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BEYAN  

Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının 

eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta 

bulunulduğunu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi 

bir kısmının bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak 

sunulmadığını beyan ederim.  

                                                                                              Adı Soyadı : N. Hüma Bakış 

                                                                                                       Tarih : 10.06.2021 
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ÖZ  

Adorno’nun estetik düşüncesi hem çağdaş felsefe hem de genel anlamda felsefe 

tarihinde önemli bir yere sahiptir. Felsefi düşüncesinin merkezinde eleştirel bir tavır 

benimseyen Adorno, estetik düşüncesinde de bu eleştirel tavrı toplum ile sanat arasında 

kurduğu bağdan yola çıkarak oluşturmuştur. Müzik ve felsefe ilişkisinde Adorno’nun yeri 

ise, hem estetik hem de genel olarak Batı felsefesi için önemli bir yere sahiptir. Bunu 

göstermek için çalışmamızın birinci kısmında Adorno’nun da bünyesinde olduğu 

fikirlerinin oluşumunda etkisi bulunan Frankfurt Okulu’nun sanat anlayışına değineceğiz. 

Bu kısımda aynı zamanda mimetik kuram ile Adorno’nun  felsefesinde merkeze aldığı 

bir kavram olan toplum arasındaki ilişkisini farklı bakış açılarından ele alacağız. 

Çalışmamızın ikinci kısmında Adorno’nun estetik kuramının hangi fikirler üzerinden 

şekillendiğini incelemeye çalışacağız. Burada estetik değerlendirmedeki özne ve nesne 

ilişkisinin sanat yapıtları üzerinden değerlendirmesini ve bu düşüncenin Adorno ve 

Kant’ın estetik anlayışındaki özne-nesne değerlendirmeleri ile karşılaştırmasını 

yapacağız. Ardından ve son kısımda da, Adorno’nun müzik ile felsefe arasında kurduğu 

ilişkiyi yirminci yüzyıl bestecilerinden olan Arnold Schoenberg’in atonal müziğine 

göndermede bulunarak nasıl kurduğunu anlatmaya çalışacağız. Ayrıca bu ilişkinin 

estetikteki özne kavramının da bir kurtuluşa işaret etmesine ve nesneyi merkeze alan bir 

bakışa nasıl dönüşebileceğini inceleyeceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Adorno, Estetik Teori, Müzik Felsefesi, A-tonalite, 

Schoenberg. 
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ABSTRACT  

Adorno's aesthetic thought has an important place both in contemporary 

philosophy and in the history of philosophy in general. Adopting a critical attitude at the 

center of his philosophical thought, Adorno also formed this critical attitude in his 

aesthetic thought based on the bond he established between society and art. Adorno's 

place in the relationship between music and philosophy has an important place both for 

aesthetics and for Western philosophy in general. In order to show this, in the first part of 

our study, we will touch on the art understanding of the Frankfurt School, which had an 

impact on the formation of his ideas, including Adorno. In this part, we will also discuss 

the relationship between mimetic theory and society, a concept that Adorno centered in 

his philosophy, from different perspectives. In the second part of our study, we will try to 

examine the ideas on which Adorno's aesthetic theory is shaped. Here, we will evaluate 

the subject-object relationship in aesthetic evaluation through works of art and compare 

this idea with the subject-object evaluations in the aesthetic understanding of Adorno and 

Kant. Then and in the last part, we will try to explain how Adorno established the 

relationship between music and philosophy by referring to the atonal music of Arnold 

Schoenberg, one of the twentieth century composers. In addition, we will examine how 

this relationship can turn into an object-centered view and point to a liberation in the 

concept of subject in aesthetics. 

Key Words : Adorno, Aesthetic Theory, Philosophy of Music, A-tonalite, 

Schoenberg. 
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GİRİŞ 

Sanat’ın kendisi üzerine felsefi bir düşünme faaliyeti olarak değerlendirilen 

“estetik”, kendisini sanat felsefesinden farklı bir biçimde , felsefi olan ile ifade 

etmektedir. Estetik, sanat üzerine düşünmek ve sanatın ne’liğini tartışmasının yanı sıra 

sanatın varlık alanını bütünlüklü bir biçimde kuşatmayı da amaçlar. Sanat, insanın dahil 

olduğu dünyadaki nesne ve olguları, farklı duyu ortamlarındaki araçlarla tanımlandığı bir 

alan olarak değerlendirilebilir. Sanatın olanaklarını, ölçütlerini yahut sanatçının etkinliği 

gibi konuları değerlendiren alana ise sanat felsefesi denilmektedir. Bu alanın yerini alan 

estetik kavramının kullanımı ise daha yakın bir zamana dayanmaktadır ve sanat 

felsefesinden ayrıştığı bazı noktaların bulunduğu görülür. Sanat felsefesi kendisini sanat 

ile sınırlandırırken, estetik kendisini bizzat felsefi olan ile ifade etmektedir. Aynı şekilde 

yakın zamana kadar sanat felsefesi olarak değerlendirilen estetik, bünyesinde eleştiri, 

farklı kültür ve düşüncelere ait söylemler ve diğer ortak ilgi alanlarına dair 

değerlendirmeler de içermektedir. 

Yunanca aisthesis sözcüğünden türeyen estetik kelimesini epistemolojik bağlam 

içerisinde duyum ve duyulur olandan yola çıkarak duyusal bilgi anlamında kullanan ilk 

isim 18. yüzyıl filozoflarından biri olan Alexander Baumgarten’dır. Baumgarten’ın 

değerlendirme şekli ile estetik bir tür duyusal bilginin mantığını araştıran bir alan olarak 

da tanımlanmaktadır.  

Estetiğin araştırdığı alanlara örnek olarak güzel, güzelin ne’liği sorunu,  beğeni 

yargısı, sanat biçimlerin duyumsal algısı ve bunların yorumlanması, sanatın alımlayıcı 

üzerindeki etkisi, özne – nesne ilişkisi gibi konular gösterilebilir. Bu çalışmada merkeze 

alınacak olan problem ve sorular ise çağdaş estetiğin alanına giren konulardan ve onun 

düşünme şeklinden yola çıkacaktır. 

Çağdaş estetiğin alanı doğrudan sanatın alanı olarak belirlenmiştir. Eski ve 

kuramsal estetikte metafizik düşünceden yola çıkılmaktayken, yeni estetik tümüyle somut 

olan ile yani güzelin kendisi ile ilgilenmektedir. Güzelin alanına girmek bir nevi sanatın 

alanına girmek olarak da anlaşılmaktadır. Güzelin görünümleri ise kendisini birçok sanat 

alanında ve farklı biçimlerde gösterir. Her sanatın güzeli oluşturma biçiminde kullandığı 

araç ve temsiller farklıdır. Bu çalışmada, çağdaş estetiğin ilgilendiği ve araştırma alanına 
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dahil ettiği özgün bir sanat biçimi olarak müzik sanatı ve onun felsefe ile kurduğu ilişkisi 

temel alınacaktır. Buna bağlı olarak müzik ile estetik arasında bağın nasıl oluştuğu 

sorusuna müzik felsefesinin imkanı ve özellikleri üzerinden yanıt aranmaya çalışılacaktır. 

Müzik ve felsefe arasında kurulan bağlantı ile birlikte oluşan müzik felsefesi, onun hem 

ontolojik boyutunu hem de yaratma sürecine yönelik bir düşünme edimini ifade 

etmektedir. 

Felsefe ile müzik arasında kurulan ilişkinin tarihsel arka planı oldukça eskiye 

dayanmaktır. Müziğe yönelik felsefi değerlendirmelerin Antik Çağ’dan Konfüçyüs,  

Pythagoras, Platon ve Aristoteles gibi filozoflardan bu yana uzanan bir etkisi olduğu 

görülür. Platon Devlet adlı eserinde müziğin ideal bir toplum oluşturmak üzerindeki 

doğrudan etkilerine değinmiş ve buna ilişkin yapılması gerekenleri detaylıca anlatmıştır. 

Platon, müziğin insan ruhu ve davranışları üzerinde oldukça güçlü bir etkisi olduğunu 

düşünür. Müziğin, sanatlar içerisinde yeri geldiğinde en dolaysız ve tehlikeli bir yol ile 

insan ruhuna etki eden bir sanat biçimi olduğunu savunur. Dolayısıyla o,  müziği yalnızca 

bir eğlence aracı olarak görmez, aksine ondaki ruhani boyuta vurgu yaparak aynı zamanda 

müzikteki eğitici tarafın da varlığına dikkat çeker. Müzik eğitiminin insanı yücelttiğini 

ve düzeni sağladığını, böyle bir güce sahip olabildiğinin altını çizmektedir. Müzik üzerine 

konuşan ve onu önemli bir yere koyan eski çağ filozoflarından biri de Aristoteles’tir. 

Aristoteles’te Platon’da olduğu gibi müziğin ruhun eğitilmesindeki önemine vurgu 

yapmıştır. Ayriyeten tıpkı tragedyada olduğu gibi müzikte de bir katharsis özelliği olduğu 

, kişiye bir tür arınma ve rahatlama olanağı sunduğunu söylemiştir. 

Eski çağdan ayrılıp çağdaş felsefeye döndüğümüzde, müzikteki modernizm 

etkilerini, müziğin geçirdiği dönüşümü ve onun felsefi tarafının birey üzerindeki 

etkilerini estetik bağlamda tartışan bir filozof olarak Theodor W. Adorno’dan söz etmek 

gerekir. Adorno, yirminci yüzyıl filozoflarından biri olarak müzik felsefesi, estetik ve 

eleştiri gibi konularda oldukça etkili olmuş filozoflardan biridir. Çalışmamızda 

Adorno’nun müzik hakkındaki fikirleri, müziğin felsefe ile olan ilişkisini nasıl 

değerlendirdiği ve estetik kuramının merkezine koyduğu bu sanat biçiminin modernizmle 

birlikte dönemin toplumsal yapısına ne tür etkilerde bulunduğu ele alınacaktır. 
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Bu belirlenimler neticesinde Adorno’nun müzik felsefesi ve estetik bağlamındaki 

fikirleri üç ana bölüm üzerinden ele alınacaktır. Çalışmanın birinci kısmında, Adorno’nun 

da bünyesinde bulunduğu ve fikir hayatının, felsefesinin , estetik kuramının gelişmesinde 

oldukça etkili olmuş olan Frankfurt Okulu ve bu okuldaki sanat görüşlerinin bir 

değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu kısımda aynı zamanda Adorno’nun sanat ve toplum 

arasında kurduğu ilişki irdelenecek, Adorno’nun sanat, toplum ve özel olarak mimesis 

kuramındaki detayların,  felsefesinde hangi bakımlardan ele alındığı ve eleştirildiği 

tartışılacaktır. Burada Adorno’nun negatif diyalektik adını verdiği yöntem ile, kültür 

endüstrisinin modern çağdaki değerlendirme biçimlerinin onun felsefesine etki eden 

kısımları ele alınacaktır. Yine bu kısımda Platon’un değerlendirme biçimi üzerinden 

mimesis kavramının hangi noktalarda eksik kaldığı ve eleştirildiği tartışılacak, Frankfurt 

Okulu’ndaki sanat anlayışı ile örtüşmeyen kısımları değerlendirilecektir. Çalışmanın 

ikinci kısmı Adorno’nun estetik kuramına odaklanmaktadır. Burada Adorno’nun estetiği 

hem toplumsal bir perspektiften nasıl değerlendirdiği ve konumlandırdığı hem de sanatın 

totaliter bir düzen içerisindeki yerinin eleştirilmesine yönelik fikirleri tartışılacaktır. 

Adorno’nun Estetik Teori isimli eseri merkeze alınarak bu eserde estetiği nasıl kurduğu, 

sanat söz konusu olduğunda özellikle üzerinde durduğu bazı kavramlar olan “içkin 

analiz” ve “özne-nesne” ilişkisini estetik görüşünde nasıl incelediği değerlendirilecektir. 

Özne ve nesne arasındaki ilişkinin estetiğin tarihsel arka planı boyunca pek çok farklı 

açıdan yorumlandığı görülür. Adorno’nun ise bu hususta hem estetiğin öznesinin ele 

alınmasında, hem de estetikte ele alınan öznellik konusunda Kant’ın izinden gittiği 

anlaşılmaktadır. Burada Kant ve Adorno’nun özne ile nesneyi değerlendirme 

biçimlerindeki farklılık üzerinde durulacaktır. Adorno Kant’ın özne üzerinde yoğunlaşan 

ve nesneyi dışlayan bir tavır içinde oluşunu eleştirmekte ve onun estetik değerlendirme 

biçimini bir tür özdeşlik ve sentez ile nihayetlenmesi bakımından da eksik bulmaktadır. 

Dolayısıyla çalışmamızda ikinci kısmında temelde estetik değerlendirmedeki özne-nesne 

ilişkisi üzerinden bu iki düşünürün fikirlerinin ayrıştığı noktalar üzerinde durulması 

hedeflenmektedir. 

Çalışmanın üçüncü ve son kısmına Adorno’nun müzik felsefesinin detaylı bir 

değerlendirmesine yer verdik. Bu kısımda, çalışmanın da asıl sorusu olan , yeni müziğin 

felsefesinin estetik değerlendirmede bir özne-nesne çatışması üzerinden öznenin kurtuluş 
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imkanına yer veriyor olup olmaması incelenmektedir. Adorno, modern ve çağdaş müziğin 

, özellikle de Arnold Schoenberg’in öncüsü olduğu atonal ve devrimsel bir müzik olan 

Yeni Müzik’in felsefi ve estetik  zemindeki etkilerini tartışmış, bu etkileri alımlayıcının 

ya da öznenin pasif bir dinleme faaliyetinden kurtularak özgürleştirme imkanına yol 

açtığını düşünmüştür. Bir yirminci yüzyıl bestecisi olan Schoenberg, geliştirdiği on iki 

ton besteleme tekniği ile geleneksel tonal armoninin ve bununla birlikte de alışılmış pasif 

dinleme etkinliğinin kırılmasına yol açmıştır. Adorno’ya göre sanattaki ve özellikle 

müzikteki bu devrim, pek çok şeyi değiştirmiştir. Müzikteki bu dönüşüm Adorno’ya göre 

toplumu da yeni bir dinleme alışkanlığına yönlendiriyor olması bakımından önemli bir 

noktada durur. Çalışmamızın son kısmında Schoenberg’in on iki ton besteleme tekniği 

ile birlikte müzikteki dönüşümün, yeni bir diyalektik felsefi kuram olarak ele alınması 

ile, özneyi özgür kılan bir sürece nasıl dönüştüğü anlaşılmaya çalışacaktır.  
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I. BÖLÜM  

FRANKFURT OKULU VE SANAT ANLAYIŞI  

“Okul” sözcüğü düşünce tarihi bağlamında değerlendirildiğinde iki farklı anlamla 

özdeşleşir gibi görünmektedir. Bunlardan ilki, içerisinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 

gerçekleştiği bir kurum anlamına gelirken ikincisi, kendi içerisinde bir bütünlüğü olan 

akım ya da geleneği işaret eder. Frankfurt Okulu’ndan bahsederken de bu iki anlamın bir 

arada bulunduğu bir oluşumdan söz etmek mümkündür. Çünkü Frankfurt Okulu hem 

çağımızın önemli düşünce akımlarından ve geleneklerinden biri olarak kabul edilirken, 

hem de eğitim ve öğretim ağırlıklı olmaktan ziyade araştırmaya önem veren ve onu 

merkeze alan kurumsal bir yapıyı temsil eder. Düşünce tarihinde bu kurum, Frankfurt 

Okulu ya da başka bir adla Eleştirel Kuram olarak bilinen gelenek, 3 Şubat 1923’te 

Frankfurt Üniversitesi’ne bağlı olarak Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü adıyla 

kurulmuştur.1 

İkinci Dünya Savaşından sonraki yıllarda,  Avrupa’da karşılaşılan en etkili felsefe 

ve estetik anlayışlarından biri,  Adorno, Markuse ve Habermas’ın öncülük ettikleri 

Frankfurt Okulu anlayışı olmuştur. Enstitü’nün kurucusu olarak kabul edilen kişi aynı 

zamanda bir doktora öğrencisi olan Felix Weil’dir.  Toplumsal Araştırmalar 

Enstitüsü’nün ilk müdürü ise Carl Grünberg’dir. Kurucu üyeler arasında yer alan diğer 

isimler sırayla Marx Horkheimer, Theodor W. Adorno olarak sıralanabilir. Bu 

düşünürlerden Adorno, okulun disiplinler üstü tavrının en belirgin temsilcilerinden 

biridir. Çalışma alanının çok geniş olması da bu tavrı geliştirmede etken olmuştur. 

Adorno felsefe, müzik, sosyoloji, estetik ve edebiyat gibi farklı alanlarda eserler vermiş 

ve özellikle estetik ve felsefe alanlarındaki çalışmaları ile Frankfurt Okulu’nda kendine 

özgün bir sanat anlayışının gelişmesine öncülük etmiştir. 

Bu kendine has sanat anlayışının temellerini anlamak bakımından şu sorunun 

sorulması önemsenmektedir;  Frankfurt Okulu’nun sanata ve sanat felsefesine ilgi 

duymasının nedeni nedir? Frankfurt okulunun estetik teoriye ilgi duyması, kendini politik 

                                                        
1 Besim F. Dellaloğlu, “Bir Giriş : Adorno Yüz Yaşında”, Cogito, 36 (2003), s. 15. 
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ilgiler üzerine düşünmek olarak anlaması bakımından bazı zorluklar gösteren çağdaş 

felsefe için bir belirti olarak değerlendirilebilir.2  

Burjuva toplumunun, Marx’dan bu yana değerlendirildiğinde görülen kötü ve 

bozuk yapısında ilişkin değerlendirmeler Frankfurt Okulu’nun sanat anlayışının çıkış 

noktasında önemli bir basamak oluşturur. Burjuva toplumundaki yanlış bütün, kendi 

bünyesinde barındırdığı bireyleri kuşatan ve onları ümitsizliğe sürükleyen bir yapıyı 

temsil etmektedir. Frankfurt Okulu ise bu yanlış bütün içerisinde bir umut ya da sığınak 

aramaya çalışmaktadır. Bu sığınak, sanatın kendisidir. Sanat böyle yanlış bir bütün 

içerisinde var olan fakat yanlışlığa katılmayan, ilkece ona karşı duran bir alan olarak 

konumlanmaktadır. Sanatın bu konumu, ilkin, “yanlış içinde doğruluk” u kendi içinde 

barındırır; ikinci olarak da bu yanlışı aşma imkânına sahip olması bakımından daha iyi 

bir geleceğin modeli olmuş olur.3  

Burjuva toplumu örneğindeki toplumun bölünmüş yapısı aynı zamanda kendi 

içerisinde bir çelişkiye neden olmuştur. İnsan bu bölünmüşlüğü ortadan kaldırma arzusu 

duyar. Bu arzunun gerçekleşmesinde rol alacak olan şey de yine sanatın kendisidir. 

Adorno, içinde yaşanılan toplumu bir tür bölünmüşlüğün ve yanlışlığın egemen olduğu 

bir toplum olarak değerlendirirken, aynı zamanda onun bu duruma gelmesindeki asıl 

nedeni de sorgulamaktadır. Onun değerlendirmesinde, bu toplumdaki burjuva öznesi 

kendi üretimine ters düşmektedir.4 Bu da bir tür uzlaşmazlığı ifade eder. Uzlaşmazlığın 

sürmesi ise, toplumdaki bölünmeyi ve yanlışlığı beslemektedir. Bölünmenin ve yanlış 

olanın üstesinden gelebilmek ise, bu iki kavramın tam ortasında kalan ve onlara bir 

sığınak yeri olabilme potansiyeline sahip sanat ile mümkündür. 

Bir sığınak olan sanat, insanlığın bugünkü toplumun ötesindeki diğer toplum için 

duyduğu özlemin de varlığını koruyabilecek bir alan olur. Bu durum da o, içinde 

bulunduğu topluma hem içkin hem de aşkın olarak eleştirel bir tavırda kalabilme 

olanağını kazandırmaktadır. İçkindir çünkü; toplumun içerisinde kalmaya devam eder. 

Aşkındır çünkü; kendi içindeki ütopyayı, “öteki” ni saklı tutar.5 

                                                        
2 İsmail Tunalı, Estetik, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2012, s. 126. 
3 Tunalı, Estetik, s. 127. 
4 Tunalı, Estetik, s. 127. 
5 Besim F. Dellaloğlu, Frakfurt Okulu'nda Sanat ve Toplum, Ankara: Bağlam Yayınları, 1995, s. 47. 
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Buna ek olarak, Frankfurt Okulu’nun sanata olan bakış açısı bir “olumsuzlama” 

tavrı içerisinde şekillenmiştir. Bu düşünceye göre sanat, içerisinde bulunduğu toplumun 

bir antitezi olarak var olur. Sanatın toplumsal oluşu, onun içinde bulunduğu topluma olan 

muhalif durumundan ötürü mümkündür. Sanatın böyle bir konumu kazanabilmesinin tek 

yolu ise özerk olmasından kaynaklanmaktadır.6 Sanat, toplumsallığı içinde bulunduğu 

toplumu yansıtarak değil, onun içerisinde kendi özerkliğini koruyarak ve onu sorgulama 

potansiyelini canlı tutarak kazanmaktadır. 

