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SUNUŞ: "NİÇİN FELSEFE"

Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakiiltesi Dekanlığı ve Kültür İşleri Daire Başkan-
lığının işbirliği ile düzenlenen "Felsefe Söyleşileri" başlıklı program, üniversitelerin, sade-
ce kayıtlı öğrencilerine değil, farklı toplum kesimlerine de bilgi aktarması gerektiği düşün-
cesiyle hazırlanmıştır. Ayrıca, Türkiye gibi nüfusuna oranla yetişmiş insan gücü bakıının-
dan sınırlı olan bir ülkede, başta insan kaynağı olmak üzere tüm kaynakların akılcı bir bi-
çimde değerlendirilmesi, büyük önem taşımaktadır.

Bilgi; ancak dünyayı, hayatı değiştirdiğinde ve insanlar arasında sağlıklı bir işbir|iği
oluşturduğunda anlamlı olabilir. Günümüzde sık sık yinelenen bir deyim var: "bilgi top-
lumu" deyimi ve bu deyime bağlı olarak birçok kişi de sık sık "bilgi toplumunı.ı oluştur-
mak" tan söz ediyor. Bu söz, aynı zamanda büyülü bir söz gibi görünüyor; gerçekten kulağa
çok hoş geliyor. Ancak bu sözün gereklerini yerine getirmek hiç de kolay değil. Çünkü
"bilgi" den ne anlaşıldığı çoğu kez, pek de doğru bir biçimde ortaya konulamıyor. Bilgi
olanla bilgi olmayan birbirine karıştırılıyor. Yaşamımızı değiştiren, dönüştüren bilgi aynı
zamanda güçlü de kılıyor. Bilgi türlerinden özellikle biri, kendimizibize anlatıyor; işte bu
bilginin öteki adı FELSEFE.

Felsefe her türlü varolanı bilinçli bir biçimde anlamanın temel yolu; insanın zihinsel
gücünü bir bakıma en üst düzeyde kullanmasını sağlayan bir etkinlik. Öyleyse düşünmeniır
ve bilmenin bu yolunu daha yakından, tarihsel boyutunu da hesaba katarak aıılamaya
çahşmak son derece anlamlı olsa gerek.

Üniversitemizin, düşünmenin bu en temel etkinliğini anlaşılır bir biçimde, isteyen her_
kese sunma çabası, gerçekten de çok önemli görünüyor. Yapılacak çalışmalann asıl amacı,
insanın kendisini ve içinde yaşadığı dünyayı bağlantıları içinde anlamasına yardımcı
olmaktır.

Her yıl iki ay sürecek olan bu etkinlikleri gerçekleştirmemizi sağlayan Üniversite yö-
netimine; bize katkıda bulunan bütün öğretim üyelerine: programın hazırlanışında ve uygu-
lanışında emeği geçenlere; yapılan çalışmaların kitap haline getirilmesini sağlayan Maltepe
Üniversitesi Rektörlüğüyle İstanbul Marmara Eğitim Vakfi yönetimine; programa katılan-
lara en içten teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. Mücella IJLIJĞ
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
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ciniş

Bu kitapta yer alan Felsefe Söyleşileri -I ve Felsefe Söyleşileri -II, 200l ve 20O2

yıllarının Nisan ve Mayıs aylarında, Maltepe Üniversitesinin Dragos kampüsünde gerÇek-

leştirildi.

Felsefe Söyleşilerinin birincisi, genel felsefi söylemde yer alan temel yaklaşımları,

kavramları ve sorunları belirgin kılmaya yönelikti. Ancak yapılan sunumlarda yer yer felse-

lb tarihi bilgileri de öne çıkarıldı.

