
(Die) Kunst ('sanat, beceri, zanaat', können'den, '-e bilmek, -e bilirlik'ten) 
kökensel olarak Grekçe technç'ye benzer olarak, güzellik (Schönheit) ile veya on 
sekizinci yüzyýlda – (1) (astronomi, matematik ve felsefeyi içeren) yedi özgür 
sanata ve (2) bir zanaat, beceri ya da mesleðe karþýt olarak - 'güzel sanatlar' (die 
schönen Kunste) olarak bilinecek olan þeyle hiçbir özel baðý yoktur. (Kunst, 
'sanat'tan farklý olarak, resimle hiçbir özel ortaklýða sahip deðildir.) Mimari, 
heykel, müzik, resim ve þiiri kaplayan 'sanat' kavramý Platon'a kadar geri gider. 
Fakat 'sanat' ve 'güzellik' Platon tarafýndan ('güzellik', ör. Sempozyum'da ve 'sanat', 
ör. Devlet'de) ve Aristoteles tarafýndan (onun Poietika'sýnda) ayrý ayrý iþlenir.

Platon ve Aristoteles için, sanat, basitçe bir zanaat olmadýðý zaman, temel 
olarak doðanýn ve insan iþlerinin taklitini içerirdi. Yeni-Platoncular özellikle 
Plotinus, ilk olarak sanatçýyý dünya-yaratýcýsýna (özellikle Platon'un 
Timaeus'unun IDEALAR'ýný cisimleþtiren tanrý Demiurgos'a) benzetti. Böylece 
sanatçý doðanýn ürünlerini deðil fakat doðanýn üretici etkinliðini taklit eder: 
Demiougros ideayý, sanat yapýtýnda görünür malzeme içinde gerçekleþtirir. On 
yedinci ve on sekizinci yüzyýllarda sanat hâlâ yaygýn biçimde taklit olarak kabul 
ediliyordu,  fakat bu düþünce Goethe, Hegel ve özellikle sanatçýnýn yaratýcýlýðýna 
doðanýn yaratýcýlýðýyla ayný deðeri veren Schelling tarafýndan reddedildi. 

Plotinus 'sanat' ve 'güzellik' kavramlarýný bir araya getirdi (Enneads, V. Viii, 1). 
Hegel'in bakýþ açýsýndan sanat yapýtlarý özsel olarak schön, 'güzel'dir. Daha önceki 
yazarlarda örneðin Burke ve (özellikle Güzel ve Yüce Hisleri Üzerine 
Gözlemeler'de, 1764) Kant'da yüce (das Erhabene) güzel (das Schöne) ile uyumlu 
bir estetik kategoridir. ('Yüce' ilk olarak Ý.S. I. yüzyýla ait, Longinus'a atfedilen peri 
hypsous, Yüce Üzerine, eserinde görünür). Hegel'in zihinsel olarak kontrol 
edilemeyene ve özellikle kötü SONSUZLUK'a karþý duyduðu hoþnutsuzluk 
Estetik Üzerine Dersler'de yüceliðin kontrol altýna alýnmýþ bir rol oynadýðý ve az 
ya da çok estetik olarak tatmin edici olmayan, içinde BÝÇÝM ve ÝÇERÝK'in uyum 
içinde olmadýðý, klasik-öncesi sembolik sanatla sýnýrlandýrýldýðý anlamýna gelir. 
Fakat schön 'iyi bir yapýt parçasý' ve 'bir þeyi iyi yapmak'daki gibi bir baðlam içinde 
'güzel'den daha geniþ bir terimdir. Schönheit Hegel'e göre belirgin uyumsuzluklar 
ve hatta çirkinliði bile barýndýrýr. 

(Grekçe aisthçsis, aisthanesthai, 'algý', 'algýlamak' ve böylece düz anlamýyla 
'algýnýn incelenmesi'nden gelen) estetik terimi ilk defa Leibniz'in takipçisi A. G. 

