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ÖZET 

Bu makalede büyük Sovyet edebiyat bilimci Gennadiy Pospelov’un beşeri 
bilimlere olan katkısı incelenmektedir. G.Pospelov, kaleme aldığı çalışmalarıyla 
dilbilim sahasında önemli bir yere sahiptir. Pospelov, Sovyet edebiyat bilimi, 
daha geniş bağlamda, hümanist düşünce için hem benzersiz hem de sembol bir 
figürdür. Metinde Pospelov’un bilimsel yaşamı ve şahsiyetinin yanı sıra, önemli 
bilimsel başarılarına ve bu başarıların edebiyat biliminin günümüzdeki 
durumuna olan etkisine vurgu yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yöntem, Kişilik, Bütünsel-Sistemli İnceleme, 
Sanatsal Eserin İçeriği ve Biçimi. 

 

Sovyetler Birliği’nin yetiştirdiği önemli bilim insanlarından edebiyat 
bilimci Gennadiy Nikolayeviç Pospelov, günümüz sosyal bilimleri alanında 
çoğu zaman benzersiz olmayan ve sembol olma özelliği taşımayan bir figür 
olarak düşünülür. Öyle ki bir geçiş figürü olarak görülüp, söylediği ve yazdığı 
şeyler adeta unutulup gitmiştir… 

Yalnızca, araştırma konusunun net bir şekilde kavranması, araştırma 
nesnesinin incelenmesinde farklı yöntemlerin olduğunun anlaşılması, estetik 
olgu bilincinin ve yorumunun gelişmesi gibi her bilim dalında var olan temel 
ilkelere bağlı kalan kuramcılar, edebiyat araştırmacıları, sanat bilimciler, 
kültürbilimciler Pospelov’un edebiyat biliminin (geniş anlamda estetiğin ve 
kültürbilimin) gelişmesindeki devasa katkısını kabul ederler. 
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Yaratıcılık faaliyetlerinin başlangıcı zorlu geçen XX. yüzyılın 20’li 
yıllarına denk gelen Sovyet bilim adamlarının büyük çoğunluğu dünya bilimine, 
teknik ilerlemeye, felsefeye, sanata vb. etki etmiştir. Bu anlamda öyle sık 
‘patlamalar’ ile hemen göze çarpan, çok parlak görüşler ve sonuçlar olmamıştır. 
İnsanlar temelde sadece çalışmışlardır. Ancak ‘sessizce’… Pospelov da hem 
çalışmış hem de başkalarını ‘etkilemiştir’; ancak kimilerine göre benzersiz 

değildir. 

Stalin dönemi Sovyet biliminde birçok bilimsel kuramın daha sonra yine 
Sovyet bilimi tarafından hatalı olduğu kabul edilmiş, bu kuramların temsilcisi 
olan bilim adamları ise bilimsel eleştiriye maruz kalmışlar ve unutulmaya 
mahkûm olmuşlardır (Nikolay Marr, Olga Lepeşinskaya, Trofim Lısenko gibi). 
Diğer okullar ve hatta doğrudan bilim adamları eleştirilmişlerdir. Birçoğu, kendi 
bilimsel konseptleri ‘ana çizgi’ ile uyuşmadığı için bunun bedelini kariyerleri 
ile, bazıları da canlarıyla ödemişlerdir (Edebiyat bilimindeki Rus biçimciliği 
temsilcilerinden N. Vavilov, M. Bahtin ve diğerleri). Bu kişiler, daha sonra 
tekrardan gün yüzüne çıkarılacaktır. İlkler hatırlanmaz, ikinciler ise bugünün 
sembol figürleridir… Aslında döneminde Pospelov çok eleştirilmemiştir. 
(Sadece biraz, faaliyetlerinin şafağında pereverzevşçina’dan144 dolayı). Onu 
hapse atmamış, kurşuna dizmemişlerdir. Pospelov çalışmıştır; ancak kimilerine 
göre bir sembol figür değildir. 

Diğer yandan bunların hepsi gerçekdışıdır. Çünkü Pospelov edebiyat 
bilimi, daha geniş bağlamda, hümanist düşünce için hem benzersiz hem de 
sembol bir figürdür. 

Pospelov 1899 yılında eğitimci bir ailede dünyaya gelmiştir. Rus 
İmparatorluğu’nun farklı şehirlerindeki gimnaziyumlarda eğitimini 
tamamladıktan sonra (ileride bu okulların eğitim seviyesi olarak çok farklı 
olduklarına hatıralarında yer vermiştir) hem öğretmen hem de kâtip olarak 
çalışmıştır. 

Devrimden sonra, 1922-1925 yıllarında Moskova Devlet Üniversitesi 
(MDÜ) Sosyal Bilimler Fakültesi’nde, 1925-1928’de RANİON (Rusya Sosyal 
Bilimler Araştırma Enstitüleri Birliği) Dil ve Edebiyat Enstitüsü’nde doktora 
öğrencisi olarak öğrenim görmüştür. Geleceğin ‘edebiyatın ana kuramcısı’nın 
danışmanı, daha sonra soyadı hakaret anlamına gelen pereverzevşçina’ya temel 
olacak ve kendisiyle bağlantısı yüzünden Pospelov’un 1930’ların ortalarına 

                                                       
144  Pereverzevşçina terimi, adını Rus profesör ve edebiyat bilimci Valeryan Preverzev (1882-1968)’den alan 

revizyonist bir edebiyat bilimi yaklaşımıdır. Terimin özünde Marksist edebiyat biliminin mekanik 
revizyonu yatar. Terim ‘halk’ düşmanı” gibi Marksizmin revizyonu üzerinden kişilere suçlama 
yöneltilmesinde kullanılır. 
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kadar ‘büyük bilim dünyası’na giriş yolunu kapatacak olan Valeryan Preverzev 
olmuştur.145 

Pospelov, pereverzevşçina suçlamalarından çok çekmiştir. Diğer yandan ise 
günümüze kadar hiç kimse onu danışmanını ‘aldattığı’ gerekçesiyle bir kere bile 
suçlamamıştır. Ömrünün sonuna kadar (birçok şeyde kavramsal olarak aynı 
fikirde değildir) bir bilim adamı olma aşamasındaki başlıca akıl hocasının V. 
Pereverzev’in olduğunu söylemiştir. 