Frankfurt Okulu düşünürlerinden olan Horkheimer, Adorno ve Marcuse’nin 

sanatla ilgili düşünceleri değerlendirildiğinde, üç filozof da sosyoloji ve eleştiri 

alanlarının birbirinden ayrılamaz alanlar oldukları konusunda hemfikirdirler. Bir sanat 

eserini incelemek aynı zamanda onun yorumlama biçimlerini de incelemeyi içerir. Bu 

inceleme hem eserin algılanmasına kadar olan bütün sürecin içerisinde yer alır hem de 

eserin bu süreçlerin toplumsal bütünle olan ilişkilerini göz önünde tutmalıdır. Kendisinde 

böyle bir potansiyel görülen sanatın bu türden bir beklentiyi nasıl karşılayacağı, ya da 

hangi sanatın bunu başaracağına dair  soru, Frankfurt Okulu düşünürlerini yakından 

ilgilendiren bir başka sorudur.  

Frankfurt Okulu’nun bu potansiyeli bulduğu alan modernizmdir ve modern 

sanattır. Okulun düşünürlerinden özellikle Adorno ve Benjamin’in düşüncelerinin 

merkezinde modernizm olduğu görülür ve kendilerinin modernist olduklarını 

vurgulamışlardır. 

Frankfurt Okulu verili toplumda bireyle bütün arasındaki sahte uyumu, tarihsel 

olanın kendini evrensel olarak gösterebilmesindeki ideolojiyi, amaç ve araçlar arasında 

belirginliğini kaybeden çizgisini açığa çıkarmak bakımından modernizmde önemli bir 

potansiyel bulurlar. Bu türden bir sanatın en önemli özelliği ise, yabancılaşmış topluma 

ikinci bir yabancılaşma uygulamasıdır.7 

Benjamin’e göre modern dönem ile birlikte yaşam, insanın kendisi tarafından 

anlamlandırılacak bütünsel bir yaşam olmaktan çıkıp bölünmüş, parçalanmış ve yalnızca 

yaşanıp geçiverilen bir yaşantıya dönüşmüştür. Modern insan, yaşamı bir bütünlüğe 

                                                        
6 Dellaloğlu, Frakfurt Okulu'nda Sanat ve Toplum, s. 47. 
7 Dellaloğlu, Frakfurt Okulu'nda Sanat ve Toplum, s. 48. 
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kavuşturmaktan ve onun gerçekliğini görmekten kaçınmaktadır. Bu sebepten,  modern 

insanın yaşama dair edindiği deneyimler bilinçaltına kadar inmekten yoksundur. Bu 

deneyimler irade dışı bellekte kalırken, iradeye bağlı olan bellek, modern yaşamın 

şoklarına karşı savunulmuş olmaktadır.8 İkinci türden yabancılaşmadan neyin 

kastedildiği anlaşılmak istendiğinde bunun, insana dair iki tür belleğin birleştirilmesi gibi 

bir duruma karşılık geldiği söylenebilir. İkinci türden bir yabancılaşma, irade dışı belleği 

ve iradeye bağlı belleği birleştirmeyi mümkün kılan bir koşul olarak var olmaktadır. 

 Frankfurt Okulu için sanatın özerkliği ve toplumsallığı, onun vazgeçilmez iki 

özelliği olarak kabul edilmiştir. Bu iki özellik birbirlerine karşıt gibi görünseler de ancak 

ve ancak birlikte var olabilmektedirler. Bu nedenle Frankfurt Okulu,  sanatın bu iki yanını 

birden aynı önemle vurgulamayan eğilimlere her zaman karşı olmuştur. Okul’un 

düşünürleri bir yandan sanatın özerkliğini göz ardı eden sosyalist gerçeklik ya da genel 

anlamda Ortodoks Marksist estetikle hesaplaşırken, bir yandan da sanatın toplumsallığını 

geri plana iten modernizm içindeki bazı avant-garde eğilimleri eleştirmişlerdir.9 

Okulun düşünürlerinden Adorno, özellikle toplum ve sanat arasındaki gerilimi 

negatif bir perspektiften ele alarak Frankfurt Okulu’nun sanat anlayışının yerleşmesinde 

önemli bir geçiş sağlamıştır. 

1.1. Adorno’da Sanat ve Toplum  

Frankfurt okulunun erken dönemi değerlendirildiğinde, bu dönemde yapılan bir 

sosyolojinin felsefeyle ayrılmaz bir bağ içerisinde olduğu görülmektedir. Okulun 

sosyoloji ile olan ilişkisi ve düşünce yapısının temelinde yer alan görüşlerinin önemli bir 

kısmında Adorno’nun görüşleri etkili olmuştur. Adorno pek çok farklı konuda eser veren 

bir filozof olarak onun toplum eleştirisi, sanat eleştirisi ve Kültür Endüstrisi adını verdiği 

toplumsal analiz karşısındaki tutumu da düşünce sisteminin önemli bir bölümünü 

oluşturur.  

Adorno ve Frankfurt Okulu’nun çağdaş düşünceye yaptıkları en önemli katkısı 

akıl eleştirisidir. Özellikle Adorno’nun Horkheimer ile birlikte yazmış oldukları 

Aydınlanmanın Diyalektiği isimli kitabında, yoğun bir aydınlanma ve modernite 

                                                        
8 Dellaloğlu, Frakfurt Okulu'nda Sanat ve Toplum, s. 49. 
9 Dellaloğlu, Frakfurt Okulu'nda Sanat ve Toplum, s. 63. 
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eleştirisine yer verilir. Adorno ve Horkeimer’ın eleştirdikleri şey “araçsal akıl” olarak 

adlandırdıkları bir akıl biçimidir. Bu eleştiriyi yaparken temelde kullandıkları arka planı 

ise Antik Yunan felsefesi ve yine Antik Yunanlıların akıl ve rasyonalite kavramlarından 

anladıkları bir zemin oluşturur. Araçsal akıl eleştirisi temelde, Antik Yunan’da akla 

yüklenen işlevlerin yerini başka tür işlevlere bırakması, aklın yeniden tanımlanması ve 

ona yeni bir karakter getirilmesinin eleştirisi olarak var olur. Bu sürecin devamında ise 

modernitenin dinamikleri ve onun aklı değerlendirme, dönüştürme biçimleri önemli bir 

aşama olarak kabul edilir.10 Modern dönemdeki aklın konumu değerlendirildiğinde o, 

öznenin toplumsal olanı dönüştürmesinin değil, daha çok toplumsal olanın özneyi 

inşasının bir aracı olarak var olur. Yani akıl, özgürleşmenin değil, kontrolün bir 

hizmetkarı gibi işlev görmeye başlamaktadır. Bu dönemde ve modern toplumda birey, 

aklını kullandığı ölçüde denetim altına girmekte, rasyonel olarak özgürleşmek yerine de 

toplumsal olana tabi olmak zorunda kalmaktadır.11 Dolayısıyla Adorno’nun topluma  

ilişkin eleştiri ve totaliter düzende gördüğü hataların değerlendirilmesi, modern 

dönemdeki aklın konumuna, aydınlanmanın rasyonalitesine dair bakışı ile bir başlangıç 

kazandığına işaret eder. Onun topluma, sanata, felsefeye ve bütüncül bakış açısına dair 

eleştirilerinin ivme kazandığı diğer eseri ise Negatif Diyalektik’tir. 

Adorno’nun 1966 yılında yayımlamış olduğu Negatif Diyalektik isimli eseri , hem 

toplumun kendi içerisinde işleyen sürecin diyalektik bakımdan nerede durduğunu anlatan,  

hem de yaratılmaya çalışılan bütüncül, ıslah edilmeye zorlanan bir bakış açısına direnen, 

bizzat toplumda bulunacak bir çözümü hedeflemek yerine negatif olana kulak vermeye 

duyarlı olan diyalektiği tanıtan bir eser olarak değerlendirilir.   

Adorno’nun diyalektiği Hegel-Marx diyalektiğinden ayrıdır. Bu yüzden ayrı bir 

ad alarak negatif diyalektik olarak anılmaktadır. Negatif diyalektik tabiri geleneği ihlal 

eder. Diyalektik kavramı Platon’da dahi, bir düşünme türü olan olumsuzlamanın 

aracılığıyla olumlu bir şey üretmek amacını taşır. Daha sonra bu olumluluk 

“olumsuzlamanın olumsuzlanması” tanımında kesin ifadesini bulmuştur.12 Adorno’nun 

Negatif Diyalektik’te amaçladığı şey ise, diyalektiği bu olumlayıcı tavırdan kurtartmaktır.   

                                                        
10 Ömer Naci Soykan, Ferda Keskin, Besim F. Dellaloğlu, “Adorno ve Yapıtı”, 36 (2003), s. 38. 
11 Soykan, Keskin, Dellaloğlu, “Adorno ve Yapıtı”, s. 45. 
12 Theodor Adorno, Negatif Diyalektik, çev. Şeyda Öztürk, İstanbul: Metis Yayınları, 2016, s. 11. 
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Adorno’nun Negatif Diyalektik’te eleştirdiği başlıca filozoflardan biri Hegel’dir. 

Hegel’de kendine özdeş olan tin’in ya da ben’in kendini doğada açmasıyla başlayan 

diyalektik, sonunda tin’in ya da aklın doğadan ya da ‘başka olan’ dan kendine dönmesi , 

bu suretle kendi kendini bilmesiyle ve mutlak tin olmasıyla ortadan kalkar. Başlangıçtaki 

gibi bir özdeşlik durumuna varılır. Bu noktada mutlak tin de hiçbir zıtlık ya da çatışmanın 

olanağından söz edilemez. Hegel sistemindeki diyalektik süreç, bundan sonra ne 

olacağına dair bir soruya cevap verememektedir. Bu idealist şemanın “şeması” atılıp 

Marx tarafından da olduğu gibi kabul edilmiş ve bir zemin üzerinde oturtulmuştur. 

Marx’da tin dünyasının yerini insanın somut tarihi dünyası alır. Buna göre başlangıçtaki 

“salt özdeş tin” yerine de “komünist toplum” konulmuştur. Adorno’nun eleştirisi 

bakımından değerlendirildiğinde, her iki diyalektiğin de ne başında ne de sonunda 

herhangi bir çatışma, bir zıtlık, dolayısıyla da diyalektik yoktur. Diyalektik yalnızca ikisi 

arasındaki ara basamaklar için özellikle öngörülmüştür. Adorno bunların hiçbirini kabul 

etmemektedir. Diyalektikte sentez adımı “özdeşlik” , “tez-antitez” karşılığı da “çelişki” 

olarak anlaşılır. Adorno’nun diyalektiğinde “özdeşlik” , “çelişkinin” bir başarısı değil, 

tersine günahı olarak görülür. O, doğrunun içindeki yanlıştır. Negatif Diyalektik Hegel-

Marx gibi başı sonu bağlı bir diyalektik olarak değerlendirilmemektedir.13 Adorno’ya 

göre çelişkinin, olumsuz olanın sesini kısmak ve onu duymamak için bir özdeşlik yahut 

sentez fikrine ulaşmak, onun felsefesindeki neredeyse en merkezi eleştiriyi oluşturur. 

Devamında estetik kuramında da bu türden bir diyalektiğin yalnızca pasif bir alımlayıcı 

yaratmaya neden olduğunun altını çizerek, diyalektiğin nasıl anlaşılması gerektiğine dair 

bir analiz sunar.  

Adorno’nun ifade ettiği biçimi ile “Diyalektik, özdeşsizliğe dair tutarlı bir 

farkındalıktır.”14  Diyalektikteki merkezi kavram olumsuzlama olarak belirlenmiştir. Bu 

bakımıyla diyalektik bir bakıma ıstırap veren bir şey olarak da anlaşılır. Adorno’ya göre 

“Diyalektiğin verdiği ıstırap , bir kavram düzeyine çıkarılmış olan bu dünyanın 

ıstırabıdır.”15 Bu ifade ile Adorno bir yandan da güncel felsefenin kavrama ilişkin 

tanımlamalarına ve değerlendirmelerine yönelik eleştirisini dile getirmektedir. Mevcut 

                                                        
13 Ömer Naci Soykan, Müziksel Dünya Ütopyasına Adorno İle Bir Yolculuk, İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 

2017, s. 36. 
14 Adorno, Negatif Diyalektik, s. 17. 
15 Adorno, Negatif Diyalektik, s. 18. 
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felsefe de dünyayı bir kavram düzeyine çıkararak , kavram dışı olan her şeyin yok 

sayıldığı bir düzenin içinde bulunuyor görünmektedir. Bu ise, diyalektikten tamamen 

uzak biçimde bir tür özdeşlik düşüncesi içerisinde yapılan bir felsefe biçimine işaret 

etmektedir. 

Adorno’ya göre diyalektik yalnızca olumsuzlama ile ifade edilen bir şeydir. “O, 

genelin dayattığı tikel-genel farklılığını açımlar. Bu farklılık öznenin kaçınması mümkün 

olmayan, bilince nüfuz etmiş özne-nesne kırılmasıdır ve öznenin nesnel düşünceleri de 

dahil olmak üzere her düşüncesinde izini bırakmakla birlikte , uzlaşma sağlandığında 

ortadan kalkacaktır.”16 Adorno bu uzlaşmanın , diyalektiğin artık etkide bulunamayacağı 

bir çokluğa neden olacağına inandığı için de onu eleştirmiştir. 

Adorno’da diyalektik, hem doğada hem de bilgiden sanata, toplum-ekonomiden 

siyasete her türlü insan etkinliğinde, şeylerin kendi yapılarında olan bir süreç olarak 

anlaşılır.17  Diyalektiğin toplumsal süreçte nasıl anlaşılması gerektiği sorununun 

Adorno’daki karşılığı netleştirilmeye çalışıldıktan sonra, Aydınlanmanın Diyalektiği 

eserine tekrar dönülecek olursa, toplum ve kültüre dair bir diğer görüş ve eleştiri de 

Adorno’nun Kültür Endüstrisi olarak adlandırdığı kavram üzerinden yapılabilir.  

Adorno’nun Marx’daki diyalektik görüşü eleştirmesinin ardından onun 

aydınlanma ve modernliğe dönük görüşlerinin eleştirisi de Kültür Endüstrisi’nden ne 

anlaşılması gerektiğini görmek bakımından önemlidir. Kültür Endüstrisi kavramı bir 

anlamda politik ekonominin sonunu, politik kültürün başlangıcını ifade etmektedir. 

Marx’ın tersine, Adorno’nun toplum analizinde nesne olan özne işçi değil, müşteridir. 

Adorno’nun sorusu, neden her şeye müşteri olduğumuz ve bunlara nasıl ikna edildiğimiz 

sorusudur. Adorno Kültür Endüstrisini, “kitle kültürü” ya da “popüler kültür” 

kavramlarını kullanmamak için seçmiştir.18 Bunun nedeni olarak da, kitle kültürü 

denildiğinde, bu kültürün oluşmasında bir kitlenin rolünün varlığına işaret edildiği 

görülmektedir.  Adorno böyle bir kültürün varlığını kabul etmemektedir. Kültür bir 

endüstridir ve yeni toplumun yaşaması için en önemli şeylerden biri olarak var 

                                                        
16 Adorno, Negatif Diyalektik, s. 18. 
17 Soykan, Müziksel Dünya Ütopyasına Adorno İle Bir Yolculuk, s. 37. 
18 Soykan, Keskin, Dellaloğlu, “Adorno ve Yapıtı”,s. 53. 
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olmaktadır. Ona göre toplumda halk ya da insanlar kültür üretmez, ancak kültüre tabi 

olur. Bireyler kültürün birer öznesi değil, nesnesi konumundadır. 

Frankfurt Okulu ve özellikle de Adorno’nun Marksizme getirdiği yeni 

yorumlardan biri Marksizm’in altyapı üstyapı ayrımı ve altyapının üstyapıyı mekanik bir 

tarzda belirlemesi konusundadır. Adorno bu yapıya da karşı çıkmaktadır. Bu karşı çıkma,  

biri altyapıya diğeri de üstyapıya ait “endüstri” ile “kültür” ün, bu iki kavramın “Kültür 

Endüstrisi” şeklinde bir arada kullanılmasına da imkân tanımaktadır. Adorno’nun 

mekanik Marksizm denilebilecek bu türden bir belirlemeye olan itirazı, sanatı ve kültürü 

yaratan bireyi öne çıkarma isteğini doğurur.19 

Adorno özellikle kendisinin de içerisinde yaşadığı süreç olan Nazi Almanyası’nda 

toplumu “bütünüyle batmış” bir şey olarak değerlendirmiştir. Bu noktada böyle bir 

toplum için umut olabilecek tek şey bireydir; batmış bir toplumun içerisinde ayakta 

kalabilmiş olan birey. Burada bahsedilen “birey” herhangi sıradan bir birey değil, kültürü 

ve sanatı yaşatacak olan bireydir. Negatif Diyalektik’de yansıtmış ve kabullenmiş olduğu 

yöntemi itibariyle Adorno, dünyayı olumlamaktansa onu değilleyici ve olumsuzlayıcı bir 

düşünme sistemi ile değerlendirmeyi kabul eder. Kültür Endüstrisi adını verdiği sistem 

ise, dünyayı olumlamak ve insanları dünya ile barışık halde tutmak üzerinden ilerleyen 

bir sistem olmaktadır.20 

Adorno’ya göre kültür ve ruh (psyche), evrensel eşdeğerlik mekanizması 

vesilesiyle devlet kapitalizmin bütünselliğine dahil edilmiştir. Bunun sonucunda ise 

özgür bireyden itaatkar birey biçimine geçilir. Ayrıca idare edilen toplumun kültürel 

bileşeni olarak “kültür endüstrileri” nin ortaya çıkışına da yol açmıştır. Bu noktada kültür 

endüstrisi kavramının neye işaret ettiğini doğru anlamak önemlidir. Kültür endüstrisi 

ifadesi yanıltıcı olabilmektedir çünkü bu durumun sanatın ticarileşmesine dair bir şikayeti 

içerdiği sanılabilir. Böylesi bir tavrın nihayetinde ise Adorno’nun savının da desteklediği 

biçimi ile, “kötü” ve ticarileşmiş kitle kültürünün karşısına, ticari olmayan “iyi” ve 

yüksek sanat çıkarılmalıdır. Aksi takdirde kültür endüstrisinin neden olduğu kar amaçlı 

endüstriyel yöntemler sanat eserinin içsel yapısını değiştirmektedir. Bunun soncunda ise 

gerçekçi diye nitelendirilen sanat artık toplumsal dünyayı tasvir etmeyen, aksine toplumlu 

                                                        
19 Soykan, Keskin, Dellaloğlu, “Adorno ve Yapıtı”, s. 54. 
20 Soykan, Keskin, Dellaloğlu, “Adorno ve Yapıtı”, s. 56. 
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uyum halindeki bireylere kaçış imkanı sunan jenerik bir geleneğe dönüşmektedir.21 

Dolayısıyla, kültür endüstrisi insanı toplumla uyumlu, her daim dünyayı olumlayan bir 

tavır içine sokmasını amaçlarken, Adorno, bunun tam tersi bir biçimde içinde 

bulunduğumuz dünyanın kötü bir yer olduğunu söylemekte ısrar eder.  

Bireyler, bu dünyayı olumlamak ve burada kendilerini evlerindeymiş gibi 

hissetmek yerine ona yabancı hissetmeli ve olumsuzlayıcı bir tavır içinde yaşamalıdır. 

Kültür Endüstrisi gibi sistemler ise bireylerin gerçek yaşamın koşulları üzerinde 

düşünmelerini ve bu koşullara dair değiştirilmesi gereken hataları tarafları düzeltmeye 

yönelik çabalarını engelleyerek sahte bir keyif zemini sunmaktadır.22 

Adorno’ya göre, tüm bu kötü ve olumsuzlayıcı tavır içerisinde var olurken, bu 

dünyanın sanat tarafından da dile getirilmesi gereken bir hakikati vardır. Ona göre sanat, 

dünyanın kötü bir yer olduğunu söylemekle yükümlüdür. Sanatın olumsuzlama özelliği, 

aynı zamanda onun toplumsallığının da kökenidir. Sanat, içinde var olduğu toplumun 

antitezidir.23 Bu fikir ilerleyen kısımlarda Adorno’nun estetik kuramında sanat eseri ile 

toplum arasında kurduğu ilişkide daha net anlaşılacaktır. Ayriyeten çalışmamızın temel 

fikirlerinden biri olarak olumsuzlama ve negatif diyalektiğin sanatı götürdüğü konumu 

anlamak bakımından da önemli bir noktada durur.  

Sanat toplumu onaylamaz, reddetmez, fakat eleştirir. Bu fikir Adorno’nun sanat- 

toplum arasındaki ilişkisini yansıtan en belirgin fikirlerden biri olmuştur. Sanat 

toplumsaldır, çünkü içinde bulunduğu topluma muhalif konumdadır. Bu konumu 

kazanmanın ve muhafaza etmenin tek yolu da onun “özerk” olmasıdır.24 Bu özerklik 

durumu ise kapitalizmin gelişmesiyle ve sanat eserlerinin piyasa koşullarında tıpkı diğer 

metalar gibi değişime girmesiyle mümkün olmaktadır.25 Özerk olmak, sanatı eşya olma 

tehlikesinden kurtaracak olması bakımından önemlidir. Özgünlük, sanatın artan özerkliği 

ile birlikte, piyasaya ya da pazara karşı durabilir ve sanatı Kültür Endüstrisi’nin ürünü 

olmaktan uzak tutabilir.  