3 Nisan - 29 Mayıs 200l tarihleri arasında haftada bir gün ve iki saat olmak üzere ger-

çekleştirilen çalışmalara hemen her kesimden, meslekten kişiler, sivil toplum kuruluŞların-
da yönetici olarak çırlışan uzamanlar katı[dı.

ilk haftanın konusu "Yapı ve İşlev Kavramları Açısından Felsefe"ydi. KonuŞmacı
Betül Çotuksöken. felsefenin bir düşünme biçimi olmasının yanlstra; bir bilgi türü de oldu-

ğunu belirterek. felsefenin yapısal özelliklerini oıtaya koymaya çalıştı ve felsefenin işlev-
leriııi farklı önermeler biçiminde sıraladı.

Ona göre:
* Fe|sefe, dışdünya-düşünme ve dil arasındaki ilişkileri açıklar.
* Felsefe varolanın bitinmesinin nasıl mümkün olduğunu ortaya koyar. Felsefe, bireysel

olanla evrensel olan arasındaki ilişkileri inceler.
* Felsefe, varolanı nasıl anlamlandırdığımızı gösterir,
* Felsefe. varolan üzerinde düşünmenin yollarını gösterir.
t Felsefe. düşünme üzerine düşünmenin yollarını gösterir.
* Felsefe, dil üzerine düşünmenin yollarını gösterir.
* Felsefe, yargıda buluııma yetimiz üzerinde düşünmenin yollarını gösterir.
* Felsefe, bilimsel bilgi üzerinde düşünmenin yollarını gösterir.
x Felsefe, bir etki söz olarak, dünyayı değiştirmenin yollannı gösterir.

İkinci haftanın konusu "Eskiçağ (Antikçağ) ve Ortaçağdi Felsefe"ydi. Betül

Çotuksöken söyleşiyi başlatmak üzere, Eskiçağ felsefesindeki temel yönelimlerin ardında
yer alan soruları belirgin kılmaya çalıştı ve sörular eşliğinde her iki dönemi yansıtan sapta-

malarda bulundu. "Logos", "arkhe" kavramları ele alındı. Daha sonra da mutlak varlığa
yönelen Ortaçağın temel sorunsalları gözler önüne serildi.

Tüten Anğ, 17 Nisan 200l günü yaptığı çalışmada aşağıdaki sorular ve sorunlara
ilişkin saptamalan felsefi antropoloji bağlamında ele aldı. İnsanla ilgili kavrayış, herhangi

bir felsefi söyleınin en belirleyici ögesi olduğu için, böyle bir etkinlikte insan felsefesine
yer vermek büyük önem taşıyoldu.
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"İnsan Felsefesi" başlıklı çalışmanın soru bağlamları ve temel saptamaları şöyleydi:* İnsanın kendisini bilmesi insana ne sağlar?
* Antropolojinin tarihsel kökenleri: Kant'ın önemli rolü.
* Bir bakış biçimi olarak ve bir felsefe disiplini olarak: İnsan felsefesi ya da felsefi antropoloji
* Felsefi antropoloji alanında ortaya konulan kuramlar (teoriler) nelerdir?
* Bir kuram olarak "Gelişme Psikolojisi" kuramı nedir?
* "Geist Kuramı" nedir?
t "Biyolojik Kuram" ne anlama gelmektedir? Modern biyolojiyle ilgisi nedir?
* "Kültür Antropolojisi Kuramı" nedir?
* Felsefi Antropolojinin ontolojik temellere dayalı olması ne demektir?
* İnsanın varlık yapısının özellikleri ya da nitelikleri nelerdir?
* İnsanın varlık yapısına ilişkin nitelikler nasıl sıralanabi|ir? Bu bağlamda dikkate

alınması gereken kavramlar ve belirlenimler nelerdir?
* Bilen bir varhk olarak insan.
* Yapıp eden bir varlık olarak insan.
* Değerleri duyan bir varlık olarak insan.
x Tavır takınan bir varlık olarak insan.
* Önceden gören, önceden belirleyen bir varlık olarak insan.
* İsteyen bir varlık olarak insan.
* Özgür bir varlık olarak insan.
* Tarihsel bir varlık olarak insan.
* İdeleştiren bir varlık olarak insan.
* Kendini birşeye hasreden, bir şeyi seven bir varlık olarak insan.
* 

Çalışan bir varlık olarak insan.
* Egiten ve eğitilen bir varlık olarak insan.
* Devlet kuran bir varlık olarak insan.
* İnanan bir varlık olarak insan.
* Sanatın yaratlcısı olarak insan.
* Konuşan bir varlık olarak insan.
* Biyopsişik bir varlık olarak insan.
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Tüten Anğ, Takiyettin Mengüşoğlu'nun insan felsefesi kavrayışı çerçevesinde yukarıda
sıralanan konuları ana çizgileriyle e|e aldı.

