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ÖZET	

“Postmodern	 Kültür	 Ortamında	 Güncel	 Sanat	 Yaklaşımlarına	 İlişkin	 Bir	 Bakış”	 adlı	 tez	

çalışması,	 Modernizm’e	 bir	 alternatif	 olarak	 görülen,	 bazı	 araştırmacılar	 için	 modernizmin	

deformasyonu	olan	Postmodernizm’i	incelemektedir.	Postmodernizm,	yaşamın	bütün	alanlarını	

etkilemiştir.	 1970’lerden	 başlayarak	 yaygınlaşan	 postmodern	 kavramı	 çok	 sayıda	 bilimsel	

araştırmanın	 konusunu	 oluştururken,	 süreç	 içinde	 savları	 ve	 karşı	 savları	 genişlemiştir.	

Postmodernizm’in	 biçimlediği	 yeni	 kültürel	 yaşam,	 o	 kültürün	 sanatsal	 üretim	 ve	 tüketim	

alışkanlıklarını	 da	 değiştirmiş	 ve	 dönüştürmüştür.	 Birçok	 araştırmacı	 tarafından	 radikal	 bir	

dönüşüm	olarak	değerlendirilen	postmodernizm	sanatsal	yansımalarda	çeşitlilik	gösterir.	Tekil	

bir	 ekolün	 değil,	 bir	 durumun	 adlandırılmasında	 kullanılan	 postmodernizm	 çatısı	 altında	 çok	

sayıda	 sanat	 akımı	 geliştirilmiştir.	 Ancak	 bu	 akımlar	Modernizm’de	 olduğu	 gibi	 sistematik	 bir	

kronoloji	 izlemediği	 gibi	 kurallar	 ve	 ilkeler	 bağlamında	 da	 birbirinden	 kesin	 çizgilerle	

ayrılamazlar.	Postmodern	akımlara	birer	deneme	yöntemi	olarak	bakılması	gerekir.	

Tez	 çalışmasında;	 bu	 denemelerden	 biri	 olan	 “Pittura	 Colta	 (Kültür	 Resmi)”	 akımı	

bağlamında	 yapılan	 görsel	 çalışmalar	 yer	 almaktadır.	 Kuramsal	 bağlamda	 Postmodernizm’in	

anlam,	kapsam	ve	kültürel	koşulları	tartışıldıktan	sonra,	resim	alanında	çalışmalarını	sürdüren	

bir	 araştırmacı	 olarak	 Postmodernizm’in	 görsel	 yansımaları,	 on	 ayrı	 resim	 çalışması	 ile	

somutlaştırılmıştır.	 Resim	 çalışması	 sonucunda	ortaya	 çıkan	ürünler,	 postmodern	ürün	olarak	

yorumlanmıştır.	 Yapılan	 resimlerde;	 Pittura	 Colta	 akımının	 savlarına	 uygun	 olarak	 dünya	

kültürüne	 kendi	 alanlarında	 katkıda	 bulunmuş	 olan,	 uygarlığın	 gelişmesinde	 dönüm	noktaları	

yaratan	kişiliklerin	biyografileri	tema	olarak	seçilmiştir.	Seçilen	öznelerin,	kendi	dönemlerinde	

sanatçılar	 tarafından	 yapılmış	 ya	 da	 fotoğraflanmış	 portreleri,	 çalışmaların	 birinci	 aşamasını	

oluşturmaktadır.	Bu	aşamada	akademik	gerçekçiliğe	sadık	kalınan	yağlı	boya	tekniği	ile,	portreler	

yeniden	 yapılandırılmıştır.	 Yağlı	 boya	 portreler	 çalışmaların	 ikinci	 aşamasında	 dijital	 ortama	

aktarılmış,	 postmodern	 yorumlama	 bu	 aşamada	 gerçekleştirilmiştir.	 Çalışmaların	 ikinci	

aşamasında	 Postmodernizm’in	 kullandığı	 pastiş,	 ironi,	 metinlerarasındalık	 ve	 zaman-mekan	

sıkışması	 yöntemleri	 kullanılmıştır.	 Söz	 konusu	 ikinci	 aşama	 dijital	 olanaklarla	 tasarlanarak,	

dijital	baskı	yöntemiyle	sonuçlandırılmıştır.	

Postmodernizm’i	 karakterize	 eden	 temel	 kavramların	 deneysel	 olarak	 gösterilebilmesi	

olanağı	açısından,	uygulamalı	olan	bu	tez	çalışmasının	araştırmacılara	görsel	kaynak	olarak	yarar	

sağlayacağı	umulmaktadır.	

