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Özet: Bu çalışmanın amacı, modern sonrası dönemde sanatta temsil ve gerçeklik sorununu tarihin/top-
lumsalın/sanatın sonu tartışmaları bağlamında açıklayabilmektir. Batı düşüncesi içinde erken modern 
dönemde biçimlenen tarihin/toplumun/sanatın sonu tartışmaları 1960 sonrası sosyal teoride ortaya çı-
kan yeni eğilimlerde daha güçlü bir şekilde hissedilmeye başlamıştır. Bizzat modern toplumun ürünü 
olan modern sanat, modernliğin krizlerinden geniş ölçüde etkilenmiştir. Son yıllarda modern Batı de-
ğerlerinin dekadanlaşmasına paralel olarak sanatta herhangi bir gerçekliği yansıtma ya da temsil etme 
iddiasından vazgeçerek bizzat kendi varoluşuna saldırır duruma gelmiştir. Batının mevcut çıkarlarından 
vazgeçmeden yeni bir gelecek kurma ihtimalinin olmaması, var olan modern sistemin kaotik ve krizli 
yapısına rağmen devam etmesi isteği hem toplumsalın hem de sanatın varoluşunun zeminini ortadan 
kaybolmasına yol açmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Tarihin Sonu, Toplumsalın Sonu, Sanatın Sonu

Abstract: Th e purpose of this study is to explain the problem of representation and reality in art in the 
post-modern era due to argumentations about the end of history, sociality and art. Th ese argumentations 
were formed in the pre-modern era and were infl uenced by the Western thought but they began to be felt more 
extensively in new tendencies in Social Th eory aft er 1960. 
Especially Modern Art, the product of modern society, was widely aff ected by the crisis in modernism. Parallel 
to the decadence of modern western values in the last years, Modern Art gave up any claim to refl ect reality or 
representation in art and appeared to assault its own existence. Th e lack of opportunity to build a new future 
without given up the being Western advantages, gave  rise to lose the ground of existence of both, sociality 
and art, which again both wanted to continue their being despite the chaotic and attacking structure of the 
existing modern system.
Keywords: Th e end of history, the end of sociality, the end of art
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TARİHİN/TOPLUMSALIN SONUNDAN SANATIN
SONUNA: MODERN SONRASI DÖNEMDE SANATTA 

TEMSİL VE GERÇEKLİK SORUNU

Ayşe Azman1

�

Giriş

Tarihin ya da toplumsalın bir sonu olduğuna dair önkabul, Batı düşüncesi 
içinde yeni olmamakla beraber 1960 sonrasında sosyal teori içinde yeniden 

ve güçlü bir şekilde dillendirilmeye başlanmıştır. Eksatolojik olarak adlandırı-
lan, belli bir son ve amaçsallık taşıyan toplumsal yönelim düşüncesi Hıristiyanlık 
içinde biçimlenmesine karşın, modern dönemin ilerlemeci tarih-toplum anlayışı 
içerisinde de varlığını sürdürmüştür.2 Batılı düşünürlerin farklı terminolojilerle 
isimlendirdikleri yaşadığımız son toplumsal evre, birbiri ile zaman zaman çatışan 
anlayışları da bünyesinde taşımaktadır. Daniell Bell (İdeolojilerin Sonu), Francis 
Fukuyama (Tarihin Sonu), Jean Baudrillard (Toplumsalın Sonu) gibi isimler sana-
yi sonrası toplumun bir aşaması olarak gelinen noktayı olumlama ve alkışlama-
nın yanı sıra, kötümser, Batı uygarlığının unsurlarını değersizleştiren nihilist bir 
tutuma da sahiptirler. Sanat, yaşanılan son tarihsel evrede tartışmaların özellikle 
üzerinde billurlaştığı bir alan görünümü sergilemektedir. Sanat ve hayat ilişkisi 
bağlamında şekillenen tartışmalarda da benzer çatışık eğilimleri gözlemlemek 
mümkündür. Bu çatışık eğilimlere rağmen yaşanılan son toplumsal evrede sa-
natında “nihayete” erdiği yönünde bir uzlaşının söz konusu olduğu söylenebilir. 
Kusbit, Danto ve Baudrillard gibi sanat karşısında farklı tutum benimsemiş isim-
ler dahi sanatın sonunu tescil etmekte ancak bu durum karşısında alınacak tavır 
konusunda farklılaşmaktadırlar. 