Özellikle 1930’lu yıllarda doçent, daha sonra profesör olan bir kişi için az 
da olsa benzersiz bir durum olduğunu kabul etmeliyiz. 1940’lardan sonra 
Pospelov, uzun süreliğine Sovyet edebiyat bilimcisi-kuramcısı, belki de bu 
alanda öncü olacaktır. Ve benzersiz oluşunun diğer bir göstergesi de, bilimsel 
bakış açısıyla bakıldığında SSCB’nin dağılmasından sonra post-Sovyet bilimine 
akın etmiş şüpheli kuramların ‘Sovyet’ ve ‘öncü olma’ durumunu 
zedeleyememiş olmasıdır. Pospelov’un, edebiyat bilimi yönteminin ‘ikame 
edilebilir’ görüşlerine zıtlık göstermediği ortaya çıkmıştır, çünkü ‘akıllı’ 
yaklaşımlar yalnızca birbirlerini tamamlar ve zenginleştirir. 

Sembol olma konusuna gelindiğinde, Pospelov için bu terimi kullanmaya 
olanak sağlayan iki önemli unsur yine dikkat çeker. Sonraları muhalif olarak 
adlandırılacak olan topluluk arasında 1960’lı yıllarda sembol haline gelmiş 
sosyo-politik konulu devasa yapıtların bizzat ona ait olduğu bilim insanının 
ölümünden sonra (1992) anlaşılmıştır. 

                                                       
145  Bir bilim insanı olarak Pospelov’un gelişimini anlatan en eşsiz belge, Pospelov’un Viktor Dmitriyeviç 

Duvakin ile yaptığı sohbetin çoğaltıldığı, MDÜ’de basılan kitaptır (ayrıca Sovyet edebiyat biliminin 
doğduğu genel atmosferi de gözlemlemiş oluruz). Pospelov’un sohbet arkadaşı ve sohbeti üzerine ayrı bir 
paragraf açmak gerekmektedir. 

 Duvakin’in savunma tarafında söz aldığı, yazarlar Yuliy Daniel ve Andrey Sinyavski’nin yargılandığı 
Sovyet aydınları için sembol olan mahkemenin ardından, Duvakin (çağdaşlarının anılarına ve önceki 
yayınlara göre büyük bir dilbilimci ve eğitim bilimcidir) öğretmenlik mesleğinden ayrılmak zorunda 
kalmıştır. Yalnızca MDÜ rektörü İ. Petrovskiy’in desteği sayesinde yeni bir işe koyulmuştur: MDÜ’nin 
Bilimsel Bilgi bölümünde sanatsal kültür ve bilim işleriyle uğraşan kişilerin anılarının teyp kayıt işlerini 
yürütmeye başlamıştır. 1966’dan 1982’lere kadar Duvakin XX. yüzyılın ilk çeyreğini kapsayan Rus 
kültürünü ilgilendiren olaylar hakkında 300’ü aşkın, en seçkin çağdaşlarının anılarından oluşan 850 teyp 
kaydı oluşturmuş, MDÜ’nin bilim kütüphanesinde saklanan sözlü hatıralardan oluşan eşsiz bir arşiv 
yaratmıştır. Meslektaşlarına, arkadaşlarına ve yardım edenlere “Ben sadece iyi insanların kaydını 

tutuyorum” demiştir. Ayrıca sözlerine “Sizin için bu harika bir insanlık okuludur” cümlesini eklemiştir. 
Günümüzde bu kayıtların yayımlanması için çalışma yürütülmektedir. 

 1980’lerde Viktor Duvakin kayıtlar için Pospelov’u çağırmıştır. Gençlik dönemlerinden arkadaşlardır: 
Duvakin 1926-1930 yıllarında, aynı zamanda üniversiteden bir dönem önceki mezunlardan olan 
Pospelov’u ‘hatırı sayılır bir profesör’ olarak benimsemiştir. Ve Pospelov’un kendisi, 1966 yılında, 
Duvakin’in MDÜ Filoloji Fakültesi’ndeki öğretmenlik görevinden uzaklaştırılması teklifinin reddedilmesi 
yönünde oy kullanmıştır. Aşağı yukarı 15 yılın ardından, teybin önünde zaman zaman birbirlerinin 
sözlerini keserek, hatalarını düzelterek, eksiklerini gidererek “kayıt altında” yarım asırlık geçmişlerini 
anacaklardır. 

 Sohbetleri sadece 1920’lerin bilimsel ve genel atmosferine dalmaya değil, ayrıca dev bir ülkenin tüm 
kültürünün ve biliminin tarihi üzerinde etkisi olan ve onlar tarafından tartışılabilen insanların, olayların ve 
konuşmacıların kendilerinin de olduğu geniş ‘ölçeğin’ kavranmasına olanak sağlamaktadır. 
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Farklı düşünen aydınların arasında çok yaygın olan ve önde gelen Sovyet 
ekonomistlerinden Yevgeniy Vargi tarafından yazılan ‘Sosyalizme geçişin 

Rusya yolu ve sonuçları’ adlı metinde, V. Lenin’in ölümünün ardından 
SSCB’deki politik ve ekonomik sistemin gelişimi incelenmiştir. Bu aşamada, 
saçma bir şey bile dikkate alınırken, olması gerekenle çelişen ciddi bir 
incelemenin dikkate alınmaması Marksist pencereden bakıldığında önemli bir 
darbe olmuştur. Eser Batı’da Feniks-66 adlı derlemede, Eşikler (Grani) adlı 
dergide (Almanya) yayımlanmıştır. Hükümet aleyhine olan Sahte-Vargi bölümü 
de dahil derlemenin tüm metinleri, Sovyet yargısı tarafından suç unsuru olarak 
görülmüştür. Çalışmanın; ölmüş ama çok yetkili akademik tabanlı bir 
ekonomistin adıyla üye olan ve kendi döneminde kararlı bir Marksist bilim 
insanı-edebiyat bilimci tarafından yazıldığı, sadece Pospelov’un ölümünden 
sonra geniş bir kamuoyu tarafından kesin olarak öğrenilmiştir (Pospelov, 1999). 

