
    Biçimsel  gerçekçilik… Defoe ve Richardson’ın 
birebir düz anlamıyla kabul ettikleri fakat genelde roman 
formunda örtük olan şöylesi bir önermenin ya da temel gele-
neğin öyküsel bir somutlaşmasıdır: roman insan deneyimi-
nin otantik ve tam bir aktarımıdır ve bu yüzden diğer edebi 
formlarda olduğundan daha imalı bir dil kullanımıyla veri-
len, öyküdeki karakterlerinin bireyselliği, zamanın özellikle-
ri ve eylemlerinin yeri gibi detaylar vasıtasıyla okuyucusu-
nu tatmin etmek zorundadır(9).   

    Watt’ın roman tanımıyla Fielding'in kendi 
roman türü ve onun alacağını umduğu form tanımı 
arasında pek az ortak nokta vardır. Zira Watt’ın açık-
ladığı gibi sonunda kazanan Fielding'in Klasisizm 
geleneği ve parlatılmış yüzeysellik değil Biçimsel 
Gerçekçilik geleneği oldu. Buna rağmen, pek az konu-
da uzlaşsalar da, her ikisi de karmaşıklıkta ısrar eder-
ler. Çokluk ilkesi ilahi yaratımlar için olduğu kadar 
insan ürünleri için de geçerlidir.

    Muhtemelen motifin değeri onun ente-
lektüel ve duygusal cazibesinin bir kombinasyonu 
içinde özetlenebilir. Entelektüel açıdan motif, genellik-
le yazarın inceliğine ve karmaşıklık yeteneğine işaret 
ettiği için her şeyden önce okuyucunun ona olan say-
gısını arttırır. Bu artan saygı bence okurun çalışmayla 
ilgili izleniminin ayrılmaz bir parçası olur. Onu kabul 
etmek istemeyebiliriz –ve itiraf edelim ki herkes böyle 
hissetmeyebilir- ancak pek çoğumuz için örneğin 
Shakespeare’in dehası karşısında duyduğumuz hay-
ranlık bu dehanın her tezahüründe artan bir saygıya 
dönüşür. Tragedyaların maymunların o bitmez tüken-
mez  gruplaşmalarından doğduğunu keşfetmenin 
onlara olan saygımızı ve takdirimizi belli oranda azal-
tacağını iddia etmeye hazırım. Aslında bir tür olarak 
kendimize aşığızdır ve en azından bazılarımızın yapa-
bildiği şey karşısında korkuyla karışık bir saygı duya-
rız. “Bunu içimizden biri mi yaptı?” diye merak ede-
riz. Ve içimizden birinin yapmış olması onu daha da 
fazla sevdirir. Yapılan kadar onun ima ettiği şeyi de 
severiz. 

    İkinci ve muhtemelen daha temel olan, 
incelik ve karmaşıklığın bizzat kendilerinin halihazır-
da tartışılan nedenlerden dolayı edebiyat sevgisinin ve 
takdirinin zengin kaynakları olmasıdır. Üçüncü olarak 
motif, sahip olabileceğimiz analitik ilgiye, bir tekniğin 
keşfinden ve onun hem kendi başına hem de bir çarkın 
dişlisi olarak işleyişinden aldığımız zevke hitap eder. 
Herhangi bir çalışmanın uyandırmayı amaçladığı duy-

gusal etki ya da etkilerin önemli olduğunu varsayarak 
bu etkilerin çeşitli düzlemlerde güçlendirilmesi, özel-
likle bir parça vasıtasıyla genel etkinin zenginleştiril-
mesi okuma deneyimine derinlik ve genişlik katabilir. 
Edebi bir araç değil eleştirel bir yaklaşımın parçası 
olarak motif hakkında son bir söz; Burada özetlemeye 
çalıştığım kurguya yaklaşım biçimi bana öyle geliyor 
ki, bağlantısız eleştiri okullarını bir çatı altında bir 
araya getirmek gibi sıra dışı fakat faydalı bir işlev 
görür. Dil, teknik ve metnin kendisi üzerinde yoğunla-
şan bu yöntem belki temelde “Yeni Eleştiri” olarak 
adlandırılan şeydir. Fakat bu yöntem yazarın niyetleri-
ni ve farkındalığını, daha da önemlisi motifin çağdaş 
okuyucu için anlamını ve onun belli bir çalışmayı ilk 
defa okuyanlar üzerindeki olası etkilerini incelediği 
oranda biyografik ve tarihsel çözümlemenin bereketli  
meyvelerinden faydalanmış olur. 

* Arş. Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü,
 e-posta: fundaozsener@hotmail.com
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Giriş

Biçimsel yönüyle belirginleşen bazı danayimlerin kav-
ram kapsamında yorumlanması dil yetisiyle kaygan 
bir zemine sürüldükçe, modern, postmodern dönem-
lerindeki sanat, bilim ve felsefi alanlara yayılan tartış-
malar da tutarsızlığını ancak bu kayganlığın sayesinde 
sürdürecektir. Gittikçe derinleşen bu sürtüşme oda-
ğında Moderniz; Rasyonalizm, Pozitivizm ve 
Empirizm gibi hareketlerle gelen Materyalizmin bir 
ürünü olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla gelenek 
ve ruhsallığı silip süpüren tehlikeli bir dinamiğin sor-
gulanması da Postmodernizmin doğuşunu belirler.