                                                        
21 Geoff Boucher, Yeni Bir Bakışla Adorno, İstanbul: Kolektif Kitap, 2016,  s. 49. 
22 Soykan, Keskin, Dellaloğlu, “Adorno ve Yapıtı”,  s. 56. 
23 Dellaloğlu,  Frakfurt Okulu'nda Sanat ve Toplum,  s. 47. 
24 Theodor Adorno,  Aesthetic Theory. London,New York: Continuum Books, 2012,  s. 287. 
25 Dellaloğlu,  Frakfurt Okulu'nda Sanat ve Toplum, s. 47. 
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Sanat yapıtlarındaki içerik ve biçimleniş, onların özerkliğinin teminatı olan şey 

olarak değerlendirilebilir. Adorno’nun sanat yapıtında iç biçimleniş kuramına dair 

fikirleri ise Yeni Müzik Felsefesi’nde geliştirilmiştir. 

Adorno’nun toplum ve sanat arasında kurulan ilişkide üzerinde durduğu önemli 

bir diğer konu da burjuva toplumu üzerinden değerlendirildiğinde ortaya çıkan bölünmüş 

ve yanlış toplumsal yapının içerisinde sanatın nasıl bir konumda bulunacağı konusudur. 

Toplumun bölünmüş yapısı Marksist anlamda burjuva süjesinin kendi üretimine ters 

düşmesinden ileri gelir ve bu durum bir uzlaşmazlığa neden olmaktadır. Uzlaşmazlık 

sürdükçe toplumdaki bölünmüş ve bozulmuş yapının da ortadan kalkması mümkün 

görünmez. Adorno’ya göre, birey bu bölünmüşlüğü ortadan kaldırma arzusu 

duymaktadır. Bölünmüşlüğün ortadan kalktığı bir toplum bütünselleşmiş, doğruluğa 

kavuşmuş bir toplum olur. Bu noktada, böyle bir bütünselliğin koşulunu sağlayacak olan 

şeyin ne olduğu sorusu sorulduğunda, Adorno yanıt olarak sanatı vermiştir. Bundan ötürü 

sanat, yanlışlıklar ve bölünmüşlükler ortasında bir sığınma yeridir;  bütünselliğin ve 

doğruluğun ülkesidir. Burjuva toplumunun kurtuluşu ise, yine bu sanat ülkesinin örnek 

alınması ile mümkün olmaktadır. Sanat, mümkün bütünleşmenin ya da barışın örnek ve 

aracıdır. Bütünleşme, Marksist anlamda burjuva süjesinin, kendini emeğinin içinde ortaya 

koyabilmesi ve bu üretimin dünyasında üretimini kendine mal edebilme durumu olarak 

anlaşılmalıdır. Bu noktada ise bu türden bir anlayış toplum ile sanat arasındaki ilişkiyi 

yeni bir bakış açısından değerlendirmenin oluşmasını gerekli kılacaktır. Bunun için ise, 

Platon ve Aristoteles’ten bu yana gelen yansıtma (mimesis) teorisinin yeniden 

değerlendirmesi gerekmektedir.26 

1.2. Adorno’da Sanat ve Mimesis İlişkisi 

1.2.1. Platon ve Mimetik Kuram  

Felsefe tarihinde bilinen ilk sanat kuramı olarak adlandırılan kuramlar Platon ve 

Aristoteles tarafından ileri sürülmüştür. Bu kuramlardan biri olan mimetik kuramın 

temelinde sanatın temelde bir kopya, bir taklit olduğu düşüncesi yatmaktadır. Platon, 

mimetik kuramın ilk ve en önemli düşünürlerinden biridir. 

                                                        
26 Tunalı, Estetik, s. 127. 
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Mimetik kurama adını veren, taklit ya da öykünme olarak Türkçeleştirilmiş olan 

kelimenin aslı mimesistir. Mimesis kelimesinin ilk şekli mimos tur. Bu da dans eden, 

aktör, mukallit, göz boyayıcı anlamlarına karşılık gelir. Mimesis veya mimeisthai 

kelimelerinin sanı, aldatma anlamlarının yüklenmesi Platon’un Devlet adlı eseri ile 

başlar. Kelimenin gerçek olmayan bir şeyi taklit ve tasvir etme anlamında kullanıldığına 

bu eserden önce rastlanmadığı görülmektedir.27  

Platon ve devamında Aristoteles’in, en çok ilgilendiği sanat biçimi dramdır. 

Devlet adlı kitabında Platon’un şairleri, özellikle de drama yazarlarını yasadışı ilan ettiği 

görüşü öne çıkartılır. Onlar devletin dışında tutulması gereken kimselerdir çünkü dramın 

özü taklittir. Yani görüntülerin benzeşimidir. Platon, görüntülerin duyguları ayarttığına 

ve bu ayartılan duyguların da sosyal olarak tehlikeli olduğuna inanmaktadır. Dramın yanı 

sıra şiir de Platon’un mimesis kavramını tartışması bakımından önemli bir tema olmuştur. 

Güzel sanatlar hakkında en çok şiir hakkında konuşmuştur. Platon’a göre şiir heyecan 

yüklüdür ve sıradan insan tavrından uzaktır. Devlet’te şairlere karşı almış olduğu tavırda, 

onların yanlış bilgilendirmeyi çağrıştırmaları yatmaktadır. Platon’cu kavrayışa göre şiir, 

insanı taklit yoluyla esir alır. Bu da “şiir ile felsefe arasındaki mesafeyi” belirler. Felsefe 

ve şiir arasındaki mesafenin düzenlenmesi ve her birinin yerinin belirlenmesi, bilinmesi 

gerekmektedir. Bu noktada felsefe şiiri dışlar.28 Platon’a göre, aynı dönemde vermiş 

olduğu eserlerini de göz önünde bulundurarak Homeros gibi şairler hakkında  “Homeros 

da bütün şairler de anlatımlarında taklide başvururlar.”29 İfadesini kullanmaktadır.  

Bu noktadan başlayarak şiir ve şairlerle üzerinden kurduğu taklit ilişkisinin en 

belirgin olarak bahsedildiği kısım Devlet’in üçüncü kitabında yer bulur. 

“ İnsan yaratılış ayrılığı daha da ileri gider. Bir insan çeşitli 

taklitleri birden yapamayacağı gibi, yaptığı taklidin kendi yaşadığı gerçeğe 

uygun olmasına da imkân yoktur. (…) Öyleyse bekçilerimiz başka bütün 

işlerden sıyrılarak, kendilerini sadece devlet işlerine vermeli ondan başka 

hiçbir şey ile uğraşmamaları gerekmektedir. Onlar başka hiçbir işin 

                                                        
27 İsmail Tunalı, Grek Estetik'i: Güzellik Felsefesi - Sanat Felsefesi . İstanbul : Remzi Kitabevi, 2016,  s. 

73. 
28 Mevlüt Albayrak, Estetik'in Serüveni. Ankara: Akçağ Yayınları, 2012, s. 109. 
29 Platon, Devlet, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2017, s. 351. 
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taklidini bile yapmayacaklardır. Yaparlarsa bu taklit, kendi işlerinin 

gerektirdiği ve çocukluklarından beri özenecekleri yiğitlik, bilgelik gibi 

erdemlerin taklidi olmalıdır. Bunlar dışında hiçbir kötü işi ne yapsınlar ne 

de taklit etsinler. Çünkü taklit ede ede sonunda taklit ettikleri şeye 

alışırlar.”30 

Platon’a göre bu noktada temel sorun mimesisin bir aldatma aracı olarak 

kavranışından kaynaklanmaktadır. Taklit etme bir çeşit aldatmadır. Aldatmacılık 

anlamında mimesis, etik bir değere kavuşmaktadır. Platon’un cesaret, yiğitlik, bilgelik, 

dini bütünlük gibi tecrübelerini de taklit alanına yerleştirmesi ise hem taklidin olumlu 

tarafının varlığını kabul ettiğine atıfta bulunur öte yandan da bu tür taklitlere “iyi taklit” 

örnekleri diyerek onları yönlendirmesi, taklidin sanat alanından ayrı bir değeri olduğuna 

gönderme yapar.31 

Platon’un sanata ve mimesis e ilişkin değerlerinin anlaşılması için onda ikili dünya 

görüşüne dair temeli anlamak önemlidir. Platon’un evreni görülebilir nesneler ve akılla 

kavranabilir nesneler olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Bunlar birbirine bağlı iki dünyanın 

temsili olarak değerlendirilir. Bunlardan ilki duyu dünyası diğeri ise ideler dünyasıdır. 

Duyu dünyası oluş ve bozuluşa tabi bir dünya olarak var olurken idealar bunun tersi 

olarak zaman dışı var olurlar. İdeler tek ve zamanın dışında kendileri ile kalan, saf ve 

biricik şeylerdir. Dış dünyadaki varlıklar hakkında konuşmak gerektiğinde ise buradaki 

varlıklar konumları gereği ideaları tam temsil edemezler ve bu yüzden de ideaların noksan 

kopyalarıdır.32 

Platon’da sanatlar sanı (doxa) türündeki bilgiye dayanmaları bakımından bilgi 

içermezler. Bu yüzden de sanatlar taklidin taklididir, sanatçılar da aldatıcıdırlar. Sanat 

ancak ve ancak estetik tecrübenin görüntüsünün bir görüntüsüyle ilgili olduğu anlamda 

doğayı kopya etmedir. Mevcut dünya, algı dünyası gerçek değil yalnızca görüntüden 

ibaret bir dünyadır. Sanat dünyası da kendisinin görüntüsü değil, onun görüntüsünün 

görüntüsüdür. Platon’a göre sanat, doğruluğu övülemediği ve nesnesi bir kavram 

                                                        
30 Platon, Devlet, s. 86. 
31 Albayrak, Estetik'in Serüveni, s. 109. 
32 Albayrak, Estetik'in Serüveni, s. 110. 
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olmadığı için bilgi kategorisinde var olamaz.33 Sanat ve sanatın nesnesi için kullanılması 

önerilecek doğru ad ; hayal gücü ve fanteziler ile hayallerdir. Sanatçı ya da benzetmeci, 

benzettiği şeyin ne kendilerini bilir ne de başkalarından öğrenir.34 Buna göre sanatçı hem 

bilgi hem de sanı yönünden eksiktir. Dolayısıyla sanatçının eserleri herhangi bir 

hakikat/doğruluk içermez. 

Sanatlık taklit, bir benzerliktir;  o olan değildir. Kopya ise sadece şey olarak 

farklılaşarak, imge olarak benzer hale gelir. Bir başka deyişle sanatlık taklit, analojiktir. 

Kavrayan/algılayanın kavramı kopyaladığı gibi, sanat eseri de algılayanın kopyasıdır.35 

Bu değerlendirmeler ışığında bakıldığında antik mimesis kuramının temel ayırıcı 

özelliği, mimemata ile gerçek şeyler arasında olan şeydir. Platon ve Aristoteles için sanat 

adı verilen uygulamaların zorunlu şartı imitasyondur. Yani bir kişinin, yerin, nesnenin 

edim ya da olayın imitasyon olması, bir şeyin sanat eseri olarak kategorize edilmesinin 

genel özelliğidir. Gerçekte o şey taklitse, o eser sanat eseridir şeklinde ifade edilebilir. 

Eğer bir taklit söz konusu değilse orada olan şey hakkında sanat eseridir 

denilememektedir.36 Mimesis kavramı yaşantısal açıdan irdelendiğinde 20. Yüzyıl sanat 

kuramları içerisinde, adı mimesis olarak geçmese de önemli rol oynamıştır. 

1.2.2. Marksist Yansıtmacı Kuram  

Yirminci yüzyılda sanatın düşünce ve pratiğini Marksist kuramlar derinden 

etkilemiştir. Bunun nedenleri 20. Yüzyıl başındaki sosyal ve komünist rejimlerin sanatın 

güncel pratiklerle yakınlaşma kaygısı ile geliştirdiği sanat yaklaşımlarında bulunabilir.  

Marksist estetik kuramların vurgusu insan üzerinedir; duygulara ve iç dünyaya 

odaklı romantizmin ya da tümüyle algısal hazza ve düşünceye yönelen soyut sanatın 

aksine; aşırı olmayan, orta bir ölçütü ve insanlığın ortaklığında bulunabilecek doğa ve 

akıl bütünlüğünü yüceltir. Bu düşünceye göre herkese hitap edebilecek, ortaklık 

sağlayabilecek, nesnel, gerçekçi ve etik olan bir biçimlenme önerilmektedir.37 

                                                        
33 Albayrak, Estetik'in Serüveni, s. 114. 
34 Platon, Devlet, s. 344. 
35 Albayrak, Estetik'in Serüveni, s. 115. 
36 Albayrak, Estetik'in Serüveni, s. 138. 
37 Jale Nejdet Erzen, Çoğul Estetik. İstanbul: Metis Yayınları,  2016,  s. 96. 
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Marksist estetiğe göre sanat yapıtını sanat yapıtı kılan iki özellikten söz etmek 

mümkündür. Bunlardan ilki, sanat yapıtının düzeni, diğeri ise sanat yapıtının sosyal 

sınıfsal niteliği ile ilgilidir. Marx’a göre sanat yapıtı özel bir etkinliktir işidir. Bu etkinlik 

sanat yapıtı veya sanat yaratması gibi isimler alabilirken, bu yaratma işinde bulunan kişi 

de sanatçı olarak adlandırılır.  Yaratma özel bir etkinliği göstermektedir. O, sıradan bir 

süje-obje ilişkisi değildir. Yaratma, bilgi olayında bulunduğumuz herhangi bir süje-obje 

ilgisi türden bir ilgi de değildir. Böyle bir bilgi ilgisi, Marksizm için bir yansıtma olarak 

kabul edilir ve buna göre, sanat yaratması yansıtmayı aşan bir etkinliktir.  Böyle bir 

etkinlikte insanı yöneten yeti, hayal gücünü kullanarak, duyusal gerçekliği değiştirerek, 

duyusal somut gerçekliğin bir yansıtıcısı olmaktan kurtulur ve etkinliği de bir yaratma 

etkinliği olur.38 

Sanat yapıtı için sanatçının gelişigüzel rastlamaları sıralaması yeterli değildir. 

Sanatçının bu rastlantılara verdiği düzen, belli karakter ve belli durumlardan gelişen bir 

iç tutarlılık ve mantık, tüm bunlar bir yapıtın tüm sanatsal yapısında dile gelir. Sanat 

yapıtının bir düzen oluşu onun, doğrudan gerçekliğin bir kopyası olan olayların değil de 

hayal gücünün gerçeklikten devşirdiği elemanları işleyerek onlara yeni bir biçim 

vermesinde yatmaktadır. Bu düzeni düzen yapan ilke olayların örgüsündeki iç tutarlılık 

ve iç mantıktır. Bir sanat yapıtını kavramak görünüşten arka plana,  daha derinlere gitmek 

demektir. 

Sanatça yansıtmanın (taklidin) özel görevi ise, bireysel ve toplumsal, tekil ve 

tümel, rastlantısal ve zorunlu, öz ve görünüş vb. gibi karşıtları, öyle doğrudan doğruya 

bir birlik içinde göstermektir; sanki onlar realitede böylelermiş gibi. Bu birliği duyusal-

somut biçimde tinsel olarak tekrarlamak için sanatça hayal gücüne gereksinim vardır.39  

Büyük sanat yapıtları sağlam içeriksel bir uyuma ve tutarlılığa, bu anlama sağlam 

bir mantığa dayalı yapıtlardır. Sanat yapıtı öte yandan bireysel ve tekil bir varlığa işaret 

eden şeydir. Onun hem belli bir çağı temsil edip hem de içinde yaratılmış olduğu zamanda 

koşullanmadan o zamanın dışına çıkabilmesinin nedeni, sanat yapıtının özünde aranması 

gereken bir neden olarak ortaya çıkar. Sanat yapıtı bireysel ve tekil bir varlıktır fakat onun 

bu bireysellik ve tekilliğinde bir tümellik dile gelir. Sanat yapıtı genelliği yansıtan bir 

                                                        
38 Tunalı, Estetik, s. 79. 
39 Tunalı, Estetik, s. 80. 
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tekilliktir. O, insan-toplumsal öze, bu özün genelliğine ve tümelliğine ışık tutar. Diğer bir 

deyişle sanat yapıtı, genelliği ve tümelliği yansıtan bireysel varlıktır. 

Her sanat yapıtının varlığında tüm bir toplum, tüm toplumsal ilişkileriyle yansır. 

Marksist teoriye göre, sanatın gidişi, bir genel diyalektiğin özel bir yansıması olduğuna 

göre, sanatı genel toplumsal tarihsel gelişmelerin dışında düşünmek olanak dışıdır.40  

Sanatı toplumsal bir altyapı içerisinde değerlendirmemek gerçeklikten uzak bir 

soyutlama durumu içerisine düşme tehlikesi içerir. Toplumsal altyapı kendi içerisinde 

oldukça karmaşıktır. Fakat Marx’a göre bütün bu karmaşıklık içerisinde sanat yapıtının 

altyapısında belirgin olan karakter, sanat yapıtının içinde yaratıldığı sosyal sınıftır. 

1.2.3. Adorno ve Mimesis Eleştirisi  

Adorno, genellikle Marksist bir estetik görüş olarak kabul edilen yansıtmacılığa 

karşı çıkmıştır. Marksist estetiğin bakış açısından değerlendirildiğinde doğru sanat, 

kendisiyle toplum arasında uygunluk bulunan, dolayısıyla toplumu en iyi yansıtan 

sanattır. Adorno’ya göre ise,  sanat toplumu kendi içinde ama kendi tarzında absorbe 

ederek bulundurur. O, toplumla ilişkisini böyle kurmaktadır; toplumu yansıtarak ya da 

onun sözcüsü olarak değil.41 

Öte yandan Adorno ile birlikte,  Platon ve Aristoteles’ten bu yana gelen yansıtma 

(mimesis) teorisinin de temelden sarsıldığı görülmektedir. Tüm bu teori ve anlayışların 

ortak noktası, sanatın toplumsal gerçekliği yansıtması olayıdır. Adorno’ya göre toplumsal 

gerçeklik, yetkinlikten yoksun, çarpık ve yanlış bir gerçekliktir. Bu durumda toplumsal 

gerçekliğin sanat için bir örnek oluşturmayacağı açıktır. Örnek olma değeri toplum da 

değil, sanatta bulunur. Sanat artık toplumsal gerçekliği anlatmayacak, onu yansıtmaya 

çalışmayacak, tersine, toplum gerçeği için örnek oluşturacak, ona yol gösterecektir. 

Platon’da sanatın gerçekliği yansıtmasına karşılık bu gerçeklik yanlış olduğuna 

ve toplumsal doğruluğu içermediğine göre, ancak sanattan mümkün gerçeklik için ufuk 

açması beklenir. Sanat, toplum gerçekliğini yansıtmayacak, fakat, toplum gerçekliğinin 

yetkin bir gerçeklik olması için kılavuzluk edecektir. Çünkü sanat burjuva sanatının sahip 

                                                        
40 Tunalı, Estetik, s. 84. 
41 Soykan, Keskin, Dellaloğlu, “Adorno ve Yapıtı”, s. 57. 
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olmadığı bir düzeni ve doğruluğu içerir. Bu düzen ve doğruluk yönünde sanat topluma 

düzen ve biçim verecektir.42 

Bu noktada, yansıtma kuramı ilke olmaktan çıktığı zaman onu yerini, yeni bir ilke 

olan “halislik, hakikilik” ilkesi almaktadır. Bir sanat eseri halis bir eser olmadığından 

hiçbir şey olmamaktadır. Halislik burada kendilik ve kendine özgülük anlamında 

kullanılır. Sanat yapıtını hakikat içeriği felsefi bir yorumlama ve eleştiri ile ortaya 

çıkarılır. Öte yandan hakikati direkt olarak veren sanat yapıtı, yanlış bilinç anlamında 

ideoloji olur. Adorno, yapıtın bilmeceli oluşuna işaret etmiştir. Sanat yapıtının iç 

hakikatini yargılamak için bütün olarak sanatın gelişim durumunu bilmek gerekmektedir. 

Adorno’ya göre sanat yapıtları kendiliklerinde kendilerini bize sunarlar. Bu 

“kendiliği” Adorno sanat yapıtlarının bakışı (görünüşü) olarak adlandırır. Burada hem 

sanatın görünüşü hem de bize bakışı kast edilmektedir.43 Sanatın gerçekliğin üstünde 

bulunmasının nedeni de onun bir görünüş olmasından kaynaklanmaktadır. Toplum bir 

gerçeklik olarak, çarpıklığı, yanlışı içerir. Çünkü ondan emek ile ürün arasında bir 

çelişme, bir karşıtlık ve uzlaşmazlık söz konusudur. Oysa sanat “görünüş” olarak bu 

karşıtlıktan,  bu ikilikten uzaktır. Buna göre sanat ve toplum bir ikiliği gösterir. Toplumsal 

gerçeklik ve sanatın bir “görünüş” olması ikiliği, Adorno’da sanat yapıtının temel 

belirlemesi olur. Sanat yapıtı görünüş olarak meydana geliş koşullarını aşmalıdır ve 

toplumsal yanlıştan kaçabilmelidir. Böylece de sanat yapıtı, uzlaşmaz toplumsal bir 

gerçeklik için bir uzlaşım ufku olur.44  

 Bu fikri doğru değerlendirebilmek için de Adorno’nun toplumsal gerçeklik ve 

sanat arasına koyduğu basamağı anlamak gerekmektedir. Sanat topluma doğrudan 

müdahale etmez. Onun varlığı toplumsal gerçekliğin dışında sürdürülmektedir. Bu 

bakımdan da örneğin sanat yapıtı, toplumsal gerçekliğe doğrudan müdahale etmeyerek, 

onun üstünde bulunmayarak gerçeklik dışı bir görünüşü temsil eder. Toplum bir gerçeklik 

olarak bünyesinde yanlışlığı barındırırken, sanat böyle bir yanlışlık ya da karşıtlıktan 

“görünüş” olması itibariyle uzak kalır. 