Sanatın bir gün ömrünü dolduracağı ve bunun da belli bir amaçsallık etrafın-
da gerçekleşeceği varsayımı tarihin/toplumsalın sonu bağlamındaki anlayışın 
içinde zaten mevcuttur. Sanat ve hayat ilişkisi bağlamında toplumun kendini 
gerçekleştirmesi ve son noktaya ulaşması evresinde Hegelci anlamda “kendini 
açan sanat”, “eksik ve tamamlanmamış tin” olarak sanat, felsefenin toplumun 
zirvesine ulaşması noktasında kendi ömrünü de tamamlamış olacaktır. Burjuva 
toplumunun kendini gerçekleştirdiği ulus-devlet içinde somutlaşan bu duruma 

1 Prof. Dr., Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
2 Krishan Kumar, Sanayi Sonrası Toplumdan Post-modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramla-

rı, Çev. Mehmet Küçük, Dosta Yayınları, Ankara, 1999, s. 90-95.
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karşı Hegel’in öğrencisi Marks’ın sanatın ömrünü biraz daha uzatmasına karşın 
komünist toplumda da sanata yer olmayacaktır. Farklı noktalardan çıkmış olma-
larına karşın nihai nokta konusunda burada da açık bir uzlaşı söz konusudur. 

Son yıllarda sanat sayılan nesnelerde görülen farklılaşma ve çoğullaşmaya 
karşın “eser-yapıtın yüceliği, güzellik, özgünlük, biriciklik, sanatçının misyonu 
vb.” kavramlarla ifade edilebilecek modern estetik paradigması ciddi anlamda 
saldırıya uğramaktadır.3 Kusbit’in post-estetik4 dönem olarak adlandırdığı yeni 
evre, çeşitli saldırılardan, övgü ve alkışa kadar5 yeni bir estetik arayışın inşası6 
olarak da düşülmektedir. 

Bu çalışmada belli ön kabullerden yola çıkılmıştır. Modern toplumun geldiği 
son evrede toplumsalın sonu tartışmalarına paralel olarak sanatın sonu tartış-
malarının biçimlendiği kabul edilmiştir. Post-estetik olarak dönemdeki eğilim 
ve yönelimleri anakronik bir biçimde modern sonrası dönemin toplum düşün-
cesiyle ilişkilendirilmiştir. Modernliğin zirvesi olarak kabul edilen toplumsal 
aşamanın aynı zamanda modern değerlerin çöküşü olarak ve değersizleşmesi 
olarak değerlendirilmiştir. Modernliğin yükselişiyle beraber anlaşılması gereken 
Modern Güzel Sanatlar sisteminin taşıdığı anlam ve işlevlerin geç modernizm ya 
da post-modern dönemde anlamını yitirdiği ve bunun aslında Batı dünyasının 
çelişik, açmazlı ve kaotik yeni düşünsel eğilimlerinin uzantısı olarak biçimlen-
diğini söylemek mümkündür. Bu bağlamda Yeni bir gelecek tahayyülü olmayan 
Batı’nın “imge”nin yok oluşuna karşı bazen hüzünlü bir kabulleniş, bazen hırçın 
bir saldırı bazen de umursamaz bir tavır içinde görüldüğü gözlemlenmektedir. 
Toplumsalın yeniden kuruluşunda sanat sanki gönüllü olarak kendi temsil gü-
cünden vazgeçmiş bir konumdadır. Bu çalışmada imgenin ve temsilin anlamsız-
laşıp işlevini yitirmesi süreci Batı düşüncesinin kendi açmaz ve çıkmazları içinde 
anlamlandırılmıştır.7 Çalışmada ilk olarak erken modern dönemde tarihin sonu 

3 Lev Kreft, “Sanat ve Siyaset: Sanatın Siyaseti Siyasetin Sanatı”, Çev. Elçin Gen, Sanat-Siyaset 
Kültür Çağında Sanat ve Kültürel Politika, Edit. Ali Artun, İletişim yayınları: İstanbul, s. 10-11.