Pospelov’un arkadaşları hükümet aleyhine olan metnin yazarının kim 
olduğunu aslında biliyorlardı. Ancak meslektaşlarının ya da bilim adamlarının 
hiçbiri ‘yukarıya’ rapor vermemiştir… Artık sembol olma zamanı gelmiştir… 

Ancak Pospelov’un sembol oluşu bunun üzerine değildir… A. Puşkin’e çok 
fazla sembol olan epigramları için değer verilebilir. Ancak Puşkin, Yevgeniy 
Onegin’in yazarıdır. Birçokları için Dmitri Şostakoviç’in en sembol eseri, İki 
Numaralı Vals adlı müzikaldir. Pospelov da bu isimlerle birlikte bir sembol 
olarak nitelendirilebilir. Onun, bilime ve özellikle kültüre gerçekten paha 
biçilemez katkısı, edebiyat biliminin bütünsel-sistemli yönteminin temellerini 
atmış olmasıdır. 

Günümüzde bir sanat eserindeki kuramın sistematik olarak incelenmesi, 
edebiyat kuramının en temel ve güncel sorunsallarından biridir. Sanat eserinde 
içeriğin ve biçimin ayrılmasına yönelik dahiyane fikir, eser sorunsalının 
incelenmesindeki temel eğilimi ebedi olarak ortaya koymuştur. Yaratıcılığın 
anlambilimsel yönüyle alakalı tüm etmenleri (gerçeğin kavranması ve 
değerlendirilmesi) içeriğe; anlatım planı ve görüngübilimsel seviye de biçimsel 
alana kadar uzanmıştır (Sanatsal bir eserin içeriği hakkındaki düşünce 
sisteminin temeli, aynı şekilde, doğrudan Hegel’in estetik düşüncelerine 
dayanan Pospelov’un çalışmalarında (Pospelov, 1970, 1978, 1983) eksiksiz 
biçimde incelenmiştir (Gegel, 1968)). 

Buna ek olarak, bu temel düşünce, bir eserin incelenmesinde 
basitleştirilmiş yaklaşımı işe koşmuştur. Bir yandan, sanatsal eserin işlev ve 
oluşum yasalarının nesnel değil de özgün olan bireysel ifade tarzının değer 
gördüğü durumlarda içeriğin bilimsel olarak incelenmesi; yorumlama diye 
adlandırılan süreçle, daha açık ifade edildiğinde, öznel sanatsal izlenimlerin 
keyfi bir şekilde tespit edilmesiyle hemen ve baştan aşağı yer değiştirmektedir. 
Kendisi için güncel olan bir bağlamda metni yeniden anlamlandıran yorumcu 
için eser, bir çıkış noktası görevi görmektedir. Diğer yandan, eserin içerik 
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yönünden kavranma olasılığı ve gerekliliği tamamıyla reddedilmektedir. Eser, 
temiz bir üslup olgusu, sanki hiçbir içeriğe sahip değilmişçesine son derece 
sanatsal bir olgu olarak tartışılmaktadır.  

Bu konuda çok fazla tartışma yürütülmektedir, çünkü içerik ve biçim 
kutupları (düşüncelerin şiirsel dünyası, tinsel içerik ve ifade ediliş tarzları) 
tasarlandıktan sonra bilim, günümüze kadar bu uyuşmazlığı ortadan 
kaldırmanın, uyuşmazlıkların bir arada var olması üzerine inandırıcı bir seçenek 
sunmanın üstesinden gelememiştir. Tüm edebi düşünce tarihi boyunca ya 
hermenötik olarak yönlendirilmiş görüşler (eser belirli bir sosyo-kültürel 
kaynakta yorumlanır; ortaya çıkarılması deşifre etme, şifre çözme yöntemine 
uygun gizli anlam arayıp bulunur) ya da estetik, biçimci okullar ve kuramlar ile 
şiir sanatını inceleyenler (eserlerin tek başına anlamı değil, onun aktarma 
araçları) ister istemez çağa ayak uydurmuşlardır. Eser o ya da bu şekilde 
bazıları için düşüncelerin fenomeni, bazıları için de dilin fenomeni olmuştur. 
Buna uygun olarak eser, çoğunlukla ya edebiyat sosyolojisi ya da tarihsel şiir 
sanatı tarafından incelenmiştir. XX. yüzyılın Rus devrimci-demokratlarının 
gerçek eleştirisi, kültürel-tarihi, tinsel-tarihi, ruhbilimsel, kutsal-mitolojik 
okullar, Marksist edebiyat bilimi, post-yapısalcılık birinci gruba; sanat için 
sanat, temiz sanat estetik kuramları, birçoğunda etkisi olan Rus biçimci okulu, 
yapısalcılık, modernizm ve post-modernizme hizmet eden estetik konseptler 
ikinci gruba dahil edilebilir. 

Tüm edebiyat kuramlarındaki temel konu olan, içeriğin biçimle karşılıklı 
temsili ya da tam tersi sorusu, sadece yanıtlanmamış değil, çoğunlukla 
sorulmamıştır bile. Son zamanlarda estetik ve edebiyat bilimciler, özel bir içerik 
ve anlatım planına sahip olan, kendi doğasında ideolojik oluşumunda olduğu 
gibi sanatsal bir eserin incelenmesinde de ilkesel yaklaşımı reddetmeden çok, 
dereceli estetik hedef düşüncesini sık sık uygulamaya koymaktadırlar (Gartman, 
Girşman, İngarden, Tyupa). 