                                                        
42 Tunalı, Estetik, s. 127. 
43 Soykan, Keskin, Dellaloğlu, “Adorno ve Yapıtı”, s. 58. 
44 Tunalı, Estetik, s. 129. 
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II. BÖLÜM 

ADORNO VE ESTETİK KURAM 

Adorno’nun estetik kavramına yaklaşımına ve onu nasıl değerlendirdiğine ilişkin 

bir fikir sahibi olabilmek için , ölümünün ardından yayımlanan Asthetische Theorie 

(Estetik Teori) isimli kitabı bir rehber niteliğindedir. Asthetische Theorie aynı zamanda 

modernist hareketin otonom sanat eserlerine verdiği, özellikle de savaş sonrası 

modernizmin uyumsuz estetiğinden yana desteğin en güçlü ifadesi olmuştur.45 

Modernizm, Adorno’nun hem estetik görüşünü anlamak hem de sanatı, sanatçıyı ve sanat 

eserini hangi dinamikler üzerinden yorumladığını ve değerlendirdiğini idrak edebilmek 

bakımından merkezi bir kavramdır.  

Adorno’da estetik kuram ve sanat kuramı modernist bir görüş çerçevesinde 

anlatımını bulur. Onun modernist sanat kuramının merkezinde ve sanat eserine ilişkin 

değerlendirmesinde temel iki kategoriden bahsettiği söylenebilir. Bunlardan ilki “yeni” 

kategorisi , diğeri ise “içkin analiz” yahut “derinlik” kategorisidir. “Yeni” kategorisi, 

Adorno’nun sanat kuramının merkezinde yer alır. O, modern sanatın bir kategorisi olarak 

“yeni” yi, modernizmin öncesinde sanatın gelişimine önemli ölçüde etki etmiş 

yenilemelerden ve sanatsal tekniklerin yenilenmesi gibi temalardan ayrı biçimde 

değerlendirmektedir. Yeni kategorisi dışında “içkin analiz” denilen kategori ise, sanat 

eserinin diğer özelliklerini oluşturur.  

Adorno modernist sanat eserlerinin hermetik yani kendi içlerinde kapalı  bir 

niteliğe sahip olduğunu düşünmektedir Bu niteliğin nasıl bir yapısı olduğuna dair soru 

ise, sanat eserindeki “tekillik” kavramı ile ilişkili olarak cevaplanır. Sanat eseri soyut 

kavramlar ile değil bizzat sanat eserinin tekil varlığı ile anlaşılan bir şeyi ifade eder. Bu 

noktada Adorno sanat eserlerinin yapısını , kapalı bir yapıda olmalarına da istinaden 

Leibniz’in monadlarına benzetmiştir. Adorno, sanat eserlerini değerlendirirken onları 

özerk, kendi başlarına var olan ve yaşayan  fragmanlar olarak konumlandırır. Aynı 

zamanda onların paradoksal yapılarını betimlerken de modernist sanatlara dair toplumsal 

“monadlar” tarifine başvurur. Monad kavramı felsefe tarihinden gelen metafizik bir 
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kavramdır. Bu kavramı en temel haliyle kullanmış olan filozof ise Leibniz’dir. Leibniz’e 

göre monad, bölünmez bir özü ifade eder. Ayrıca monad, penceresiz bir oda gibi var 

olması bakımından da dış dünyadan hiçbir şekilde etkilenmeyen bir yapıya sahiptir. 

Monadlar bir yandan penceresiz bir oda gibi var olurken diğer yandan da evrenin 

tamamını tüm monadların yani özlerin bir toplamı oluşturmaktadır. Duyularla 

algılanabilir olan dünya da monadik özlerin madde halinde birleşmelerinden ibarettir. 

Sonuç olarak monadlar hem tümüyle kapalıdırlar hem de onları yaratan yasanın gereği 

olarak kendi mikrokozmosları içinde makrokozmosu içerirler.46 

Adorno bu fikri son derece ilginç bulmaktadır. Sanat eserine bakıldığında onun 

özerkliğinin anlamı kendi kurallarını kendisinin koymasından ileri gelmektedir. Yani o,  

toplumsal ve doğal ham malzemeleri kendi cismi içinde soğurur ve onları biçimin 

kuralları uyarınca sanatsal içeriğe dönüştürür. Dolayısıyla tıpkı monadın özelliğinde 

olduğu gibi kapalı ve penceresiz bir yapıya işaret eder. Gerçekten de modernist sanat 

eserlerine bakıldığında onların kendilerini hermetik bir şekilde topluma kapattığı görülür. 

Yani onlar kendi kendilerini biçimlendirmektedirler. Fakat bu kendi kendini 

biçimlendirme, sanat eserinin kendi kurallarını kendisinin koymasının tam da kendisi, 

toplumsal  bütünselliğin yerel bir halini ifade etmektedir. Bu durumda sanat eserleri , 

makrokozmosun (toplumsal bütünsellik) çelişkilerini dışa vuran mikrokozmoslardır yani 

estetik evrenlerdir.47 

Bu analizden anlaşılacağı üzere Adorno’nun estetik kuramı, modernist bir 

çerçeveden ele alınarak hem sanat eserinin özerk yapısına hem de onun toplumla olan 

ilişkisindeki çelişki üzerinden nasıl açımlandığına dair fikirlerini temellendirdiği bir 

sürece işaret etmektedir. Adorno için modernist sanat ve modernizmde temelde eski 

sanatsal uygulamalar değil, geleneğin kendisini olumsuzlanmaktadır. Aynı zamanda 

Adorno Estetik Teori’de  geçmiş sanatın ancak modern sanatın ışığında kavranabileceği 

düşüncesini de bir hareket noktası kabul eder. 

Adorno’nun sanat üzerine olan düşüncelerinin gelişimi genel anlamda Avrupa 

merkezli bir yol izlemiştir. O, sanat üzerinde düşünürken de yüksek kültürün sanatını 

konu olarak almaktadır. Bu düşünceler Aesthetic Theory’de ilk bölümde Sanat, Toplum 
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ve Estetik temaları üzerinden bir giriş yaparak açıklanır. Kitabın ilk kısımlarında sanatın 

ne olduğuna ve onun tanımına dair bir açıklama yaparken, bu tanımın sanatın aslında bir 

zamanlar ne olduğuna bağlı olarak yapılabileceğini ifade eder. Fakat bunu yaparken aynı 

zamanda sanatın ne olmakta olduğu ve gelecekte  ne olabileceği de hesaba katılmalıdır. 

Dolayısıyla Adorno’ya göre sanat değişen bir etkinlik alanına sahiptir ve onun neyin içine 

girdiğini ve neyin onun dışında kaldığını kesin olarak anlamaya çalışmasak da olur.48 Bu 

değerlendirmeye göre Adorno için bütün sanatları içine alan tek bir sanat tanımı yapmak 

da olanaksız görünür.  

Adorno estetik kuramı ve felsefesine ilişkin bir diğer tema da bu iki alan içerisinde 

ortak bir değer olan “hakikat” kavramı üzerinden kurulur. Hakikat ve sanat arasında 

kurduğu ilişkide  Adorno’nun Nietzsche’nin tavrından etkilendiği görülür. Adorno, 

Nietzsche gibi hakikati ve sanatı tarihsel bir oluşa indirgemekte ve sanat söz konusu 

olduğunda bunu özellikle kabul etmekteydi. Nietzsche’nin kavrayışını yeniden dile 

getirip noktalayarak, hakikatin ancak bir tarihsel oluş ürünü olduğunu düşündüğünü 

söylemiştir. “Sanat söz konusu olduğunda bu, tamamen doğrudur: sanat eserleri, 

kökenleri olumsuzlamakla, oldukları şey haline gelmişlerdir.” 49 

Adorno sanatın doğasının ne olduğuna ilişkin sorulmuş soruları değerlendirir ve 

bunlardan büyük çoğunluğunu temelde hatalı ve sorunlu bulur. Sanatın doğasının ne 

olduğuna dair her şeyi destekleyen bir temel bulmak fikrinden bunun, sanatın kökenine 

gitmek suretiyle de anlaşılacağı düşünülmemelidir. Bu türden bir görüş ikna edici 

değildir. Diğer bir sorun ise daha öncede değinilmiş olduğu üzere tüm sanatları 

kapsayacak bir sanat tanımı yapmanın olanaksız görünmesi üzerinedir. Bunu yapmak, 

‘sanat şudur’ demek hangi sanatı ifade ettiğimiz gibi yeni bir sorunu ortaya çıkarır. Bu 

yüzden sanatların total bir birlikteliğini kabul etmek yerine onun tikel varoluşu önem 

kazanacak ve tekil sanatların özerkliği ve praxis çalışmaları ile özneye ve topluma model 

olunacaktır.  

Adorno bu noktada,  bahsettiği tikel varoluşa ve sanat eserine içkin olarak neleri 

anlamamız ve hangi yeni soruları sormamız gerektiği üzerinde çalışmıştır. Onun estetik 

değerlendirmesini bir bütün olarak görmek ve anlamak için sanat eserinin  içkin 
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49 Adorno, Aesthetic Theory, s. 3. 
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niteliklerine ve bu niteliklerin hem sanatçıda, hem eserde, hem de o sanatsal etkinliğe 

dahil olan öznede nasıl karşılık bulduğunu anlamak önemlidir. 

2.1. Sanat Yapıtında İçkin Analiz ve Yaratıcı Praxis 

Adorno sanat eserleri söz konusu olduğunda “form” kavramı üzerinde özellikle 

durmuştur. “İçkin kritik” veya “içkin analiz” kavramlarının “form” kavramı ile ne türden 

bir ilişkiye sahip olduğu sorusu düşünüldüğünde, bu hem Adorno’nun sanat eserine bakış 

açısını aydınlatacak hem de mevcut kavramların modernist sanat kuramında hangi 

konumda yer aldıklarına dair bir fikir edinmeyi kolaylaşacaktır. Adorno’ya göre form, 

sadece bir bireysel yaratım ilkesinden ibaret değildir. Bu noktada form ve içkin analiz ve 

bu kavramların sanat eserinin içkin yapısı ile arasındaki ilişkiyi anlayabilmek için sanat 

eseri ve monad arasındaki analojiye tekrar dönmek gerekir. 

Sanat eserinin özsel yapısı metafiziksel bir ilke olarak monadik evrende açımlanır. 

Sanat eserinin özü, kör bir dürtü gibi kendini kuvvet alanı ya da düşüncesi olarak sunar. 

Kendisine ait kural ve geleneklere içkindir. O, bir monad olarak penceresiz ve kendinde 

bilinmez olsa da, aslında belli bir dönemin tarihsel toplumsal tininde kendini açımlar ve 

monadik sınırını aşar. Böylece de sanat eseri özündeki monadik karakterinden daha 

fazlasını ifade eder.50  

Sanat eseri her ne kadar “penceresiz bir monad” a benzese de, tarihsel ve 

toplumsal olana içkindir. Bu anlamda içkin analiz aynı zamanda diyalektik olarak sanat 

eserinin kendisini açtığı formlarda tinsel unsurların izlerini sürer. 

Adorno’ya göre sanat eserinin özünde bulunan ve onu farklı ve özgün yapan şey 

kendilerini daima açımlayan, içlerinde bulunan örtük bir hakikate sahip olmalarından ileri 

gelen yapısıdır. Adorno bu yüzden sanat eserlerini havai fişeklere benzetir. Sanat eserleri 

sürekli bir hareket içindedirler ve kendilerini açan bir yapıları vardır. Havai fişeğe 

benzemelerinden dolayı da kendilerini dışa doğru gösterme, açma ve çoğalma 

eğilimindedirler. Bu anlamda biz sanat yapıtlarını defalarca ele alabilir, değerlendirebilir 

ve yorumlayabiliriz fakat onları tüketemeyiz.51 Onların kendilerini açtıkça büyüyen, 
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parlayan ve  içlerinde bulunan gizli anlamın varlığına dair keşfetme arzusu yaratan bir 

yapıları vardır. 

Adorno için sanat eserleri kendi değerlerini kendilerinde taşımaktadırlar. Bu 

bakımdan onun düşüncesine göre daha önceden yapılmış olan geleneksel sanat teorileri 

ve sanata dair kavramsallaştırmalar bir kenara bırakılmalıdır. Çünkü mevcut halleri ile 

sanat eserleri bu türden sabit değer ve kavramlar ile anlaşılamamaktadır.  Bu noktada 

yapılması gereken, Adorno’ya göre, sanat eserlerinin öznelliklerini göz önünde 

bulundurmak olmalıdır. Öznellik göz önünde bulundurularak yapılan bir değerlendirme 

sanat eserinin yapısına ve özelliklerine dair daha doğru bir bakış sunar. 

Adorno’ya göre sanat eserlerinin hayatı bir dış kaderden çok daha fazlasına işaret 

eder. Büyük eserler zaman geçtikçe yepyeni yüzlerini açığa çıkarırlar, yaşlanırlar, 

katılaşırlar ve ölürler. İnsan yapımı olmakla birlikte sanat eserleri insan gibi yaşamazlar. 

Sanat eserindeki yapma yönünü vurgulamak , onların varlığa gelme şeklinin önemli 

olduğunu ima eder gibidir. Ancak bu doğru değildir. Asıl vurgu onların iç kuruluşları 

üzerine yapılmalıdır. Sanat eserleri hayata sahiptirler çünkü onlar doğanın ve insanın 

konuşmadığı şekilde konuşurlar.52 Sanat eserindeki bu hayata sahip olma düşüncesi de 

yine onun monadik yönüyle ve monaddaki gibi bir yaşam modeline sahip olması ile de 

ilişkilidir.  

Adorno için sanata ilişkin ve onun en önemli yönlerinden biri de  özgürleştirici 

bir yapıya ve ruha sahip olmasıdır. Yine Adorno, sanat eserinin bu özsel durumu ile 

toplumsallığı arasındaki bağı da “praxis” modeli ile açıklamaktadır. Sanatın bu özelliği 

onun praxis modeli olarak topluma örnek olması ile de ilgilidir. Empirik sanatsal nesne 

ile bu alandan kendini soyutlamış olan sanat arasındaki ilişki sanatın kendinde varlığının 

toplumsal olana içkin olmasıyla kurulur. 

Adorno’nun sanat eseri ve toplum arasında kurduğu bu ilişki Marx’ın kapitalizm 

tahlili, emek gücünün metalaşması gibi kavramlardan etkilenerek de kurulmuştur. Marx, 

kapitalist toplumun kendisini oldukça önemli bir oranda meta birikimi şeklinde 

sunduğunu düşünmektedir. Marx için bütünselliğin anahtarı, bireyin toplumla olan 

ilişkisini düzenleyen temel çelişkiyi kendi temel niteliklerinde barındıran özel bir 
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metadır. Bu özel meta işçinin emek gücü ya da çalışma becerisidir. Fakat işçilerin emek 

gücü aynı zamanda bir meta değildir. Çünkü piyasa değiş tokuş edilse de, birer insan 

olarak işçilerin doğal bir niteliğidir. Bu durum insanın yaratıcılığı ile yabancılaşmış emek 

arasında, kullanım değeri ve değişim değeri arasında, üretici güçler ile toplumdaki 

ilişkiler arasında da bir dizi çelişkiye yol açmaktadır.53 

Adorno Marx’ın bu analiz tarzını terk etmeden, sanata kapitalizmin çelişkilerinin 

kalbinde devrimci bir rol atfeder. Adorno’ya göre, özgür ya da otonom sanat metalaşmış 

olsa da, kültür endüstrisinin standart ticari ürünlerinden farklı olarak yalnızca işe yarar 

bir nesne olarak yaratılamaz. Ona göre sanat eseri genel anlamda düşünüldüğünde, 

metalaşmanın karşısında ve ticari başarıya olan kayıtsızlıktan ötürü bireyselliği ifade 

edebilmek için üretilir. Erişilebilir yahut satılabilir olması kaygı verici bir duruma işaret 

etmez. Böylece de otonom sanat eseri hermetiktir, çünkü bu türden bir pratik piyasa 

toplumunda açık bir biçimde anlaşılmaz durumdadır.  

Normal iş yerinde araçsal akıl aracılığıyla icra edilen yabancılaşmış emekten 

farklı olarak , sanat eserinin oluşumunu gerçekleştirebilmek için Adorno’nun “yaratıcı 

praxis” olarak tarif ettiği insan yaratıcılığına ihtiyaç vardır. Bunun nedeni ise sanatçıların 

özel ya da dahi insanlar olmasından değil, piyasadaki tüm diğer metalar bir bakımdan işe 

yararlarken sanat eserinin aslında bu bakımdan işe yarar bir tarafının olmamasındandır. 

Adorno’ya göre yaratıcı praxis doğanın işe yaramayan şeylere dönüştürülmesi iken, 

toplumsal emek doğanın ticari bir değişim amacı ile işe yarar nesnelere 

dönüştürülmesidir. Gerçek bir insani varoluş ise doğal çevre ile oyunlu bir uzlaşım 

içindedir. Otonom sanat eseri bu bakımdan özel bir metadır. O, toplumsal emeğin öz 

bilincini ifade eder ve yabancılaşmış dünyada yaratıcı praxisin başvurabileceği son 

kaynaktır. Adorno’ya göre hemen hemen tümüyle şeyleşmiş bir toplumda yaratıcı praxis 

in son sığınağı özerk yani otonom sanattır. Toplumda bireyselleşmenin mümkün olmadığı 

koşullarda sanat ve sanat eseri dışavurumcu öznenin nihai sığınağıdır.54 

Sanat hem otonom bir yapı hem de toplumsal bir fenomen olduğundan 

Adorno’nun tabiri ile ikili bir karaktere sahiptir. Otonom sanat toplumsal şeyleşmenin 
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antitezi olan bir yaratıcı praxis biçimi iken aynı zamanda yabancılaşmış emeğin pratikleri 

değiştirme gücünden yoksundur.  

Öte yandan otonom sanat bizzat varoluşu ile şeyleşmeye ve rasyonelleşmeye karşı 

bir protestodur. O, araçsal aklın ve meta şeyleşmesinin antitezidir. Sonuç olarak sanat 

aslında toplumun da bir antitezidir çünkü ütopyacı uzlaşmayı içkin doğası gereği öngören 

yaratıcı praxisin olasılığını temsil eder.55 

Bu fikirlerden anlaşılacağı üzere Adorno’nun sanat ve sanat eserinin içkin 

yapısına ait değerlendirmelerini daima insan yaşamı, toplum gibi ana temaların üzerinde 

duraklar inşa ederek oluşturmaya çalıştığı söylenebilir. Sanat eserlerinin dışavurumcu 

tavrı , kendilerini nasıl açımladıkları oldukça öznel, tikel bir noktada dururken bir sonraki 

durak onların içkin kritiklerinin neler olduğunu açıklamaya yöneliktir. Sanat eserinin 

içkin analizi, onun toplum ile arasındaki bağı görünür kılar. Toplum, bireyselliğin kendi 

içerisinde sindirildiği, kapitalizmin ya da metalaşmanın gölgesinde bırakıldığı bir tablo 

çizmeye başladığında ise yaratıcı praxis ile birlikte yeni bir durak ve bu durakta bir 

sığınak doğmaktadır. Bu sığınak olma niteliği ile otonom sanat yepyeni bir anlam kazanır 

ve hem topluma dair bir antitez olarak hem de öznenin ifade olanağı bulabildiği yeni bir 

yer olarak var olmaya başlar. Bundan sonraki temel problemlerinden biri ise Adorno’nun 

özne ve nesne arasındaki ilişkiyi estetik bir mesele olarak nasıl ele aldığına dair tartışmaya 

yöneliktir. 

2.2. Estetik Değerlendirmede Özne-Nesne İlişkisi 

Estetik bir değerlendirme üzerinden özne ile nesnenin farklı bakış açılarından 

nasıl konumlandığını, neye işaret ettiklerini tartışmadan önce “özne” kavramının 

kendisine gitmek gerekmektedir. Özne’nin nasıl ortaya çıktığı , ilk defa ne zaman felsefe 

tarihinde bir problem olarak görüldüğü önemli bir soru olmuştur. Öznenin varlığı ile 

birlikte onunla birlikte değerlendirilen nesne de aynı şekilde bu soru ve değerlendirme 

açısından felsefe tarihinde pek çok farklı alanda merkezi bir kavram haline gelmiştir. 

Düşünce tarihinde özne kavramının ortaya çıkması modern dönemin gelişmesini 

beklemiştir. Bu düşüncenin gelişimi Descartes’a kadar uzanan bir süreci ifade eder. 

