Bu çöküntüler ayrılmanın, iletişimsizliğin, sömürünün olumsuz 
tamamlayıcılarıdır. Bunlar acı çekmeye neden olur. İletişimsizlik ve sömürü 
olumlu, karşılıklı insan beklentilerini yıkar. Self and Others (Kendi ve Başkaları) 
adlı kitabında Laing şöyle yazıyor: 

"Bir kadın çocuğu olmadan ana olamaz. Bir ananın kimliğini vermek için ona bir çocuk ge

reklidir. Bir adam koca olmak için bir karıya gereksinir. Sevgilisi olmayan bir aşık, ancak olası bir 

aşıktır. Görüş açısına göre, ya trajedi ya komedi. Tüm 'kimlikler' bir başkasını gerektirir; başka

sıyla ilişkide insan kendi kimliğini gerçekleştirir . 

... Bir kişi bir başkasını ayrı ayrı anlamlarda tamamlayabilir. Bu işlev bir düzeyde biyolojik 

olarak, öteki uçta ise çok bireysel bir seçme konusu olarak belirlenmiştir. Tamamlama aşağı yu

karı biçimselleşmiş, kültürel olarak koşullandınlmıştır." 

26 Çocaklarırıı Yiyen 
Satürn. Goya'nın 

resminden bir ayrıntı 
(Prado Müzesi. Madrid) 

35 



Toplumda Sanat 

28 1870 yılında yapılmış bir Ingiliz karikatürü. Varlıklı bir çiftçinin 
pullukla çift süren iskelet bir işçiyi denetlemesini gösteriyor 
(James Klugmann koleksiyonu) 
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27 Ücretli Çoban, 
William H olman Hum'un yapıtı, 
1851 (Manchester Kenti Sanat Galer 



Sanat ve Toplum 

Kültür gibi rol de bir soyutlama değildir. Bir toplumsal durumda tamamla
ma ifadesi dir. İngiliz tarihçisi E. P. Thompson, The Making of the English Wor
king Class (İngiliz İşçi Sınıfının Ortaya Çıkışı) adlı kitabının önsözünde bunu 
açıklıyor. Onun çözümlemeleri toplumsal ve tarihsel görüş açısından Laing'in 
daha psikolojik kökenli yorumunu yansıtıyor: 

"Ben sınıfı bir 'yapı' ya da bir 'kategori' olarak bile görmüyorum; onu insan ilişkilerinde 

olan (ve olduğu gösterile bilen) bir şey olarak alıyorum. Bundan da çok, sınıf tasarıını tarihsel iliş

ki tasarımını gerektirir. Tüm başka ilişkiler gibi o da akıcıdır ve yapısını incelemek için onu belli 

bir anda ölü gibi durdurmaya kalkışırsak çözümlemeler boşuna olur. İnce işlenmiş toplumsal ağ 

bize salt bir sınıf örneği veremez; bir saygınlık ve sevgi örneği de veremediği gibi. İlişki her za

man gerçek halkta ve gerçek yapıda somutlaşmalıdır. Gene de, her biri bağımsız varlıklar olarak 

iki ayrı sınıfımız olamaz ve bunları birbiriyle ilişkiye geçiremeyiz. Sevilenler olmadan sevgimiz 

olmaz, ağalar ve işçiler olmadan saygınlık olmaz." 

'fHl~ GAJIE I.:\ WS : 

29 (Üstte Solda) "Av Yasaları ya da Köylünün 
Tavşana Kurban Edilmesi". Yasak yerlerde 
avianılmasını engelleyen katı yasalara saldıran bir 
İngiliz karikatürü. 1845'te Puııch'ta yayımiandı 
(Cambridge Üniversitesi Kitaplığı) 
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30 (Üstte Sağda) ''Sevgi Korkuyu Yendi". 
Frances Trollope'un IS40'ta yazdığı Life aııd 
Adventures of Michael Annstroııg the F actory Boy 
(Fabrika Çocuğu Michael Armstrong'un Yaşamı ve 
Serüvenleri) romanında yer alan bir resim. Bu kitap 
fabrikalarda çocuk işçiler kullanılmasına karşı 
çıkıyor ve işverenle işçi arasındaki ilişkinin sömürü 
yoluyla zehirlendiğini anlatıyor (British Museum) 





Sanat ve Toplum 

Burada görmeye başladığımız sanat ve toplumu tartışır
ken gerçekte bir ikilemle yüz yüze olmadığımızdır. Buradaki 
"ve" sözcüğü yanlış yola götürebilir. Sanatı toplumla tam bir 
özdeşlİkten çıkaracak herhangi bir neden yoktur. Gerçekte 
sanat toplumun bir parçasıdır: O yalnız insan ilişkilerinin da
yandığı iletişimleri olanaklı kılmaya yardım etmekle kalmaz; 
üstelik bu ilişkilerin niteliğinin bir parçasıdır da. 

Son iki yüzyıldır her çeşit toplumsal olgunun yorumu, 
Newton'cu bilimden alınan fiziksel benzetmelerin kullanıl
masmdan zarar görmüştür. Toplumda ayrı "neden" ve "etki" 
mekanizması bulunduğu yolundaki görüş, bir karışıklık kay
nağıdır. Bu terimlerle düşünmek bizi şöyle sorular sormaya 
yöneltir: "Kültürü insanlar mı yapar, yoksa insanları kültür 
mü? Biz mi çevreyi biçimlendiririz, yoksa o mu bizi?" Artık 
düşünmenin daha ekolojiyle (çevre-üye ilişkileri bilgisi) iliş
kili bir yolunu aramaya başlayabiliriz. "İnsan/ Kültür" ün ke
sinlikle tek bir "sistem" olduğunu, çünkü çevresiz hiçbir şe
yin olmayacağını bilmemiz gereklidir. 

Biyolojiden ve evrimden alınan benzetmeler elbet daha 
yararlı olur. İşte Gregory Bateson'ın atla çayırın evrimsel iliş
kileri üstüne sözleri: 

" ... Atın Eohippus'dan evrimi çayırlı düzlüklerde yaşama tek yanlı bir 

uyma değildi. Elbette çayır lı düzlüklerinde pari passu (eşit olarak) atların 

ve öteki tımaklıların dişlerinin ve toynaklarının evriminde etkisi vardır. 

Çayır, atın evrimine bitkisel örtünün gelişmiş bir yanıtıydı. Aslında evrime 

uğrayan 'bütün'dür." 

Başka bir deyişle, çayıda atm evriminin nedeniyle etkisi
nin ayrı ayrı alınabileceği bir an hiç olmadı. Onlar, tarihsel bir 
bütünlük içinde, atalarının ulaştığı durumdan bağımlı bir sis
temin parçaları olarak, birlikte geliştiler. Bunun gibi, insanla 
kültürün ya da insanla yerleşimin neden ve etkisinin ayrı ayrı 
alınabileceği bir an da hiç olmadı. İnsan sanatı yaptı, sanat in
sanı, insan sanatı, sanat insanı. .. 

Çağdaş ressam Wassily Kandinsky bu iç bağıntı konu
sunda şöyle diyor: "Her sanat yapıtı kendi çağının çocuğu dur: 
Genellikle coşkularımızın anasıdır o." 

Ama bu, bizim açıklamaya çalıştığımız bütünlüğü göste
recek yeterlilikte değildir. Durumun gerçeğini daha bir açık
lığa kavuşturmak amacıyla iki karşıt örneğe bakmanın yararı 

31 Polonya'da düzenlenen bir açık hava ayİnİ. Elliort Erwitt'in 
bu fotoğrafı, önemli bir toplumsal törenin bütünleyici bir parçası olarak 
sanatın rolünü canlı biçimde simgeliyor 
(The John Hillelson Ageney Ltd.) 
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32 Amerikan Devrimi'nin haberi Fransa'ya 1774'te basılan bu resimli bildiri ile ulaştı. 
Resim, Bostonluların vergi toplayıcı john Malcom'u asmalarını gösteriyor. 
Amerikalıların oldukları gibi çizilmesi yolunda hiç çaba harcanmamış. 
Yer ve giysiler Paris modasına göre. Olay, 
bu kağıdı okuyacak olanların kültürel yapısına göre uyarlanmış. 
(The Bettmann Arehive Ine., New York) 
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vardır. Birincisi, sanatın toplumda aşama-düzenli (hiyerarşik) bölümleri güç
lendirdiği ve böylece en ayrıcalıklı topluluk için de çok istenen bir durum ya
rattığıdır. 

Rönesans'la ondokuzuncu yüzyılın sonları arasındaki dönemde, herkese 
zorunlu eğitim kurumunun getirdiği belli bir "yüksek" kültür vardı. Bir süre 
sonra bununla ilgilenmek bir eğitilmişlik işareti sayıldı: Kaçınılmaz olarak bu, 
toplumsal sınıfın korunmasına katıldı. Olumsuz bir şey değildi, ama tutumla
rında ve toplumsal gerçekliğinde aşırı tutucuydu. Mavi Sakalın Şatosunda yaza
rı George Steiner Times'ın edebiyat ekinde, Ekim 1970'te çıkan "Klasik Kültür 
ve Kültür Sonrası" adlı makalesinde bunu açıkça ortaya koydu. Aşağıdaki alın
tıda "Kitabın klasik çağı" diye tanımladığı 1730'Ia 1885 arasında yazarların kar
şı çıktığı arka planı tartışıyor: 

"Kitapların yerkesinin ve etkinliğinin dayandığı yankıdaki görüş birliği, okul öğreniminden 

daha derinlere ulaştı. Saygınlığı kabul edilmiş bir yığın kitap gerçekte felsefi ve toplumsal de

ğerlerin bir dizisi dir. Yazınsal üslubu olanaklı kılan söylem tutumluluğu ve tek tek yazarların bu 

üsluba belirgin meydan okumaları altında, söylenınemiş ama önceden kabul edilmiş toplumsal 

ve psikolojik önyargıların geniş bir toplamı vardı. Bu, özellikle Montesquieu ile Mallarme çağı 

arasındaki yüksek yazında böyleydi. Kafalarındaki öğrenim görmüş halk kavramı (görüşü), kabul 

edilmiş bir toplumsal dokunun doğrudan ifadesiydi. Dil araçları ve kitap yığınları -kısaca yazma 

ve okumanın semantik bütünü- Batı toplumunun hiyerarşik iktidar ilişkilerini somutlamaya ve 

sürüp gitmesine yardım ediyordu." 

Steiner'in "yazma ve okumanın semantik bütünü" dediği karşılıklı etki bi
zim ilgiınİzin özüdür. Bu anahtar öğedir ve buna benzer bir ilişki sanatsal yaratı 
ile ilgili her durumda bulunur. Yalnız "yüksek" kültürün çalışmalarına özgü bir 
şey değildir bu. Onu New Orleans'ta cazın yaratılmasında ve Sovyet Rusya'da 
"yeraltı" samizdar basınının gelişiminde de canlı olarak görebiliriz. 

İkinci örnek, İngiltere'nin kuzeyindeki Durham kömür alanlarından ge
liyor. Bu bölgede sinik bir güldürüyle birlikte gelişmiş uzun ve hala yaşayan 
bir halk türküsü geleneği vardır. Bunların ikisi de, gittikçe silildeşen tüm 
İngilizce ağızlarının en güzellerinden birinde ifadesini bulur. Madencilerin 
türküleri ve şakaları "kendini-koruyucu" dur: Madeni karşıianna alan bir bi
çini örerler. Kendisi de madenci olan Dave Douglass, Durham Kuyu Konuş
ması adlı kitabında, bu kültürde türkü ve dilin yaptığı çeşitli görevleri be
timliyor ve bunların ınaden yaşamı gerçeğinde nasıl iç içe olduğunu açıklı
yor. 

Madenciler denizciler gibi çalışırken şarkı söylemezler: Onların şarkıları iş 
şarkıları değildir. Bunun bir nedeni vardır: "Madende türkü için ayrı bir soluk 
yoktur ... Madencilerin türküleri ıneyhanelerde, içkili toplantılarda, siyasal top
lantılarda ve gösterilerde söylenir; ama ınadencilerce yazıldığı için elbette ku
yuyu şiire getirirler." 
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Yabancılar, en çok kazalada ilgili türküleri bilirler. Ama bunlar, Dave 
Douglass'ın da belirttiği gibi, madencilerce en az söylenen türkülerdir. 

"Pek seyrek işiteceğiniz ya da hiç işitmeyeceğiniz tek türkü çeşidi (bunlar halk kulüplerin

de ünlü olduğu halde) kaza türküleridir. Gençler özellikle bir içki ve bir türküyle eğlenmeye 

geldiklerinde birbirlerinin karşısında oturup ne denli yürekli olduklarını anlatan türküler dinle

meyi pek aptalca bulacaklardır. 'Kuyunun bu yanını istemiyoruz.' Orada sekiz saat çalıştıkianna 

ve yakında gene oraya döneceklerine göre, onun tehlikelerinin anımsatılmasını istemezler. Bu

nun söylendiği tek zaman, akşamın sonuna yakın, içkinin bir yana ko nd uğu ve gecenin yumuşa

dığı dönemdir. O zaman bir kaza türküsü din! eye bilirsiniz; ama bunu genellikle bir kadın söyler. 

Vay başına geleceklere, böyle bir türkii söylenirken odada düzeni bozacak ya da konuşacak biri

nin ... " 

Toplumsal ya da siyasal toplantıların dışında, yeniden kuyuya inildiğinde, 
dil ve şakalar işlevseldir: 

"Maden, değişik bir zihinsel tutum, yüzeydekinden ayrı bir yaratılış gerektirir; elbet bu, 

çevreye özgü bir kültür ve dil doğurur. Yeraltına indiğinde yüzey benliğini 'söndürmeyen' ve 

huyunu değiştirmeyen bir adam madende uzun zaman kalamaz ... 

... Bu cehennem gibi mağarada bir adam sertleşmelidir; sürekli bir kışkım durumundadır ve 

bu mizaç insanı zor işe iter; yeraltında kötü şeyler gelir insanların başına, bir savaşta olduğu gibi, 
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33 "Bir Madencinin Başı". 
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir 
süre Galler maden ocaklarında çalışan 
Josef Herman'ın resmi 
(Joseph W o! pe, Ca pe Town, 
Güney Afrika) 



38 Posta kartlarında kömür madeni olayları. Kartlar, Galler Ulusal Müzesi Koleksiyonundadır. 
Sol alt köşedeki kart, korkunç Senghenydd faciasında ölen madenciler için düzenlenen cenaze törenini 
gösteriyor (Fotoğraf: Chris Ridley) 
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36 1752'de yayımianmış renkli bir Amerikan çocuk kitabından ön kapale 
Kitapta insanın çocukluktan yaşlılığa ilerleyişini anlatan on bir resimlik bir dizi yer alıyor. 
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, bunları düşünmeye karşı kafalarını çelikleştirmelidirler. Gün boyunca madenciler dürtüklenir

ler, yük ve taşlar çarpar onlara, kan kaynama noktasındadır; bitip tükenmeyen şakalar olmasa, 

her an kavgaya başlayabiliriz. 

Madencinin 'dili', bir yabancıya pek acayip görünse de, onun kaçınılmaz bir parçasıdır. 

Madencinin dili, kapsadığı ağızlar dışında, onun tüm kültürünün karışık ve ayrılmaz bir parça

sıdır da. Bu doğrudan doğruya onun topluluğuyla, işiyle ve onu yapış biçimiyle, sendika çatış

maları ve etkinlikleriyle türküleri ve öyküleri ilişkilidir. O tek bir siyasal bütündür, her yönü 

birbirine uyar." 

İşte bu da bir "semantik bütün" tanımı; ama bu kez konuşma ya da türkü 
söylemeyle, dinleme ya da yanıtlamayla ilgili. 

Halk türküleri arasında en güçlü olanlar insanın yaşam boyu geçtiği dö
nemleri dile getirenlerdir. Shakespeare'in "İnsanın yedi çağı" gibi, geleneksel 
baskılardaki yaşam aşamaları gibi, bunlar da geniş ölçüde sanat ve toplumun 
semantik bütünü olan iyi uygulanmış belli kalıplar görünümündedirler. 

Suzy bir bebekken 

Bir bebekti Suzy 

Inga, ınga derdi 

(Parmağı ağzında) 

Suzy bir öğrenciyken 

Bir öğrenciydi Suzy 

Bayan, bayan, bayan derdi 

(Eli havada) 

Suzy on altılarındayken 

On altılarındaydı Suzy 

Mmm, mmm, mm derdi 

(Eteğini kaldırıp) 

Suzy bir gençken 

Bir gençti Suzy 

Ooh ah, çıkar suryenini derdi 

Ah ah, çıkar suryenini derdi 

Suzy bir öğretmenken 

Bir öğretmendi Suzy 

Hah, hah, hah derdi 

(Kollarını kavuşturmuş, ağırbaşlı) 

Suzy bir anayken 

Bir anaydı Suzy 

V ak, vak, vak derdi 

(Sessiz öpüşle) 

Suzy bir büyükanayken 

Bir büyükanaydı Suzy 

Dik, dik, dik derdi 

(Dikiş dikerek) 

Suzy bir ölüyken 

Bir ölüydü Suzy 

Groon, groon, groon derdi 

(Geriye gidiş ve inleme) 

Suzy bir melekken 

Bir melekti Suzy 

Flep, flep, flip, flep, flip derdi. 
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3 7 Yaşlılığı simgeleyen 
üstteki ayrıntının resimaltı 
şöyle: "Yaşlanır ve işinden 

emekliye ayrılır." 
Resim, W m Colwell adlı 

. pek tanınmayan bir 
sanatçınındır 

(Philadelphia Açık 
Kitaplığı, İlk Amerikan 

Çocuk Kitapları 
Koleksiyonu) 



ıl 
1 i 
.ı 

ı 
1 

Toplumda Sanat 

1973'te Güney Londra'daki bir okulun bahçesinde miniklerle söylenen bir 
şarkı şöyle: 

Suzy'nin oynadığı roller hemen göze çarpıyor: bir yanda sınırlı ve gülünç
leştirilip abartılmış bir yanda da apaçık kavran§lbilir roller. Bu birleştirme bir 
rastlantı değildir. Bu çeşit sadeleştirmeler (basitleştirmeler) her zaman halk sa
natının rollerinden biri olmuştur. Bu basitleştirmelerin, bireye etkisi açısından 
yabanıl bir gizilgüçle dolu olduğu, buna karşın tutarlı ve kavranabilir bir toplu
mun varoluşunun özünde yer aldığı söylenebilir. 

Sanatın insanların yaşamlarını zenginleştiediği ve ufuklarını genişlettiği yo
lundaki görüşü benimsemişizdir. Büyümeye ve erginleşmeye yardımcı sayılan 
bir kültür kavramını biliriz. Bugün, "insanları kendi kişiliklerini geliştirmeye" 
yönelmiş bir eğitimde sanatın başlıca rolü oynadığını görüyoruz. Ama, gerçekte 
kültürün her aşaması daha örtünç ve iki uç! udur. Belli birtakım davranış biçim
lerini överek elbette ötekileri yasadışı bırakır. 

Steven Marcus, ondokuzuncu yüzyıl cinsiyetinin bir incelemesi olan The 
Other Victorians (Öteki Viktoryalılar) adlı kitabının önsözünde, Freud'un bugü
nün Avrupa kültürü ile cinsel doygunluğu doğrudan çatışır durumda gösteren 
bir sözünü alıyor. Freud bizi kültür paradoksunun derinlerine götürüyor: 

"Çok acayip görünse de, cinsel içgüdünün kendi niteliğinde tam doygunluğa ulaşınaya 

zarar vermesi olasılığını göz önünde tutmak gerektiğini sanıyorum. Erotik içgüdüleri biçimien

dirrnek çok güçtür; bunları e ği tip alıştırmada kimi zaman çok fazla, kimi zaman çok az başanya 

varılır. Kültürün bunları getirmeye çalıştığı durum ancak bir haz yitirme pahasına elde edilebi

lir gibi görünüyor; ergin cinsel etkinliğe katılmamış itkilerin ısrarı, kendini doyumsuzlukta 

gösteriyor." 

Kültüre saldırı R. D. Laing'in The Politcs of Experience and The Bird of Para
dise (Yaşantı Siyaseti ve Cennet Kuşu) adlı kitabında daha ileri götürülüyor; 
Laing, kapitalizmi toplumsal, ekonomik, eğitimsel ve sanatsal baskılar engeliy
le bireylerin yaşamını denetleyen, saptıran ve yıkan bir şey olarak alıyor: 

"Bizler, yetişkinler olarak, çocukluğumuzun çoğunu, hatta onun yalnız içeriğini değil tadını 

da unutmuşuzdur; dünya adamı olarak bir iç dünyamız olduğunu pek bilmeyiz; düşlerimizi güç 

anımsarız ve onlara bir anlam veremeyiz; bedenierimize gelince, devinimlerimizi eşgüdümle

mekle ve biyolojik-toplumsal sağlığımız için en az duyulada yetiniriz: Yorgunluğu belirtme, bes

lenme, cinsiyet, dışkı ve uyku bildirimleri, bunun ötesinde çok az ya da hiç ... 

Düşünme yeteneğimiz, kendi çıkarımız diye tehlikeli bir biçimde kandırıldığımız şeyin ve 

sağduyuya uymamızın dışında, acınacak kadar sınırlıdır; görme, duyma, dokunma, tat alma, kok

lama yeteneğimiz bile gizemli perdelerk öylesine örtülmüştür ki, dünyayı taptaze, suçsuzlukla, 

doğruyla, sevgiyle yaşamaya başlamak için herkese çok büyük bir 'öğrendiğini unutma' çabası 

gereklidir." 
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Burada anahtar söz "öğrendiğini unutma" dır. Sağ kalmak için öneri, bire
yin koşullandınlmasından kaçınmadır. Laing, kültür yapıtlarının insanları des
teklemediği, buna karşılık sakadadığı bir resim sunuyor. 

Kültürle birey arasındaki ilişkilerin bu nitelikteki çağdaş eleştirileri, özel
likle cinsiyet ve sınıf söz konusu olduğunda, değerli bir görüştür. Gene de, belli 
bir kültürün ·değil de böyle tüm kültürün red di olarak alınırsa bunların etkisi 
tehlikeli biçimde romantik ve felsefi olarak da anlaşılmaz olur. Toplumca "has
ta" ya da "azgelişmiş" denenierin insanlığını saprama isteklerinde bu onarıcılar 
kimi zaman toplum olmasaydı erkeklerin ve kadınların "doğal" bir suçsuzluk 
durumuna döneceklerini söyler gibidirler. Sanayi kültürüne özel saldırıların kar
maşık varoluşla ilkel duygular arasındaki aşırı uzaklıktan geldiği söylenebilir. 

Söz konusu nokta şudur: İnsan için doğal olan nedir? Bu kolayca yanıtlana
cak bi[ soru değildir. Bireyin gelişiminde kültürün yapısal önemini göz önüne 
almadan üstünde düşünülemez. 

Tuhaftır, Laing'ın kurarnları çağdaş liberal kültürün belirgin bir ürünüdür. 
Freud;un düşüncesi ondokuzuncu yüzyıl Avrupa cinselliğinin özüne yöneltil
miş ve onun insan kafasının geçmişine ve geleceğine değgin görüşü bu durum
la denetlenmiştir. Bu, onun yaklaşımının değersiz olduğunu söylemek değildir; 
Ancak o da bir insandır ve bunun için bir bakıma kültürün sağladığı belli tu
tumların, yaşantıların sınırlı dünyasına kaçınılmaz olarak bağımlıdır. 

Olumsuz olduğu kadar olumlu bir şekilde, kültür, olanakların bir tanımı
dır. Örneğin, daha önce tartıştığımız kabile cinsiyetinin ve çağdaş cinsiyerin ay
rı ayrı yorumları bir basitlemedir. Her biri yaşamının şaşırtıcı karmaşıklığından 
seçilmiş bir sürecin sonucudur. Onlar "doğal" kaostan "insan" anlamının yara
tıldığını öne sürerler. Dille koşutlukları çok güçlüdür. İşte gene Patterns of Cu!
ture'dan [Kültürün Biçimleri] Ruth Benedict'in bu süreci tanımı: 

"Kültürel yaşamda olduğu gibi konuşmada da seçme, önde gelen bir gereksiniındir. Ses tel

leriınizin, ağız ve burun kanallarıınızın ürettiği seslerin sayısı sınırsızdır. İngiliz dilinin üç dört 

düzine sesi bir seçme olup Alınanca ve Fransızca gibi yakın ilişkisi olduğu dillerin sesleriyle ör

tüşmez. Her dil seçimini yapınalı ve anlaşılamaına pahasına bile orada durınalıdır ... 

... Her insan t_oplumu, her yerde kültürel kurumlarının seçiminde böyle yapmıştır. Her biri 

bir başkasının görüş noktasına göre temel olanları bir yana bırakmış ve yersiz olanları kullanmış

tır. Bir kültür parasal değerleri pek öneınsemeıniş, bir başkası bunları her davranış alanında te

mel saymıştır. Bir toplumda sağ kalma güvencesine gerekli görünen yaşam aşamalarında bile 

teknoloji inanılmazcasına küçümsenmiş, bir başkasında teknolojik etkinlikler karmaşık olup 

hayranlık verecek bir biçimde duruma uyarlanınıştır. Biri ilkgençlik üstüne, biri ölüm üstüne, bi

ri ölümden sonra yaşam üstüne büyük kültürel üst yapılar kurmuşlardır." 

Burada gördüğümüz, bireysel düşünce ve eyleme kültürün zorla koyduğu sı
nırlar, onun olumlu görevinin olumsuz yanıdır. Kültürün anlamının tanımının pa
hası, onun "seçiciliği" olarak görünüyor. Sanki iletişim, törenleştirme, değerler 
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Toplunıda Sanat 

39 Fransız gülmece dergisi L'Assiette au Beurre'ün kapağındaki bu resim doktorların 
ikiyüzlülüğünü konu alıyor (!Vlansell Koleksiyonu) 

paylaşılması olamazmış ve bu yüzden seçicilikte ifadesini bulan bir pahanın ta
mamlayıcı çıkarması yapılmadan doğal dünyanın insanlaştırılması olanaksızmış. 

Bu noktada insan yaşamının olası en geniş sorunlarının sanat, kültür ve top
lum tartışmasının içine girdiğini görüyoruz. Sanatçı ekollerinin gelişiminden ya da 
tarihsel biçimlerin birbirini izleyişinden gözlerimizi ayırmaya zorlanıyoruz. Bunun 
yerine sanatın büyüyüp gelişme sürecine yardımındaki rolünü çözümlemeyle ilgi
leniyoruz; onun bir bireye açık davranış olanaklarını genişletme ya da daraltma 
yeteneğini belirterek, özel bir kültürün yaşama anlam ve boy verınede ya da -tam 
tersine- onu küçültmede ne derece başarılı olduğunu belirterek yapıyoruz bunu. 

Sanayi devriminden bugüne değin gelen dönemin açıkça tanımlanmış, iyi 
işlenmiş ve titizce ayrıntılı bir sanat, desen ve ustalık tarihi zaten vardır. Etkin
likleri akademik konu olan büyük devinimleri ve ünlü adamları kapşar bu. 
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Sanat ve Toplum 

Akademikliğin temleri ve sınır taşları şaşılacak derecede bilinir: Bununla ilgili 
konuların tarihine vakit ayıracak herkesin anlayışının ortak arka planını biçim
lendirir bunlar. Eğitimde, uzman derneklerde, sergi programları ve yayınların
da kurumlaştırılmışlardır. Bunun gibi bir durum, elbette ayrı bir önemseyişle 
ve başka kahramanlarla, Doğu Avrupa'da da vardır. Marksist eleştirmenler, bu
nun gibi, son iki yüzyılın iyi tanımlanmış bir resmini sunarlar. 

Yakın geçmişi görmenin çok basit bir yoludur bu: Kendilerini yaratıcı çalış
maya adamış kimseler ve bunların yaratılannın biçim ve özünü en yakından et
kilemiş düşünler üstünde odaklaşır. Ama ne yazık ki tarihi büyük ölçüde çarpı
tır. İnsan, ondokuzuncu ve yirminci yüzyılların maddesel kültürüne sadece 
böyle ünlü kişilerin yaptıkları olarak bakarsa, görülecek sonuç yetersizdir. Bü
tünü bozan bir ek izlerrimi vardır bunda. Işık ve gölgeden yoksundur. Tam de
ğildir. Bunun daha geniş ve daha karmaşık bir yapıttan kesilmiş ufak bir ayrıntı 
olduğu kuşkusu doğar. En çok da, bu resmin çağdaş kültürde iş gören güçleri 
yeterince betimlemediği izlenimine varılır. 

40 Gusrav Dore'nin yaptığı, Londra'nın ondokuzuncu yüzyıl baılarında geniılemesini ve sanayileşmesini 
konu alan ünlü çizimierinden biri (Ken ve Kare Baynes) 
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Geleneksel eleştiri, ondokuzuncu yüzyılı müzikhol şarkısı, deniz kıyısı 
kartpostalı, insanın teknolojiyi işte olduğu kadar eğlencede de kullanması gibi 
kültürel güçleri -şimdi de yaşamlarımızda canlılıklarını korumalarına karşın
bir yana bırakarak "Pre-Raphaelitizm"in ve Romantik re;smin gelişimi aşamala
rında görmeye zorlanmıştır. Ondokuzuncu yüzyılda mühendislerin dahi desen
ciler olduğu genellikle söylenir; ama bunlar I!lustrated London News'un sayfala
rında, ya da Fransız güldürü dergilerinde, ucuz gezi trenlerinde, bir kitle kültü
rünün yeni anahatlarının bulunacağı zorunlu genel eğitim kurumlarında oldu
ğu kadar başka yerlerde de sık görülmez. 

Gene de bu kitle kültürünün doğuşu, teknolojiye bağımlı olarak, yakın 
geçmişin en etkin iki olgusundan biridir. Öteki olgu ise dünyayı kaplayarı eşit
lik dalgasıdır. Fransız Devrimi ile sanayi devriminden beri toplumda yerçekimi 
merkezi kesinlikle değişti; yüzyıllar boyu süregelen hiyerarşik toplum biçimi 
iyice çöktü ve bunun yerine çeşitli yollarla ifade edilen eşitlik ülküleri geldi. 
Makinenin kültüre katılmasıyla ve Victoria çağının teknolojisiyle gerçekleşen 
büyük kentler dünyası, insanların yaşamında yepyeni öğelerdendir. 

Görsel sanatlar bu değişikliklerden geniş ölçüde etkilendi. Dünyanın gün
lük çevresini sağlama görevini Rönesans günlerinin sanatçı/mimarından mü
hendisler ve desenciler aldı. Bunların tasarıları ve yöntemleri geleneksel yapı
lardan ve ustalarınkinden toptan ayrıydı. Yalnızca bir toplumsal sorun olan yer
leşimle ilgilenmek, bir yenilik değildir: Yeni olan, estetik görüşü genel ücretle, 

41 Daily Mirror gazetesinin Rusya' daki devrim sırasında yayıınladığı bir orta sayfa. 
Geniş ölçüde fotoğraf kullanan ilk Ingiliz gazetesi Daily Mirror'dı 
(Syndication International Ltd 1 John Frost Koleksiyonu. Fotoğraf: Chris Ridley) 
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42 Dai!y Mirror'ın ön ve arka sayfaları. Little Rock'taki olaylar bir kenara itiliyor! 
(Syndication International Ltd 1 John Forst Koleksiyonu. Fotoğraf: Chris Ridley) 

siyasayla ve bürokratik yönetirole bağdaştırmaktır. Mimarlık konularında önce
leri bilinmeyen bir çözüm biçimi öngören bir bileşimdir bu. Sanata geleneksel 
yaklaşımlar aynı yolla sinemayı, televizyonu, ya da London Dai!y Mirror gibi bir 
gazetenin desenini ölçmek için bir ölçüt bulma sorunuyla yüz yüze gelince 
kökten yıkıldılar. Bu ortamda, kitle tüketimi için bir insan topluluğunca üreti-. 
len nesnelerde kümetenmiş tecimsel güçler iş görüyordu. Sanatta böyle üretim 
ve dağıtım yolları önceleri hiç yoktu. 

Raymond Williams'ın The Long Revolution (Uzun Devrim) adlı kitabının 
sunuş bölümünde bu durum şöyle yorumlanıyor: 

"Bir kültürel·devrimden söz ediyoruz; bunun için öğrenmenin etkin sürecini yayın yoluyla 

ve öteki gelişmiş iletişim yollarıyla sınırlı topluluklardan çok tüm halka yayma umudunu elbette 

görmeliyiz; bunun demokrasinin gelişmesi ve bilimsel sanayinin doğuşu kadar önemi vardır. 

Gene de bu noktada özellikle ortaya çıkan bir şey var: Demokratik sanayi ve kültürel devrim

leri, ayrı süreçler olarak düşünüp de kendimizi sınırlarsak içine girdiğimiz değişme sürecini anlaya

ınayız. Tüm yaşam biçimiıniz, topluluklarımızın biçiminden eğitimin kurumlarına ve içeriğine ka

dar, aileden sanatın ve eğlencenin durumuna kadar, demokrasi ve sanayinin karşılıklı etkileri ve ile

tişimin gelişmesiyle geniş ölçüde etkilenmiştir. Bu derin kültürel devrim bizim en önemli yaşantı

mızıngeniş bir bölümüdür ve sanat-düşünce dünyasında çok karmaşık yollarla yorumlanmıştır; ger

çekteyse zorla bu alana girmiştir. Bu çeşit değişikliği siyasal, ekonomik ve iletişimsel öğretilerin ge

tirdiği değişikliklere eşgiidüınlemeye çalışırken kimi en güç ama en insanca sorunlarla karşılaşırız." 
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Toplumda Saııat 

Fransız Devrimi'ni Avrupa'da toptan ulusalcılığın ve tutarlı halk eylemle
rinin başlangıcı olarak alırsak, bu devrimin teknoloji ve sanayi gelişmesi ile 
önemli bir ilişkisi olduğunu da görürüz. O zamandan beri üretim, toplum ve or
tam. bir dizi k urumda, iletişim ve düşünce kaynaklarındaki yeniliklerle mantık
sal bir uyum içinde gelişmiş tir. 

Gittikçe artan karşılıklı ilişkiler dizisinin önemli noktası şudur: Yeni üretim 
teknikleri, önceleri geleneksel yöntemlerle yapılan ve hemen hiç elde edileme
yen kültür verilerinin geniş halk kitlelerine ulaşmasına yardım etmiştir. Ama 
yeni üretim tekniklerinin maddesel istekleri ve yeni seyircilerin ayrı toplumsal 
temelleri, var olan kültürü değiştirmiştir. Bu kez de bu kültür, teknolojik ve 
toplumsal alanlarda, gelecek olguları kökten etkilemiştir. Geniş-anlamda, Avru
pa ve Amerika ondokuzuncu yüzyıl kültütünü her çeşit halkın içinde yaşadığı 
sanayileşme sürecini anlamak ve bunda varoluşlarının bir anlamını bulmak ça
bası olarak yorumlamak olanaklıdır. Şimdi kitle kültürüne ve böylece yaşamian
ınıza egemen olan dramatik değişiklikteki sürekli diziyi ilk kez yaşayan onlardı. 

Bu gelişmeler, sanayi devriminden beri sanatın rolüne değgin sormamız gere
ken birçok özel soruyu getirir: Basım, fotoğraf, sinema ve televizyon yoluyla tek
noloji sanatı nasıl değiştirdi? Geleneksel eleştiri biçimlerinin sanatın toplumsal 

43 Yüzyılımızın ilk yıllarında Galler'deki bir köy 
okulunda öğrenciler ... Fotoğraf: Pierce Roberts 
(Galler Halk Müzesi 1 Enid Pierce Roberts) 
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44 Groucho Marx Duck Soup (Ördek Çorbası) 
filminde dolandırıcı bir akademisyen rolünde 
(Universal International Pictures Ltd. 1 Ulusal 
Film Arşivi, Londra) 



Sanat ve Toplum 

göreviyle ilgisi nedir? Sanat ahlakı nasıl destekler ya da ona karşı çıkar? Toplu
mun iyiliğine inandığı sonuçları beslemekle nasıl kullanılır? Sanat gerçekten yıkı
cı olabilir mi, doğrudan siyasal bir rolü var mıdır? İletişimin etkinliğiyle uyum ve 
oran gibi estetik öğelerin ne ilişkisi vardır? Sanatın toplumsal görevini belirlemek
te ne çeşit standartlar önemlidir, standartları göz önünde tutmak uygun mudur? 

Bu sorulara yanıt verirken temel sorun; çağdaş kültür için uygun bir model 
yokluğudur. Artık durağan bir durumu incelemiyoruz. "Yüksek" ve "aşağı" 
kültür arasında açıkça. tanımlanmış ayrılıklarla yüz yüze değiliz. Eski formüller 
yararlı olmaktan çıktı. Değişen durumlara uyacak terimleri yeniden belirleme
de fenomenolojik olanağı içeren bir eleştiri üslubuna gereksinmemiz var. Dra
matik değiştirmeleri üretim araçlarına, seyirci tiplerine, özel sanatçı tiplerinin 
durumuna uyduracak bir akıcılığa gereksinmemiz var. 

En aşırısında alındığında, seçim çok basit görünüyor. Ya bugünün kitle ile
tişim araçlarına olduğu kadar geçmişin soylu ortamına da ilişkin akıcı, geniş bir 
sanat tanımı geliştirmeye çalışmalı, ya da teknolojik bir dünyanın ana kültürel 
sorunlarından gittikçe uzaklaşan dar bir kavramı kullanmayı sürdürmeyi kabul 
etme! i. 

Burada getirilen öneri, sanatçının olduğu kadar bütünün de, kültürümüzün 
içeriğini ve anlamını kavramak için, gereksinmemize yanıt vermeye yetenekli, 
yaratıcı rolüne ağırlık veren modellerden yalnız biridir. Ancak ekolojik ve top
lumsal bir görüş bir kitle toplumundaki olguların yorumunda gereken bakışı 
sağlayabilir. 

Bu kitabın bundan sonraki bölümleri, sanatın geçmişte ve şimdi oynadığı 
özel rollere daha yakından bakarak, öneriyi bir deneme girişiınidir. Sorulan so
rular "O sanat mıdır? O iyi sanat ınıdır yoksa kötü sanat ını?" biçiminde değil
dir. Ama "O ne yapar? Onu nasıl yapar? Ne anlama gelir?" dir. 

Bundan sonraki dört bölümden her birinde sanat bir temel insan etkinli
ğiyle ilişkisi açısından inceleniyor: Tapınma, cinsiyet, iş, savaş. Her etkinlik sa
natın toplumsal rolünün özel bir katını incelemek için kullanıldı. Teknolojik 
gelişmelere ve kitle toplumunun doğuşuyla kültüre getirilen değişmelere da
yanan teınlere doğru tutarlı bir ilerleyiş sırası gözetildL Son olarak, teknolojik 
bürokrasinin eşitsizlik haskılarına kendini daha çok bırakırken daha eşitlikçi 
olmak için acılı bir girişime yönelen bir dünyadaki tedirginlik ve çatışma üs
tünde duruluyor. Bu düşünü (görüşü) incelemek için kullanılan ayna, bakış 
için harcadığımız çaba ve savaşın değişen imgesidir. 

Bölümlerde ele alınan teınler şunlardır: 
TAPlNMA. Burada sanat büyük bir tutarlılık gücü olarak gösteriliyor. Bi

reyi topluluğundaki kozmolojik inançlara bağlama görevini yapıyor. Geçmiş
şimdiki zaman-gelecek arasındaki ilişkinin anlamını yorumluyor ve bu anlam
da yaşantıyı yakından etkiliyor. Her insanın taşıdığı ve tepki gösterdiği benlik 
imgesi, dinin niteliğinin ve onun sunduğu yaşam resminin sonuçlarından biri
dir. Sanat ve resmin iletilmesini sağlayan başlıca araçtır. 
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Toplumda Sanat 

CiNSiYET. Bu bölümde sanat gene tutarlılık sağlayan bir güç olarak görü
nüyor. Sanat, cinsin anlamının tanımında ve kadınla erkek arasındaki ilişkinin 
düzenlenmesinde büyük bir rol oynar. Bu bağlamda, yaşamın en gizli ve özel 
aşamalarını etkiler. Sevişme ile evlilik göreneklerini ekonomi,. toplumsal yer ve 
din ile bağlayan tutumlar zincirinin özünü sağlar. Görevi açıkça toplumsal de
netimdir. 

İŞ. Burada önemsenen şey, kökten ayrıdır. Sanayi devrimi nedeniyle altüst 
olan değerler ele alınarak, sanat değişmenin Marksist diyalektiğinde etkin bir 
rolde gösteriliyor. Önce çalışma düzeninin geleneksel değerlerinde bir çöküş 
gözlemlenir, sonra varılan durumun birleştirilmesi ve ardından da öfkeyi ve 
toplumsal düzenin başka görüşlerinin gelişmesini seferber etme vardır. Son 
olarak, sanatın şiddetli bir polemik görevi yaptığı bir savaşım süresinden sonra 
toplumsal reform ve devrim gelir. 