4 Bkz. Donald Kusbit, Sanatın Sonu, çev. Yasemin Tezgiden, Metis yayınları, İstanbul, 2006.
5 Larry Shiner bu karmaşa karşısında ki olası tutumlar şöyle ifade etmektedir: “ Bu kadar çok 

eksantrik elişiyle, yazının, gürültünün ve performansın güzel sanatlara dahil oluşu bazıları-
nın sanatın, edebiyatın ya da klasik müziğin ‘ölüm’ünden ümitsizce söz etmesine yol açıyor. 
Post-modernizm bayrağı altında toplanan başkaları ise modern güzel sanatlar sisteminin öl-
düğüne kabul ediyor ve buna karşın bu yeni özgürleşmeyi kutlamak üzere bizleri modern 
güzel sanatlar başında dans etmeye çağırıyorlar.” Larry Shiner, Sanatın İcadı, çev. İsmail Türk-
men, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2004, s.20-21.

6 Bkz. Nicolas Bourriaud, İlişkisel Estetik, çev. Saadet Özen, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2005.
7 Batı sanatında açmaz ve çıkmaza girilmesi ve bunun aşılması yönündeki çabalar yeni değildir. 

Modern sanatın kuruluş dönemi olarak biçimlenen 20.yüzyılın hemen başlangıcında düşünsel 
ve imgesel sorunların aşılmasında kendi sınırlarının dışına çıkarak çözümler üreten Batı bu-
günde aynı tutumu sürdürmektedir. İlkel imgelemden başlamak üzere Doğu halklarının an-
latım ve ifade biçimlerinin Batı sanatı içindeki etkisi sır değildir. Afrika masklarından Japon 
ıstampalarına ve İran minyatürlerine kadar farklı kaynaklar Batı sanatı içindeki sınırlılıkların 
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ve sanatın sonu tartışmaları ele alınacak, ardından sosyal teoride 1960 sonrası 
ortaya çıkan ve sanatı bir disiplin olarak geniş ölçüde sarsan yeni sorgulamaların 
ortaya çıkardığı sonuçları temel savlarımız açısından değerlendireceğiz. 

Bir Erken Modern Dönem Tartışması Olarak Tarihin/Sanatın Sonu

Batı’da tarih ve zamana dair amaçsal ve sonlu bir yönelim anlayışının ortaya 
çıkışı Hıristiyanlıkla birlikte mümkün olmuştur. Pagan dönemin döngüsel za-
man algısına karşın Hz. İsa’nın kişiliğinde somutlaşan bu yeni anlayış doğalcı 
zaman algısına karşın Hz. İsa’yı merkeze koyan insani, bir geçmişi, bir şimdisi 
ve bir geleceği olan tarih ve toplum anlayışını ortaya çıkarmıştır. Böyle bir dünya 
görüşünde gelecek ayrıcalıklıdır ve diğer eylemlilikler “bir hazırlık ve bekleyiş-
ten ibarettir.”8 Hz. İsa’nın yeniden dirilişi insanlığın tümden kurtuluşunu müj-
delemektedir. Buda Hıristiyanlığı gelecek yönelimli ve amaçsal bir tarih/toplum 
anlayışına ulaştırır. İlginç bir biçimde aslında bu anlayış düz ve çizgiseldir. Mo-
dern dönemin tarih ve toplum anlayışında kendisini bu kez dünyasallaşarak gös-
terecek bir anlayışın temelleri böylece atılmış olur. Aydınlanma dönemi her ne 
kadar Ortaçağdan ve Hıristiyanlıktan kopuş olarak gösterilse bile Aydınlanmacı 
düşünürler tarih ve toplumun geldiği ve hatta varacağı noktayı dünyevileştire-
rek Hıristiyanlıktan devşirirler.9 Eski ve yeni çatışması hızlı bir biçimde devam 
etmesine karşın eski yeninin içinde yeni biçimini çoktan almıştır. Hegel’in diya-
lektik modelinde modern liberal ulus-devletle beraber tin (geist) döngüsünün 
tamamlandığı ve tarihin/toplumsalın nihai ereğine vardığı savı aslında modern 
dönem içindeki amaçsallık kadar döngüselliği de işaret etmektedir. Sanatın sonu 
fi krinin erken modern dönemde formüle eden Hegel, dünyasallaşmış ve amaç-
sallığını devam ettiren tarih anlayışında sanatı da bu amaçsallığın bir hazırlık 
evresi, kendine düşen görevi yerine getirdiğinde geri çekilecek “eksik tin” olarak 
tanımlamaktadır.10 Hegel’in öğrencisi ve onun diyalektik modelini “ayakları üze-

