SÖZEL ﬁA‹RLER ANON‹M M‹D‹R?*
Yazan: Ruth F‹NNEGAN
Çeviren: Yard. Doç. Dr. Mustafa SEVER**
Sözel ﬂiir sanat›n›n anonim ve toplumsal olarak üretildi¤i s›kl›kla ileri sürülür. Bu düﬂünce, özellikle okur-yazar olamayan (veya esasen okur-yazar olmayan)
toplumlardaki sözlü ﬂiir sanat›na baﬂvurularak aç›klanabilen bir düﬂüncedir; ki bu
kavram, özellikle ﬂiir sanat›n›n sözlü iletiﬂim konusu olarak kabul edilmesinden do¤an bir yaklaﬂ›mla bak›ld›¤›nda zaman zaman daha geniﬂ bir süreye yay›l›r. Yukar›da ortaya at›lan bu temel soruya benim
ﬂimdiki cevab›m›n “hay›r” oldu¤unu daha
önceden de aç›k olarak bilinmektedir. Ben
sözel ﬂiir sanat› hakk›nda bu sanat›n kaç›n›lmaz biçimde anonim ve her nas›lsa toplumsal bir sanat oldu¤unu ileri süren daha
önceki düﬂünceleri reddediyorum; fakat
özet bir sonuç söylersem bu yeterli de¤ildir.
Burada tart›ﬂmam›z gereken pek çok nokta var.
Bir hissim diyor ki sözel ﬂiir sanat›n›n
içinde anonim ve toplumsal kat›l›m›n elemanlar›n›n olmas› durumu dikkat çeken
bir ihtimaldir. Mesela, dinleyicilerin do¤rudan ve çok daha etkili bir biçimde yer almalar› reddedilemez bir gerçektir ve sözlü
ﬂiir sanat› içindeki de¤iﬂkenlik süreci ve
geleneksel ﬂekillerin etkisi, bir ﬂairin anlamlar› seçme sürecinde ortaya ç›kar. Pek
çok ﬂair, ﬂiir sanat›n›n bir parças›n› kompozisyonunda canland›r›r ve bu örnek yaz›l›
edebiyat›n bir modeli, üzerinde orijinal bir
beste olarak gözükmez.
Bunu abartmak çok kolayd›r ve hem
sözlü hem de yaz›l› edebiyat kompozisyonunu çok bask› alt›na alarak bile bile yanl›ﬂ ﬂekilde tan›tmak da çok kolayd›r. (Okuryazar ﬂairler geleneksel ﬂekilleri kullanmazlar m›?) Bu tür kavramlara daha uç,

kesin ve aç›k belirtiler ileri sürdü¤ünüzde
(bunlar romantik yazar taraf›ndan da vurgulanmaktad›r) karﬂ› deliller hemen ortal›¤› kaplay›verir. Sözel ﬂiir sanat› eﬂ zamanl› performans ve kompozisyonu gerektirirse– ki bu s›kl›kla vukuu bulur – bütün üretimin anonim ve toplumsal olarak gerçekleﬂmedi¤i aç›k bir ﬂekilde ortaya ç›kar.
Özel bir performans göstererek ﬂiir
yazan kiﬂi olarak ﬂair tan›mland›¤›nda
dinleyicinin karﬂ›s›na ç›kmadan önce kendi kiﬂili¤i içinde ﬂiirini telaffuz eden biri
olarak bilinen bir kiﬂi olarak anlat›labilir.
Burada sözü edilen kentli vatandaﬂ kavram›/çerçevesi içinde Velema veya Avdo Mededoviç ya da Johnnie B.Smith ne anonim
ne de toplumsal olmayan, adlar› bilinen kiﬂiler olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›rlar.