SA V AŞ. Savaş bir toplumun kaynaklarının büyük ölçüde seferberliğini 
gösterir. Bunun için o, bir toplumsal iletişim aracı olarak, içinde sanatın çok gi
zemsel ve kısıtlayıcı bir rol oynadığı bir durumdur. Bu bölümde araştırılan bir 
aşamadır. Bir başka aşama da, kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle savaş imge
sinin değişmesidir. Bu, barışa ulaşma çabalarımızın bir çeşit tartışmasında, çağ
daş ve gelecek toplum için kitle iletişim araçlarının katkısının genel eleştirisi 
için bir araç olarak kullanıldı. 
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45 Oz dergisinin 
kapağında 

~'devrimci züppeler"i 
yeren bir fotoğraf 



46 Müzikal Amerikan filmi South Pasific'ten 
(Güney Pasifik) bir fotoğraf (Ulusal Film Arşivi, Londra) 
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Toplumda Saııat 

Bu dört bölümden, sanat ve toplumun semantik bütünündeki belli ana de
ğişiklikleri gösteren bir görünüm çıkıyor. Bunlarda kültürel evrimin tuttuğu 
yönü ortaya koyan bir şeyler görebiliriz. Önce, kültür oldukça birleştirici ve bü
yük ölçüde tutarlılık sağlayıcı olarak görünüyor: Bir kabile durumunda sanat, 
din ve toplumsal kurumlar birleşme eğilimindedir. Sonra bir çeşit "yüksek" 
kültürler gelişimini görüyoruz. Bunlar toplumsal yönden bölücüdür ve toplum
daki iktidar ilişkilerini güçlendirmekle ilgilenirler, ama aynı zamanda, büyük 
bir estetik incelik ve yetkinlik sağlarlar. Son olarak eşitlikçi görüşler ve sanayi
leşme el ele verip bizim paradokslu kültürümüzü yaratırlar. Burada, bireye da.
ha önce hiç olmadığı kadar değer verildiğini ve onun acımasızca sömürüldüğü
nü, bir toplumsal gruplar ve inançlar boBuğunun tekdüzeleştiren kitle iletişim 
araçlarıyla destektendiğini ve bunlarla birlikte gittiğini; kapitalizmin sanayileş
menin en çok sömürdüğü kişilerin yaşamları ve yaşantılarıyla ilgili bir halk sa
natı üretmeyi başardığını görüyoruz. 

Apaçık ortaya çıkan, sanatın toplumsal işievindeki tam devrimdir. Değişik
lik, durağan bir toplumun geleneklerini mumyalaştırmaktan uzaklaşarak hızla 
gelişen bir dünyanın yüksek umutlarını ve şiddetli karışıklığını yorumlama yö
nündedir. 

47 (Sağda) Evreııin Yaratı!ışı. Bu Tantra (Sanskritçe kutsal 
metinlerio yer aldığı yapıtlar) resmi Doğru Aıtlama Kursu adlı 

onsekizinci yüzyıl elyazmasındandır. Tantra metinlerinde evrenin 
yaratılışında üç gücün birlikte etkin olduğu söylenir: Yaratılış, ~ 

tutunma, çözülme. Burada küreler, yeni küreler oluşturmak için 
bölünüyor. Bunlar "dünya yumurtası"nda yaratma güçleri yerine 

geçiyorlar (Ajit Mookerjee'nin Taııtra Sanatı' ndan) 
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İkinci Bölüm 

TAPlNMA 

Gökyüzü var olmadı/tt zaman, 
Insanlar var olmadığı zaman, 

Tanrılar henüz dağınadığı zaman, 
Ölüm var olmadığı zaman. 

Bir Eski Mısır piramidindeki yazıdan 





Din, sanat eleştirisi için en meydan okuyucu alanlardan birini sağlar. Ku
rumlaşmış toplulukların başlangıcından beri sanat ile din kimi yönlerden yalnız 
var olmakla kalmamıştır; ayrıca öylesine ayrılmaz biçimde birleşmişlerdi ki, ki
mi zaman bunların birbirinden ayrı olduklarını söylemek olanaksızdır. Başlan
gıçta, toplumumuzun büyük ölçüde ayrılaşmış niteliklerini göstermeyen bir 
dünyada iş görüyorlardı. Sanat, din, siyaset ve tarım temelde evrenin sihirsel 
bir yorumunda kaynaşıp gizlenmişlerdi. Sanatın toplumsal işlevi ile dinin top
lumsal işlevi, imge oluşturmada, dansta ve dinsel törenin tanrı vergisi gücünde 
birbirlerine bağlıydılar. 

Kimi zaman insan sanatın dini mümkün kıldığını düşünebilir; kimi zaman 
da bunun karşıtını. Şunu söylemek daha doğru olacak: Bu çeşit bir sorunun an
lamı olmadan önce bunlar birlikte başladılar. 

Yukarıya alınan Mısır piramit metni daha da eski bir dönemi, gökyüzünün, 
insanların, zamanın, tanrıların, ölümün olmadığı bir yokluk anın ı gösteriyor. Ço
ğu dinlerde yeri olan bir hiçlik durumudur bu. Sanatın ya da dinin yapılarıyla dii
zenlenmemiş, yarı bilinçli bir dünyanın insansızlığını gösterdiği düşünülebilir. 

Böyle bir kavramın içinde yapıların var olmaya başlaması ana olaydır. İn
sanlığın evrimi için bunun, yapıların getirdiği özel içerikten çok daha önemli 
olması gerekir. İletişimin, basitleştirme ve düzenlemenin taşıdığı kültürel öne
min önceliğini kabul edersek, olanların toplumsal anlamını görmek kolaydır. 
Kimi zaman ilkel ve sınırlayıcı sanılan inançlar ve eylemler gerçekte yaratıcı ve 
kurtarıcı olmuşlardır. B unlar ilk kez, içinde insanların birbirini tanıdıkları ve 
denedikleri bir paylaşılmış anlam dünyası biçimlendirmişlerdir. 

Ünlü Fransız antropologu Claude Levi-Strauss'un öne sürdüğü görüşe ya
kındır bu. Strauss, kültürel yapıların toplumsal önemini değerlendirdi; çünkü 
bunlar eylemi ve iletişimi destekliyorlardı. Ona göre bu, onların içerdikleri dü
şünlerden daha önemliydi. Burada gördüğü, bireyle kültürü arasındaki ilişkinin 
başlıca etkin gücüydü. Bu, sanat ve din gibi olguların yapısal aşamasıdır, temel
de insan dünyasının karşılıklı ilişkilerine olanak sağlar ve toplumsal yaratıcılı
ğın biçimini bütünler. Ruth Benedict Patterns of Cu/tu re' da şöyle diyor: 

"Tam anlamıyla toplum ... hiçbir zaman kendisini yapan bireylerden ayrı bir şey değildir. Hiç

bir birey, katıldığı bir kültür olmaksızın kendi olarıaklarının (gizilgüçlerinin) eşiğine erişemez. Kar

şıt olarak, hiçbir uygarlığın, son çözümlemede, içinde bir bireyin katkısı olmayan bir öğesi yoktur." 
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Topluında Sartat 

Yapısal yorumlamanın yararlı yanı, onun sanat iledininikiz kaynağı üstün
deki tartışmayı çözmeyi sağlayacak bir yol açmasıdır. 

Bir örnek olarak iki önemli eleştirmenin bu kaynak sorununu birbirinden 
farklı olarak hangi açılardan değerlendirdiklerini görelim: Bu eleştirmenler 
Avusturyalı Marksist Ernst Fischer ile İngiliz estetikçi Herbert Read'dir. Fel
sefi tutumlarının yorumlarını etkilediği görülüyor. İkisi de zamanımızın görüş
lerinden, gereksinmelerinden yola çıkıyorlar. 

Ernst Fischer, The Necessity of Art'ta (Sanatın Gerekliliği) sanat tarihini ilkel 
ortaklıklar zamanından başlatarak ticaretin, sanayinin, kapitalizmin, kentsoylu
luğun içinden geçiyor ve sanatı sınıf savaşımının bilincinde oluşu ya da olmayı
şı noktasına varıştaki yolculuk konusu olarak sunuyor. Ona göre dinsel sanat 
sadece bir iktidar aşamasıydı. Buna insanın gizli güçlere inanç yoluyla madde
sel dünyayı denetleme girişimi, büyük insanlık topranına (bütünlüğüne) ken
dini inandırması da denebilir. 

Herbert Read Art and Sodety'de (Sanat ve Toplum) bireyin önceliği ve sa
natın usa karşı duyguyu tutmaktaki rolü üstünde duruyor. Onun yorumları, el
bette eğitimde yol açıcı nitelik taşıyan yapıtıyla bağımlıdır. Sanatın bir sonuç 
olduğunu, toplumun onun ardından koşması gerektiğini açıkça bildiriyor. Sa
nat uğraşının uygarlığın en yüksek noktası olduğu kanısını dile getirdikten 
sonra sanatçının topluma, toplumun umutsuzca gereksindiği bireysel görüşleri 
verdiğini söylüyor. Üstünde durduğu, düşünüden çok sanatçıdır. Şöyle diyor: 

"Sanatın yapılması ve beğenilmesi bireysel dir; sanat yalnız bir eylem olarak başlar; ancak 

toplum böyle yaşantı birimlerini önemseyip sindirdiğinde toplumsal dokuya işlenmiş 

olur. 'Kültür Kalıbı' ne denli ortak olursa olsun, bunun ayrıntıları birkaç bireyin olağa

nüstü eylemini gösterir; kahbın değeri sanatçıyla toplum arasındaki ilişkinin ayarlan

masındaki inceliğe dayanır." 

Read ile Fischer, ilk mağara resimlerindeki canlı hayvan görün
tülerinin önemini göz önünde tuttular. Fischer şöyle diyordu: 

"Açıkça, sanatın belirgin görevi güç vermekti: Doğaya, bir düşmana karşı, bir 

cinsel arkadaşa, gerçeğe, insan topluluğunu sağlaıniaştırma yönlinde güç ver

mek. İnsanlığın ilk zamanlarında sanatın 'güzellik'le, estetik istekle bir ilgisi yok

tu; o bir büyü aracı ya da sağ kalma savaşımında insan topluluğunun bir silahıydı. 

İlk insanların boşinançlarına ya da doğayı taklit! e, özdeşleşmekle, imge ve dil 

gücüyle, büyücülük, toplu ritmik devinim vb. yollarla onu evcilleştirmeye girişme

sine gülüp geçmek çok yanlıştır. Elbet doğa yasalarını yeni yeni gözlemeye başladığı, ne

denselliği bulduğu, bilinçli bir toplumsal imgeler, sözcükler, kavramlar, görenekler dünyası 

kurmaya başladığı için sayısız yanlış sonuçlara ulaştı ve benzetmeyle şaşırarak temefden yan-

49 Libya Çölü'ndeki Tahi'de bir tarihöncesi kaya resmi (Hamlyn Group Resim Kitaplığı) 
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Tapınma 

63 

SO "Mahilkola Yaksha ile 
Onun On Sekiz Hastalık 
Şeytanı". Seylan'da 
1899'da yapılan bir yontu 
(Pitt Rivers Müzesi, 
Oxford Üniversitesi) 



Toplumda Saııat 
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51 (Solda) İspanya'daki Sangenjo'da 
Bakireve Çocuk yontusu 
(İspanya Ulusal Turist Ofisi; 
fotoğraf: Josip Giganovic) 

52 (Üstte) Tanrt, Ev ve Yurt için. 
Savaş propagandasında kullanılan 
birbakireve çocuk imgesi. Birinci 
Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik 
Devletleri'nden gönderilen bir 
posta kartından (Mansell 
Koleksiyonu) 



Tapınma 

!ış düşünler biçimlendirdi. (Bunların bazıları şu ya da bu biçimde şimdi bile dilimizde ve felsefe

ınizde korunmaktadır.) Gene de, sanat yaratmada gücünü artırmanın ve yaşamını zenginleştir

menin gerçek bir yolunu buldu. Bir avdan önceki çılgın kabile dansları gerçekten kabilenin güç 

duygusunu artırıyordu, savaş boyanmaları ve naraları gerçekten savaşçıyı daha kararlı yapıyor ve 

düşmanı korkutuyordu. Mağaradaki hayvan resimleri gerçekten de avcının güvenlik duygusunu 

ve avına üstünlüğünü pekiştirmekte yardımcı oluyordu. Dinsel törenler, katı kurallarıyla gerçek

ten de toplumsal yaşantıyı kabilenin her üyesine geçirmekte ve her bireyi topluluğun bir parçası 

yapmakta yardımcı oluyordu." 

Bu bölümde Fischer, mağara resimlerinde sanat yapıtını onun toplumsal 
ve iletişimsel işleviyle tam olarak özdeşleştiriyor. Ona göre sanatçının duyarlılı
ğı ve yeteneği, bir büyücü olarak toplumsal rolünden açıkça daha az önemlidir. 
Bu tutum, mantıksal olarak, Fischer'in sanarçıyı her şeyden çok bir siyasal araç 
niteliğiyle ele alan çağdaş yorumunu ortaya koyuyor. 

Herbert Read'in görüşü bunun nerdeyse karşıtı. İşte onun mağara resimle
ri tartışmasından bir parça: 

"Resimler gerçekten nesnenin çok seçkin bir üsluplaştırılmasıdır: Öylesine canlıdır ki, 

bunları yapan adamın işini yaparken büyük bir tat aldığından kuşkulanmayız. Bu yetkinliğin, 

mağara adamının görüntülerini büyüsel olarak etkili yapma' isteği'nden kaynaklandığını açıkla-

53 (Solda) Kaptan Lord Byron'ın Güney Denizi Adaları'ndan 
1825'te aldığı bir "tanrı imgesi". Egzotik diniere ilgilerinin ilk 

.. dönemlerinde böyle ilginç nesneler toplamaya başlayan 
Avrupalılara sarılmak üzere yapılmış olabilir 
(Pitt Rivers Müzesi, Oxford Üniversitesi) 

54 (Üstte) Krişna'nın eylemlerini konu alan resiınietle donatılmış 
Hint oyun kartları (Horniman M üze ve Kitaplığı, Londra) 
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Toplumda Sanat 

SS "IIIustrated London News'tan bir resim, 1866. Halifax'ta, Pierce Hall'daki bir kurlamayı gösteriyor 
(Mansell Koleksiyonu) 

maya kalktılar: 'Par le desire d'obtenir l'efficacite' diye ifade ediyor bunu M. Schuwer. Ama bu 

eleştirmen 'istek' sözcüğünü kullandığında sanırım savında n uzaklaşıyor. İlkel adamın etkili ola

rak boyama 'isteği' vardı. Onun bir resmi ötekinden daha etkili yapma 'isteği' vardı. Yani bir res

mi ötekinden ayırıyordu; ama elbette ondan çıkacak büyüsel sonuçlarla değil. Altimara (mağara) 

resimlerinin üslupçu ustalıklatma deneme-yanılma süreciyle erişiidiğini düşünmek çok tuhaf... 

Paleolitik sanatın estetik niteliğini kabul edince ... onun yorumu tartışmalı bir sorun olarak 

kalır. Bir uçta Eski Taş Devri insanının bir sihir sistemi için gereken böylesine yüksek bir kafa 

gelişimini kabul etmek istemeyen antropologlar vardır; bunlar mağara resimlerine bütünüyle 

amaçsız, avcıların aylak kaldıkça yaptıkları şeyler olarak bakarlar. Resimlerin canlılığını ve este

tik değerini ilkel adamın hayvan avına bağlı yaşamlarında zihinlerini dolduran keskin imgelere 

göre açıklar bunlar. Öteki uçta, bir mağaranın karanlıklarında buldukları her çizgide sihirsel bir 

belirti gören antropologlar yer alır. Benim durumum bunların ortasındadır: Kimi resimlerin sihir

sel belirtisi olduğu kuşkusuzdur, ama her resmin böyle bir önemi olduğunu sanmaya herhangi 

bir neden yoktur. İlkel adam elbette bir insandı ve yaratıcı etkinlik yeteneğinin tadını çıkarıyor, 

onu sürdürüyordu. Başka deyişle, sanat sihirden bağımsız olarak vardı: Onun ayrı kaynağı vardı 

ve ancak zaman geçtikçe sihirsel eylemlerle birleşmeye başladı. .. " 

Read'in tutumu, sanarçıyı kendi koşullarında toplumun merkezine yerleş
tiren çağdaş yorumunda mantıksal olarak ortaya çıkar. 

66 



Tapınma 

Fischer ile Read arasında anlaşmazlığa yol açan nokta, sanat ya da toplum
la din ya da toplumdan hangisinin önce geldiğidir. Fischer sihiri ilkel bilim, ta
pınmayı ilkel komünizm olarak alıyor. Read ise estetik duyguyu toplumda ya
ratıcı öğe sayıyor ve bunun için toplumun sürekli gelişiminde sanatçının engel
lenmeyen özgürlüğün~ dayandığını söylüyor. İlk insanların sanatının dinlerin
den daha önemli olduğunu düşünüyor. 

Yapısal terimlerle anlatırsak, bu tartışmalar bölünmezin bölünmesini gös
terir. Şimdiye dek sanatın toplumdan ayrı olmayacağını, sanatın temsil ettiği 
"bilgi modeli" nin toplumun bir parçası olduğunu gördük. Elbet bu dine de uy
gulanabilir. Gerçek başarı, birçok yapı yaratılması ve bunların insan toplumu 
denilen birikimi biçimlendirmesidir. 

Sanatın ve dinin karşılıklı etkisi, bilince ve dolayısıyla topluma Mısır ilahi
sindeki kavramları getirmeyi öngörüyordu. Ama bu kavramlar toplumu da bi
çimlendirdiler, bunlar toplum idiler. İletişimin gerçekleşmesini sağlayan çerçe
veydiler. Göklerdeki tanrılar, ortak bir kategori olarak "insan" kavramı ve koz
molojik önemde bir olay olarak ölümün önemi, değişik ölçülerde her topluma 
damgasını basan düşünlerdir. Tapınma, bu temel insansal kavramlarla insanın 
ilişkisinin biçimlenmesidir. 

Bu açıdan bakıldığında, sanatın dinle bağının ana toplumsal konumu onun 

56 1884'te çekilen bu fotoğraf, "St. John, Burgess Hill ve Chapel Royal Birleşik Koroları"nı gösteriyor 
(Mansell Koleksiyonu) 
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Toplumda Sanat 

geçmişin, şimdinin ve geleceğin uyumunu gerçekleştirmekteki yeteneği olarak 
görülebilir. Burada "geçmiş" niteliği göreneği, "şimdiki zaman" niteliği yaşam
daki tapınma ve törenin "gelecek" niteliği ise bireyin ya da bütünüyle insanlı
ğın ölümsüzlüğünü temsil eder. 

Zamanı bu yolla açıklamanın gerçek önemi ve insansal gücü, bireysel bir 
yaşamın gözleriyle daha iyi görülebilir. En canlı görünüm belli bir kültürel du
rumun içindeki kişidir. Yaratılış öykülerine, Tanrı ile insanlar arasındaki ilişki
nin niteliğini açıklayan efsanelere, atalarının zekasına ve yaptıklarına bakar. 
Günlük yaşamda bu arka planın gerçeği ve canlılığı ayİn ve törenlerde ortaya 
konur; iyi ya da kötü şeyler için ruhsal güçler çağrılır. O, önceden belirlenmiş 
yazgısına da bakar: Belki bir ruh olacaktır, ya da Tanrı'nın huzurunda ailesi ve 
atalarıyla yeniden buluşacaktır. 

Bu dairesel ya da spiral bir süreçtir, çünkü o birey de bir ata ya da geçmişin 
bir parçası olacaktır. 

Toplumsal bakımdan çoğu zaman bu görünüm kabul edilmiş görenekle
rin, kurumların ve davranışların sürekliliği ile bağlı olarak, güvence verici bir 
tutarlılıktır. Böyle bir durumda sanat yenilikle ilgilenmez; ama özünde var olan 
saptayıcı ve düzeltici doğrulada ilgilenir. Ancak felsefi çerçeve değişim yoluyla 
yok edildiğinde ya da din değiştirme coşkusu sanatı bir silah olarak kullandı
ğında değişir bu. 

Bu açıdan en tipik kanıtlar, bir sistemi paylaşan, onu kesinlikle doğru sa
nan, kendi kültürleriyle başka kültürlerin ilişkisi konusunda yeterli bilgisi ol
mayan halklar için bir inanç sistemi içinde yaratılmış yapıtlardır. 

Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek, Ortaçağ'da olduğu gibi, bir bireyin 
geçmek zorunda bulunduğu, ama zamansız bir planda var olan noktalardır. Sa
nat kişinin yolculuğunun aşamalarını berimler ve onları gerçeğe dönüştürür. 

57 Bir kadının dua sopası. ı655 tarihli, 
Norveç yapımı (Pitt Rivers Müzesi, Oxford Üniversitesi) 
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Tapınma 

58 "Doğumlarıı ile "Evlenmeler"in yazıldığı bir Galli ailenin 
Kutsal Kitabı. Ondokuzuncu yüzyıldaki aile İncillerinin hemen hepsinde 
böyle sayfalar vardı. Bir başka sayfaya da "ölümler" yazılıyordu. 
Bu İncil ilk sahibine 1863'te armağan edilmiş (Mrs. Joy Goodfellow) 
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Tapınma 

60 "Aile". Bu kitabın yazarının kızı Polly tarafından çizilen resimde aile bireyleri trene binmişler. 
Yaşayanların yanında ölüler de var (Ken ve Kare Baynes) 

59 (Solda) Günter R. Reitz'ın Nairabi'ne namaz kılan Müslümanları gösteren fotoğrafı 
(Barnaby Resim Kitaplığı) 
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Toplumda Sanat 
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61 Yaşamın fırtınalı denizleriyle kuşatılmış bir genç kadın Kutsal Haç'a sarılıyor. 
Ondokuzuncu yüzyılda yapılan bu resim bir İskoç çocuğunun karalama defterinden alınmıştır 
(Çocuk Müzesi, Edinburgh) / 

,/ 
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Tapınma 

62 Küçük bir tahta parçasına kazınmış bir dua. Tibet'te parlak renklerle yapılmıştır 
(Antropoloji Müzesi, Aberdeen Üniversitesi) 
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TAPlNMA: 
Geçmişte 

Ve Tanrı dedi: İnsaııı bizim imgemizde, 
bize benzer yapalım. Oııları 

denizierin balıkları, havadaki kuşlar, hayvan sürü/eri, 
tüm yeryüzü ve yeryüzünde sürünen tüm sürüngenler 

üstüne egemen kı/alım. 
Böylece Tanrı insaııı kendi imgesi gibi yarattı, 
Tanrı imgesinde yaratıldı dişi ve erkek, tümü. 

Musa'nın "Genesis- Yaradılış" diye adlandırılan 
Birinci Kitabının I. Bölümünden. 

Çoğu dönemlerde tanrılada il
gili öyküler uygulamalı süsle
menin en büyük konusu olarak 
yaşamın her evresine sızdı. El
yapımı yöntemleri sürerken 
dinsel temler her çeşit ev eşya
sında başlıca imgelem kaynağını 
sağladı. 

63 (Solda) Çekoslovakya'da yapılan oyma ve boyalı bir 
tahtahaçın bir parçası (Ulusal M üze, Prag. Fotoğraf: 

Bu, bir yandan kutsal imge
lerin olağanlaşıp yaygınlaşma
sını sağlarken öte yandan gör
sel sanatlarda kutsal olan ile ol
mayan arasındaki ayrımı güç
leştirdi. Geçmiş, şimdiki za
man ve gelecek temi bakımın
dan böyle temsiller belli bir 
kültürün dinsel felsefesine sü
rekli başvurur ve Tanrı ile in
san arasındaki ilişkinin temeli
ni yineler durur. Bunlar sürekli 
olarak geçmişi şimdiki zamana 
taşırlar. 

Alexandr Paul) 

64 (Üstte) Onyedinci ya da onsekizinci yüzyıldan kalma 
bir Macar pasta kalıbı. lsa, bir kuzunun çektiği arabada 
görülüyor. (Sanat ve Rünerler Müzesi, Budapeşte) 
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65 (Sağda) Noel miderindeki çobanlar, 
öyküdeki yerleri önemsiz olduğu halde, 
sık sık ineelikle canlandırmışlardır. 
Ekvator'da ekmekren yapılmış bir 
bebek-çoban. (Pasta/ar ve Ekmek/er, 
Çağdaş H ünerler Müzesi, New York. 
Fotoğraf: Perdinand Boesch) 

66 (Sağda) Bir "Coco-de-mer". 
Hindistan'da rastlanan, sık sık kıyıya 
vuran bir çeşit hurma. Tanrıça'nın 
üreme organı simgesi olarak bu bitkiye 
tapınılır. (Gulbenkian Doğu Sanatı 
Müzesi, Durham Üniversitesi) 

Toplumda Sanat 

Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek kavramı
nın iletimi, biçimsel tapınmanın ve ona bağlı et
kinliklerin çok ötesine uzanır. Bu, tüm toplum
larda eğitimin önemli bir yanıdır; aynı zamanda 
ev ve oyun etkinliğinin bir parçasını biçimlendi
rır. 

Dinsel felsefenin geçmişten şimdiye ileti
minde sözcüklerin önemli bir yeri vardır. Ger
çekten de bunlar "Tanrı Sözü" olabilirler ve 
böylece en görkemli süs ve temsilleri hak eder
ler. Ortaçağ Avrupası' nın resimli elyazmaları 
bunların en bilinenleri arasındadır. Ama her 
büyük dinin üstün kutsal kitapları vardır ve Or
tadoğu'da Kuran metinlerine dayanan süsleme
lerle kaplı camilerde bir kutsal sözcükler ınİ
ınarisine rastlanır. 

İnsanlar kendi başlangıçlarının çekiciliğine 
kapılmışlardır. Aileye ve onun aralarına, yerel 
topluluğa, ulusa ya da kabileye, ya da tüm in
sanlığa ve dünyaya yönelebilen bir çeşit ilgidir 
bu. Yaratılış öyküleri, en eski zamanlardan çar
pıcı güdülerin ve tutarlı aniatıların örnekleri ol-
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Tapınma: Geçmişte 

67 Noel simgeleri. Ondokuzuncu yüzyıl Noel kartlarından birkaçı. (Mansell Koleksiyonu. 
Fotoğraf: Chris Ridley) 
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68 B~şı kafatası üzerine 
biçirnlenılirilrni·ş bir oıu .a.q,aın .• ,. 



Tapınma: Geçmişte 

69 "Kamakura Buda'sı". Ünüçüncü yüzyıl 
Japonyası'ndan. (Japon Ulusal Turist Örgütü) 

70 So us un Jisus en croix oub!ie la 
(Haçta Unutulmuş Bir lsa). Georges Rouault'nun yapıtı, 
1927. (Kent Müzesi ve Sanat Galerisi, Birmingham) 

dukları ölçüde inandırıcıdırlar. Bunlar ya Tantrik Yaratılış'ta olduğu gibi gibi 
aşırı soyutturlar, ya da Hıristiyanlıkta olduğu gibi bol bol kişileştirilmiştir. Sık 
sık prototİp insanların Tanrı ile doğrudan karşılaşmalarını ve konuşmalarını 
içerirler. 

Başlangıçlara olan sapiantı çok derinlere gider. Genellikle tekniğin ve tarı
mın, sanatın, müziğin doğaüstü kaynaklarını açıklamaya değin uzanır. Zulu'lu 
bir büyücü doktor olan Credo Mutwa My People (Halkım) adlı kitabında bir 
tanrıçanın, Wakambilerin kullanması amacıyla bir müzik aracını nasıl yarattığı
nı anlatır: 

"Sonra su kabakları daha esnek ve su geçirmez olsunlar diye hayvan yağında kaynatıldı. 

(Tanrıça) Marimba, ince elleriyle su kabaklarını ve tahtaları gittikçe küçülterek ayariayıp aracı ta

mamladı, bu ara kadınlı erkekli geniş Wakambi kitleleri korku ve şaşkınlıkla onu seyrediyorlardı. 

Böylece Ksilofon - Marimba doğdu. Törenleri n ve dansların bu tatlı ezgi li aracı bayram ha

vasından notalarını gönderiyordu. Ve her nota bir genç kızın çağrısı kadar tatlıydı. .. Gerçekten 

bu, müzik tanrıçasının adını taşımaya layık bir ara çtı." 

Basit anlamda bunların tümünü kavramak kolay. Öyküler geçmişin boşlu
ğunu kaplar, şimdiye giren olayların ve biçimlerin tanımını getirir. Şunu da 
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71 Virgen de los do!ores. lspanya'da, 
Sevilya'da, geçit resimlerinde kullanılan 
bir figür (İspanya Ulusal Turist Bürosu) 

Toplumda Sanat 

görmek kolaydır: Kabul edilmiş, geleneksel 
bir dinin ya da folklorun son ayrıntılı işleni
şinde, Tanrı ile insan arasındaki başlangıç 
ilişkisini genişleten çok şey eklenmiştir. So
nunda, dünyadaki toplumsal ilişkinin işleyi
şinin tümünün kaynaklarını ve anlamlarını 
kapsayan bir dinsel öyküler ve inançlar yığın ı 
gelir. Bu, açıkça sanatın ve dinin öyküler ve 
resimler yoluyla geçmişi ifade etme yetene
ğinin toplumsal önemidir. 
Gene de, böyle bir formülde bir şey eksik 
kalıyor. Bunun canlı bir boyutu yok. Bizi mi
tolojinin öneminin özüne götürmeyi başara
mıyor. Mitlerin başka bakımlardan, başka 
gerçeklerin simgesel eşdeğerleri olan alego
riler ve meseller gibi olduklarını ifade ediyor 
ki bu yanlıştır. Eski dinsel sanatın çok sonra
ki dinsel sanat gibi simgesel olmadığını be
lirtmiştik. Betimleyici de değildi. O, doğru
dan doğruya gerçek, niteliksel ve somunu. 
En kesin halinde, Hıristiyanların Komünyon 
törenine yakın bir iletişim, anlayış ve katılma 
anını temsil ediyordu. 

Tanrı'nın ya da tanrıların temsili ve bunla
ra değgin öyküler, dinsel düşüncenin başlan
gıcından beri sanat tarafından yaygın biçimde 
kullanılmıştır. Yapıtların var olduğu toplum
sal ve ekonomik koşullar gibi ölçüler ve üs
luplar da çok değişiktir, ama coşkuyu ve anla
yışı ölümlü bir bireyin imgeleminden daha 
dayanıklı ve daha yetkili bir nesne üstünde 
toplama öğesi her zaman olmuştur. Yapıtı 
gerçekten yapmanın sonra da onu bir tören 

yerinde kullanmanın güçlü dinsel yaşantısını unutuyor gibiyiz. Vudu inancında 
yontu ve ustalığın öneminin betimlenmesine bakarsak, bu bütünlüğün önemini 
daha açık görebiliriz; bu inanç Hıristiyanlık etkisinde kalmış Afrika dininin kö
lelerce Atiantik'in ötesine getirilmiş karma bir Haiti örneğidir. Aşağıdaki alıntı 
Alman eleştirmen Janheinz Jahn'ın Muntu adlı kitabındandır. Sözünü ettiği Ioas 
I-Iaiti tanrıları, "B on Di ev", "Legba", "Dambullah" vb. V u du yeraltının karak
terleri ya da doğal güçlerin kişileştirilmeleridir. Jahn, tanımladığı tutumların 
tüm Afrika'da tipik olduğunu söylüyor. 
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Tapınma: Geçmişte 

"Afrika felsefesine göre, deıniccinin, taşçın ın ve çömlekçinin bir yon tu biçimi verd iği me

tal, taş, çamur bi r Kintu'dur (bir 'şey'dir) ve daha fazla bi r şey deği ldir. Ancak, tahta oymacın ı n 

yontusu için kulland ığı odun parçası öteki 'şeyler'den fazla bir şeydir; o bi r ağaçtan, Haiti'de de

ni ldiği gibi 'görünmeyenlerin yolu'ndan, suyu (derinliklerin, Nommo'sunu) evrenle birleştiren 

dikeyden gel ir. 'Hazine' olarak, loas'ın oturduğu yer olarak böyle ağaçların odun u ayrıcalıklı bir 

kintu'dur; ataların Nommo'su ona belli bir kutsa llık, simgesel bir deger vermiştir: Bayragın ayrı

calıklı bir kumaş parçası oldugu gibi, ona da saygı duyu lma gücü, simgesel bir güç katı lmıştı r. 

Gene.de, saygı odunun kendine degi l, onu 'barınak' olarak seçen Muntu varlıklarınadır. Loa'lara 

orisa'lara, ata! ara daha yakın oldugu için bir madde olarak ayrıcalıklıdır; çünkü insanın işledigi 

maddelerin de bir tı iyerarş isi vard ır ... 

Nommo'nun (sözün) yardımıyla kuyumcu (öteki sanatçılar ya da ustalar gibi) altın parçasın

dan bir süs yapar. Büyü ye çalı şır. Onun el hüneri bir ek ti r, önemli bir ek tir; ama kesin olan söz

dür, 'sihirli söz'dür ki onu başka bir şeye, olması kararlaştırılm ış şey olan imgeye çevirir." 

72 Sam Haskins'in çekıi~i, Zambiyalı, Mambunda'mn yapııgı çagdaş bir Nali ndele 
maskesini gösteren foıograf(Haskins'i n lngilıere'de, Bodley Head Ltd. Yayınları arasında çıkan 

Aftika Imgesi adlı yapıtı ndan) 
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Topluında Sartat 

Bir yon tu, hatta onun yapıldığı belli bir madde çevresinde törenierin düzen
lendiği bir duruma kendimizi uyarlamak için büyük bir imgelem gücü gerekir; 
onun ne anlama geldiğini belirlemek, aldığı biçimden daha önemli olabilir. Bura
da karşımıza çıkan bir görünüm ve anlam birliği değil, amaçlanmış bir anlama kar
şı görünümün önemsizliğidir. Bu sanat işlevsel bir sanattır, ama işievin mekaniz
masının bir parçası yapıtın dışındadır ve onun biçimsel taklidiyle kaynaşmamıştır. 

Bu, aşırı bir örnektir. Ama mitolojik düşüncelerin çağdaş kafalarane dere
ce girebileceğini gösterir. Biz böyle bir yolla düşünmeye alışmamışız. Bir mitin 
sadece bir öykü olmadığını, onun çevresinde insanların ruhsal coşku, eylem ve 
iletişim yaşadıkları bir yapı bulunduğunu kavramak güçtür. 

Denis de Rougemont Passion and Society'de (Tutku ve Toplum) bir mitin 
kutsal olmayan gözlerden ve kulaklardan gerçeğin gücünü sakladığı ya da onla
ra bunu yarı-açıkladığı için süregeldiğini anlatıyor. Bir mitin anlamının onun 
görünen teminden başka olduğunu saptıyor. Tristan 'la Iseult öyküsünün gerçek 
önemini ortaya koymak için yapılan titiz çözümlemelerde onun Fransız Orta
çağ kilisesinden saklanan Manichean mezhebi görüşü olduğu ortaya çıktı. 
Aşıkların gerçek tutkusu ölümdü, bu yolla düzeltilmezcesine bozulmuş dünya
dan kaçmaktı. Ama o özel bir olgudan genel sonuçlar çıkarıyordu. Çoğu mitler 

73 (Solda) Kuaıı Yin. Onsekizinci yüzyıldan bir Çin fildişi 
yontusu (Graves Sanat Galerisi, Sheffield) 

74 (Üstte) Minerva. İngiltere'de yapılan bir Roma yontusu 
(Roma Müzesi, Bath) 
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75 Şeytan. Puııch and Judy gösterisi için 
kullanılan el kuklalarından 
(Çocukluk Müzesi, Edinburgh) 

Tapınma~ Geçmişte 

76 "Venüs". Staffordshire'da 1820 yılı dolayında 
yapılmış bir toprak figür (Sanat Galerisi ve Müzesi, 
Brighton. Willett Koleksiyonu) 

redde değil, bir toplumsal kabul ikliminde vardırlar: Onlar genellikle toplum 
dokusunun temel bir parçasıdırlar. En kutsal doğruları koruyan "gizler" olmuş
lardır. Ama bir mitin daha ussal ve daha açık tanımı şudur: Her zaman hemen 
göze çarpmayan ruhsal ve toplumsal bir anlamın biçimsel görünüme ve yazın
sal içeriğe öncelik aldığı bir sanat ya da yazın yapıtı. 

Bu bütünde görebildiğimiz, yaratılış mitlerinin ve tannlara değgin öyküle
rin derin varoluşçu anlamıdır; bunların açıkça anlamın varlığını kanıtladıkları 
ortaya çıkmaktadır. Bunların kendileri anlamın dilsel ve görsel yapısının bir 
parçasıdırlar. Geçmişle bütünleşmede kurdukları ilişki şimdiki zamanın öne
minin bir belirtisidir. Geçmişin önemini insanların kafalarında bir mitolojik 
gerçek yaparak sanat ve din onurunu, benlik saygısını, eylemi şimdiki zamanda 
olanaklı kıldılar. 
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84 

77 (Solda) 1723 yılının Mart ve 
Ağustos ayları arasında Elizabeth ve 
Ann Dunn'ın işledikleri bu elişi ahlaksal 
özdeyişleri ve Kursal Kitap 
metinlerini içeriyor 
(Kent Müzesi, St. Albans) 

78 (Altta) Musevilerin "Ester Tomarı". 
Onyedinci yüzyılda Almanya'da yapıldı 
(Musevi Müzesi, Londra) 

79 (Sağcla) Yusuf u Firavun'a l'vlısır'ın 
felaketleri üzerine düşlerini 
yorumlarken gösteren bir Fransız 
baskısı (Çocuk Müzesi, Eclinburgh) 



Tapınma: Geçmişte 
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TAPlNMA: 
Günümüzde 

Bir tapınağın 
Tam suskunluğunda 

Bir ağustosböceğinin sesi 
Kayalara işler. 

Japon ozanı Başô (1644-94) 
Kuzeye Giden !nce Yofdan 

80 (Üstte) Japoıı Beyin Savaşçıları adlı diziden 
Takarnasa Inarnma'nın bir fotoğrafı. Manastırda yemeği 
önünde dua eden bir öğrenci-rahip 

Dünyadaki etkin tapınma gö
rüşünün özünde tören vardır. 

Dans, dram, mimik gibi bir dizi 
biçimsel etkinlik de, dinsel felse
fenin gerçeği, her bireyin şimdi
lerdeki yaşamını etkileyebilsin 
diye meydana getirilmiştir. Böyle 
törenierin gereklerinden tiyatro, 
müzik ve belki de bir birlik, ikti
dar ve toplumsal mevki simgesi 
olarak giyim doğmuştur. Tören
Ierin işlevi ayrıntılarda değiştiği 
için devinim ve jest biçimleri, 
sözcükler ve sanat nesneleri de 
değişir. Amaç tek tek tapınanla
rın Tanrı ile birleşmesi ya da eski 
ve yeni doğruların kitle duygu
sunda yeniden saptanması olabi
lir. Her ne olursa olsun, biçimle
rin sonuçtaki birleşimi, insanlığın 
bulduğunca, sanatın en güçlü 
kullanılışiarından biridir. 

Şimdilerde birbirinden çok 
başka birçok etkinliğin oluştur
duğu bir toplumda dinin ve ona 
bağlı törenierin özel ve belki de 
oldukça küçük bir yer tuttuğunu 

(Camera Press Ltd., Londra) 

81 (Solda) Sovyetler Birliği'nde Kiev'deki bir kiliseden 
çağdaş görünüm. Cornell Capa'nın fotoğrafı 
(The John Hillelson Ageney Ltd) 
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Toplımıda Sanat 

düşünmeye alışmışız. Ama çoğu dönemlerde ve çoğu halklar için din ve dinsel 
sanat, imgelerin ve kavramların. bir tekeli olmuştu: İnsanların düşünüp duyabi
Jeceği tek bir görüş sağlamıştı. 

Marksist tarihçi E.}. Hobsbawn, The Age oj Revolution (Devrim Çağı) adlı 
kitabında bu durumu ve bunun Rönesans'tan sonra giderek, Fransız Devri
mi'nin ardından ise artan bir hızla değiştiğini anlatır. Dinin önceleri "hiçbir in
sanın kaçamayacağı, dünyada üstün her şeyi içeren gökyüzü gibi" olduğunu, 
sonraları ise ancak "insan gökyüzünün geniş ama sınırlı ve değişken bir biçimi 
olan bir bulutlar topluluğu" olduğunu söyler. 

Tarihte ve yeryüzünün çoğunda (belki yalnız Çin dışında) bir avuç eğitim 
görmüş aydın adam dışında herkes, dünyayı geleneksel din açısından düşünür. 
Öylesine ki, "Hıristiyan" sözcüğünün açıkça "köylü" ile, hatta "insan"Ja eşan
lamda olduğu ülkeler vardır. 

Rönesans dönemine değin tüm Avrupa topluluklarında merkez yapıların 
hep kiliseler olagelmesi bir rastlantı değildir. Bu doğal planlamanın bir parçası
dır ve Hıristiyanlığın zamanın egemen öğretisi olduğu gerçeğinden daha fazla 
bir şey gösterir. En ilkel zamanlara ve yerlere bakıldığında görüleceği gibi, Or
taçağ kiliselerinin yerleri başka dinlerdekilere benzer. 