Descartes’ın bakış açısından özne bir tür bilinç ile ilişkili olarak ele alınmıştır ve ona 
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işaret eder. O buna aynı zamanda cogito’nun temsili gözü ile de bakmaktadır. İlerleyen 

dönemde Hegel ve Kant için ise özne söz konusu olduğunda onun, iradi bir istenç ile 

birlikte var olan bir şeyi ifade ettiği anlaşılır. Kant ve Nietzsche gibi düşünürler için ise 

özne mutlaktır ve hem aklın hem de istencin sentezini içerir. Nietzche’ye baktığımızda 

onda aynı zamanda özne ve araçsallık arasında da bir dolayımın varlığından söz edildiğini 

görürüz. Öznede bulunan istenç, araçsal bir akla dayanıyor olup, amaçlar yerine araçları 

vurgulayan bir düşünme biçimine işaret etmektedir. Felsefe tarihindeki bu düşünceler 

ilerleyen zamanlarda Adorno’nun da etkisi altında kaldığı düşünceler olmuştur. 

Estetik görünün neye işaret ettiğini anlamak özne ve nesne ilişkisini anlamak 

bakımından önemli bir temadır. Estetik görü temelde sanatçının diğerlerine bir “göz 

olma” yetkinliği ile ilgilidir. Estetik bir yönelim hakkında konuştuğumuzda onun sıradan 

, gelişigüzel bir yönelim olarak görünmediğini biliriz. Onda uyarlanmış, değiştirilmiş bir 

gözlem durumunun gerekliliğini fark ederiz. Bilinç sanat yönünden ne kadar gelişirse ve 

yetkinleşirse, sanatsal görü de o oranda gelişen bir şeydir. Bir yaratma eylemini ve ayrıca 

onu izleme faaliyetini düşündüğümüzde, içsellik denilen kavram gündeme gelir ve bu 

kavram her iki faaliyet için de merkezi bir yerde durur. Herhangi bir şeyi algıladığımızda, 

önemli olan husus onu verimli kılacak olan bir iç güce sahip olmaktır. Estetik algıda 

içsellik bu türden kurucu bir güç olarak işe katılır. Görmeyi belirlemek ve kurmak bu iç 

gücün temel aldığı iki eylem olarak var olur. İnsan estetik görüde dış dünyaya bilincin 

tüm özellikleri ve tüm renkleri ile yönelir. Basit algıda doğrudan alıcı olan ya da edilgin 

olan özne estetik algıda kendi dışına çıkar ve kendini aşarak nesneye kavuşur.56 

Öznenin ve nesnenin etkinliği ve hangi konumda bulundukları meselesi estetik 

değerlendirme açısından bir çok farklı yoruma tabi olmuştur. Örneğin sanat eseri ve özne 

arasındaki ilişki söz konusu oluğunda, Kant için sanat eserinin özgürlük ve zorunluluğun 

birleştiği bir alan olarak ele alındığı  görülür. Bu alan aynı zamanda öznenin kurtuluşu ve 

özerkliği içinde gerekli olan yegane bir alan olarak tanımlanmıştır. Adorno Kant’ın bu 

fikrini devam ettirmektedir. O, sanat eserini temelde özne ve nesne olarak 

değerlendirmiştir.  

                                                        
56 Afşar Timuçin, Estetik, İstanbul : Bulut Yayınları, 2017, s. 59. 
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Adorno aynı zamanda sanat eserinin üretildiği koşullar üzerinde de özellikle 

durmuştur. Ona göre sanat eserinde ve öznede karşılıklı bir değişim vardır.57 Sanat aynı 

zamanda özne ve nesne arasında bir güç alanı oluşturmaktadır.58 Bu nokta da sanatsal 

yaratımda özne ve nesne kavramları içerik kazanmaya başlamaktadır. Dolayısıyla 

bahsedilen bu değişim ve dönüşüm fikri ile birlikte aynı zamanda,  eser ile beraber 

yeniden yapısal dönüşüm geçiren bir özne ve nesneden söz edildiği daha net olarak 

görülür. 

Tekrar sanat eseri ve onunla ilgili değerlendirmelere döndüğümüzde, Adorno’ya 

göre sanat eserinin tek bir yaratıcısının olduğundan söz etmenin doğru görünmemesi fikri 

ile karşılaşılır. Bir eseri yaratırken ona ait mutlak bir yaratıcı olması yahut bir dehadan 

söz edilmesinde yanlış bir taraf bulunmaktadır. Adorno’ya göre sanatçı eserlerini ortaya 

koyarken göstermek veya iletmek istediği tek şey içsel yaşantıları yahut zihninde gelişen 

süreçlerin bir tür anlatımı ya da dışavurumu gibi temalardan ibaret olacak bir eylem 

sergilemez. Ona göre bu noktada toplumun bu çerçeveye nasıl sığdırılacağı, hangi 

konuma yerleştirileceği de önemlidir. Adorno için sanatçı konumundaki bir özneden söz 

edebiliyorsak eğer, o özne hem toplumsal hem de bireysel bir özne olmalıdır. Dolayısıyla 

buradaki sanat çalışması ya da yaratımı onun yaratıcısından bağımsız olduğu bir noktaya 

işaret ediyor ve bu bir noktada nesnel toplumsal eğilimleri de ifade ediyor demektir. 

Böyle düşünüldüğünde, estetik algıyı sadece bir “ben” etkinliği ile sınırlı 

görmemek gerektiğini anlamak da kolaylaşmaktadır. Estetik algıda gözün saptadığı şey 

sunumsal olduğu kadar kurgusaldır ve kurgusal olduğu kadar da sunumsaldır. O her 

şeyden önce iç ve dışın bir diyalektiğinde kurulmuş biçimsel bir dizge gibidir. Bu yüzden 

o bir bakıma uyumlar ve karşıtlıklar yumağıdır.59  Bu noktada aynı zamanda bir iç ve dış 

dengesi söz konusudur. İç ve dış dengesindeki tutarlılık estetik teoride özne ve nesne 

arasındaki ilişkiyi anlamak bakımından önemli bir temaya işaret eder. Bu denge 

Adorno’da farklı bir biçimde sağlanmaktadır. 

Adorno’nun bakış açısına göre bir sanat eseri yapımında bireyi aşan bir takım 

kurallar ve zorunluluklar ortaya çıkıyorsa o noktada öznellik zayıflamaya başlamaktadır. 

                                                        
57 Adorno, Aesthetic Theory, s. 247. 
58 Martin Jay, Diyalektik İmgelem, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014, s. 104. 
59 Timuçin, Estetik, s. 60. 
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Bir sanatçının çalışmasında öznelliğin hakim olma derecesi ile o eserin kültür ve tarihe 

dayalı olabilmesi ile doğru orantılıdır. Bu noktada hakim olan ise akıl değil 

bireyselliktir.60 

O halde sanat eserinde form olarak da adlandırılan eser üretme mekanizması 

geliştirilmesinde temel olan öznedir.61 Fakat bu özne Kant’da olduğu gibi bir dehaya değil 

toplumsal bilince işaret etmektedir. 

Estetik değerlendirmede özne ve nesne arasındaki bir diğer ilişki bir konuşma, 

iletişim kurma faaliyeti ile ilişkilidir. Öznenin sanat eseri karşısındaki tutumunun ne 

olduğu, onun sanat eseri ile konuşma isteği ile doğrudan alakalıdır. Sanat eserinin 

karşısında özgür ve bilinçli bir alımlayıcının var olduğunu düşündüğümüzde bu konuşma 

faaliyetinin amacı ve varlığı daha net anlaşılır. Zira bu durum aynı zamanda aktif bir sanat 

durumun gerekli oluşunu da  ifade etmektedir. Karşısındaki sanatçının aktif ve bir şeyleri 

ortaya koyuş sürecini alımlayan fakat onu pasif bir biçimde dinlemeyen bir sanattan söz 

eder Adorno. Bunun aksini gerçekleştiren, sadece sanatçının aktif olduğu, dinleyenin ya 

da izleyenin de pasif  bir biçimde bu duruma dahil olduğu sanatın ise çağdaş-çağcıl 

olamayacağını düşünür. 

Adorno bunun en güzel örneğini müzik üzerine yaptığı eleştiri ve yorumlarda 

belirtmiştir. Pasif bir öznenin varlığı ile gözlemlenen sanat eserleri kültür endüstrisi 

içinde üretilen eserlere işaret ederler. İzleyicinin sanat çalışması ile konuşmak istemesi 

teması Adorno’nun Schoenberg’in atonal müziğine de göndermede bulunur ve bu atonal 

müzikte dinleyiciyi aktif duruma getiren müzikal bir devrimin varlığından söz eder. Bu 

türden müzikal devrimlerin eleştirel bir görevi vardır çünkü dinleyicinin tam manasıyla 

katıldığı bir süreci ifade ederler. Dinleyici bunun idrakinde olduğu vakit , Adorno’nun 

müzik kuramında öznenin kurtuluşuna dair nasıl bir model olduğu daha iyi anlaşılacaktır. 

Adorno için bu müzik kuramının yüceltilmesinin asıl sebebi özne ve nesne arasında 

tamamlanmamış bir estetik sürecinin temel alınmasına ilişkindir. 

Bu düşünceler ile Adorno mutlak bilen özne kavramı ve kontrol altına alınarak 

nesne haline getirilen doğa fikrine karşı olduğunu da belirtmiş olur.62 Adorno’da bu 

                                                        
60 Theodor W. Adorno,  Prisms,  Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1997, s. 261. 
61 Adorno, Prisms, s. 142. 
62 Adorno, Negatif Diyalektik, s. 24-25. 
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negatif diyalektik süreç , ne özne  ne de nesnenin aleyhine olacak şekilde nihayete eremez.  

Sanat eserinin nesnel olması, özneden kaynaklanmaktadır.63  

Adorno’ya göre Bir sanat eseri söz konusu olduğunda onda öznel unsurların mı 

nesnel unsurların mı ön plana çıktığını anlayabilmek için o sanat eserine verilen öznel 

tepkilere bakmamız gerekir.  Öte yandan Adorno için sanat eserinin ne’liğine ya da onun 

değerine ilişkin bir fikir oluşturmak için özneden hareket edilen bir kriter olmamalıdır. 

Çünkü bu bit totolojik duruma yol açar. Bu noktada analiz edilmesi gereken şeyler beğeni 

yargılarımızdır. Bu analizin temelinde beğenin nasıl bir tanımı olduğu, güzeli yargılama 

yetimiz ile ilgilidir. Bir nesneye güzel diyebilmek için onun neyi gerektirdiğini düşünmek 

ve keşfetmek gereklidir. Dolayısıyla burada bir tür beğeninin nesnelliği ile ilgili bir 

araştırma yaptığı görülür fakat bu da kesin bir sonuç sunmamaktadır. Adorno’ya göre 

öznel estetiğin en kuvvetli dayanağı yani estetik duygu kavramı nesnellikten gelir yani 

tersi değil.64  

Böylece Adorno’nun estetik değerlendirmesinde temel olarak özne ve nesne 

arasındaki geçişin hangi noktalara işaret ettiği daha iyi anlaşılabilir. Özne ve nesne 

hakkında konuştuğumuzda ve onları estetik bir değerlendirme zemininde ele aldığımızda, 

her ikisinin de bir iç ve dış diyalektiğinde nasıl birbirlerini gerekli kıldıklarını anlamamız 

kolaylaşmaktadır. Özne ve nesne arasındaki ilişki tek yönlü, birinin diğerini dışladığı bir 

ilişki olmaktan oldukça uzaktır. Bazı filozoflar için öznelci tavır nesnelcinin önüne geçse 

yahut bazen tam tersi olsa da, estetik kuramda bu iki uç tavır farklı sorunları ele alan bir 

süreci ifade eder. Öznelcilik doğruca duygucu eğilimleri getirirken nesnelellik doğalcılığa 

ya da kaba gerçekliğe kadar varan  eğilimlere kapı açmaktadır.65 Nesnelci bakış estetiğin 

temeline rasyonel çerçevede evrensel birlik kavramını koyarken öznelci bakış estetiği 

öznelliğin özellikleriyle belirgin bir gizler alanı sayar ve heyecan etkenini birinci planda 

belirleyici görür. Birinci bakışa göre her alanda olduğu gibi, estetikte de evrensel düzeyde 

geçerli  temel belirleyenler olması gerekir, ikinci bakışta ise estetik için evrensel bir temel 

bir dayanak göstermek olanaksızdır.66 

                                                        
63 Adorno, Aesthetic Theory, s. 164. 
64 Adorno, Aesthetic Theory, s. 163-164. 
65 Timuçin, Estetik, s. 60. 
66 Timuçin, Estetik, s. 61. 
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Adorno ise sanat eseri, öznellik ve nesnellik arasında yine felsefesinin temelinde 

olduğu gibi negatif bir diyalektik süreç görerek bu iki unsuru birbiri ile ilişkilendirmiştir. 

Onun düşüncesinin merkezinde ise izleyicin eser ile olan konuşma etkinliği belirleyicidir. 

Bu etkinlik ile birlikte o izleyici öznellik nesnedeki öznel elemandan ayrılması gereken 

bir yerde durur.  

2.3. Adorno ve Kant Estetiğinde Özne Nesne Karşılaştırması 

Adorno’nun estetik düşüncesinde Kant’ın etkisinin azımsanamayacak ölçüde 

fazla olduğu görülür. Estetik sözcüğü Adorno’ya tıpkı Hegel’de olduğu gibi özne ile 

nesne arasında belirli tipteki bir ilişkiyi ifade ederken ve sanat özellikle özne ve nesne 

arasında bir güç alanı olarak kabul edilmektedir.67 Bu noktada özne ve nesne 

kavramlarının içerik kazanması gündeme gelmiştir.  Kant’ın düşüncesini 

değerlendirdiğimizde ise onun amacının tümel ile tikel arasında bir denge oluşturan 

zorunluluk ile özgürlük arasında bir orta yol bulan yargı gücü yani sanatın alanı ile 

ilgilenmek olduğunu görürüz. Aynı zamanda  estetik alanında ilk defa özne üzerinde 

gelişen nesnel bir sanat teorisini  geliştiren ile düşünür de Kant olmuştur. 

Adorno ise devamlı olarak sanat eserinin öznelliği üstünde durup sanat eserine 

katılma konusunda bu özneyi yeniden merkeze almak niyetindedir. Fakat bu özne pasif 

olmayan ve nesneyi şeyleştirmeyen bir öznedir. Adorno bu noktada Scoenberg’in 

müziğini örnek gösterir ve onun müziğini dinleyen bireyden eylemde bulunmasını ister. 

Onun buradaki vurgusunun nedeni alıcının tonal müzik duyarlılığındaki gibi pasif 

olmamasıdır. Adorno’nun müzik kuramı ve genel estetik teorisi ile ilgili yapmak istediği 

şey ve hareket noktası, aslında Kant’ın beğeni yargısını yürütüşünün öznel, ama 

ilgilendiği asıl şeyin nesne estetiğin özü olması düşüncesi olmuştur.68 Bu hareket noktası 

aynı zamanda nesnel estetiğin özüne dair bir sorgulamanın da ilk defa Kant ile ortaya 

çıktığını göstermektedir.  

Kant’ın estetiğe ilişkin temel düşüncelerinin ne olduğunu anlamak için onun Yargı 

Gücü’nün Eleştirisi isimli eserine gitmek gerekir. Fakat bu noktada çalışmamızın konusu 

Adorno olduğu için Kant’ın estetik fikrini tüm detaylarıyla ele almayacağız. 

                                                        
67 Jay, Diyalektik İmgelem, s. 104. 
68 Adorno, Aesthetic Theory, s. 163. 
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Çalışmamızın sınırları içinde kalarak değerlendirdiğimizde ve Kant’ın felsefesinin 

bütünlüğüne bakıldığında onun , teorik ve pratik felsefenin , doğa kavramı ile özgürlük 

kavramının, anlama yetisi ile aklın arasında tüm eleştirel felsefeyi tamamlayacak  iki alan 

arasındaki uçurumu kapatacak  bir birliğin olması gerektiğini söylediğini görürüz. Bu 

birlik zemini sağlayacak olan güç ise ‘yargı gücü’dür.69 Yargı gücü Kant’ın felsefesinde 

anlama yetisi ile akıl arasında bir tür orta terim olarak ortaya çıkar. Nitekim akıl ilkeleri 

; anlama yetisi nesneleri verirken ; yargı gücü , ilkeleri nesnelere uygulama görevini de 

yerine getirmektedir. Kant Yargı Gücünün Eleştirisi ile eleştirel felsefenin bir bütüne 

ulaştığını ifade eder. Onun buradaki asıl amacı , kendi felsefesinin teorik ve pratik olarak 

ele alınması arasında gördüğü derin uçurumu aşmak ve aslında felsefi sisteminde bir 

bütünlük sağlamaktır.70  Kant’ın yargı gücünün eleştirisini okurken estetik ve teleoloji 

problemleri yani sanat ve doğayı birlikte alma çabasına da tanıklık edilmektedir. Söz 

konusu eserin ilk yarısında özellikle Kant’ın estetik ile ilgili fikir ve çalışmalarına yer 

verildiği anlaşılır.  

Yargı gücünün teorik ve pratik olmak üzere iki türden bilginin bir tür birliğini 

sağlayan özel türde bir yeti olduğu belirtilmişti. Kant yargı gücünün önsözünde de 

belirttiği üzere, yargı gücünün bu konumlanışı doğa ile özgürlük alanları arasında bağ 

kurucu bir unsur olması bakımından önemlidir.  Estetiğin bu noktada ortaya çıkışı ve 

görevi ise, estetik bilincin yargı gücü aracılığı ile duygu alanında bir birlik ortaya koyma 

görevine sahip olması ile belirginleşir. Şeyleri duygu yönünden görebilme yeterliliği 

ancak yargı gücünde bulunmaktadır. Duygu ya da onaylanma yetisi olarak estetik yargı 

gücü, anlama yetisi aracılığıyla bilemediğimiz ve akıl aracılığıyla da istemediğimiz 

şeyleri hissetmemizi sağlar.71 Öte yandan yargı gücü genel olarak tikelin evrenselin 

altında kapsanıyor olarak düşünme yetisidir.72  

Kant’ın bu yüce, deha ve sanat eseri karşısında verilen özeli genel altında toplayan 

estetik yargılar mantığına ilişkin görüşleri daha sonraları Adorno’nun estetik 

düşüncesinin de etkilendiği ve karşı karşıya geldiği kavramlar olmuştur. Kant genel 

                                                        
69 Gamze Keskin, Kant Estetiği ve Romantizm, İstanbul: Alfa Yayınları, 2019, s. 15. 
70 Keskin, Kant Estetiği ve Romantizm, s. 17. 
71 Keskin, Kant Estetiği ve Romantizm, s. 21. 
72 Immanuel Kant, Critique of the Power of Judgement, çev. Paul Guyer& Eric Matthews, New York: 

Cambridge University Press, 2000, s. 66. 
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mantığın yargı gücü için hiçbir kural içeremeyeceğini söylemiştir. Çünkü ona göre genel 

mantık bilgileri içerikten soyutlamaktadır, bu sebepten de içerikle değil formla iş görür 

ve yanlızca bilginin analitik bir açıklamasını yapar. Oysa yargı gücü salt reflektif bir yargı 

gücüdür ve onun işlevi verilmiş bir tikelin belirli bir kavram altına koyulmasıyla 

sınırlanamaz. 

 Kant’ın eleştirel felsefesinin bütününe baktığımız zaman yargıların büyük öneme 

sahip olduğunu görürüz. Kendisinden önceki estetik teorilerine kıyasla da Kant’ın 

yaklaşımı bir odak kaymasına işaret eder. Bu odak kayması nesneden nesne hakkındaki 

yargıya doğru bir kaymadır. Belirli  tip nesnelerin özelliklerini açıklayıp  analiz etmek ya 

da güzel bulduğumuz nesneler hakkında açıklama yapmak yerine Kant, belli tip yargıları 

yani estetik yargıları analiz eder. Kant’ın odak noktasında yaptığı bu kayma, öznel ve 

nesnel gibi uçlardan kaçarak onun çağdaşlarına kıyasla daha iyi bir konumda 

bulunmasına da katkı sağlamıştır.73 Onun, Yargı Gücünün Eleştirisi’ nde açıklamak 

istediği şey, estetik değerleri belirlemek için hiçbir kuralın açıklanamamasına rağmen 

bazı estetik yargıların haklı diğerlerinin haksız olduğu sezgisini göz önünde bulundurarak 

bir açıklama yapmaktır. Haz ve güzel keskin bir ayrım ile ne öznel ne de nesne, ne basitçe 

kişisel bir  fikir veya duygu meselesi ne de kurallara veya nesnel kriterlere bağlı 

olabilecek bir şey olarak anlaşılmalıdır.  

Estetik yargıda bulunmak bunlardan daha geniş bir bakış açısına sahip olmamızla 

ilgilidir. Bu bakış açısındaki önemli nokta da hem nesne hem de özneyi dikkate alabiliyor 

olmamızda yer alır. Nesne ile yargıda bulunan özne arasındaki ilişkiyi beğeni yargısının 

kendisinde yansıyan bir ilişki olarak ya da o yargının altında yatan bir eylemde 

inceleyebiliriz. Böylece Kant’a göre her iki keskin uçtan da kaçınmış olunur. Kant’a göre 

güzellik ne nesnede ,ne de izleyicinin bakış açısındadır. Sanılanın aksine o , sadece 

izleyici ve nesne arasındaki bir ilişki de değildir. Daha ziyade güzelliğin kaynağı, kökleri 

bu özne ve nesne ilişkisini göz önünde bulunduran seyir eylemindedir.  

