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ESTETiK ZEVK VE AHLAK NORMU= KAR~ILIKLI iLi~KiLER

Dr. Elisa EHMEDOV'

stetik zevk tabiatm, toplumsal hayatm ve hadiselerinin, aym zamanda
anatm estetik ozelliklerini insanm anlamak ve degerlendirebilmek
kabiliyetidir. Hakikaten de zevk bireyin estetik faaliyeti (kavrama, degerlendirme,
yaratlclhk) gibi kendisini gosterir. Lakin burasl da ~uphesizdir ki, bu tiir kabiliyet
grup toplumsal ~uurunda da vardlr. Omegin, sanat eserini belli tarzda degerlendiren
kitlenin zevki sosyologlann dikkatini slk slk ~ekmi~ ve arahkslz olarak somut
sosyolojik ara~ttrrnalarm objesine ~evrilmi~tir.
<;agda~

sanata ve eski donemlerin sanat omeklerine munasebette toplumun
kabiliyeti; bu veya diger eserin populerligi ve karakter ozelligi, modamn
etki dairesinde olan malzemelerin estetik apdan degerlendirilmesi- burun bunlar
yalmz zevkin sosyal-psikolojik mekanizmasmm mevcutlugu sonucu mumkun olur.
Bununla birlikte kitlesel zevk aym zamanda hem belli bir sabitlige, hem de kabul
gormil~ miyar ve formlarm daima degi~tirilmesi egilimine sahiptir.
se~icilik