Bütün bu durumlarda kilise, tapınak ya da başka bir kutsal yer sadece insa
nın Tanrı'ya yaklaştığı bir yer değildir. O daha çok bir toplumsal odak, toplum
sal anlam ve güvenin bir kaynağı, bir düşün ve ahlak merkezi, insan çabaları 
için bir toplantı noktasıydı. Din böyle ülkülerin var olması için gerekli çerçeve
yi sağlıyordu. 

Daha yerel düzeyde, din tüm dünyadaki köylülerin yaşamlarının bölünmez 
bir parçasıydı ve şimdi de öyledir. Görünen konusu ne olursa olsun, çiftçilerin di-

82 İtalya'da, Valtellina'da bir köy kilisesi. Arno Hamınacher'in fotoğrafı (Reporr Features Ltd., Londra) 
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Tapınma: Günümüzde 

83 Rheims'deki onüçüncü yüzyıldan kalma katedtalin batı yüzü 
(Fransa Devlet Turist Ofisi; F otoğtaf: Jean Roubier) 

89 



Toplurnda Sanat 

ni, canlı olarak mevsimlerle ve doğum, yaşam, ölüm döngesiyle ilişkin gibidir. 
Hıristiyan dini, inceden ineeye dokunmuş kurtuluş ve ruhların tedavisi bildirisini 
yayarak, bu öğeleri kolayca içine sindirmiştir. Gerçekten Ortaçağ'da kilise töreni
nin etkisi, gizemlerneye olduğu kadar aydınlarmaya da dayanır. İşte G.M. Tre
vdyan'ın büyük English Social History'de (İngiliz Toplumsal Tarihi)nde dediği: 

"Köylü her pazar kilisede durur ya da diz çökerken Latince sözleri izleyemez, ama saydığı 

ve duyduğu alışılmış ve gene de gizemli seslerden gelen iyi düşünceler yüreğine bir yol bulur. 
Çevresindeki duvarlarda kutsal metinlerden ve ermişlerin yaşamlarından sahnelerin freskleri pa

rıldar; yukardaki kubbede canlı renklerle resmedilmiş Kıyamet Günü vardır: Kapısını doğrulara 

açan cennet, öteki yanda da çıplak ruhlara işkence eden şeytanlarıyla alev li cehennem ... 

84 Kaınalarına tapınan Naziler. Le ni Riefenstahl'ın Triumph of the Wi/1 ( İstemin Zaferi) 
filminden (Ulusal Film Arşivi) 
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85 Bir Nijerya tapınağı 
(Pitt Rivers Müzesi, Oxford Üniversitesi) 

Tapınma: Günümüzde 

86 Onsekizinci yüzyılda Çekler tarafından yapılan 
bir Tevrat malıfazası (Devlet Musevi Müzesi, 
Prag; Fotoğraf: Vladimir Soukup) 

Köylü, birçok Kutsal Kitap öyküsü yanında isa'nın sözlerinden, onun ve cnnişlerin yaşa
mından bir şeyler bilir. .. Kutsal Kitap'ın İngilizcesini hiç görmemiştir; görsc bile okuyamazdı 

onu. Evinde aile duası ve Kutsal Kitap okunmasına benzer bir şey yoktur. Ama din ve d inin dili 
yaşamını kuşatır." 

Bunun öncelikle coşkusal ve ortaklaşa bir yaşantı olduğunu göre biliyoruz. 
Çoğu törenler gibi o da ahiakla olduğu kadar maneviyada da ilgilidir. Ayinler, 
halkı paylaşılmış inançlarda bir araya toplarveyaşam'a bir amaç verınede esaslı 
bir ortam sağlar. Kötü bir anlamda, aynı işievin zamanımızdaN azi törenlerinde 
yararı olmuştur; ilerde Beşinci Bölüm'de göreceğimiz gibi bu, her toplumda or
taklaşa eylem olanağından önce temel bir gereklilik olarak ele alınabilir. 

E. J. Hobsbawn, kitabında Fransa'da laiklerinetkin bir törenler dizisi uy
guladığını, hatta halkı esiniemek ve döndürmek için bir çeşit rahiplik sağlama 
yolları bulduğunu özellikle göstermiştir: 

"Fransa'da devrim sonrası kuşaklar Hıristiyanlığa karşı Hıristiyanlık-dışı bir kentsoylu alıla
kı yaratmaya çabalarlar. Bir Rousseau'cu "üstün varlık mezhebi" (1974'te Robespierre), Hıristi
yanlık-dışı ussal temellere oturtutmuş çeşitli yalancı-dinler, ama hiiHi mezhepterin ve ayinleı·in 
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Toplumda Sanat 

araçlarını tutan dinler (Saint-Simone'cular, Cornte'un insanlık dini). Sonunda eski dinsel mez

heplerin dış görünümlerine dayanma girişimi bırakıldı, ama (Solidarite gibi ahlaki kavrarnlara da

yanan) biçimsel bir laik ahlak kurma, en çok da rahipliğin laik bir karşıtı olarak öğretmenliği ge

tirme girişimleri sürdü. (Ama) Fransız 'instituteur', yoksul, benliksiz, her köyde öğrencilerini 
Devrimin ve Cumhuriyetin Romalı ahlakiyatı ile dolduran köy papazın resmi rakibi Üçüncü 

Cumhuriyet' e kadar başarılı olamadı." 

Din, tüm gökyüzü olmaktan çıkıp bir bulutlar topluluğu olunca, kaçınıl
maz olarak dünyada yer almaya başlayan devrimci değişikliklerin niteliğiyle il
gilenmeye başladı. Çoğu Protestan düşüncesi sanayi devriminin görüşlerini tu
tuyordu ve en azından İngiltere'de "Nonconformist"lerin işçi sınıfı kültürünün 
gelişmesinde özel bir yeri vardı. Gene de genellikle özdeşim dinle tutuculuk 
arasındaydı: Sofuluk ve geleneksel toplumsal düzen. İşte İtalyan Civi!ta Catto
lica' dan dramatik bir parça: 

"Kaynayan tutkuların ve dünya hırsının inanç, umut ve sevgi ile yumuşadığı bir halk verin 

baoa, bu dünyayı bir hacılık ve öteki dünyayı anayurt olarak gören bir halk; Hıristiyan kahraman

lığını, yoksulluğunu, acılarını sayan ve hayranlık duyan bir halk; tüm baskı altındakilerin ilki 

87 Bearles'a tapınan dinleyiciler. 
Fotoğraf: David Hum (David Hurn/Magnum) 
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İsa'yı seven ve ona tapan bir halk ve onun 

haçını evrensel kurtuluşun aracı olarak gö

ren bir halk. Bu kalıpta biçimlenmiş bir 

halk verin bana diyorum; o zaman sosyalizm 

yalnız kolayca yenilmekle kalmayacak, dü

şünülmesi bile olanaksız olacaktır ... " 

Bu formül önemli noktayı belir
liyor: Kültürel yaşantının yapısal 

öneminin ve kiJiselerin yitirmekte 
oldukları iktidar ve etki alanlarının 
bilindiğini gösteriyor. Çağımızda 

din törenlerine katılmanın azalışı, 

laikleşmiş bir toplumda kurumların 
gevşemesinin bir işlevidir. Din artık 
şimdilerde insanlığın niteliğini ve 
yeryüzündeki yaşamın anlamını in
sana açıklayabilecek başlıca kav
ramları sağlamıyor. Her çeşit etkili 
ayİnin genel olarak azalışı, toplum
daki yorumların bolluğunun bir işle
vidir. Çoğulcu bir toplum özgürlü
ğünün pahasını karışıklık ve yaban
cılaşmayla öder. 



Tapınma: Günümüzde 

88 Fransız komedyeni Fernandel, Doıı Caıni!lo'nun Soıı Raundu filminde İtalyan rahibi Don Camillo 
rolünde. Bir dizi kitap ve filmde bir komünist belediye başkanı, Camilio'nun düşmanıdır. 
Bu diziler Avrupa'da etkisi süregelen kilise gücü ile laik güç çatışmasını güldürü biçiminde işlemektedir 
(Ulusal Film Arşivi/Films de France) 

89-90 Ondokuzuncu yüzyıldan Alman adak sunuları (Horniman M üze ve Kitaplığı, Londra) 
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Toplumda Sanat 

91 Ondokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru basılmış, 
Presbiteryen lskoçya'da okutulan üç dinsel çocuk dergisi (Çocuk Müzesi, Edinburgh) 
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Tapınma: Günümüzde 

92 1846-47'de Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış bir "Kutsal Kitap Örtüsü". 
O dönemde Amerika'da örtü işlemek, komşuların da katıldığı bir toplumsal olaydı. 
Örtülere Kutsal Kitap'tan alıntılar yapılır ve dinsel konular işlenirdi. 
Çoğunca, örtiiiere işleyenierin adları da yazılırdı 
(İngiltere, Bath'da Amerikan Müzesi; Foroğraf: Chris Ridley) 
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93-95 Galler'de savaş anıtları. Bunlar, iki dünya savaşında ölenlerin anısına 1918'den sonra dikilmiştir (Peter 

jones'in bir dizi fotollrafından) 
96 (Altta sallda) La Muerte (Ölüm). Ondokuzuncu yüzyılda, New Mexico'da Morada mezhebinin ayinlerinde 
kullanılan bir ölüm figürü (İngiltere, Bath'da Amerikan Müzesi; Fotoğraf: Chris Ridley) 
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TAPlNMA: 
Gelecekte 

Aidoneus! Aidoneus! 
Böyle bir dilekçe duyulmuş mudur: 

Dostumuza acısız, üzüntüsüz 
Bir geçiş sağla gb'rünmeyen 

Uzak topraklarda oturanların 
Karanlık Stygiaıı yurduna. 

Bu uzun, umutsuz işkence gecesinden 
Elbet bir adil Tanrı'ııın eli 
Onu yeniden yükseltecektir. 

Sophokles'in Oidipus Coluııus'ta'sından 

97 Azteklerin bir kafatası yomusu 
(British Museıım) 

Ölüm ve insan acısı bilince iğ
renç görünebilir. Bunların bireyi 
aşağıladığı ve onun eylem özgürlü
ğünü engellediği görülüyor. Kültü
rel bakımdan ölüm bir bilmecedir: 
Şurada kozmolojik düzenin doğal 
bir parçası olarak kabul edilmiş, bu
rada bayağı bir şeytan düzeyine in
dirilmiş ve reddedilmiş, başka bir 
yerde bir armağan gibi tanrılaştırıl
mış ve kutlanmıştır. Ölümsüzlüğe 
bir geçiş olarak ya da bilinmeyene 
yolculuğun başlangıcı olarak görü
nebilir. Ölüm geçmiş, şimdiki za
man ve gelecek döngesini tamam
lar ve değişik biçimlerde her kültü
re girer, ama rolü örtünçtür. 

M emen to mo ri: "Ölümü anımsa". Çoğu diniere girmiştir ve insanlığa bir 
uyarıdır bu; günümüzde resmi dinden korku filmlerine ve sadistik güldürülere, 
halk sanatına geçmiştir. Ölümün bu durumuna değgin olağanüstü bir coşku sü
rekliliği vardır: Ona dokunup duyma, ona bağlı bedensel ve ruhsal delışederin 
yaşantısı isteği. Bunu "vekaleten" yapabilmek bir kültür için amaçtır ve sana
tın varlığıyla gerçekleştirilebilmiştir. Ölüm, felaket, acı figürleri yarı tanrı, yarı 
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98 (Üstte) Guateınala'dan bir dikili taş. Onbeşinci 
ya da onaltıncı yüzyılda dikilmiş taşra bir insan 
kurban etme sahnesi görülüyor. Kurbanın 
yüreğinin sunuluşunu kabul eden tanrı üsttedir 
(Museuın für Völkerkunde, Berlin); 

99 (Altta) Taoistlerin "Cehennem" inin 
gerçekçi bir oyması (Pitt Rivers Müzesi, 
Oxford Üniversitesi.) 

şeytan biçiminde dünya mitolojilerine 
girer: Kimi zaman sakince, kimi de 
dehşet içinde tapınılır bunlara. 

İşte üÇ kıtadan ölüm ve yıkımın kut
lanması. İlki bir eski Mısır Şarkısı, 

"Cannibal Hymn" (Yamyam llahisi): 

"Gökyüzü kapalı, yıldızlar bulutlandı. .. Yer 

Tanrısı'nın kemikleri titriyor... Onlar (bu ölü 

adamın) babalarıyla yaşayan, analarıyla beslenen 

bir tanrı olarak canlandığını · gördüklerinde ... O 

insanları yiyen, tanrılarda yaşayan biridir. .. Onla

rın sihirlerini yiyen, utkularını yutan biridir. En 

büyükleri onun kahvaltısı, orta büyüklüktekiler 

öğle yemeği, en küçükleri akşam yemeğidir." 

İkinci örnek Orta Amerika'dan; bura
da ölümün gücü özellikle yaşayanların 
kafalarına işlemiştir ve ölüm kültünün 
çok eski başlangıcı vardır. ·Belki her 
yerden çok orada törensel ölümün ayin 
değeri, bir zamanlar "tanrıları tatma" 
olarak görülürdü. Bu görüşe doğrudan 
yanıt vermek bizim için kolay değildir 
ama, İsa'nın haça gerilmesini ve şehitli
ğe varan laik kahramanlığı değerlendir
memiz bu çeşit eski değerlerle koşut
lukta olabilir. Aşağıdaki alıntı, New 
Mexico'nun Morada nedamet mezhebi 
ayİninin bir parçasıdır. Sözcükler, şimdi 
Morada sanat nesnelerinden kimileri
nin sergilendiği İngiltere'deki Amerika 
Müzesi'ne B. deL. Carey'in verdiği ra
pordandır: 

"Kardeşler, her biri bir kandille temsil edilen Peygamberler ve Ağıtlar arasında şarkı söyle

yerek ilerler, alacakaranlıkta yucca kamçıları inip kalkar, İsa'yı temsil eden en tepedeki kandil 

onun ölümünün simgesi olarak sönünce matraca'lar (gürültü yapıcılar) karanlıkta paldır küldür 

yuvarlanır: Onun öldüğünde deptemin yaptığı gibi. Ölüm Arabası alayın içinde il erler, zor çekil

sin diye dingili sıkıştırılmış ve içi taşla doldurulmuştur, kötü yolda iyi bir kefarettir bu; ve 'La 

Muerte' (ölüm) arabada çekilirken sı rı tır. Yayını ve oklınu tutmuş bu ölüm figürü eski 'mistery' 

oyunlarının ortak figürlerinden biridir ve Penetente Ayini'ne aktarılmıştır." 
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Tapınma: Gelecekte 

100 lsa'yı mezardan çıkarken gösteren çağdaş bir Yunan yontınası (Çocuk Müzesi, Edinburgh) 
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Toplumda Sanat 

101 Afemento Mori. 1610'1arda yapılmış bir İngiliz resmi 
(Norwich Kent Müzesi; Fotoğraf: Hallam Ashley) 
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Tapınma: Gelecekte 

Sonuncusu, Katolik Gerard Man
tey Hopkins'in yazdığı olağanüstü bir 
ceza kutlamasından bir parça: 

"Bu bedenlerle öleceğiz. Önümde yaşa

dığınızı görüyorum, kardeşler, beynimin göz

leriyle cesetlerinizi görüyorum: Önünde otu

ran bu aynı bedenler ceset sıraları olacak. Ve 

sizinle konuşan şu ben, işitip görüyorsunuz 

beni, soluduğumu ve devindiğiınİ görüyorsu

nuz; bu soluyan beden cesedimdir benim ve 

ben mezarımda yaşıyorum. Ölüm yeriniz için 

tek: bir kesin şey var: Şimdi oradasınız, ceset

lerinizde oturuyorsunuz; ileriye bakma yın, ol

duğunuz yerde öleceksiniz." 

Bu örneklerde şu görülüyor: 
Ölüm, kişiliği olmayan bir güç olarak 
alınıyor ve açıklanıyor. Üçüncü Bö
lüm'de doğada ölüm ve yıkımın bere
ket kavramının bölünmez bir parçası 
olduğu ve bunun için varoluşun üçün
cü aşamasının, doğum ve büyüme ya 

102 (Üstte) Eisenstein'ın 1931'de çektiği 
Que Viva Mexico filminden bir figür (Ulusal Film Arşivi) 

103 (Solda) Çekoslovakya'da düzenlenen bir ilkbahar 
şenliğinden "yeniden dirilme" figürü. 
Figüre verimlilik simgeleri asılmaktadır 
(Ulusal M üze, Prag) 
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Toplumda Sanat 

102 

da ilkyaz ve hasattan sonra ölümün, 
yani kışın nadas aylarının tanrısallaş
tırılmasının mantıklı olacağı görüşü

nü inceleyeceğiz. Başka bir alanda, 
bu tarımsal görüşün felsefi karşılığı 
başlangıç ve sonun döngüsel niteli
ğiydi. O, bir süreklilik varoluşunun 
bireysel varoluştan daha büyük oldu
ğunu göz önüne alıyordu. Bir kez da
ha bunda mitolojik bir kılığa giren, 
ama gene de uyumlu toplumun ge
lişmesinin temelini görebiliriz. An
cak böyle bir çerçevede, daha doğ
mamış gelecek kuşakların yaşamları
na ve yaptıklarına değer vermek ve 
onlar için gerekli sağ kalma koşulla
rını gerçekleştirmek olanağı vardır. 

Birey için ölümü, insanlık için ise ya
şamı kabul etmek toplumu olanaklı 
kılan ana inançtır. 

Ama ölümün kurlanması başka 
bir düğüm de atar. İnsanlık dışı bü
yüklüğünde geleceğe bakar. Gene de 

104 Mısır'da, Gize'de dev 
sfenks. Dördüncü Hanedan 
dönemi (Mısır Turizm 
Bakanlığı; Fotoğraf: S. Afifı) 



Tapınma: Gelecekte 

geçmişi pekiştirirve ona değer verir. Geçmişteki kahramanların eylemleri, ge
leceğin bir çeşit güvencesidir. Sanat, kültürün toplumsal işlevini yerine getire
rek, bunu ölümsüz kılar. 

90. sayfadaki resimler, Gal kentlerinden, köylerinden savaş anıtlarını gös
termeluedir. Bu tür anıtlar, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere'nin her 
yerleşim alanına dikilmiştir- Avrupa'da olduğu gibi. O sınilarda, "yitik;'liği 
simgeliyordu bunlar; şimdi ise, taşıdıkları anlam biraz daha yumuşak. Anıtlarda 
göze çarpan ilk şey, adlar. Bu adlar, taşa ya da bronza kazılmış. Özün kalıcılığı, 
kullanılan gereçlerin kalıcılığında da yansımakta. Bir bakıma, yaşamın sürekli
liğini, insanın direnme gücünü desimgelİyor sayılırlar. 

Bilinmeyen ya da ünsüz birine dikilmiş anıtlar da duygulandırabiliyor insa
nı; kendi zamanının ve yerinin sınırlarını aşıyor. İşte İngiltere'nin km:eydoğu
sunda bulunmuş bir Roma mezartaşındaki yazıt: 

"Titus'un kızı, Solona'da (Yugoslavya'da) doğmuş Aurelia Aia'nın ruhu için, bunu en kutsal 

varlık olan karısıyla 33 yıl yaşamış Aurelius Marcus dikti." 

105 ı SIS'de yedi yaşındaki Charlotte Aldrige'in yaptığı elişi (Kent Müzesi, St. Albans kenti) 
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Toplumda Saııat 

106 Bir savaşçı için anıt taşı. Hindistan, onyedinci ya da onsekizinci yüzyıl (Vikram Dalal) 
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107 (Üstte) Yeııideıı Diıilme. 
Stanley Spencer, 1945. 
Ressam, bu diziden bir 
başka resim için şunu 
yazmıştı: "Yeniden 
diritmenin evrelerini diri ile 
ölü, mezar ziyaretçisi ile 
mezardan çıkan ölü 
arasındaki uyum içinde 
vermeye çalıştım." 
(Kent Müzesi ve Sanat 
Galerisi, Birmingham.) 

108 (Sağda) Birleşik 
Devletler' de, Forest Lawn 
Mem.orial Park'ın dışındaki 
tabeta taşı (Picturepoint, 
Londra) 

Tapınma: Gelecekte 
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Üçüncü Bölüm 

CiNSELLİK 

Yüce sevgi Taıırısı, yalvarırım sana 
Gene yatırırsam o kadıııı 

Mızrağıına su verilmiş olsun 
Hiçbir şey sekte verınesiıı ona, heyho! 

Fransız ozanı François Villon'dan (1431-1485) 



110 Bakitelerin törensel 
bozumunda kullanıldığı 
söylenen toprak lamba. 
Bu tantı·ik nesne, Hindistan'ın 
Bastar eyaletindendir. 
(Gulbenkian Doğu Sanatı 
Müzesi, Durham Üniversitesi) 

Toplunıda Sanat 

lll (Solda) Arthur Hughes'un 1859'da yaptığı 
"Uzun Nişanlılık" tablosu (Kent Müzesi ve Sanat Galerisi, 
Birıningham) 

112 (Altta) Adem'!e Havva'nın Cennetten Kovu!uştt 
Daniele Rieeiairelli'nin tablosu. (Whitworth Sanat 
Galerisi, Manchester Üniversitesi). Gerek ondokuzuncu 
yüzyıl, gerekse Rönesans resimleri, çoğu Hıristiyan 
toplumunda olduğu gibi, cinsellik karşısında olumsuz 
tutum takınmaktadır 
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Sanat, cinsellik ve toplum arasındaki ilişki özellikle güçlü ve ince bir şey
dir. Bunun çözümlenmesi belli bir toplumca geliştirilmiş ahiakın tanımı ve ile
tişimiyle sanatın ne ölçüde ilgili olduğunu apaçık gösterir. Tek tek erkek ve 
kadınların uymaya çalıştığı ülküsel "erkek" ve "dişi" imgelerini gerçek yap
makta sanatın nasıl yardımcı olduğunu gösterir. Ayrıca, dünyanın, topluluğun 
ve ailenin daha geniş görünümünde cinselliğin yerini belirlemek ve betimle
mekte sanatın nasıl kullanıldığını da gösterir. Burada özellikle ilgileneceğimiz 
şey, çeşitli kültürlerde cinselliğin anlamına verilen önemi araştırmak ve sana
tın değişik biçimlerde, ortamlarda ve üsluplarda bu önemi nasıl ifade ettiğini 
görmektir. 

Eleştirel görüş açısından amaç, erkeklerin ve kadınların yaşamlarının içeri
ğini belirlemekte sanatın işlevi üstünde durınaktır. Bu bakımdan cinselliğin 
özel bir önemi vardır; çünkü, hem çok mahremdir, hem de toplumsal görenek 
ve ahlakça yakından denetlenir. 

Çoğu büyük sanat yapıtlarının doğrudan erotik etki sağlamak için yapılma
larına karşın, bu elbette sanatın cinsellikle ilişkisindeki en önemli rolü değil
dir. Cinsellik eyleminin daha geniş yorumu ve bir kültürel inceleme sistemin
de erginlik, aybaşı ve doğum olguları daha çok dikkat çekmiştir. Cinsellik eyle
minin çeşitli yorumlarına baktığımızda, böyle bir yaşantının kültürce nasıl ke
sinlikle biçimlendirildiğini hemen görebiliriz. 

Belki de en dramatik karşılaştırma, çiftleşmeyi içine alan bir inançla, bu 
inancı temelde insanlık dışı ve kötü bularak reddeden inanç arasındadır. Bu 
durumlarda yeniyetme için cinselliğin anlamı bütünüyle değiştirilmiştir. Lond
ra'daki "Tantra" sergisi karaioğunun önsözünde Philip Rawson, Tantrik kutsal 
kişinin dinsel gelişiminde orgazmın rolünü şöyle açıklıyor: 

"Hindu Tantra, kafanın sadece fantezi ile ilgilenınediğini kanıtlayan, özellikle libidoyu 

yükseltıneye yönelik etkinlikler geliştirir. Tüm somut eğlencelerin ve imgelerin uyuşuk ener

jiİeri, özellikle cinsel çiftleşmede .doğal bir çıkış bulan enerjiyi uyandırdıklan kabul edilir. Bir 

kez uyandırılan bu enerji ayinlere, teınaşaya ve yogaya yöneltilir; insan, enerji mekanizmasında 

geri dönüp bilinci mutlu aydınlarmaya doğru iter. Bir anlamda orgazm bir kopuştur; içinde in

sanın ve dünyanın enerjilerinin birlikte duyulduğu sinirsel titreşimin iç koşulunda artınlmış, 

süregiden bir yitiş; bunların sonsuz olanaklan zamanla mekanın asıronomik ölçüsünde gerçek

leşir." 
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Topluında Saııat 

Cinselliğin bu olumlu işlevinin resminin, Hıristiyan gizemci için iffetin 
olumlu işlevine -bir ayna görüntüsü gibi- ne denli benzediğini görmek olağa
nüstü bir şey. İki olguda da bedensel durum, aydınlarmaya yönelik bir rejimin 
parçasıdır ve zeka adındaki araştmcının yaşantısıdır. Kendinden geçiş ve aşkın
lık iki inançta da vardır, ama ikisi de günlük yaşamın içindeki kişilere biraz eri
şilmez ya da esrarlı görünür. Tantra'da Karpuradistotram adlı eski bir metinden 
aşağıdaki ilahi gibi sözleri alıyor Rawson: 

"Ey Tanrıça Kal i, bir salı geceyarısı senin Mantranı söyleyen bir adam kadın arkadaşının 

(sakti) ap ış arasından köklenmiş ve kamışından akan döl! e ısianmış bir kılı ölü yakılan alanda sa

na sunuyor. .. (o) büyük bir ozan, bir Dünya Efendisi oluyor. .. " 

Tantrik sanatında saygıyla bakılan böyle yontular, Hıristiyan ikonlarında 
büyük bir günah olurdu. Tantrik yontuların duyusal enerjisi çoğu Hıristiyan re
simlerinin cinsellikten uzaklığıyla karşıttır. Örneğin St. Teresa'nın Yaşam'ının 
ilk bölümlerindeki duyusallığın dehşetini anlattığı ve dünya evliliği düşüncesi
ni reddettiği yerleri düşününüz. Hıristiyan çerçevesinde cinsellik, Tanrı'ya 
ulaşmanın bir yolu, olanağı değildir; bekaret bir yol, bir olanaktır. Tantra' da ise 
cinsel kendinden geçişte kurtuluş, bu yolda önemli bir adımdır. 

Böyle kutuplaşmalar uzun uzadıya araştırılabilir. Daha evcil, ama gene de 
dramatik bir örnek, Victoria döneminin ergenliğe karşı tutumuyla bizim cinsel 
duygular uyandırma görüşümüzün karşılaştırılmasında sağla
nabilir. Bizler, çocuk cinselliğinin dikkate alındığı ve kitle 
iletişim araçlarında tartışıldığı Freud sonrası bir çağda yaşı
yoruz. Bunun için kendini tatmin (mastürbasyon) gibi bir 
olaya artık dehşetle bakılmıyor. Bu olay, büyümenin çok do
ğal bir bölümü olarak görülüyor. Ancak aşırısının tehlikeli 
olduğu düşünülüyor; o zaman bile "kötü" bulunarak ceza
landırılmıyor. Victorialılar tam tersini düşünürlerdi. 

Steven Marcus The Other Victorians'da (Öteki Victorialı
lar) ondokuzuncu yüzyıl yaygın ahlakının titiz bir resmini çi
ziyor. Şimdi biz Victoria dönemi orta sınıf yasakları ve iki
yüzlülüğü konusunu biliyoruz; ama o, aynı olguyu daha anla
yışlı bir ışıkta görüyor. Kendini tatminin yaygın dehşetini 
anlatırken kişisel suç bunalımiarına götüren tutumların tra
jik karmaşası olarak pek de ikiyüzlülük bulmuyor. Açıkçası, 
bireyin eyleminin niteliği ve bunun sonucundaki yaşantısına 
değgin kavramı kültür etkiliyor. 

113 (Sağda ve yan sayfada) "Yalnız Kiracının Gülünç Serüven!eri" adlı, ondokuzuncu 
yüzyılda yayımianmış bir dergiden resimler. Victoria çağının geniş pornografi 

dünyasında böyle yayınlar pek boldu (John Johnson Koleksiyonu, Bodleian Kitaplığı) 

110 



Cinsellik 

Marcus, kitabında o dönemin beğenilen ahlakına örnek olarak William Ac
ton'un yapıtını kullanıyor. Acton, fahişeliğin aydınlarıcı bir incelemesini yazan 
tanınmış bir doktordu; ama gençlik cinselliği üstüne aşırı baskıcı görüşler içe
ren bir kitap da yazdı. Kitabının adı, The F uııctions and Disorders of the Reproduc
tive Organs (Üreme Organlarının İşlevleri ve Düzensizlikleri) idi. Marcus, Ac
ton' dan alıntılar yapıyor ve bu görüşü tartışıyor: 

"Acton, erkenzeka gelişiminde başlıca tehlikenin oğlanların kitap okumaları, özellikle cin

sel duyguları kışkırttıkları kesin olan 'klasik kitapları' okumaları olduğunu söyleyerek gözlemle

rini sürdürüyor. İffetlilik taslamak ya da oğlanların uygunsuz öyküler ve kitaplar okumaları tehli

kesinden engellenmesine inanmak istememesine karşın, böyle bir şeyin tehlikelerini karşılamak 

gerektiğini söylüyor." 

Sonra Marcus, Acton'dan tam bir parça alıyor: 

"Oğlan, onlarda cinsel düşkünlüğün kötülüklerini değil, yalnız tatlarını okur. Cinsel istek

ler uyandırıldığında bunlara egemen olmak için çoğu gençlerin gösterebi-

leceğinden daha büyük bir güç ve istem gerektiğini önceleri bilemez; 

bunlara kapılırsa büyüdüğünde gençliğinin yanlışlarının cezasını çeke

ceğini, biri bunlardan kaçabilirse on kişinin kaçaınayacağını, kendini 

tatınİnin sürekli ve uzun süre yapıldığında erken ölüme ve yıkıma 

götüreceğini bilemez." 

Bu kasvetli görünümün gerçeği, ancak yarı kavra
nabilir ya da kendi çocukluğumuzun kaba folkloru 
arasından sönük bir pırıltıdır. Marcus'un baskı 
kültürü ile suçlu tatmin kültürü bağıntısıyla il-
gili görüşü çok inandırıcıdır. Bu bizi Victoria 
dönemi ahlakçılarından çok o dönem por
nograflarına daha bir sempati duymaya 
yöneltir; oysa önemli olan, ondokuzuncu 
yüzyıl kültürünün ikisini de ürettiği ve 
bu ikisi arasında bireysel imgelemi bi
çimlendirdiğidir. Marcus bu ikisini 
(kısıtlayıcı ahlakçı ile pornografı) bü
tünüyle birbirine bağımlı görür: Bir 
suç kültüründe, biri ötekinin ka
çınılmaz sonucudur. 

Marcus'un Victoria cin
sel kültürü üstüne kendi 
yorumu kesinlikle bu kita
bın temini yansıtır. "Kül-
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Toplumda Saııat 

114-115 Aşk pozisyonlarını gösteren bir dizi çizimden ikisi. Hindistan, ondokuzuncu yüzyıl 
(özel koleksiyon, Doğu Enstitüsü, Baroda) 

tür tarihinde 'gözlem'in niteliği ve buna bağlı olarak 'yaşantı'nın niteliği ne
dir," diye soruyor. Araştırmalarında şu yanıtı veriyor: "Hem gözlem hem yaşan
tı son derece seçici, yani son derece önkoşullu bir süreçtir." 

Daha ileri bir örnek olarak bu sayfalardaki cinsellik görüntülerini alın. Her 
biri içinden çıktığı kültürün görsel üsluplarıyla birlikte bunun duyusallığa ve 
çiftleşmeye olan değişik tutumlarını da yansıtır. Avrupa gereçlerinin kendin
den geçirici etliliği Japon baskı ve grafiklerinin titizce düzenli biçimselliği ve 
Hint örneklerinin pratik açıklığıyla karşıttır. 

Tüm bu durumlarda açıkça gösterdiğimiz, kültürün bireye ağır bastığı, ya
şamının özünü denetiediği gerçeği ve Ruth Benedict'in dediği gibi seçiciliğin 
kültür işlevinin ayrılmaz bir parçası olduğudur. Uyumlu toplum olanağını yara
tan işte bu olgudur. Açıkçası, değişik zamanda değerlendirmek olanaksızdır. 

Ruth Benedict, antropologların incelediği basit, durağan kültürler ile bizim 
dağınık ve sürekli oluşan toplumumuz arasındaki ayrımı belirtmekte dikkatlidir. 

Gene de, toplumsal gruplar ve sınıfların nasıl aynı çeşit seçiciliği yansıttığı
nı, çok değişik olsalar bile bütünüyle bizim toplumumuzda nasıl belli temlerin 
üstünde durulduğunu görmek kolaydır. Cinselliği etkileyen yalnız açıkça cin
sel tcmler değildir. Ekonomideki değişmeler ve genel felsefi değişmeler de 
önemlidir. Örneğin, geçmiş yüz elli yıl süresince ölüm sonrasının Hıristiyan 
üstyapısını oldukça yıkıp insancıl-pagan bir gençliği kutsama yapısı kurduk. 
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116 Amerikan bilimkurgu dergilerinin kapakları 
(Eduardo Paolozzi; Fotoğraf: Chris Ridley) 

Cinsellik 

117 İtalyan sanatçısı Forrini'nin Genç Köle Kız 
adlı yontusu, 1895 dolayiarı (Victor Arwas; 
Fotoğraf: Chris Ridley) 

118 Harunebu'nun yaprıgı bir Japon tahta oyması (özel koleksiyon) 
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Cinsellik 

Aynı yolla, bir savaş kültüründen barış kültürüne 
geçmeye (az bir başarıyla) uğraşırken teknolojik ve 
parasal değerlerin önemini aşırı büyütüp törensel
leştirdile Göreceğimiz gibi, tüm bu şeyler bizim 
cinsellik konusundaki tutuınuınuza ve onları et
kinleştirip destekleınekte kullandığıınız sözcükle
re ve iıngelere yansıdı. 

Kitabın bu bölümünün sonrasında bizim özel 
tutumuınuzu göz önüne koymak ve bunu öteki tu
tumların ve zamanların bütünlüğünde göstermek 
amacı güdülüyor. Üç alt başlık, "Tanrılar ve Tanrı
çalar", "Erkekler ve Kadınlar", "Düşler", geniş ka
tegorileri temsil eder; ama bunlar cinselliğin kök
ten değişik temel yorumlarını ve olası insansal ya
nıtların çok geniş alanını karşılar. Amaç, erkek ve 
kadın imgesinin tanıınında kültürün kullanılışını, 
böylece geçmişte ve çağdaş dünyada onun bireysel 
yaşamiara etkisini aydınlatınaktadır. 

120 (Üstte) Silah üreren bir kadın işçiyi gösteren Sovyet posreri, ı942 
(Imparatorluk Savaş Müzesi, Ingiltere) 

121 (Sağda) Ingiliz oy hakkı savaşımcıianna ait, "Kadınlara oy hakkı" sloganını taşıyan bir çorap 
(Londra Müzesi) 
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Toplumda Saııat 

122 Bodhisattva Vajrapani'nin Dişi Zekasıyla Birleşmesinin Bir Yab-Yum Korkunç Imgesi. 
Onaltıncı yüzyıldan kalma bir Tibet yontusu (Victor Lownes; Fotoğraf: Chris Ridley) 
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CİNSELLİK: 
Tanrılar 

Yeşil jitilden çiçeği süren güç 
Benim yeşil çağımı sürer 

Ağaçların kökünü söken şey 
Benim yıkıcımdır. 

Boynu bükük gü/e söyleyecek dilim yok 
Benim gençliğim aynı kış hummasıyla biiküldii. 

Dylan Thomas'ın bir şiirinden 

123 "İyi talih" muskaları olarak kullanılan "fallik" 
yontucuklar. Yunan-Roma döneminde Mısır'da yapılmıştır. 
(Gulbenkian Doğu Sanatı Müzesi, Durham Üniversitesi, 
W elleome Koleksiyonu) 

Dylan Thomas'ın yukarıdaki 
şiirinin bundan sonraki dörtlüğü 
"Kayalar arasından suyu süren 
güç 1 Benim kızıl kanımı sü
rer. .. " diye başlıyor. Bu bizi in
sanlığın en derin duygularından 
birinin ortasına götürüyor: in
sanla doğa arasında bir güç uyu
mu vardır. Cinsellik bakımın
dan çok eskidir bu: İkinci Bö
lüm'de belirtildiği gibi, avcıların 
ve çiftçilerin insanın verimliliği 
ile dünyanın verimliliğinin ay
rılmazcasına aynı olduğu yolun
daki doğal ve mantıklı duygu
dan doğmuş olabilir. 

Şiir ve simge dışında bu görüş 
bizim için kavranması çok güç 
bir şeydir. Ciddi sihirsel ve top
lumsal amaçlı cinsel cümbüşler 

Avrupa düşüncesinden ve teknik uygarlığın tümünden çok uzak bir şeydir. Ki
şiliksiz, karışık cinsellik görüşü bize küçültücü, insansal özgürlük ve bireysellik 
görüşlerine aykırı gelir. Cinsel cümbüşü zina dışı bir iyilik olarak beğenmek bi
zim için güçtür. Kültürümüzde, ancak pornografide, kişiliksiz bir sonuç olarak 
cinsel eylemin fantastik bir yüceltilmesini buluruz ki, işte burada toplumsal ve 
kişisel tepkinin tersine dönüşü tamdır. 
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124 Çeşıne Perisi. Cranach (Baba), 1534 (Walker Sanat Galerisi, Liverpool; Fotoğraf: John Mills) 

Çağdaş pornografi yumuşatıcı bir kaçış sanatıdır. Romantik bunalım, bire
yin yasaların üstünde ve ötesinde her şeyi radacağı görüşüyle kesinlikle ilişkili
dir. Bu yüzden yatağı Avrupa'dır ve onun şişkin cinselliği Avrupa dışavurum
culuğunun (ekspresyonizminin) görünümlerinden biridir. Pornografi kişiye 
özelçlir; oysa eski cinsel cümbüş inançları genel ve toplumsaldır. Karşılaştırma
yı sürdürmeye değer; çünkü bu, sanat ve kültürün bireysel yaşantıyı ne yolda 
etkilediğinin başka bir örneğidir. 

Jeannine Auboyer, Daily Life in Ancient lndia (Eski Hindistan'da Günlük 
Yaşam) adlı kitabında Hindistan toplumunda bin yıldır var olan güçlü aile ahlakı 
üstünde durur. Bunun için, bir zamanların gerçekten cinsel cümbüşlü festivalle
rinin bugünlere kalanına bakmak ve bunların anlamını açıklamaya çalışmak 
özellikle ilginçtir. Yıl boyunca yer alan dinsel halk törenlerini yazarken her Şu
bat ya da Mart'ta kutlanan (bugün "Höli" denen) "saturnalia"yı betimler: 

"Bu, erotik oyunların, 'güldürü operetleri'nin ve halk danslarının birleşimi olup, ilkel bir 

bereket ayİninin bugüne kalıntısıdır. Bu festivaller sırasında her sınıftan erkek ve kadın, ellerin

de kırmızı ya da turuncuya boyanmış suyla dolu şırıngaİarla birbirlerini kovalarlar ve rastgele bir

birlerine fışkırtırlar. Boyalı suyla dolu büyük küpler çeşitli yerlere konur ve silahları boşalanlar 

bunlardan doldurur. .. " 

Höli'den iki hafta sonra buna bağlı ve anatemi gene bereket olan bir baş
ka festival vardır. Bu kez kutlamaların merkezi, sevgi tanrısı Kama'dır: 
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"Kitle aydınlarması gerektiren bir olaydır bu. Şimdi de, önceki güz musonlarının başlama
sıyla kaldırılan salıncaklar gene dışarı çıkarılır ve her bahçeye kurulur. Caitra (Mart- Nisan) ayı
nın üçüncü açık gününde genç kızlar ve genç kadınlar tanrıça Gauri onuruna salıncaklarda yarı
şırlar; ne denli yükseğe uçarlarsa yeni sürgünler daha bir büyüyecek ve hasat daha iyi olacaktır." 

Kızlar, sevişme devinimlerini andıran sallanmalarında, gökyüzünde güne
şin yolunu temsil ederler. Bir zamanlar yüce rahibin yaptığı devinimleri taklit 
etmektedirler. Philip Rawson, Tanıra'da böyle törenierin bir "cinsel cömert
lik" felsefesi blçimlediğini söyler. Holi için şöyle diyor: 

125 Fellini'nin Ruh!arııı]u!iet'i filminden (1965) bir sahne. (Ulusal Film Arşivi) 

126 Fildişi bir kutudan kesit. Hindistan, 1640. Çeşitli cinsel sahneleri gösteriyor. 
(Gulbenkian Doğu Sanatı Müzesi, Durham Üniversitesi) 
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127 Fallik biçimli taş anıt. "Topraktaki ölü"yü, yani bir arayı simgeliyor. Nijerya yapımı 
(Eski Eserler Müdürlüğü, Nijerya) 
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128 "Okame": japon neşe tanrıçası. Yaşlı bir adamın burnu 
kendisine cinsel bir organı anımsattığı için gülüyor 
(Victor Arwas; Fotoğraf: Chris Ridley) 

129 Korkunç tanrıça Kali'nin bir putu. 
Kalküta, ondokuzuncu yüzyıl 
(Victoria ve Albert Müzesi) 

"(Halk) eskiden aşırı erotik şarkılar söyler ve karışık bir cinsel birleşmeye katılırdı; belki de 
bu, mevsimindeyken, (yaratıcı ve yararlı evrensel) enerjinin cömertçe yayılmasını ve değiş toku
şunu simgeliyordu. Eskiden birçok Hindu tapınağındaki kutsal putun önünde yapılan dansların 
ve söylenen aşırı erotik şarkıların yanında bunlarla ilgili yon tu lar olmalıydı; bunun gibi, dinsel fa
hişelik geleneği de Hindistan'da pek yaygın dı. • Böyle durumlarda, 'ilkel' geleneklerde olduğu 
gibi, haz ve cinsel özsu ne denli bol olursa o denli iyiydi." 