Hegel'in 
'Sanat', 

'Güzellik' ve 
‘Estetik' Kavramlarý

Michael Inwood
Çeviren Metin Bal
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Baumgarten tarafýndan, özellikle onun Aesthetica'sýnda (1750-8) (sanatýn 
olduðu kadar doðanýn güzelliðini de içerecek þekilde) 'duyusal güzellik incelemesi' 
için kullanýldý. Arý Usun Eleþtirisi'nde Kant bu kullanýma ve Baumgarten'ýn 
'güzelin eleþtirel deðerlendirilmesini us ilkelerine tabi kýlma ve onun kurallarýný 
BÝLÝM'e yükseltme' umuduna karþý çýktý (A21, B35f ). Kant 'estetik' sözcüðünü 
kökensel anlamýyla, 'algýnýn koþullarýnýn incelenmesi' olarak, korudu. Fakat Kant 
Yargý Gücünün Eleþtirisi'nde 'estetik'i, bir taraftan 'güzelin bilimi yok fakat sadece 
eleþtirisi vardýr, güzel bilim de yoktur, fakat sadece güzel sanat vardýr' (§44) 
görüþünde ýsrar ederken,  Baumgarten'ýn kullandýðý anlamda kullandý. Hegel 
Estetik Üzerine Dersler'de Kant'ýn Ästhetik terimini DUYUSAL olan ve 
DUYGU üzerine vurgu yaptýðý için eleþtirir, fakat kendi derslerinin baþlýðý için bu 
terimi kullanýr. (Hegel, önerilen baþka bir terimi Kallistik'i  ('güzelin incelenmesi' 
– Grekçe kalos, kallos 'güzel', 'güzellik'den gelir) genel olarak güzelliði kapsadýðý ve 
sanatýn güzelliðiyle sýnýrlandýrýlmadýðý için reddeder). 

Hegel'in Almanya'sýnda estetik, Kant'ýn Yargý Gücünün Eleþtirisi tarafýndan 
kuþatýlmýþtý. Kant (faydacýlara, hazcýlara ve zihinselcilerin açýklamalarýna karþý) 
'güzellik'in, imgelemimizin özgür oyununda köklenen, 'ilgisiz' hazzý ortaya 
çýkardýðýný öne sürdü; Güzellik 'kavramsal-deðil'dir; 'Amaç tasarýmý olmaksýzýn 
AMAÇLILIK biçimine' sahiptir ve o 'evrensel bir zevkin nesnesi'dir.' Güzellik, 
duygularla iliþki içinde, YARGI yetisinden  (Urteilskraft) ortaya çýkar. Güzel 
hakkýndaki düþüncemizi içsel olarak güzel olmayan bir dünyaya taþýrýz ve biz 
güzeli MORAL iyinin bir sembolü sayarýz.

Kant'tan sonra 'estetik' Alman felsefesinin merkezine oturdu. Ýlk olarak, 
Schiller özellikle (Hegel tarafýndan çok övülen bir eser olan) Ýnsanlýðýn Estetik 
Eðitimi Üzerine Mektuplar'da güzelliðin nesnel olduðunu ve onun seyrinin 
modern insana sýkýntý veren YABANCILAÞMA'yý gidereceðini, insan ve doða, 
insan ve insan, ve us ve arzu arasýndaki çatlaklarý kapatacaðýný öne sürdü. Ýkinci 
olarak Fichte'nin fenomen dünyasýnýn tamamen Ben'in (ÖZGÜR ve buna 
raðmen ZORUNLU) etkinliði tarafýndan üretildiði öðretisi sanatçýnýn yaratýcý 
etkinliðine paralel olarak ileri sürülmüþtür. Schelling özel olarak, bu paralelliði 
geliþtirdi ve Transendental Ýdealizm Sistemi'nde felsefenin kilit taþýnýn sanat 
felsefesi olduðunu iddia etti: sanat, zihin ve doða arasýnda arabuluculuk yapar, 
çünkü sanatsal etkinlik zihnin özgür, amaçlý yaratýcýlýðýný, doðanýn zorunlu, 
bilinçsiz yaratýcýlýðýyla birleþtirir. Alman idealistlerin sanatla ilgili düþünceleri 
böylece birbirine baðlý birçok açýdan Kant'ýn düþüncelerinden farklýdýr:

(1) Güzellik nesneldir; o TÝN'in, ÝDEA'nýn ve tanrýsal olanýn görünüþ 
dünyasý içindeki açýlýmýdýr.

