EDEBiYAT SOSYOLOJiSi

Ay~en ~A TIROGLU'

Ge~tigimiz ytl editorlUgU Koksal Alver tarafmdan yapllan iki kitap yaymlandI:
Edebiyat Sosyolojisi ve Edebiyat Sosyolojisi illcelemeleri. 1

Birinci kitap "Edebiyatm Sosyolojik imkam", "Edebiyat Sosyolojisinin
KurulmasI" ve "Edebiyat Sosyolojisinde Yontem" ba~hklanm ta~lyan U~ ana
bolUmden olu~uyor. Bu kitapta edebiyat sosyolojisine yonelik teorik tarlI~malar yer
ahyor. ikinci kitapta ise farkh yazarlar tarafmdan yaztlml~ ~e~itli metin
incelemelerini yer ahyor. Burada Daniel Defoe'dan A. Hamdi Tanpmar'a, H. De
Balzac'tan Orhan Pamuk'a kadar ~e~itli yazarlar/metinler araclhgl ile edebiyata
bakIhyor. Derleme kitaplar iizerine tam tim yazlSl yazmanm zorluklanm goz oniinde
bulundurarak bu yazlda, sadece birinci kitap ve de bu kitaptan se~ilen ii~ makale
Uzerine bir degerlendirme yazmaYI hedefledik.
Edebiyat Sosyolojisi'nde ilk makale editOr Koksal Alver tarafmdan yazllml~ ve
ilk boliimle aym adl ta~lyor: "Edebiyatm Sosyolojik imkam". Burada yazann temel
tarlI~malan giindeme getirdigini goriiyoruz: Edebiyat sosyolojiye hangi a~I1ardan
imkan sunacaktlr? Edebiyat ile sosyolojiyi birbirine imkan sunma baglammda
yakmla~lIrmak
miimkiin miidiir? Yazara gore, insan-toplum ger~ekligi
~ozUmlemelerine yeni enstrUmanlar katmak ve boylece yeni bulgulara, yeni
a~lhmlara ula~abilmek miimkiindiir. Edebiyatm sosyolojik imkamm aramak temelde
edebiyat-toplum ili~kisini kurcalamaklIr Ri, her iki alan arasmda kopmaz baglann
mevcudiyeti sozkonusudur. Ger~ekten de edebiyat ile i~inde Uretildigi toplum
arasmda kopmaz, yadsmamaz, reddedilemez bir bag mevcuttur. Buna gore ne
edebiyat toplumdan ne de toplum edebiyattan baglmslz algllanabilmektedir. Bu
durumda hem edebiyat toplumsal durumu a~lklamada, hem de toplumsal ortam bir
edebi metni anlamada anahtar role sahip olmaktadlr?
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Bu noktada bir edebiyat eseri ile ger~eklik arasmdaki ili~kinin derecesi sorun
olacakttr. Burada bir edebiyat eseri ile "0 eserin yazanmn hayatt arasmda yakm bir
i1i~ki olsa bile, hi~bir zaman, eserin yalmz hayatm bir kopyasl oldugu ~eklinde
yorumlamamak" gerektigi bi~imindeki onemli hatlrlatma kar~lmlza ~lkar. <;:UnkU
yazar, eserinde ger~ek hayatm degil dU~ledigi hayatm, ortamm, yok-Ulkenin, yok
i1i~kilerin hikayesini anlatabilir; i~inde ya~adlgl toplumsal ger~ekligi oldugu gibi
aktarmayabilir, bu ger~ekligi d6nU~tUrUyor yahut bozuyor da olabilir. Bu noktada
Alver konuyu ~6yle degerlendirmektedir: Son tahlilde yazar yaplp etmelerde sosyal
ortam ve kendi bireysel g6z1em alamm/dU~sel dUnyasml bir arkaplan olarak
kullanmak, yani ornekligini buradan almak durumundadlr. Gen;ekligi donU~tUrse
dahi yazann eserini olu~tururken kullandlgl malzeme, sosyo-kUltUrel ortaml
gozlemesinden ve bizatihi orada tecrUbf bir hayat sUrmesinden saglanmaktadlr.