İnsan bilen ve eyleyen bir varlık olarak kendini gerçekleştirir. Doğru eyleıncle
bulunma ve doğru değerlendirmeler yapabilme belki de insan dünyası için asıl amacı
oluşturmaktadır. Söyleşilerin dördüncüsünde İoanna Kuçuradi bu konularda söyleşiye
katılanları aydınlattı 've şu sorulann yanıtlarını bulmamıza yardımcı oldul özet olarak
şunları dile getirdi:

"Etik son l5-20 yılda moda bir sözcük oldu. Ne var ki, kullanıldığı bağlamlara bakılır-
sa, 'etik' sözcüğünün en az üç ayrı anlamda kullanıldığı görülür: değişik ve değişken de-
ğerlendirme ve davranış norm bütünleri anlamında; meslek kodları anlamında ve felsefenin
bir alanı anlamında. 'Etik' sözcüğünün bugün imlediği üç farklı kavramın karıştınlmaması



için, isim olarak 'etik' sözcüğünü yalnızca felsefenin alanı için kullanmayı yeğliyorum; di-

ğer iki anlamı için 'ahllk' ve 'ahliklılık' sözcüklerini kullanıyorum.
Ahlfiklar, büyük bir kısmı farklı topluluklarda farklılık gösteren, aynı toplulukta da

zaman içinde değişen normlardan - kültürel değer yargılan ve davranış kurallarından -

oluşur. Bu normlar, deneysel kaynakhdır. Belirli koşullarda türetilip geçerli kılındıkları
toplulukta, o topluluk üyelerinin o koşullarda yarannı/çıkannı korumayı amaÇlarlar. Bu tür

davranış norınları, isabetli türetildikleri zaman, toplumsal yaşamda önemli bir iŞlev görür-

ler. Değer yargıları ise ezbere değerlendirmelere götürürler.

Ahlakhhk normları, genel geçer kılınmak üzere ortaya konur. Bunlar da davranış

belirleyen normlardır. Meslek kodları, mesleği İcra eden herkesten -nerede ve ne zaman

olursa olsun- dile getirdikleri normlara uygun davranmasını buyururlar.
Felsefenin bir dalı olarak Etik, normlardan değil, bilgilerden oluşur. Bilme konusu

yaptığı, çok genel anlamda, insanlararası ilişkilerde değer sorunları ve eylem sorunlarıdır.

Değerlendirme bir insan fenomenidir. Değerlendirmelerde bulunmadan yaşamak ve ey-

lemde bulunmak olanaksızdır. Ancak, yaşamda yapılan değerlendirmelere baktığımızda, bu

cleğerlendirmelerin çoğu zaman değerlendirilen nesnenin değerinin bilgisine götürmediği-

ni, ezbere değerlendirmeler olduğunu görüyoruz.
Değerlendirmelerin yaşamda nasıl yapıldığına baktığımızda, üç farklı değerlendirme

tarzıy |a karşı laşırı z.
Bunlar:
a. Değerlendirileni, değerlendirenle özel ilgisinden dolayı iyi-k<lttl, güzel-çirkin ve

bu gibi sıfatlarla nitelendiren değerlendirmeler;
tı. Değerlendiren için geçerli değer yargılanndan hareketle yapılan değerlendirmeler ve

c. Değerlendirileni anlama, değerini belirleme ve değerliliğini-değersizliğini -insan

türü için öneınini- ortaya koymaya çalışan değerlendirmeler.

