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«Her şey 
mümkündür.» 

• «Zevkler ve renkler üzerine 
tartışılmaz.» 

 

• «It’s all a matter of taste.» 

  «Her şey bir zevk 
 meselesidir.» 

 

• «Über den Geschmack 
lässt sich nicht streiten.» 

 «Zevkler üzerine kavga 
 edilmez.» 



Sanatın Yeri 



Sanatsal tavır, sanatsal 
davranış insanın doğayla, 

bir varlık olarak diğer 
canlılarla, bir tür olarak 

kendisiyle ve içinde 
yaşadığı toplumla 

ilişkisinde sergilemiş 
olduğu en eski tavır ve 

davranışlardandır.  



Öyle ki, yazı dili dahi mağara 
duvarlarına yapılan resimlerde 
kullanılan sembollerin 
basitleştirilmesi sonucu ortaya 
çıkmıştır. 



Latin alfabesinin «M» harfi ilk 
mağara resimlerinde dalgaları 

ifade eden şekilden türetilmiştir. 





İletişim biçimi ve aracı 
olarak sanat. 

Yeni iletişim araçlarının 
ve biçimlerinin kaynağı 

olarak sanat. 



Her iletişim anı, 
örneğin bir konuşma 
durumu, hep bir şey 
üzerinden başka bir 
şey üzerine kurulan 
(dolayımlı) ilişkidir. 





Her iletişim teorisinin 
gerçekliğe uygun olabilmesi 
için, bütün felsefi düşün ve 

bilgi  alanlarını harekete 
geçirmesi gerekir. 



 Tarih öncesi insanın sağlam ontolojik ve 
epistemolojik bir duruşu olması gerekir. 

 Bu, herkes için az çok bağlayıcı olan bir 
gerçek ve doğru anlayışını gerektirir. 











Picasso: «Avignonlu Genç Kızlar» 





Durum 



«Geçen yüz yılda 
yeşeren resim 

sanatı tipi, 
hakikati tam 

olarak resmedip 
ortaya koyma 

amacından 
giderek 

tamamıyla vaz 
geçti.» 

Carolyne Korsmeyer 



«…bu amacı mümkün 
kılmak için ‘hakikat’e dair 

duyularımız artık yeterince 
paylaşılmamaktadır.» 



Alfred Meister (1888-1914),  
«Zaman Gerçeği Kurtarır» «…çağdaş felsefi 

gerçek teorileri 
tipik olarak resmi 
veya (başka) 
dilsel olmayan 
birlikleri gerçek 
değeri olmayan 
şeylere eşlik 
etmeye davet 
etmiyor.» 



«Sıkı anlamda ‘gerçek’ 
ve ‘yanlış’ın 

önermelere veya dilsel 
belirlemelere ait 
özellikler olduğu 

konusunda (…) büyük 
bir çoğunluk 

hemfikirdir…» 



«…ve şimdi örneğin tablo gibi bir 
şeye ‘gerçek’ dendiği zaman, 

bunun ya türetilmiş (ikincil) ya da 
metaforik olduğu 

düşünülmektedir.» 
 

Carolyne  Korsmeyer, 
«The Eclipse of Truth in the Rise of Aesthetics», 

BJA, c. 29,  no 4, Sonbahar 1989, s. 293-302. 



Nesneli ve bütünü gören 
estetik bakışın körelmesi… 

 Empirizm 
 Pozitivizm 
 Pragmatizm 
 Kantçı felsefe 
 varoluşçuluk 



Nesnel 
ne demektir? 

Nesnelin üç anlamı 

1. Nesnel, özneden 
bağımsız, daha doğrusu 
bilgi edinme sürecinden 
bağımsız olma demektir. 

Kuşkusuz bilgi öznesi 
olmadan bilgi edinmek 

mümkün değil. Fakat 
nesnelin bu anlamı 
epistemolojik değil 

ontolojik soruları konu 
edinmektedir. 

Stefan Morawski, 

«On the Objectivity of 
Aesthetic Judgement», 

BJA, c. 6, no 4 (Ekim 
1966), s. 315-328. 



Nesnel 
ne demektir? 

2. Öznenin nesneye bağımlılığı anlamına 
gelmektedir. Bu bağımlılık bilgi edinimini 
belirlemektedir. Örneğin duyusal veriler 
olarak. Kırmızılık ve ağırlık öyle bir şey 
temsil etmektedir ki, bu bir şey sağlam 
ontolojik temele sahiptir. Fakat bunlar 
öznesiz varolaması düşünülemez. Bunlar 
hakikatin yapısal özelikleridir. 



Nesnel 
ne demektir? 