 Kant’a göre beğeni yargısı,  nesne ile ilişkimiz hakkında karmaşık ve reflektif bir 

yargıdır. Bu durum ona göre yargılayan özne ve  yargılayan nesnenin her ikisinin de 

dikkate alınmasını ve iki uç bakış arasında bir denge sağlanmasına izin veren bir mesafe 
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sağlar. Bununla birlikte Kant nesnenin beğeni yargısında rol oynamasına izin verilen 

kısmının basitçe nesnenin “biçimi” olduğunu, onun mekan zamansal yapıları olduğunu 

savunur. Ancak bu nesnel yapılar yargılayan özne olmadan kendi başına hiçbir zaman 

nesneyi güzel olarak adlandırıp adlandıramayacağımızı anlamak için yeterli değildir.74  

Kant ın estetiğinde yaratmak istediği bu model özne ile nesne arasındaki ilişkinin 

seyrini mümkün kılan a priori ilke olarak doğanın amaçlılığı ile sağlanır. Anlama yetisi 

ve hayal gücünün özgür oyun içindeki uyumu, doğadaki nesneye bir amaçlılıkla yönelen 

öznenin haz duygusuna ve sonucunda da estetik yargıya ulaşmasını sağlar. Estetik 

yargının oluşumunda görülmektedir ki, estetik amaçlılık salt öznel bir tasarım  olmakla 

birlikte yine de doğada amaçlılığa yönelik belirli anlamlı olguların bulunmasını gerektirir. 

Belirtilmesi gereken bir diğer önemli nokta ise, Kant’a göre nesnenin, öznenin bilişsel 

yetilerinin karşılıklı ilişkisi ile olan amaçlı uyumunun bir tür olumsallık içeriyor 

olmasıdır. Estetik haz daima deneyimde edinilmiş bir tasarıma bağlıdır ve doğadaki hangi 

nesnenin bizde haz veya hazsızlık uyandıracağı a priori olarak bilinemez.75 

Kant için sanat bir şeyin güzel tasarlanmasını ifade eder.  Fakat Adorno için  

sosyal değişimlerle paralel biçimde farklılaşan formun ortaya çıkardığı çağdaş ürünlerde 

artık güzellik kaygısı olmadığı görülmektedir. Sanatın birinci konusu artık “güzel” 

değildir. Dolayısıyla bu noktada sanat eserindeki özdeşlik teması da ortadan 

kalkmaktadır. Sanat  eserinde kendisi ile eş olan bir eser ve doğanın olmadığı görülür. 

Buradaki doğa irreal bir doğaya karşılık gelmektedir. Karşılaştığımız bütün sanat 

eserlerinde de Adorno’ya göre bu “gerçek olmayış” hakimdir.76 Adorno Kant’ın 

estetiğinden farklı olarak onun deha tanımını ve sanatı yaratan tekil bir varlık olarak 

ortaya çıkışını da değerlendirmiştir.  Kant’a göre “güzel dehanın sanatıdır”.77  

Adorno açısından deha sanatçı tanımı artık kabul edilememektedir. Kapitalist 

sistemin de müdahalesi ile birlikte artık sanat alanında birlikli bir bütünden söz etmek 

zorlaşmaktadır. Sanat eserinin bu dönemde teknoloji ile birlikte metalaşma süreci oldukça 

ciddi boyutlara ulaşmıştır. Artık Kant’ın sunduğu biçimi ile bir deha kavramından da söz 

                                                        
74 Keskin, Kant Estetiği ve Romantizm, s. 37. 
75 Keskin, Kant Estetiği ve Romantizm, s. 38. 
76 Adorno, Aesthetic Theory, s. 48. 
77 Kant, Critique of the Power of Judgement, s. 48. 
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edilememektedir. Adorno’ya göre Kant için dehanın başarısını tekil bir başarı olarak 

değerlendirmek yanlış bir bakış açısına işaret eder. Ona göre sanat eserlerinin içkin 

yasaları ve dinamikleri onları Kant’ın düşünüşünden ters bir yönde geliştirmektedir. 

Sanatçı toplumsal bir öznedir ve onun ürünü de aslında diyalektik olarak toplumun da 

eseridir. 

 Adorno’ya göre Kant estetik nesnelliği özne üstünde kurmak istemektedir.78 

Fakat Kant burada buyurgan bir özne modelinden de kaçamamıştır. Sanat eserini yaratan 

özne de artık toplumsal bir öznedir. Adorno’ya göre bu noktada estetiğe dair en kuvvetli 

dayanak, nesnellikten gelir. Fakat bu bütünsellik içeren bir aklın kural koyması ya da bir 

şeyler buyurması olarak anlaşılmamalıdır, aksi takdirde bu sistem yok olacaktır.  Çünkü 

Adorno’ya göre sanat eseri akıl ile anlaşılan bir şey değildir.  

Kant estetiğinin temelinde bir çıkarsızlık, çıkar gözetmeme düşüncesi yer 

almaktadır. Adorno ya göre bu değerlendirme de temelde yanlış bir değerlendirmedir.79 

Nesneden geçerek öznede temellenen ve alımlayan kişide bazı temel değişikliklerin 

olmasını isteyen olumsuzlayıcı sanat çıkardan uzak olamaz. Modernist sanatın  ve özel 

olarak da atonal müziğin artık bir gayesi vardır. Adorno Kant’ın buyurgan öznesini dışlar. 

Bu anlamda nesne özneden kurtulmalıdır. Özneden geçen bir nesnelleşme ya da 

objekifleşme değil o eserin içkin yapısı ile birlikte oluşan form ile sanat eseri temel 

alınmalıdır. Bu noktada Kant’çı öznenin yargılarda bulunmasına ihtiyaç yoktur. Çünkü 

ortada eserin estetik değerini belirleyecek bir öznenin varlığından söz edilememektedir.  

Bu yüzden Adorno açısından Kant’ın merkeze aldığı “özne” modeli yıkılarak 

onun yerine sanat eserinden hareket ile bilinçlenen bir özne ortaya çıkmakta ve bu sürecin 

geneli içinde objektif bir sanat çalışması denilmektedir. 

 Bu noktada Kant’ın sanat eserinin ilgiden uzak olması ilkesi praxis bir sanat 

modeli olması bakımından Adorno’nun estetik kuramı ile bir çatışma içermektedir. 

Adorno Estetik Teori’de  Kant’ın analitik mantığını ve buyurgan öznesini dışlarken, doğa 

ile olan ilişkide insanın doğa karşısındaki konum ve duruşu hususunda ise Kant’ı 

savunmaktadır. Adorno nesnel temellendirmelere ve öznede gerçekleştirilen yargılara 
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79 Adorno, Aesthetic Theory, s. 10. 
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temelde karşıt bir yaklaşım belirlemektedir. Bunun yerine o , nesneyi, özne karşısında 

koruyan bir eşitlik düşüncesi geliştirmiştir. Bunu yaparken model olarak kabul ettiği 

müzik ve beste dehası Schoenberg  ise, onun için öznenin bir kurtuluş modelini ifade 

eder. O, mutlak yargıların genel geçerliliğini değil, negatif diyalektiğin bir emrini dile 

getirmektedir.  Adorno burada artık praxis bir modeli uygulamaya çalışmaktadır ve 

dolayısıyla da böyle bir konumda sanatın herhangi bir çıkardan uzak olması mümkün 

görünmemektedir. Kant’ın ilgiden uzaklık ilkesi ise bu praxis model için bir engel teşkil 

etmektedir. 
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III. BÖLÜM  

ADORNO VE MÜZİK FELSEFESİ 

Adorno’da müzik ile felsefenin, müzik ile estetiğin nasıl bir sistem içinde 

birbirleri ile ilişkilendirildiklerini anlamak için, onun çocukluğunu ve yaşamındaki diğer 

tarihsel arkaplanları da incelemek gerekmektedir. Genellikle filozofların yaşamı ve 

teorileri arasında bağ kurulamaz fakat Adorno’nun müziğe bakışını değerlendirirken bu 

ihtiyacımız vardır. Müziğin felsefe ile olan doğrudan ilişkisinin nasıl kurulduğu önemli 

bir sorudur. Adorno da bu soruyu ve ona verilmiş mevcut cevapları hem detaylı bir 

inceleme ile felsefi sisteminin merkezine koymuş ve eleştirmiş hem de çağdaş felsefede 

müzik ve felsefeye ilişkin temaların hangi araçlar ve yöntemler ile birleştirilebileceğine, 

dönüştürülebileceğine dair yeni fikirler sunmuştur. 

Adorno’nun müzik ile kurduğu yakın bağ çocukluğuna dayanmaktadır. Çocukluk 

yıllarını neredeyse üst-burjuvazi sınıfı sayılabilecek kadar rahat ve güvenli bir ortamda 

geçirmiştir. Böyle bir ortam içerisinde yetişen Adorno, ses sanatçısı olan annesi ve 

dönemin en iyi piyanistlerinden biri sayılan teyzesi ile küçük yaşlardan itibaren müzik 

hayatının içerisine dahil olmuş ve erken yaşta piyano öğrenmiştir. Yine annesi ve teyzesi 

sayesinde klasik ve romantik dönem müziği hakkında da geniş bir bilgiye sahip olmuştur. 

Adorno’nun bu dönemde içerisinde bulunduğu yirminci yüzyıl, aynı zamanda müzikte 

modernitenin etkilerinin de yoğun biçimde hissedildiği bir döneme karşılık gelir. 

Yirminci yüzyılın başlarında en etkili akımlardan biri olan ekspresyonizmin 

etkileri resim, heykel, şiir alanlarında olduğu gibi müzikte de etkisini göstermektedir. 

Temelde Freud’un psikanaliz kuramından etkilenerek ortaya çıkan bir akım olan 

ekspresyonizm müzikte de bastırılmış duyguları açığa çıkarma gibi temaları merkeze 

almıştır. Ekspresyonizm öznel olanı, iç dünyayı , bilinçaltının dışa vurulmasını 

amaçlamaktadır. Müzikte de aynı şekilde bu, insanın içinde bulunduğu duygu durumlarını 

yansıtmayı amaçlayan bir pozisyonda bulunmasını öncelemiştir. Ancak bu dönem 

bestecileri müzikte mevcut tonalite ve tonal armoninin bu duyguları dışa vurmada 

yetersiz olduğunu savunmaktadır.80 

                                                        
80 İlker Kömürcü, Estetik ve Eleştiri Bağlamında Adorno ve Müzik, Ankara : Gece Akademi Yayınları, 
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Müziğin felsefe ile olan ilişkisini kurarken ve onu düşünce sisteminde oldukça 

merkezi bir noktaya yerleştirirken Adorno, içinde bulunduğu çağa dair tüm bu 

gelişmelerden de etkilenmiştir. Müziğin neliği hakkında konuştuğumuzda, onun bir tür 

dünya tasarımı olduğu düşünülebilir. Adorno’ya göre ise müzik iyiyi, kötüyü, tarihi artık 

tanımayan bir dünya kavrayışını tasarlayan şey olarak değerlendirilmektedir.81 Yine ona 

göre dünyanın resimini asıl çizen şey müziktir.   

Adorno’ya göre müziğin olanağının ne olduğuna dair bir soru ile dünyanın 

olanağının ne olduğu sorusu birbirlerine karşılık gelen sorulardır. Çünkü aynı sebepten 

ötürü iki sorunun da yanıtsız kaldığı görülür. Bu sorulara yanıt verebilmek için en başında 

bir “bilinç” in olduğunu kabul etme fikri gündeme gelecektir ve Adorno için şimdiye 

kadar  böyle bir “bilinç” olanağından söz edilmediği görülür. Dolayısıyla ona göre 

müziğin kendisinin olanağı bilinçsiz olmuştur. Adorno herhangi bir sanat eseri konusu 

söz konusu olduğunda orada meselenin kökenine inmekle ya da neyin ne olduğu sorusunu 

sormak ile ilgilenmemiştir. Çünkü o, daha önce de değinildiği üzere, sanatın kendisini 

anlamak için onun en başlarına gitme faaliyetinin boş hatta zararlı bir çaba olduğunu 

düşünmektedir. 82 

Adorno felsefesinde çoğu noktada olduğu gibi toplum faktörü ile müzik 

arasındaki ilişkide de bu iki temayı birbiriyle bağlantılı olarak ele almıştır. Her sanat gibi 

bir gerçeklik görünüşü olan müzik, görünüş değil de gerçekliğin kendisi olduğunda 

ideolojik bir boyut kazanmaktadır. İdeoloji olarak , toplumsal yanlış bilincin kaynağı 

olması bakımından müzik işlevsel müziktir. Bu durum, müziğin kendisini toplumda 

kullandırması durumuna işaret etmektedir. O zaman bu noktada müziğin 

toplumsallığından söz edilemez. Ancak toplumsal eğilim, müzikte yankılandığı zaman 

müzik toplumsallaşmaktadır. Müzik toplum bağlantısının nasıl oluştuğunu sormaktan 

çok, bu oluşumda toplumun müzikte nasıl göründüğünün ve müziğin toplumun 

dokusundan hangi anlamları çıkardığının araştırılması da önemlidir.83 

Öte yandan Adorno’ya göre toplumla uyuşma, anlaşma durumunda müzik ya da 

sanat ne özgür ne de özerk değildir. Özgürlük için bu iki alan arasındaki anlaşmanın iptal 

                                                        
81 Soykan, Müziksel Dünya Ütopyasına Adorno ile Bir Yolculuk, s. 67 
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83 Soykan, Müziksel Dünya Ütopyasına Adorno ile Bir Yolculuk, s.68. 
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edilmesi gerekmektedir. Bu iptali sağlayabilecek tek şey ise yine sanatın kendisidir. Sanat 

bu anlaşmayı iptal ettiğinde, bir efendinin köleyi azat etmesinden farklı ve ona tamamen 

ters biçimde gerçek bir özgürlüğü temsil eder hale gelir. Dolayısıyla toplumsal olanı 

müziksel biçimlerde içselleştiren müzik, bu suretle topluma karşı çıkar. Müzik bu 

içselleştirmede ve toplumla kavgalı olmasında kendi özerkliğini ilan eder.84 

Müzik yalnız toplumsal olana değil, doğal olana da kendi tarzında hakimdir, 

egemendir. Müziğin dünyası doğal ve toplumsal olarak bir bütün dünyadır ;  gerçek dünya 

karşısında bir görünüş dünyası, dış dünya karşısında bir iç dünyadır.85 Adorno “iç dünya” 

kavramını önemsemiş ve kendisi de bir müzik kuramcısı olarak müzik ile ilgili asıl dikkat 

edilmesi gereken kısmın bu “iç dünya” olduğuna işaret etmiştir. Müzik bir iç dünya 

sahnesi gibi var olur. Dışarıda olan biten ne varsa bu sahnede de vardır. Tam olarak bu 

yüzden de daha önceden değinmiş olduğumuz Leibniz’in monadları ile ilgili analojideki 

penceresiz monad kavramı bu iç dünya sahnesine de çok benzer bir özelliği anımsatır. 

Hiçbir monadın dışarıya açılan bir penceresi yoktur fakat her monad tüm diğerlerinde 

olan biteni, yani dünyayı bilir.86 

Adorno’nun müziğe bu denli düşkün ve onun üzerinde kafa yormuş olmasının en 

önemli nedenlerinden biri, müziğin, yapısı itibarıyla tarihsel olmasından kaynaklanır. Bir 

besteci daima gelenekten miras aldığı müzikal yapılarla, dahil olduğu, kendisini içinde 

bulduğu müzik kültürünün yapıtaşları olan tarihsel formlarla çalışır. Bu yapıtaşları, 

yüzyıllardır kabul gören armoni pratikleri ve uzlaşımları ifade eder.87 Tam da bu sebepten 

besteci ilk andan itibaren tarihle ve toplumla angaje olur ; dolayımlanmış biçimde 

toplumsal bütünselliğin problemleriyle, bu bütünsellikte barınmaya ve uzlaşmaya direnen 

çelişkiler ve çatışmalarla uğraşır. Bu vesileyle müzik, Adorno’ya göre, içinde barındırdığı 

tarihsellik sayesinde diyalektik bir toplumsal eleştirinin modelini de müjdeler.88 1932’de 

yazmış olduğu “Müziğin Toplumsal Durumu Üzerine” adlı makalesinde, toplumsal teori 

ve müzik hakkındaki analojiden şöyle bahseder: “Müzik şimdi ve burada, kendi yapısının 

içinde , onun yalıtılmışlığının sebeplerinden biri olan toplumsal çatışkıları ifade etmekten 

                                                        
84 Soykan, Müziksel Dünya Ütopyasına Adorno ile Bir Yolculuk, s.70. 
85 Soykan, Müziksel Dünya Ütopyasına Adorno ile Bir Yolculuk, s.68. 
86 Soykan, Müziksel Dünya Ütopyasına Adorno ile Bir Yolculuk, s.69. 
87 Elis Şimşon, “Yeni Bir Dinleme Biçimi Olarak Negatif Diyalektik”, Felsefi Düşün, 15 (2020) : 192 
88 Şimşon, “Yeni Bir Dinleme Biçimi Olarak Negatif Diyalektik”, s. 192. 
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başka bir şey yapamaz. O, tekniğin en küçük hücresine kadar içinde barındırdığı 

toplumsal sorunları kendi malzemesiyle ve kendi form yasaları uyarınca ifade ederek 

toplumsal işlevini daha esaslı bir şekilde yerine getirecektir. Sanat olarak müziğin ödevi 

toplumsal teorininkiyle belli bir analoji oluşturur böylece.”89 Çünkü müziğin pasif bir 

dinleme alışkanlığı üzerine inşa edildiği, geleneğin tekelinde ve yalnızca uyumlu olanın 

merkeze alındığı bir toplumda , yeni müzik, farklı bir bakış açısı kazandırabilme ve 

çelişkileri duyurabilme olanağını barındırmaktadır. Bu yüzden de Adorno müziğin 

ödevini toplumsal teorinin çatışmalara ve yanlışlığa verdiği öneme benzer bir ödev 

olduğunu düşünür. 

Adorno’nun müziği konumlandırdığı nokta ile felsefenin ilişkisini anlamak için 

onun güncel felsefeden beklentisinin ne olduğuna da değinmek gerekmektedir. Adorno 

felsefenin odağını kavramsal olmayana da çevirmesi gerektiğini ısrarla vurgular. Onun 

temelde felsefeye biçtiği vazife “sürekli kavram aracılığıyla kavramın ötesine ulaşmak 

için çabalama” zorunluluğudur.90 Bu noktada tarihsel bir vurgu daha yapar. Kendisinin 

de şahit olduğu mevcut koşullar içerisinde yaşananlar – Auschwitz, Hitler’in iktidara geliş 

süreci vb. - onun felsefesini doğrudan etkilemiştir. Dolayısıyla tarihin bu aşamasında 

kavram, tüm bu totaliter sistem içerisinde ezilmişlerin, bastırılmışların ve hor 

görülmüşlerin sesine de kulak verecek biçimde yeniden ele alınmalıdır.91 

Adorno özellikle Negatif Diyalektik’te Auschwitz’in amansız hatırası ile 

yaralanmış biçimde, devamlı olarak “Auschwitz’den sonra?” sorusunu sormuştur. Onun 

güncel felsefeyi kavrayışını, felsefeye verdiği sorumluluğu da bu sorunun perspektifinden 

okumak önemlidir. Auschwitz’den sonra, Adorno, felsefenin düsturunu bir tür , “ıstıraba 

ses verme ihtiyacı” olarak görür. Istıraba ses vermeyi önkoşul olarak kabullenen hakikat, 

negatif diyalektiğin işlediği hakikattir. Auschwitz’den sonra felsefe, bir bütünde 

kapsanmaya ve ıslah edilmeye direnen, çözümü hedeflemek yerine negatifte direten ve 

negatife duyarlı bir diyalektik çalışmayı ifade eder.92  

                                                        
89 Theodor W. Adorno, Müzik Yazıları, çev. Şeyda Öztürk, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2019, s. 51. 
90 Adorno, Negatif Diyalektik, s. 11. 
91 Şimşon, “Yeni Bir Dinleme Biçimi Olarak Negatif Diyalektik”, s. 188. 
92 Şimşon, “Yeni Bir Dinleme Biçimi Olarak Negatif Diyalektik”, s. 188. 
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Bu noktada bu ıstırabı duyabilecek bir hassasiyetin de elde edilmesi şart  gibi 

görünmektedir. Dolayısıyla Adorno burada aslında yeni bir dinleme ve duyma biçiminin 

ortaya çıkması gerektiğini ifade eder. O, bu dinleme deneyimini Schoenberg’in müziği 

ile ilişkilendirmiştir. Uyumsuz seslerin, kompozisyonun bütününe hizmet edecek şekilde 

besteye yedirilmediği yeni bir armonik yapı öneren Schoenberg, aynılık ve tanıdıklık 

beklentisini de kesintiye uğratması bakımdan daha önce hiçbir dönemde görülmedik 

biçimde “yeni bir müzik” in olanaklarını sunmuştur. 

3.1. Yeni Bir Diyalektik Kuram Olarak Schoenberg Müziği 

Schoenberg’in modern müzik tarihinde bulunduğu noktaya bakmadan önce, 

modernizm kavramının müzikte nasıl yansımalar bulduğundan kısaca söz etmek 

açıklayıcı olacaktır. On dokuzuncu yüzyılın başları ve ortalarından itibaren başlayan bu 

süreç, ilk anlatımını ve örneklerini dönemin romantizm akımında göstermiştir. 