	
Anahtar	Kelimeler:	Modernizm,	Postmodernizm,	Pittura	Colta,	ironi,	alıntılandırma.	
	
Danışman:	Doç.	Hüseyin	SÖNMEZ,	Mersin	Üniversitesi,	Resim	Anabilim	Dalı,	Mersin.	
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ABSTRACT	

This	 thesis,	 entitled	 "An	 Overview	 of	 Contemporary	 Art	 Approaches	 in	 Postmodern	

Cultural	Environment",	examines	Postmodernism,	which	is	seen	as	an	alternative	to	Modernism,	

and	as	the	deformation	of	modernism	for	some	researchers.	Postmodernism	has	affected	all	areas	

of	life.	The	concept	of	postmodern,	which	has	become	widespread	since	the	1970s,	has	been	the	

subject	 of	 numerous	 scientific	 researches,	 while	 its	 arguments	 and	 counter	 arguments	 have	

expanded.	 The	 new	 cultural	 life	 shaped	 by	 postmodernism	 has	 changed	 and	 transformed	 the	

artistic	production	and	consumption	habits	of	that	culture.	Postmodernism,	which	is	regarded	as	

a	 radical	 transformation	 by	 many	 researchers,	 varies	 in	 artistic	 reflections.	 Numerous	 art	

movements	have	been	developed	under	the	umbrella	of	postmodernism,	which	is	used	to	name	a	

situation,	not	a	single	school.	However,	these	trends	do	not	follow	a	systematic	chronology	as	they	

do	in	Modernism	and	they	cannot	be	separated	from	each	other	in	terms	of	rules	and	principles.	

Postmodern	trends	should	be	considered	as	trial	methods.	

In	this	thesis,	visual	studies	in	the	context	of	one	of	these	trials,	"Pittura	Colta”	(Culture	

Image),	 are	 included.	 After	 discussing	 the	 meaning,	 scope	 and	 cultural	 conditions	 of	

Postmodernism	in	the	theoretical	context,	the	researcher,	who	continued	his	studies	in	the	field	

of	painting,	embodied	the	visual	reflections	of	Postmodernism	with	ten	separate	painting	studies.	

The	products	resulting	from	the	painting	work	have	been	interpreted	as	postmodern	products.	In	

the	pictures;	The	biographies	of	personalities	who	have	contributed	to	the	world	culture	in	their	

own	fields,	which	have	created	milestones	in	the	development	of	civilization,	have	been	chosen	as	

the	theme	in	accordance	with	the	arguments	of	the	Pittura	Colta	movement.	The	first	stage	of	the	

works	is	the	portraits	of	the	selected	subjects	made	or	photographed	by	artists	in	their	own	time.	

At	this	stage,	the	portraits	were	restructured	with	the	oil	painting	technique,	which	remained	true	

to	academic	realism.	Oil	painting	portraits	were	transferred	to	digital	media	in	the	second	stage	

of	the	studies	and	postmodern	interpretation	was	realized	in	this	stage.	In	the	second	stage	of	the	

studies,	 the	 pastiche,	 irony,	 intertextuality	 and	 time-space	 compression	 methods	 used	 by	

Postmodernism	were	used.	This	second	stage	was	designed	with	digital	means	and	concluded	

with	digital	printing	method.	

It	is	hoped	that	this	applied	thesis	will	be	beneficial	for	the	researchers	as	a	visual	resource	

in	order	to	demonstrate	the	basic	concepts	that	characterize	postmodernism	experimentally.	

	

Keywords:	Modernism,	Postmodernism,	Pittura	Colta,	irony,	quotation.	

Advisor:	Assoc.	Hüseyin	SÖNMEZ,	Mersin	University,	Department	of	Painting,	Mersin.	
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GİRİŞ	

Postmodernizm,	 Modernizm’in	 ideal	 değerlerine	 karşı	 bir	 tepki	 olmanın	 yanı	 sıra;	

20.yy’ın	kültür	teorilerindeki	evrenselci	bakış	açısına	kuşkuyla	bakan	eleştirel	bir	tutumu	ifade	

eder.	Taraftarlarından	çok	karşıtların	eleştirisiyle	dünya	gündemine	1970’lerden	sonra	yerleşen	