Nesnelin üç anlamı 

İki temel duruş: 

a) Thomas Reid, Martin   
Heidegger 

b) Smith, Hegel ve Marx 

John Locke’un 
birincil ve 
ikincil 
nitelikler 
ayrımı ve ağır 
tartışma dolu 
sonuçları. 



Nesnel 
ne demektir? 

Sonuç: Duyusal 

verilerin algılayan 
özneden bağımsız olarak 
varolması mümkün 
değildir. ikincil nitelikler 
özneden tamamıyla 
bağımsızdır. O halde, 
nesnelin ikinci anlamı 
hem ontolojik hem de 
epistemolojik bir anlam 
içermektedir. 

John Locke’un 
birincil ve 
ikincil 
nitelikler 
ayrımı ve ağır 
tartışma dolu 
sonuçları. 



Nesnel 
ne demektir? 
 

3. Son olarak nesnel, 
tarihsel bir dönemde 

nüfusun önemli bir 
kesiminin bir değeri 

paylaşması demektir. Söz 
konusu «önemli kesim», 

bir halkın hatta insanlığın 
önemli bir kesimi olabilir. 

Burada söz konusu olan 
epistemolojik bir 

süreçtir. 

Stefan Morawski, 

«On the Objectivity of 
Aesthetic Judgement», 

BJA, c. 6, no 4 (Ekim 
1966), s. 315-328. 



Nesneli ve bütünü gören 
estetik bakışın körelmesi… 

 Empirizm 
 Pozitivizm 
 Pragmatizm 
 Kantçı felsefe 
 varoluşçuluk 









Sanatın Kökeni 
Anlamı 



«…insanı sanat 
eserleri  yaratmaya 
iten gereksinim 
hangisidir?» (s. 41) 

Sanat  
neden var? 



«Bu 
özbilinci 
insan, iki 
biçimde 
elde eder.» 



«İnsan diğer canlı 
varlılardan farklı olarak 
kendini varlık olarak iki 
varlıkmış gibi düşünüp, 

kendini kendi düşüncesinin, 
tasavvurunun konusu 

yaparak kendine dair bir 
bilince ulaşır…  Andrea Denis 

«Kırmız Elbiseli Kadın» 

Teorik olarak 



«…insan, yüreğinde onu hareket ettiren, 
derinlemesine araştıran ve iten hakkında 
kendisini bilince kavuşturmak zorundadır; 
ve asıl kendi kendisine bakmak, 
düşüncenin karşılaşıp bulduğu özü, 
kendine hedef edinmek ve kendinden 
ürettiğinde olduğu gibi dışarıdan aldığında 
da kendini tanımak zorundadır…» 



Edeltraut Göpfert «İnsan/Balık Diyaloğu» (2007) 



«Bu özbilinci 
insan, iki 
biçimde elde 
eder.» 



«…insan, kendine 
dolaysız verili 

olanda, kendine 
dışsal olanda, kendi 
kendini yaratma ve 

onda kendini 
kavrama itisine 

sahip olduğu için, 
pratik etkinlik 

aracıyla kendi için 
olur.»  

 



«Bu amacını 
insan, üzerine 
içinin 
mühürünü 
bastığı dış 
şeyleri 
değiştirerek 
gerçekleştirir.» 

 

Elmar Vogel 

Harp (uyum) 



«İnsan özgür özne 
olarak bunu, dış 

dünyanın da kaba 
yabancılığını ortadan 

kaldırmak için ve 
şeylerin şeklinde 

kendisinin dış 
hakikatinin tadına 

varmak için yapar.» 



O halde, sanata olan genel gereksinim 
akıllı olandır. İnsan iç ve dış dünyayı 
bir nesne olarak kendine tinsel bilinç 
konusu yapmak ister. O bunda kendini 
yeniden tanımak ister. O bu tinsel 
özgür gereksinimini, içsel olanı kendisi 
için yaparak ama aynı zamanda bu 
kendi için olanı dışsal olarak giderir… 



 Gerçek  
      İyi  
         Güzel 



Afşar 
Timuçin 

Sanat eseri 
sanatçı, 
eleştirmen 

ve tüketici 
üçgeninin 
ürünü olarak 
ortaya çıkar… 

Estetik yargı zorunlu olarak 
özneldir. Fakat her öznel 
kaçınılmaz olarak nesnel ve 
evrensel olanı içinde 
barındırır. 



Sanat-Zanaat 

ayrımı üzerine 
«İnsanların maddeye 
dayanan 
gereksinimlerini 
karşılamak için 
yapılan, öğrenimle 
birlikte deneyim, 
beceri ve ustalık 
gerektiren iş, sınaat.» 

«Hiçbir vatandaşa benim 
zanaatı tavsiye etmem.» 

N. Hikmet 



İşbölümü 

  Yabancılaşma  

     Homo Esteticus  



Teşekkür ederim… 