Böylece 'değer atfetme' ve 'değer biçme' dediğim ilk iki türden değerlendirmelerin öz-
nel ve göreli olmaları kaçınılmazdır. Bir değerlendirme ancak üçüncü tarzda gerçekleştirile-
bildiği zaman, değerlendirilenin değerinin bilgisine götürebilir. Değerlendirme, bütün ey-

lemlerimizin ilk, en temelde bulunan ögesidir."

Felsefenin ayrıldığı uzmanlık alanları her geçen gün biraz daha çoğalmaktadır.
Bunların içinde estetik de öteden beri büyük bir yer tutmaktadır. Ismail Tunalı bu konuda

söyleşiye katılanlan aydınlattı ve özet olarak şunlan söyledi: "Insan, hazır olarak bulduğu
bu dünyayı, diğer canhlann aksine, değiştirme ihtiyacı duyar. Bu değiştirme, akıl, isteme ve

beğeni yetileriyle gerçekleşir.
Değişime uğrayan dünya, bir bilgi, bir ahlak (etik) ve bir estetik dünya olarak doğar.

Bu üç insansal dünyanın üç temel değeri vardır: bilgide doğruluk, ahlakta iyilik ve estetikte
güzellik.

Estetik dünya, insanın yaratıcl hayal gücüyle dünyayı değiştirme sürecinde, bir estetik

süje ile bir estetik obje arasında meydana gelen bir ilgiye dayanır. Estetik süje, böyle bir
ilgide haz duyan bilinç varlığı, estetik obje ise, doğal nesnelerden, sanat yapıtlarından, en-

düstri ürünlerine kadar uzanan geniş bir ye|pazeyi kapsar.
Bu bakımdan estetik, bir lüks değil, tersine, bilim ve ahlak kadar insan varlığı için

zorunlu bir felsefe bilimidir."
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ESTETİK

İsmail TUNALI

Estetik, sözcük anlamında duyusallığın, duyulur algının sağladığı bilgi üzerine bir
kuram, bir bilim olarak düşünülür. Estetiğin bir bilim olarak kurulması ve bu adı alması ya-
kın bir tarihte gerçekleşmiştir. Bu bilimi kuran ve ona adını veren Alman dıişuntır
Alexander Gottlieb Baumgarten'dir (l714-62). Baumgarten, l750-58 arasında yayımladığı
Aesthetica adlı yapıtıyla bu bilimi temellendirmiştir. Aydınlanma dönemi filozoflarındİn
Alman Christian Freiherr von Wolff'un (1679-1'r.54) öğrencisi olan Baumgarten, hocasının
sisteminde bulduğu bir eksikliği tamamlamak istemiştir. Bu eksiklik, "duyu bilgisi"dir.
Wolft', duyu bilgisini incelemeden bırakmış, Baumgarten ise bu bilginin nasıl yetkin bir
bi,lgi olabileceği sorununu inceleyerek söz konusu bilimin doğmasına neden olnuştur.
Baumgarten'e göre, estetik, duyulur bi|ginin bilimidir (scientia cognitionis sensitivae) ve
zihin bilgisinin bilimi olan mantığın duyu bilgisi alanındaki karşılığıdır. Zihin bilgisinin
Yetkinliğine hakikat dendiği gibi, hakikatin duyu bilgisi alanındaki karşıhğı da gtizelliktir.
Güzellik, duyu bilgisinin yetkinliğidir. Mantığın konusu nasıl hakikati araştırmaksa,
estetiğin konusu da güzelliği araştırmaktır. Bu anlamda estetik, güzelliği araştıran, güzellik
üzerine düşünen bir felsefe bilimidir.