Bu kutlamaların nasıl toplumsal ve ekonomik amaçlarına yöneltildiklerine, 
daha geniş bir resme, evrene ve doğayı etkileme yöntemlerine bağlı oldukları
na dikkat edin. Cinsel cümbüşün kişisellikten uzaklığının kişisel bunalım ya 
da kendinden geçişle bir ilgisi yoktur; ama doğal güçlerin temsilinin katılan bi
reylerden çok daha büyük oluşuyla ilgilidir. 

Euripides'in büyük oyunu Bakkhalar'da anlatmaya çalıştığı da aynı çeşit bir 
çerçevededir elbet, Onda birbirini izleyen mutlu barış ve sadistik yıkıcılık dö
nemlerinden sonra "maenad"ların (şarap perileri) taşkınlıkları bir tinsel doğru
luk gösterisi; bunun fırtınanın, yağmurun, güneşin ve gökyüzünün gözlemlerren 
gerçeğine özünsenmesidir. Çobanlar Pentheus'a Mainadların onu dağda gör
düklerini bildirdiklerinde o, çobanların doğal dünya ile açık uyumlarını anlatır: 

"Saçlarını omuzlarına döktüler; geyik kürklerinin bağı çözülenler onları bağladılar; benekli 
kürkü yüzlerini yalayan yılanlada sardılar. Kimilerinin kollarında genç bir ceren ya da yabanıl 
kurt yavruları vardı ve evlerinde yeni doğmuş çocukları olanlar kendi ak sütleriyle onları emziri-

,. Gerçekte,]. Auboyer'nin anlattığından daha önceki bir dönemde. 
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yordu ve gene de göğüsleri doluydu. Başlarına sarmaşık, meşe ve çiçekli şeytan şalgamından çe· 
lenkler takınışiard ı: Ama sonra gördükleri şiddet de doğa ile bir uyum anlamındaydı: Bu kez se
vecen analıkla değil, ölüm ve yırtıcı güçle. Bakkhalar bir sığır sürüsü üstüne indi ve onları elle
riyle parçaladı: 'Agaue'nin şişkin memeli bir düveyi kaldırıp iki kolunu açarak onu turuşunu gö· 
recektiniz. Ötekiler ineklerimizin bacaklarını ayırıp yırtıyorlardı ... Bir an boynuzlarını eğip yaba
nrica bakan boğalar yere vuruluyor ve kızlar yumuşak elleriyle sürüklüyorlardı onları .. .' 

Bakkhalar kovalanınca bağırdılar: 

Gel Dionysos! 

Gel ve görün bize! 

Bir boğa gibi gel 

Yüz başlı bir yılan gibi 
Burnundan alevler fışkırtan 

Bir aslan gibi gel! 

Bakkhalann avetsının 

Üstüne çullan Bacchus. 

Gülümse ona, sım ona 

Sonra Mainadlar sürüsü n ün 

Ayaklan altına at onu 

Düşsün, ölünceye dek çiğnensin!" 

130 Sabiıı'lerin lrzına Geçme. Geri Richards, 1947 (Marlborough Güzel Sanatlar Ltd., 
Londra; Frances Richards) 
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131 Birinci yüzyıldan kalma, zilli bir fallik süs oyması; Roma. Bunların babçelere asıldığı, 
şans ve bereket getirdiği düşünülüyor (British Museum) 
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132 "Vietnam Genelevi". Philip Jones Griffirhs'in Vietnam Ine. kirabından bir resim. 
Pornografide kaba bir durumu gösteren bu çeşit gerçekçi bir fotoğrafın bir çekicilik konusunu dışiayıp 
bunun yerine insan ilişkilerinin böylesine kırılışının korkunç gerçeğini göstermesi şaşılacak bir şey 
(Philip Jones Griffiths, Magnum) 

Bunun uyandırdığı imge aşırı olabilir. Ama bunlar gerçekten çağdaş por
nografinin azgın şiddetini anımsatmaz. Euripides cinsel bir fantezi değil, bir 
evrensel simge kuruyordu. 

De Sade'ın çağdaş pornografınin bir çeşit "baba" sı olması bir rastlantı değil
dir. Şiddet böyle düşlerin anahtarı da değildir; ama De Sade'ın şiddeti kullanışı 
ile bireysel tatminin ince bir felsefesi arasında ilişki kurmasıdır. İnsan kendisi 
için en aşırı yaşantıları izlerken başkalarına karşı tüm ödev ve ilgisini reddeder. 
Görüşün romantikliği, sonsuz kuruluğu ve yaşamı reddedişi hemen görülüyor. 

Aslında pornografinin görüş açısı kişilikler değildir; onlara olanlara tepkile
ri de değildir; kesinlikle dünyayla ilişkileri değildir. En aşırı anlamıyla pornog
rafinin başkişisi, okuyucu ve onun yaratılan bu düş dünyasıyla tatminidir. Çoğu 
pornografik yazılarda ve resimlerde konunun sudanlığını ve kişiliklerdeki bi
reysellik yokluğunu açıklayan budur. Onların kişisel verileri olması düşünül
mez. Böyle olsaydı, tüm kendini tatmin fantezisi yıkılırdı. 

Bu, pornografınin ille de estetik olarak kötü, ya da kültürel olarak önemsiz 
olduğu anlamına gelmez. 

Şimdilerdeki, onun etkilerine değgin tartışmalardan çok önce Richard 
Hoggart, The Uses of Literaty'de (Yazınsalın Kullanılışları) bol bol üretilen cin-
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sellik ve şiddet romanlarının gÜcü ve niteliğini dikkatle belirtip tanımladı; üs
telik kendisi (telif hakkı güçlükleri· nedeniyle) tipik bir parça düzenledi. 
"Gangster yazarları coşkunun gerçekten iletilebilirliğini sağlamak zorundadır
lar" diyor ve amacını şöyle açıklıyor: 

"Artık giysisi göbeğine dek yırtılmış, sabahlığı sökülmüş ve kirlenmiş ri. Çıplak memeleri 

inip kalkıyor du. Lefty sobanın yanında durmuş, göz ucuyla ona bakıyor ve sık sık közlerin üstü

ne tükürüyordu. Bir süre sonra kızıl acı dalgaları sarmaya başladı onu; nerdeyse bayılacakken 

Lefty'nin gözlerinde korkunç bir bakışla yerinden kalktığını gördü. Boğazından hırı!tılar çıkar

maya başladı ve bacakları kasıldı." 

Buna benzer dehşetli ırza geçme sahneleri dergilerde, romanlarda, film
lerle durmadan yİnelenerek kitle iletişim araçlarının klasikleri olrr,ıuşlardır. 
Bunların etkisi önemlidir; ama eski tarımsal inanç törenlerinin ya da 

133 Cinselliği, şiddeti, açık saçıklığı ele alan çağdaş Amerikan resimli kitaplarının arka kapak ve 
resimlerinden örnekler. Bu yayınlar mizalı öğesiyle sivri uç! u bir sadizmi birleştirirler. 
Çoğunlukla iyi çizilmişierdir. (Eduardo Paolozzi; Fotoğraf: Chris Ridley) 
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Toplumda Sanat 

134 Londra'da, Old Compton Street'te bir kitabevi. (Fotoğraf: Chris Ridley) 
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Mainadların kanlı öfkesinin cümbüşlü cinselliğinden bambaşkadır. Burada di
şa, gerçeğe açılan pencere yoktur; .yalnız içedönük, öznel bir kışkırtı vardır. 
Hoggart şöyle diyor: 

"Gangster romanıyla daha geniş bir alana giremeyiz. Biz bu şiddetli sokak saldırısı, kirli da

ğınık yatak, çarpıp öldüren araba ve ırmak kıyısında bıçaklaına dünyasının içindeyizdir. Onlarla 

coşku duyarız; bir çıkış yoktur, başka bir şey yoktur; bir ufuk ve bir gökyüzü yoktur." 

Karşıtlık kesindir. Olumlu kültürel biçimlere girdiğinde bereket dinlerinin 
cinselliği elbette tam bir ufuk ve gökyüzüdür. Cinsellik, acı ve ölüm birlikte 
geldiğinde mevsimlerin geniş dönüşümlü niteliğinin bir parçasıdır bu. Pornog
rafide cinsellik bütünlüğün bir parçası değildir; doğal dünyanın bir parçası ola
rak göründüğünde buna en yüksek bir düzeyde katılır; birey insanın cinsel edi
mini evrenin genel ve tinsel cinselliğine bağlar. İnsanın cinselliği sadece pagan 
kültürlçrde tanrılar ve tanrıçalada paylaştığı bir armağan değildir; bu büyük gü
cün yalnız eviiliktc değil, genel suçun ve özel doyurnun aşındırıcı içeriğinde 
biçimlenmesine yol açıktır. 
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135 (Solda) Londra'da pornografiye karşı 
düzenlenen bir 'Aydınlık Festivali'ne katılan kızlar 
(Fotoğraf:). Koudelka) 

136 (Üstte) Birinci Dünya Savaşı'nda Almanların 
yaptıkları söylenen zulümleri gösteren, 
1915'te propaganda amacıyla yapılmış bir dizi 
taşbasmasından bir ayrıntı 
(imparatorluk Savaş Müzesi) 
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139 Herkü!. Güney İngiltere'de, Oorset'te tebeşir kayalarma oyulmuş bu büyük figür "Cerne Abbas Devi" 
diye bilinir. Roma- İngiliz döneminden kalma olup eski çağlardan beri rastlanan şehvetli Avrupa tanrı 
imgelerinden biridir. Başının üstünde ''tava" denilen bir düzlük vardır ve Paskalya sırasında burada 
halk danslan yapılır (Fotoğraf: Roger Worsley) 

l38 (Solda) Galler' de, 
)embrokeshire - Porthgan' da 
ıir dikili taş. Avrupa'da Bronz· 
~ağı'nda birçok yere dikilen 
)U taşlar, belki de ürün 
ıolluğunu ve hayvanları 
fenetleyen tanrıların yardımını 
iağlamak amacını güdüyordu. 
:;ünümüzde bile çiftçiler 
)Unları kaldırmaz ve 
nılluklarırı.ı yanlarından 

~eçirirler 

Fotoğraf: Roger Worsley) 

140 İngiltere Gloucestershire'da, Belas Knap'w, odalı bir mezarın boynuzlu ön 
avlu su. Bunun, Toprak Ana Tanrıçası 'nın vajinasını simgelediği düşünülüyor 

(Fotoğraf: Roger Worsley) 
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141 Uyuyan Venüs. Paul Delvaux, 1944 (Tate Galerisi, Londra) 
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CiNSELLiK: 
Erkek ve Kadın 

Beıı erkeğim, seıı kadııı, seıı kadııısın, beıı erkek; 
Beıı giJ"kyüzüyüm, seıı yeryüzüsüıı; 

Beıı şarkıyım, seıı sözsüıı 

Gel evleııelim, düııyaya çocuklarverelimi 
Severek, aıılaşarak, seviııçli yürekle 

Yüzlerce güz yaşayalım. 

Bin yıl kadar önce bir Hint düğününde güveyin sözleri 

143 (Üstte) Herb Lubalin'in Birleşik Devletler'de Visual 
Graphics Corporation'ın düzenlediği yarışmaya katılan 
posteri. (lcograda AudioNisual Arşivi, Bolton) 

144 (Solda) Aşk pozisyonlarını gösteren bir dizi resimden 
seçmeler. Bu tür "eğitsel" resimler Hint aristokratik 
kültüründe yaygındır. Genellikle estetik değerleri 
yüksektir ve pornografik hiçbir unsur barındırmazlar 
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İnsan cinselliğinin en alışılmış 
yorumu onu erkekle kadın ara
sındaki ilişkinin en yüksek nok
tasında görmektir. Burada sanat 
yalnız bu ilişkinin göreneğini ve 
üslubunu canlandırmaya değil, 

kişilerin kendi kimliklerini gör
dükleri "erkek" ve "dişi" imge
lerini geliştirmeye de katılır. Bü
tün kültürlerde bu cins tanıını 
önemlidir. Giysiler, törenler ve 
eğlenceler erkeklerden ve ka
dınlardan beklenen töresel dav
ranış ve tutum ayrılıklarını gös
termekte birleşir. Böyle yaparak 
bunlar erkeklerin ve kadınların 
gerçek davranışlarını, kendileri
nin ve birbirlerinin cinselliğinin 
gerçeğini nasıl yaşadıklarını be
lirlemeye yardımcı olurlar. 

Evlenme törenlerinde cinsel
liğin bu yorumuna ilişkin sana
tın toplumsal işlevi açıkça ortaya 
çıkar. Düğün, çiftle topluluk 
arasında törensel bir toplantıdır 
ve çoğu toplumlarda erkek ve 
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dişi için tam ergin rollerin verildiği ve kabul edildiği en yüksek noktayı belirler. 
Cinsellik ve cins bu konumda tam anlamıyla yorumlanır. Bunlar bir gelişme ve 
olgunlaşma evresi, ciddi ve sorumlu bir yaşamın parçası olarak görülürlee 

Evlilik bakımından içinde bulunduğumuz yüzyıl, bir aile oluşturma doğ
rultusunda iki aşık arasındaki ilişkiyi başlıca nokta olarak gören bir cinsellik yo
rumuyla doludur. Bu, davranışlarımızın çoğunu yönelten, ilişkilerimizi kurma
mıza yardım eden geniş bir halk kültürü üretiminin altındaki görüştilr. Gene 
de bunun, olası her evliliğin tek yorumu olmadığını göz önünde tutmak gere
kir. Başka yerlerde, başka zamanlarda da sanat başka görüşler ve başka ahlaksal 
değerler getirmekte etkin olmuştur. 

Evlilik, içinde yer aldığı toplumun rengini ve düşüncelerini alır. Geçerli 
pratik ve tinsel istekterin niteliğine uyar. Tekeşli evlilik ve çokeşli evlilik ara
sındaki ekonomik ve toplumsal karşıtlıklar evliliğin içeriğini, onun çevresindeki 
folkloru ve görenekieri büyük ölçüde etkiler. Mirasın ana-yanlı ya da baba-yanlı 
oluşu, kadın ve erkek imgesini ve onların birbirine tepkisini değiştirir. Geçmiş 
iki yüzyılda kadınların hakları ve durumlarıyla ilgili kazanılmış feminist utkular, 
evlilikteki etkinlik dengesini değiştirdi. Bunun bir sonucu olarak, Hıristiyanlık 
evlilik törenini anlayışımız da bütünüyle değişti. Onun şimdiki dinsel ve laik 
önemi, kadınların hizmetçi gibi görüldüğü zamanlardakine kesinlikle karşıttır. 
Geleneksel "Avrupa-Amerikan" aile, gene gelişmiş sanayi ülkelerinin temel bi
rimi olarak kalmasına karşın, artık yumuşak ve "çaresiz" kadın ile sert, ekmek 
kazanan erkek imgelerini kesinlikle içermez. Bunlar Avrupa kentsoylu kültü
rünce belirlenen rollerdi ve ondokuzuncu yüzyıl orta sınıfının varlığının, ekono
mik ve tinsel gerçeklerinin sürüp gitmesine dayanıyordu. Evrensel olmaktan 
uzaktılar. Tam karşı uçta olan toplumlar vardı. Gerçekte, erkekle kadının toplu
lukta ve birbirleriyle ilişkilerinde olası rolleri, bedenlerinde erkeğin döl sağlayı
cı, kadının çocuğu besleyici oluşları dışında, sınırsız bir değişiklilue görünür. 

145 Bir vazo üstündeki süslemede Yunan düğün a!ayı, MÖ. 440, "Marley Ressamı" (British Museum) 
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146 Köylü Düğüııü. Pieter Brueghel, 1567 
(Sanat Tarihi Müzesi, Viyana) 

147 Reg Smythe'in İngiltere'nin yüksek tirajlı Dai!y Mirror gazetesinde her gün yayımlanan çok popüler 
"Andy Capp" dizisinden bir karikatür 

Ama toplum bu çeşitlilik içinde neye değer veriyorsa onu seçer. Kültürün 
sözlü seçiciliğinin ileri bir örneğidir bu. Bu durumda seçişin işlevi kadınlar ve 
erkekler arasında tutarlı bir ilişkiyi olanaklı kılmak ve belli bir toplumdaki dav
ranış için anlaşılır bir çerçeve sağlamaktır. Kurnazlığın ve ihanetin erdem sayıl
dığı Melanezya'daki Dobu toplumu gibi bir toplum, elbette kadınlar ve erkek
ler arasındaki ilişkiyi aynı konumda gösterir. Bu özel anaerkil kültürde evlilik 
bir güven ve dostluk sorunu olmaktan uzaktır. Karı koca birbirine güvenmezler 
ve korkarlar; koca, karısının kendisine büyü yapacağı ya da zehirleyeceği kuş-
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Toplumda Sanat 

148 Bir "ünlü erdemli kadın" ı canlandıran Japon tahta oyması. İçiyusa Kuniyoşi 'nin (1798-1861) 
Kenjo Reppurtden'i1l Öyküsü kitabından. Resimde canlandırılan tüm kadınlar ödevlerini yaparlar ve 
değişik durumlarda onurlarını korurlar (Sheffield Kenti Sanat Galerisi) 
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149 Aife. Wedgwood'un 1945'te 
yaptığı bir seramik bi blo 

(Sanat Galerisi ve 
Müzesi, Brighton) 

Cinsellik: Erkek ve Kadın 

kusundadır çoğu zaman. Evlilik ister istemez bir karşılıklı suçlama havasına 
bürünür. İşte Ruth Benedict, Patterns ofCu!ture'da evlenme törenini önce gü
veyi ele alarak şöyle anlatıyor: 

"Gene de onun evliliğin saygısızlığını taşımaya hazır olduğu düşünülmez ve bu olgu ona 

kapı eşiğindeki yaşlı bir cad ı (gelecekteki kaynanası) tarafından zorlanır. Kızın ana yanından ak

rabaları olan köylüler yaşlı kadını kapısının eşiğinde dururken gördüklerinde toparlanırlar; bun

ların bakışları altında iki genç aşağı inip yerdeki bir mindere oturur. Köylüler yarım saat kadar 

onlara bakarlar, sonra birer birer dağılırlar; fazla bir şey olmaz. Artık çift resmen evlenmiştir ... 

Kaynanası, hemen_ 'haydi çalış' buyruğuyla bir çapa sapı verir ona." 

Bunu ödevin çok önemsendiği ve aslında kadının rolünün kocasınca belir
lendiği bir toplumdaki evliliğin anlamıyla karşılaştırın. Bunlar geleneksel ola
rak Japonya'da bulunan koşullardır ve ayrıca burada kendini öldürme kavramı 
çok gelişmiş onurlu bir edimdir. Aşağıda kocası savaşa gitmek üzere olan bir 
kadının mektubu yer alıyor. Bunun Samurai günlerinden kalma olduğu düşü
nülebilirse de gerçekte İkinci Dünya Savaşı'ndan az önceki bir dönemden 
olup A. J. Barker'in "Kamikaze" gönüllülerini konu alan Suicide Weapon (Ken
dini Öldürme Silahı) adlı kitabından alınmıştır. Kadın evlilik kimonosunu giy
miştir ve mektubu bitirince boğazını keser: 
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Toplumda Sanal 

150 Sudan'dan analığı simgeleyen bir bebek, 1880 
(Çocuk Müzesi, Edinburgh) 

"Sevgili koca ma: 
Yüreğim mutlulukla dopdolu. Seni kutlayacak 

sözcükleri bulamıyorum. Sen yarın cep h eye gitme

den önce ben bugün bu dünyadan ayrılacağım. Ne 

olur evin için hiç üzülme, artık seni üzecek hiçbir 
şey yok. Benim kadar güçsüz birinin yapabileceği 

küçük bir şeyi yapıyorum ki, sen ve adamların ülke 

için yürekle ve ruhla savaşsınlar. Tüm isieğim yal

nızca bu. 

İyiliğine teşekkürler, yaşamım mutlu oldu. Bu 

dünya geçicidir; öteki dünyanın sonsuz olduğu 
söyleniyor. Bir gün orada benirnle birleşmeye gele

ceksin. Seni bekleyeceğim. 
Mançurya'nın çok soğuk olduğunu söylüyorlar. 

Ne olur kendini sıcak tut. Buraya kırk yen bırakı

yorum. Cep h eye vardığında bunu askerlere dağıt. 

Başarına duacıyım. 

Karın.'' 

Evlilik kavramları içinde bile bu bize 
çok uzak görünüyor; sanki bir aksama var. 
Örneğin bu bölümün başına alınan gör
kemli evlilik formülünü alın. Bin yıl önce 
Hindistan'da bir düğünde güvey söyle
mişti bu sözleri: 

"Ben erkeğim, sen kadın, sen kadınsın, ben er-

kek; 

Ben gökyüzüyüın, sen yeryüzüsün; 

Ben şarkıyım, sen sözsün 

Gel evlenelim, dünyaya çocuklar verelim! 

Severek anlaşarak sevinçli yürekle 

Yüzlerce güz yaşayalım." 

Bunun tadına hemen varılıyor. Bu sözler, karşılıklı sevgi ile çocuklar ara
sındaki bağı, ayrıca bizim aşk görüşümüze uyan coşkulu bir şiir öğesini açıkça 
saptıyor. Aşkın "Ben gökyüzüyüm, sen yeryüzüsün" imgesi bize, aşıkların yü
celmiş bilinçli durumlarında ("aşık" olma durumlarında) duygularını betimle
yen haklı bir abartma olarak çarpıcı geliyor. Batılı anlamda, Romeo'nun Juliet'e 
"Sana ne denli çok verirsem o denli artıyorıım" demesi gibi, ya da Donne'un 
sevdiği kadının bedeni için kullandığı abartılı benzetme gibi: "Ey benim Ame
rikam, yeni bulunmuş toprağım ... Benim mücevher Myney'im." Ama bu yo
rum yanlış, ya da hiç değilse eksiktir. Kendi geleneğimizi elbet çok görüyoruz, 
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Cinsellik: Erkek ve Kadın 

151 John Schlesinger'in yönettiği Sunday B!oody Sunday (Pazar Kanlı Pazar) (197 1) filminden bir resim. 
Film üçlü bir ilişkiyi anlatır. Başroldeki genç adamın genç kadınla heteroseksüel, yaşlı daktarla eşcinsel 
ilişkisi vardır. İkisi de onu yitirmekten korkarlar (Ulusal Film Arşivi 1 U ni red Anists) 

152 (Üstte) Büyük aşk! Victor Fleming'in yönettiği Gone With The Wiııd 
(Rüzgar Gibi Geçti) filminden (1940) bir sahne 
(Ulusal Film Arşivi 1 MGM 1 EMI) 

153 (Sağda) "Koyun Kocasını Yeden Bir Kadın". Kalklira'dan ucuz bir 
pazar resmi. Bir Hint atasözünü ve Hint toplumunda kadının gücünü 
simgeliyor (Galler Ulusal Müzesi, Cardiff) 
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154 Giovttntti Arnolfini'nirı Evlenmesi. 
Jan Van Eyck, 1434 (Ulusal Galeri, Londra) 

Toplumda Sanat 

155 il1anavm Tezgahı. Thomas Rowlandson, 1805 
(Kent Müzesi ve Sanat Galerisi, Birmingham) 

156 Galler'de sevgi armağanı olarak verilen bir tığ kutusu. Böylesi armağanlar güzel olmakla kalmaz, 
armağan verilen kızın ekonomik rolünü de simgeler (Galler Halk Müzesi; St. Faganas) 

ama Hindistan'ınkini yeterince göremiyoruz. Biz aile ödevi ve din yerine kişi
sel şiire ve aşka daha çok önem veriyoruz. 

·i O zamanlar din, Hindistan'da yaşamın her aşamasını kaplamıştı. Kentler 
i 
i dışında ve cinsel serüvenleri yaşamlarının özü durumuna getirmiş saraylı kü-

çük bir azınlık sayılmazsa, aile ahlakı çok sıkıydı. Cinsel "sefahat" kınanırdı. 
Sıkı bir sorumluluk ağı ailenin her üyesini ve bu ilişkiler y~luyla da topluluğu 
birbirine bağlardı. Jeannine Auboyer, böyle bir Hint ailesinden kadının rolünü 
şöyle anlatıyor: 

140 



Cinsellik: Erkek ve Kadın 

"Evin hanımı da aile çevresinde hatırı sayılır etkisi ve durıımuyla önemli bir kişiydi. Koca
sını saygılı sözlerle kuşatan ilk kişiydi, ona her sesienişinde hep' saygıdeğerin (kaynatanın) oğlu' 
derdi .... Ona kendi efendisi olarak davranır ve her isteğini yerine getirmeye çalışırdı. Kocası da 
bunun gibi bir kan, ana, dost ve öğütçü olarak o aile ocağını sürdüren biriydi." 

O toplumda günlük işlerin bile -giyinme, yemek pişirme gibi- ayinsel bi
çimleri vardı. Bunun için elbet cinsel davranışın en gizli ayrıntıları da saptan
mıştı. Bunlar evrenin büyük düzeniyle ve bireyin ruhunun art arda canlanışıyla 
ilişkindiler. Düğünde çift, bu düzenin mirasını ve onun içindeki yerlerini üst
lenecekti. Yaşamları kan-koca kişisel bağını kapsayacak, ama bunundinin ge
rekleriyle ve topluma karşı ödevle bir uyumda eridiğini göreceklerdi. 

Aynı yüce bakış açısı geleneksel olarak Hıristiyan düğün ayininde de ge
çerlidir: Burada evlilik bir romantik doyum aracı olmaktan çok insanlığın ve in
san topluluğunun ilerlemesi için Tanrı' ca düzenlenmiş bir ayin olarak sunulur. 
Eski Hindistan'da, geçmiş yüzyıllarda Avrupa'da rastlandığı gibi, evliliğin do
ğal koşulları romantik olduğu kadar soyu sürdürmekle ve ekonomiyle ilgilidir. 
Ama bu, gelinle güveyin bu ilişkiye istemeden girmelerinin ya da birbirleri için 
ailelerince seçilmelerinin sonucu olarak, elbette mutsuz olacakları demek de
ğildir. Tam tersi. Ödev ve sevgi kesişınesi öylesine yüklü olmalı ki ... Şimdi bi
zim için bunu anlamak güçtür. 

Christina Hole, The English Housewije in the Seventeenth Century (On Yedinci 
Yüzyılda İngiliz Ev Kadını) adlı kitabında bu "planlı" evliliklerin koşulları ve 
deneyleri ile ilgili bir görüş ortaya atıyor: 

"Böylesine çok mali ve toplumsal sorunlar (toprak, toplumsal mevki, miras, çeyiz v.b.) göz 
önünde tutulduğundan, bu işle en çok ilgili olan çiftin istekleriyle kapıisierinin biraz hafife alın
ınası belki de kaçınılmazdır. Yoksulların çocukları aşk evliliği yapabilir; çünkü bunun sonucunda 
hiçbir mal el değiştirmeyecektir. Buna karşılık soylular için durum başkadır." 
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157 Beatrix Potter'ın 
kitabından bir resim 
(Ftederick Warne and Co. 
Ltd., Londra ve New York) 



159 Bir iğne yastığı. 
Bu çeşit uğur muskaları 
denizcilere sevgilileri 
tarafından veril irdi. 
Güney Oevon 'dan, 
ondokuzuncu yüzyıl 
(H arniman Müzesi ve 
Kitaplığı, Londra; 
Fotoğraf: Chris Ridley) 

Toplumda Sanat 

142 

158 Amerikalı sanatçı 
James Thurber'daıı bir 
karikatür (Copyright: 
I Iamish I Iamilton, 
1963 - Londra) 
"Tam da bizim 
hikayemiz! Erkek bir 
atmaca gibi Sert, kadın 
şafak gibi yumuşak." 



Cinsellik: Erkek ve Kadın 

160 Devekuşu tüyleı:iyle süslenmiş bir Çin gelin tacı (Horniman Müzesi ve Kitaplığı, Londra; 
Fotoğraf: Chris Ridley) 
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Toplumda Sanat 

161 Kadınkasık örtü leri. Soldan sağa: Tarres Straits'ten, süslü bir denizkabuğundan; Viyana'dan Batı 
Afrika'ya götürülmüş porselenden; Doğu Afrika'dan, boncuk ve denizsalyangozu kabuklarıyla süslü 
deriden; Güney Avustralya'dan, sedeften (Horniman Müzesi ve Kitaplığı, Londra; Fotoğraf: Chris Ridley) 

Gene de bir güvence vardır: 

"İsteksiz bir genci gerçekten tatsız bir birleşmeye zorlamak töre değildi; böyle bir şey oldu

ğunda kamuoyu bunu kınardı ... Dr. Fuller (Kutsal Devlet ve Laik Devlet, 1642) de böyle evliliklere 

karşı güçlü öğütler veriyor; çünkü, 'sevmeden evlenenlerin evlenmeden seveceklerinden korku

lur.' 

Yazar şöyle sürdürüyor: 

"Şimdi bize bu insanlık dışı ve çıkarcı görünse bile, o zamanlar böyle görünmüyordu. Ço

cuklarını yaşamda en iyi olanaklarla kayırmak, bir babanın kutsal ödeviydi; bunu ne denli erken 
yaparsa o denli iyiydi. İki genç, evlilikten önce birbirlerine yakınlık duyuyariarsa elbet iyiydi 

bu, ama pek de önemsenmezdi. Kişisel yanıyla evlilik bir kapris işi değil, din ve ödev, sevgi, şef

kat ve inanç konusuydu ... Bu soğukkanlı tutumlar, sonuçta haklı görünüyor. O zamanların mek

tuplarının ve günlüklerinin sayfalarında en çok göze çarpan şey bu güçlü evlilik sevgisi ve güve
ni dir. n 
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Cinsellik: Erkek ve Kadın 

162 Erkek koruyucu kınları. Soldan sağa: Afrika'dan, sazdan; Nijerya'dan, örülmüş palmiyeden; 
Yeni Gine'den, kamıştan; Avrupa'dan Güney Amerika'ya getirilmiş alüminyumdan 
(Horniman Müzesi ve Kitaplığı, Londra; Fotoğraf: Chris Ridley) 

Bir kültürün sunduğu evlilik resmi, buna katılanların bir erkek ve bir ka
dın olmanın anlamını anladıkları başlıca yolların bir resmidir. Tören (resmi an) 
doruktur; ama biraz düşünülürse her kültürün kabul edilmiş toplumsal çerçeve 
içinde cinsin niteliğini aydınlatan gereçlerle dolu olduğu görülebilir. Resim ve 
anlatının büyük klasikleri, erkekle kadının nişanlılıktan evliliğe, balayına, do
ğuma, aile yaşa~ına, yaşlılığa, kaynana-kaynata ve nine-dede olarak yeni roller 
kabullenmelerine değin, yaşam boyu yolculuklarını kuşatır. Bu temelde cinsel 
rolleri ifadede sanat yalnız halkın ne yaptığını yansıtmaz; onlara kendi yaşamla
rını oturtacakları temelierin örneklerini ve bu yolla karşılıklı paylaştıkları ya
şantılarını anlamalarını ve düzenlemelerini sağlar. 

145 



Toplumda Sanat 

163 Sergio Larrain'in bir V alparaiso genelevindeki gurur! u bir fahişeyi gösteren bir fotoğrafı 
(Sergio Larrain 1 John Hillelson Ageney Ltd. - Magnum) 
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Cinsellik: Erkek ve Kadın 

164 George Rodger'in Afrika'da gurur! u bir Nuba savaşçısını gösteren fotoğrafı 
(National Geographic dergisinden) 
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165 (Solda) Bir "kadınlar doğurganlık topluluğu" nun 
analık yontusu. Nijerya'da, Afo halkının 
Ngorongoro şenliklerinde kullanılıyor 
(Horniman Müzesi ve Kitaplığı; 
Fotoğraf: Chris Ridley) 

166 (Sol altta) Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 
basılan bir İngiltere İşçi Partisi afişi 
(John Johnson Koleksiyonu, Bodleian Kitaplığı, 
Oxford) 

167 (Altta) Alman sol-kanat sanatçılarından 
Kathe Kollwitz'in bu afişinde çocuk aldırma 
yasalanna karşı çıkılıyor (Lordlar Galerisi, LOndra) 
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Cinsellik: Erkek ve Kadın 

168 "Kadınların Çok İstedikleri Bir Reform!!!" İngiliz sanatçısı J. L. Marks'in bu karİkatüründe (181 9) 
kadınların siyasal haldar istemelerine karşı çıkılıyor (James K!ugmann Koleksiyonu; Fotoğraf: Chris Ridley) 
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169 (Solda) Çin'in "çağdaş 
devrimci dans 
dramları"ndan birinde 
Kadınlarm Ktzı! 

A1iift~zesi'nin kahramanı. 

Bu sahne şöyle açıklanıyor: 
Güney zorbası bir toprak 
ağasının kendisini 
köleleıtirmesine 

başkaldıran yoksul bir 
köylü kızının bedeni 
çürütülerek dövülüyor. 
Kızın başı ve göğsü dik, 
gözleri nefretle parlıyor 
(Ken ve Kare Bay n es) 

170 (Sağda) Ondokuzuncu 
yüzyıldan, baştan çıkarıcı, 

k~ndini bırakmış, soylu 
havasıyla yandaki Çin 
resmine tümüyle karşıt bir 
güzel (Victor Arwas; 
Fotoğraf: Chris Ridley) 





CiNSELLIK: 
Düşler 

Duy 1 derin /serin 1 gücü 1 dalan 1 
saten 1 yumuşaklığa 1 ve kas dalgalanmasını 

Parıldayan 1 çarpan 1 parlak yarına 

Gücün 1 tekmesi 1 itmesi 1 hamlesi 
Kaçış 1 doruğu 1 derin 1 yeşil/ ormandan 

Süzülür 1 Kartall dümdüz 
geçite 1 tın;ıan 1 ve 1 üstüne. 

Bir dizi petrol reklamından biri 

172 Avusturya•da yapılmış bir art nonveau mürekkep 
hokkasında denizkızı ile ahtapot 
(Victor Arwas; Fotoğraf: Chris Ridley) 

Cinsel fantezinin işlenişi, kit
le basınının, sinemanın ve tele
vizyonun gelişmesinin en 
önemli kültürel etkenlerinden 
biri olmuştur. Burada cinsel 
öğeler erişilebilir bir yaşamıyla 
doğrudan ilişkilerinden sık sık 

uzaklaştırılmışlar; bunun yerine 
eğlendirme, reklam ve propa
ganda amacıyla kullanılmışlar

dır. Bütününde imgenin kendi
si, düş'ün özü ve cinselliğin 

kaynağıdır. Sanayi toplumunda 
böyle gereçler halka seslenen, 
erotik görkemiyle üreten ve 
günlük yaşam içinde yaşanan 
bir imgelem dünyası yaratmıştır. 

Bu doyurnlar çok değişik bakımlardan eleştirilmiştir. Metodİstler ve Mark
sistler bütünüyle düzmece bir istek uyaı'ıdırma dünyası olarak aldıkları bu du
ruma karşı çıkarlar. "Erotikleme" olgusuna saldıranların çoğu Avrupa ve Ame
rika'daki yeni solun toplumbilimcileridir. Bunlar, onda kapitalizmin eski ve 
keskin baskı biçimlerini değiştirme doğrultusunda bilinçli bir araç görürler. 
Çağdaş eğlendirmenin ve reklamın cinsel imgelerinin yalnız ticari bir fantezi 
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Toplumda Sanat 

173 (Üstte) Adolf Hoheıısreiıı'ın "Bina ltalia" 
için yaptığı afiş (Vicroria ve Albert Müzesi) 

174 (Altta) Yürüyen Merdivcndeki Bayan. 
Chris Ridley, Londra metrosundaki bir günlük 
yolculuğu süresince her çeşit erotik reklamın 
fotoğrafını çekmişti 

değil, bir köleleştirme yöntemi oldu
ğunu gösterme çabaları vardır. Bu gö
rüş doğruysa, kültürün insanların iç ya
şamlarına etkisinin ve onu genişletme- . 
sinin en canlı örneğini sağlayacaktır. 

Bu öneri yakından incelenmeye 
değer. 

Andre Gorz, Towards Socialism 
(Sosyalizme Doğru, 1965) için yazdığı 
"Work and Consumption" (İş ve Tü
ketim) başlıklı makalede, "tüketici 
toplum"un bu bakımlardan yaptıkları
nı belirliyor: 

"Marx'ın önceden gördüğü gibi, gelişmiş 

kapitalizm insanları satmak zorunda olduğn 

nesnelerin biçiminde kalıplamak sorunuyla 

karşı karşıya kalmıştır ... Bu sorunu şöyle çöz

müştür: İnsanları en karlı üretime koşullamış

tır; yalnız kişisel gereksinimleri bakımından 

değil, dünyayı görme yolunda da devleti, top

lumu, uygarlığı başka toplumlar ve uygarlıklar

la birlikte varoluşları bakımından da koşulla

mıştır." 

Sovyet Rusya'da da hızlı sanayi
leşme, teknik ilerleme, katı (şoven) 
ulusçuluğun gelişmesi sürecinde buna 
çok benzeyen şeyler olduğunu söyle
mek kolaydır. Ama burada önemli 
olan bu çeşit eleştirinin, eğlendirme 
ve reklamda ana öge olarak ekzotik bir 
cinselliğin bulunduğu Batı'da gelişen 

kendine özgü "zorlayıcı" bir biçime 
karşı yöneltildiğidir. Sexuality and 
Class Struggle'da (Cinsellik ve Sınıf Sa
vaşımı) Reiche bu durumu şöyle anla
tıyor: 

" ... gereksiniınlerle ve mal pazarında sahte 

tatminler yaratan durumlarla, iletişim le ve cin

sellilde nasıl oynandığını gözleyince şu açıkça 
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175-176 Playboy dergisinin 1954 ve 
1971 'de yayımlanan iki sayısının 
kapaldarı. Çok satan bu derginin 
sanat yönetmeni Art Paul'dur 
(Piayboy Ine, Şikago) 

177 (Sağda) Alphonse Mucha'nın 
"VVaverley Bisikletleri n için afişiı 
1897 (Grosvenor Galerisi, Londra) 

Cinsellik: Düşler 

ortaya çıkıyor: Sömürü artık doğrudan maddesel biçimi içinde kalmayıp halka anlamsız topluın

sal erekleri kabul ettiren, sürekli kışkırtmalarla sahte gereksinimler yaratan dev bir aygıta da

yanmaktadır. .. Şimdiki yapı şudur: Sistemin gereksinimlerine uygun gereksinimleri kışkırtan 

bir ortam, önemli ve önemsiz gereksinimler arasındaki ayrımı kaldırma, böylece sömürüyü aşırı 

artırma ... 

Bugün 'baskı' kavramı artık özellikle kişisel bir durumu değil, kişisel olmayan bir durumu 

gösteriyor: Düşmanla kişisel bir ilişki olmadan, büyük ölçüde bir uçaktan ayrım gözetmeksizin 

saldırarak öldürmenin barbarlığına izin veren tüm bir koşullar dizisi. Yönetici sınıfın toplumun 

tümüne doyumlar sunma baskısı da bunun gibi kişiliksizdir: Gerçek doyumlardan sahteleri yo

luyla delice gerçekdışı doyumlara varan bir dizi." 
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178 Leonarda da Vinci'nin rahimdeki dö!ütü (cenini) gösteren bilimsel çizimi, 1513 
(Kraliçe'nin izinleriyle yeniden basıldı) 
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Bunda kapitalizmin niteliğine ve insan gereksinimlerinin ekonomik gerek
liliğe nasıl bağımlı olduğu konusunda bir görüş vardır. Ama imgelemin bu eko
nomik egemenliği yalnız yirminci yüzyıla özgü değildir. Ayrıca Reiche'ın, ero
tik temlerin şimdiki dalgasının karmaşık kültürel atalarını göz önüne almadığı 
görülüyor. Üstelik, halkın cinselliğe karşı tutumundaki devrimin estetik ve tin
sel değerini de göremiyor. 

Bu, daha geniş anlamda, "düşlerin kaynakları nerededir?" sorusunu ortaya 
getiriyor. 

Gelişmenin üç ucunu bir araya getirmek gerekli görünüyor. Birinci görüş 
bilimseldir ve kökleri aydınlanmadadır. İkincisi romantik olup kökleri halk sa
natındadır. Üçüncüsü teknolojik olup kökleri onsekizinci ve ondokuzuncu 
yüzyıllar mühendisliğinin bulucu dehasındadır. 