DolaYlslyla ortam yazara ve eserine yanslmakta ve edebiyat bu alanda sosyoloj ik
okumaya imkan tamrnaktadlr. 3
Edebiyat sosyolojisi ~er~evesinde farkh iki disiplin olan edebiyat ve
sosyolojiye toplurnu anlarna ekseninde birbirini destekleyip desteklernedikleri sorusu
etrafmda yakla~llrnaktadlr. Burada kar~lrnlza ~lkacak ilk onernli konu edebiyatm
"kurgu" olrnasldlr. Ger~ekten de "kurrnaca" olan edebf rnetin dl~ diinya ger,ekligiyle,
psikolojik tutllm ve toplumsal y~am ger/;ekligiyle tlpallp iirtii~meyebilir. Aynca,
tarihsel-sosyolojik bir olaya dayallsa dahi OIllI1l aynlSllkelldisi degildir. Bu c;er~evede
Koksal Alver ~u soruyu soruyor: Edebiyatm kurguya dayah ve donU~tUrUlrnii~ rnetin
Uretimi ger~eklikten tarnarnen dl~an saYllabilir rni? Gert;eklik, ister edebi metill
tarafmdan bOZlIlsllll, isterse yanslfllsm, ollllllia birlikte var(hr; O/UlI! ell aZlIldan
hesapla~llgl bir alandlr. Blmdall dolaYldzr ki, edebf metin gen;eklikten istese de
tamamen kopmasl miimkiin degildir... edebiyall giizleme, ar~tlrma ve blllglliara
ula~ma yo lunda bir izlek olarak kabul eden sosyolojik ,iiziimleme, ele aldlgl sorunu
daha etrafllca giirebilme imkanma kavu~acakllr"
Alver, edebiyat sosyolojisi ile ilgilenen pek ~ok ki~i, edebiyatm toplurnu
ifadesi olabilrnesini bir veri olarak g6rUlrnii~, bu veriyi i~leyerek bir taban/ternel atlp
edebiyat sosyolojisinin c;atlslOl olu~turrnu~lardlr. "Edebiyat toplurnun ifadesidir"
belirlemesi bOylece edebiyat sosyolojisinin en esash konusu haline gelmi~
olrnaktadlr, demektedir. Edebiyat bu nedenle sosyolojiye veri sunmaktadlr.
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Edebiyatm sundugu veriyi i~lemek tamamtyla sosyolojik bakt~t gerektirmektedir.'
DolaYIStyla, edebf metin toplumsalm dI~mda olmadIgI gibi, sosyolojik ,oziimleme de
edebiyatm insan, hayat ve toplum ger,ekligine dair giiciinden bir imkan olarak
yararlanmahdlr, sonucunu ,Ikartyoruz.
Kitabm ikinci ana boliimii "Edebiyat Sosyolojisinin Kurulmast" admt ta~tyor.
Bu boliimde Alan Swingewood'un Edebiyat Sosyolojisine Yakla~tmlar ba~hkh
makalesi, edebiyat ve sosyoloji iizerine onemli bir degerlendirmeyi kar~tmtza
,tkartyor6
Swingewood, sosyoloji gibi edebiyatm da oncelikle insamn toplumsal
diinyastyla, ona uyumuyla ve onu degi~tirme arzusuyla i1gilendigini soylemektedir.