Estetik, her ne kadar bağımsız bir felsefe bilimi olarak Baumgarten tarafından
kurulmuŞsa da, içerdiği sorunlar eski Grek düşünürlerinden beri genel felsefe sorunları ara-
sında araŞtırılmıŞtır. Bu sorunların en başında güzellik ve sanat konuları gelir. Bunun için,
bir güzellik felsefesi ve bir sanat felsefesi anlamında estetiğin daha Antikçağda kurulmuş
olduğu söYlenebilir. Bugün artık estetik olanla güzellik ve sanat sorunlarının örtüşmediğ-i
aÇık olarak bilinmektedir. Ancak, güzellik ve sanat sorunları günümüzde de estetik olanİn
kaPsamı iÇinde yer alır. Bundan ötürü, estetiği, tarihi-sistematik açıdan belirlemek isteyen
bir ÇalıŞma, kendiliğinden bu iki kavramdan, yani güzellik ve sanat kavramlarından hareket
edecektir.

Gündelik dilde güzel bir davranış, güzel bir çalışma, güzel bir iş, güzel bir kanıt, güzel
bir ameliYat vbg. iyi, yararlı, doğru ve başarılı gibi değer kavramlanyla eşanlamlı oİarak
kulla4ilan "guze|" değeri, aslında özel bir değeri, estetik değeri gösterir. Bu özel ve dar
anlamında güzel, estetikçe değerli olan şeyle aynı anlama gelir. Güzel bir manzara, güzel
bir YaPı, güzel bir tablo, güzel bir roman vbg. anlatımlar söz konusu nesnelerin, estedklön-
den değerli olduğunu bildirir. Ancak güzel, bu estetik sınırlar içinde de çeşitli anlamlarda
anlaŞılır ve farkh biçimlerde tanımlanır. Bunun doğal bir sonucu. olarak da değişik estetik
anlayıŞlar iÇinde çeşitli güzellik tanımlarıyla karşılaşılır. Bu nedenle, güzel ve güzellik, bir
tanımla aÇıklanamayan bir değer kavramıdır. Güzelin belirlenmesinde tutulacak yol, bun-
dan ötürü tarihi-sistematik bir yol olmalıdır. Böyle tarihi-sistematik açıdan gıizele bakıldı-
ğında, onun kimi zaman obje (nesne: güzel denen şey, bir manzara, bir tablo, bir şiir vbg.),
kimi zaman da süje (özne: güzel denen objeden hoşlanan, haz duyan insan) açısından 

-ele

alındığını ve bu bakış açılarına göre de, objeden kalkan bir objektivist [nesnelci] güzellik
anlaYıŞıYla süjeden kalkan bir sübjektivist [öznelci] güzellik anlayışının ortaya çıkİığı gö_
rülür.

Objektivist güzellik anlayışı, kendi içinde içerikçi bir metafizik güzellik anlayışıyla
formalist (biçimci) bir güzellik anlayışı olarak ikiye ayrılır:
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l. İçerikçi metafizik güzellik anlayışı, ilk olarak Platon'da (M.Ö. 428-3481347 ) görülür.

Güzelin ne olduğunu felsefi-metafizik yönden ilk soran ve bunu başlı başına bir kitaP,

Hippias Meizoıı inuyuı. Hippias), phaklros (1943) ve Symposion,un (şölen |9,7211958])

konusu yapan Platon'a göre güzel, bir ideadır, hakiki varlıktır, özdür. BöYle bir idea ve

hakiki varlık olarak güzel, aynı zamanda hakikat ve iyi'dir. Doğada güzel denen nesneler,

bu hakiki varlıktan, gize| irleasından pay aldıkları öIçüde güzeldirler. Plotinos'a (M.S.205-

270) göre ise güzelliğin kaynağıyla varlığın kaynağı aynıdır ve bu da her şeyin türüm

(enı,aİatio) yoluyla meydana geldiği Bir'dir. Bir, her şeyin başı olan Mutlak'tır. Bu Mutlak

Bir aynı ,o.undo iyi'dir ve iyi olduğu için de Tanrı'dır. Güzellik Bir' in ıŞığı ile ıŞımak

karanİıktan, yani maddeden kurtulmaktır. Ruh Bir'e ne kadar yaklaŞırsa, maddeden ve

maddeye bağİı tutkulardan o ölçüde kurtulur ve güzelleşir. Bu, mİstİk ve panteİst [Tanrı'Yı
dtınyayla öz-<leşleştiren] bir güzellik görüşünü ortaya koyar. Böyle metafizik bir güzellik

gtırtİşıİ yüzyıllar sonra Alman idealist düşünürlerinde de görülmektedir. Onlar iÇin de