Çaresizliğin Çare Arayışı 

Görünüşte bu yorumlar, sanat ve sanat dışına taşınan 
yanlarıyla oldukça geniş ve tarihsel anlamda moder-
nizmin içinde ve hatta onun sayesinde kuyruğuna 
saldıran bir yılan gibi devinerek, Umberto Eco'nun 
da ifade ettiği gibi; yeniden bir orta çağı anımsatacak 
kadar sinsi ve ürkütücüdür. İçgüdü, din ve milli duy-
guların tetiklendiği bu dönemde, özü belirsiz, amorf 
bir kitlenin içinde nefsine düşkün, dengesi bozuk, hiç 
durmadan her şeyi tüketen insan, düşlerinin peşinde, 
şakasız bir oyuna dalmış, alabildiğine küçük ve yüce, 
gerçeklerle yüzleştikçe inancından arınır. Ezelden 
beri hep bu oyun ve bu sahnede, çılgınca taptığı tan-
rıların eşiğinden uzak ve evrende yalnız, aklında 
çocuklundan kalan, ateş böcekleri ve yıldızlar, olağa-
nüstü ve sıradan, her şeyin içi boşalmış, süratle yad-
sınan bir zaman diliminde belleği boş ve her gün, her 
gece binlerce yüzün, belirdiği gibi silinir görüntüsü. 

Sınırsız olasılıklar içinde zaman, dünü bugüne, bu 
günü yarına bağlarken, satıhta kalan her şeyin sıra-
danlığı, doyumsuz bir tüketim toplumunun sıradan-
lığıyla yan yana. Güdümsüz ve kendiliğinden bilinç- 
altının derinliklerinde, propaganda, vaaz ve reklam 
araçlarının arasında, vitrinler ve gece hayatının imajı 
cazip bir ikram gibi sunulurken, yaşam derdi ve güç 
dengeleri sanıldığı kadar esnek değil. Bu şartlarda bir 
bir dirençle boğuşan her nesil, gerçekliği işgal eden 
yeni bir sahneyle yüzleşir ve yaşamın sınırsız şeridin-
den kesitler, neyin nereden geldiğini belirtse de 
düşünce bazında bu yüzleşme, farklı zeminlere kayan 
bir fay kırılması gibi tanımlandıkça değişir. Değişimi 
gerekli kılan bu sistemin içinde varoluşun değişmez 
koşulu yeni bir oyundur sanki. Fazıl İskender'in 
deyimiyle; "Bir çocuğun oyunu erken anlaması, bu 
çocuğun oyunu geç anlanması kadar korkunç ve acı. 
Bu da hayatın korkunç bir oyunu" ve çocukluğunu 
yaşayamayan toplumlar, çocuksu bir duygusallıkla 
bağlanır hayata. Dini inançlara yönlendirilen bu duy-
gular, bilimsel bir dünya görüşüne dayanmasa da, 
etkisi sürdükçe geleneğe dönüşen kültürel gerçekliği 
oluşturmuştur tarih boyunca. 
 
Kısır Döngü İçerisinde Sanat

Bilgi çağında bu kültürel miras, etnik ve dini temelin-
den bağımsız plastik özellikleriyle estetik alanda yeni-
den yorumlanır. Soyut sanatla evrimini tamamlayan 
Modernizmin yaratıcılığında bu yorumlama, gelenek-
lerle zıtlaşmanın duraklamasıyla yeni bir anlayış ola-
rak, disiplinler arası sanat aracılığıyla, içeriğin yeni-
den öne geçmesini sağlar. Modernizmin saflarında 
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başlayan bu sorgulama kutuplaşan ideolojik savaşa 
araç olan samimiyetsizliğe duygusal bir tepkidir sanki 
başlangıçta. Bu soğuk savaşın gösteri yarışında öne 
geçen taraflarsa bağımsızlıktan yoksundur adeta ve ilk 
çıkışında biçimsel bir tanım olarak kültürel devrimler-
le özdeşleşen Modernizm, geçmişe dönük hesaplaş-
malara ön ayak olan önemli bir vesile olmuştur sonuç-
ta. Ne var ki bu hesaplaşma belirli bir sınıf bilinciyle 
yürütülmez. İşte bu yüzden yenilenme sürecinde 
Modernizm, ideolojik anlamda muallâklığı sayesinde 
sınıfları dışlayan bir tanım olarak kolaylıkla yayılır-
ken, sınıf hareketlerini gizleyen, bu kaygan zemin üze-
rindeki tartışmalar da, tüketim tarzına geçen yaşamın 
umursuz ortamında yapılır. Ortaçağdan bu yana bire-
yin kışkırtılmasıyla sürdürülen bu hareketleri teşvik 
eden burjuva ideolojisi, ortaçağın skolâstik felsefesiyle 
mücadelesinde haklıyken, katlanarak artan sosyal 
sorunların karşısında tutarsızdır. Ancak yürüttüğü 
egemenlik stratejisindeki bu tutarsızlığı bile, çıkarları-
na ters düşmez. Maddi yönüyle gelişen bu yaşam orta-
mında maneviyat, folklorik duruma düştükçe, ideolo-
jik işlevinden uzaklaşan sanat da kendi içinde yoğun-
laşarak estetik alana yönelmiştir. Plastik anlamda nes-
nel gerçeklikten soyutlanan Modern sanatın devrim 
niteliğindeki bu öze dönüşünden sonra belirsizliğini, 
transestetik alanda değerlendiren Baudrillard, rasyo-
nel mantıkta tekrara geçerek çoğaltılan sanata ilişkin 
atıflarından da anlaşıldığı gibi gerçeklerle yüzleşme-
nin getirdiği illüzyon kaybından sonra sanat varlığını 
simülasyon ortamında sürdürecektir. Postmodernizmin 
en büyük rahiplerinden biri sayılan bu yazar konuyla 
ilgili röportajında, düşünce bazındaki bu yanılgıyı 
kesin ve tereddütsüz tavrıyla şöyle yanıtlar;