Fransa'daki devrimcilerin spekülatif bilimden yana olmaları ve bunların 
Fransız bilim adamlarına Avrupa'da uzun süre öncelik veren büyük kurumlar 
oluşturmaları ilginçtir. Bilim adamlarının Jakoben olmalarını gerektirmiyordu bu; 
çoğu siyasal anlamda radikal değildi, ama boğucu bir kilise baskısından ve çürü
müş bir soyluluk döneminden sonra bu bilim havası ferahlatıcı bir soluk gibiydi. 
Dahası, bu eski Avrupa monarşilerinin üstüne kurulduğu düşünsel temelierin 
doğrudan yıkılmasıydı. Devrimci Convention'un bir üyesi, "Bilim ve felsefenin 

179 "1848'in Büyük Deniz Yılanı". Özgürlüğü simgeleyen, Avrupa'daki kraliıkiara karşı çıkan bir karikatür 
(Mansell Koleksiyonu) 
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181 Gerald Scarfe'ın ünlü karikatüründe İngiltere 
Başbakanı Harold Macmillan, "Profumo Skandalı"ndaki 

kızlardan Christine Keeler rolünde görülüyor 
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180 Fransız sanarçısı Paul Hadol'un 32 
karikatür içeren dizisinden. 1871 'de, 
Paris Komünü sırasında yapılan bu 
karikatür Le Menageıie lnıpetiafi 
gösteriyor: Fransaının yönetici seçkinleri 
kuşlara, hayvaniara benzetiliyor 
(Victoria ve Alberr Müzesi) 
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182 Thomas Tegg'in bir yapıtı: "Evliliğimin İlk Gecesi ya da Küçük Boney, 
Grand Düşes İçin İyi Bir Eş Değil". Napolyon savaşları döneminden kalma bir İngiliz baskısı 
(Sheffield Kenti Sanat Galerisi) 
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bizden çok önce zorbalara karşı savaştığını unutmayalım" derken düşünce tutu
culuğuyla toplumdaki derebeylik baskısı arasındaki güçlü birliği düşünüyordu. 

Ondokuzuncu yüzyıl boyunca bilim, uzun süredir yerleşik Hıristiyan dü
zeninin egemenliğini sarsan birçok buluş gerçekleştirdi. Darwin'in kuramiarına. 

şiddetle karşı çıkıldı: Ruhbilimin başlan
gıç dönemi ve doğum kontrolü görüşü 
eski ahiakın temel özelliklerine çarptı. 
Bilimin giderek halk düşüncesine yaptı
ğı en büyük katkılardan biri, cinselliği 
saran çok kötü korkuların ve baskıların 
birçoğunu temizlernesi oldu. Freud'dan 
sonra, artık böylesine basitleştirilmiş bir 
ahlakı düşünmeden kabul etmek ya da 
duyusallığın görünümlerinden korkmak 
olanaksızdı. Tutumlarda tümüyle yararlı 
değişikliklere, temel cinsel konuların 

kitle iletişim araçlarında açıkça gösteril
mesine ve tartışılmasına yol açan bu bu-

183 (Üstte) Sadistçe işlenmiş bir cinayetle ilgili İngiliz katikatüründen detay, 1842 
(John Johnson koleksiyonu, Bodleian Kitaplığı, Oxford) 

184 (Altta) Samson ve Dalila. Victoria çağı İngiliz ressamı S.]. Solamon'un yapıtı 
(Walker Sanat Galerisi, Liverpool) 

158 



Cinsellik: Düşler 

185 SardaııajJa!us'uıı Ö!ı7ınü. E u gene Delacroix, 1827 (Louvre Müzesi) 

luşlardı. Bu gelişmeler her bakımdan -özel konumları ticari ve çizgileri bulanık 
olsa bile- köktenci ve kurtarıcı olarak görülmelidir. 

Ancak, biz burada ayrı bir öğreti olarak bilimle değil halk düşüncesiyle il
gileniyoruz. Bilimsel bilginin özgürlüğü, yüzyıllardır duyusallığın ve eşitliğin 
uyuşuk, yarı gizli olduğu halk sanatının önceden var olan aşamalarında hazır 
bir koşutluk bul'du. Burada coşkusallığa yönelik yakıcı bir ilgiyle birlikte be
lirgin bir kabalık ve sağlıklı bir saygısızlığın öğeleri vardı. Ondokuzuncu yüz
yılın başlarındaki yabanıl karikatürlerde geniş olarak kullanılan bu nitelikler
di; bunlar çok güçlü bir imgelem kaynağı olarak şimdi de kullanılmaktadır. 
Gene de bu eski köylü ve işçi temlerinin romantizmle birleşmesi, önce kent
soylular için, sonra da kitle iletişim araçlarıyla Avrupa ve Amerika halk sana
tının geniş bir alanına yayılması yönünden, bir anahtar niteliğindedir. Bu bir
leşmede korku filıninin, korkunç savaş öykülerinin, cinsel serüven öyküleri
nin ve tüm egzotik yerlerin, yüceltilmiş gotik yanıtlar dünyasının atalarını 
bulabiliriz. 
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E.]. Hobsbawn The Age of Revolution'da (Devrim Çağı) bu noktayı açıklıyor: 

"Yoksulların desteğine dayanan sanatlar romantik sanatçının pek ilgisini çekmezdi: Oysa 

gerçekte yoksulların eğlencesi (Sirkler, yan gösteriler, gezici tiyatrolar ve benzerleri) romantikle

re bir esin kaynağıydı. Bunun gibi halk göstericileri de kendi kuşku uyandıran öğelerini (biçim 

değiştirme sahneleri, periler, katillerin son sözleri, haydutlar vb.) uygun koşullarla romantilderin 

stoklarından güçlendirirlerdi." 

Bu düşlerin özgün yetişme alanı, cinslerin özellikle toplumsal birliğinde 
iyice gelişmişti. Dış görünümündeki ve elbet romantik olmayan cinsel gerçek
liğindeki bu evcil arka plana karşı, düş dünyası kendi yurdunu buluyordu. On-

186 "Can can" dansının romantikliği ile bu dansı 
yapanların gerçeği arasındaki çelişkiyi vurgulayan 
bir dizi Fransız baskısından bir ayrıntı. Le Chaııcre 
diye adlandırılan bu resim, bacak kaldırma 
dansının yol açtığı yorgunluğu ve bunun sonucu 
olan hastalıkları, sakatlıkları gösteriyor. 
Ondokuzuncu yüzyıl sonlarında 
"Can can" çok erotik bulunurdu ve orta sınıf 
erkeklerinin eğlencesiydi (Victor Arwas) 
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187 La Parisieııııe. Paul Renoir. Kentsoylu güzel bir kızın ince portresi 
(Galler Ulusal Müzesi, Cardiff) 
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dokuzuncu yüzyıl orta sınıf evliliğinde kadın sıkıcı cinsel iklimine değerli du
yusallık ve serüven havaları getirdi. 

Bilimin kurtarıcı yanları romantizmin doyumlarıyla karşılaşınca güçlü bir 
cinsel saatli bomba yaratılmış oldu. Bunu patlatan, ticari sömürüden çok ileti
şim araçlarındaki teknolojinin aşırı büyümesiydi. Ucuz dergileri ve halk sine
masını yaratan, radyo ve televizyonu evlerin büyük çoğunluğuna sokan, erotik 
imgelemin bayağılaşmasına yol açan budur. Birçok bakımdan çağdaş topluma 
bağlı bir gelişmedir bu. Kendine özgü bir yolla, idealizmin ve özgürleştirmenin 
sonucu olan aşamaları atalardan kalma korkular ve isteklerle birleştirir: Tekno
lojiye dayanır ve imgelemimizin içeriğini büyük ölçüde etkiler. 

Burada söyleyebileceğimiz şudur: Erotik imgelemin genişleyip yaygınlaş
masında rol oynayanlar, basit bir kapitalist satış sürümünden çok daha karma
şık bir şeylerdir. Reklamcılık kullandığı romantik temleri kendisi yaratmadı. 
Bunlar, halk kaynaklı olduğu kadar kentsoylu ve kimileri çok eski, yerleşik 
fantezilerdi. Daha çok bilinçaltını keşfimizden sonraki güçlü etkileri görüyo
ruz. Kültür, dünya üstünü kaplamış olan, önceleri yok sayılan umutların, kor
kuların ve İstekierin büyük buluruna bir biçim bulmaya uğraşmaktadır. 
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188 Robert Aldrich"in The Dirty Dozeıı 
(Kirli Düzine) filminden bir sahne 
(Ulusal Film Arşivi) 
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189 Jane Fonda, Vadim'in güldürüye dayanan bir bilimkurgu fantezisinde Barbarella rolünde 
(Paramount Pictures Ltd.) 
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190 Lloyd Bacon'un yönettiği Amerikan filmi Foot!ight Parade'den (1931) bir sahne 
(Ulusal Film Arşivi 1 United Artists) 
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191 Amerikan filmi Night Life of the Gods (Tanrıların Gece Yaşamı) (1935) için hazırlanmış bir ticari tanıtma 
kitapçığının ön ve arka kapakları (John Johnson Koleksiyonu; Bodleian Kitaplığı, Oxford) 
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192 Roıneo ve.lıtliet. Ford Madox Brown'ın 
Victaria döneminde yaptığı suluboya 
(Whitworth Sanat Galerisi, Manchester) 

Topluında Sanat 

193 Gustav Dare'nin Uyuyan Güzel resminden bir ayrıntı 
(Mansell Koleksiyonu) 
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194 Sevgi Gülünü Zamaııında De-uşir. 
William Etty'nin resmi, 1848 
(Kent Müzesi ve Sanat Galerisi, 
Birmingham; FotOğraf: Chris Ridley) 



Cinsellik: Düşler 

195 Ondokuzuncu yüzyıl sonlarında Oxford'da sahneye konulan bir oyununafişi 
(John Johnson Koleksiyonu; Bodleian Kitaplığı, Oxford) 
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196 1912'de Holloway Cezaevi'nde Janie Terrero'nun yaptığı, kadınlara oy hakkı verilmesini savunan bir el işi. 
Yemek yemeye zorlanan kadınların adı da anılıyor (Londra Müzesi; Fotoğraf: Chris Ridley) 
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197 (Üstte solda) Kadınlara oy hakkı 
örgütünün (WSPU) bastırdığı bir afış. 
I-Iüküıneün beslenme sorunu nedeniyle 
hastatanan tutuklularakarşı tu.tumu 
eleştiriliyor. Kimi tutuklular, yeniden 
tutuklamak için salıverilirdi ve buna 
"Kedi-fare oyunu" denirdi 
(Londra Müzesi; Fotoğraf: Chris Ridley) 

198 (Üstte, sağda) Violet Jones'a sunulan 
madalya. WSPU, "Kadınlara oy hakkı" 
konusunda yararlık göstereniere madalya 
verirdi. Bu, gerçekte "siyasal adaletin 
büyük bir ilkesi"ydi ve bu yolda savaşım 
verenler grafik sanatını da çok iyi kul
landılar (Londra Müzesi; 
Fotoğraf: Chris Ridley) 

199 (Altta sağda) Lermart Nilsson'un bir 
dölüt (cenin) fotoğrafı. lik kez 1965'te 
Stockholm'de Albert Bonniers Forlag'ın 
yayımladığı bu fotoğraf, The Eveıyday 
Mitade- A Child is Borıt (Günlük Mucize
Bir Çocuk Doğuyor) adlı kitaptan alındı. 
Bu kitaptaki resimler, dünyanın hemen 
her yerindeki kadın dergilerine aktanldı 

Cinsellik: Düşler 
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200 Sağduyu. 
Çağdaş Alman sanatçısı 
Hans Bolimer'in taşbaskısı. 
(Victor Arwas; Fotoğraf: 
Chris Ridley) 

201 Yapay şaka 
göğüsler. Bunlar, 
İngiltere'de eğlence ve 
tiyatro gereçleri 
satanlardan ödemeli 
isrenebilirdi 
(Peter Jones; 
Fotoğraf: Chris Ridley) 



Cinsellik: Düşler 

202 (Solda) Erotik bebek biçiminde bir "hediyelik" eşya (Peter 
Jones; Fotoğraf: Chris Ridley) 

203(Sağda) kız başı, göğsü ve bacaldarı biçiminde pipo ve 
ağızlıklar ondokuzuncu yüzyılda Fransa'da fildişinden yapılırdı 
(Victor Arwas; Fotoğraf: Chris Ridley) 

204 Bayan Marie Louise O'Murphy. XV. Louis'nin metresinin 
François Boucher tarafından yapılan ünlü erotik resmi (Alte Pinakothek, Münih) 
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205 Ondokuzuncu yüzyıl sonunda bir 
grup İngiliz işçisi (Manscll Koleksiyonu) 
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Yedi kapılı Thebai'yi kim yaptı? 
Tarih kitapları kralların adını veriyor. 

Taşlarını krallar mı taşıdı bunun? 

Bertolt Brecht 
"Okuyan Bir İşçinin Soruları"ndan 
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206 "Achtung Reserviert!" Ronald Searie'in Alman sanayicilerini yeren bir karikatürü. William 
Heinemann'ın yayımladıgı Daha Önce Bir Yerde Görüşmemiş miydik?'ten 

174 



Bugün bir dönemin s.onunda yaşar gibiyiz. Sanayi devrimiyle birlikte ge
len, dramatik olduğu denli çokyönlü değişikliklerin eşiğindeyiz. Sanayi çağın
dan otomasyon çağına geçmek üzereyiz. Kapitalizmin, komünizmin ve ondo
kuzuncu yüzyıl fabrika sisteminin yükselişine uygun, güçlükle elde edilen iş 
disiplinleri bugün Avrupa' da, Amerika' da, Rusya'da, Japonya'da iş saatlerinin 
azalması ve üretim artışı sorunlarıyla karşı karşıyadır. İnsanların yaşamındaki 
odak belirgin olarak işten ayrılmakta ve oyuna yönelmektedir. 

Gene de ondokuzuncu yüzyılın ve o dönemin ürettiği kültürün görüşleri
mizde, tutumumuzda büyük işlevsel etkileri vardır. İnsanların "boş zamanla
rında" ne yapacakları konusundaki endişe ve halkın bu ikilemi gerçekten yaşa
ması, bir bakıma sanayi devrimini izleyen yıllardaki yaşam anlamının bir parça
sı olan derin iş ve ahlak bileşiminden gelir. Usta uzmanlara gereksinmemiz ve 
hüneri yetenekle bağlama yönelişi, bu değerlerin günümüzde de oldukça kar
maşık bir yolda sürmesine yardım etti. Rekabetle eşitlik arasındaki ikiye bö
lünme, yaşamın ve sanatın her aşamasını etkiler ve bunun kökenieri sanayi 
devriminin başlarında belirginleşen bencillik ve karşılıklı yardım kavramlarının 
karşıtlığına değin uzanır. 

Kısa bir süre önce, 1963 yılında, hiila Vagrancy (Serserilik) adlı derin bir ki
tapta Philip O'Connor'un şöyle yazınası olanaklıydı: "Suç yasalarında olduğu 
gibi yoksulluk cezasının da iyileştirİcİ bir niteliği yoktur. Beveridge Rapo
ru'ndan kaynaklanan son yasalar bu durumu oldukça göz önüne aldılar ama ge
ne de böylesine kökleşmiş ve geleneksel, başarılı olanların hoşlandığı bir görü
şün bir yana atılmasını düşünmek saflık olur." Ondokuzuncu yüzyıl çerçeve
sinde: "Özgür istem öğretisi uzman olmayan yoksullara yüklenmiş toplumsal 
şantajdı; onların kabahan 'girişimci' zengin adamın erdemiydi. Sevinçli günün
de yoksullar yoksullukları için cezalandırılıyorlardı, zenginlerse kutsanıyorlar
dı." Biraz düşünülürse, O'Connor'un belgelediği ana tutumun halkın davranış
larının etkenlerinden biri olduğu ve örneğin teknolojik yönden gelişmiş tüm 
ülkelerin eğitim sistemlerine güçlü olarak yansıdığı görülecektir. 

Bu kitap boyunca sanayileşme olgusu, sanatı, toplumu ve bunların birbir
leriyle ilişkilerini değiştiren bir anahtar olgu olarak göründü. Teknolojinin ya
şama uygulanması ve teknolojinin kültürle karşılıklı etkileşimi açıkça iki ayrı 
yaşam biçimini belirleyen gerçek ölçü tlerdir. Lancasbire ve Y orkshire vadile
rinde, Birmingham, Newcastle ve İskoçya'nın gelişen sanayilerinde, Galler'in 
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207 (Üstte) Süslü bir açılış günü treninin 
Nankin-Pukow Köprüsü'nden geçişini gösteren 
bir Çin resmi, 1968 

208 (Solda) Bir İngiliz sendikası olan 
Amalgamated Society ofWoodwotkers'ın üyelik 
kartı. Bu kart, yakın döneme değin kullanılıyordu 

209 (Solda, üstte) "Sanayi Manzarası". L. S. Lowry, 1955 (Ta te Galerisi, Londra) 

210 (Sağda, üstte) Knight's Cyc!opaedia of The lndustry of All Nations'dan (Tüm Uluslar Sanayisi için 
Knight Ansiklopedisi) bir resim, 1851. Manchester doluıma fabrikalarını gösteriyor (Mansell Koleksiyonu) 
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Zll. Manchester'de 1819 "Peterloo 
Kıyıını'nın anısı için gizli hazırlanmış 
bir madalyonun tersi. Barıştan yana işçilerin 
bir gösterisini dağıtan birliklerin bu rolüne 
karşı çıkıyor (James Klugman Koleksiyonu; 
Fotoğraf: Chris Ridley) 

Iş 

212 1877'de verilmiş bir Fransız tarım diploması. 
O dönemde kullanılan birkaç tarım makinesini gösteriyor 

(Reading Üniversitesi; İngiliz Kır Yaşamı Müzesi) 

maden ve demir üretimi yapılan köylerinde, kasabalarında onsekizinci yüzyıl 
süresince bir dizi pratik teknik gelişti. Bu teknik, Fransız Devrimi'nin eşitlikçi 
felsefesiyle birleşince bütün dünyada çağdaş düşüncenin ve siyasetin temelini 
oluşturdu. 

Zamanlarının eğitim görmüş azınlığının çoğunluğunca halk kitlelerine akla 
gelebilecek en çirkin adların layık görüldüğü zamanlar çok gerilerde kaldı. Bir 
buçuk yüzyıl önce Burke onlara "domuz kalabalığı" demişti; bu aradaki yıllar
da halkın kendisi de tam kırsal bir dünyadan tam bir sanayi dünyasına korkunç 
geçişin her çeşit güçlüğüne katlandı. Ama gerek bu katlanmada, gerekse ken
dilerinin de insan olduğunu kabul ettirme savaşımı sonucu sanatta, siyasette ve 
günümüz toplumundaki değişikliklerde kendi niteliklerinin, yaşantılarının iz
lerini bıraktılar. 

İnsan etkinliğinin her alanı bu olaylardan taşan değişiklikleri gösterir ama, 
en önemli yeri iş tutar. İşin değişen niteliği ve bunun sonucu olan servet sava
şımı son iki yüz yılın tarihinin biçildiği kumaştır. Bunun için burada üstünde 
durulacak şey, bu değişen toplumsal ilişkilerin açıklanmasında, yorumunda, 
desteklenmesinde sanatın rolüdür: Bir insan ve onunla çalışanlar arasındaki 
ilişki, işverenle işçiler arasındaki ilişki, işveren ve işçilerle tüm toplum arasın
daki ilişki. 

Bu ilişkiler ağında toplumbilimsel kavramların işlevini belirlemek ve eko
nomik, siyasal, kültürel sistemlerin karşılıklı etkilerinin teknolojiyle bireylerin 
yaşantısını nasıl etkilediğini görmek kolaydır. Bu gelişmelerin, yer aldığı döne
min güzel sanatlarında bıraktığı izleri belirlemek de kolaydır. Ama burada bi
zim asıl amacımız daha ivedi ve daha kesindir. İkinci ve üçüncü bölümlerde sa-
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213 Yemek Saati, Wigaıı. Lancashirc'dan bir sanayi alanı resmi; Eyre Crowe, 1874 
(Manchester Kenti Sanat Galerileri) 

nat, öncelikle, toplumda bir tutarlılık gücü olarak göründü. İşle ilişkide, onun 
devrimci bir etkinlik gösterdiğini görüyoruz: Marksist diyalektiğin bir biçimi 
olarak görünüyor. Önce işçinin kimliğini ve durumunu kavramasını güçlendiri
yor, sonra işin toplumsal anlamı işçinin yaşantısını ifade ediyor, sonunda da sı
nıf ayrımları gerçeğini simgeleyerek işlevsel bir öğe oluyor. 

Böyle bir içerikteyalnızca olayların bir "resmi" ni görmek yanlıştır; onun 
kendisi bir olaydır. William B lake 1798' de "Hayvan ile Orospu denetimsiz yö
netiyorlar," diye yazdığında, yaşadığı çağın İngiliz toplumunun korkunç bir dö
nemi olduğunu ya da ilkel kapitalizmin önceden kabul edilmiş değer yargıları
nı yıkıma götürdüğünü "resimlemiyordu". Aslında, yazdığıyla bir "bilinçlen
me" yaratıyordu: Kendisi ve başkaları için ifade ediyordu; gününün toplumsal 
ilişkilerine doğrudan katılıyordu ve yazdıkları onların bir parçasıydı. 

Blake'in çağı İngiltere'de, daha çok da Fransa'da, daha eşitlikçi bir top
lumdan yana yaygın beklentilerle doluydu. Kısa süre öneeye değin sanat eleş
tirmenlerinin ve tarihçilerin toptan yoksadıkları canlı bir yazın ve kaba bir gra
fik geleneği doğdu. Burada da üretilen gene savaşın bir "resmi" değildi: O sa
vaşın bir parçasıydı ve gerçekten de olayların, düşünlerin akışını etkiledi. 

Onsekizinci yüzyıl sanayicilerinin daha eğitilmiş işçilere gereksinim duy
malarına karşın, bu işçiler okuyup yazma yeteneğinden korkuyorlardı. Kökten-
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214 1812 tarihli bir sanayi markası. 
Hull'daki bir kurşun işletmesine ait 
(Kent Müzesi ve Sanat Galerisi, 
Birmingham) 



Toplumda Sanat 

215 "Versailles'a, Versailles'a!" Bir Fransız baskısında (1789) devrimin ilk günlerindeki önemli bir olay 
canlandırılıyor (British Museum) 

216 Paris'teki Basrille baskınını gösteren bir Fransız Baskını'nı (British Museum) 
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ci görüşler çok canlıydı ve yeraltı basımevleri çürümeye, sömürüye, eşitsizliğe 
saldıran binlerce kitap, kitapçık üretiyordu. Onların görüşlerinin çoğunun top
lumun kabul edilmiş düzeni oluncaya değin, yüz elli yıl boyunca beklenınesi 
gerekti. 1793'te Tom Paine'in Rights of Man (İnsanın Hakları) adlı kitabı İngil
tere'de fitne çıkarıcılık yargısıyla yasaklandı; ama o zamana değin kitabın 
200.000 sattığı hesapla.nmıştır. O dönemde nüfus on milyon kadardı! Kitap her 
yerde okunuyordu: Paine'in "gıyaben" yargılanması sırasında başsavcı şöyle ya
kınıyordu: "Bu kitap her çeşit yurttaşın eline verilmiştir; çocuk marnaları bile 
ona sarı lıyor." 

Köktenci kitapçıklar, karikatürler ve simgeler zamanların sertliği içinde 
huzursuzluk yarattığı gibi başka bir şey de yaptı: Sıradan halka başka sınıflada 
ilgili, ama belirgin olarak kendilerinin olan bir yazın, imgelem, siyasal felsefe 
vermekte de yardımcı oldu. 

• Kıta Avrupası'nda gelişen gelenek, niteliği yönünden özellikle devrimciy
di. İngiltere ve Amerika'da ise, o geleneksel haklada bir süreklilik bulmak ve 
bunları geleceğe uzatmak doğrultusunda gelişiyordu. 1848'deki çok yaygın 
devrimierin ve Paris Komünü'nün çeşitli evreleri komünizmle doğrudan ilgili
dir ama, Tom Paine'in düşüncesi ve İngiliz sendikacılık tarihi böyle değildir. 
Bu, kültürel yönden önemli bir ayrımdır. Paine ve St. Just monarşiye ve soylu
luğa söverler; St. Just, "Krallar çöllere kaçacaklardır; kendilerine benzeyen ya
ban hayvanlannın yanına," der. Ancak Paine'in gelecek görüşünde sosyalizme 
yer yoktur. 

E. J. Hobsbawn, De-vrim Çağı'nda "Napolyon Efsanesi" ni ele alarak Napol
yon yönetiminin geçersiz kıldığı "başarısız" devrimin kendisinden daha büyük 
olan simgesel gücünü belirtiyor: 

"O yalnız bir şeyi yıktı: Jakoben Devrimi 'rii, eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve baskıyı kırmak 

için halkın görkemle ayaklanış düşünü. Bu, onunkinden daha güçlü bir efsanedir; çünkü düşü

şünden sonra kendi ülkesinde bile ondokuzuncu yüzyılın devrimlerine esin veren onun efsanesi 

değil, bu efsanedir." 

Bu efsanepin dayandığı görüntüsel imgeyi hemen görüyoruz: Çağdaş sana
yi kültüründe derin kökleri vardır bunun. E. P. Thompson, The Making of the 
English WorkingClass'ta (İngiliz İşçi Sınıfının Yapımı), 1792'de Sheffield'de dü
zenlenen bir geçit gösterisinde aşağıdaki yazı ve simgelerle karşılaşıldığını söy
lüyor: 

"Britanya'yı temsil eden bir renkli karikatür -Burke bir domuza binmiş ... 
Özgürlük direği kırılıp yere düşmüş, üstünde 'Gerçek yasaktır' yazılı- bir bulut 
arkasından doğan güneş, Barış Meleği, bir eliyle İNSAN HAKLARI saçarken 
öteki elini Britanya'yı yükseltmek için uzatmış." 

Bu ülküsel simgeleri görmek ve onların kaynağını çağlarının kitaplarında, 
siyasal karikatürlerinde bulmak kolaydır. Bunların uzun ömrünü, yani üsluplan-
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nı sendika bayraklarında, üyelik kartlarında, karikatürlerde, devrimci posterler 
ve kitaplarda sürekli yinelendiklerini izlemek de kolaydır. Burada bulduğumuz, 
ondokuzuncu ve yirminci yüzyılların halk sanatındaki en büyük öğelerden biri-

nin başlangıcıdır. Sanatı toplum
sal değişmeye kesinlikle bağladı
ğına göre, gelecek için de en 
önemli öğelerden biridir. Kitle 
iletişim araçlarına ve bürokrasiye 
dayanan, ama her çeşit eşitsizliğe 
şiddetle karşı çıkan bir dünya 
için eski köktenci yeraltı sözcük
leri ve imgeleri elbette çekici, 
esinlendirici olmalıdır. Bu, sıra

dan insanların daha insancıl bir 
toplum kurma olanağını gerçek
leştirmelerine yardım eden kıyı
cı bir çağda, kuşatılmış bir sana
tın büyük ve etkin bir örneğidir. 

217 (Üsne) "Peterloo Kıyımı"nın anısı için yapılmış bir kap. Atlı asker, "ya özgUrlUk ya ölüm" 
yazılı bir ı1ama taşıyan göstericiyi çiğniyor (James Klugmann Koleksiyonu, Fotoğraf: Chris Ridley) 

218 (Altta) "Özgürlük". Yeni yeni yükselen fabrikalardaki ücret köleliğini ortaya koyarak alay eden bu 
İngiliz gravliründe "Britanya'yı yönet, Britanya dalgaları yönetir; Bd tanyalılar köle olmazlar" yazısı yer alıyor. 
Bu gravür, Fransız Devrimi'yle çağdaştır (James Klugmann Koleksiyonu) 
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219-220 William H one'un The Political House ThatJack Built(]ack'in Yaptığı Siyasal Ev) adlı 
kitabından sayfalar ve bir ayrımı. George Cruickshank'ın resimlediği, 1819'da yayımlanan bu 
kitap İngiltere'de çok okunurdu (James Kltıgmann Koleksiyonu) 
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221 (Solda) 1792'den bir anmalık. 
O sıralar İngiltere'de iktidara gelen yeniyetme 
sanayicilerden birini, John Wilkinson'u gösteriyor 
(Kent Müzesi ve Sanat Galerisi, Birmingham) 

222 (Solda altta) "Bir Kutsal Imge". 
William B lake'in 1794'te Sottg of Experience 
(Deneyim Şarkıları) adlı kitap için yaptığı, 
ama kullanamadığı bir gravür (British Museum; 
Geoffrey Keynes'in William BJaJ.;e'itı Craviideri 
adlı yapıtından) 
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223 (Sağda)Roberr Hewlett'in 1857'de 
çektiği bir fotoğraf: lsambard Kingdam 
Brunel, burada Great Eastenı (Büyük 
Doğulu) adlı gemisinin çapa zinciri önünde 
haklı bir gururla duruyor (Sivil 
Mühendisler Kuruluşu) 

224 (Altta) 1875'te l!!ustrated Loııdoıı 
News'ta çıkan bu resi ın, Güney Galler 
kömür alanlarındaki Merthyr'de, bir 
işyerinin dışında paydosu bekleyen işçileri 
gösteriyor. O yıl büyük bir maden işçileri 
grevi olmuştu (Mansell Koleksiyonu) 

İş 
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225 Galli demir işçilerinden bir grup (Galler Halk Müzesi, St. Fagans 1 D. Phillips) 

226 Inigo Thomas'ın biraz naif resminden bir ayrıntı. Resimde şunlar yazılı: "18 Aralık 1821 salı günü 
Samuel Homfray, Esq.'ın Pillgwenlly'ye getirdiği atlarla çekilen kömür vagonlarının yalın bir resmi. 
Kömür yükü: 79 ton" (Galler Ulusal Müzesi, Cardiff) 
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227 Iş. Ford Madox Brown'ın on yılda bitirdiği bu resim, 
Victoria çağının i§e saygısını ve ondokuzuncu yüzyıl İngilteresi'ndeki 
bir çeşit radikalizmin niteliğini özetliyor 
(Manchester Kenti Sanat Galerileri) 
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Mm. Sooı the Sweep'ıı Wifu 

Ml$ Dip tl:ı.e Dyer'ıı Daugbtor 

Mioo Dip !ha Dyar'$ DaUıJ)ıt9r 

228 "Mutlu Aileler" oyunu için oyun kartları 
(Castell Bros Ltd. Fotoğraf: Chris Ridley) 

Maı.ıtar Doıw tlı.e Doctof's Son 

Maıııar PQtslha Painter'ıı Soıı 

Mr:ı Orit:ı \bo Grooor's Wl!li'l 

Mnı. GritıJ thG Gtocor'~ı; Wıio 
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Mr. Potıı the Paintet 

Mr. Polıl tha PaUlter 
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Kimlik 

Bay Francala, Fırıncı; Bay Kemik, 
Kasap; Bay Biıısaka!, Berbet~· Bay Turp, 

Turşucu; Bay Mobilya, Marangoz; 
Bay Bakla, Bakkal; Bay Doğuş, 
Doktor; Bay Renk, Ressam; Bay 

B adana, Boyacı; Bay Tire, Terzi. 

"Mutlu Aileler" oyununda aile reisieri 

229 "Bayan Tiggy-Winkle". Beatrix Potter'in yazıp resimlediği, 
çamaşırcı kadın kirpiyi konu alan bir kitaptan resim 
(Frederick Warne and Co. Ltd., Londra ve New York) 

Çocuklar kimlikleri kuşanıp 
bırakınayı yetişkinlerden daha 
kolay becerirler. "Dükkancı

lık", "trencilik", "otobüsçü
lük" ya da "uzay adamı" oynar
lar ve bu süreçte her etkinliğe 
uygun kimlikleri öğrenirler. Sa
nat ve gözlem çocuk oyunlarını 
büyümenin önemli bir parçası 
yapmakta birleşir. Otobüs bi
letçisinin patırtısını gözlerler: 
Kasapla postacı arasındaki ko
nuşma ve üslup ayrıntılarını, 

çukur kazmanın düzensiz dav
ranışını ya da bir trenin kalkışı 
için gerekli ciddi işaretleşmele
ri gözlerler. Bu davranışları ya
pan kişilerin çeşit çeşit adamlar 
olduğunu ve insanları uğraşla
rıyla birleştiren ağı görürler. Bu 
ağda, ana babalarının tutumun

dan, gizli hiyerarşiye ilişkin bir şeyler sezerler. Rol yapma yoluyla durumun 
gerçeğini denemeleri bir yığın vakitlerini alır. 

Çocuk kitapları ve resimleri, uğraşlarıyla biçimlenip tanımlanan kişilerle 
doludur. Kimi zaman bunlar romantiktir, çocuğun yaşantısının çok dışındadır. 
Sık sık daperi masallarıdır. Oduncular, çobanlar, mandıracı kadınlar, ördek gü-
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den kızlar yaşamla bir ilgiden çok alışılmadık olmaktan -bir öykü olmaktan
gelen bir çekicilik kazanırlar. 

Cinderella'nın (Külkedisi'nin) tutsaklıktan prensesliğe geçişi parlak bir 
kader değişiminin evrensel örneğidir. Ama bu, ancak günün sürekli dün oldu
ğu ve herkesin çörekten evler, kurbağa prensler dünyasında yaşadığı hiç olma
dık acayip peri masalları ülkesine uygun toplumsal koşullar bakımından anlatı
lır. Ama söz konusu uzak krallıkta bile, bir adamın uğraşının onun kişiliğinin 
tanımı olduğu görülebilir. Çocuklar her bakımdan bu olguyu görecek ve onu 
doğru olarak kabul edecek bir biçimde yetiştirilir. 

Şu eski ninniyi alın: Alfabetik zincirin halkalarının, her kimliğe kendi özel 
yerini ve anlamını veren karmaşık toplumsal yapıyı kurmaya başladığını göre
ceksiniz: 

A bir atçıdır, yarış atı yetiştirir. 

B bir bakkaldır, yağ satıp bitirir. 

C bir cimri dir, altın toplar. 

Ç bir çobandır, kaval çalar. 

D bir denizci dir, kazandığını sa vurur. 

E bir ebedir, çocuk doğurtur. 

F bir fırıncıdır, ekmek pişirir. 

G bir gezgindir, durmadan gezinir. 

H bir hancıdır, ortan yataklı. 

I bir ılgındır, çiçekleri saklı. 

İ bir işçidir, her gün çalışır. 

J bir Japondur, denizlere açılır. 

K bir kasaptır, et satar. 

L bir lehimcidir, boru bağlar. 
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M bir marangozdur, tahta yontar. 

N bir nal burdur, çivi satar. 

O bir oduncudur, dağdan iner. 

Ö bir öküzdür, çift sürer. 

P bir polistir, ceketi düğmeli. 

R bir rençberdir, nasırlı eli. 

S bir saraçtır, koşu m üretir. 

Ş bir şairdir, sözcük tüketir. 

T bir tüccardır, kazık atıcı. 

U bir utçudur, çalgı çalıcı. 

Ü bir üzümcüdür, küfesi küçük. 

V bir vurguncudur, kesesi büyük. 

Y bir yazardır, öykü düzücü. 

Z bir zorbadır, güçsüz dövücü. 



İş: Kiml ik 

230 (Solda) Çocuklar için yapılmış Camber&Picli Grterı adlı bir Ingiliz televizyon dizisinden bir sahne. 
Bu dizideki serüvenler, küçük bir köydeki ticaret yaşamı çerçevesindedir 

231 (Üstte) Ikinci Charles zamanında yapılmış, Ingiliz yOn ticaretini konu alan bir afiş. 
Belli bir ticaretteki iş kimliklerinin karşılıklı bai(ımlıl.gını canlı olarak gösteriyor (Mansell Koleksiyonu) 

· ·~ ' • '··· ' ,.., .:. ,:~• .. ,•:. ı,:. M•nchester yapı alanı nda oynayan çocukları gösteren fotoyafı 

191 



1 

ı<<'; ': 

ı< :~: r· 

ı: 
i' 

Toplumda Sanat 

233 Bir Wonder Book'un Harika Kitabı" nın 
son sayfası< Geçen yüzyılın sonlarında ve daha 
sonralan binlerce orta-sınıf İngiliz çocuğunun 
okuduğu bu tür kitaplar, halk kültürünün göz 
alıcı bir parçasıdır. Bunlar, ilerlemeye ve bilimin 
barikalarına inançlarıyla, o dönemin tutumunu 
ortaya koyarlar. Bunlarda konunun ahlaki yönü 
belirgindir, ama kitabın sonlarında gülmece 
sayfası da vardır. İşin ilginç yönü, güldürü 
kaynağının, çalışan adamın yine kendisi 
olmasıdır (W ard, Lock and Co< Ltd). 

"D bir denizcidir, kazandığını savu
rur", bize, çoğu yetişkin mizalıının kay
nağı olan uğraşı ile kişiliğin birleşimi ka
lıbını anımsatır. Hepimiz biliriz ki İngil
tere' de kapitalistler göbeklidir, tüm su
baylar ve soylular yüreklidir. Şapkacılar 
neşeli, rehinciler alçaktır. Farklı da olsa, 
bunun gibi güçlü bağlar her yerde vardır. 

Buna benzer, ama açıklaması daha güç 
bir durum, kimi uğraşlada birlikte giden 
neşe havası ve başkalarıyla birlikte giden 
sefahat havasıdır. Tuhaftır, bir zamanlar 
İngiliz folklorunda tesisatçı tipi bu iki ni
teliği de almış ve bir müzikbol oyununda 
Arthur Rigby (Collin Mc Innes'in Sweet 
Saturday Night (Tatlı Cumartesi Gecesi) 
adlı kitabında "tesisatçının ozanı" dedi
ği) şu şarkıyı söylerdi: 

"Ben tesisatçıyım, tesisatçıyım ben 

Yaz kış pek yararlı bir adam 
Bir boruyu kolayca düzenlerim: 
Ama, eh, bayanların dizlerini okşamak 
Bana gelmez- ben tesisatçıyım" 

192 



Ama bu "pek yararlı adam"ın 
şarkısının masumluğu jestleriyle 
çelişiyordu. Tesisatçı şimdilerde 

acemiliğinde kaldı: Yararlılık imge
sini elinde ölçeğiyle gelip giden 
sütçüye bıraktı. 

Gene de her uğraş için belli, tek 
bir tip yoktur. Tartıştığımız çeşitten 
bir tip, belli bir işin insan nitelikleri
nin handikapında ve toplumsal ya
pıda yerini belirlemeye yarar; ama 
bir bireyin bu yapıdaki kendi yeri 
arkadaşlarıyla ortak olduğu tipler di
zisinin belirlenmesine katkıda bulu
nur. Iona ve Peter Opie, The Lore 
and Language of Schoolchildren (Öğ
rencilerin Bilgisi ve Dili) adlı kitap
larında bunun çocukla yetke arasın
daki çatışmada nasıl işlediğini göste
riyorlar. Önce İngilizlerin "bizim 
polislerimiz olağanüstüdür" inan
cında olduklarını ve ağır yürüyüşlü 
köy polisi imgesinin sağladığı sağ
lam güveni anımsayın, sonra da 
Opie'lerin dediklerini düşünün: 

İş: Kimlik 

234 "İlk Lokomotifın Yapılışı". W. Heath Robinson'un 
ı935'te yaptığı bu resim, Büyük Batı Demiryolu şirketi 
tarafından yüzüncü yıl kutlamalarının bir parçası olarak 

yayımlanan Rai!way Riba!dry (Demiryolu Külhanbeyi) adlı 
kitabın bir dizi gülünç resimlerindendir (Ian Allan Ltd) 

"Kişisel olarak bir oğlan polise ne denli korkuyla bakarsa baksın, onun sözlü davranışı dostça 
bir dalga geçınedir. Gençlerin şarkılarında yasa koruyucusu en kötü olasılıklarla karşılaşır. 'Yoldan 
geçen dost polis', onun gözünde sözü edilemeyecek bir şeyler yiyen biridir. Bir şarkıda bir batak
lığa düşer ve yüzemez; bir başka şarkıda bir parmaklıktan göbeği üstü bir pel te topağına düşer. .. " 

Uğraş tiplerinin anlam ve içeriğini belirlemekte bakış ve ilişki çok önemli
dir. Sanayi devriminin etkilerinden biri, insanların bir iş kimliğinden başka bi
rine geçmelerini kolaylaştırması olmuştur. Bu süreç onsekizinci yüzyıldan çok 
önce başladı ama, o zamandan sonra toplumun değişen yapısı olmaya başlayanı 
elbette hızlandırdı. Bugün bulunabilecek iş çeşitleri ve işten işe geçiş olanağı 
Ortaçağ Avrupası'nın yerleşik toplumsal yapısında olanaksızdı. O zamanlar iş
lerin toplumsal gruplara dağılımı ve önemi yalnız durağan değildi; Tanrı iste
mini yansıtan bir siireklilikte donmuştu. Dönemin sanatı bu Tanrı vergisi sü
rekliliği yorumlar ve güçlendirirdi. 