ğtır"İılt, yine irlea ile ilgilidir. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling'e (l775-1857) göre

ğtizellik, mutlak sembolik olan şeydir, sonsuz olanın sonlu olanda görünüşe Çıkmasıdır.
Ğeorg Wilhelm Friedrich Hegel'e (l770-1831) göre ise ide'nin ya da tin'in (Geist) duYusal

olarak görünüşüdür. Güzellik ide olduğuna göre, güzellikle hakikat bir bakıma aynıdır.

Ancak, .güzellik bir başka bakımdan hakikatten aynlır. Bu ayrıhk, ide'nin görünüş

durumuıİa gelmesi, duyularla kavranabilir olması bakımından ortaya Ç*ar. İŞte, ide'nin

böyle görünüş durumuna gelmesi güzellik'tir. Fransız estetikçi Paul Soriau da(1852,1927)
gıiİeıııgi apaçık bir yetkinlik (l' övidente perfection) olarak kavrar. Çağdaş düşüncede de

line ttıyıe bir içerikçi metafizik güzellik anlayışına rastlanır. Alman düşünür Nicolai

İlartmann (l882-ı950) güzelliği, tinsel varlığın maddi varlıkta görünüşe ulaşması diye

tanımlar. Martin Heidegger'se (1889-1976) güzelliği, varlığın gizlilikten kurtulması, gün

ışığına çıkması olarak anlar. Bu ba, hakikatten başka bir şey değildir.

2. Biçimci güzellik anlayışıysa güzel denen objeden, doğa varlığından ve özellikle de sanat

yapıtİndan yola çıkar ve onda, güzelliğini oluşturan biçimsel matematik nitelikler bulur. Bu

onİuy,ş,n aa başİnda yaşlılık dönemindeki Platon bulunmaktadır. PythagorasÇılık'ın etkisi

altın<laki Platon, güzelliğin doğru orantıya dayandığını söyler (Philebos, 1959 [1943]).

Aristoteles de (MÖ. 384-322) güzelliği formel-matematik olarak belirler. Ona göre,

güzelliğin temel ögeleri düzen, simetri ve sınırlılık olduğu gibi, güzelin aynı zamanda

belirli bir büyüklüğü de vardır. (Poeıika, l984 tl96l]). Güzelliğin böyle biçimsel açıdan

kavranması estetik tarihi boyunca sürüp gider. Bu biçimsel ilkeler SIMETRI ve

proportiuı'dur [ORAN]; eurhythmie (orantı) ve harmoni'dir [armoni, UYUM]. Simetri, bir

hgıİrtın parçalarının uygun bir düzenini gösterir: öyle ki, bu düzen içinde belli bir noktada

uutun, tİl< tek parçaların düzeni bakımından uzayda eşit yarıya bölünür. Proportion da, iki
büyüklük ya da bir bütünün parçaları arasında hoşa giden bir oran anlamına gelir. Daha

ilkçağdan beri güzelliğin bu biçimsel ilkeleri araştırılmış ve zaman zaman her ŞeYin

gıiİeİiglni sağlayan ideal bir oranın var olduğuna inanılmış; bu oranın belirlenmesi

yolundİ yoğun çabalar harcanmıştır. Bu ideal oran ALTIN ORAN (Sectio Aıırea) olarak

adlan.l,rıİmİştır. Geçen yüzyılda A. Zeising bu oranı şöyle bir denklemle belirlemiŞtir:

a:b=b:(a+b). Bu aritmetik olarak belirtilirse. 3:5=5(:3+5) oranı elde edilmektedir.

Eurhythmie'yse, zaman içinde art arda gelen bir bütünün hoşa giden ritmik bölünmesidir.

Harmoni de, akustik izlenimlerin birlikli bir bütünlüğünü göstermektedir.