Performans ve kompozisyon aras›nda
bir fark oldu¤u zaman ezberden ö¤renilen
elemanla giriﬂ yap›ld›¤›nda orijinal kimli¤i
olan ﬂairin ad› bazen bilinmeyebilir. Bu duruma eﬂ ayn› durumda Somalili ﬂairler
Muhammed Abdille Hasan veya Faarah
Nuur veya Salan Arrabey s›kl›kla öne sürülürler. Görünüﬂe bak›ld›¤›nda yazar›n bilinmedi¤i olaylarda bu bazen cahilli¤imizin
kat›ks›z bir fonksiyonu veya ﬂairlerin isimleri hakk›nda bilgi almak için sözel sanatla
uygunsuzluk gösteren araﬂt›rmac›lar›n teorik varsay›mlar›n›n fonksiyonu olarak
karﬂ›m›za ç›kar. Uygun kan›tlar›n ›ﬂ›¤› alt›nda bu ﬂairin anonimli¤inin bazen olay
olabilid¤ini göstermektedir. Fakat bu durum s›k s›k karﬂ›m›za ç›kmaz.
Sözel ﬂiir sanat›n›n toplumsal bir yarat›ﬂ oldu¤u düﬂüncesi normal bir süreçtir;
ki bu süreç içinde en az›ndan okur-yazarl›k
duygusu, kesinlikle baz› toplumlardaki
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özel yetenekleri olan ﬂairlerin varl›¤› taraf›ndan boﬂa ç›kart›l›r. Raunda elitleri, Hausa veya Zulu ﬂairleri,Özbek destan ﬂairleri ya da Polinezyal› soylular taraf›ndan
bestelenmiﬂ ﬂiirler,toplumsal olarak üretilmiﬂ ﬂiirler olarak kabul edilemez. Onlar
toplumun üretim faaliyeti içinde üretilmemiﬂ;(daha çok kabile taraf›ndan üretilmiﬂlerdir) ama yetenekli üyelerin kompozisyonlar› toplum içinde ayr›lm›ﬂ bir grup olarak yer al›r. ﬁiir sanat›n›n üretimi için bu
tip sosyal düzenleme yaﬂanmaz. Ayr›ca,
baﬂka sözel ﬂiir sanat› ile ilgili al›ﬂ›lmad›k
ve sapk›n görüngüler (fenomenler) ortaya
ç›kar. Buna karﬂ›t olarak, ekonomik kaynaklarla çal›ﬂma hayat›nda sürmekte olan
ayr›l›¤› desteklemek için toplumlarda ortak noktalar meydana getirir.
ﬁiir sanat›n›n deneti,mi ve mülkiyeti
hakk›ndaki soru burada da ilgili gözükmektedir. Telif hakk›n›n bir kavram oldu¤u
ve bu kavram›n sözlü de¤il, yaz›l› ﬂiir sanat›n›n karakteristik bir özelli¤i oldu¤u bir
gerçektir. Bu gerçek özellikle sanatç› taraf›ndan bir ﬂiirin ilk gerçekleﬂme ve sanatç›n›n ﬂiirine karﬂ› sorumlulu¤unun yer ald›¤› ba¤lamlarda (hepimiz için burada görmemize imkan sa¤layan) bir olay oalarak
karﬂ›m›za ç›kar. Böylece sözel ﬂiir sanat›
için telif hakk› ad›n› verdi¤imiz olaya karﬂ› tutumumuz Malay ﬂairleri hakk›nda yazan Wilkinson taraf›ndan çok iyi biçimde
derlenmiﬂ olup yayg›n bir ﬂekilde bilinmektedir.