Romantizmin yazgıları bir sonraki dönemin içeriklerini belirlemek açısından önemli 

olmuştur. Bu dönemdeki en önemli iki besteci olarak Schubert ve Beethoven’dan söz 

edilebilir. Özellikle Beethoven’ın klasik sanat formunu öznel bir biçimde genişletmesi, 

müziğe yeni dinamikler kazandırması ve yeni bir dramatizasyon teması benimsemesi 

devamında gelecek yeniliklerinde kapısını aralamıştır. Adorno’nun bakış açısından da 

değerlendirildiğinde, onun müzik kuramı Scgoenberg’de anlatımını bulan atonal müzik 

ise de, yine de  “kurtarıcı” olduğu,  kendi hakikatine sahip olduğu dönemlerdeki 

geleneksel müziği de göz ardı etmediği görülür. Bu noktada geleneksel müziğe dair  

ustaların başında gelen Beethoven’dan da söz etmek gerekmektedir. Adorno’ya göre 

Beethoven, devrimci kent soyluluğun müziksel bir prototipidir.93  

Romantizmin ilerleyen zamanlarında müzikte köklü değişimlere neden olması 

bakımından modernizmin en büyük isimlerinden biri Richard Wagner olmuştur. Wagner 

gelenekselleşmiş tonal armoniyi ve klasik bestecilerin bağlı kaldıkları armoniyi bozguna 

uğratmaya başlayan bir süreci temsil eder. Eserlerinde bilinç, bilinçdışı, bilincin 

salınımları gibi konuları işlemiştir. Oldukça cüretli bir armonik dil kullanmış ve müzikte 

mevcut akışta  bir uyumsuzluk uyandırarak ardından tonaliteye geçmesi gibi teknikleri 

ile hem geleneksel hem de ilerici akım arasında bir denge kurmayı hedeflemiştir. 

                                                        
93 Soykan, Müziksel Dünya Ütopyasına Adorno ile Bir Yolculuk, s. 72. 
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Yirminci yüzyıla gelindiğinde bu dönemde Wagner’in metafizik 

yüksekliklerinden yeryüzünün daha insani ve çağrışımlarla yüklü gizemine bir geçiş 

süreci olduğu görülür. Burada insanı ifade ediş tarzına bir giriş, yalın ve gizemini koruyan 

bir ortamın var olduğu gözlemlenir. 

Bu dönemin en büyük ve müzikte keskin değişimler yapan sanatçılarından biri de 

Schoenberg’tir. Schoenberg daha önceleri kabul edilmiş ve uygulanmış olan klasik tonal 

armoninin uyumsuzlukları çözmeye dayanan ve birkaç başat tonun tüm kompozisyonun 

çekim merkezini oluşturan yapısına karşı çıkmıştır. Tonal armoni olarak adlandırılan 

kavram, tüm seslerin bir tonal merkezin belirlediği hiyerarşiye göre düzenlenmesi ile 

oluşan bir sistemi ifade eder.94 Sözcük anlamıyla sesler arasındaki uyum demek olan 

armoni, geleneksel tonal müziğin temel öğesidir. Tonalite, çok ve farklı sesler, bir müzik 

parçasında bir ana ton ekseni etrafında birleştirilerek uyum elde edilir. Bu ana ton aynı 

zamanda egemen tondur ;  çoklukta birliği sağlayan ögedir.95 

Tonal merkez, tonal armonide yaratılmış olan hiyerarşik ortam içerisinde ve o 

merkezin belirlediği hiyerarşiye göre düzenlenmesiyle yaratılan tanıdıklık, aşinalık ve 

hatta yuva duygusu, dinleyicinin aslında uyumsuz seslere tahammül edememesini ve bu 

uyumsuzluktan rahatsız olmasını güdülemektedir. Uyumsuzlukların er geç çözülmesini 

ve yuvaya yani tonal merkeze geri dönmesini sağlayan bir yapıyı temsil eder tonalite. 

Schoenberg’in bu türden bir müziğe getirdiği yenilik ise onun “disonansın özgürleşimi” 

ilkesinde yatmaktadır. Disonans kavramı müzikte kulağa hoş gelmeyen kaba sesleri 

tanımlamak için kullanılır.  Schoenber’in buradaki amacı bahsedilen tonal merkezin 

tahakkümünü kırmak ve “uyumsuz” olarak nitelendirilen sesleri bu ezici armonik yapıda 

özgürlüklerine kavuşturmaktır. Dolayısı ile onun yaptığı müzik bir tür “atonal” müziktir. 

Atonal müzik tonal bir merkezi ve anahtarı olmayan müzik anlamına gelir. Atonal 

müzikte artık notalar ve tonlar arasında bir hiyerarşi yoktur ;  uyumsuz sesleri 

törpüleyerek onları ıslah etme güdüsünden vazgeçilir. Dahası atonal müziğin sunduğu 

deneyim dinleyici daima bir tür diken üstünde tutmak amacı taşır. Onu tekinsiz bir alana 

çeker ve kompozisyonun akışına rahat bir teslimiyeti engellemek üzerine kurulur. 

Buradaki önemli nokta, aslında tonalite olarak değerlendirdiğimiz şeyin tarihsel bir inşa 

                                                        
94 Şimşon, “Yeni Bir Dinleme Biçimi Olarak Negatif Diyalektik”, s. 191. 
95 Soykan, Müziksel Dünya Ütopyasına Adorno ile Bir Yolculuk, s. 74. 
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olduğunun unutulup, uyumsuzluğun doğal sayılan tonalite nezdinde tanımlanmasıdır. 

Tonal armonik yapıların sağladığı çözümler sanki tarihselliğinde üstünü örterek ezeli 

ebedi bir yasallık dayatmaktadırlar. Oysa Yeni Müziğin en belirgin devrimci hamlesi, 

dinleme alışkanlıklarımızın da tarihsel ve toplumsal olarak koşullanmış olduklarının 

ifadesidir.96 

Yeni müzik bu vaadi, kulaklarımızın alıştırıldığı ve başkaları tarafından tabi 

kılınmış olan seslerdeki aldatmacayı duyabilme, sezebilme ve kavrayabilme imkanı ve 

deneyimleri sayesinde yerine getirmektedir. Adorno, Schoenberg’in müziğini 

değerlendirirken aynı zamanda onun ortaya koyduğu müziğin diyalektik hamlesini de 

inceler. Schoenberg anlam ileten bir dil gibi örgütlenen ve dile benzetilmesi sayesinde 

anlatım müziği olarak ifade edilen tonalitenin mantığını takip eder fakat bunu, tonaliteyi 

feshetmek maksadıyla yapmaz. O, besteci kimliğini dinleyicisine yabancılaşan ve çağın 

müziklerinden kopuk, fazlasıyla rasyonel bir müzik geliştirerek ortaya çıkarmaktadır. Ve 

bu müzik toplumsal yapıyla da uyumlu değildir.97 

Dolayısıyla yeni dinleme biçiminin vaadi, kulakları, bastırılanın acı çığlığına karşı 

sağır eden ya da başka gürültülerin uğultusu ile dolduran ne varsa bunların yıkımını 

duymaya akort edebilmesidir. Ne var ki bu yıkımın sesi ile irkilen kitleler anında 

kulaklarını tıkar ;  zulmün, ıstırabın sesi kudretli bütünün tahammülünün dışındadır.98 

Adorno’ya göre, müziğin bu türden devrimci nitelik taşıdığı dönemlerde içsel 

hakikat kavramını araştırma olanağı görece varsa, bu araştırmanın yeri kendini yeni 

müzikte bulur. Aynı şekilde bir müzik felsefesi ancak yeni müziğin felsefesi ile 

olanaklıdır.99 

Yeni müzik ile birlikte ortaya çıkan yeni dinleme biçimi, nesneyle ve nesnenin 

hakikati ile kurulacak yeni bir ilişki anlamına gelir. Bu hakikatin önkoşulu Negatif 

Diyalektik’te söz edildiği gibi “ıstıraba ses verme” ihtiyacından müteşekkildir. Öznelliği 

de dönüştürecek olan imkan yine bu dinleme biçiminde filizlenir.100 Bu yeni dinleme 

                                                        
96 Şimşon, “Yeni Bir Dinleme Biçimi Olarak Negatif Diyalektik”, s. 191. 
97 Şimşon, “Yeni Bir Dinleme Biçimi Olarak Negatif Diyalektik”, s. 192. 
98 Şimşon, “Yeni Bir Dinleme Biçimi Olarak Negatif Diyalektik”, s. 197. 
99 Soykan, Müziksel Dünya Ütopyasına Adorno ile Bir Yolculuk, s. 70. 
100 Şimşon, “Yeni Bir Dinleme Biçimi Olarak Negatif Diyalektik”, s. 195. 
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biçiminde, yani atonalitede armoninin enkazı üzerine kurulan ve dinmeyen çatışma, 

negatif diyalektikteki bireşimsiz süre giden çelişkiye karşılık olur. Adorno’nun 

Schoenberg müziğine alkış tutması da bundandır.101 Adorno’ya göre geleneksel tonal 

armonik müzikte devinmeyen bir yapı mevcuttur. Schoenberg’in kullandığı kontrpuan ve 

kompozisyon ile bu devinmeyen yapı yeni bir noktaya taşınmıştır. Adorno bu adımı 

oldukça önemli bulur. Çünkü Shcoenberg müziği iktidar ve iktidarsızlığı ile,  kendi 

hakikat ve hakikatsizliği ile de Adorno’nun negatif diyalektiğine tamı tamına karşılık 

gelmiştir.102 

Adorno esasında tüm felsefi çabasını yeni bir dinleme teşebbüsü olarak 

okunabileceğini öne sürmüştür. Bu yeni dinleme biçimi ise Schoenberg’de disonansın 

özgürleşimi ilkesine dayanarak yeni müzik olarak adlandırılan devrimci bir müzikten alır. 

Yeni müzik dinleyicisine yeni bir dinleme deneyimi sunarak onları toplumum 

çelişkilerine, çözümlenmeyen karanlık taraflarına odaklanma olanağı sunar ve bu 

temalardaki sesleri duyulur kılar. Bu yeni duyma biçimi yalnızca müzikle sınırlı kalmaz. 

Adorno bunu felsefesinin temeline yerleştirdiği Negatif Diyalektik adlı eserinde de ele 

alır. Onun negatif diyalektik olarak adlandırdığı şey kavram dışı olanın merkezi bir 

mesele haline getirilerek yeni bir felsefe yapma biçimine ve gerekliliğine atıfta bulunur. 

Burada yeni olan felsefenin yeni bir dinleme stratejisini benimsemesinden geçmektedir. 

3.2. On İki Ton Müziği ve Öznenin Kurtuluş İmkanı 

3.2.1. Arnold Schoenberg ve On İki Ton Besteleme Tekniği 

Yirminci yüzyılın modernizm ile olan ilişkisi pek çok sanat dalında olduğu gibi 

müzikte de etkilerini güçlü biçimde göstermiştir. Bu yüzyılda benimsenen müzikte 

Batı’nın müziğinin yüzyıllardır temel aldığı ve üzerine inşa edildiği tonal sistem de dahil 

olmak üzere, her türlü tema ve kuraldan şüphe duyulmaya başlandığı görülür. Müzikal 

formlar, stiller, türler ve üslüplar 1600’lü yıllardan 1900’lü yıllara kadar zaman zaman 

radikal değişimler göstermişlerse de, tonalite kavramı ve onun müzikteki etkileri büyük 

ölçüde aynı kalmıştır. Modernizm ile birlikte ve romantizm akımının da etkisiyle yirminci 

yüzyılı takip eden süre boyunca besteciler tonaliteyi yıkmak için yeni yöntemler 

                                                        
101 Soykan, Müziksel Dünya Ütopyasına Adorno ile Bir Yolculuk, s. 75. 
102 Soykan, Müziksel Dünya Ütopyasına Adorno ile Bir Yolculuk, s. 75. 
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araştırmaya başlamışlardır. Bu araştırmalar ve geliştirilen yeni yöntemler ile, daha 

önceleri bütün bir eserin her yerinde organize edilmiş olan tonik dominant eksen 

yıkılmıştır. Tonal dizilerdeki çekim merkezi ise bir tür tarafsızlık duygusu ile yer 

değiştirmiştir. Ayrıca bu dönem boyunca uyumsuzluk temasının da  geçmişe göre daha 

özgürce kullanıldığı görülmektedir.103 

Modernizm ile birlikte yirminci yüzyılda müziğin geçirdiği dönüşümde payı olan 

bir akım olarak ekspresyonizmin de etkilerinden söz etmek gerekir. Ekspresyonizm yahut 

diğer kullanımı ile dışavurumculuk, bozulmuş imgeler vasıtasıyla aşırı duyguları 

inceleyen bir stil olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekspresyonizmde özellikle bilinçaltı ve 

kişisel duyguları ifade etmede bireyselliğe ulaşmanın gerekliliği kabul edilmektedir. Bu 

fikirlerin arka planında ise Freud ve onun aynı dönemlerde öne sürdüğü psikanalist 

yaklaşımı, bilinçaltı ve bilinçdışı gibi kavramları kullanıyor oluşunun da etkili olduğu 

görülür. Ekspresyonizm modernizm sürecinde büyük yankı uyandıran romantizm 

akımının bir tür uzantısı gibi görünse de, bünyesinde daha fazla aşırılık barındırmaktadır. 

Ekspresyonizm bunların haricinde aynı zamanda sosyal bir protesto ile ilgili de bir sanat 

akımı olmuştur. Fakirlik, keder, üzüntü, korku gibi konuları işler. Bu akımın bünyesinde 

bir çok sanatçı , farklı sanat alanlarında özellikle I. Dünya Savaşı süresince yaşanılan 

korkuyu ve bu savaşa dair karşı çıktıkları temaları eserlerine yansıtmışlardır. 

Ekspresyonizm dış görünüşten ziyade daha içeride ve derinlerde olan duyguları 

incelemiştir. Bu noktada sanatçılar insan ruhunun sıkıntı ve gerilimlerini anlatmak, 

örneğin müzik söz konusu olduğunda dinleyicilerini derinden etkilemek içinde 

eserlerinde bilinçli olarak uyumsuzlukları dile getirmiş ve çatışmaları görünür kılmak için 

çabalamışlardır. 

Müzikte ekspresyonizm aşırı uyumsuzluğun , uçuk, birbiriyle bağlantısız 

melodilerin ve atonalitenin kullanımı ile canlandırılmıştır.104 20. yüzyılda müziksel 

armoniye tamamen yeni yaklaşımlar getirdiği ve bu dönemde yazılmış müzikler üzerinde 

derin bir etki yaratmış olmasından dolayı en önemli ekspresyonist besteci ise Arnold 

Schoenberg’dir. 1903’ten 1907’ye kadar olan süreçte Schoenberg önceleri romantikler 

tarafından benimsenen yöntemleri değerlendirerek romantizmin son döneminde bunları 

                                                        
103 Sadık Özçelik, “On İki Ton Besteleme Tekniği”, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (2001) : 175. 
104 Sadık Özçelik, “On İki Ton Besteleme Tekniği”, s. 178. 
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çok daha ileri bir noktaya taşımıştır. Schoenberg 1908’lerde müzikte benimsenmiş 

geleneksel tonal sistemi terk ederek devrimsel bir adım atmıştır.  

Yavaş yavaş kromatik* armoninin vurgulandığı ve kromatik dizideki on iki sesin 

özgür bir şekilde kullanıldığı tonal eksenden ayrı bir sistem geliştirmiştir. Bu tonal düzeni 

yıkarak kromatik dizideki on iki notaya yeni bir sıralama getiren Schoenberg böylece 

yirminci yüzyıl müziğini temelden etkilemiştir.105 Onun tonal çalışmalarında kromatik 

dizilerdeki on iki sesin tamamı geleneksel dizilerdeki tonal ilişkilere dikkat edilmeksizin 

kullanılmaktadır.106 

Schoenberg besteci olmasının yanı sıra aynı zamanda da bir kuramcı olarak 

değerlendirilmektedir. Onun öğretisi bir kompozisyon öğretisidir. Onun yöntemi olan on 

iki ton tekniği ise tüm kompozisyon boyutlarını kapsayan bütünleyici bir yöntemdir. 

Adorno bu yöntem hakkında konuşurken : “ on iki ton tekniği, daha çok resim yaparken 

palet üstündeki boyaların bir düzenlenişine benzer” der. Müzikte renk kavramının yerini 

alan şey “ton” dur. Ancak tonların bir tür belirlenim içinde oluşu bu müziği yaratıcılıktan 

uzak , mekanik bir müzik yapmamaktadır. Nasıl renkler henüz palette ise ve onların tuvale 

hangi biçimlerde ya da nasıl aktarılacağı bilinmiyorsa ve aynı zamanda bunun için 

tükenmez olanaklar mevcutsa, aynı şekilde belirlenen on iki notadan hangi dizinin 

oluşturulacağı da yine aynı oranda tükenmez olanakları ile bestecinin yaratma gücünde 

mevcuttur.107 

Tüm bu yapısıyla birlikte Schoenberg’in müziği yalnızca bir müzik kuramı 

olmayıp aynı zamanda bir estetik kuram olarak Adorno’nun da ilerleyen zamanlarda 

etkilendiği bir sistemi temsil eder. Schoenberg’de müziğin, kuramın teori ile pratiği 

birleştiren bir tarafının olması onun aynı zamanda praxis bir model olmasını da 

sağlamıştır. 

                                                        
105 Soykan, Müziksel Dünya Ütopyasına Adorno ile Bir Yolculuk, s. 74. 
*kromatik ; yarım tonlardan oluşan ses dizisini tanımlar. Böyle bir dizide birbirini yarım ses farkla izleyen 

iki komşu sesin oluşturduğu aralığa kromatik aralık denir. Kromatik tür kromatik aralıkların belirli bir 

yöntem içinde kullanıldığı müzik türüdür. Doğu müziğine özgür bir yöntem olarak bu yöntem 16. yüzyıldan 

sonra Batı müziğinde de görülmeye başlanmıştır. Schoenberg bir oktavı on eşit aralığa bölerek ‘on iki ton’ 

adını verdiği kromatik sistemi geliştirmiştir. (Bkz: Vural Sözer, Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi, 

1996.) 
106 Sadık Özçelik, “On İki Ton Besteleme Tekniği”, s. 175. 
107 Soykan, Müziksel Dünya Ütopyasına Adorno ile Bir Yolculuk, s. 74. 
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 Schoenberg’in eserlerinin bir kısmı incelendiğinde onlardaki felsefi yön daha net 

anlaşılmaktadır. Örneğin oda senfonisi, eserin geçirdiği değişimleri anlamak bakımından 

önemlidir. Bu eser aynı zamanda hem burjuva estetik dayatmasına hem de kitle kültürü 

ile kültür endüstrisinin yoz beğenisine karşı bazı temel değişiklikler talep eden bir eserdir. 

Schoenberg ile birlikte geleneksel tonal müzikteki senfoni yerini oda müziğine, halk veya 

kamu teması yerini özeli şahsi olana, kitlesel olan bireysele , nesnel olan ise öznel olana 

dönüşmüştür.108 

Schoenberg’in müziği dönüştürme ve değişiklik yaratma gücüne bakıldığında 

ondaki gücü Adorno’dan çok daha uzun süre önce gördüğünü söylemek mümkündür. 

Onun temel amacı ise müziksel öznenin ve nesnenin birbirinden ayrı biçimde 

değerlendirilmesini sağlamak olarak belirlenebilir. Adorno ve Schoenberg en temelde 

burjuva estetik düşüncesine  ve yozlaşmış tonal duyarlılığa bir karşı çıkma ve savaş açma 

konusunda ortak noktada buluşurlar. Çünkü tonalitenin dağılması burjuvaya özgün 

estetik anlayışının, totaliter bir kabulün, yozlaşmış olanın da dağılması anlamına 

gelmektedir. Böyle bir dağılma içinde , geleneksel olanın içerisinden doğan bu yeni 

modern dönüşümde estetik bir yabancılaşma ortaya çıkmıştır. Tonalitenin empoze ettiği 

biçimiyle uyumlu olanın atonalite ile birlikte görünür olan uyumsuz müzik karşısında 

afallaması bu yabancılaşmayı besleyen bir etken olmuştur. Böyle bir yabancılaşma aynı 

zamanda bunun içerisinde yer alan, bu sürece dahil olan öznelerinde yeniden 

biçimlenmesine olanak sağlamıştır. 

3.2.2. Estetik Düşüncede Öznenin Özgürleşmesi ve Nesne Merkezli Değerlendirme 

Müziğin tarihsel arka planı da göz önünde bulundurulduğunda özne ve onun 

özgürleşmesine dair sürecin bazı kırılma noktalarından geçtiği görülür. Bu kırılma 

noktalarının oluşumunda etkili olmuş bestecilerden biri de Bach’tır. Adorno öznenin 

özgürleşme sürecini değerlendirirken bunu Bach ile başlayarak ufak kırılmalarla devam 

eden ve nihayetinde Schoenberg’de en yetkin halini bulmuş olan bir süreç olarak 

görmüştür. Bach, Beethoven ve devamında Schoenberg’in on iki ton besteleme tekniğine 

kadar uzanan zaman dilimi müziksel dizgenin olgunlaşma sürecini de tanımlamaktadır. 