Sanayi toplumunun edebi tiirii olan roman, insamn toplumsal diinyasmm ailesiyle,
siyasetle ve devletle ili~kisini yeniden kurmaya yonelik bir ,abadtr gorii~iinde olan
Swingewood, buna bagh obrak roman da sosyoloji gibi insanm aile ve diger
kurumlar i,indeki rollerini, gruplar ve toplumsal smtflar arasmdaki ,att~ma ve
gerilimleri tasvir eder; ancak roman ttpkl sosyoloji gibi toplumsal, ekonomik ve
siyasal yapllan ele almakla kalmaz, bundan daha fazlasmt yerine getirir ve
betimleyici, nesnel, bilimsel ,oziimlemelerin otesine ge,er, demektedir. 7
Swingewood, edebiyat sosyolojisindeki iki temel yakla~tmt aktarmaktadtr:
Birincisi, edebiyatm ,agma ayl1a tuttugullu ileri siirerek, 0111111 belgesel yoniinii tercih
eden yakla~lIIzdlr. Bli yoniiyle edebiyat toplumsal yapm111 degi~'ik kesimlerinin, aile
ili~kilerinin,
s111if ,atl~malarznllI, muhtemel bo~anma egilimleri ile niifus
goriiniimlerinin dogrudan yansllnasldzr! Bu a,ldan baklldlgmda edebiyat, sosyolojik
a,Idan yagma edilecek bir bilgi madeni gibi goriilebilir. Eger roman, ornegin, bir
donemin aynaslysa 0 zaman bu, edebi aygltm bu tammt ,arpltlp ,arpttmayacagl
sorusunu giindeme getirir. Edebiyat sosyolojisinde ikinci yakla~tm, dogrudan
edebiyat ,ah~malarma yaptlan vurgudan iiretim yanma, ozellikle de yazartn
toplumsal konumuna kaymaktadtf. Swingewood bu alandaki otorite ismin Robert
Escarpit oldugunu ve on un sadece bu yone yogunla~tlgmt belirtmektedir. B u
,er,evede. yazartn patronuyla genellikle naho~ geli~en ili~kisini, Orta,ag'm kraliyet
himayesinden XVIII. yiiZYII aristokrasisinin himayesine kadar ge,en siireci tasvir
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eder: Ucuz baslrnm ve 'ylgm piyasasl'mn yiikseli~i, giderek ge~ XVIII. yiizyll ozel
orta-smlf izleyici toplulugunun one ~Ikrnasl, yazarlann dururnunu baglrnhhktan,
"rneslek" olarak yazarhga donii~tiirrnii~tiir. Orta-smlflarm bu zaferi "kitlekiiltiirii"niin i~areti ve edebiyatm dolayh olarak ticarile~rnesi olarak
goriilebilrnektedir. 9
Swingewood, bu iki ternel istikarnetin, rnetnin toplurnsal i~erigine veya edebi
rnuhtevasma ve onun toplurnsal anlarnma odaklanan bir aymrn egilirnine soktugunu
belirtmekte ve biiyiik marifet gerektiren ii,iillCii perspektiJ, edebiyat ,ail§lIlaSllllll ozel
bir tarihsel aneia hususi bir toplum tarafmdall kabul edili§inin yollanm gostermeyi
ama,lar, demektedir. 10
Edebiyat Sosyolojisinde Yontern ba~hkh ii~iincii ana boliirnde ise Koksal
Alver, Sosyolojik Elqtiri: Sosyolojik Okurnaya Giri~ ba~hkh rnakalesinde,
sosyolojinin edebiyat eserine yakla~lrnml tartl~maktadlr.
Yazar sosyolojik ele~tiri iki onemli sorunun cevabl olarak ortaya ~Ikml~tlr
demektedir: Edebiyata yak1a~lmm Ilasllhgl ve sosyoloji ile ele~tiri arasmdaki ili~kinin
derecesi. Edebiyata nasll yakla~llmah sorusuna sosyolojik ele~tirinin i~aret ettigi
ternel alan ortam olacaktlr. Sosyolojik ele§tiri ortaml degerlendirirkell, illceledigi
eserill "yer ve zaman" baglamlna oturtulmaslm teklif eder. DolaylSlyla eserin
sallat,lSl ile; sanat,lIllll da i,inde ya~'a{ilgl ,evre ve donell! ile ili§kisilli a,lga
,lkarma all!aclllei{ulir.