“Avrupal› iﬂin karakteristikleri olan
bu dehﬂet verici edebî korsanl›k, ilkel toplumlar aras›nda yer almam›ﬂt›r. ﬁakalar›
tekrarlanan soytar›, yaln›z tekrar vas›tas›yla pohpohlan›r. ﬁark›lar›n› kullanan di¤er toplumlara karﬂ› ç›kan bir Malay ﬂark›
yazar›, memleketlisi arkadaﬂlar› taraf›ndan çok kabul görmeyecektir. Bizler Stationers Hall’a gidip kendi çal›ﬂmas› için telif
hakk› alma izni için baﬂvuran birisini sayaca¤›z. Yerli yazar Ezop Masallar›, Arap
Masallar›/Binbir Gece Masallar› veya mahalli alanda bilinen ve en az›ndan iki as›rd›r okunan belli klasikleri suçlamay› sevmez. Yarli yazar, kendi orijinal çal›ﬂmas›
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üzerinden var olan haklar›n› koruma konusunda çok daha dikkatli olmaz. Yerli bir
drama sanatç›s›, herhangi bir yerden hikayesinin konusunu toplar ve bir gece Alaaddin veya Ali Baba masallar›n› sahneye koyar ve roman tarz› içinde Hamlet’e yönelir.
Orijinalli¤inin getirdi¤i ücret konusunda
korkacakt›r. Gerçekte yerli yazar, Hamlet’i
roman tarz›nda sahnelemekten çok övünç
duyacakt›r. Kendini büyük Yunan trajedileriyle k›yaslayacakt›r. Yerli yazar, k›vr›lm›ﬂ bir soytar› olarak aﬂ›rmac› ad›yla bilinecek ve kendisine sövüp say›lacakt›r veya
ﬂairini tatl›l›kla kötü bir ﬂey yapmaya ikna
edecektir; ama bu yerli yazar, kat›ks›z kelimeleri hakk›nda kavga etmek için öne e¤ilmeyecektir; ki bu sözleri, kendisinin geçen
y›l yapt›¤› bayat ﬂakalar olarak dile getirdi¤i ﬂakalard›r.” (Wilkinson 1974: 41)
Bu tutum yaln›zca sözel ﬂiir sanat›n›n
sahipli¤ine karﬂ› mümkün olan her zaman
tak›n›lan bir tav›r de¤ildir. ﬁahsî ﬂiirlerin
sahiplenilmesi prati¤inde hem göze çarpan
hem de yüreklendiren ve böylesi durumlarda tahminen ﬂah›slar›n kendi ﬂark›lar›n›
ya kendi baﬂlar›na bilme ve onlar› söyleyebilme ya da yaln›z baﬂlar›na sahibi olma ve
onlar› söyleme hakk›na sahip olma durumlar›n›n yaﬂand›¤› toplumlar da vard›r. Bu
konu bir baﬂka konu baﬂl›¤›d›r ve uzak gelecekte araﬂt›r›lmas› gereken bir konudur.
Güney Sudan’›n Dinka’s› aras›nda
ﬂark›lar ferdî veya kendileri ad›na uzman
biri taraf›ndan bestelenmiﬂ olup kendilerine has ﬂark›lar› olan gruplar›n ve tüm fertlerin duygular›n› taﬂ›r. ﬁark›y› ﬂekil olarak
yaln›zca ﬂark›n›n sahibi sunar; ama gayr-›
resmî olarak herhangi biri, herhangi bir
yerde ve herhangi bir zamanda söyleyebilir. (Deng 1973:78)
En az›ndan baz› ﬂiir kategorileri için
meﬂru sahiplik hakk› tan›nm›ﬂ (aç›k bir ﬂekilde meﬂru sahiplik haklar› tan›nm›ﬂ) toplumlar da vard›r. Pasifikteki Dobuan ada
halk›, içeri¤in orijinal olmas› konusunda
büyük bir bask› yaﬂamakta ve ﬂiirlerin sahiplerini tan›mamaktad›rlar. ﬁark› yazar›,
yarat›c›l›¤›n ve ﬂark›n›n orijinalitesinin ﬂerefidir ve en az›ndan bir müddet için ﬂark›-
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s›n› di¤er sanatç›lardan korumak için baz›
haklara sahiptir. ﬁark› yazar› ﬂark›s›n›n
dansta kullan›lmas›ndan önce izin vermek
zorundad›r. (Fortune 1963:2519 tekrarlarsak Rwala Bedoin, yazarl›k kavram›n›, ﬂiirlerin telif hakk›n› uygulamada zorluklar
yaﬂansa da tan›r.