"Bu rahiplik referansının yersiz olduğunu 
düşünüyorum. Söylenebilecek ilk şey, bir insanın büyük bir 
rahipten söz etmeden önce post-Modernizmin ya da post-
modernin ne anlama geldiğini sorması gerektiğidir. Bu kav-
rama benim kadar uzak biri olamaz. Post-Moderinizm bir 
deyimdir, insanların kullandığı, hiçbir şey ifade etmeyen bir 
deyim. Hatta o bir kavram bile değildir, hiçbir şey 
değildir."(Baudrillard,, 1998:9)

Süreklilik içinde gelişen kültürlerin ani 
değişimiyle boy gösteren bu tartışmalar, geçmişe 
dönük sorgulama sürecinde derinleştikçe iç içe geçmiş 
bir zaman diliminde belirginleşen kavramların anla-
mına ilişkin sorunlar da, genellikle bakış açısı ve ifade 
biçimine göre değişir. Baştan da belirttiğimiz gibi, 
artık sözünü ettiğimiz fay değil gürültüsüdür sanki 

tartışılan. Çünkü dille iletilen temsili düşüncede zıtlık-
lar da temsilidir ve soyutlandıkları için rahatlıkla yer 
değiştirebilir. Bu durumda Baudrillard'ın rahipliğini 
bir yana bıraksak bile Modernizm'i sorgulayan bir 
hareketi dışlamakla vurgulanan pozisyonu sabit sayıl-
maz ve bütün bu çelişkiler içinde çağımızın sanatsal 
alanlardaki yaratıcılığı üretimden kopan kitlelerin 
tüketim konumundaki tatminsizliğiyle yayılırken 
doğal olarak sıradanlaşan sanatın çıkmazı da sıradan-
lıkla erdem arasında unutulan idealizmin eşiğinden 
uzaklaşır. İşte bu yüzden materyalizmin bir ürünü ola-
rak tanımlanan Modernizmin karşısında skolâstik 
düşüncenin yeniden belirmesi, bireyselleşmeyle sarsı-
lan geleneklerin korunmasında olduğu gibi milli 
bütünlükle bağdaşmayan sosyal çalkantıların da 
önlenmesinde gerekli görülür. Sermayenin desteğiyle 
güdümlenen bu ideolojinin ülkeden ülkeye dağılan 
etkisi, bağımlı tutulan ülkelerin kimliğini yıpratan bir 
stratejiye dönüşür sonuçta.

Aşılması gereken bu krizin belirsiz orta-
mında zevksizliğin yayılmasıyla boy gösteren bu 
vaka, Modernizmi yaşamadan, Postmodern döneme 
giren toplumların yaratıcılığını tabansız bırakır. Hiç 
bir kıstas aramadan her şeyin albenisini kullanarak, 
ticari kaygılarla çoğaltılan eşyalar arısında, kendi 
zamanı ve mekanından ayrılan sanatın anlamsızlığını 
bile işgüzarlıkla abartan pazarlama ortamında sanat, 
kurtarılmak istense bile kurtarılamaz. Doyumsuz 
tüketim talebinin sanal gerçekliğinde gelişen bu 
sahtekârlığın sırıtan boşluğu, abartılı bir duyarsızlıkla 
eklenen alakasız içerikle telafi edilir. Hâlbuki paylaşım 
sanatın işgüzarlıkla sunulan nesnelliğinde değil, 
yaşam biçiminin gerçekliğindedir. 

*Yrd. Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar 
Fakültesi, Resim Bölümü, e-posta: rasim.ozgur@deu.edu.tr
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