Ortaçağ düşüncesini bütünüyle kavramak, o günlerin insanlarının yaşamla
rında bir uygunluk buldukları o büyük simgeler ve gizli anlamlar ağına katıl-

193 



Toplumda Sanat 

235 Ça,ır Mtryemi, Giovanni Beliini'nin Rönesans resimlerinde Bakire Meryem ile çocuf.u 
tarlada otururken çevrede tarım işleri yapılıyor (Ulusal Galeri, Londra) 

194 

236 1340'ı.a yayımianmış 
The Luım/1 Pso/rtt'dan 
(Luttrell Mezmuru) 
resimler. Bu kitaptaki bir 
diri resim, çe~itli iş ve 
uf.raş tiplerini gösteriyor 
(Briti>h Mu•eum) 



İş: Kimlik 

mak bizim için güçtür. Ama onların sisteminin "dünyevi" olan ile aşkın olan 
arasında değerli bir bağ kurduğunu ve bunun bugün inancın gidişiyle yitirildi
ğini görmek önemlidir. Örneğin dinsel oyunlar aracılığıyla, görkemli anlarda 
çobanların kendi uğraş kimliklerini nasıl Kutsal Kitap çobanlarıyla birleştirebil
diklerini, böylece de kendi işleriyle Tanrı'nın dünya istemi arasındaki özel ba
ğı sezip görebiliriz. Kutsal imgenin yeryüzünde yansıdığını görme yeteneği 
Rönesans'tan önceki dönemin en göze baran niteliklerinden biriydi ve bu özel
likle onların iş temsillerine derin bir anlam veriyordu. Bıçkıcı, avcı, çiftçi, rahip 
ya da kral, mevsimlerin değişmez geçişine, İsa'nın ve Hıristiyan kilisesinin de
ğişmez gerçeğine bağlı bir kimlik alıyorlardı. 

Örneğin onikinci yüzyılda Latince yayımianmış "Hayvanlar Bilgisi" kita
bından alınan şu parça, arıdan söz ederken Ortaçağ havasını, yani bir pratikliği, 
ahlak ve dinsel onay birliğini ortaya koyuyor: 

"Anya iyi bir işçi diyen Kutsal Kitap sözü nasıl da haklıdır: 'Anya git, onun işini gör ve onun 

yaptığını sen de yap.' Ne denli dikkatli bir işle uğraşıyor arı: Krallarımız ve halkımız onun üretti

ğini sağlıklarını korumak için alıyorlar. 

Tüm insanlarca istenir ve sevilir olmak değerli bir şeydir. Peygamber ne diyor, duyuyor 

musun? 'O seni şu küçük arının örneğini izlemek için gönderdi: Onun çalışmasını taklitedesin 

diye.' Bak bu ne denli yararlı, ne denli doğrudur. Onun yaptığı herkesçe istenir ve aranır; insan

lar onu değişik bir şey olduğu için değerlendirmez; değişmez tadında o hem krallar, hem halk 

için eşit bir tatla şekerleşir." 

Böylece arı, sonsuz evrensel çerçevede bir yere yerleştiriliyordu; belli bir işi 
olmak, özellikle toplumsal merdivenin dibinde nerdeyse bir tür olmaktı: Böyle
sine güçlü bir ug;raş özdeşliğini paylaşmak, insanın yaşamının yazgısıydı. Ama 
bu bir yandan da Tanrı'nın planıydı. 

Rönesans, bir insanın iş kimliğinin dünyadaki önemini yücelterek odağı 
kesinlikle değiştirdi. Çıkar olanağı daha açıkça göz önüne geldi. Bunutıla, on
dokuzuncu yüzyılda tam ifadesini bulan "kendine yardım" ı dinle bağlayan gö
rüşlerin evrimi başladı: Bu görüşler Samuel Smiles'ın mühendislik üstüne bü
yük yapıtında açıkça görünüyordu. Gene de, toplumun birçok kesiminde, özel
likle de kırsal kesimde bir bireyle işi arasındaki devinim sağlamdı; ama onun 
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237 (Solda) Caledonia 
Demiryolu Şirketi'nin simgesi. 
Bu şirketin trenterindeki mavi 
lokomotifler, kırmızı ve beyaz 
vagonlan çekerdi (Curaıor of 
Hiswrical R~lics, British 
Railways Board) 

238 (Al ım) Doıu Bengal 
Devlet Demiryolları'nın 
simgesi (Roger Silves<er) 

anlamı ayrı bir yolla yorumlanıyordu. Christina Hole'un The English Housewife 
in the Severıteenth Century (on yedinci Yüzyılda Ingiliz Evkadını) adlı kitabından 
şu alıntıda görüldüğü gibi, yaşam bu bağın kalıntılarıyla doluydu: 

"Düğün günü nedimeler, geline yeni güzel giysilerini giydirirler; kız, başı 
mersin dalıyla taçlanmış olarak biberiye dalları taşıyan iki güvey sağdıcı tarafın
dan kiliseye götürülürdü. Onun ve güveyin yoluna çiçeklerle kokulu otlar, ya da 
delikanlının yaptığı işin simgeleri saçılırdı. Bir marangozun yoluna talaş, bir ayak-

kabıcının yoluna deri kırpıntıları, çiftçininkine ot, kasabın yolu
na koyun postları serilir ve alayın önünde süslenmiş kuzu

lar taşıyan iki adam yürürdü ... " 
Bu zamandan ondokuzuncu yüzyılın başına değin, 

büyük esnaf toncaları zanaatlarının kimliğini sür
dürmek, kendilerinin ve üyelerinin önemli oldu-
ğunu topluma göstermek için ellerinden geleni 
yaptılar. Savlarını gerçek ve anlaşılır kılmak 
için kullandıkları başlıca araçlardan biri sanat
t t. Gösteri alaylarında, bayraklarında, bantla
rında, giysilerinde ve yöneticilerinin törenle
rinde sık sık görkeme ve teatralliğe yer verdi
ler. Ama sanayi devriminin bunalımları arttık

ça eski toplumsal düzenin tutarlılığı sarsıldı, 
uzun zamandır yerleşik iş kimlikleri erimeye 

yüz tuttu; büyük zorluklar ve şiddet yenilerini 
doğurdu. Yeni adamlar (fabrikacılar, demiryolu iş

çileri, makinistler, mühendisler) sahneye çıktı ve 
bunların kişilikleri onsekizinci yüzyıl sonu, ondoku

zuncu yüzyıl başı uğraş tipleri arasında bir yer buldu. 
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Ondokuzuncu yüzyıldan önce çalışanlar ve patronlar aynı loncadandılar; za
naatlarının ve ticaretlerinin tek kimliğinde bir hiyerarşiyi paylaşırlardı. İşyerieri 
genellikle küçüktü; çalıştıranla çalıştırdıkları arasında elbette bir çıkar çatışması 
yoktu. Patronun girişimi içinde en azından bir çıkarlar özdeşliği olasılığı vardı. 
Kırsal kesimde sömürüye dayalı değil, değerler ortaklığı üstüne kurulmuş bir 
toplumsal sözleşme yürürlükteydi. Tüm bunlar sanayi devriminin başlangıcında 
yerleşik görenekiere dayanan bir ülküyü temsil eden resimlerde ve karikatürler
de bulunabilir. Sanayileşmeyle bu tür karşılıklı anlayış bütünüyle yıkıldı. 

Böylece, yalnız yeni adamlar doğmakla kalmadı; el dokumacılığı gibi eski 
işler de ortadan kalktı. Ayrıca iş durumu çevresinde bütünüyle yeni bir sınıf 
kimlikleri ve çıkarları biçimi düzenleme gereği de vardı. Biz artık sonuçlara 
alıştığımız için bunları doğal buluyoruz; ama o zamanlar bunlar yeniydi ve o dö
nemin halk sanatında şiddetle tartışılıyordu. 

Önce işverenlerle işçilerin kutuplaşması vardı. Patronlar kendi örgütleriy
le, işçiler de kendilerininkilerle özdeşleşiyorlardı. Bunun sonucu, ahlak, siyaset 
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239 l'm Alright Jack 
(Ben İyiyim Jack) 
tilminden bir sahne. 
Boulting Brothers 
yapımı bu filmde 
İngiliz sendikacılığının 
aşırı eğilimleriyle alay 
edilir (Ulusal Film 
Arşivi, British Lion 
Films Ltd.) 



Toplumda Sorıat 

240 (Üstte) ılfutfok. Ona.ltıncı yüzyılı n ikinci yanıında Pieter Aeıtsen'in yaptıltı sanı lan bir Hollanda resmi 
(Kent MUzesi ve Sanat Galerisi, Birmingham) 

241 (Altta) Dio1y of a Chambmnaid (Oda Hizmetçisinin Günlügül filminden bir sahne 
(Ulusal Film Arşivi, Twen ıieth Century Fox Film C<>. Ltd.} 
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ve sınıf ayrımlarının ince bir birliğine da
yanan bir iş kimliğiydi. Belli bir uğraşın çı
karlarını kestiği için yeniydi bu; ya da -da

. ha doğrusu- bir uğraştaki durumu daha ge
niş siyasal ve toplumsal gruplaşmalara doğ
rudan bağladığı için yeniydi. 

Sonra bireysel şirket kimliği ve çalı
şanların bu kimliğe katılınaları ortaya çıktı. 
Bunun özellikle iyi bir örneği, ondakuzun
cu yüzyıl sonunda güçlerinin ve zenginlik
lerinin doruğunda bulunan deıniryollarıdır. 
Bu büyük kapitalist şirketlerin çalıştırdık
ları işçiler sanayinin seçkinleriydiler; ken
dileri de bunu görüyorlardı. Patraniarına 
sikı bir bağlılıkları vardı. 

Üniforınalarda, lokomotiflerde, va
gon depolarında, armalarda, ayrı yazı bi
çimlerinde şirketler arasındaki ayrımlar 
ve onların rekabetlerinin gerçeği siınge
leniyordu. 

Makinistler, harnallar ve bekçiler için 
bu söylem yaşamlarında önemli bir yer tu
tan, sınıf kimliğini ve engelleri yıkıp giri
şimde bir çıkar birliği yaratan bir şeydi. Bu, 
çalışantarla parronlar arasında eskiden var 
olan özdeşliğin ayrı bir ölçüde ve ayrı ba
kımlardan yeniden kurulmasıydı. 

Bugün, biz, Ortaçağ'da düşünüldüğü 
gibi bir kimlik görüşünden öylesine uzağız 
ki, bununla bir ilişki kurmamız güçtür. 
Durağan bir toplumdan sürekli değişen bir 
topluma geçiş·işin önemini ve onunla bir
likte olan kimliği kesinlikle etkiledi. Oni
kinci yüzyılda uğraşlar zinciri serfi krala ve 
Tanrı'ya bağlardı; ama bunun derinliği, ka
tılığıyla atbaşı giderdi. 

242 (Ostte) John Tenniel'in 1868'de çizdiği 
"Bir Aşçı" karikatürü (Mansell Koleksiyonu) 

243 (Altta) Amerikan televizyon dizisiStar Tt~k'te 
(Uzay Yolu) uzay gemisi ekibinden Teğmen Oh ura 
(BBC TV) 
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244 (Üstte) Wigan'da bir sendika binasının 
kapısındaki yazıyı gösteren bu fotografı Chris Ridley 
1969 yılında çekti 

245 (Altta) Bir tıp doktorunun levhası, 1623 
(The W elleome Trustes) 
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Şimdi tutarlılık kavramını içeren 
kimlik tutarsız bir toplumsal düzene 
katıldı ve mevki ile rekabete girişti. 
Yeni uğraşın eskisine baskısı, sınıf 
engellerinin bulanıklaşması, açık bir 
roller hiyerarşisinin silinmesi kimlik 
konusunda karışık ve çelişik coşku
lar yaratmada birleştiler. Bir adamın 
uğraşıyla kişiliği arasındaki bağ, yo
rumumuzun ardında görüntüleri çar
pıtan bir aynalar koridoru oluşturu
yor ve bize bir süreklilik duygusu, 
aynı zamanda da uyumlu olduğu ka
dar uyumsuz bir görünümler dizisi 
veriyor. 



Iş: Kimlik 

246-249 On dokuzuncu yüzyıl sonlarında Mcrthyr'deki büyük Crawshay fabrikalarında üretilen çelik 
örnekleri. Sözü geçen fabrikada üretilen çelikierin yüksek niteliğini göstermek için 
düzenlenmiş bir tanıtmalıktan 
(Merthyr Tydfıl Corporation. Fotoğraf: Al Campbell) 
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İŞ: 
Yaşantı 

Bu yitzden Ulu Tanrı onu 
cennet bahçesinden bir zamanlar 

alındığı toprağa kovdu. 

Musa'nın ilk kitabı "Yaratılış" tan Üçüncü Bölüm 

250-252 !skoçya'da, Clydeside'da, Stanley Spencer'in 
İkinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirdiği, gemi 
yapımını konu alan bir dizi resimden üçü 
(Imparatorluk Savaş Müzesi) 

Sanatın yaşantıyı saptamak
taki rolü açık ve anlaşılması ko
laydır. En çok da bu noktada, 
yalnızca öykü anlatır gibi görü
nür. Ama iş gibi toplumsal iliş
kilere karışmış bir konuda yapı
lacak yorum elbet böyle kolay 
değildir. Niçin söyledi onu? 
Kim kime söyledi? Öyküyü an
ladılar mı? Ya da, daha doğrusu, 
öyküden ne anladılar? 

Yaşantının temsilinin ya da 
yeniden anlatılmasının aslında 
birilerine bilmedikleri bir şey
ler aktardığını sanmak yaygın 
bir yanlıştır. Böyle olabilir, ama 

tepkide bulunabilecek önemli bir işlev şudur: "Demek ona da böyle olmuş" ya 
da "Evet, hepimize böyle oldu" ya da "Tam yaşam gibi değil mi bu?" 

Sanat, gerçek yeniliği sunduğu gibi sık sık zaten paylaşılan yaşantıların ifa
desi ve simgelernesi olmuştur. Yaşlı bir adam, çoğunca gençlik zamanlarıyla, 
yaşadığı yerlerle, olaylarla ilgili şeyleri okumaktan hoşlanır. Sanatın yaptığı şey
lerden biri, başka insanların yaşantılarının, ahlaklarının, coşkularının resimleri
ni göstermek gibidir; bunlar yeterince bizimkiler gibiyse bizimkilerin de ger
çekliğine ve dünyada bir yeri olduğuna bizi inandırır. 

Yaşantıların provası yoluyla bu "bir araya betonlama" sanatın klasik rollerin
den biridir. Altıncı yüzyıldan kalan bir İskoç kahramanlık şiiri olan "Gododdin" e 
bakacak olursak, sanatın işlevinin bu yanı apaçıktır. Her şiir, Catraeth'de Sakson-
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larla çarpışmaya giden, Kral'ın Eidyn'e yerleştirip beslediği, kendilerini öven, en 
sonunda da ölen İskoç ve Galli savaşçılardan birini kutlar. İşte bunlardan biri: 

"Adam gündüz Catraeth' e gitti; geceyarısı b ira şöleninde içti. Bahtsızdı o 
acımasız öldürücünün seferi, savaşçı arkadaşlarının yakınmaları. Övgüsü böyle
sine büyük bir adam yoktu ... Catraeth'e koştu; Eidyn cephesinde onun gibi 
(Uzun Tudfwich gibi) şiddetle düşmanla çarpışan yoktu; yedi günde bir Sak
sonları öldürdü. Onun yürekliliği unutulmayacak ve arkadaşları arasındaki anı
ları uzun zaman yaşayacak. Halkını güçlendiren, Cilydd'in oğlu Tudfwlch gel
diğinde mızrakların yerinde bir ölüm çemberi vardı." 

O zamanların ahlakında savaştan daha onurlu bir şey yoktu. Korkusuz atıl
gan şövalyenin ve adamlarının işi, toplumsal düzenin doruğundaydı. Her şiir 
bir halk türküsünün ıs ran ve yinelemesiyle bu ahlaki sahneler ve yürekliliğin, 
silah kullanma hünerinin, savaş alanında ölümün değerini güçlendirirdi. Bura
da öyküler aniatma ve yaşantıları yineleme, "bir araya betonlama" nın işleviyle 
ayrılmazca karışırdı. Gerçek bir anlamda, her toplumun kahramanlık dönemi, 
-ister Homeros'un Yunanistanı, ister altıncı yüzyıl İskoçyası olsun-, halk azanı
nın varlığına dayanırdı. İnsanların kafalannda ve anılarında efsaneleri canlandı
ran ve savaşçıların ölümsüzlüğe yönelik coşkun isteğine gerçeklik veren oydu. 

Böyle öyküler anlatmanın önceleri tartışılan kimlik görüşünün doğal uzan
tısı olabileceğini görmek kolaydır. Bu öyküler, toplumda belli bir rolle birlikte 
giden kuralları sahneler, onları ahiakın ve değerlerin daha geniş görünümüne 
bağlamaya yardım ederler. Ondokuzuncu yüzyılın gerçek olayları anlatan re
simleri en gösterişli biçimde sanatın bu işlevini ortaya koyar. Ama çok daha in
ce biçimlerle sanat ve yazın alanına atılır. Oldukça ayrı bir yolla sürekli opera
larda -ister yazılı olsun, ister radyo, film ve televizyoncia olsun- buna benzer 
bir işlev görürler. Bunların öyküleri çoğu belirgin, gerçekçi bir alt planda görü
nen birkaç temel insansal durumun değiştirilmesiyle kurulmuştur. Bu kişilerin 
yaşamlarındaki dram doğalın biraz üstüne yüksel rilmiştir; ama günlük yaşamıy
la titreşimi oradadır. Kimi Amerikan dizilerinin olağanüstü tutulması, bunların 
yalnızca estetik nitelikleri bakımından açıklanamaz. Katılma duygusunun ve 
paylaşılan değerlerin güvencesinin de çok önemi vardır bunda. 

Bu dizilerin çoğunun bir uğraşı temini ele alması dikkati çeker. Doktorluk 
başta gelir ama, işyeri, çiftlik ve fabrika da ele alınır. Gene de, titizlikle sunulsa 
bile, uğraş temel konu değildir. Öykünün merkezinde çoğu insanların yaşamla
rında görülen küçük ahlaki ve toplumsal ikilemler vardır. Bunlar ve buna ben
zer ayrı güldürü dizilerinin çoğu eleştirmenlerce pek az ele alınması ve olum
suz sayılması tuhaftır. Elbette başlıca kişilere gülrnek kolaydır, ama bir sanat 
yapıtının herkesin bildiği ve çoğu insanların özdeşleştiği tipler üretirken önem
li bir şeyler yaptığı söylenebilir. 

Ancak, yaşantının ifadesinin ayrıca bambaşka bir özü de vardır. Belli bir 
polemik amaca da hizmet edebilir. Sanayi devriminin başlarından beri "yaşan
tı", sıradan kimselerin görüşlerini kaplayan apayrı iki çelişik yola yöneldi. 
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253 (Üstte solda) Birleşik Krallık Araba Yapımcıları Derneği'nin üyelik kartı, 1913 
(İşçi Eğitimi Birliği Cardiff Kolu) 

254 (Üstte sağda) Büyük Britanya Ulusal Levha Kaplama İşçileri kuruluşunun üyelik kartı, 1892 
(Sendikalar Kongresi) 

255 (Altta) Ulusal Tarım İşçileri Birliği'nin üyelik kartından bir ayrıntı, 1872 
(James Klugmann Koleksiyonu) 
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256 M adencilerin Karıları. Ben Sbahn'ın bir resmi, 1948 
(Philadelphia Sanat Müzesi; Fotoğraf: Alfred}. Warr) 

Robert Burnes, 1787' de !skoçya' daki 
büyük Carron Works'ün kapıcısı ta
rafından içeri girmesi engellenince, 
bir pencere camına şunları yazdı: 

"Neler yaptığımızı görmeye gelmedik buraya, 

bilgilenrnek değildi amacımız. 

Sadece eğer cehenneme gicleceksek, 

Şaşırtmasın isteelik görecekleri miz." 

Sanayinin bir çeşit cehennem olduğu 
görüşü ve oradaki işin doğadışı, aşa
ğılayıcı oluşu sanat ve yazın'ın süre
gelen bir temidir. Örneğin Don~'nin 
gravürlerinde ve Zola'nın romanla
rında açıkça görülür bu. Kimi zaman 
bu, felsefi ve siyasal düşünceyle sıkı
ca bağımlı bir görüştür; kimi zaman 
da geceleyin, bir çelik işleri fabrikası
nın dramındaki romantik bir coşku 
olur. Kimi zaman geleneksel bir öy
küde arka plan olarak kullanılır. Böy
le bir tutum, çoğunca teknolojik ada

nun kibirinin sonunda bomboş gösterildiği bilimkurgunun dehşetli görünüm
lerinin içeriğini belirler. En iyisi de, nesneilikle bağlar kurar ve geleneksel in
san değerlerinin, ilişkilerinin yıkımına saldırır. 

İşte öteki ses: 

"Hemen kolun ÖZGÜR BUHAR, uzağa 
Çeker ağır gemiyi, hızlı arabayı sürer; 
Ya da geniş kanatlar açılmış, taşır 
Uçan arabayı gökyüzü alanlarında, 
Güzel tayfalar utkulu, aşağı eğilip 
Dalgalanan mendillerini saliayacak lar giderken." 

Erasmus Darwin'in The Botanic Garden (Bitki Bahçesi) adlı kitabında yer 
alan bu dizeler, Burns'ün Carron Works'ü ziyaretinden birkaç yıl sonra yayım
lanmıştır. Onun "güzel tayfalar utkulu" sözü usçi.ıluğun, bilim ve sanayinin 
güçlü bağına yönelik iyimser yorumun bir özetidir. Bu "resmi" görüş olarak da 
tanımlanabilir; propaganda biçiminde, zaman zaman şiddetle alçalmıştır. Bin
lerce ders kitabı bu düşü yansıtır; bilimin mucizeleri üstüne binlerce belge 
onun boşluğunu kanıtlar. Ama ayrıca o, ondokuzuncu yüzyıl mühendisliğinin 
ve bu mühendisliği destekleyen toplumun güveninin görkemininin temelidir. 
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259-261 İngiliz sanatçısı]. C. Bourne'un bir dizi 
taşbasmasından üç örnek. 1837'de Londra-Birmingham 
demiryolunun yapımından sahneler gösteriyor. Bu, 
İngiltere'nin ilk büyük hatlarından biriydi ve burada 
çalışmaları için geniş ölçüde demiryolu işçisi toplandı. 
Ortadaki resim, "Tring'' kesme işinin yapılışını 
gösteriyor. Kıyılara toprak yığmak için yüklü arabaların 
çekilmesinde kullanılan bu ilkel makara sistemi 
tehlikeliydi ve ölüıniere yol açıyordu 
(Cambridge Üniversitesi Kitaplığı) 

Belki de hiç kavrayamayacağımız 
şey, Birinci Dünya Savaşı felaketinden 
önce bu turumda ifadesini bulan hari
ka ve şiirsel imgelemdir. Bu, küçük 
şeyleri olduğu kadar büyüklerini de 
etkileyen bir tutumdu: Kısa ömürlü 

. şeyler ve büyük anıtlar. .. Örneğin Gal
ler Ulusal Müzesi'nde geçen yüzyılın 
sonundan kalma sanayi sahnelerini 
gösteren ilginç bir posta kartları kol ek
siyorıu vardır. Bunlar bugün bizim eski 
bir şatonun ya da katedralin resmini 
gönderdiğimiz gibi gönderilmiştir. Gü
ney Galler'den Devon'da bir adrese 
gönderilen -ne yazık ki talihsiz- bir 
kart, adam boyundan yüksek bir kö
mür kitlesini gösteriyor. Gelli Kömür 
Ocağı'ndan çıkarılmış ve Chicago Ser
gisi'nde birincilik ödülü kazanmış. 

Öndeki nesne böyle değilse de kartta
ki yazı sıradan: "Sevgili Bill, senin ve 
küçük Bet'in güzel rnekruhunuzu aldı
ğımı bildirmek için birkaç satır yazmak 
istiyorum ... " diye başlıyor. 

Bu çeşit yaşantıyı destekleyen, 
ilerleme görüşüydü. Bu, işle uygarlık 
ve gelecek görünümü arasında içten 
bir bağ sağlıyordu. Bir tutum olarak 
hor görülecek bir şey değildir bu. Güç 
ve yorucu işi, bir ödev olmaktansa bir 
meydan okuyuş olarak canlandırıyor
du; tek tek işçilere kendi çabalarının 
uyacağı bir örnek veriyordu. Tuhaftır 
aynı zamanda gerek Püriten gerekse 
Komünist ideolojinin ayrılmaz bir par
çası olmuştur: Öyle ki, Avrupa ve 
Amerika'da olduğu gibi Rusya ve 

. Çin'de de sanayileşmenin kahraman
lık aşamasına hizmet etmiştir. 

İyimserlerin ve kötümserlerin ço
ğu kez nesnel olmaya çalışmalarına 

karşın, bunlar arasında sözü edilmeye 
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İş: Yaşantı 

değer büyük bir amaç ayrımı vardır. Ama 
burada bile amaçtaki aşmalar karmaşık ve 
büyüleyicidir. Yoksulların basit yaşamını 

belgelemeye girişmek de topluma karşı bir 
tutumun sonucudur. 

Sanatta ve yazında nesnellik için en bi
linçli girişimlerin bile seçme sorununa ba
ğımlı bulunduklarını görmek önemlidir. İle
tişim olanağı, bütünüyle öykü anlatan ya da 
kaydeden bakımından anlaşılır bir yönelme
ye dayanır. Sorun, yaşantı gibi kolay anlaşıl
maz bir konuda özellikle ağırdır. Görüş göz
lemle karıştığı zaman yarumcunun titizliği 
ve duyarlığı kaçınılmaz olmalıdır. Onun 
olaylarla ilişkisi, olayların kendi içlerindeki 
ilişkilere eklenir. 

"Olduğu gibi anlatma" görüşü içindeki 
olası yorumun inceliğini göstermek için bir
birine bağlı görsel ve yazınsal iki dizi gereci 
alıp açıklamaya değer. 

İlki, sistematik toplumsal çözümlemenin 
ilk örneklerinden biri, Henry Mayhew'ün 
London Labour and London Poor (Londra İşçi
si ve Londra Yoksulu) adlı yapıtı, burada 
Londra ve Birmingham demiryolunun yapı
mını betimleyen J. C. Boume'un resimleriyle 
birlikte sunuluyor. Mayhew bir demiryolu iş
çisinin kendi sözcükleriyle öyküsünü aktarı
yor; Bourne ise iş süresince gördüklerini. İşte 
demiryolu işçisinin söyledikleri: 

"Ben on sekizsıldır demiryolu işçisi yi m. Çalıştı
ğımilkiş Manchester ve Liverpool'daydı. O zamanlar 
delikanlıydım. Demiryolu vagonlarını yağlar ve günde 
1 şilin 6 peni alırdım. Orada bir kantİn vardı, yiyecek 
bir şeyler almak için kantine gitmek zorundaydık. Faz
ladan bir ücret de alırlardı bizden. Bundan sonraki işim 
Londra ve Bruınm~geın'deydi. Oraya bit beygir sürü
cüsü olarak. girdim, günde 2 ş ilin 6 peni alırdım. O sıra
lar her şey pahalıydı; kanrio de çok pahalıydı ... Müte
ahhitler şirketren alamadıklarını işçilerin sırrından çı
karırlardı ... Kanrinde yiyip içmezsek işten atılırdık ... 
Sonra Londra ve York'ta çalışınaya gittim. Burada bize 
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262 Çalışma Kuyusu, K!isby Tüııe!i. 
J. C. Bourne'im bu resminde insanların ve hay
vanların çalışma koşullarını gösteren ışık, tünelin 
hava deliğinden aşağı vuruyor (Cambridge 
Üniversitesi Kitaplığı) 



Toplumda Sartat 

263-264 James Agee'nin Şimdi Ünlüleri Öve!im adlı kitabından Walker E vans'ın bir orrakçılar topluluğunu 
konu alan fotoğrafiart Bunlar, önce Roosevelt'in "New Deal" döneminde 
Amerikan Çiftçi Güvenliği Yönetimi adına çeşitli fotoğrafçılara çektirilen 270 bin resimden ikisidir. 
Fotoğraflar bütünüyle yoksulların yaşamını gösreren ilk belgelerdir 
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İş: Yaşantı 

günde 2 şilin 9 peni verilirdi ve haftada yalnız dört 

gün iş vardı. Bu hatta geçen ilkyaza değin kaldım. 

(Çünkü iş kıtlığı vardı ve ben iş im olduğu için talih
liydim.) Sonra tüm iş durdu ve diyebilirim ki bir gün

de 2000 adam işten atıldı. Tümü de açlıktan ölüyor
du. Oradan Brummagem ve Beechley ara hattına git

tim ... Bu hattı yılbaşından iki ay kadar önce bıraktım. 

Sonra Londra ve York'ta Kopenhag alanlarına geldim 
- Londra'nın bir ucu, bayım, orada geçen Mart'a ka

dar kaldım ve 600 kişi kadarımız işten çıkarıldık; ben 

yeniden Barnet'e gittim. Oradayken bacağım incindi 
ve bir ay yattım. Tüm o zamanı arkadaşların gelip 
verdiği yardımlada geçirdim. Kimi bir şi! in, kimi ya
rım şilin, ayırabildikleri kadar ... Tanrı biliyor ya, on

lar da yoksuldu. Hastalık fonundan bir şey alamıyor

dum; çünkü kemiklerimde kırık yoktu. Evet, üç haf
ta önce ayağa kalkıp iş aramaya gelince, iş durduğun

dan, yapacak bir şey bulamadım ... Borough'da bir 

pansiyona gittim ve her şeyimi sattım bir öğün ye
mek için. Küreğimi, bağlama aracımı. Her şeyim bi-

tince nereye gideceğimi bilemedim ... Biraz kazancım 
olsaydı ülkeden göç etmeyi isterdim .. . 

Bu ülke işçi için çok kötü oluyor; ülkeyi Irian
dalılar yönetiyor ve İngilizlere kendi topraklarında 

265 Walker E vans'ın bir oıtakçıyı gösteren fotoğrafı 
(Peter Owen Ltd. Londra) 

yaşama şansı kalmıyor. Dokuz yaşundan beri kendi nafakamı kazandım: ama artık ölümline yı-
kıldım; oysa gelecek Ağustos'ta yirmi sekiziıne basacağım." 

İkinci örnek, James Agee'nin 1936'da Amerika'da yaşayan bir grup tarla or
takçısı ailenin işleri, yaşamları, evleri üzerine olağanüstü bir incelemesi olan Let 
Us Now Praise Famous Men (Şimdi Ünlü Adamları Övelim) adlı kitabı. Bunda, 
metni resimiernekten çok genişletip tamamlayan Walker E vans'ın bir dizi gü
zel fotoğrafı var. AşağıdaAgee iş tu! um unu anlatıyor. Mayhew gibi kendisine 
anlatılan bir öyküyü kaydetmiyor; var olduğunu bildiği ama belki de hiç ifade 
ı;:dilmemiş bir yaşantı ya kendini yerleştirmeye çalışıyor: 

" ... Ama iş rulumu oldukça yeni ve yerel bir giysi. 
Belki çok az şey söylendi onunla ilgili; ama gene de bir şeyler söylendi. Aslında nedir? En 

iyi yeniyken görülebilir; biçimini, rengini, dokusunu yitirmeden (ya da kazanmadan); dokumala

rının beyaz iplikleri parlaklığını yirirmeden. 

İş rulumu. 
Buna iş tulumu denir. 
Başka giysilerin tersine, onun bedeninizdeki duyusunun ayrımını (ben burada yazamam) 

siz düşünmeye ve bilmeye çalışın. Tüm göbeğe ve göğse çekilmiş, arkada böbreklerden yukarısı 
açık, ama geniş çapraz askıları omuzlardan geçirilmiş, her kalçada yan cep ler, derin dörtköşe arka 

cep ler; göğüste karışık ve yan konulmuş kalem, cetvel, saat cepleri. Gençken terlemenin soğuk-
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TojJ!ımıda Sanat. 

·. ~!AYORS Of;'!CL 

266-269 Walker E vans'ın ortakçı topluluğu 
fotoğratlarından (Peter Owen Ltd., Londra) 
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İş: Yaşantı 

!uğu, yaşlanınca terlemenin deriye verdiği 
tat. Önce ince teneke düğıneler; büyük ap

testc çıkarken askıların yana kaldırılıp pan
talonun aşağı indirilmesi; kimi adamların 
düşmesin diye bellerine taktıkları kemer

ler, giyerken ya da soyunurken çabuk, basit 
ve elbet sarsakça davranışlar: Başka giysi
lerde görülmeyen, yorgun ve yaşlı bir hay

vanın omuzlarını koşumlamak ya da çöz
mek gibi. 

Bacaklar soba borusu gibi yuvarlaktır 
(gene de kimi kadınlar bunları ütüler, öyle 
istenmiştir). 

Arkadan ve önden çapraz askıları ve 

teneke düğmeleriyle de koşuma benzerler. 
Göğüsteki işlevsel cep ler: Gereçlere 

alışmış, çok akıllı, yaşlı bir hayvanın kulla

nışlı bir koşu mu. 
Boydan boya görünüşü: Bacakların, 

kalçaların, beli n tam örtülmesi, sonra arkada 

açıklık ve koşum, yanlarda açıklık önde kısa, 
daralarak yükseliş, memelere kadar karnın 
ve göğsün güçlü tümsekierinin örtülmesi. 

Bu yüzde bacaklar için yarık delikler, 
cinsel organlar için sağlam dikilip yapılmış 

yarık, belde geniş, ya ray yan kalça cepleri, 
her kalçanın ve göğsün ucunda düğmeler, 
basit işlerin kullanımında geometrik yapı
lar... Yararlı ceplerin karmaşık iplikleri ko

yu renk üstünde parlakça dikilmiş ikili, üç
lü iplik demetleri hala beyaz olup böylece 

bu pantolonların güzellikleri arasında bir 
ozalitin güzellikleri de vardır ve bunlar ça

lışan bir adamın haritasıdırlar." 

Şimdiye dek öykü aniatma ve 
yaşantı kaydermenin birbirine 
bağlı görüşleriyle, hazırlıklarıyla 

birazcık ilgilendik. Sorunun çekir
değinde kayderlenin oynadığı rol, 
onun sanılan, güdüleri ve toplum
la ilişkisi vardır. Hazırlıklar Önem
lidir. Bunları eleştirel olarak gör
mek sanatın ve sanatçıların toplu
luğun yaşamında oynadıkları rolü 
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Toplumda Saııat 

270 Manchester'deki bir şapka fabrikasında işçiler, 1909 (Radio Times, Hulton Resim Kitaplığı) 

271 Aşık Sanşın adlı Çek filminden işçileri gösteren bir sahne (Ulusal Film Arşivi) 
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İş: Yaşantı 

272 Apattmaıı adlı Amerikan filminden büro işçilerini gösteren bir sahne 
(Ulusal Film Arşivi, United Artİsrs Corporation Ltd.) 

aydınlarmaya yardım eder. Tüm bunlar için, yaşantının ifadesi sanatın yaşa
ırıa etkisini olanaklı kılan görüş zincirinin başlıca halkasıdır ve eskiden beri 
böyle olmuştur. 

Yaşamıyla öteki uğraşları bir araya sarmak kendine özgü olup, sanat ve top
lumun yaşayan her kuramında kaçınılmazdır. Sanayi devrimini yorumlamaya 
yarayan gereçler çok çeşitlidir ve bu toplumun çeşitli düzeylerinde iş görür. 
Mayhew'ın kitabı gibi toplumbilimsel başyapıtlara, Dickens'ın romaniarına ya 
da otuzların sosyalist romaniarına kadar çeşitli tepkiler vardır. Yaşantının alanı 
geniştir. Liege'·in Walloon kömür madencilerinin kendilerini kuyuya indiren 
kafes makinistine sesienişleri olan umutsuz duada ya da ilk fabrikalardaki ko
şullara değgin British Royal Comissions'un raporlarında rastladığımız gibi, de
ğişik şeyler de bulunabilir. George ve Weedan Grossmith'lerin güldürüsü The 
Diary of a Nobody'deki (Bir Hiçkimsenin Günlüğü) belediye Idribinin basit ya
şamında olduğu gibi, ya da Engels'in işçi sınıfının koşullarını tanımiayarak 
dünyanın değiştirilmesine yönelik incelemeleri gibi kitaplar da vardır. 

Ama en canlı görünen, sıradan halktan yükselen imdat çığlığıdır; sorunları
na tek çözüm olarak kendine yardımı ve kendini özdeşleştirmeyi geliştirmek
tir; onları savaşıma götüren şeydir. "Yaşantı" daki bu durumun acı bir ifadeyle, 
karışıklığın çiğ bir ifadesiyle sonuçlanacağı doğrudur. 
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İş: Yaşantı 

273-276 Life aııd Adveııtut~s of Michael Armstroııg the 
Factory Boy'dan (Fabrika Çocuğu Michael Armstrong'un 
Yaşamı ve Serlivenleri) (1840) resimler. 
Frances Trollope'un bu romanı küçük bir çırağı anlatır, 
çocuk işçilerin dokuma fabrikalarında karşılaştıkları kötü 
koşullara karşı çıkar. Sanayi devriminden sonra böylesi 
tematarla geniş ölçüde ilgilenilmiş, tek tek kişilerin 
yaşantıları anlatılarak toplumsal protestolarla 
eğlence birleştirilmiştir 

(British Museum) 
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Topluında Sanat 

2771896'da yapılmış bir "round robin". Bu imzalar, Güney Galler'deki Melingriftlth Teneke Levha 
Fabrikaları'na gönderilen "Anlaşmaları Kaldırma Notası"nda yer alıyor. Amaç, anlaşmazlıklarda 
elebaşıların kimliğinin sapranınasını önlemelui. Çoğu imzaların aynı elden çıktığı belli oluyor 
(İngiliz Çelik Korporasyon u, Güney Galler Grubu) 
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İŞ: 
Savaşım 

Bizim saltanatımız geldiğinde 
Sizin saltanatınız sona erecek. 

Işte o zaman, biz dokuyacağız yaşlı dünyaııın kefeııini 
Çoktan duyuluyor çünkü, başkaldırının sesleri 

Ve biz iilümlüler, 
Oraya çıplak gitmeyeceğiz. 

Lion'lu ipek dokuyucuların şarkısından 

·7\·GJ\RlJ\ND ·fOR· .M.AY·D:ı\Y ·189!i · 

278 Mayıs Günü İçin Bir Çelenk. W alter Crane, 1895 
(Mansell Koleksiyonu) 

"A bir atçıdır, yarış atı yetiş
tirir; B bir bakkaldır, yağ satıp 
tüketir. .. " Bu uğraş alfabesinin 
işle ilgili olduğu, iş bakımından 
bir toplumsal yapının niteliğini 
belirleyen tüm bir kimlikler ağı
nın bir parçası olarak anlam ka
zandığı "Kimlik" bölümünde 
belirtilmişti. İdeal bir düş olarak 
bu ağ, "Kovamda bir delik var" 
gibisinden sürekli devinim şar
kılarında ya da "Bu ev Jack'ın 
yaptığı evdir" gibi uzayıp giden 
şarkılarda yer alanlar türünden 
"basit bir harika" olarak, karşı
lıklı yardımlaşma örneklerinden 
biridir. Bu görüşte bütün ticaret 
ve uğraş çeşitleri birbirine daya
nır ve bunun için hepsinin de
ğeri ve önemi eşittir. 

Jean de Brunhoff'un olağa
nüstü ama kentsoylu fili Babar 
"Filler Kralı" olunca, Fransız 

orta sınıf uygarlığı örneğinde 

bir kent kurmayagirişirve buna Celesteville adını verir. Celesteville'de çağdaş 
bir kentte olan her şey vardır; ayrıca bu kent, oyuna olduğu kadar çalışmaya da 
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279 Jean de Brunhoffun 
resimiediği Kral 
Babar' dan sayfalar. B u 
kirap, İngiltere'de 
Methuen and Co. Lrd. 
tarafından yayımlandı 

(Fotoğraf: Chris Ridley) 

uygun bir çevre sağlar. Ama filler yeni rollerinde karşılıklı yardım görüşünü ka
bul ederler: 

"Okula giderneyecek kadar 
Yaşlı filler 

Bir uğraş ya da ticaret seçtiler. 
Örneğin: 
Tapitor ayakkabıcı, Pilophage subay oldu, 
Capoulosse dokwr, Barbacol terzi, 
Podular yontucu, 
Hacibornbotar sokakları süpürüp sulard ı, 
Doulamor müzikçiydi, Olur makinist, 
Pontifour çiftçi, Fandago bilgin, 
Justinien ressam, Coco soytarı. 
Capoulose'un ayakkabısı delinince 
Onları Tapitor'a götürür, 
Tapitor hastalanınca Capoulosse bakardı ona; 
Barbacol ocağının rafına bir yontu isterse 
Gidip Podular'a söylerdi; 
Podular'ın ceketi eskirse 
Barbacol ona yenisini dikerdi. 
Justinien Pilophage'un resmini yaptı 
Pilophage onu düşmaniarına karşı korudu. 
Hacibombotar sokakları temiz tuttu, 
Olur arabaları onardı. 
Ve onlar yarulunca 
Doulaıııoı onlara çalgı çaldı. 
Güç sorunları çözdükten sonra 
Fandago Pontifour'un yemişlerini yedi. 
Ya Coco ne yaptı? 
O da herkesi güldürdü." 
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İş: Savaşıın 

280 "Sovyet Takvimi 
1917-47"den bir sayfa 
(Mansell Koleksiyonu) 

Daha sonra Kral Babar'da Babar, olağanüstü mekanik atının üstünde, Bü
yük Bayram'da bir alay geçiciine başkanlık eder. Hortumuyla çevreyi selamlar
ken önünden sanatlar ve zanaatlar toncaları bayraklarını dalgalandırarak, önle
rinde askerler ve bandolarla geçerler. Ortalarında yüce bir bayrak taşırhir: "Biri
miz hepimiz, hepimiz birimiz için." 