Bu süreç bünyesinde hem radikal değişimleri barındırmakta hem de özne ile nesne 

                                                        
108 Juliane Brand, Christopher Hailey , Constructive Dissonance, Los Angeles : University of California 

Press, 1997, s. 87. 
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arasındaki gerilimin ve diyalektik ilişkinin bambaşka bir boyuta taşınmasına tanıklık 

etmiştir. Ayrıca Adorno öznenin kurtuluşu temasına ilişkin değerlendirmesinde, geriye 

doğru giden ve Schoenberg’ten Bach’a uzanan bir yol izlemiştir. Zira müzikte 

diyalektiğin başlangıcı da Bach’a kadar giden bir süreci kapsamaktadır. Bach ve 

Scoenberg’in müziklerine bakıldığında, her iki sanatçıda da sanatsal modelin içkin yapısı, 

değişim için bir model olabilmektedir. Bu iki bestecinin de müziklerinin temelinde teknik 

olarak konturpuan109 yer alır. Bach ve Scoehberg’de itici diyalektik güç bu kontrpuan 

olmuştur.  

Ayriyeten  on iki ton besteleme tekniğinin getirdiği yenilik sayesinde öznenin hem 

fiilen bir yok oluşu hem nesnenin özne karşısında bir belirlenim zorunluğu taşımasından 

kurtuluşu gerçekleşmiştir. Müzikteki bu radikal değişim, müziğin mantığında baskıcı bir 

biçimde akılcılaştırılmış bir toplum karşısında Schoenberg’in müzikal özneyi 

özgürleştirme süreci anlamına da gelmektedir. 

Schoenberg’in sunduğu ve dönüştürdüğü biçimi ile bu müzik, dinleyiciye imtiyaz 

veren ve onun dinleme edimine saygı duyan bir noktada durmaktadır.110 Bu hamlenin 

önemini anlamak için geleneksel müzikteki sanatçı ve özne, sanatçı ve nesne gibi 

ilişkilerinde nelere karşılık geldiğini anlamak gerekir. Geleneksel müzik yapıtları 

incelendiğinde, merkezinde tonalitenin hakim olduğu anlayış özne ile nesnenin bir tür 

sentezine ulaşmayı hedefler. Fakat on iki ton müziğinde böyle bir hedef yoktur, orada 

özne ve nesne karşıt iki kutup olarak tasarlanmıştır. Dolayısıyla bu yöntemin hedefinde 

herhangi bir özdeşlik ve sentez de bulunmamaktadır. On iki ton müziğinde hakim olan 

tema esasında özne nesne ilişkisinden doğan diyalektik bir tema olarak belirlenir. Bu 

diyalektik, bir senteze ulaşmaz, bunun yerine özneyi müziksel nesne karşısında bir 

belirleme olma zorunluluğundan kurtarır bir hale getirir.  

                                                        

109 Konturpuan: sözcük anlamı notaya karşı nota olan ezgiye karşı ezgi anlamında kullanılan terim. İki ya 

da daha fazla melodinin kendi bağımsız yolunda belirli kurallara göre ilerleyerek birlikte oluşturduğu 
polifonik müziğin uygulamasında yer alan yöntem. (Ahmet Say, Müzik Sözlüğü, İstanbul: Müzik 

Ansiklopedisi Yayınları, 2003 s. 304 ) 

110 Theodor Adorno, Prisms, Cambridge,Massachusetts: The MIT Press, 1997, s. 152-160. 
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Bunun sonucu olarak ise, estetik bir eserin deneyimlenmesinin temelinde yer alan 

belirleyici öge artık yalnızca öznenin kendisi olmamaktadır. Öznenin böyle bir yere 

taşınması , eserlerde, bize artık onlarla uzlaşmanın mümkün olmayabileceği bir alternatifi 

de sunmuş olur. Geleneksel müzikte, kategorik aklın baskıları öznenin tarihsel olarak 

müziksel özne olmaktan dışlanmasına sebep olmuştur. Fakat Adorno’ya göre bu dışlanma 

pek çok açıdan problemli noktalara sahiptir. Adorno, sanat eserleri ve onların özne ile 

olan ilişkileri hakkında konuşurken “ izleyici, sanat eseriyle konuşmak ister” ifadesini 

kullanmıştır. Bu ise , temelde Schoenberg’in atonalitesine atıfta bulunarak dinleyiciyi 

aslında aktif bir konuma koyan ve bu türden (on iki ton besteleme tekniği gibi) müzikal 

devrimlerin bilincinde olmamız gerektiğini söyleyen bir ifadedir.111 Bu noktada 

Schoenberg’in müziğine bakıldığında o, yoğun bir algılama, kendisini neyin beklediğinin 

bilincinde olmaktan feragat edebilen, bir belirsizlik ve aktif ve konsantre bir katılım 

bekleyen bir müzik örneği olarak var olmaktadır.112  

Adorno’nun özneyi değerlendirme biçimine dönüldüğünde, ona göre özne artık 

sanat eserinde bütün estetik değerlendirmenin merkezinde yer alan bir konumda 

bulunmamaktadır. Ona göre artık sanat eserinde ve öznede karşılıklı bir değişimin var 

olduğu görülmektedir.113 Ayrıca tam olarak bu değişim, alımlayıcının eserdeki devrimci 

özleri, atıfları anlaması ve onları zihninde bir dönüşüme uğratabilmesi olanağını da ona 

veren bir şey haline gelmektedir. Bu noktada artık eserde mutlak bir anlam sınırlaması 

durumu görülmemekte ve bu anlayışın yeni devrimci müzik ile böylece aşıldığı, yıkıldığı 

anlaşılmaktadır. Ayrıca Adorno’ya göre Schoenberg’in müziğinin bizden talep ettiği bir 

şeyler vardır.114 Schoenberg’in müziği bizi yanlış bir bilinç durumundan çıkartarak, daha 

yukarılarda bulunan hakikatlerin var olduğuna dair bi farkındalık durumuna da 

taşımaktadır.115 

Alımlayıcının sanat eseriyle ilişkisinde aktif bir konumda değerlendirilmesi , 

tonalitenin baskıcı ve belirlenimci tavrından kurtulunması, bunun yanı sıra sanat 

eserlerinin üzerindeki öznenin tahakkümü gibi temalardan da uzaklaşılması ile  birlikte 

                                                        
111 Theodor Adorno, Aesthetic Theory, New York: Continuum Books, 2002, s. 266. 
112 Adorno, Prisms, s. 150-151. 
113 Adorno, Aesthetic Theory, s. 47. 
114 Adorno, Aesthetic Theory, s. 15. 
115 Adorno, Prisms, s. 156. 
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özne ve nesne artık farklı biçimlerde özgür bırakılmış, aynı zamanda aklın kategorik 

baskılarından da uzaklaştırılmıştır.  

Aklın kategorik baskılarından kurtulma aynı zamanda sanat eseri ve estetik söz 

konusu olduğunda Kant’cı anlamda mutlak yargılardan kurtulmanın da bir göstergesi 

olmuştur.  Adorno’ya göre Kant estetik nesnelliği özne üzerine kurmak ister. Özneyi 

estetik nesnelliğin temeli yapar. Buradan çıkan sonuç ise , nesnel ile özneli birleştiren 

unsurun akıl olduğudur. Bu akıl aynı zamanda öznel bir yetenektir. Zorunluluk ve 

evrensellik özellikleri sayesinde bu öznel yeti (akıl) , tüm nesnelliğe örnek olur.116 

Adorno, Kant’ın estetik görüşüne paralel bir anlayış geliştirmişse de bazı 

noktalarda ondan ayrılır. Adorno’nun yalnızca estetiğin öznesinin ele alınmasında değil, 

estetikle ele alınan öznellik konusunda da Kant’ın izinden gittiği görülür. Fakat Adorno 

Kant’ın estetik anlayışına paralel olduğu ölçüde onun güzel ve yüce arasındaki donuk 

diyalektik yaklaşımından da uzaklaşmaya çalışmıştır.117 Kant’ın güzelinde ne gerilim, ne 

diyalektik ne de kayma vardır. Güzelin nesnesi Kant için daha zayıf bir uzlaşma alanıdır, 

çünkü bir bütün olarak , tikel ve tümel arasındaki düzenli özdeşlikten meydana gelir.118  

Kant estetik yargıyı öznel yapının ayna imgesi, dolayısıyla görünür imgesi sayar 

; Adorno’ysa  sanat eserini bir tür ayna imgesi saymanın yanı sıra, yalnızca onun 

aracılığıyla değil, onda görmenin yolunu seçer. Aslında Adorno ve Kant bir ve aynı şeye 

karşıt açılardan bakıyor görünmektedirler. Kant nesnenin görüntüsünü bastırarak, bir 

öznel ve özneler arası yapı görür, fakat ironik biçimde bu aynı nesne güzellik yargısının 

aracısıdır. Öte yandan Adorno’nun estetik kuramı öznenin ayrımına varmak adına 

nesneyi yok saymaktansa , hem nesneyi hem de özneyi aydınlatmak adına nesne üzerine 

yoğunlaşır.119 

 Adorno’ya göre Kant için estetik bir bakıma çıkarımsal mantığın altında kalır. 

Adorno’ya göre öznel estetiğin en kuvvetli dayanağı estetik duygu kavramı, nesnellikten 

gelmektedir.120 Dolayısıyla Adorno’ya göre bu noktada müziksel öznenin kurtuluşu için 

                                                        
116 Adorno, Aesthetic Theory, s. 48. 
117 Tom Huhn, “Kant, Adorno ve Estetiğin Toplumsal Geçişsizliği”, Cogito 36(2003) : 256. 
118 Huhn, “Kant, Adorno ve Estetiğin Toplumsal Geçişsizliği”, s. 261 
119 Huhn, “Kant, Adorno ve Estetiğin Toplumsal Geçişsizliği”, s. 257. 
120 Adorno, Aesthetic Theory, s. 48-49. 
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hareket noktası olarak seçilen nesne, yani müzik malzemesi öznenin kurtuluşunu taşıyan 

bir diyalektik sürecin göstergesi olarak var olmaktadır. Fakat burada geleneksel 

düşüncede olduğu gibi nesne özneden bir tür kopukluk içinde de algılanmaz. Burada artık 

nesne öznenin varsayıp öne sürdüğünden başka bir şey olmayı, öznesiz bir “hiç” 

olmamayı vurgulamaktadır.121  

Adorno için özne bütün estetik değerlendirmede özel bir yere sahiptir. Evrensel 

ve bütünleştirici yargılarda bulunan bir insan tiplemesi artık düşünülmemektedir. Ona 

göre özne, herhangi bir kuvvet tarafından tahakküm altına alınmadan, özgür bir biçimde 

sanat eseriyle ilişkisini kurmalı, ona yönelmeli ; sanatçı da sanat eserini yine aynı 

özgürlük ile yaratabilmelidir. Böyle değerlendirildiğinde öznenin nesneden tamamen 

ayrıştığı bir durum da görülmemektedir. Özne, nesneyi belirleyen ve ikisi arasındaki 

anlaşmanın aracılığını yapar. Dolayısıyla bir bakıma nesne bu anlamda öznenin 

öznelliğinden geçerek nesne olmaktadır. Öznenin bu mevcut konumu hem sanat eseri ile 

konuşabildiği hem de özgür bir bilince sahip bir alımlayıcı olarak aktif bir sanat 

performansına dahil olabildiği bir durumu göstermektedir. 

Bu değerlendirmenin neticesinde Adorno Schoenberg’in müziğinde gördüğü 

özne-nesne ilişkisinden doğan bir diyalektik imkanı ile, estetiğin artık özneden nesneye 

bir geçiş süreci olduğunu göstermeye çalışmıştır.  Ona göre on iki ses müziğinde öznenin 

rasyonel sistemle tanımlanarak artık bir nesne haline gelişinden söz etmek mümkündür. 

 Estetiğin bu değerlendirmede özneden nesneye geçişinin bir tür başarı mı yahut 

başarısızlık mı olduğu sorusunu da sormak gerekebilir. Bunu her iki şekilde de okumak 

mümkündür. Bir başarı olarak bu, öznelliğin nesnenin tanınma talebinde bulunduğu 

konuma geri dönüşüdür. Bu dönüşte nesne , öznelliğin , Kant’ın değerlendirme biçiminde 

yüce deneyiminde kazanmayı başaramadığı tanınmayı da talep etmektedir. Öyleyse 

sanatsal güzelliğe geçiş bir nevi öznelliğin başarısızlığında öngörülmüştür.122 Bu süreç 

bir nevi , Adorno’nun müzik temelli yaklaşımından yola çıkarak müziksel malzeme 

bağlamında nesnenin  zaferini temsil etmektedir. Öznenin tahakkümü ve mutlak 

yargılarda bulunan tavrı son bulmuştur. Onlar bu noktada karşıt iki kutup olarak 

bırakılmıştır.  On iki ton besteleme tekniği ile, nesnenin özgürleşmesi ve öznenin 

                                                        
121 Adorno, Aesthetic Theory, s. 11. 
122 Huhn, “Kant, Adorno ve Estetiğin Toplumsal Geçişsizliği”, s. 267. 
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belirleyici baskısından kurtulması aynı zamanda sanatçının kendi beğenisini alımlayıcı 

bireye dayatma olanağını da ortadan kaldırmıştır. Bu dayatmayı ortadan kaldırmak ise, 

aynı zamanda özneye yeni bir kurtuluş imkanı doğmasına neden olmuştur. Bu bakımdan 

da özne ve nesne arasındaki diyalektik ilişkinin mahiyeti daha iyi anlaşılmış olmaktadır. 

 

 

  



54 
 

SONUÇ 

Adorno’nun düşünce sisteminde estetik kuramı ve müzik felsefesi birbiriyle 

doğrudan ilişkili iki konu olarak var olur. Bu ilişkiyi  de temelde iki önemli eseri olan 

Negatif Diyalektik ve Estetik Teori adlı çalışmaları üzerinden geliştirdiği bir sistem ile 

kurmaktadır. Önce Negatif  Diyalektik üzerinden yeni bir felsefe yapma biçiminin 

imkanını sorgulamıştır. Adorno’nun bu yeni diyalektik yöntem ile amaçladığı şey kavram 

dışı olanın da kavramın en önemli meselesi haline gelebilmesini sağlamaktır. Bu yeni 

felsefe yapma biçimi çağdaş felsefenin ve mevcut diyalektik tarzlarını eleştiren, onları 

çelişkilerin uzlaştırıldığı bir özdeşlik fikri olarak gören bir bakış açısını temsil eder. 

Buradan sonra estetik teorisinden başlayarak müziğe ve müziğin felsefesine doğru uzanan 

süreçte de vardığı sonuç “yeni bir dinleme biçimi” nin imkanlarını tartışmak olmuştur. 

Bu imkanı tartışmak ise hem özneyi, dinleyici ya da alımlayan kişiyi atıl ve pasif bir 

konumda yer almaktan kurtarmakta hem de uyumsuz olanı, bütünün dışında bireysel ve 

kendine has olanı duyma becerisini geliştirmeyi hedeflemektedir.  

Adorno estetik teoride sanatın ve toplumun arasında kuvvetli bir bağ olduğunu 

vurgular. Bu bağ, tıpkı devamında kendini müzik felsefesindeki uyumsuzluk ve bir tür 

olumsuzlama üzerinden gösterdiği gibi ,sanatın imkanı ve hakikat ile olan ilişkisine dair 

sorduğu sorularda da tersten bir bakış ile alınmaktadır. Sanatın topluma dair bir 

olumsuzlama olması fikri , Adorno’nun felsefesindeki en kuvvetli söylemlerden biridir. 

Sanat , bozulmuş ve çürümüş bir modern burjuvazi dünyasının içinde, ona karşı bir antitez 

olarak var olur ve aynı zamanda toplum için sığınak olabilecek yegane şeyi temsil eder. 

Adorno’nun sanatı ve estetiği bu şekilde değerlendiriyor olması ona verdiği görevin daha 

önce sanata dair yapılmış değerlendirmelerden oldukça farklı bir noktada durduğunun da 

altını çizmektedir. Sanat, Adorno’nun felsefesinde ve estetik kuramında, dünyanın kötü 

bir yer olduğunu söylemekle yükümlü olan şeydir. O, ancak topluma muhalif oluşu ile 

kendisine bir yer bulur ve bu yeri muhafaza edebilmesinin tek yolu da özerk olmasından 

geçer. Özerkliğin teminatı ise sanatın içeriği, biçimlenişi ile mümkün olmaktadır. 

Bu noktada Adorno böyle görevi üstlenecek tek sanatın “yeni müzik” olduğunu 

ileri sürer. Sanat türü olarak müziği seçmesinin nedeni, onda gördüğü tarihsel ve 

diyalektik arka plandan ötürüdür. Adorno kişisel geçmişinde müzikle yakından ilgilenmiş 

olması bakımından da onun toplumsal çatışmaları ifade etme konusunda iyi bir araç 
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olduğunun altını çizer, müziğe yüklediği anlamın kaynaklarından biri de budur.  Aynı 

şekilde yalnızca modern ve üst düzey bir müziğin böyle bir sorumluluğun altından 

kalkabileceğini düşünmüştür. Adorno’ya göre sanatın mahiyeti ve ayrıcalığı tıpkı 

Leibniz’in monadlarının sahip olduğu özellikler gibi bir konumda durur. Onlar, yani sanat 

eserleri, müziğin ortaya koyduğu iç biçimlenişler ve dönüşümler, toplumsal bir bütünlük 

içerisinde o bütünlüğün çelişklilerini dışa vurmayı sağlayacak, penceresiz monadlar gibi 

ve  estetik evrenler olarak var olurlar. Buradan da anlaşılacağı üzere Adorno’nun kuramı 

oldukça modernist bir noktada durmaktadır.  

Adorno’ya göre dünyanın resmini çizen asıl şey müziğin kendisidir. Bu 

düşüncesini temellendirirken, Schoenberg’in atonal müziğe getirdiği yeni ve devrimsel 

bir teknik olan on iki ton besteleme tekniğini merkeze alır. Schoenberg’in müziği, 

uyumsuz olanı duymaya kulakları alıştırmaya çalışan bir müziktir. Tonal armoninin 

geleneksel ve pasif dilinden kurtulmayı amaçlar. Tam da bu amacı ile, uyumsuz olanı 

duymak için ve yaşamda kötü, olumsuz, ıstırap dolu olana ses vermeyi önkoşul olarak 

belleyen hakikat, aslında negatif diyalektiğin işletildiği bir hakikat olmaktadır.  

Adorno’nun Schoenberg’in müziğinden esinlenerek yapmaya çalıştığı şey bir tür 

müzikal felsefe inşa etmek , yahut felsefi bir beste yapmak olarak değerlendirilebilir. Bu 

çalışmada da ele alındığı biçimiyle bu hususta en önemli tartışma ise özne-nesne 

ilişkisinin farklı bir diyalektik yöntem ile bakıldığında hangi bakımlardan değişeceğini 

görebilmeye yönelik tartışmadır. Schoenberg’in geliştirdiği yeni müzik ile özne, kendi 

sesini duyma imkanı bulmuştur. Alışılmış ve pasif bir dinleme edimi, yalnızca müzikte 

değil hayatın kendisine dair olumsuz ve hatalı olanı duyma becerisini de köreltmektedir. 

Adorno’ya göre mevcut durumun, kültür endüstrisinin, burjuva topluluğun durumu buna 

işaret eder. Dolayısıyla hem sanat eseri hem de onu alımlayan, duyumsayan, dinleyen 

öznenin konumu yeniden düşünülmeye mecburdur. Çalışmada bu fikir Kant’ın Adorno 

üzerindeki etkisi ve Adorno’nun da Kant’ın özne-nesne değerlendirmesine yönelik 

eleştirisi üzerinden ele alınmıştır. Adorno nesnellik ve öznelliğe dayatılan uzlaşmaya 

karşı çıkar. Bu iki kavramın karşıt konumlarda eşit ve yıkılmadan yapılan bir 

değerlendirmesini sunmaya çalışır. Öznenin özgürleştiği bir sonuca varsa da, Adorno 

buna nesnenin üzerine yoğunlaşmasının ardından varmaktadır. Artık estetik 

değerlendirme, Adorno ile birlikte, özneden nesneye geçmektedir. Bunun başarılı bir 
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hamle olup olmadığı bir tartışma konusu olarak değerlendirilebilir. Fakat başarılı olduğu 

nokta bu çalışmada da ele alındığı biçimi ile şudur ; öznelliğin nesnenin tanınma talebinde 

bulunduğu konuma geri dönüşü.  

Modern sanat eserleri olarak özellikle modern müzik, öznel bir yabancılaşmanın 

ürünleri olarak var olmaktadırlar. Onlarda öznellikten ciddi bir uzaklaşma görülmektedir. 

Bu yüzden de Adorno sanatın nesnesine yoğunlaşma fikrinin altını çizer. Öznenin 

tahakkümünden ve nesne üzerindeki belirleyiciliğinden uzaklaşması, sanatçının kendi 

beğenisini, alımlayan kimseye dayatma olanağının da önünü kesmiştir. Aksi halde sanat 

eserinin başarısı yalnızca öznenin başarısı gibi algılanmaktadır. Nesnelliğin öznellik 

sanılması, Adorno’nun desteklediği bir görüş olmamıştır. 

 Sanat eseri, öznel özgürlüğün başarısına tanıklık eden bir şey değildir, o, son 

bulması mümkün görünmeyen başarısızlığına ve bunun sürekliliğine tanık olmaktadır. 

Aynı zamanda o, bize özgür olmadığımızı hatırlatan bir anlaşma olarak da var olmaktadır. 
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