Estetik zevk her zaman sosyal istikamete malik olur, Toplumun estetik
zevkinin esasmda ali (yiice) estetik degerler durur. Ahlaki ve estetik idealin ili~kisini
boyle bir ozellik bir kadar onceden bellile~tirir ki, bu estetik degerler diger toplumsal
degerlerle ozellikle de ahlaki degerlerle "yolukmu~" oluyor.
Zamanlmlzda toplumun onder ahlak normlarmm seviyesi ile iyi estetik
zevkin seviyesi butilnlilkte birbirine uygun geliyor.
Elbette ahlak normlarmdan farkh olarak estetik zevk, davranl~ i~in hi~bir
somut kaide gostermez ve bu kaidelere emsal edilmesinden arum ozel nezaret
tedbirleri goz onilne ahnmlyor. Ahlak normlarl belli oldugu gibi, bireyin davranl~ma
ara~slZ olarak etki gosterir, ancak estetik zevk hakkmda bunu soylemek mtlmkun
olmuyor. Lakin iyi estetik zevkin i~erigi ile ahlak normlarmm ili~kisine hi~bir ~ilphe
yed kalmlyor.
Biz ahlak normlarmm ve estetik zevkin i~eriginde, hem de onlarm
fonksiyonlarmda bir~ok benzerliklerin oldugunu goIilyoruz. Hem ahlak normu, hem
de estetik zevk subjenin davranl~ma etki gosterir. Eger ahlak normlarl ~ahsiyetin
davranl~ma ara~slZ olarak etki gosterir ise, estetik zevk de sonu~ta insanm
davranl~lm zevk sempatisi ve antipatisi vasltaslyla tanzimlemelidir.
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Estetik zevkin ve ahlak nonnlannm fonksiyonel ili~kisinin Ogelerinden biri
budur ki, estetik zevk davram~m ahlak nonnlan gibi tanzimcisini harekete getinnek
ir,:in "brralor,:l kurgu" rolunu oynamaga b~lar.
Zevk sempatileri ve antipatileri r,:evrenin herhangi bir amiline insanm ilkin
tepkisidir ve bu tepki ahlaki degeri bir kadar Onceden bellile~tirir. insanlar
arasmdaki munasebetler, onlarm ili~kisine, davranl~ma olumlu veya olumsuz estetik
tepki muvaflk ahlak normlanm aktiielle~tirmege, onlarl harekete ger,:innege ve
davranl~ istikametini bellile~tirmeye imkan sakhyor. Eger dikkate alsak ki, estetik
zevkin kendisi srrf insanlarm ili~kisi silresinde geli~mi~ ve ahlaki idealle bagh olan
estetik idealin ya~amda kararl~tmlmasma yonlenmi~tir, onda estetik zevkin bu tilr
kabiliyete sahip olmasl hir,:bir taaccub uyandlramaz.
Diger yOnden, ahlak normlarmm norm-omek, norm-etalon gibi faaliyeti iyi
estetik zevkin isteklerine uygundur. Davram~ etalonu gibi r,:1kl~ eden yiiksek ahlak
normlarl oyle hisler dogurur ki, onlarm esasmda olumlu estetik emosyalarla
(duygularla) birle~mi~ y~antllar durur. Bu tiir normlarl benimsemi~ insanlar kendi
emellerine gllre kar~lhkslz memnunluk duygusu, sevinr,: ve onur hissi ger,:irirler. Bu
kar~lhkslz, egoizmin olmamasl ~ahsiyeti y1lceltir ve guzelle~tiriyor. insanlar kendi
emellerine hem ahlaki, hem de estetik deger vermege ba~hyorlar.
Ahlak normunun olr,:u, miyar gibi faaliyeti onu estetik zevke yakla~tmyor.
Eger ahlak normu bir olr,:u gibi davram~ta yol verilenin ve gerekli olanm
varyantlarml ar,:lga r,:lkarrr ise, estetik zevk davranl~ta arzu olunam ar,:lga r,:lkarlyor.
insanlarm davram~ml te~kil eden amil rolun de estetik zevkin istegi, objektif olarak
yiiksek ahlak normlarmm istegine uygun geliyor. insanlar arasmda munasebetlerde
estetik yonun miyarl olan estetik zevkin kendisi belli manada davram~ normuna
r,:evrilir. Boyle bir sonur,: kanuna uygundur ki, yalmz estetikligin smavmdan YIkml~
guzellik, menfaat (iyi) gibi kavrandml~ etiklik sllziin hakiki manasmda ahlaki
olabilir.
Bllylelikle ahIaki idealin tanzimleme fonksiyonu ve estetik ideal in te~kil etme
fonksiyonu norm ve zevk vasltaslyla git gide birbirine daha fazla yakl~lyorlar.
Estetik zevkin seviyesine gllre bireyin ahlaki inki~afl uzerine deginmek
miimkiindUr. Bu zaman boyle bir cihet esas gotiirUliir ki, insan kendi ahlaki
egilimlerine, kendi davram~ usuliine uygun olan hadiselere esietik ilstiinlUk verir.
Yilksek ahlaki akideler sistemi sonsuz zevk muhakemesine olumlu veya olumsllZ
degerini biraz onceden bellile~tirir ve esasiandrrrr. Toplumsal y~amm ayni estetik
hadisesinin ayni tilrla degerlendirilmesi ispat ediyor ki, bir kaide olarak bizim
kar~unlzda ahlaki ar,:ldan hemfikirler durmu~lardlr.
Bize gOre geli~mi~ zevkin yapltlna vicdan da dahildir. insanm bireysel estetik
zevkinde ifade olunrnak bakunmdan gozden ger,:irilen vicdan kendisine has "estetik
vicdan", "gUzellik vicdanl" oluyor. insan vicdan azabl r,:ekende onun estetik zevki de
''rahatslzhk ger,:iriyor".
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Belli oldugu gibi ahlaki-estetik egilimin onemli ogesi gibi r;:IkI§ eden estetik
zevk, idraki degerlendirici ve sevk edici yonlere sahiptir. 0, diger amillerle birlikte
dllnyayl estetik ~ekilde kavramaga, tabiat hadiselerine, topluma, insanlann
davram~ma, sanat eserlerine vs. gereken deger vermeye imkan yaratIyor. Estetik
zevk aym zamanda insanm hayat faaliyetini te§kil eder ve faaliyetin ama~larmi
bellile§tirir.
~ahsiyetin dahili aleminin olu§masl onun ahlaki akidesi, vicdanl ve estetik
zevki arasmda sabit ili§kilerin ge1i§mesi demektir (1).

EIbette, zevk anlaYI§1 deger kategorisidir. Bu hususiyetine gore 0, gllzellik,
iyilik, kotiilUk vs. gibi estetik ve etik kategorilerle "akrabadrr". Buna gore
de estetik zevk kategorisinin analizi zamanla etik ve estetik. yonlerin ili§kisinin iki
yonlll olduguna dikkat yetirilmelidir. iyi estetik zevk insanda ahlaki hissin
geli~mesine yardmi eder, ahlaki his ise kendiliginde zarif §eylerden zevk almak i~in
zaruri ilkin §arttrr.
~irkinlik,