Buna ilave olarak eserin kendi bütünselliğinin doğası hakkındaki fikirler 
değişmektedir. Özellikle kişilik, bilgi, bütünsellik, sistem, yapı gibi kavramların 
işlenmesi gibi çoğu bilimsel yöntem alanındaki kazanımlar, sosyal bilimcileri 
bütünselliği unutmadan makrodan mikro seviyelere gitmeye zorlamaktadır. 
Diyalektik düşünce üretimi tüm beşeri disiplinler için son derece güncel hale 
gelmektedir. Çünkü, araştırma nesnesi hakkında derin bilgilere ulaşmanın, 
özelliklerini yeteri kadar yansıtmanın sadece bu yolla olanaklı olduğu açıktır. 

Sanata nasılsa söz sanatına da o ölçüde başvuran, onu ayrılıkçılığa, sanat 
felsefesine karşı direnmeye iten eski ve en yeni tüm girişimlere aldırmaksızın 
araştırmacılar, edebiyat biliminin diğer edebiyat bilimi disiplinleriyle olan 
kaçınılmaz bağımlılık ilişkisinde kendini gösterdiğini defalarca 
gözlemlemişlerdir (Saparov, 1979: 102). M. Bahtin henüz 1924 yılında insanlık 
kültürünün bütünlüğündeki sistematik tanımından, estetik özgünlüğünden ve 
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bilinçten bağımsız ayrı bir sanat üzerine bilimi inşa etme iddiasına işaret ederek, 
bilim gibi şiir sanatının üzücü manasından bahsetmiştir (Bahtin, 1986: 28). Ona 
göre, bu durum öyle bir bilimin incelenmesinde gerekli olan konuların 
kapsamında eksikliğe, yüzeyselleşmeye ve bilimsel görevinde aşırı bir 
basitleşmeye yol açmaktadır (Bahtin, 1986: 30). Demek oluyor ki, felsefe (daha 
geniş anlamda kültür) penceresinden edebi bir eserin derinlemesine ele 
alınmasının gerekliliği üzerine günümüz bilim adamları da görüş belirtmeye 
devam etmektedirler. Ünlü kültürbilimci M. Kagan; kültür bilincinin felsefi 
düzeyden yakasının kurtarılması ile tüm özel kültürbilimsel disiplinlerin 
(şüphesiz edebiyat bilimi de öyle yaklaşacaktır) sadece deneysel, fiili, yüzeysel 
tasvirciliğe mahkum edildiğini ileri sürmüştür. Her ne olursa olsun geliştirilmiş 
olsalar da, kültürün felsefi bakımdan kavranması ihtiyacı devam etmektedir, 
çünkü arkasından başka hiçbir bilim, onun yerine kuramsal sorunları 
çözmeyecektir (Filosofiya Kulturı, 1998: 10). 

Böylelikle, ana kavramın kişilik olduğu edebiyat bilimini beşeri bilimlerin 
ortak ailesiyle bütünleştirebilecek yeni bir yöntemin yaratılması uzun süredir bir 
numaralı gündem maddesi olmuştur. Bütünsel bir fenomene olduğu gibi 
sanatsal esere yönelik yenilikçi yöntembilimsel yaklaşım, sistematik olarak 
nispeten son zamanlarda geliştirilmektedir. Böyle bir yaklaşım aşırı verimli ve 
elbette saygın olmaya başlamıştır. Adil olmak adına belirtmeliyiz ki Rus 
filolojisinde bu yöndeki ilk adımlar 1920’li yıllarda atılmıştır. Ancak bilimsel 
bir kuram niteliğinde olan bilim adamlarının derin gözlemleri hâlâ kayda 
geçirilmemiştir. 

Bir yandan araştırılan olguda oluşum için geçirilen tüm tarihi evrelerin özet 
halde var olduğu gerçeğinin farkına varılması; diğer yandan içeriğin biçimle 
karşılıklı geçiş noktalarının Skolastik olmayan esnek yorumu (ya da tersi), 
edebiyat kuramcılarını bilimsel incelemenin objesine başka türlü yaklaşmaya 
zorlamaktadır. Kişilik, toplum, sanat eseri, kültür vb. bütünsel oluşumların 
incelenmesinde yeni bir yöntembilimsel yaklaşımın manası, bütünselliğin 
parçalara ayrılamaz olduğu gerçeğini tanımakta yatmaktadır. Önümüzde ayrı, 
birbirinden bağımsız parçalardan oluşan bir sistem değil, bizatihi parçaları 
arasındaki ilişkiler ilkesel olarak başka olan bütünsellik durmaktadır. Her 
element, her hücrecik bütünün tüm özelliklerini korumaktadır. Hücreciklerin 
incelenmesi bütünün araştırılmasını gerektirmekte; sonunda da çok hücreli, çok 
seviyeli bir yapı ortaya çıkmaktadır. 

Bize bu tür bir yöntemi işaret etmek için bilgi, kişilik, bütünsellik, eser 
kavramlarının anahtar kelimeler olduğu anlatılmaktadır. Kültürel olguların 
bütünsel olarak kavranması problemini ilk ortaya atan kimdir? Aslında genel 
yöntembilimsel planda ilk olma hakkında konuşmak zordur, çünkü benzer bir 
sorunun kökleri materyalist diyalektiğin ortaya çıkmasının kaynaklarına kadar 
uzanmaktadır.  
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Kopmaz bir bağ ile ilişkili bir anlatım düzenine ve içerik planına sahip bir 
edebiyat eserinin tek bir bütün olarak incelenmesi konusuna gelindiğinde, bu 
konuda konuşmaya başlayan ilk kişilerden biri sanırım Aristoteles olmuştur 
(Aristotel, 1983: 645,666). Örneğin, işin bizi ilgilendiren yanıyla ilgili dikkati 
çeken sözcükleri şöyledir: “Şiir sanatını, her ikisinin de yapmacıksız olduğu iki 

neden ortaya çıkarmıştır. (...) Ve işte uyumun ve ritmin doğasına göre taklit bize 

özgü olduğundan (vezinler ise herkesçe bilinen özel ritmik durumlardır) en 

başından itibaren yetenekli insanlar, kendilerini (yeteneklerini) sürekli 

geliştirerek doğaçlamalarından esinlendikleri şiirler kaleme almışlardır” 
(Aristotel, 1983: 648-649). “Başkalarının düşündüğü gibi, söylence tek bir kişi 
üzerine odaklandığında ortak olmaz (...). (...) Homeros İlyada’yı olduğu gibi 

Odysseia’yı da aynı şekilde tek bir olay üzerine kurmuştur. Bu yüzden, diğer 

taklit sanatlarında olduğu gibi tek bir taklidin bir konuya öykünmesi vardır. 