(2) Kant sadece öznel beðeni yargýsýyla ilgilenirken, onlar daha çok sanatçý 
ve onun ürünleriyle ilgilendiler.

(3) Kant güzelliði sanatta olduðu kadar doðada da görmeye hazýrdý, fakat 
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(Grekçe aisthçsis, aisthanesthai, 'algý', 'algýlamak' ve böylece düz 
anlamýyla 'algýnýn incelenmesi'nden gelen) estetik terimi ilk defa 
Leibniz'in takipçisi A. G. Baumgarten tarafýndan, özellikle onun 
Aesthetica'sýnda (1750-8) (sanatýn olduðu kadar doðanýn güzelliðini 
de içerecek þekilde) 'duyusal güzellik incelemesi' için kullanýldý.
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onun izleyicileri doðanýn güzelliðinin deðerini düþürdüler. Schelling için, 
DOÐA, ZÝHÝN gibi, tin ve ÝDEAL ile doludur, fakat doða, güzellik 
açýsýndan zihin ve doðayý birleþtiren sanattan aþaðýdadýr. Hegel için tin, 
güzellik açýsýndan tinin ürünlerinden daha aþaðý olan ve sadece böyle ürünler 
altýnda güzel görünen doðadan geliþir.

(4) Kant sanatýn (ve beðeninin) TARÝHÝ'ne ilgisizdir, fakat idealistler 
tarihe merkezi bir yer verdiler. 

Hegel'in sanat hakkýndaki düþünceleri bir bakýma Schelling ve Fichte ile 
paylaþtýðý bir programý gerçekleþtirir. Tinin Görüngübilimi VII. B'de sanat 
'TÝN'deðil fakat 'DÝN' baþlýðý altýnda düþünülür: 'sanat dini' (Yunanistan), 'doðal 
din' (Ýran, Hindistan ve Mýsýr) ve 'bildirilmiþ din' (Hýristiyanlýk) arasýnda 
görünür. Fakat Felsefi Bilimler Ansiklopedisi III'de, sanat biçimleri, din ve 
FELSEFE'yle birlikte 'MUTLAK tin'in bir parçasýdýr. Bu tin ÖZNEL tinin 
bireysel ruhbilimini ve nesnel tinin toplumsal kurumlarýný varsayan, fakat onlarýn 
ikisini de aþan tindir. Sanat, din ve felsefe gibi ussal, biliþsel bir deðere sahiptir: o 
ilerleyen bir þekilde doðanýn, insanýn doðasýný ve onlar arasýndaki iliþkiyi 
(mutlaðý) duyusal bir biçim içinde veya SEZGÝ (Anschauung) þeklinde 
açýmlarken, din betimleyici TASARIMLAMA (Vorstellung) biçiminde ve 
felsefe DÜÞÜNCE ve KAVRAM biçiminde açýmlar. Estetik Üzerine Dersler'de 
Hegel sanatýn sistematik bir açýklamasýný, onun tarih üzerine açýlýmýnýn bir 
açýklamasýyla birleþtirir.  Sanat ilkin üç ana tarza ayrýlýr – sembolik, klasik ve 
romantik - ve ikinci olarak dallara ayrýlýr – mimari, heykel ve resim, müzik ve þiir. 
Tarihsel olarak, sanat üç ana döneme ayrýlýr: eski Doðu (özellikle Mýsýr), Grek ve 
Roma antik çaðý ve Hýristiyan modernitesi (Bu bölümler ve onlarýn daha ayrýntýlý 
alt bölümlemeleri son aþamada, deneysel olmaktansa kavramsal olarak Mantýk'ta 
ortaya serilen kavramsal sistem üzerine temellendirilmeye ve dayandýrýlmaya 
çalýþýlýr. Fakat Hegel onlarý bir yýðýn deneysel malzemeyle destekler.) Bir sanat 
dalý, tüm dönemlerde gerçekleþirken, bir dönemde yaygýndýr ve belirli bir tarzla 
birleþmiþtir: mimarlýk, örneðin, sembolik sanat-biçimidir ve Mýsýr'da yaygýndýr; 
daha sonralarý mimarlýk klasik veya romantik tarza dönüþtü, fakat bu dönemlerin 
yaygýn sanat dalý olmadý, yani, onun bu dönemlerde yapabilme gücüne sahip 
olduðu, mutlak olanýn en yüksek sanatsal ifadesini üstlenmedi.