Sübjektivist güzellik anlayışı, güzel olan şeyden hoşlanan, ondan haz duyan varlıktan,

yani süjeden yola çıkarak güzelliği açıklamak ister. Bu da yine, felsefi görüş açtsı Ve

psikolojik görüş açısı olarak iki temel görüş içinde ele ahnmıştır.
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1. Felsefi görüş açısından sübjektivist bir güzellik görüşü özellikle İngiliz düşünürlerinde
görülür. Anthony Ashley Cooper Shaftesbury (|67l-|7 |3) için güzellik, bir iç-duygu işidir
ve insan düzen, birlik ve harmoniyi ancak bir iç-duygu ile kavrayabilir. Yine H. Home da
(|696-1'182) güzelliği duyuyla temellendirir. Sübjektivist güzellik anlayışını objektif bir
sistem durumuna getiren ve süjeye dayanmakla birlikte güzelliğin genel geçerliğini savunan
Alman düşünür Immanuel Kanl (1724-|804) olmuştur. Kant'a göre, güzelin ne olduğunu
araştırmak, beğeni yargısını çözümlemekle olanaklıdır. Beğeni, hoşlanma ya da hoşlanma-
maya dayanarak bir şey hakhnda estetik yargı verme yetisidir. Böyle olunca, beğeni de
sübjektif olacaktır. Kant, beğeni yarglstnı bilgi yargısında olduğu gibi, nitelik, nicelik, ilgi
ve modalite (kiplik) yönünden analiz eder. Ancak, beğeni yargıSl her zaman sübjektif bir
fenomen olan hoşlanma veya hoşlanmamaya dayanmaktadır. Dolayısıyla bu dört kategori
bakımından güzel hakkında şu tanımlar ortaya çıkmaktadır: a) Nitelik bakımından beğeni
yargısı, yalnızca estetiktir. Onun estetik olması demek, sübjektif olması demektir. Çünkü
estetik bir yargı verirken dayanılan şey, yalnızca haz duyma ya da duymama gibi sübjektif
bir duygudur. b) Nicelik bakımından güzel, kavramsız ve genel bir hoşlanmanın objesi
olarak düşünülen şeydir. c; İlgi bakımından beğeni yargısl. ereksiz bir erekliliğe dayanır. cl)
Modalite bakımından beğeni yargtsı, sübjektif, süjenin hoşlanma ya da hoşlanmaması
temeline dayandığı halde, genel-geçer bir yargıdır.

2. Psikolojik görüş açısından güzellik, özellikle psikoloji biliminin l9. yüzyılın ikinci
yarısında kurulmasından sonra araştırma konusu olmuştur. Alman düşünür ve psikolog
Gustav Theodor Fechner (l801-87), estetik eşiğini belirlemek ister. Ona göre,haz duyma
ve hoşlanmama eşiklerini aşabilmek için bunları oluşturan koşulların belirli bir büyüklüğe
ulaşması gerekir. Özdeşleyim (Eiffihlung)kuramıyla Theodor Lipps (l851-19|$, gnzel
liği bir duygu temeline oturtur. Özdeşleyim. kendi dışımızda bulunan bir objede kendimizi
yaşamamız anlamına gelir: biçimlerin güzelliği, biçimlerde kendi özgürlüğümüzü yaşa-
yarak onlardanhaz duymamızdır. Bütün psikolojik güzellik anlayışlarında hareket noktası
her zaman süjedir, süjenin duygu ve estetik tavrıdır.