Zevk anlaYI§ma estetik deger kabiliyetinden ba§ka faaliyet, yaratlcIhk
kabiliyeti de dahildir. A. Losev ve V. ~estakov "Estetik Degerlerin Tarihi" kitabmda
hakh olarak yazrrlar: "Her tUrlll yaratICIhk kabiliyeti gibi zevk de insanm ferdi
(bireysel), ara~slZ, emosyonel degeri ile baghdrr. Lakin bununla bile bu zevk
degerlerinin kendisinin ara~slZ olarak oImasi (bilavaslta) her zaman bUron
be§eriyetin ~ok amhk sanatsal geli§im tecriibesi ile, sanatm tarihi ile
vasitalanmI§trr... Zevk estetik idrakle ara~sIz olarak ve bilavasltanm (ara~sIz olanm),
geneI ve bireyselligin, hissi ve rasyonelin diyalektik vahdetidir" (2).
Buradan boyle bir netice ~IkIyor ki, estetik zevk ahlaklI, iyi egitim gormll§
insanm zaruri keyfiyetidir.
iyi haysiyetten dI§arlda aglasigInazdrr. Ahiaki bozuk
adamm estetik zevkinin iyiliginden soz gidebilmez. Rala vaktiyle D. Didro buna
dikkat yetirmi§tir. 0, estetik zevkin, ahlaki tasavvurlarm ve davranI~m vahdetini
ispatlamI§, lakin onlarl ayniIe§tirmemi§tir. Hakikat, iyilik ve gilzellik birbirine ~ok
yakmdrr. Lakin hi~ de birbirinin aynisi degiIdir. Didro hakii olarak iyi haysiyetin,
dfuilstlllglln ve tabiiligin mevcutlugunu geli§mi§ zevkin ilkin §artI sayml~trr. Bu
keyfiyetler ayn ayn adamlann anadan gelme liyakat degil, devletin ozgllr
vatanda§larmm toplumsal egitiminin sonucudur (3).

°

Estetik zevkin kaybedilmesi insan mutIulugunun belli bir par~asmm
yitirilmesi demektir; bu, insan tabiatmm emosyonel y6nllnU zayIflatmakla, ahlaki
karakterde kendi zararh yansunasml buluyor. Estetik zevk bir kaide olarak
§ahsiyetin manevi i~erikliginin bllyilklllgllnti, veya kti~ukll1gtinl1 a~lga ~Ikanyor.
Yiiksek estetik ktiltUre sahip olan, her tilrlU samimiyetsizlige ve sahtelige
nefret besleyen C. Darvin yazlyordu: "... eger kendi omr11mti yeniden ya§amah
olsaydlffi, hi~ olmazsa haftada bir defa poeziya eserleri okumagl ve mUZik dinlemegi
kendim i~in ah§kanhga ~evirirdim- boylelikle de beynimin ~imdi olgunla§mI§
par~asl kendi hayat kabiliyetini saklardl. fiu zevklerin yitirilmesi mutlulugun belli
par~asmm yitirilmesidir ve ola bilsin akli kabiliyetIere ve ~ok gilman ki, ahlaki
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karaktere zararh tesir gosterir,
zaylflatlyor" (4).
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bizim tabiatlllllzm emosyonel yontlnii

Teessiif hissiyle kaydetmeliyiz ki, XX. YUzyIlm sonu~landlgl bir zamanda
"iyi zevk" anlaYl~ml olu~turan oncelerdeki ciddi kaideler ~ok zaman gUZellik
hakkmda geleneksel tasavvurlarla zlthk te~kil eder. Kitlesel tuketicinin estetik
egilimlerini, hali-haZlfda gilzellik hakkmda hakim tasavvurlarm karakteri
bellile~tirir. Bir sozle, post modernizm dl>neminin ba~lanmasl ile zevkin hakimiyeti
sona erer. E. A. Polyax a~agldaki kanaatinde tamamen haklId1T: "70., ozellikle de 80.
YIllarda" "iyi zevk" estetik hiyer~ide tuttugu kendi imtiyazh yerinden slkl~tlT1hp
~1kaTlldI. "Kotii zevk" podiumu i~gal etti"(5).
"iyi zevk"in kendi onceki mevkiini kaybetmesi ile geleneksel ahlak
normlannm, yilksek manevi degerlerin hiirmetten dil~mesi aym zamana tesadiif eder.
Bu, estetik zevkle ahlak normunun, btltiinliikte ise giizellikle ahlakm slk kar~Illkh
ili~kisine daha bir kamttlT.
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