“Yalvaran ﬂairler pek fazla sayg› görmezler; çünkü bu türlü bir davran›ﬂ aç gözlülük olarak alg›lanmaktad›r. Ödül almak
için baﬂtan savma davransalar bile yakar›ﬂlar›nda ﬂereflerini önemsememe gözlenmektedir. Çünkü böyle ﬂairler yalan söylemekte ve h›rs›zl›k yapmaktad›rlar. Bu tür
ﬂairler düﬂünceleri,cümleleri ve hatta di¤er
sanatç›lar›n tüm m›sralar›n› bile çalmaktad›rlar. Bu durum s›kl›kla vukuu bulmakta ve buna tan›k olan izleyiciler, bu sanatç›lara ﬂu sözlerle hücum etmektedirler: Pis
yalanc›, h›rs›z›n teki,vb. ﬁair kendini di¤erlerinin tan›kl›¤›na dayanarak savunmakta, ama dinleyicilerin kendisine olan
güveni yok olmaktad›r ve dinleyiciler bu
ﬂaire ﬂöyle seslenmektedirler: Yalanc› ﬂair,
kaﬂﬂad, kaddab. ﬁair, kendi kompozisyonunda veya dizelerinin baz›lar›nda bir baﬂkas› taraf›ndan suçlanacak ﬂeyleri kulland›¤›nda mahkemeye verilmekte, ama hakimler esas itibar›yla ﬂairin güvenilmeyecek biri oldu¤una inand›klar›ndan onlar›
dinlemeyi reddetmektedirler.” (Musil
1928:283 /quoted in Greenway 1964:165)
Bir ﬂiirin sahibi besteleyenidir. Hawai’de ﬂark›n›n söyleyene veya ailesine ait
oldu¤u ve bu ﬂark›y› aile bireylerine adad›¤› ve bu aile bireyleri için bestelendi¤i Pukii taraf›ndan belirtilmektedir. (Pukii
1949:225) Polinezya’da genellikle ﬂiirler
yaln›zca sahiplenilmekle kalmamakta, ayn› zamanda s›kl›kla de¤erli bir arma¤an
olarak da sunulmaktad›r. ﬁiir:
Has›r versem çürüyecek
Kumaﬂ versem y›rt›lacak
ﬁiir kötüyse de yine de katlan
B›rak evin ve yat›n olsun
Senin için de¤erli sanat olsun
Ve hoﬂlan›lan her ﬂey.
Yüre¤in boﬂ oldu¤unda bir ﬂiiri incele
Ak›l ile arkadaﬂl›k yaparken.
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Yukar›daki ﬂiir 101 dizeden oluﬂmuﬂ
olup Tonganl› bir denizci ﬂair taraf›ndan
söylenmiﬂtir ve ayn› zamanda kendisi de
ﬂair olan bir arkadaﬂ›na arma¤an olarak
sunulmuﬂtur. ﬁiir yüksek derecede takdir
duygular› ile iﬂlenmiﬂ olup maddi bir arma¤andan daha çok manevi bir de¤er taﬂ›maktad›r ve arkadaﬂ› ﬂiirinde sevincini teﬂekkür ederek göstermekte ve bütün ﬂiiri
bestecisinin ard›ndan ezbere okuyarak göstermektedir. (Laumala 1955:43)
T›ls›m ve büyüler içeren bu ﬂiirler,
kendi içlerindeki güçleri ortaya ç›kard›klar›ndan de¤erli olarak kabul edilirler. Bu
de¤er, onlara kiﬂi veya toplumsal grup taraf›ndan verilir ve zaman zaman da bir
baﬂkas›na sat›l›rlar ya da di¤er mal mülk
gibi miras kal›rlar. Bu durumu bir Apaçi
rahibi, kendisine ailesinden kalan (ailesinin sahiplendi¤i) güçlü bir “‹laç ﬁark›s›”n›
ﬂöyle anlatmaktad›r:
Söyleyece¤im ﬂark› eski bir ﬂark›d›r.