Ama Fransız Devrimi sırasında İngiltere'de halkın okuduğu Volney'in Ru
ins of Empire'ındaki (İmparatorluğun Yıkıntıları) konuşma karşılıklı yardım gö
rüşündeki rollerin bağımlılığına karşıttır: 

"Halk: Siz topluında ne iş yaparsınız? 

Ayrıcalıklı Sınıf: Hiç. Biz iş için yaratılmadıl<. 

Halk: Serverinizi nasıl biriktirdiniz? 

Ayrıcalıklı Sınıf: Sizi yönetmenin güçlüklerini üstlenerek. 
Halk: Bizi yönetmenin ha! Biz yoruluruz, siz eğlenirsiniz; biz Uretiriz, siz harcarsınız; bizden 

çıkanı siz alırsınız. Ayrıcalıklı insanlar, halktan uzak sınıf, ayrı bir ulus kurun ve onu yönetin." 
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Toplumda Sanat 

281 Nevhall Hill'de Sendikalar Mitingi, 1832. Benjamin Robert Haydon'un bu resmi, Birmingham'daki 
büyük bir radikal toplantının anısını caniandırıyor (Kent Müzesi ve Sanat Galerisi, Birmingham) 

282 Işsizierin Londra'ya Yürüyüşü. 1932'de, ekonomik bunalım sırasında çekilen bir fotoğraf 
(Topical Press/Radio Times, Bulton Resim Kimplığı) 
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İş: Savaşım 

283 Rusya İşçi ve 
Asker Delegeleri 
Sovyetleri İkinci 
Kongresi'nde 
Lenin. 1917'de 
yapılan bir Rus 
resmi (Mansell 
Koleksiyonu) 

O sıralar yeni sanayilerde çalışan sıradan halk, bugün siyasal haklar dediği
miz haklardan hiçbirine sahip değildir. Onlar bu hakları gerçek savaş kadar sert 
ve acılı bir savaşırndan sonra kazandılar ve ancak 1848'den sonra etkili olmaya 
başladılar. Savaş göreneksel süslü üniformalar olmadan yapıldı ama, bu yolda 
bayraklar, posterler ve çeşitli açılardan sanat kullanıldı. Söz konusu olan, ulus
lar arasındaki değil, sınıflar arasındaki çatışmaydı; ama çatışmayı anlaşılır kıl
makta kullanılan araçlar şaşılacak kadar aynıydı. 

Konulardan biri, haklardı. Bir başka konu ise, insanca değerlerin ve ilişkile
rin yılncısı olan yeni ekonomik sistemin düzeltilmesiydi. Kapitalizme ve sonrala
rı her çeşit geniş teknolojik bürokrasiye saldırı karşılıklı yardım için savaşımda 
bir başka büyük itici güç oldu. Seçme Yazılar'ında Karl Marx şöyle yazıyordu: 

"Para insanın tüm tanrılarını aşağılar ve onları nesneye (emtiaya) çevirir: Para her şeyin ge

nel ve kendini aramış değeridir. Böylece o tüm dünyayı -doğayı olduğu kadar insanlık dünyasını 

da- kendine özgü değerinden sayar. Para insan işinin ve varoluşunun kendisinden yabancıtaşmış 

varlığıdır; bu yabancı varlık ona egemen olur ve insan ona yakarır ... Kuramdan, sanattan, tarih

ten, kendisi olarak insandan nefret, paralı adamın gerçek bilinçli görüşü ve erdemidir. Cinsel 

ilişki bile -erkeğin .kadınla ilişkisi vb.- bir ticaret nesnesi olur." 

Taklide, bayağılığa varan yinelemeye, durumu daha az umutsuz olanların 
alaylarına karşın "Dünya işçileri, birleşin ve savaşın. Zincirlerinizden başka yi
tirecek şeyiniz yoktur. Ama bir dünya kazanacaksınız" öğüdü, savaşımın devri
me döndüğü noktadaki gücü ve aşınlığı ifade eder. Tumturaklı söz ve jest, sı
nıf ayrılıkları şiddete dönüştüğünde o anın işlevsel sanatını niteler. 

Geçmiş devrimlerle alay etmek kolaydır. Yirminci yüzyıl sık sık utkuyu iz
leyen kıyımları, reformları izleyen düş yıkımlarını yaşadı. Idealizmin kurumlaş
masının yol açtığı bilgiçlik ve bilgisizlik konusunda çok şey biliyoruz. Yalnız 
Maocu Çin, devrimin ilk günlerinden sonra da eski hevesi ve bağlılığı sürdürüp 
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Toplımıda Sanat 

284 "Kızıl Ekim 
ve Devrim Yılların. 
'"Kahraman" işçi 
ve askerleri 
gösteren bir 
Sovyet afişi 
(Mansell 
Koleksiyonu) 

yükselriyor gibi görünüyor. Bu yararlı bir ders olduğu halde, gene de ilk zaman
larda rol oynayanların deneylerini hor görebilir. Bolşevik Devrimi'ndeki sıradan 
bir askerin ciddi sertliği, Stalinci şiddetle elbet değerini yitirmez. Tüm ezilenle
rin başkaldırıp ezenlerini atacakları trajik bir an gelebilir. Böyle bir anda kültü
rel kaynaklarını bir silah olarak kullanırlar ve bunu izleyen olaylarda, iyi ya da 
kötü, önceden var olan kültürle ilgilerini kesip yeni bir temel yaratırlar. 

Devrim olup bittiğinde sanat başka bir açıdan da kullanılabilir: Devrimin an
lamını ve anısını canlı tutmak amacıyla. Yakın geçmiş pek az dinsel ikona üretti; 
ama siyasal bağlılık resimlerinde, geçitlerinde ve simgelerinde çok zengindir. 

Görsel dil kullanımı sık sık boş ve ilginç değil diye bir yana bırakılmıştır. 
Gene de, dediğimiz gibi, bu İkinci Bölüm'de sanatın eski işlevinin sürekliliği 
tartışılmaktadır. Bunlar Savaş anıtlarıyla, armağanlarla, anılarla, anıt yapılarıyla 
geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek yaşantılarını gözle görülür bir biçimde bir
likte tutma girişimini paylaşırlar. 

İş ile onu saran savaşırnlar ve devrimler, yakın geçmişin tarihinde böylesi
ne önemli bir yer tuttuklarına göre, bu olayların d estekleri, insanların kafaların
da kalması için böylesine çeşitli grafik sanat üretmeleri ve buna gereksinim 
duymaları şaşılacak bir şey değildir. Asıl şaşılacak şey, bu geniş üretimin çoğu 
geleneksel eleştiri alanının dışında bırakılmış olmasıdır. Durum ciddidir; çün
kü geçmiş iki yüz yılın eşitlikçi duygularıyla bağımlı bu sanat yığını "sanayi" 
adamının tinsel ve coşkusal durumunu gösteren anahtarlardan biridir. O, insa
nın en tehlikeli yanlışlarını, en kolay iyimserliklerini, onun büyük bilimsel ve 
insancıl ülkülerinin en sürekli yönünü içerir. Çok gerçek bir anlamda, yakın 
geçmişin gerçek sanatının bu olduğu söylenebilir. 
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İş: Savaşım 

285 (Üstte) The Black Dwaif(Kara Cüce) adlı radikal İngiliz dergisinde yayımlanan bir afiş 

286 (Altta) Henri Cartier Bresson'un 1954'te çektiği bu fotoğraf, Moskova'da yapı işçilerinin bir kanrioini 
gösteriyor (The John Hillelson Ageney Ltd.) 
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Toplumda Sanat 

:293 Thing.r to Come (Gelecek Şeyler) adlı İngiliz filminde korkutucu bir gelecek öngörülüyor. 
H. G. Wells'in kitabından uyarlanan film, iki savaş arasında yapılmıştı (Ulusal Film Arşivi) 
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Beşinci Bölüm 

SAVAŞ 

Elli yılda, savaş cephelerinin anısını 
Barı~ aydınlattığında 

Serüvenci gençler iç çekecek/er, 
Yağmalaıımı~ geçmişe gururla bakıp. 

Yaz sabahında ya da kış gecesinde 
Yabanıl ve kaygısız, keskin ve güçlü 

Bir asker ~arkısından bir parça okuyarak 
Savaş için yürekleri tutuşacak. 

Kör pişıııanlığm ve cılız sevincin 
Öfkeli marşları arasında 

Dünyamızı saraıı ôzveriııin · 
Panltı/ı zamanları için bize iınrenecekler. 

Siegfried Sassoon'un Birinci Dünya Savaşı'na değgin şiirinden. 
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Toplımıda Scmat 

300 Scio'da Kıyım. Eugene Delacroix, 1824 (Louvre Müzesi) 
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Fransız Devrimi büyük bir ulus-devletler dünyası yaratmaya yönelik olay
ları ortaya sürünce, aynı zamanda dünyayı kesinlikle bir "toptan" savaş çağına 
itti. Demokratik niyetlerin, bir toplumun toptan var olacağı ya da yok olacağı 
bir savaşımın keskin ucunu temsil eden bir gelecekte çağdaş yurttaş orduları 
geliştirmeye yöneleceği düşüncesi ruhaftır. Paris sokaklarında "sans culotte"la
rın (donsuzların) istediği "leveı::t en masse" (kitle hareketi) devrimci Fransa var 
olmayı sürdürecekse gerekliydi; ama bu şimdiki yüzyılın dev boyutlu savaş ku
rumlarını da önceden gösteriyordu. Şimdi alıştığımız geniş şiddet ve yıkım are
nasını o sundu. 

İki büyük savaş yirminci yüzyılın imgelemine yerleşti: İki yanda da kültür 
kaynaklarının tümüyle katıldığı savaşiardı bunlar. Sonuç, gerçekleşmemiş düşle
rin ve İstekierin bir yıkıntısıydı: Korkuların, umutların ve giderilmemiş İstekierin 
yıkıntısı. Durumun böylesine bütünüyle içinde olmasaydık, böylesine kanlı bir 
çağda, böylesine çok insanın savaş gösterisinde eğlence bulacağı olgusunun ör
tünçlüğüyle elbet sarsılırdık Gene de, sanayileşmiş dünyada kitaplar, filmler, te
levizyon programları çatışmayı her çeşitten serüven öyküsünün konusu olarak 
kullanır. Aynı zamanda belgesel gereçlerin de geniş bir seyircisi vardır. Saldırının 
yüceltilmesi mi, yoksa istek tatmininin süreğen titreşimi midir bu? Ne olursa ol
sun savaş, çağdaş toplumun tinsel yaşamında tedirgin edici bir rol oynuyor. 

Daha önce, ondokuzuncu ve yirminci yüzyılların düş dünyasında roman
tizmin cinselliğe nasıl merkezde bir yer verdiğini görmüş tük. O, ayrıca şiddeti 
de ilerietti ve besledi. O, savaşı coşkulu bir olay yaptı: Kadın ve erkek kahra
manın birbirini bulup yitirebileceği, tehlikelerle karşılaşacağı, yaralanacağı, ya
bancı yerlerde dolaşacağı ve sonunda barışa, güvenliğe ulaşıp yurtlarına döne
ceği bir bileşim. yaptı. Delacroix'nın 1824'te yaptığı Scio'da Kıyım resmi yüz yıl 
öncesinden artık alışılmış temleri içerir ki, bunlar uygun doruklarını sinemanın 
oylumunda, gürültüsünde ve hareketinde buldular. Bu resmin bir filme poster 
olabileceğini düşünmek kolaydır. Öndeki kişiler, başkişilerdir: Onların rollerini 
yıldızlar oynar ve seyirci olarak biz onlarla özdeşleşiriz. Diğerleri figürandır: 
Onlarla ilgilenmeyiz, yalnızca arka plandırlar. Kıyım, bu filmde birçok olaydan 
biri olabilirdi. Ama şurası da var ki Delacroix öteki resimlerinde bunlar için de 
senaryoyu sağladı: Örneğin bir harcınde hapis, gemi kazası, ya da bir aslan avı. 
Aşırı yaşantının romantik görünümünde savaş en büyük coşku, dünyada en bü
yük ve en dramatik gösteri olarak görünür. 
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Toplumda Sanat 

301 Adalet Eylemi. Devrim dönemindeki şiddete saldıran bir Fransız karikatürü (E ts .. J.E. Bulloz) 

İlk bakışta romantizmin bu yanı yüzeysel ve saçma görünebilir: İstediğimiz 
gibi alıp bırakabileceğimiz bir şey. Öte yandan, düzenli ama çok karmaşık bir 
dünyada yaşayan insanların iç yaşamları için elbette büyük önemi olan bir olgu
dur. Onun yankılarını her yerde bulmak olanaklıdır. Çoğunca şiddetli öğrenci 
başkaldırılarının ardındaki itici güç, teknolojik bürokrasi ile birlikte gelen uy
gunluğa ve görece ussallığa duyulan kindir. Karşı uçta, çok büyük kuruluşlar, ta
rihlerinde serüven ve araştırınayla ilgili oldukları dönemlerle bağları korumaya 
çalışırlar. Büyük teknolojinin kendisinden, doğayla savaş gücünde saklı serü
venle özdeşleşmenin sağlam bir yeteneği vardır. Turner'ın Yağmur, Buhar ve 
Hız'ı, Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'nden edinilen fotoğrafta görülen kıta
lararası bir balistik füzenin günbatımına karşı yükselişinin doğal bir arasıdır. 

Romantizm bugün çok derinlere indiği için karmaşık, üst üste bir katılma 
ve yorum katını destekler. Lichtenstein'ın Whaam!'ı gibi bir resim romantiktir; 
ama aynı zamanda kafalardaki çağdaş sorunlara değgin açıklayıcı bir demeçtir. 
Yorumladığı tutumun içinden kaynaklanır. James Thurber'ın kısa öyküsü "The 
Seeret Life ofWalter Mitty" de (Walter Mitty'nin Gizli Yaşamı) buna benzer. 
Mitty'nin sıkıcı taşra yaşamından kaçmak için kullandığı teknolojik düş dünya
sına değgin Thurber'ın söylediklerinin gerçekliği ve ironisi, bizim aynı düşe ka
tılmamızı önlemez. Mitty'nin sorunlarını ve davranışını kendimize mal ederiz: 
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Savaş 

"Silindirlerin vuruşu arttı: Ta- poketa- poketa- POKETA- POKETA. Komutan pilot 

penceresindeki camda oluşan buza baktı. Yürüdü ve bir dizi karışık düğmeyi çevirdi. '8 numaralı 

yardımcıyı çevirin' diye bağırdı. Teğmen Berg, '8 numaralı yardımcıyı çevirin' diye yineledi. '3 

numaralı kul~ye tam güç' diye bağırdı komutan. '3 numaralı kuleye tam güç.' Büyük, çok hızlı 
sekiz motorlu deniz uçağında işlerine eğilmiş tayfalar birbirlerine bakıp sırıttılar. 'Bu adam def

terimizi dürecek; herif cehennemden korkmuyor' dediler. 

'Bu kadar hızlı değil! Çok hızlı sürüyorsun. Niçin böyle hızlı sürüyorsun?' dedi Bayan 

Mitty." 

Romantizm, insanüstü yetenek ve şiddet, cinsel güç ve tatmin biçimleriyle 
insanların sürekli özdeşleşmesinin gerçek ifadesi olarak vardır. İki savaşın, çoğu 
Avrupalılar için yaşamlarının en canlı bölümünü temsil etmesinin bir rastlantı ol
madığını görmek önemlidir. Düşünülürse, bu yılların onlar için amaç kesinliği ve 
yaşantı aşırılığı yılları olduğu anlaşılır. Bunların geniş bir sanayileşmiş devletin ka
rışık toplumsal varlığında rastlanmayan bir keskinliği vardır. Alman yazarı Ernst 
Bloch'un 1930'da yazdığı Çağımızın Mirası kitabında değindiği bu olgudur: "Sıra
dan Marksistler ilkel ve ütopyacı gidişiere yeterince bakmıyorlar. Bu alanı N azi
ler ele geçiriyar ve önemli bir şey bu." Gerçekten öyleydi. Faşizmin ilkel kesin
likleri Hitler Almanyası'nın ipnotize edici ayinleriyle desteklenince, Weimar 
Cumhuriyeti'nin özgürlükçü kuşkularını ve belirsizliklerini bir yana süpürdü. 

Yakınlarda BBC'nin Kuzey İrlanda için bir yayınında yaşamından söz eden 
iriandalı yazar Sean O'Faolain, bu çeşit yaşantının yırtıcı gerçeğini anlattı. İr
landa'nın isteksiz ve baskıcı İngiltere' den bağımsızlığını elde edişinden birkaç 
yıl önce IRA'nın bir askeri olduğu zamanki yaşantısını şöyle tanımlıyor: 

"Fransız Devrimi ile İrlanda olayları, kan d ökme, askeri ucku, dış fetih, ahlaksal silahsızlan

ma, kilise reformu, soyluların kısıtlanması ve mali iflas bakımından pek az birbirlerine benzer. 

Gene de, böyle konularda öneınseme önde gelir; 1800 ile Napoleon'un düşüşü arasında, Büyük 

302 Whaaın!. Roy Lichtenstein'ın yapıtı (Ta te Galerisi, Londra) 
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Toplumda Sanat 

Ordu'daki hiçbir askerin benim 1918 ile 1924 arasında IRA'da bir askerken duyduğum coşkudan 

fazlasını duymadığı kanısındayım. Bu, yaşamımın en coşkulu dönemidir; o sıralar tüm ahlak so

runları yurtseverlik ateşinde erimiş ve ölüm, yıkım, kan dökme, şiddet Tanrı'ya, İrlanda'ya ve 

İngiliz Hükümeti'ne karşı. yüce bir şey olmuştu." 

O'Faolain, "bu harika yıllar" dan sonra nasıl düş yıkımına uğradığını da an
lattı, ama coşkusunun niteliği açıktır. Kesinliği seviyordu: Dünyanın karmaşık 
düzeyini siyah-beyaz bir görünüme indirgeyen, yüreklilik ve dostluk isteyen 
bir davanın kesinliğini ... 

Tedirgin edici gerçek şudur ki, savaş kültürü geleneksel kültürün küçül
tülmüşü gibidir: Böylesine güçlü bir büyülenme yaymasının ·nedeni budur. 
Olanakların basitleştirilmesini örnekler o. Bireye etkisi buyurgandır. Erekler 
açıkça gösterilmiştir; yaşam amaçlı, basit ve ortaklaşadır. Savaş, katı hiyerarşik 
yapılar, sağlam simgesel sanat, sımsıkı belirlenmiş davranış biçimleri demektir. 
Onunla, çoğulcu bir toplumun niteliklerini karşılaştırabiliriz. Bu toplumda 
erekler çeşitli ve karışık, yaşam egzotik ve karmaşık yollara yönetmekte özgür, 
ortaklaşalık belirli çıkarları ve tutumları tutan küçük gruplarla sınırlıdır. Payla
şılan kültürel güçlerin etkisi zayıftır ve bütijnüyle toplum için açıkça kabul 
edilmiş bir program yok gibidir. Sanat simgesel olmayacak; kişisel, hatta ek
santrik olacaktır. 

Savaş kültürünün doğurduğu sorunlar yaygındır ve bu bizim barışçı bir 
dünya kurma çabalarımız bakımından da böyledir. Küçük evren (microcosm) 
amaçlılıkla düzen ve ayin arasında öylesine açık bir yakınlık ortaya koyuyor ki, 
hiyerarşinin ve iktidarın toplumsal açıklıktan, dolayısıyla insan topluluğundan 
ayrılmaz olduğunu gösterir gibidir bu. Kısacası, en iyi iş gören, geleneksel 
"soyluluk" kültürüdür. Ama bu, geçmiş bir buçuk yüzyılın en parlak reformla
rını esirıleyen büyük insancıl itldlerin altındaki ülkünün karşıtıdır. Bu dönem
de, her yerdeki radikaller insanın insan üstündeki baskısını azaltmaya uğraşu
lar ve bundan kargaşalık değil, daha büyük bir karşılıklı anlayış, yakınlık ve 
saygı zenginliği doğacağını düşündüler. Herkesin her insanı insan olarak gör
mesi girişimi oldu bu; Donne'un "Hiçbir insan bir ada değildir" sözüne de bir 
öz verdi. Bir amacın, kültürün toplumsal işlevinin özündeki gerçeği kurması 
olanağı var mı? Amaç yoğunluğu ile katılma arasındaki alışverişi nasıl değerlen
direbiliriz? Eski kalıp, bireyin boyun eğmesi demekti; ama bireyin özgürlüğü 
güçsüz bir toplumsal katılma, belki de halk kültürünün önemsizleştirilmesi ve 
açıkça halkın çoğunluğunun birbirinden ılımlı ya da güçlü bir yabancılaşması 
gibi görünüyor. 

Sanki kendimizi bir "açmaz" durumunda buluyoruz. Grup içinde birbirine 
yakın, sıkı sıkıya bağlı insan gruplarımız var ama bunlar çıkarlarını kaçınılmaz 
olarak başka gruplarla çatışmada buluyorlar. Ya da gevşek ve esnek bir toplu
mumuz var da, üyeleri birbiriyle yabancılaştığı için yalnızlık ve engelleme do
ğal olarak anarşiye yol açıyor. Korkulacak şey şu: Bugün tüm Avrupa-Amerikan 
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Savaş 

THE BıRıH oFTHE IRısH REPUauc-1916 .. 

303 1916'da lngilizlerle çarpışan Cumhuriyetçi Iriandalı askerlerin ruhsal durumunu gösteren 
bir resim. Dublin'deki "sanat deposu"nun o sıralar ürettiği bir afışren 
(!mparatorluk Savaş Müzesi, Fotoğraf: Chris Ridley) 
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Toplumda Sanat 

kültürü aynı zamanda bütün bu yönleri içermiş görünüyor. Bir ölçüde kültürle
rimiz gevşek ve katılmasızdır; ama ulusal-devlet ve sokak çetesi düzeyinde sa
vaş için kaynakları seferber etmenin gerekli koşullarını da kapsamaktadır. 

İki diyalektik işliyor. Bunlar kardeşliğin tanımıyla ilgileniyor ve çözülme
leri, insanlığın yüz yüze olduğu en önemli kültürel sorun olarak kalıyor. İnsan
lar yeterince küçük ölçekte bir amaç açıklığında birbirleriyle nasıl sağiamca öz
deşleşebilecekler; öte yandan, gene de başkalarını "aşağı-insan" olarak görme
ye yöneiten düşmanlığı nasıl bir yana bırakabilecekler? Dahası: Ortaklaşa 
amaçlar insan çatışması konuları dışında tanımlanır mı? Daha derinde: Kültü
rün yapısal, basitleştirici katkıları insan tepkisi ve gelişmesi için var olan ola
nakların çeşitliliğiyle mutlaka çatışır mı? İnsanlar kendi çabalarının tümünü 
kültür aracılığıyla yarattıklarına göre, büyük şeyler yapma isteği, tehlikeleri gö
ze almak ve yüreklilik gösterme, bir bütünlükten kurtulup yaşamların yok ol
ması ve kaynakların savurganlığı anlamına gelebilir mi? 

Bunlar basitçe yanıtlanabilecek gibi sorular değil. Ama toptan savaşın çoğu 
ihmal edilen kültürel evrelerinden kimileri, daha yakından bakılınaya değer 
şeylerdir. Şimdiye dek araştırdığımız bütünlükte, sözcüğün en geniş anlamında 
propaganda, yirminci yüzyıl sanatında önemli bir öğe olmaktan çok, daha este
tik, önemsiz bir şey olmuştur. Kışkırtıcı başeğme ve şiddet simgeleri, imieri de 
böyle olmuştur. Kitle iletişim araçları yoluyla savaşın gerçekçi imgeleri roman
tizme karşı çıkabilir ve boşuna savurganlıkları, acıları anımsatabilir. Böyle şey
ler tarihsel yerlerinde incelendiğinde sonuçları önceden görmek kolaylaşabilir; 
aynı zamanda çağdaş kitle kültürünün olanaklarına ve sınırlarına değgin bir gö
rüşe de varıla bilir. 

304 (Sağda üstte) A.B.D. Hava Kuvvetleri'ne ait bir fotoğraf: 
"ZOO'üncü Gönüllü II ICBM Parlıyor". 

13-Zd Foto Grubu çekti (Amerikan Hava Kuvvetleri) 

305 (Sağda altta) Chouan Ayaklanması sırasında Devrimin 
iyi eğitilmiş Fransız ordusu, fanatik ama iyi silahlanınaınış 

köylülere karşı kullanıldı. Bu suluboya Le Sueur'ündür 
(George Rainbird Ltd 1 M. Bidault de L'lsle 1 Camavaler 

Müzesi, Paris) 
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Toplumda Sanat 

306 Minyatür savaş uçaklarında kullanılmak üzere plastikten yapılmış örnek uçak çıkartmaları 
(Airfix Ltd., Fotoğraf: Brian Gardiner) 
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SAVAŞ: 
Simgeler 

Kalabalık bir çeteyle gülebilirsin, değil mi.? Çeteyle 
g"itmiyorum artık. Önceleri sokaklarda koştuğum zaman 
"Vay anasını" derdi m kendi kendime, bütün bu insanlar 
orada durmuş BANA bakıyorlar ... Koşarak, bağırarak 

falan ... sadece herkesi izlerdim; ben onları iz!edim, 
kendiliğimden hiçbir şey yapmadım ... Yalnız onları 

izledim ve onlarla birlikte koştum. 

Doğu Londra'da bir Dazlaklar çetesi üyesinin sözleri 

307 Leni Riefenstahl'ın gerçekleştirdiği N azi propaganda 
filmi lstemiıı UtktJsı/nda Hitler (Ulusal Film Arşivi) 
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Sanat banşçı bir afişe olduğu 
kadar bir Nazi bayrağına da ka
tılmıştır. Salt estetik bakımdan 
bir Nazi bayrağı daha güçlü ve 
daha dramatik olabilir; büyük 
bir yoğunluğun görsel bir sim
gesi olabilir. İnsanların amblem
Iere (haç, orak ve çekiç, pulluk 
ve yıldızlar) karşı ya da onlardan 
yana duydukları coşkular sanat- · 
la savaş arasındaki bağda özel
likle güçlüdür; ama bunlar ge
nel bir anlamda ayrıca sanada 
toplumsal tu tadılık arasındaki 

işlevsel bağı da belirlerler. 
Simgesellik savaşı olanaklı 

kılan kavramsal çerçeveyle ya
kından ilgilidir. Birey ile grubu 
bir arada tutan ulusal ve dinsel 
soyut görüşleri ifade etmek için 
görsel araçlara başvurulur. Bir 
askerden takıma, bölüğe, alaya, 
ulusa uzanan temel çarpım tab
losunun, iş görebilmesi için, 

' 
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Topluında Sanat 

onu bir yerde kavranabilir yapan karmaşık bir yapıya dayanması gerekir. Derin
liğinde, savaşın varlığının bile, simgeselliğin ve onunla ilgili tumturaklılığın et
kinliğine dayandığı görülebilir. 

Stephen Crane'in öyküsjj The Red Badge oj Courage (Cesaretin Kızıl Bandı), 
yazında geniş ölçüde savaşın en canlı temsillerinden biridir ve burada öne sü
rülen başlıca görüşler, savaşçı simgelerin desteklediği kimliklerdedir. 

"Bir keresinde delikanlı ışık huzmelerinin tazı gibi sıçrayarak dalgalanan mavi lıatlara doğ
ru gittiğini gördü. Daha çok uluma vardı; şimdi de o kalabalık tutsakların ağızlarında yi tti. Yeni
den, mavi bir dalganın öylesine patırtı! ı bir güçle bir engele saldırdığını gördü ki, bu tOprağı on
lardan temizleyecek ve geriye çiğnenmiş çimenden başka hiçbir şey bırakmayacak gibiydi. 
Adamlar ileri geri, sürekli, çabuk ve ölümcül saldırışlarında deliler gibi bağırıyorlardı." 

Bu küçük alıntı sanatın askeri biçimlerinin amacını açıklayan çok şey içeri
yor. Bugün bile mavi ile gri, Amerikalılar için yaşamın kesinlikle karşıt iki gele
neği arasındaki ayrılığı simgeler. İmparatorluk iktidarının doruğundayken İn
giltere'nin küçük ordusunun "İnce Kırmızı Çizgi" tanımı da aynı gergin anlamı 
taşır. Haçlı Seferleri'nin haçları da böyledir, Romalıların kartalları da. Bayrakla
rın ve amblemierin ardında, ulusal ya da dinsel savaş şarkılarının bir ağızdan 
yükselmesinin ardında, talim taburunun savaşçı balesinin ardında, bireysel öz
deşliği dinsel ya da ulusal gruba mal etmek için üretilen binlerce simgesel de
yişin ardmda militarizmin anlamı ve özü yatar. 

308 (Solda) Bir amatör tarafından boyanmış maket asker 
(Lynn Sangster, Histotex) 

309 (Üstte) Almanya'da bir tank savaşı anısına yapılmış 
yemek tabağı (İmparatorluk Savaş Müzesi, 
Fotoğraf: Chris Ridley) 

310 (Sağda) Birinci Dünya Savaşı'nda, bir İngiliz sokağında 
"kutsal köşe" (Beaverbrook Newspapers Ltd) 
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Savaş: Simgeler 
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Toplumda Saııat 

311 İkinci Dünya 
Savaşı sırasında 

yapılmış bir 
Alman bozyap'ı. 
İngiliz basınındaki 
Yahudi etkisini 
ifade ediyor 
(Auckland 
Koleksiyonu, 
The Psywar 
Derneği) 

Bir askeri geçit resmini, bir hava filosunu ya da donanmanın gidişini gören 
herkes bu gösterilerde onlarla yeniden güçlenen coşkuların genişliğini duyar. 
İşte gerçekten bu noktada, ürkütücü bir kesinlikle uluslar arasındaki şiddet 
kavramı ve onu destekleyen kültürel biçimler tümüyle ulusal ve bireysel kim
likle karışıp birleşir, 

"Bir kez daha gediğe, sevgili dostlar, bir kez daha 

Ya da duvarı örtün bizim İngiliz öliilerimizle!, 

Analarınızın onurunu sarsmayın, ant için 

Sizi peydahiayan babalarınıza! 

Kanı bozuk adamlara gösterin şimdi 

Öğretin onlara nasıl savaşılacağını. Ve siz, iyi çiftçiler 

Kolları İngiltere'de yapılmış, gösterin bize 

Çayırlarınızın hırsını; ant içelim ki 
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Savaş: Simgeler 

Sizler atalarınıza layıksın ız, kuşkum yok; 

Aranızda öyle alçak ve aşağılık biri yok 

Gözlerinde soylu panltı olmayan. 

Görüyorum, tasmalı razılar gibi duruyorsunuz 

Atılmak için gerilerek. Av orada duruyor: 

Ruhunuzu izleyin ve bu saldırışta 

Bağı rı n: 'Tanrı Harry, İngiltere ve Aziz George'ladır.' " 

Shakespeare'in Beşinci Henry'ye söylettiği bu görkemli tiratla ilgili önemli 
nokta, yalnız "Kolları İngiltere'de yapılmış iyi çiftçiler" i birleştirip esinlendir
mek amacım değil, ayrıca onları düşmana -burada Fransızlara- karşı çıkma 

amacına yönelik olduğudur. Her savaşçı, kimlik yönünden bu ölçüde kesindir. 
Bu, Shakespeare kahramanlarıyla Yahudi düşmanlığının ya da ırkçı hoşgörü
süzlüğün en kirli ifadelerini birbirine bağlar. Bu, düşmanı insanlık dışı göster
me çabasıdır ve görevi de ya etkin güç kullanmayı engelieyebilecek düşünce 
korkusunu azaltmak ya da düşmana saldırımıza bir bahane bulmaktır. 

Bu bölümde Frank Reynolds'ın karikatürü yer alıyor: A Prussian House
ho/d Having !ts Morning Hate (Sabah Nefretini Alan Bir Prusya Ev halkı) Birin
ci Dünya Savaşı sırasında yapıldı. Kral Henry'nin tiradını tamamlayan bir işle
vi var: "Düşman" ın şişirilmiş bir temsilidir. Karİkatürün Punch'ta göründüğü 

312 "Sabah Nefretini Alan Bir Prusya Ev halkı". Frank Reynolds'ın Birinci Dünya Savaşı sırasında 
Puııch dergisinde yayımlanan, Almanlara karşıt karikatürü (Puııch'un izniyle kullanıldı) 
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313 (Sağda) !kinci 
Dünya ~avaşı sırasında 

yapılmış, Almanlara 
karşıt bir Sovyet afişi 

(Lord lar Galerisi, 
Londra) 

314 (En sağda) ı889 
seçimlerinde yapılmış, 

Yahudilere karşıt bir 
Fransız afişi (Lordlar 

Galerisi, Londra) 

Toplumda Sanat 

.sıradaki anlamını şimdi yeniden aktarmak güçtür. Ciddiye almak mı gerek 
bunu? Okuyucular, Prusyalıların böyle göründüklerine ve davrandıklarına 
gerçekten inanıyorlar mıydı? Sanırım inanmıyorlardı. Gene de o zamanların 
kötü sahne adamları gibi çatık yüzlü çoğu Alman temsilleri şimdi bize saçma 
görünüyor. Herhalde komik bulunuyordu. Bu acayiplikleri kim ciddiye ala
cak?. Dede ile nine patlayacak balonlar gibi, ana soylu bir acuze, çocuklar ve 
köpek de işin içinde. 

Yabancıların alıklığına gülmenin uzun bir geçmişi vardır; ama bu, savaş za
manında başka bir önem de taşır ve yabancıdan korkma patlamasında kendili
ğinden kabarır. Sövme sanatı, düşmanın birleşmiş hayvanlığı ve bilgisizliğin
den geçici kitle efsanesi gibi bir şey yaratarak toplumu savaşa sürükler. Rey
nolds'un karikatürü bunları gerektiği ölçüde örnekliyor ve bir bunalım zama
nında ulusal morali, bilinci ayakta tutmak çabasında sanatın katkısının belli bir 
evresini açıklıyor. 

Bu süreçler kitle geçitlerinin ya da toplantılarının, coşkusal müziğin ve 
azamedi şiirin parıltılı retoriğinde tutulduğuna göre, bunlarla ne ifade edildiği
ne serinkanlılıkla bakmak özellikle önemlidir.' İşte, profesyonel bir dille anlatı
lan ve International Encyclopedia of Social Sciences'dan (Toplumsal Bilimler 
Uluslararası Ansiklopedisi) alınan, "suçyükleme" (scapegoating) diye bilinen 
şeyin niteliğinin bir tanımı: 

Suçyükleme belki de gerginlik nedenleri üstüne odaklaştırılan ideolojinin en bayağı biçi

midir. Suçyükleme, engellenme kabahatının, gerçek nedeninden alınıp, engellenme ile bir ilgisi 

olmayan bir kişiye ya da kişilere, bir gruba ya da gruplara kaydırılınasıdır. Suçyüklemenin olabil

ınesi için suçyükleyenlerinen azından ne düşündüklerinin ve ne yaptıklarının usdışılığından ve 
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Savaş: Simgeler 

adaletsizliğinden habersiz olmaları gerekir. Onlar, suçyüklenenler kadar, ideolojinin kurbanları 

olmalıdır. Bu kurbanlar (suçyükleyenlerin kendileri), enerjilerini seferber etmek ya da saptırmak 

amacıyla onları bile bile kandıran propagandaeriarın kurbanı olabilirler ya da olmayabilir! er. 

... Her durumda, hem çarpıtılmış görüşlere seyircinin duyarlığını hem de suçyüklenenin in

cinebilirliğini anlamak için araştırma gereklidir. Bunlar görecedir. Bir suçyüklenen seçimi yalnız 

onun zayıflığıyla belirlenmez; suçyüklenen her zaman SiMGESEL OLARAK suçyükleyenlerin 

engellenmeleri ile ilgilidir." 

Bu, ırksal önyargıda bugün de karşılaştığımız bir şeydir. Karşı-Reform dö
neminde Avrupa'daki cadı avı çılgınlığında da böyle oluyordu; çünkü orduyu 
birbirine bağlayan kültürel yapışkan değildir. Ama uluslar arasındaki çatışmala
rın daha geniş görünümünde koşutluk, çoğu zaman rastlandığı gibi, çıkarların 

· ayrılığı gerçek ve pratik olduğunda bile görünür. Çarpıcı şey şudur: Çatışma 
başladığında ekonomik ve siyasal iktidar davaları unutulur; savaş, iyi ile kötü 
arasındaki karşılaşma durumuna geliverir. Kültürel yapı savaşı insanın kendisi
ne değgin en yüceltilmiş efsanesinde bir yere yükselten şeylerden biridir. Onu 
bu yüksekliklerden indirmek olağanüstü güçtür. 

315 Günah Keçisi. Bolman Hunt'ın görkemli ama aşırı dramatik resminde 
toplumbilimcilerin insan topluluklarındaki "scapegoating- suçyükleme" 
dedikleri şey konu alınıyor (Manchester Sanat Galerisi) 
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Toplumda Sanat 

317 Birinci Dünya Savaşı sırasında istilacı 
Almanlarla işbirliğinden kaçınılmasını sağlamak 
amacıyla yapılmış bir Rus propaganda karikatürü 

(Imparatorluk Savaş Müzesi) 

316 "Bez Çantalılara Karşı Ku-Klux-Klaıı" 
konulu kitaptan bir Amerikan afişi 
(Lord lar Galerisi, Londra) 
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Savaş: Simgeler 

318 Amerikan filmi Beach Red'de (Kızıl Kumsal) Cornel Wilde düşmana ateş püskürüyor 
(Ulusal Film Arşivi) 
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Toplumda Sanat 

250 

319 (Üstte solda) Birinci Dtinya Savaşı 
sırasında yapılan bir Amerikan afişi 
(Imparatorluk Savaş Mtizesi) 

320 (Üstte sağda) "ABD- Her Suçlu İz 
Bırakır" ı E. Kaxhdan. Vietnam Savaşı'na 
karşı bir Sovyet afişi 
(Galler Sanatlar Meclisi Koleksiyonu) 

321 (Solda) Birinci DUnya Savaşı 
sırasında Almanlara karşı askere alma 
kampanyası için James Momgomery'nin 
yaptığı bir Amerikan afişi 
(Imparatorluk Savaş Müzesi) 



Savaş: Simgeler 

322 Çin kızıl muhafızlarının propaganda afışi 
(Central Press Photos Ltd.) 
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Toplumda Sanal 
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323 (Solda) Yirminci yüzyılın başlarında 
Galler Krallık Alayı'nın kullandığı bir davul 
örtüsü (Galler Krallık Alayı, Fotoğraf: 
Brian Gardiner) 

324 (Altta) Birinci Dünya Savaşı sırasında 
kullanılan bir miğferdeAlman imparatorluğu 
kartalı (İmparatorluk Savaş Müzesi, 
Fotoğraf: ]ıılian Sheppard) 



Savaş: Simgeler 

325 Birinci Dünya Savaşı'nda bir Fransız kasabasında, tutumluluğu desteklemek için dikilmiş bir "idol" 
(Beaverbrook Newspapers Ltd.) 
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326 "Utku Yolları". Birinci Dünya Sava§ı'nın sonunda, 
Paris,te düzenlenen ateşkes kutlamalarını gösteren bir fotoğraf 
(Beaverbrook Newspapers Ltd.) 



1 

1· 327 H.M.S. Be!lot!O'nın Rozeri 
(İmpararorluk Savaş Müzesi, 
Fotoğraf: Brian Gardiner) 

Topluında Saııat 
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Savaş: Simgeler 

328 Birinci Dünya Savaşı'na katılan çeşitli ülkelerin ürettikleri rozetler, 
posta kartları, yardım kurdeleleri 
(Imparatorluk Savaş Müzesi, Fotoğraf: Chris Ridley) 
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Toplumda Sanat 
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329 (Üstte solda) Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan, 
üstünde "Alçakgönüllü iki Belçikalı kadının İngiltere'ye 
borçluluk duygularıyla" yazılı elişi bir bayrak 
(İmparatorluk Savaş Müzesi; Fotoğraf: Brian Gardiner) 

330 (Üstte sağda) Avrupa madalya ve kurdelelerinden 
seçmeler (imparatorluk Savaş Müzesi; Brian Gardiner) 

331 (Altta) San Roınaııo Bozgunu. Paolo Uccello'nun 
Rönesans başlarında yaptığı savaş resmi. Aynı zamanda 
bir perspektif denemesidir (Ulusal Galeri, Londra) 



SAVAŞ: 
İmgeleır 

rea!izm, ad; gerçeklerle yüz yüze gelmek yeteneği ve isteği; pratik gö
rüş; kuruntu ve gerekçeler bulma yok/uğu; yazında ya da sanatta 
kimi gerçekleri oldukları gibi, iizel!ik!e çirkin yanlarıy!a betimle
mek girişimi, açık sözünü sakınmaz doğruluk; (felsefe) nesnelerin 
her görenden bağımsız gerçek varoluşları olduğu kuramı; genel dü
şiinlerin (idea) gerçek varoluşları olduğu kuramı. 