aşılmasında etkili olmuştur. Günümüzde de çağdaş sanat kavramı altında yaşam alanı bulan 
sanatsal pratikler geniş ölçüde Batılı olmayan toplumların “yerel kültür unsuru” ve “merkez 
dışındaki çevrenin sesi olarak” bienal sergilerinde Batılı fi ltreden geçirilerek sanat dünyasına 
sunularak tüketilmektedir. Bu konuda bkz. Ertan Eğribel, Resim Sanatı ve Türk Resminde Batı-
lılaşma Eğilimleri, Sarmal Yayınevi, 1994; Shiner, a.g.y., 2004; Sibel Yardımcı, Küreselleşen İstan-
bul’da Bienal Kentsel Değişim ve Festivalizm, İletişim yayınları, İstanbul, 2005; Julian Stallabrass, 
Sanat A.Ş. Çağdaş Sanat ve Bienaller, çev. Esin Soğancılar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009.

8 Kumar, a.g.y., s. 90.
9 Burada değinilmesi gereken bir nokta da Batı’da toplum ve zaman algısının nasıl bir açmaz 

içinde olduğudur. Hıristiyanlığın geri çevrilemez biçimde amaçsal bir biçimde geleceği bek-
leyen Batı insanı, modern dönemde de amaçsallığı insanileştirmesine karşın bu kez de “kay-
bedilmiş cennet” ve “altın çağ”ın peşinde koşmuştur. 

10 Nejat Bozkurt, Sanat ve Estetik Kuramları, Sarmal Yayınları, İstanbul, 1992, s. 139; Hakkı Engin 
Giderer, Resmin Sonu, Ütopya Yayınları, Ankara, 2003, s. 22.
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rine ters çeviren öğrencisi Marks ise, yabancılaşmanın ve metalaşmanın billur-
laştığı bir alan olarak sanata olumsuzlamıştır. Modern kapitalist toplumda sanat 
hayattan kopmuştur. Kaybedilmiş altın çağ olarak ilkel komünal toplumda insan 
emeğinin bir uzantısı olarak sanat ancak tarihin/toplumsalın son noktasında 
sınıf çelişkilerinin ortadan kalkmasıyla yeniden hayatla birleşecektir. Herkesin 
potansiyelini özgürce ortaya çıkarabileceği bu toplumda bugünkü toplumda va-
rolduğu şekliyle devam etmesi için herhangi bir neden yoktur.11

Modern kapitalist toplumun yarattığı çelişik ve paradoksal görünüm sanat ha-
yat ilişkisinde sanatın aldığı farklı tutumlarda açıkça gözlemlenmektedir. Modern 
toplumun yarattığı olanak ve ayrıcalıkların yanı sıra toplumsal değişim sürecinde 
ortaya çıkan sorunlara karşı gösterilen tutumlar modern sanatın bizzat içerisin-
de somutlaşmaktadır. Örneğin Romantizm bir yanıyla modern topluma övgü ile 
yaklaşırken diğer taraftan güçlü bir geçmiş ve kaybedilmiş altın çağa dönüş çağ-
rısı yapmaktadır.12 “Modern Hayatın Ressamı” olarak bilinen Charles Baudelaire, 
modern zaman insanının övgüsü kadar çelişik yapısına da dikkat çekmiştir.13 Di-
ğer taraftan sanayileşme ile birlikte kendine büyük bir güven kazanan Batı sanatı 
ve sanatçıyı da kendi safında görmek istemiştir. Modern ulus devletin kurulma-
sında-özellikle Fransa’da- akademilerde örgütlenen sanat-sanatçı ulus kimliğinin 
inşasında önemli roller üstlenmiştir. Ancak oynadığı siyasal/toplumsal rollerden 
kuşku duyduğunda ise “herhangi bir yarar amacı gütmeye”, “amacını kendi için-
de taşıyan”, bir anlayışa doğru meyletmiştir. Fransa’da ortaya çıkan Cumhuriyet 
denemelerinde ve işçi sınıfı ayaklanmalarında sanatçıların açıkça saf tuttukları 
“avangard roller” üstlendikleri, ama işçi sınıfı ayaklanmalarının kanlı bir şekilde 
bastırılmasından sonra ise estetik bir ütopya peşinde özerk bir sanat anlayışına 
yöneldiklerini söylemek yanlış olmayacaktır.14Modern toplum bu bağlamda sa-
natın kendi kurumsallığı ve inşasında bir zemin olduğu gibi, hem de yıkıcılığını 
kendi içinde taşıyan entropik bir görünüm sergilemektedir.

