
başlayan bu sorgulama kutuplaşan ideolojik savaşa 
araç olan samimiyetsizliğe duygusal bir tepkidir sanki 
başlangıçta. Bu soğuk savaşın gösteri yarışında öne 
geçen taraflarsa bağımsızlıktan yoksundur adeta ve ilk 
çıkışında biçimsel bir tanım olarak kültürel devrimler-
le özdeşleşen Modernizm, geçmişe dönük hesaplaş-
malara ön ayak olan önemli bir vesile olmuştur sonuç-
ta. Ne var ki bu hesaplaşma belirli bir sınıf bilinciyle 
yürütülmez. İşte bu yüzden yenilenme sürecinde 
Modernizm, ideolojik anlamda muallâklığı sayesinde 
sınıfları dışlayan bir tanım olarak kolaylıkla yayılır-
ken, sınıf hareketlerini gizleyen, bu kaygan zemin üze-
rindeki tartışmalar da, tüketim tarzına geçen yaşamın 
umursuz ortamında yapılır. Ortaçağdan bu yana bire-
yin kışkırtılmasıyla sürdürülen bu hareketleri teşvik 
eden burjuva ideolojisi, ortaçağın skolâstik felsefesiyle 
mücadelesinde haklıyken, katlanarak artan sosyal 
sorunların karşısında tutarsızdır. Ancak yürüttüğü 
egemenlik stratejisindeki bu tutarsızlığı bile, çıkarları-
na ters düşmez. Maddi yönüyle gelişen bu yaşam orta-
mında maneviyat, folklorik duruma düştükçe, ideolo-
jik işlevinden uzaklaşan sanat da kendi içinde yoğun-
laşarak estetik alana yönelmiştir. Plastik anlamda nes-
nel gerçeklikten soyutlanan Modern sanatın devrim 
niteliğindeki bu öze dönüşünden sonra belirsizliğini, 
transestetik alanda değerlendiren Baudrillard, rasyo-
nel mantıkta tekrara geçerek çoğaltılan sanata ilişkin 
atıflarından da anlaşıldığı gibi gerçeklerle yüzleşme-
nin getirdiği illüzyon kaybından sonra sanat varlığını 
simülasyon ortamında sürdürecektir. Postmodernizmin 
en büyük rahiplerinden biri sayılan bu yazar konuyla 
ilgili röportajında, düşünce bazındaki bu yanılgıyı 
kesin ve tereddütsüz tavrıyla şöyle yanıtlar;

"Bu rahiplik referansının yersiz olduğunu 
düşünüyorum. Söylenebilecek ilk şey, bir insanın büyük bir 
rahipten söz etmeden önce post-Modernizmin ya da post-
modernin ne anlama geldiğini sorması gerektiğidir. Bu kav-
rama benim kadar uzak biri olamaz. Post-Moderinizm bir 
deyimdir, insanların kullandığı, hiçbir şey ifade etmeyen bir 
deyim. Hatta o bir kavram bile değildir, hiçbir şey 
değildir."(Baudrillard,, 1998:9)

Süreklilik içinde gelişen kültürlerin ani 
değişimiyle boy gösteren bu tartışmalar, geçmişe 
dönük sorgulama sürecinde derinleştikçe iç içe geçmiş 
bir zaman diliminde belirginleşen kavramların anla-
mına ilişkin sorunlar da, genellikle bakış açısı ve ifade 
biçimine göre değişir. Baştan da belirttiğimiz gibi, 
artık sözünü ettiğimiz fay değil gürültüsüdür sanki 

tartışılan. Çünkü dille iletilen temsili düşüncede zıtlık-
lar da temsilidir ve soyutlandıkları için rahatlıkla yer 
değiştirebilir. Bu durumda Baudrillard'ın rahipliğini 
bir yana bıraksak bile Modernizm'i sorgulayan bir 
hareketi dışlamakla vurgulanan pozisyonu sabit sayıl-
maz ve bütün bu çelişkiler içinde çağımızın sanatsal 
alanlardaki yaratıcılığı üretimden kopan kitlelerin 
tüketim konumundaki tatminsizliğiyle yayılırken 
doğal olarak sıradanlaşan sanatın çıkmazı da sıradan-
lıkla erdem arasında unutulan idealizmin eşiğinden 
uzaklaşır. İşte bu yüzden materyalizmin bir ürünü ola-
rak tanımlanan Modernizmin karşısında skolâstik 
düşüncenin yeniden belirmesi, bireyselleşmeyle sarsı-
lan geleneklerin korunmasında olduğu gibi milli 
bütünlükle bağdaşmayan sosyal çalkantıların da 
önlenmesinde gerekli görülür. Sermayenin desteğiyle 
güdümlenen bu ideolojinin ülkeden ülkeye dağılan 
etkisi, bağımlı tutulan ülkelerin kimliğini yıpratan bir 
stratejiye dönüşür sonuçta.

Aşılması gereken bu krizin belirsiz orta-
mında zevksizliğin yayılmasıyla boy gösteren bu 
vaka, Modernizmi yaşamadan, Postmodern döneme 
giren toplumların yaratıcılığını tabansız bırakır. Hiç 
bir kıstas aramadan her şeyin albenisini kullanarak, 
ticari kaygılarla çoğaltılan eşyalar arısında, kendi 
zamanı ve mekanından ayrılan sanatın anlamsızlığını 
bile işgüzarlıkla abartan pazarlama ortamında sanat, 
kurtarılmak istense bile kurtarılamaz. Doyumsuz 
tüketim talebinin sanal gerçekliğinde gelişen bu 
sahtekârlığın sırıtan boşluğu, abartılı bir duyarsızlıkla 
eklenen alakasız içerikle telafi edilir. Hâlbuki paylaşım 
sanatın işgüzarlıkla sunulan nesnelliğinde değil, 
yaşam biçiminin gerçekliğindedir. 

*Yrd. Doç. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar 
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