Söylence de böyledir, olayın mevcut öykünmesi bütüne ve birliğe dönük, olayın 

bölümleri ise o kadar iyi kurgulanmış olmalıdır ki, bölümlerden birinin 

çıkarılmasıyla ya da yer değiştirmesiyle bütün de bozulsun. Çünkü bir şeyin 

varlığının ya da yokluğunun fark edilmemesi bir bütünün parçası olmadığını 
gösterir” (Aristotel, 1983: 645,655). Yüceltmek-küçültmek, kanıtlamak-
çürütmek, tutkular (acı, korku, öfke vb.) uyandırmak gibi bu hedefin bölümleri 
olan ve sözcükle ulaşılması gereken her şey düşünce dünyasına uzanmaktadır. 

(...) (Olaylar) açık olmalı, öğüt verici olmamalı, düşünceler (içerdiği 
düşünceler), konuşmalar ise konuşmacı aracılığıyla sunulmalı ve konuşma 
sürerken ortaya çıkmalıdır. Aslında, eğer konuşmacı olmadan her şey olması 
gerektiği gibi olsaydı, konuşmacının görevi ne olurdu? (Aristotel, 1983: 666). 

Aslına bakılırsa, maddesel işaretlerin, imgelerin ideal sanatsal içerikle dolu 
olduğu iddiasını savunan dahiyane bir tahminle karşı karşıyayız. Aristoteles, 
içsel çelişkinin ortakyaşarlığını, uyumsuzlukların birleşimini, aykırılıkların 
sanatsal birliğini gözlemlemiştir. Üstelik bunu estetik bütünselliğin çağdaş 
kuramı tarafından çok fazla talep edilen, eserin içerik-biçim (sanatsal imgenin 
bileşenlerinin incelenmesi) ve kişilik-edebiyat (şiir taklidi gibi şiirin doğal 
köken görüşü kastedilir) düzeyinde saptamıştır.  

O zamanlarda başlayan, sanatsal eseri tek bir bütün olarak bilimsel tartışma 
geleneği, hâlâ kesintiye uğramamıştır. Ancak sorunun ilk ortaya konduğu hali, 
henüz çözüme ulaştırılamamıştır. Üstelik içerik olgusunun (kendisinin), belirli 
ifade tarzlarına karşı duyduğu hevesin özü; estetik kavramının ve işlevlerinin 
vs. hâlâ açıklanamamış olmasından dolayı, çözüm konusunda hak da iddia 
edilememiştir. 

Tüm estetik olgusu için anahtar sorunun kavranması konusundaki bir 
sonraki aşama ise büyük Alman filozoflarının, hepsinden önce de Hegel’in 
çalışmalarına işaret eder (Hegel’in estetik görüşünün incelenmesi bizi 
ilgilendiren yönüyle Pospelov’un çalışmasında verilmiştir (Pospelov, 1983). 
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Sorun açığa kavuşturulurken aynı zamanda derinleştirilmiş ve 
çetrefilleştirilmiş, karmaşıklaştırıldığında daha az katı da olabilmiştir. Ancak 
makul bir anlam ve yaratıcılık uygulaması için ‘gözle görülür bir netliğin’ 
gücüne dayanarak çok keskin görüşlerden uzak durmak olanaksız hale gelmiştir 
(Şiller, 1957). 

Mikro ve makro seviyelerdeki edebiyat ile edebi eserin bütünselliği 
düşüncesi, yaratıcılık bakımından hiç kaybolmayan bir gösterge noktası ve 
temel ilke olmuştur. Bu düşünce sayesinde mitolojik, kültürel-tarihsel, 
karşılaştırmalı-tarihsel, psikolojik (buna dayanarak eğitsel okullar da) tüm 
büyük Batı Avrupa ve Rus edebiyat bilimi okulları doğmuştur (Nikolayev, 
Kurilov, Grişunin 1980: 106-212). Edebiyat ile mitin, edebiyat ile sosyo-
ahlaksal ya da sosyo-politik yaşam koşullarının, edebiyat ile yaratıcı kişiliğin 
(hepsinden önemlisi sanatçının psikolojisinin özelliklerinin) sentetik birliği; bu 
bilince giderek artan bir bilimsel karakter katarak edebiyat bilincinin yöntemini 
tasarlayan bilim adamlarının ilgi odağı haline gelmiştir. 

Böylece bir sanat eserinin içeriği ve biçimi, reddedilemeyen varlığıyla 
herkesçe kabul edilen, kendiliğinden anlaşılabilen unsurlardır. Karşılıklı 
bağımlılıklarına, şartlılıklarına bakılmaksızın bu sorunun çözümünün o kadar da 
basit olmadığı açığa kavuşmuştur. Biçim ikincil, yan ve aynı zamanda özerk 
olarak kalmışken; içerik ise sürekli kendiyle özdeş ve dışa kapalı olarak ortaya 
çıkmıştır. Daha da ileri giderek estetik ve edebi kuramlar iki dala ayrılmışlardır: 
temiz biçim, ‘temiz sanat’ yanlıları, şairin ‘şair olmaktan daha fazlası’ olduğunu 
düşünen kişilerle daha az temas noktaları bulmuşlardır. 

Kendine özgü ayırt edici özelliğiyle akademik gibi görünen sorun, 
mantıksal sınıra, her şeyin başlangıcına kadar birbiriyle savaşan iki eğilimin 
çıkarıldığı XIX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyıl başında keskinleşmiştir. Bu durum, 
özlü söz biçiminde açık ve seçik olarak Ortega y Gasset’in ikileminde 
yansıtılmıştır: “Sanat, insanın başladığı ya da bittiği yerde başlar”. 