Modernliğin Krizinden Temsilin Krizine 

Modern topluma duyulan güven ve ilerleme miti Batı’da çok uzun ömürlü 
olmamıştır. Batı işçi sınıfı ayaklanmalarını bastırmış olsa dahi dünyanın nasıl 
ve kim tarafından yönetileceği sorunu hala sorun olmaya devam etmektedir. 19. 
yüzyılda feodal sınıfl arı tasfi ye eden burjuvazi sanatsal düzlemde kendi gerçekçi 

11 İsmail Tunalı, Marksist Estetik, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2003.
12 Michael, Löwy ve Robert Sayre, İsyan ve Melankoli Moderniteye Karşı Romantizm, Çev. Işık Er-

güden, Versus, İstanbul 2007, s. 28-30.
13 Charles Baudelaire, Modern Hayatın Ressamı, Çev. Ali Berktay, İletişim Yayınları, İstanbul, 

2003.
14 Ali Artun, “Kuramda Avangardlar ve Avangard Kuramı”, Avangard Kuramı içinde, Peter Bür-

ger, Çev. Erol Özbek, İletişim Yayınları, İstanbul, 2003, s. 10-11.
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anlayışının manifestosunu akademi ve avangard çekişmesinde ortaya koymuş-
tur.15 Batı düşüncesi ve sanat tarihinde en temel sorunlardan olan “gerçekliğin 
temsili sorunu” Antik Yunan düşüncesine kadar geri götürülmesine karşın Röne-
sans’ta aldığı biçim daha sonraki eğilim ve anlayışları beslemiştir. Batı perspektifi  
açısından ön-görünüşün tasvir ve temsiline odaklanan sanat klasizimde doğa ve 
nesnenin idealize edilmiş tasvirine yönelmişken, burjuvazinin kesin iktidarı ile 
birlikte gerçekçiliğe dönüşmüştür.16 Kendi dünya görüşüne duyduğu güvenle ön 
görünüşle yetinmeyen burjuvazi dünyanın yönetilmesinde elde ettiği başarıların 
yanı sıra, bilimdeki belli gelişmelere paralel olarak biçim ve öz tartışmasında ön 
görünüşün ötesine geçmeyi ve sanatta da nesnenin çevresini dolaşmayı hedef-
leyen perspektif anlayışına geçmiştir.17 Figüratif klasik temsil biçiminden soyut 
temsil biçimine yönelen Batı, sonunda “hazır-nesne” üzerinden kavramsal sana-
ta varmıştır. Bu gelişme kimine göre Batı sanatının üstünlüğünü oluştururken 
kimine göre ise sanatı kendi nihayetine hazırlayan yolda bir ara aşama özelliği 
taşımaktadır.18 Sanatsal anlatı ve üsluptaki değişimler Batı modernliğinin ve do-
layısıyla dünya görüşünün sınırlarına da işaret etmektedir. Sanatın “son anlatısı-
na dair” ipuçlarını da bu biçimsel uslup arayışlarında bulabiliriz. Batının kendi 
değerlerine karşı duyduğu kuşku imge aracılığı ile inşa ettiği sanatsal temsiller 
üzerinden tartışılmaktadır. I ve II. Dünya Savaşı yıllarında ortaya çıkan sanatsal 
arayışlar Savaşın getirdiği tahribata karşı yükselen karakterleriyle dikkat çek-
mektedir. Yerleşik sanat kurumlarına, estetik anlayışına karşı meydan okuyan 
Dada ve Sürrealizm hareketleri sanatın ontolojik karakterine karşı saldırıya geç-
mişler, skandallar yaratarak kendi karşı-sanat anlayışları bile nihilist bir sona ta-
şımakta bir sakınca görmemişlerdir.19 Siyasal ve toplumsal gelişmeler karşısında 
aldıkları politik tutumlarda çelişik bazı eğilimler sergilemiştir. Sürrealist ve Da-
dacı sanatçılar Troçkist ya da Stalinist olabildikleri gibi anarşist eğilimlere de ilgi 
duyabiliyorlardı.20 Ancak kesin olan bir şey vardı, modern çağın ürünü olan bu 
“avangard” eğilimler yine modernliğin araçlarıyla hareket ediyorlardı. Savaşın 
bitişi ve Amerika Birleşik Devletlerinin “yeni fi kirlere karşı” daha açık oluşu Av-
rupa içinde ortaya çıkan tüm bu arayışların yeni adresini bize işaret etmektedir. 
Modern sanatın “New York tarafından çalınışı”21 olarak adlandırılan bu yeni dö-

15 Ahu Antmen, Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalar, 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, çev. Ahu 
Antmen, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2008, s. 14-15.