Bu ﬂark› öylesine eski bir ﬂark›d›r; ki hiç
kimse bunu kimin yazd›¤›n› bilmez. Bu
ﬂark› pek çok nesilden nesile devretmiﬂ ve
bana daha ben çocukken ö¤retilmiﬂti. Bu
ﬂark› ﬂimdi benim ﬂark›m oldu ve o art›k
bana aittir. Bu ﬂark› kutsal bir ﬂark› olup
büyüklü¤ü gücünden kaynaklanmaktad›r.
Bu ﬂark›y› söyledi¤imde göklere ç›kar›m.
Tanr› Yusun’un iyi/güzel ﬂeyler yapmam
için bana güç verdi¤i o kutsal kata ç›kar›m.
Çevrem küçük bulutlarla çevrelenmiﬂtir ve
ben gökyüzüne ç›karken yaln›zca bir ruh
olmuﬂumdur art›k.”
O ha le
O ha le
Havada
Uçuyorum bir bulut üstünde
Gö¤e do¤ru uza¤a, uza¤a
O ha le
O ha le
Kutsal bir yer bulmaya
Ah ﬂimdi baﬂtan baﬂa de¤iﬂme oluyor
O ha le
O ha le
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Eskimolar aras›nda da böyle büyülü
ﬂark›lar zaman zaman sahiplenilir ve babadan o¤la nesilden nesile aktar›l›r. Arnhem Topra¤›’n›n Avusturalyal› yerli halk›
için bir ﬂark›n›n sahibi, ﬂark›c› diye bilinen
özel bir kiﬂiyi çok fazla gerektirmemekte;
ancak hikaye hakk›ndaki bilgiler ancak
özel olarak seçilmiﬂ baz› kiﬂilere verilmektedir. Ço¤u insan bunu pratikte tan›r,ama
ruh âlemine giriﬂ hakk› do¤rudan, arac›s›z
bir ba¤lant› içindedir. (Bernt 1970:588)
ﬁiir sanat›n›n sahipli¤i böylece ola¤anüstü kompleks bir fenomen olmaya dönüﬂür. Braya ortaya ç›kan ayr›nt›l› resim/görüntü, önceki teorisyenler taraf›ndan düﬂünülmüﬂ toplumsal ﬂiir sanat› tipini and›rmaz; toplumsal ﬂiir sanat› tipi de¤ildir.
Sözel ﬂiir sanat› bestelenir, sahneye konur
ve zaman zaman bile kiﬂilerce sahiplenilir
ve bu ﬂiir sanat›n›n üretimi ve yay›m› s›kl›kla genel anlamda bir kabile veya toplumdan daha çok bir toplum içindeki özel
ve farkl›laﬂm›ﬂ gruplar›n denetimi alt›ndad›r.