Estetik açıdan bu sorunu şu biçimde formüle etmek mümkün olabilirdi: 
İçerik olgusu, hangi oranda sanat ve üslup yetkinliklerinin etkeni olur? 
Akademik edebiyat bilimine karşı ani ilgi artışının nedeni buydu; bu ilgi 
biçimsel gösterişçilikle değil, onların antropolojik yönelimi, tüm filolojik 
çalışmaların beşeri alt metni tarafından harekete geçirilmişti. Peki edebiyat 
kuramının ve yönteminin daha sonraki gelişimi nasıl olmuştur? 

Savunucuları Wilhelm Dilthey, Pavel Sakulin, Roberto Unger gibi 
yetenekli ‘akıllar’ olan ‘sentetik’ yol ileriki dönemde uygulandıysa da bu, 
kısmen ve oldukça spesifik değişikliklerle yapılmıştır. Öncelikle, bütünsellik 
üzerine diyalektik-maddesel düşünceyle paralel ve eş zamanlı diğer metafizik, 
ezoterik düşünce şekillenmiştir. P. Sakulin’in çağdaşı M. Bahtin, edebi-sanatsal 
tecessümün anlamsal dokusu, özü olmuş bir başka etkileşim versiyonunu, bilinç 
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‘diyaloğunu’ geliştirmiştir (Bahtin, 1972). Özünde kültürbilimsel olan (sanatsal 
değil) görüşün detaylarına girmeden, bu görüşün konuyu farklı bir düzleme 
çektiğinin altını çizeceğiz. S. Averintsev’e ifadesiyle diğerbilim (inonauka146) 
ortaya çıkar. Bu bilimin inceleme konusu da ‘içerik ve biçim’ olmasına rağmen 
bunlar bir çeşit aksiyomatik gerçeklikte, ezelden beri kendiliğinden anlaşılan, 
doğal ortak bir var oluşta ele alınmaktadır. İçeriğin ve biçimin varlığı, estetik 
bir soruna dönüşmemiştir. Anlamlar sahasına doğru genişleyen diyalog ilkesi 
(Bahtin tarafından çok özgün olarak anlaşılan), biçim ve içeriğin karşılıklı 
ilişkisine doğru genişlemeye başlamamıştır. 

İkinci olarak, Marksist edebiyat bilimi (Sovyetler Birliği’nde geliştiği 
şekliyle) bir yandan, şiir sanatının olduğu gibi ideolojik içeriğin de derin ve 
ayrıntılı olması (Vinogradov, 1972); diğer yandan, edebiyat biliminin esas 
sorununun (üslup olgusunun ve düşünce dünyasının birlikte sunulması) basite 
alınması ve tahrif edilmesi gibi yollardan geçmiştir. Sınıfsallık, partililik, 
halkçılık gibi ideolojik kategorilere mantığa aykırı bir biçimde öncelik 
verilmesi, önerilen koordinatlarda olan her konuşmayı açıkça bilimdışı 
yapmıştır. Edebiyat biliminin klasik bir hastalığı olan içerik düşüncesinin ‘öne 
çıkarılması’, norm haline dönüştürülmüştür. 

Ayrıca resmi basitleştirmemek gerekmektedir. Şiir sanatının ideoloji ile 
beraber ele alınması tek başına manidardır. Ancak sanat eserinin bütünselliği 
(bozulmuş dünyada bile) görüş açısının dışına çıkmamıştır. 

İçerik ve biçim terimlerinde stil ve fikir diyalektiğinin belirsizliklerinin 
incelenmesi devam ede gelmiştir. Pospelov’un ve İ. Volkov’un çalışmalarında 
her yönüyle ve en dolu biçimiyle gerçekleştirilen yaratıcı ya da sanatsal yöntem 
kavramının yaratılması, Marksist edebiyat bilimindeki en değerli durumlardan 
bir tanesi olarak takdim edilmektedir. Tüm ideolojik iç yüzüyle birlikte yöntem; 
tinsel içeriği varoluşun sanatsal biçimiyle yakınlaştıran, kendisinin düşünsel 
içeriğin oluşmasına yardım eden, gerekli bir kuramsal halka olarak ortaya 
çıkmıştır. Yöntem estetiğin tinsel temeli, tinsel-estetik (ikili) bir kategori olarak 
sahneye çıkmış, bugüne kadar da kendi niteliğinde güncelliğini ve bilimsel 
anlamını kaybetmemiştir. 

1920’lerde çok yoğun biçimde ortaya çıkmış olan ‘yöntem isteği’ kendini 
göstermeye devam etmektedir. Üstelik sanatsal eserlerin her yönden 
incelenmesi, sentez edilmesi eğilimi en uzun vadeli yönelim olarak 
ilerlemektedir (estetik manada biçimcilerin az verimli tecrübesi hesaba 
katıldığında). Bu bağlamda en çok ‘bütün, sistem, bütünsellik’ gibi terimler 
kullanılmaktadır. Doğal olarak yöntemin tohumlarını da içeren araştırma 

                                                       
146  Diğerbilim (inonauka) terimi, Averintsev’in ardından Bahtin tarafından bilimle çelişmeyen, bilimin 

yanında, dışında alanlar için kullanılmıştır. Bilimden farkı olarak teklik, kesin doğruluk olmayabilir, en 
önemli özelliği çeşitlilik yaratmasıdır. Bilimin katı dilinden, şiir diline yakın uzak çok anlamlı, metaforik 
söylem kullanılır. 
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nesnesinin net bir biçimde formüle edilmiş “aynı tabiattan olma durumu” tam 
da şu şekilde anlaşılmaktadır: “Bir bütün olarak alınan sanatsal eser, sadece 

bir araya gelen unsurlarının toplamından daha zengin değildir. Sanatsal eser, 

her elementin organik olarak diğerleriyle işbirliğinde bulunduğu, üzerlerinde 

etki yaptığı, aynı şekilde kendi bağımsız görünümünde anlamı ve ağırlığı 
olmayan bütünsel etkiyi elde ederken tecrübe ettiği, karmaşık işlevsel-hareketli 

bir bağlantı sistemi olarak kendini göstermektedir. Bu bir bağlanma etkisidir” 
(Buşmin, 1980: 110). 