16 Eğribel, a.g.y., s. 139.
17 Richard Apignanesi ve Chris Garratt, Yeni Başlayanlar İçin Postmodernizm, çev. Doğan Şahiner, 

Doğan Yayın Holding, İstanbul, 1996, s. 10-11.
18 Kusbit, a.g.y., s. 30-54.
19 David Hopkins, Dada ve Gerçeküstücülük, Çev. Suat Kemal Angı, Dost Kitabevi, Ankara, 2006.
20 Hopkins, a.g.y., s. 30- 31.
21 Serge Guilbaut, New York Modern Sanat Düşüncesini Nasıl Çaldı, Soyut Dışavurumculuk, 

Özgürlük ve Soğuk Savaş, çev. Elif Gökteke, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2009.
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nemde ABD’de tüm avangard yönelimler yeni bir eklemlenme yaşamıştır. Soğuk 
Savaş döneminde “Hür Dünya”nın “Demirperde”ye karşı savunusunu üstlenen 
avangard eğilimler ABD’nin müzelerinde kurumsallaşmıştır. 

1960’lı yıllar ise toplumsalın yerleşik kurumlarına karşı muhalefetini yükselt-
tiği son dönem olarak adlandırılabilir. Özellikle iki kutuplu sistem içinde sıkışan 
dünyada ortaya çıkan politik ve toplumsal gerilimler batı dünyasında yeni tanım 
ve arayışları eleştirel bir düzlemde yükselmesine neden olmuştur. Teknolojinin 
geldiği son nokta, bunun toplumsal düzeyde yarattığı olumsuz sonuçlar, 19. 
yüzyıldan sonra manifestoların yeniden yükselişine şahitlik edilmektedir. Guy 
Debord’un “Gösteri Toplumu”,22 David Lyon’un “Gözetim Toplumu”,23 Ulrick 
Beck’in “Risk Toplumu”24 olarak adlandırdıkları bu yeni dönem aynı zamanda 
bir tükenişe işaret etmektedir. Guy Debord’un başını çektiği “situasyonalist en-
ternasyonal” manifestoda Dadaist ve Sürrealist yaklaşımların tükenişini sanat 
düzeyinde nasıl gerçekleştiğini net bir dille anlatmaktadır.25

Sitüasyonalist Enternasyonalcilerle düşünsel ve organik bağı olan Jean Ba-
udrillard işi daha üst bir noktaya taşıyarak toplumsalın/siyasalın ve sanatın so-
nunu birlikte ilan eder.26 Sanat olanla olmayanın belirsizleştiği imgenin-temsi-
lin yanıltma ve yansıtma işlevinin ötesine geçerek bizzat kendisini “gerçeklik” 
olarak tanımladığı-Baudrillard’ın deyişi ile hiper gerçeklik- ve bu son noktada 
sanatın hükmünü kaybettiği bir alan olarak sanatın sonunun ilan etmektedir. Ba-
udrillard’ın ünlü Disneyland örneği tamda buna gönderme yapmaktadır. Sanat 
ve hayat yeniden birleşmiştir. Bu Batı düşüncesi içinde istenilir bir son olmasına 
karşın en azından Marksın beklediği gibi bir son ve birleşme olmadığı açıktır. 
Baudrillard bu durumdan narsisçe zevk alır gibidir ve “değersizleşmiş tüm imge 
biçimleri” içinde herhangi yeni bir değer peşinde koşmadan nihilist bir noktaya 
varmaktadır.27 

Marksın beklentisinin dışında toplumsal ve sanatın geldiği noktanın Hegel28 
ekseninde açıklanmasını sanat tarihçisi Artur C. Danto’da görürüz. Ünlü eseri 

22 Guy Debord, Gösteri Toplumu, çev. Ayşe Ekmekçi ve Okşan Taşkent, Ayrıntı Yayınları, 2006.
23 David Lyon, Gözetim Çalışmaları, çev. Ali Toprak, Kalkedon Yayınları, İstanbul, 2013.
24 Ulrich Beck, Risk Toplumu Başka Bir Modernliğe Doğru, Çev. Bülent Doğan, Kasım Özdoğan, 
İthaki Yayınları, İstanbul, 2011.