Bu durum bizleri ﬂiir sanat›n›n görünümünü paylaﬂan toplumsall›k düﬂüncesindeki son noktaya götürür. Zaman zaman bu durum, yani bütün bir toplumu
ayakta tutan baz› duygular›n, ﬂairlerin
üretimlerinde hayat buldu¤u sözsüz biçimde varsay›l›r. Bu ﬂairlerin ürünleri, kendi
kültürlerine ek olmakta ve büyük çapta
halk›n özlemlerini ve görüﬂlerini yans›tmaktad›r. Bir birey olarak ﬂair, besteci ve
sahneye koyan kiﬂi gibi kabul görmekte ise
de gerçekte kendi kendine konuﬂmamakta,
aksine toplumun sesi olma görevini de üstlenmektedir. Bu düﬂünce, daha önceden ve
nesilden nesile aktar›lan bir düﬂüncedir ve
özellikle ilkel kültürlerden daha çok okuryazar toplumlar›n üretimleri olarak kabul
edilir. Burada gerçek olan duygudur; ama
bu tutumun çok kolayl›kla kabul ediliﬂi ﬂiir sanat›n›n ve ﬂairlerin rolünün yanl›ﬂ de¤erlendirilmesine götürür bizleri. Bu duruma Cesar Grana güçlü biçimde iﬂaret eder:
“Toplumbilimin genel/normal yöntemleri, bir kültürün de¤erlerinin yüzlerce inhttp://www.millifolklor.com

san aras›ndan herhangi bir kiﬂinin davran›ﬂ ve inançlar hakk›nda her ne ö¤rendiyse
onlara dayanmak zorunda oldu¤u gerçe¤ini dile getiren kal›plara ihtiyaç duydu¤unun bilinmesidir; ki bu, yüzlerce kiﬂi aras›ndan temsilci olarak kabul edilen birinin
veya herhangi bir baﬂkas›n›n gerekçeleri
ars›nda yer almaktad›r.Baz› kültür sosyologlar›, her nas›lsa sosyal hayat ve estetik
deyimler aras›ndaki iliﬂkinin yaratt›¤› geleneksel romantik görüﬂe sar›larak yazma
konusunda hataya düﬂmektedirler. Burada
sanatç›lar›n iﬂi, bir az›nl›¤›n iﬂi olarak alg›lanmakta ve kültürün gerçek karakterinin
son ﬂahitli¤i veya sosyal dönemin kalitesini tarif eden güzel bir davran›ﬂ olarak ortaya ç›kmaktad›r.
En az›ndan bu gerçek bana berrak bir
tespit olarak bir duygu vermemektedir. Sanat hareketinin sosyolojisinde böyle soyutlaman›n böyle romantik bir düzeye gelmesi, daimi olarak sosyal temsilcili¤in (sanat›n) delili olarak addedilen yegane söz söyleme sanat›nda bir ayartma ile karﬂ› karﬂ›ya gelindi¤ini gösterir. Böylesi köstekleyici
çok ﬂey toplumbilimcileri, delillerini aç›klamaya zorlamaktad›r. Bu konu, ezberlenebilir birkaç yarat›m ile ola¤an, mahçup etmeyen tecrübeler aras›ndaki iliﬂkiler/ba¤lar
gibidir.” (Grana 1971:66)
Grana’n›n yorumu için eﬂit biçimde
sözlü edebiyata baﬂvurmak gerekmektedir.
Toplumla ilgili konular üzerinde meydana
gelen geleneksel etki ve yaz›s›z toplumlar›n homojenik do¤as› veya folklor teriminin
demokratik yan anlamlar› bir ﬂeyi düﬂünmeye yönlendirmektedir; ki o da ﬂudur: Sözel ﬂiir sanat› her zaman eﬂit biçimde bütün toplumlarda kabul edilir, paylaﬂ›l›r ve
ﬂair yaln›z içinde yaﬂad›¤› toplumun sözcüsü durumundad›r; ama ﬂimdiye kadar
onun üretimi her zaman bir durum konumunu aﬂamam›ﬂt›r. Yaz›l› ve yaz›s›z toplumlarda ﬂairlerin yaratt›¤› güçlü kümeler,
dinî ve politik ilgileri ile ba¤lant›lar› tutabilmektedir ve ﬂiirlerin belli tiplerinin üretimleri üzerindeki tekellerini ve ek olarak
güzel ödül almalar›n› sa¤layan iﬂ kollar›n›,
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yeni üyelerin giriﬂini denetim alt›na almay› becerebilmektedirler. ﬁiir sanat›n›n sahneye konmas›nda ortaya ç›kan bu aç›k kabul, daha yayg›n bir ilke olarak var olabilir.