Ve bizler burada estetik için (ardından edebiyat bilimi için) karakteristik 
olan kapalı bir çevrede düşünce çalkantılarıyla karşılaşmaktayız. Aslında 
gösterilen formül; içeriği ve biçimi bütünsel ve birlik olarak algılamanın 
gerekliliğinin en son hatırlatmasından başka bir şey değildir (Aristoteles’in ve 
Hegel’in düşünceleriyle birlikte). Tekrar sıklığının ve zaman zaman kendilerine 
başvurulan isimlerin yetkinliğinin sonucunda bu hatırlatmanın, estetiğin temel 
kuramsal ilkesi olması daima yerinde bir görüştür. Çünkü bir yandan bütün bir 
çekirdeği yarma girişimleri, boşunalıklarının hatırlatılması kadar sürekliyken; 
diğer yandan uzun yıllar önce olduğu gibi bugün de pratikte bütünselin nasıl 
inceleneceği açık değildir. 

Böylece ‘biçim ve içerik’ çerçevesinde ‘içerik ve biçim’ sorununu çözme 
girişimleri, onları bir bütün olarak algılama çağrısından başka bir sonuca 
götürememiştir. Bütünselliğin nasıl betimleneceğinin dışında, onu araştırmak 
için farklı bir yöntemin bulunmadığından, tamamıyla adil, tüm genel ilkeler sık 
sık olduğu gibi yine ortak sorun olarak kalmıştır. 

Bu konuda çözüm üreten ilk kişilerden biri olarak Pospelov şöyle bir görüş 
önerir: “Sanatsal yetkinliğin yüksek seviyesine sahip olan eserler, kuşkusuz, 
daima bir sistemdirler.” Bilimsel inceleme esnasında bu tür sistemlerin tüm 
bütünselliğinin üzerine düşülmesine muhakkak gerek vardır” (Pospelov, 1983: 
138). 

Pospelov’un alıntılar yaptığı çalışmalarında özgün edebi bir eserin sistemi 
ve yapısı üzerine ayrıntılı görüşü verilmiştir. Bilim insanı, özel olarak sistem 
hakkında yapıldığı gibi edebi eser üzerine konuşulduğunda da, sistemi 
bütünselliğe dönüştüren bazı özel niteliklerin, eserin ötesinde olduklarını kabul 
etmeden, ilk önce bütünsellik ve sistemlilik kavramlarını terimsel olarak 
ayırmaktadır. Buna rağmen, bugün bütünsel diye adlandırılan tanıma 
Pospelov’un yaklaşımı hemen hemen benzemektedir. 

Hepsinden önce sistem görüşlerinin evrimlerini incelediği en parlak 
kuramsal denemesinde Pospelov, açık ve net bir biçimde ulaşılması zor 
sonuçları olan, bizim bakış açımızdan son derece derin ve muhakkak doğru 
çıkış noktasını işaret etmektedir. Hegel’in sanat üzerine sistemli görüşlerini 
inceleyen ve pratikte onunla tüm ilkesel sorularda hem fikir olan Pospelov ilk 



Bilim ve İnsan   359 
 

başlarda, insan yaşamının toplumsal özünün belirli kişiliklerde vücut bulması 
gibi sanatsal kavrayışın da, insan karakterini kendi konusu yapmasının altını 
çizmektedir. Soyut kavramlarda değil de, eserlerin biçiminde olduğu gibi 
imgelerde de kendi ifade tarzını doğal biçimde oluşturduğu sanatsal eserlerin 
içeriği Hegel’e göre de böyledir (Pospelov, 1983:141). 

Bir tez tasarlandığında, sanatsal içeriğin bu şekilde anlaşılan özü, sanatsal 
eserin bütünsel anlaşılmasının temeline daha sonradan konan bir yapı taşı olarak 
(kişilik ve edebiyat) aynı zamanda ilk olarak sistemli düşünmenin, ikinci olarak 
sistemli yaklaşımın sınırlarından dışarı kesinlikle çıkmamıştır. Dahası edebi-
sanatsal eserlerin yatay-dikey içerik ve biçim seviyeleri (Pospelov, 1983: 152-
154) çözümlendiğinde, Pospelov’un ‘seviyelerin’ ve ‘niteliklerin’ ya da içeriğin 
farklı yönlerinin (yaşamı sanatsal olarak yansıtma ilkesi, ilham kaynağı, türü, 
cinsi) imgesel-anlatım biçimiyle birlikte ‘insancıl bir karakterin’ (ya da kişiliğin 

imgesel görüşün) izini taşıdıklarını unutması olanaksızdır.  

Pospelov’un ifadesine göre, sistemli olarak anlaşılabilen ve bütünsel 
örgütlü sistemlilikte hak iddia eden (sistemin tüm anahtar halkalarının) içerik-
biçim seviyelerinin tümünün incelenmesi, araştırmacıları yazarların dünya 

görüşünün yasalara uygun özelliklerini saptamaya götürebilmektedir. Ve farklı 
tür ile sınıflarda yer alan özgün eserlerdeki eksiklikler ve kazanımlar, yaratıcılık 
tarihinin her birinin anlaşılmasına olanak vermektedir (Pospelov, 1983:156). 
Yüksek hedef niteliğindeki bir eserin incelenmesi, kişiliğin tinsel yönelişinin 
özelliklerinin kavranmasını değil, yazarların dünya görüşünün yasalaşmış 
özelliklerinin araştırılmasını tesis etmektedir. Diğer bir ifadeyle, asıl olan kişilik 
değil, onun içinde var olan görünmeyen toplumsal yasalardır. Kişilik, 
yasalarının belirleyicilerine denk yapılır ve kişiliğin incelenme işi, özünde, 
ideolojik dünya görüşünün tarihî-somut özelliklerinin araştırılmasına 
dönüşmektedir. 