Hegel, bir kýsmý (ör. Goethe ve Hölderlin) kendi arkadaþlarý olan büyük 
sanatçýlar çaðýnda yaþadý. Fakat Hegel, Sanata Schelling'in (ve onun birçok diðer 
çaðdaþýnýn) verdiði en yüksek konumu vermedi. Ýlkin, sezgi, kavram ve 
düþünceden daha aþaðý bir araç olduðu için sanat, genel olarak mutlaðý dinin ve 
felsefenin yaptýðýndan daha eksik ifade eder. (Felsefe, örneðin, sanatý kavrayabilir, 
fakat sanat felsefeyi kavrayamaz). Ýkinci olarak, modern zamanlarda sanat, bizim 
mutlak hakkýndaki görüþümüzü erken zamanlardaki görüþleri açýkladýðý kadar 
tam bir þekilde ifade edemez. Grek sanatý Grek dünya-görüþünü en yüksek – 
belkide Grek felsefesinin yaptýðýndan daha fazla - uygunluk ve þýklýkla ifade etti; 
ROMANTÝK sanat bu kavrayýþlarý Teslis [Trinity] olarak açýkça ifade edebilir - o 
bunu yaptýðý sürece, sanat alanýný aþar ve klasik sanatýn uyum ve güzelliðinden 
vazgeçer. Schelling Grek sanatýnýn modern zamanlarda aþýlmasý bir yana, ona 
eriþilmediðinde hemfikirdi, fakat o bunun Homeros'unkine benzer bir modern 
mitolojinin kurulmasýyla ilerde gerçekleþeceðini umdu. Fakat Hegel, sanatýn 
bizim dünya-görüþümüzün karmaþýklýðýný daha fazla kavrayamayacaðýna ve 
mutlaðýn ifadesi için ilksel bir vasýta olarak bir geleceðe sahip olmadýðýna inanýr. 

Hegel'in sanatýn sonu öðretisi, 
onun modern toplum görüþüne bað-
lýdýr. Hegel ve Schelling her ikiside sa-
natýn, yetenekli bireylerin ya da deha-
larýn dolayýmsýz ürünü olsada, daha 
geniþ bir anlamda onlarýn baðlý olduk-
larý geliþmiþ toplum veya halkýn 
(Volk) ürünü olduðunu savundular 
(Bu, sanatýn sadece sanatçýnýn doðuþ-
tan becerisine dayanmadýðý, sanatýn 
bir tarihi olmasý nedeniyledir). Schel-
ling toplumun veya devletin bir sanat 
yapýtý olabileceðine ve olmasý gerekti-
ðine inanýr. Hegel, bunun tersine, 
Grek toplumunun sanatýn uyum ve 
tutarlýlýk özelliðine sahip olduðuna 
katýlmakla birlikte, olgun döneminde, 
bu estetik idealin modern toplumda 
edinilebileceðine inanmadý. Modern 
insanlar estetik olarak tutarlý bir bü-
tün oluþturamayacak kadar çok derin 
düþünceli ve öz-bilinçlidirler ve SÝVÝL 
TOPLUMun karmaþýk ekonomik 
yaþamý içinde çok daðýlmýþlardýr. Bu 
estetik dýþý koþullarda büyük sanat ya-
pýtlarý çýkmaz. 

Sanat’ýn Sonu mu?

19


	Page 17
	Page 18
	Page 19