Sanat felsefesi, oldum olası estetiğin öbür önemli araştırma alanını oluşturmuştur.
Sanatın ne olduğu da yine ilk Antikçağ düşünürleri tarafından bir felsefe sorusu olarak
sorulur ve araştırtltr. Bu soruya Antikçağ felsefesinin genelde verdiği yanıt, sanatın bir
taklit (nıinıesjs) olmasıdır. Bu soruna ilk olarak Ksenophon'un (MÖ 434l431-355t350)
Meıııorabilia'sında (Sokrates Anıları) rastlanrr. Burada Sokrates, sanatın özünün taklit
olduğu üzerinde durmaktadır. Platon da, Politeia (Devlet, 1988 [1942]) kitabında sanatın
bir taklit olduğunu söyler. Bu taklit etkinliğini, sanatın ilkin bilgi kuramı, sonra da onun
devlet içinde alacağı yer bakımından tartışır ve devlet içinde yalnız toplumcu bir sanatın yer
alabi|eceğini savunur. Aristoteles de sanah bir taklit ve insana özgü bir içtepi (güdü) olarak
temellendirir. Taklit araçlarına ve taklit tarzına göre de sanatlan sınıflar. Plotinos'a göre de
sanat bir taklittir; aına, nesneler dünyasının değil de, nesneler dünyasının da kendinden
türediği akıl-idea'larının bir taklididir. Sanahn yine özgün bir kavranışına l9. yüzyıl Alman
idealist felsefesinde rastlanır. Schelling'e göre sanat, real |gerçek] ve ideal karşıtlannın
aşılınasıdır. Sanat, sonsuzu duyularda kavramakla, mutlağı sonlu olarak ifade eder. Hegel
iÇin de sanat, mutlağın duyusal anlatımıdır ve bu da klasik, sembolik ve romantik sanat
tarzlarında ortaya çıkar. Arthur Schopenhauer'e (1788-1860) göreyse, sanat, salt bir temaşa
i le kav ranan ebedi i de a' ları n tekrarlan masıdı r.
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Çağdaş düşünce sanat karşısında daha değişik bir tavır ahr. ltalyan düşünür Benedetto

Cıoce (l866-1952), sanatı tinin bir anlatımı (expression) olarak kavrarken, Alman estetikçi
Max Dessoir (|867-|947), sanat-bilim (Kunstwissenschaft) açısından kavramak ister. Ona
göre, her sanat yapıtı, onu yaratan insan bireyselliğine, ait bulunduğu halka ve içinde
yaratıldığı zamana göre kavranabilir. Marksist kuram, sanat!, toplumsal gerçeğin bir taklidi
ölarak anlar ve her sanat yapıtının bir toplumsal sınıfin niteliğini taşıdığını öne sürer.

ontolojik estetik, sanat yapıtını, bir arka-yapı oluşturan tinsel varlığın bir ön-yapı olan

duyusal varlıkta gtırtinuşe ulaştığı ontik (varlıkçı) bir bütünlük olarak görür. Enformasyon
estetiği [bildirışım estetiği], dogada, sanat yapıtında ve teknik üründe gerçekleşen estetik

durumların bir kıııamıdır. Ona göre, her sanat yapıtı bİr mesajı anlatır. Bu, sanat yapıtın!
algılayan için sanatvıı..rn verdiği bir mesajdır. Sanat yapıtının mesajı, bu mesaj bozulmadan
alıcı yığına nasıl bir olasılıkla iletileçektir? Enformasyon kuramr, bu olasılığın hesabını

yapm4k isrer. Yapısalcı estetik de Istrüktüralist estetik] sanat yapıtını, semiyolojinin

[göstergebilim, imbilim] ışığı altında, işaret eden (signffiant) ile işaret edi|en (signijiö)

arasında meydana gelen bir ilgiler sistemi olarak kavramak amacındadır.

Günümüz estetiği, genelde estetik olanı, çağdaş insanın yaşam bütünlüğü içinde te-

mellendirmeyi düşünmektedir. Bu yaşam bütünlüğü, bir yandan değerler sistemi içinde
güzel-iyi-doğru-yararlı değerler arasındaki bir senteze ulaşmak isterken, öte yandan da

sanat yapıtlyla teknik ürün arasında, KLASİK dönemin taşıdığı hendekleri aşarak estetik

olanı, insanın kullandığı gündelik araç ve gereçlerde, insanın yaşadığı çevre ve kentin
biçimlenmesinde de bulmak ister. Böyle bir açı altında estetik, insanın ortaya koyduğu ve

içinde yaşadığı biçim dünyasını araştıran bir temel bilim olur.
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