İnsanın ve toplumun gerçek doğasından çıkamayan, uygun toplumsal 
yaşamı düzenleyici Marksist doktrine uyarlanabilir olan yazarın ‘ilerici 
ideolojisi’, yaklaşım olma sürecinde sistemi oluşturan ana etkendir.  

Gördüğümüz üzere, kişiliğin doğal bir biçimde yorumlanması, eserin 
anlaşılmasında etkilidir. Tarih felsefesine yönelik sistemli bir yaklaşım (tarihin 
itici güçleri gibi tümüyle belirleyici ve önde gelen sosyo-ekonomik etkenin açık 
bir biçimde ayırt edilmesiyle), aynı şekilde eserin sistemli içerik ve biçim 
yapısını belirleyen kişilik görüşü üzerinde doğrudan etki yapar (bu noktadan 
sanatsal yaratıcılığın nesnel ve öznel dünya görüşü taraflarına ayrılması söz 
konusudur (Pospelov, 1983: 144). 

Sistemli olarak yansıtılabilen sanatsal bütünlük, somut bir eserde gerçekten 
var olan bileşenler arası farklı yönlerdeki ve farklı seviyelerdeki ilişkileri 
yalnızca bir dereceye kadar yakalayabilmektedir. Bu nedenle ruhun yaşamını 
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sosyal belirleyiciye indirgeyen ve bunu estetik düzendeki gösterge noktası 
yapan sistemli yaklaşımın işbu seçeneği, eserin doğasının kavranmasında bir 
zafer adımı olmamıştır. Araştırma konusunun doğasını ve yöntemini netleştirme 
gerekliliği eskiden olduğu gibi gündemden çıkarılmamış, ancak özgün Marksist 
edebiyat biliminin verimli tecrübesi göz önünde bulundurulduğunda, bütünsel 
yaklaşımın hedefleri aslına bakılırsa düzeltilmiştir. Ne olursa olsun biz 
sorunumuzu tam olarak böyle ortaya koyacağız: Asıl Hegel’in estetik 
sistemleştirme deneyimine dayanan diyalektik-materyalist yarar kuramcıları ve 
hepsinden önce Pospelov, bütünsel-antropolojik yöntemin inşa edilmesinde 
günümüze en yakın öncüler olmuşlardır. 

Demek ki, sanatsal eser içeriğinin ve biçiminin tüm seviyelerde estetik 
uygulamaları aracılığıyla kişiliği açması (açığa çıkarması) gereken bilimsel 
kaynakta edebiyat bilimi sorunlarının somut bir şekilde ortaya konulmasını 
gerçekleştiren bütünsel-antropolojik edebiyat bilimidir. Bunun da en yakın 
öncüsü olarak, büyük edebiyat tarihçisi ve kuramcısı olan Pospelov’u 
saymaktayız (Pospelov’la bağlantısı olan İ. Volkov’u ve V. Halizev’i de anmak 
gerekir). Görüşlerinin N. Hartmann’a, İngarden’e ve diğer bilim adamları ile 
filozoflara dayandığı V. Tyupa, büyük bilim insanının görüşlerinin başlıca 
özünü ve birçok fikrini kendine uyarlamıştır. Estetik nesnenin çok düzeyli oluşu 
hakkında soru üretmiş, birkaç seviye saptamış, onları betimlemiş ve bütünsel-
antropolojik yöntem için kişiliğin imgesel görüşü terimini kullanıma sokmuştur. 

Sanatsal yöntem sorunlarının çözümünde yeterince geleceği olan mevcut, 
özünün N. Frye’den alındığı, V. Tyupa’nın ‘sanatsallığın normları’ hakkında 
ana düşüncesi, bütünsel bir modelin de inşa işinde ayrıca verimli olmuştur. 
Yazar, anlatıldığı gibi ilk olarak, anahtar halkalarını işaret ettikten ve içerik 
kategorisinden estetik biçime ya da tam tersine geçiş sürecine bir açıklama 
önerisi getirdikten sonra, bilimsel kuram derecesine ulaşıncaya kadar estetik 
nesnenin çok seviyeli olma düşüncesini geliştirmiştir. Ve yöntem gelişmeye 
başlamıştır! 

Edebiyat bilimi ve hatta eserlere estetik bakış çerçevesinde en önemli an, 
‘çıkış’ süreci olmuştur. Bu süreçte daha sonradan estetik sorunsalını da 
genişleten kişilik ve bilinç sorunları başlıca etkenler olarak ortaya çıkmıştır. Bu 
anlamdan bakıldığında, estetik ilişkilerin özgül özelliklerini açıklamaya yardım 
eden ve bunu geniş bir bağlam içine sokan öncüler; edebiyat bilimciler değil, 
materyalist diyalektiğin ya da onunla bağdaşık diğer fikirlerin takipçileri olan 
filozoflar ve psikologlar olmuşlardır (başta Carl Jung, Erich Fromm, Viktor 
Frankl, Evald İlyenkov, A. Yegorov). 

Bütünsel-antropolojik yöntem, sentezinin eserlere yeni bir bakışı 
doğurduğu tamamıyla farklı birkaç kaynağa sahiptir. Ve zaten çağdaş edebiyat 
kuramlarının en güncel ve geleceğe dönük yönelimlerinden biri olarak edebiyat 
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biliminin temeli, birçok yönden Pospelov ve onun takipçileri tarafından 
çalışılmış yönteme dayanmaktadır. 

Moskova Devlet Üniversitesi Edebiyat Kuramları Bölümü’nde düzenli 
olarak uluslararası Pospelov okumaları düzenlenmektedir. Çağdaş edebiyat 
bilimi yönelimlerinin ve okullarının temelini atan birkaç edebiyat bilimciden 
birinin ismiyle ya da fikirleriyle bağlantılı konular hakkında bildirileriyle, farklı 
ülkelerden katılımcılar söz almaktadırlar. 

Günümüz bilim ve kültür dünyası için büyük bilim insanı-edebiyat bilimci 
Gennadiy Nikolayeviç Pospelov’un sembol bir kişilik oluşunun başlıca nedeni 
tam da budur. 
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