Alver sosyolojik ele~tiriye edebf lIletin arkeolojis; benzetrnesini yaprnakta; ve
kazldan 'maksat edebl rnetnin izlek kabul edilerek toplurnsal ger~eklige ili~kin
ipu~lanm elde etrnek, toplumsal ger~ekligi eldeki verileri de devreye sokarak daha
biitiinliiklii gormektir, demektedir. I I Yine Alver'e gore, sosyolojik ele~tiri, edebiyatt
kendi ba~ma degil toplum i~inde geli~en ve toplurnun bir ifadesi olan bir durumlalan
~eklinde tamrnlar. Yazan, eseri ve okuru toplurnsal ko~ullann ~epe~evre ku~atttgi ya
da belirledigi iddiasmdan hareketle bu ko~ullar iizerine egilerek sanatla ilgili
sorunlan a~lklarnanm bir yolu oldugunu temellendirmeye ~ah~lr. 12 Aynca yine
sosyolojik ele~tiri aym zamanda bir arkaplan ara~ttrmasldlr. Yazann eserine etki eden
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arkaplanm, eser ve yazarla ili~kilendirilerek ortaya ~lkanlmasldlf. Boylece ornegin,
Robinson Crusoe'yu uygarhk ili~kileri baglammda, Gulliver'in Seyahatleri'ni
1J
dti~tincenin hicvi ~eklinde okumak miimkiin olacakhr.
Yazara gore, boylelikle sosyolojik e1e~tiri metne yakla~mada bir yol olarak
~lkmakta ve varmak istedigi yer olan toplumsal ger~eklige ancak bu
yollaJara~la ula~abilecegini iddia etmektedir: Boylesi bir belir/eme, tekt;ilik
yanrlglSl11a dii§iilmedigi takdirde bir imkan olarak oklllullaktan ba~'ka hmlgi tavlrla
kar§llanabilir?. Sosyolojik elqtiri, edebiyata doniik bir kaZI i§lel1li oldugu iqin
edebiyatlll topllll1lsalllk durumllnda merkezi yerine vurgll yapmakw(hr. Sosyolojik
ele§tiri, tarihsel bir qoziillllel1leye de yaslanarak biiliill bir toplunlsal donii§iime ayna
tlltmak iqin edebiyatl bir yol olarak gornzektedi /4.
ortaya

Altml ~izdigimiz noktalarla sosyolojinin edebiyatla arasmdaki ili~kideki temel
sorunu "Edebiyat Sosyolojisi" vasltasl ile vurgulamak istedik. Ger~ekten de sosyoloji
edebiyatl (ya da sanatI) ne Ol~iide bir ara~ olarak kullanabilir? Burada onemli olan ~u
tartl~madlr: A. Hauser'm da belirttigi gibi bir sanat yapltl (ya da edebiyat metni)
hayata a~llan bir pencere midir? Bu durumda eser sadece gozlem yapmamlz, bilgi
edinmemiz i~in bir ara~ durumuna indirgenerek sanat~mm/yazann yaratlclhgl ihmal
edilmekte midir? XIX. ytizYllda yazarlann, yazarak hayatlanm kazanmaya
ba~lamalanndan sonra edebiyat eseri yaratmanm "ticari bir i~" haline gelmesi, hatta
Alexandre Dumas'mn yamnda yetmi~ ii~ yard,mc, ~ah~tlracak kadar bu konuda
uzmanla~maslm da burada hatIrlatmak gerekebilir. Ancak bu konuyu hatlrlatmaktaki
ama~ yazarm/sanat~lmn yine de toplumsal ili~kileri yanslttlgl vurgulamak i~indir.
Dstelik bu vurguyu gtintimtiz yazarlanmn gittik~e daha fazla poptiler karakterler
haline geldikleri ele~tirisi ile birlikte ele alarak yapmak daha dogru olacakhr.
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