Çünkü ﬂiir sanat›n›n görünümü, az say›da
pahal› ve fiyat aç›s›ndan yan›na var›lamayacak denli pahal› kitaplar aras›nda hapsolmuﬂ durumdad›r; ama bu z›tl›k bile
abart›lm›ﬂ olabilir. Resmî ﬂairler zaman zaman kendilerini s›n›rl› say›daki dinleyiciye
sunabilirler ve bu durumlarda böylesi ﬂairler zaman zaman üstlendikleri kültür temsilcili¤inin temel politik ve ekonomik merkezlerinden uzaklara düﬂebilirler.
Bu nokta gayet aç›kt›r; ama de¤erin
yaratt›¤› bask› (impress), özellikle yaz›s›z
bir toplumun ﬂiir sanat› üzerinde yap›lacak herhangi bir çal›ﬂmada do¤ru yoldan
sapma yarat›yor. Belli ﬂiir sanat›n›n veya
anlay›ﬂ›n›n yaratt›¤› böylesine bir etkilenme içinde olmak, toplumbilimciyi sinisizm
(her ﬂeyi kötü gözle görme/ utanmazl›k,
çn.)konusuna de¤inmekten al›koyar. Hiçbir
toplumbilimci, herhangi bir sosyal fenomen hakk›nda çal›ﬂmak için sinisizme gerek duymaz Bu yüzden çal›ﬂan kesimlerin
aras›ndaki farklar›n yaﬂand›¤› toplumlarda ﬂiir sanat›n›n bu durumunun ﬂiir sanat›n›n dolaﬂ›m›n› veya üretimini etkileyece¤i, aç›kça söylenmek zorundad›r. Bu durum delilsiz say›lmaz. Resmî ve yerleﬂik
ﬂairler ifade ettikleri her duyguda toplumun geniﬂ biçimde ifade etti¤i duygular›
dile getirirler. Entelektüel gruplar›n isteklerinin yer ald›¤› “Alman ‹deolojisi” kitab›nda yer alan Marks’›n yorumlar› için belli say›da sözel ﬂairlere baﬂvurmak gerekmektedir.
“Maddî üretimin yok oluﬂ sürecinde
anlam kazanan s›n›f, ayn› zamanda zihnî
üretim üzerinde de denetim hakk›n› kazan›r. Fikrî üretimin anlamlar›n›n yok oldu¤u düﬂüncesi, sonuçta genel olarak özneye
döner. Bask›n düﬂünceler, bask›n madde
iliﬂkilerini kavram›ﬂ ideallerin anlat›ld›¤›
ideal terimlerden daha çok bir ﬂey de¤ildir.
Bir s›n›f›n di¤er s›n›f› yönetmesi demek
olan bu iliﬂkiler, sonuç olarak egemenlik
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kuran düﬂünceler olarak karﬂ›m›za ç›kar.
Kural koyan s›n›f›n bireyleri, di¤er ﬂeylerin aras›nda bilince de sahip olur ve bu yolla düﬂünür veya düﬂünmeyi ö¤renir. ﬁimdiye kadarki zaman içinde kural koyan ve ça¤›n bütün boyutunu belirleyen s›n›f apaç›k
bellidir. Çünkü onlar bunu bütün alanlarda yaparlar ve böylece öbür ﬂeyler aras›nda
ideallerin üreticisi ve düﬂünürleri olarak
kural koyarlar ve ça¤lar›na damgas›n› vuran ideallerin da¤›t›m›n› ve üretimini düzenlerler.” (Bottomore’da Marks ve Rubel
1963:93-4)
Temsilci veya uzman sözel ﬂairlerin
baﬂka türlüsü her zaman tecrübî incelemeye gerek duyarlar ve bunun için de bu konuda genel anlamda önceden bir ﬂey söylenemez. ‹ster Marksist folklorist isterse bir
baﬂka türlüsü olsun herhangi bir yorumu
varsaymak için ayr›nt›l› araﬂt›rmadan önce çal›ﬂmalar yap›lmas› gerekir. Yoksa yanl›ﬂ yoldan gidilebilir.
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