Penguin Sözlüğü'nde "Realizm"in tanımı 

332 Daha, Daha Yukartya. Bemard Partridge'in 
Birinci Dünya Savaşı sırasında Punch'ta yayımlanan 
karikatürü (Putıch'ın izniyle kullanıldı) 

Sanat, yaşamdan kopuk de
ğildir. Gene de kendi kimliğini 
korur. Kendi görsel dilinin öğe
leriyle, kendi koyduğu ve kabul 
edilmiş tarihsel öncüllerle iş gö
rür- ancak öyle iş görür. Bu, bir
çok düzeyde böyledir. Yurtse
verlik posterlerinde bir çeşit jest 
vardır, kapak kızlarında bir baş
kası. Yenilikler belirginleşerek 
bir akım olurlar. Halk imgelemi, 
belli bir biçimin kalıpları yoluyla 
iletişim sağlayan bu sınırlı alan
ların binlereesiyle gerçekleşir. 

Böylece alay bandının görsel dili 
siyasal karikatürün görsel dilin
den bütünüyle başkadır ve bu 
başkalık iletişim olasılığının 

önemli bir parçasıdır. Her biçi
min ayrılığı bakana bir görüş çer
çevesi, demecin nasıl okunacağı
na değgin görsel bir ipucu verir. 

Kalıplarla iletişim arasındaki bağ, karşımızdaki ister Uccello'nun San Ro
mano Bozgunu olsun ister Punch karikatürü, sanatın çelişkin niteliği ile bizi yüz 
yüze getirir. Bir Punch karikatürü her şeyden önce bir Puııch karikatürüdür. Şu-
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Toplumda Saııat 

333 "ldı Hatte Einst E in Schönes Vaterland; Es W ar Ein Traum" 
(Bir Zamanlar Güzel Bir Anayurdum Vardı; Bir Hayalmiş). 
Birinci Dünya Savaşı'nda savaş alanında bir Alman cesedi 
(Beaverbrook Newspapers Ltd.) 
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nu bir kural olarak önerebiliriz: 
Bir ressam yalnız yaşamdaki 

olaylardan esinlendiği için de
ğil, sanat tutkusu olduğu için 
resim yapar. Bir film yönetme
ninde film tutkusu vardır, yal
nız toplumsal amaçla ya da sa
dece iletişim kurma isteğiyle 

film yapmaz. Bir yazar için de 
böyledir; yapıtının başlangıç 

noktası elbette öteki yazılardır. 
Bir sanatçının yaşamında sana
tın rolü, toplumun yaşamında 
sanatın rolünden başka olmalı
dır. Savaşın yorumunda sanatın 
rolünü ele aldığımızda bunu 
anlamak önemlidir; çünkü bu, 
sanatın ne söyleyebileceğini ve 
onu nasıl söyleyeceğini etkiler. 

Örneğin, her iki dünya sa
vaşında da resimler yapan Paul 
Nash'in yapıtı bir sanatçının 

kendi görüşüne uygun imgeleri 
hangi yolda aradığını gösterir. 
Nash'in yapıtı doğal olarak lirik, 
İngiliz kırsal kesiminde mev
simlerin geçişiyle ilgili panteis
tik duygular üstüne kurulduğu 
için onun savaş resimleri çoğun
ca tam barışçıdır. Onun ünlü Bi
rinci Dünya Savaşı yıkımını ko
nu alan We are making a New 
World (Yeni Bir Dünya Kuruyo
ruz) adlı resmini, cephedeki 

Savaş: İmgeler 

334 Yeni Bir Dünya Kuruyoruz. Paul Nash'in Birinci Dünya 
Savaşından bir yıkım resmi (Imparatorluk Savaş Müzesi) 

335 Lewis Milestone'un savaş karşıtı All Quiet on the Western Front 
(Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) filminden bir sahne 
(Ulusal Film Arşivi) 

gerçek koşulların fotoğraflarıyla karşılaştırmak ilginçtir. Korkunç kızıl buluta ve 
ön plandaki mantar gibi tümsekiere karşın, resmin yapısına ve düzenine daya
nan bir düzenlilik duygusu vardır. Bu düzenlilik fotoğrafların duygusuz karga
şasında hiç görülmez ve N aslı'in kendi duyarlığından gelir gibidir. Belki de bir 
sanatçı olarak konuyla uzlaşabileceği tek yoldur bu. Nash, İkinci Dünya Sava
şında Güneydoğu İngiltere göğündeki uçak fılolarının güzel bir resmini ve -çok 
etkili bir resim olan- boş bir kumsala vuran dalgaları anımsatan bir biçimde yı
ğılmış, düşürülen Alman uçaklarından bir kümenin resmini yaptı. 
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Toplumda Sanat 

336 Goya'nın Savaş Felaket/ai gravürlerinden biri 
(British Museum) 
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Savaş: imgeler 

Ama sanatla günlük yaşam ve imgelem dünyası 
arasındaki etkileşmenin büyük kargaşasını en dra
matik olarak gösteren Goya'dır. Belki de hiçbir sa
vaşçı savaşa değgin kahramanlık kurunrusunun kö
tülüğünü böylesine bir güçlülükle yorumlamamış ya 
da onun bilinçsiz dehşet ve olumsuzlukta temelini 
böylesine kesinlikle göstermemiştiL Önemli olan ve 
onun yapıtı için başlıca gereçleri sağlayan olaylar, 
Fransız Devrimi ve sonrasının yol açtığı karışıklıklar
la doğrudan ilgilidir. Gene de, Goya'nın Savaş Fela
ketleri konusundaki büyük gravürlerinin yalnızca ya 
da başlıca kendi yaşantılarından kaynaklandığını 

sanmak anlamsızdır. Onlarda sanat öncülleri, gravür 
tekniği, gerçek olaylar, Goya'nın savaştan duyduğu 
dehşet ve kendi imgesel yaratısı arasındaki karmaşık 
bir gerilim vardır. Bu derinlikler zaten Goya'nın için
de olmasaydı, onları böyle yorumlayamazdı. Andre 
Malraux Satiirn, Goya Üstüne Bir Deneme adlı kitabın
da bunu açıklıyor: 

"Gene, öncekinde bir büyücülük anlatımı olmadığı gibi bu

rada da bir savaş anlatımı yoktur. Felaketler'de 'yaşamdan gelen' 

öğe CajJrichos'ta olduğu gibi gerçekten çok azdır ... Bütün sanatçı

lar gibi Goya gereksindiği şey için gerçeği yoklayıp aramıştır; bir 

jesti, bir çeşit ışığı, sık sık bir ifadeyi çevrelerinden ayırarak kendi 

düşüne, onların biçimlendirdiği düşüne sokmuştur." 

Aynı zamanda, onun yapıtı gününün karışıklık
larından kaynaklanıyordu ve onlarla acı bir ilgisi var
dı. Malraux şöyle yazıyor: 

"Bir sanatçıya onun yaşam boyu saplantılarını bir halkın 

acılarında biçimlendirip ifade etmek görevi sık sık mı veriliyor? 

O zamana değin tam bireyci olan sanatı, birden İspanya'nın kar

deşliğini ifadeye başlıyor ... Felaketler yalnız acılı bir yurtseverin 

değil, kandırılmış bir dostun yapıtı olarak alındıklarında tam an

lamlarını kazanırlar; onlar, ülkesine Rus birlikleri giren bir ko

münistin not defteri gibidirler." 

Yüz altmış yıl sonra yaşayan bizler de Goya'nın 
anlamını ve yapıtının bizim bunalımlarımızı, karan
lık gecemizi aydınlattığını görüyoruz: 
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337-339 Goya'nın 
Savaş Fe/ak etleri 
gravürlerinden ikisi 
ve bir ayrıntı 
(British Museum) 

"Onun dehası başka kaynaklardan fışkırır: 

S ümer şarkılarından beri süregelen konuşma

dan, işkence edilmiş bir çocuğun kapalı du

dakları ile çağlar boyu görünmeyen -belki de 

amansız- bir Tanrı'nın yüzü arasındaki ko

nuşmadan. Goya ayrıca öteki yana da tanıklık 

eder. Sonsuz bir sefaler alayı çağların derin

liklerinden bu dehşet figürlerine doğru devi

nirve onların işkencelerine onun yeraltı koro
su ile katılır." 

Goya öfkeyle sorar: "Niçin?" Hem 
metafizik hem tinsel bir sorudur bu; 
savaş gerçeğinin ötesinden acının ve 
yaşamın anlamına erişen bir soru. Bu 
soru ve Goya'nın onun için bulduğu 
görsel biçim, şimdi de canlıdır. Ama 
Goya bir sanatçı olduğu için onun ya

pıtını sanat ve tarih bütününden tam olarak koparmak olanaksızdır. Malraux 
kitabını şu sözle bitiriyor: "Ve şimdi çağdaş resim başlıyor." 

Goya'nın şaşırtıcı başarısı, şiddetin boşunalığını açıkça ortaya koyan bir bi
çim geliştirmesidir. Onun imgeler dili, serüven öykülerinin romantik ürpertisi
ne yeterince karşı koyacak kadar güçlüdür; onun paçavralar içindeki askerleri 
parlak üniforma ve bayrak simgelerine yönelik etkili bir azarlamadır. Goya'nın 
dünyasında kazananlar yoktur; ancak kurbanlar vardır. Öldürenler ve ölenler sı
nırlı ve insanlık dışı bir şiddet dünyasına birlikte batarlar: Bu dünya kara ve da
raşlık, yabanıl ve ezicidir. 
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-' --:1. 

340 Fougasse'ın Birinci OUnya Savaşı döneminden bir karikatOrU: Yaıısı şöyle: Birinci Alçak: 
"- Geriye çekilirken burada durduJtumuıu anımsıyor musun George?" ikincisi:"- Pek degil. 
Irmatın yanındaki, korudaki şu kOçOk köy mUydU, yoksa kaıedrali ve fabrikaları olan şu yer miydi?" 
(/'undı'ın izniyle kullanıldı) 
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Goya, başkalarının da kullandığı parlak bir araç üretti. Onun dışavurumcu
luğu, şiddetin saçmalığını belirleyen kullanışlı ve çok beğenilen bir yöntem ol
du. Bu, çeşitli yollarla, imgelemlerine sızan hayaletler aracılığıyla, çağlarının 
koşullarına saldıran büyük sanatçıların bir tutumu olmal).la kalmayıp boş yurt
severliğe ve şoven vurgunculuğa ısırıcı bir biçimde uygulanan, yirminci yüzyı
lın da benimsediği kara güldürünün de temeli oldu. Birinci Dünya Savaşı tufa
nından sonra, düş yıkımı şimdiye dek üretilmiş en acı güldürünün konusu ol
du. Bugün böyle bir güldürü dal budak salmakta, insan soyunun çağlar boyu 
süren zayıflıkianna saidırınayı ve eleştirmeyi sürdürmektedir. On Emir'in "ka
ba güldürü" bir nüshasıdır bu, gerçek umutsuzluğun korkunç keskinliğini taşı
maktadır. Kurumların gücüne ve usdışılığına, ödevi bilincin, çıkarı insanlığın 
üstüne yükseltip onlara düşünmeden hizmet edenlere yönelik bir saldırı olarak 
bu, toplumda sağlıklı ve canlandırıcı bir öğedir. 

Goya'nın dünyasındaki insanların yüzleri, sağ kalmışların görünümünde
dir: Korkunç bir kazayı atiatmış gibidirler. Gözleri yuvarlak ve şaşkındır. Top
rağa yakın dururlar. Kirlidirler ve gülmezler. Bu bir insan durumu olup bunu 
biz en çok fotoğraf aracılığıyla gördük. Goya'nın Fransız-İspanyol savaşı sıra
sında yaptığı aynı yorgun gözler, sayısız Birinci Dünya Savaşı fotoğraflarından 
da bakarlar. Goya fotoğrafı önceden bildi; ama savaşın gerçek imgesine ve anla
mına değgin bu gerçekçilik evresi, romantizm boyunca kitle iletişiminin taşıdı
ğı bir şeydi. Daha barışçı bir dünya kurmak için, insanın çabalarına onların en 
büyük katkılarından biri olmalıdır bu; her şeyden önce de, "yağmalanmış geç
miş" e değgin kasvetli gerçeği göstererek Sassoon 'un asker şarkısındaki "Yaba
nıl ve kaygısız, keskin ve güçlü" yalanını ortaya koyar. 
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341 Vietnam'da 
Amerikan 
Birlikleri. 
Çavuş Sam 
Wallace'ın çekri,ği 

fotoğraf (MACOI) 



Savaş: İmgeler 

342 Öleıı Soıı Adaııı, İkinci Dünya Savaşı sonunda Robert Capa'nın çektiği fotoğraf (Magnum) 
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Kameranın icadından önce bir savaşın ya da savaştaki bir askerin her tem
sili, bir resim ya da yontu biçiminde yeniden yaratmayı (yeniden düzenlemeyi) 
gerektiriyordu. Sanatçıların yapıtları yüzyıllarca devlet ve kilise iktidarı meka
nizmasında bütünleşmiş ve onların sanatlarının diline bu iktidarı sorguya çek
me izni. pek s eyrek verilmişti. Basının icadı bir dönüm noktasıydı; ama cesur, 
zeki generalin portresi ya da savaş resminin estetik görkemi gibi sonunda sıra
dan askerin acısını da. geniş ölçüde yaygınlaştıran fotoğraf oldu. 

Ezilmiş kalıntılar, kuruyan bir kan birikimisinde uzananların fotoğrafları 
ancak tek başına ölümü gösterir. Sargıların altından bakan yuvarlak, şaşkın göz
ler ancak bireysel yorgunluğu ve yitikliği gösterir. Savaşın ve utkunun simgesel 
efsanesi elbette yıkılmamıştır; ama sonraki insanın durumu açıkça ortaya kon
muştur. Tim O'Sullivan'ın Amerikan İç Savaşı'nda çektiği ölü bir Güneyli as
kerin ünlü fotoğrafı ile Robert Capa'nın seksen yıl sonra çektiği Ölen Son Adam 
aynı şeyi söylerler. 

Gene de, kameranın hiçbir anlamda bu çeşit bir gerçekçiliğin otomatik 
üreticisi olmadığını ve böyle bir gerçekçiliğin savaşa karşı propaganda ile oto
matik olarak değiştirilemeyeceğini görmek önemlidir. Yirminci yüzyıl imgele
minin gelişiminde kameranın çok önemli olmasına karşın, fotoğraf ve sinema 
geniş bir imgelem alanını kapsar ve bu uzantıda onların yardımı örtünçtür. 
Bunlar en insancadan en sömürücüye kadar bir bütünlük sunarlar. Pratikte si
nema gerçekçi olmaktan çok romarıtiktir. Doğru olan, kameranın, kitle iletişim 
araçlarıyla birleştiğinde savaşın karışık ve yabanıl olduğu gerçeğini iletmede 
büyük bir gizilgüç taşımasıdır. Buna gazetelerin ve bir dereceye kadar devlet
ten bağımsız öteki iletişim araçlarının da haber verme olanağı eklendiğinde, 
düşün tarihinde yepyeni bir şey var olmuştur. 

Bu noktada, gene de, tekerlek tam döner ve kaydetmedeki gerçekçi açık
lık onun tam gelişimini olanaklı kılan teknolojik bulgularla buğulanır. Bu du
rum özellikle eğlencenin haberler ve bdgesellerle aynı yerde olduğu televiz
yonda keskindir. Bir tek gösteri ortamın gereksinmeleriyle pek çarpıtılmaz; bu
na karşılık programların art arda gelişi nesnelliği yok edebilir ve olayların öne
mini çarpıtabilir. 

The Listener'da (Dinleyici) Krishan Kumar, bu açıdan neler olabileceğinin 
iyi bir örneğini veriyor: 

" ... Bir Ulusal Şiddet Komisyonu iki ile altmış beş yaşları arasındaki ortalama Amerikalıların 

yaşamlarının yaklaşık dokuz yılını sadece televizyon önünde oturarak geçirdiklerini saptadı. Or

talama her 14 dakikada bir şiddet olayı ve 45 dakikada bir öldürme olayı görüyorlar. 

Bu şiddetin çoğu siyasal dır. Yakınlarda bir İngiliz araştırmasında en çok öldürmenin hangi 

programlarda olduğu sorulduğunda, çocukların çoğunun yanıtı 'Haberler' oldu." 

Burada gerçekçi kaydın niteliksel kanimsarlığı olarak görünen bir nokta 
var: Onun çok büyük ölçekte çoğalması ve çay masası ile kahve fincanı yoluyla 
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343 Savaşa 
Uygun. George 
Grosz'un 
1916-17'de 
çizdiği bir resim 
(Çağdaş Sanat 
Müzesi, 
New York; 
A. Conger 
Goodyear Fonu) 

katılmayı kışkırtan güçlü bir iletişim ortamı. Bu körelmelerin ya da keskinlik
terin onun vuruşuyla mı oluştuğunu henüz kimse söyleyemez: Kesin olan, 
onun halka etkisi konusunda ayrı ayrı programları tartışarak bir yargıya varıla
mayacağıdır. Televizyonda gerçekçilik ve romantizm, doğru demeç ve sahte 
yaşantı öylesine birbirine kenetlenmiştir ki, Amerikan toplumbilim profesörü
. n ün dediği gibi bu (hidrojen bombasından sonra) "bugünün dünyasında en 
tehlikeli şeydir." 

İzlemektc olduğumuz denklem karmaşıktır. Savaş ve iktidarla ilgili eski ef
sanelerin yıkılınasında ve sanatın toplumsal baskının hiyerarşik düzeninden ayrı 
kalması yolundaki gelişirnde büyük umutlar vardı ve gene var. Savaş konusunda 
iki kültürel gelişme izledik; bunların ikisi de romans kültürüyle askeri ve ulu
salcı simgeselliğin kültürlerini güçlendirmenin karşısına konulabilir. Ama bu 
gelişmeler, geniş bir seyirci kitlesine erişebildiklerinde, büyük toplumsal gücü 
ve etkinliği olan hiyerarşik kurumlarca sağlanan teknolojik araçlara dayanır. 
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344 1871 Paris Komünü'nden bir fotoğraf (Manseil Koleksiyonu) 

Bu noktada söyleyebileceğimiz şudur: Şimdi dünyada canlı olan öyle ülkü
ler ve umutlar var ki, bunlar geleneksel kültürel yapılarda yoktu. Olsa bile an
cak pek küçük ve ekonomik ayrıcalığı olan bir azınlığa ulaşabiliyordu. Ayrıca 
eşitlik ülküleri, bunları ciddiye almaktan uzak bir mutlu azınlığa bir aykırılık 
gibi gelebilirdi. Şurası açıktır ki, kapitalist olsun komünist olsun, hiçbir kitle 
sanayi kültürü henüz insan kardeşliğinin gerçekçi ifadesinde etkili bir "seman
tik bütün" geliştirememiştir. Öte yandan, bu bölümde tartışılan gelişmeler sa
vaştaki insan imgesini kökten değiştirdi. Bunlar sıradan askeri, ondan bir çeşit 
karşı-kahraman oluşturmak için ön plana itti. Katianma ve sağ kalma yoluyla, 
onun sefaletinin gerçeğinin kavramcılığı da, insanlığının kavramcılığının bir 
parçası oldu. 

Bu, tüm ayrılıklara karşın gerçekleşen büyük bir başarı oldu. Ondakuzun
cu ve yirminci yüzyılın dağdağasının önemli ve etkin kültiXrel sonucu olarak, 
devlet desteğindeki propagandanın değil de bunun kalıcı oluşu şaşırtıcıdır. So
nuç, düşünce ve eğitim özgürlüğünlin büyük liberal ülkülerine, insandan gele
bilenzeka ve sevgiye, sanayi devriminin doğurduğu teknolojik ortamın insan
cıl gizilgücüne bir armağandır. 
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345 Yıkıntılar arasında çalışan eski bir fotoğrafçıyı gösteren bir resim (Mansell Koleksiyonu) 
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346 (Üstte) Dresden'in İngiliz ve Amerikan hava saldırılarından sonraki görünümü. 
Alman fotoğrafçısı Richard Peter'in bir dizi dokunaklı resimlerinden biri (Richard Peter) 
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347 (Üstte) İtalyan sanatçısı Alberto Marrini'nin bir dizi posta kartından 
ikisi. l914'te yapılan bu resimler Almanya ve Avusturya'ya saldınyor, 
İtalyan yurtseverliğine sesleniyor. Adı Danza Macabra Europea 
(Avrupa Ölüm Dansı) olan dizi, keskin gerçeküstücü imgelerin 
kullanılışıyla ilgi çekiyor (İmparatorluk Savaş Müzesi) 

348 (Altta) "Bugün Bir Buyruğunuz Var mı Efendim?" 
Almanlara karşı bu Ingiliz karikatürü ölümü ve Kayzer'i gösteriyor 
(Imparatorluk Savaş Müzesi; Hodder ve Sroughton) 
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Savaş: İmgeler 

349 (Solda) N azi Partisi'nin gazetesi Vö!kischer Beobachter'in 31 Ocak 1933 tarihli nüshası 
(John Frost Koleksiyonu; Fotoğraf: Chris Ridley) 

350 (Üstte) Ünlü İngiliz dergisi Picture Post'tan iki sayfa 
(John Frost Koleksiyonu; FotoğrafChris Ridley) 
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351- Opus lııtenıatioııa! adlı Fransız dergisinin çağdaş şiddete ayrılmış sayısında kullanılan 
montajdan ayrıntı. Kompozisyon, Polonyalı sanatçı R. Cieslewicz'indir 
( Opus International) 
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SAVAŞ: 
Banş İçin Savaşım 

Orr de!iydi, şu halde yer gô'revine yerleştirilebi!irdi. Bir tek şey yap
ması gerekiyordu: B öyle bir istekte bulunmak. B öyle bir istekte bu
lunduğu an delifiği geçmiş olacak, dolayısıyla görev uçuşuna çık
ması gerekecekti. Orr, daha sık gô'rev uçuşuna çıktığı takdirde deli, 
çıkmadığı takdirde akıllı olacaktı. Ama akıllıysa, uçuşa çıkmak 
zorundaydı. Eğer uçuyorsa deliydi ve uçmak zorunda değildi. 
Ama uçmak istemiyorsa akıllıydı ve uçma!ıydı. Madde 22'nin 
akıl/ara durgunluk verecek kadar basit bir madde olması karşısın
da Yassarian afallamıştı. Uzunca bir ıs lık öttürdü. 

Joseph Heller'in Madde 22'sinden. 

352 Ağlayan Kadın. Pablo Picasso bu resmi, 
İspanya İç Savaşı'nda bir hava saldırısında öldürülenlerin 
anısına gerçekleştirdiği büyük duvar resmi Guenıica'ya 
çalıştığı sıralar yaptı 

(Pallas Gallery Reproduction; S.P.A.D.E.M. Paris, 1974) 
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Geçen iki yüz yıl, idealizm 
açısından ütopyacı, ama yapı

lanlarda aşırı pratik bir dönem 
oldu. Bu bileşimin sonucu, yal
nız düş yıkımını ve sinisizmi ar
tırmakla kalmadı, ayrıca kültür 
üstüne konulan gerginlikleri 
içerme ve yorumlamada kültü
rün yeteneğine de meydan oku
du. Durağanlık yerine değişikli
ğe bağlı bir kültür evriminin et
kisi artık kültürün ne olduğunu 
ya da nasıl iş gördüğünü bile
mediğimiz bir durum yarattı. 

Şimdiye dek eşitlikçi görüş
lerin, teknolojinin bol bol üret
meye başladığı, ama ayrıca 

"verimliliği" artırmak için hi
yerarşik organizasyon talebin
de bulunduğu bir dönemde ilk 
kez tutarlı bir devrimci ifade 
aldıklarını gördük. Bu şimdi 

de çağdaş paradoksun özünde 
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bulunan bir birliktir ve bizi kesinlikle ondokuzuncu yüzyıl gelişmelerinin 
bütünlüğünde bir yere getirir. İnsan kardeşliğini ve eşitliğini duyurmada 
köktenciliğin çok büyük başaniarına geniş ölçüde örgütlenme ve kısıtlı kay
naklar için şiddetli bir rekabet isteyen çok başarılı bir ekonomik dünyada ta
nık olunuyordu ve bu haHi böyledir. Psikanalizin kurtarıcı bulguları, daha az 
değil daha çok sıkı düzenli bir yaşam biçimi isteyen nesnel bir dünyaya yer
leştirilmişti. Kitle iletişim araçlarının hızlı gelişmesi tarihte öyle bir anda yer 
aldı ki, bunların başlıca işlevleri hoşgörüsüz bir gerginlikten ya da sıkıcı bir 
ekonomik varoluştan bir kaçış sağlamak oldu. Genel eğitimin yaygınlaştırıl
ması, üst düzey eğitim kurumlarında yapılan değişikliklerin yetersiz olması 
nedeniyle, bu kurumlarcadesteklenen ve serbest bırakılan fikirlerle, kapasi
telerle uyuşamamıştır. 

1790'da ölen İskoç iktisatçı Adam Smith'in yapıtma bakarsak, bu temlerin 
daha o zamanlar sanayi yaşamının gerçeği olarak gelişmeye başladığını görürüz. 
Smith, çağdaş toplumun temel niteliğinde, iktisadın etkisinin ilk yasalarından 
birini buldu. Ortaçağ'dan beri etkinliklerini artırmakta olan ekonomik ve tek
nolojik güçlerin önemini özetledi. "İşbölümü" diye bilinen üretim tekniğini 
ele alırken, tam bir doğrulukla iyi eğitilmiş uzmanların çağdaş dünyasının do
ğuşunu önceden bildi. İşte ünlü kitabı The Wealth of Nations'tan (Ulusların Zen
ginliği) bir alıntı: 

"Büyük ve ticari toplumlarda ... düşünmek ve uslamlamak tüm başka işler gibi özel bir iş ol

maktadır; bu işi çalışan geniş kalabalıkların düşünce ve usuyla halkı donatacak pek az sayıda ki

şiler yapacaktır." 

Böyle yüksek düzeyde bir genelierne ancak etkin sanayi pratiğinin doğru 
bilgisi üstüne kurulabilirdi. Onun gördüğü uzmanlık eğilimi çok etkiliydi ve 
toplumdaki eski iş ve zanaat ilişkilerini baştan başa yıktı. Bununla ilgili büyük 
insansal anlam değişikliğini görmek için Marksist olmak gerekmez. Gene de, 
komünist devletler de kendi en verimli girişimlerinde bütünüyle aynı bürokra
tik ve yabancılaştıncı yapıyı gösteriyorlar. Bizim için dikkati çekici nokta, böy
le hiyerarşik örgütlü bir uzmanlığın eşitliğe ve liberalizme ne denli katı ve sıkı 
geldiğini görmektir. İşbölümü, sorumluluk bölümü değildir. Tam tersi. 

Gene de, işbölümünün bir başka başarılı yanı vardır. "Ulusların Zenginli
ği", insan refahının gelişmesi, aydınlanmanın yayı !ışı sonucu uyarlığın genişle
mesi umutlarının anlamı üstünde durur. Smith, işbölümünün toplumda radikal 
bir öğe olduğunu öngörür. Teknolojiye ve çağdaş üretim yöntemlerine daya
nan verimlilikteki artışın kaçınılmaz olarak toplumdaki iktidar ilişkilerini de
ğiştireceğini görüyordu. Gerçekte öngördüğü, derebeylik soyluluğunun sonu 
ve orta sınıfların doğuşuydu; bu, demokrasiye ulaşınasa bile, gene de açıkça bir 
bolluk ekonomisinin başlangıcı anlamına geliyordu. Smith, uygar bir topluluk
taki bir işçinin bile "on bin çıplak, yabanıl insanın yaşamlarının ve özgürlükle-
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353lcatlar Yüzyılı. 1851 Büyük Sergisi sırasında yapılan bir baskılı dokuma. Sergi, ilerlemeye, 
sanayiye ve teknolojiye üçboyutlu bir övgü niteliğindeydi. Çoğu mizahçılarsa geleceğe 
kuşkuyla bakıyorlardı (John Johnson Koleksiyonu; Bodleian Kitaplığı, Oxford) 

rini n saltık efendisi olan birçok Afrika kralı" ndan daha rahat olacakları bir za
mana bakıyordu. Smith kıtlık kalktığında insanların işbölümünün zaten üret
ken yeteneklerini artırdığı aynı yolda öteki yeteneklerini de artırmaya açık ola
caklarını tartışıyordu. 

Her aç adam kıtlığın bozucu ve yıkıcı yanları konusunda Smith'e katılır. 
Sanayileşmenin yapısal sertliğinin, servet birikiminden umulan ilerlemeleri ne 
denli olumsuz etkilediği kolay kolay değerlendirilemez. 

William Morris, kendi dergisi The Commonwealth için 1890'da yazdığı 
"News From Nowhere" (Hiçbir Yerden Haberler), geleceğin ideal bir sosyalist 
dünyasını sunuyordu. Bizim bildiğimiz siyaset orada yoktu. Para, mal, rekabet, 
çirkinlik ya da ağır sanayi sorunlan olmayan bir topluluğun çalışmalarını tanım
lıyordu. Erkekler ve kadınlar aylak olmak istemedikleri için çalışıyorlardı: 
Çünkü yaptıkları iş onları soylulaştırıyor ve geliştiriyordu. Bu Hiçbir Yer'de ya
şam biçimi inceydi, hoştu: İngiltere, herkesin eskiden soylulara özgü olan tatlar 
ve uğraşlada ilgileneceği yeterinden çok boş zamanı ve kaynakları olan bir köy
lü demokrasisi olmuştu. 
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354 İngiliz filmi Cumartesi Gee~si, Pazar Sabahı'ndan bir kare. 
Sanayileşmenin gerçeklerini gösterıneye çalışan ilk filmlerden biridir 
(Ulusal Film Arşivi/Woodfall Film Production Ltd.) 
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Morris'in dünyasında oturanların toplumsal çalışmalarla ilgili sorunları na
sıl çözdüklerini görmek yararlıdır. Aşağıdaki alımıda zaman yolcmiu Morris, 
British Museum'a yakın bir köyün bir evinde oturmakta, o zamanlar düşünül
düğü gibi ondokuzuncu yüzyılın korkunç tarihiyle hala ilgilenen yeni kırsal 
Londra'da oturan pek az kişiden biriyle, Old Hannon'la konuşmaktadır. Ütop
ya'da "işlerin nasıl yürütüldüğü" üzerinde konuşurken hükümet ve yasalar ko
nusuna değiniyorlar: 

"'Bu iş nasıl oluyor?' dedim. 

O şöyle dedi: 'Bakın, bizim yönetim birimlerimizden birini alalım: Bir komün ya da bir semt 

ya da bir mahalle (eskiden bunlar arasında büyük ayrım olduğu halde şimdi ufak ayrımiarına göre 

bunlara üç ad veriyoruz). Sizin öngöreceğiniz gibi, böyle bir bölgede kimi komşular bir şeylerin 

yapılması ya da yapılmaması gerektiğini düşüne bilirler: Yeni bir halkevi yapılması, kullanışsız ev

lerin yıkılması, ya da sözgelimi eski çirkin demir köprü yerine bir taş köprü yapılması gibi. Bürok

rasİden önceki zamanların eski diline göre verdiğimiz adla Mote'un (Kurultayın) gelecek olağan 

komşular toplantısında bir komşu değişikliği önerir, elbet herkes kabul ederse ayrıntılar dışında 

tartışma olmaz. Bunun gibi, öneriye kimse arka çıkınazsa öneri düşer; ama öneren bunu toplantı

dan önce başkalarıyla konuştuğu için böyle bir şey pek olmaz. Ama diyelim konu öneriidi ve ona 

katılanlar oldu. Komşuların azınlığı ona karşı çıktıysa, eski köprü n ün bir süre daha kullanılabile

ceğini ve şu sıralar onu değiştirmeye değmeyeceğini düşünüyorlarsa, bu kez oy sayılmaz ve resmi 

tartışma gelecek toplantıya ertelenir. Bu ara lehte ve aleyhte tartışmalar yapılır ve böylece herkes 

ne olup bittiğini anlar. Komşular yeniden toplandığında düzenli bir tartışma olur ve sonunda el 

kaldırılarak oy lama yapılır. Oy lar birbirine yakınsa sorun gene gelecek toplantıya bırakılır; oylar 

arasındaki ayrım büyükse azınlığa daha genel görüşe katılıp katılmayacağı sorulur. Çoğu zaman 

355 Savaştan Önce ve Savaştan Beri. Amerika'nın güney ve kuzey eyalerleri arasındaki iç savaştan önce ve 
sonra zencilerin yaşamlarını karşılaştıran bir Amerikan baskısı (The Be ttmann Arehive Ine. New York) 
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bunu kabul ederler. Karşı çıkariarsa sorun üçüncü kez tartışılır; azınlığın sayısı arrmamışsa artık 

azınlıktakiler çoğunluğa katılırlar. Sanırım bunların sorunu daha ileri götürmelerini n yan-unutul

muş bir kuralı vardır; ama her zaman onlar inandırılmaktadır. Belki de görüşleri yanlış olduğu için 

değil, topluluğu görüşlerine inandırama yacaklan ya da inanmaya zorla yamayacakları için.' 

'İyi ama oylar hala birbirine yakınsa ne olur?' dedim. 

'İlke olarak ve böyle davaların kuralına göre öneri düşer ve çoğunluk böyle küçükse, o an

daki durumu değiştirmernek zorunda kalırlar. Ama şunu söyleyeyim size, gerçekte azınlık bu 

kuralı pek seyrek ortaya atar; genellikle dostça ötekilere katılır.' 

'Biliyor musun, bunda demokrasiye çok benzeyen bir şeyler var; oysa sanırım çok önceki 

yıllarda demokrasinin can çekiştiği düşünülüyordu.'" 

Hiçbir Yer'in gerçek amacı, her ütopyacı kitap gibi, gelecek bir dünya için 
kesinlikle uygulanır nitelikte bir program yapmaktan çok, şimdiki zamanın ku
surlarına dikkati çekmekti. Topluluğun işgörme yönteminin dikkatle çizilmiş 
resminin değeri, Morris'in çağdaşlarının kendi zamanının gene dikkatle göste
rilmiş kötülüklerini, amansız kapitalizmin İngiltere'nin sıradan halkına baskı
sından kaynaklanan şu yabancılaştıncı kötülükleri kabul edip etmeyeceklerine 
bağlıdır. Yaşam ve sanatın gerçek duyusal değerleri yerine para ve mal değerle
rinin getirilmesi, ona göre sefalete ve eşitsizliğe yol açmış; çoğunluk için köle
lilde, azınlık için hırslı bir düşkünlükle sonuçlanmıştır. 

Morris bizim için özellikle ilginçtir, çünkü katılımcı demokrasisini planlar
ken bununla ilgili başlıca üç değişkeni belirlemiştir. İşi ve ölçüyü ele almış, ama 
bunu ancak herkesin "siyasal" güçten ve gayri safi milli hasıladan eşit pay aldığı 
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357 "Ağız Kokusuna Son,', Anierikah grafik tasanıncı Seymour Chwast'ın savaş karşıtı posteri 
(Push Pin Studios Ine.) 
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bir toplumsal yapı kurduktan sonra yapmıştır. Bu üçlü arasındaki ilişkiyi görmüş 
ve bunların birbirine etkisini de açıklığa kavuşturmuş görünüyor. Öteki ondo
ktızuncu yüzyıl sosyalist ütopyacılarının aksine o, sorunun özünü teknolojinin 
niteliğinde ve üretimin teknolojik araçlarına bağımlı bir dünyanın gelişiminde 
görmüştür. Çalışmanın bu yolunda Morris'in hiçbir umut görmediği bellidir. 

Bu kitabın aşama aşama gösterdiği şudur: Adam Smith'in aydınlanma 
umudunun gerçekleşmemesine karşın, Morris'in suçlamalarını kabulde kuş
kulu olmalıyız. Teknolojinin savaşın kahramanlık imgesini nasıl yıktığım ve 
bunun yerine onun sıradan halka acı çektirme yeteneğinin gerçeğini getirdiği
ni görmüştük. Sanayileşme yıllarında halk yığınları geçmişin kişiliksizliğinden 
kurtuldular. Bu yıllarda bireyle eğitim, yönetim, refah gibi kültürel kaynaklar 
arasındaki ilişkinin içeriği ve anlamı konusundaki genel kanılarda çoğu iyiye 
yönelik dramatik değişiklikler oldu. Öte yandan, bolluk, hırsı başıboş bir de
receye çıkardı ve rekabeti ekonomik gelişmede ana yapısal bir öğe olarak kut
sallaştırdı. Dünyanın zengin üçte biri, dünyanın daha yoksul bölümüne yete
rince yardımda bulunmakta ya da onların karşılıklı ilişkilerini kabul etmekte 
güçsüz kaldı. İnsanlar bir tüketim girdabında demokrasi, liberalizm, eşitlik gi
bi kavramlarla ilgilerini yitirdiler. 

En umutlandırıcı belirtiler yapısal konulara döndüğümüzde görülüyor. 
Kültürün şimdiye dek sağlayabileceğini ispatladığı değişim derecesi oldukça 
büyüktür. Bu, büyük ölçüde esneklik gösteriyor. Gelecekte daha uzak uygula
maların olması olasılığı görülüyor. Hiyerarşik örneklerin güçlü basitliğini görsek 
bile, geçen iki yüzyıl daha geniş incelikierin ve kapsamların da yaşayabileceğini 
gösteriyor. Pratik uygulamalar olmasa bile, karşılıklı bağımlı ve kardeşçe bir 
dünya olasılığına varabileceğimiz kavramlar zaten var. Nerdeyse rastlantıyla, sa
nayi devrimi, toplumsal devrimde gelecek salıneyi de getirebilecek biyolojik ve 
kültürel koşulları da yaratmıştır. Adaletsizliğin ve tehlikenin varlığı biliniyor. 

358 Fransız Devrimi sırasında üretilen İngiliz gizli madalyonları 
(James Klugmann Koleksiyonu; Fotoğraf: Chris Ridley) 
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359 Pieter Brueghel'in Ö!ıimıln Zaferi'nden ayrıntı 
(Prado, Madrid) 
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Teknoloji, kendine özgü güçte ve bütünlükte bir iletişim ağı yarattı. Ortamda, 
yeni görsel gerçeklerin gelişimi için tarihsel öncüller ve çağdaş yetenekler var. 
Değişim, İkinci Bölüm'de belgelediğimizden daha belirgin olmayacak. 

Yakınlarda Herbert ]\llarcuse Das E nde der Utopie'de (Ü topyanın Sonu) kül
tür ve toplumda gerçekten kesin bir değişiklik olacağından söz etti. Şunu sap
tadı: "Özgür bir toplumun gerçekleşmesi için gereken tüm maddesel ve dü
şünsel güçler vardır." Doğru gibi görünüyor bu. Bizler şimdi bir çağın sonunda
yız. Sanayileşmenin ilk aşaması dönemini kapadı; daha sorumlu bir toplum bi
çimi yaratmak için sanayi devriminde ortaya çıkan pratik ve düşünsel kaynak
ları kullanma yollarını bulmak, şimdiki zamana düşer. Marcuse şimdiki zamanı 
bir karar anı olarak görüyor: "insanca bir toplum ve çevresi için yeni olanaklar 
eskinin bir devamı olarak kavranamaz, eskisinin aynı bir bütünlüğün içine bile 
konamaz." Bununla Fransız ve sanayi devrimlerinin getirdiği aynı oylumda bir 
kavramsal kopmadan söz etmek istiyorsa, bunu kabul etmek kolaydır. Halk 
imgelemi yeni biyolojik ve toplumbilimsel kurarnları henüz bütünüyle sindir
memiştir; kültür dünyası da eğitimin etkisi ya da gerçek demokratlaşmanın ifa
de ettiği kültür ve iktidar kaynaklarındaki kutuplaşma değişikliğiyle uzlaşma
mıştır. Bunlar bir araya geldiğinde ve kitle iletişim araçlarıyla beslendiğinde so
nuç gerçekten dramatik olabilir. 

Umut şu olmalıdır: Kitle iletişim araçları, insanın adalet için derin istekle
rine, tatmin ve servet için isteklerine yanıt verecek kadar, yeterince büyük, ye
terince özgür ve yeterince ulaşılabilir bir sistemdir. Başarı barış getirecektir. 
Başarısızlık sanat ve toplumun insanca dünyalarının titizlikle yapılmış ama kırı
labilir yapısının yıkımı olacaktır. İnsan gibi böylesine uygarlık sağlayabilen bir 
yaratığın böyle bir değişme için gerekli kültürel temeli yaratmasını olanaklı kı
lacak imgesel sıçrayışı yaparnaması için, gerçekten bir neden yoktur. Ne de ol
sa, gördüğümüz gibi, önceleri buna benzer sıçramalar yapmıştır. 
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