25 Guy Debord, “Sitüasyonların İnşası ve Uluslararası Sitüasyonalist Akımın Etkinlik ve Ör-
gütlenme Koşulları Üzerine Rapor”, çev. Kaya Özsezgin, Sanat Manifestoları içinde, Edit. Ali 
Artun, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010, s. 278-311.

26 Jean Baudrillard, , Sessiz Yığınların Gölgesinde ya da Toplumsalın Sonu, Doğu Batı Yayınları, An-
kara, 2010; Jean Baudrillard, Sanat Komplosu Yeni Sanat Düzeni ve Çağdaş Estetik, çev. Elçin-Gen 
ve Işık Ergüden, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010.

27 Daha 19. yüzyılda Nietzsche de benzer bir nihilist tepki göstermiştir. Ama o modern toplu-
mun getirdiği yenilikler karşısında öfkelidir.

28 Burada Francis Fukuyama’nın “tarihin sonu” savının da Hegel çıkışlı olduğunu hatırlatmak-
la yetinelim.
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“Sanatın Sonundan Sonra”29da günümüz sanatını modern Batı düşüncesinin iz-
lerini takip ederek “sanatın kendi özünü ortaya” çıkarma serüvenin nihayeti ola-
rak görmektedir. Sanat kendi ontolojik konumuna ancak ulaşmıştır. Farklı çıkış 
noktasına sahip olmalarına karşın her iki isimde Amerikalı ünlü ismi Andy War-
hol üzerinde anlaşmış gibidir. Modern estetik düşüncesinin tüm çıkış noktalarını 
yıkması ile ünlenen Andy Warhol, dahi, belli bir misyon üstlenmiş, dışsal estetik 
kurallarla biçimlenmiş, tek ve biricik sanat eserine karşı, defalarca üretilebilen 
aynı nesnelerin, hiçbir imge değeri taşımadan bir ticaret ve arzu nesnesi olarak 
düşünmüştür. Böylece tüccar kişilik ve sanatçı kişilik aynı potada birleşerek sa-
natı hayatla yeniden bütünleştirmiştir. 

Sonuç

Bu gün gelinen noktada Batı değerlerinin açmaz ve dekadanlaşmasını en açık 
şekilde sanat düşüncesinde gözlemlenmektedir. Modern toplumu son noktada 
idealize edip “düzen içinde ilerlemeyi” amaçlayan Batı, modern toplumun aç-
mazları karşısında son sözünü söylemiş gibidir. Batı sanatı geldiği son aşamada 
hem kendi varlığına nihilist bir anlamda saldıran hem de tam da böyle olması ge-
rekiyordu türünde ironik bir kabul tarzı sergilemektedir. Yeni bir söz söylemek-
ten kaçınması ise egemenlik ilişkilerine gelebilecek olası zarardan çekinmesidir. 
Batının dünya egemenliği yaygınlaşıp derinleştikçe, düzenin ortakları “çevrede 
de” olsalar benzer sorunları yaşadıklarına ve aynı açmazların onlar içinde geçerli 
olduğuna dair ikna ya çalışılmaktadır. 

Elbet sanatın sonuna gelindiğine dair iddiaların belli bir zemini vardır. Bi-
ten burjuva sınıfının yükselişi ile birlikte kendi kurumsallığını inşa eden modern 
güzel sanatlar sistemidir. Kaldı ki akademiye ve müzeleşmeye dayalı örgütsel 
yapı tamamen yok olmuş da değildir. Tüm dünyada Batı merkezli sanat üretimi 
“ güncel sanat” pratikleri adı altında bienal gibi etkinliklerle devam etmektedir. 
Batının çevresini oluşturan ülkelerde gerçekleşen bu etkinlikler aracılığıyla Batı-
lı olmayanın kültürel temsilleri de Batı bünyesine katılmakta ve işlevsizleşerek 
tüketilmektedir. 

29 Arthur, C. Danto, Sanatın Sonundan Sonra, çev. Zeynep Demirsü, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 
2010.