Postmodernizm;	ekonomiden	siyasete,	sanattan	inanca	kadar	her	düşünce	düzleminde	tartışma	

konusu	olan	bir	kavramdır.	Üzerinde	çok	sayıda	araştırma	ve	yorum	yapılan	kavram;	öylesine	

çok	 yorum	 çeşitliliğine	 maruz	 kalmıştır	 ki;	 kavramı	 ancak	 ortak	 yorumların	 toplamıyla	

tanımlamak	olası	hale	gelmiştir.	Bu	süreç	2000’li	yıllara	kadar	sürmüş;	2000’li	yıllardan	sonra	

küreselleşmeci	 kültürel	 dönüşümlerle	 Postmodernizm’in	 klişeleşmiş	 önermeleri	 yeni	

tartışmaların	 da	 eklenmesiyle	 boyut	 değiştirmiştir.	 Bu	 süreçte	 Postmodernizm’in	 sonu	 ya	 da	

Modernizm	ve	Postmodernizm	karşıtlığını	ortaklaştıran	Metamodernizm	kavramları	tartışmaya	

sokulmuştur.	 Ancak	 Metamodernizm,	 içinde	 bulunduğumuz	 yıllarda	 sanatta	 ve	 kültürel	

yaşantıda	 postmodern	 tartışmalarını	 henüz	 bitirmemiştir.	 Metamodernizm’in,	

Postmodernizm’in	 anti-modernist	 tutumuna	 bir	 ölçüde	 katılırken;	 Postmodernizm’i	 de	

onaylamayıp,	 güçlü	 biçimde	 eleştirmesi,	 Postmodernizm	 tartışmalarına	 yeni	 boyut	

kazandırmıştır.	 Gelişmeler	 Postmodernizm’i,	 modern	 karşısında	 tek	 tartışma	 odağı	 olmaktan	

çıkarmış,	 Modernizm’e	 yönelik	 postmodern	 eleştirilerin	 yeniden	 süzgeçten	 geçirilmesine	 yol	

açmıştır.	 Postmodern	durumun	 yarattığı	 olguların	 analizi	 ve	 eleştirisi,	 çok	 sayıda	 postmodern	

savın	 dayanaklarının	 zayıf	 olduğunu	 ortaya	 koyulmuş	 olmasıyla	 birlikte,	 bunların	 bütünüyle	

yersiz	eleştiriler	olmadığı	da	Metamodernizm	tarafından	ileri	sürülmüştür.	Modernizm’e	yönelik	

görüş	gruplarının	konumlanışını	şematik	bir	anlatımda	görmek,	görüşler	arasındaki	ilişki	ağının	

daha	net	fark	edilmesini	sağlayacaktır:	
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Şekil	1:	Modernizm’e	yönelik	görüş	gruplarının	konumlanışı.	

	

Sıklıkla	 Modernizm’in	 eleştirisi	 olarak	 görülen	 Postmodernizm;	 bir	 ekol	 ya	 da	 dünya	

görüşü	 olmaktan	 çok	 kültürel	 bir	 durum	 ya	 da	 Modernizm’in	 deformasyonu	 olarak	

düşünülmüştür.	Bu	nedenle	Rasyonalizm,	İdealizm,	Materyalizm	ya	da	Modernizm	gibi	bir	eğilim	

değil;	tüm	zamanları	eş	zamanlı	biçimde	tartışan	ya	da	tabuları	kıran	ancak	yerine	doğrudan	bir	

teori	 üretmeyen	 eğilim	 olarak	 değerlendirilmektedir.	 Şüpheciliği,	 ironisi	 ve	 gündelik	 yaşam	

sıradanlığıyla	bir	tür	değer	karşıtlığı	olarak	algılanmıştır.	Kellner’e	göre;	

MODERN YA DA 
POSTMODERN 

OLMADAN ÇAĞDAŞ 
OLMANIN OLASILIĞI VAR 

MI DIR?

KÜRESELLEŞMECİ YENİ 
TEORİLER METAMODERNİZM

YAPAY ZEKA DÜNYASININ  
HAZIRLIYACAĞI YAKIN GELECEK 

TEORİLERİ

21. YÜZYILIN GETİRDİĞİ 
YENİ YAŞAM KOŞULLARI
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Toplumsal	 teorideki	 ilk	Postmodernizm	tartışmaları,	Moderniteyi	Postmoderniteden	açıkça	
ayırmada	 ve	 postmodern	 durumu	 ya	 da	 postmodern	 toplumu	 üreten	 tarih	 ve	 toplumdaki	
kopuşu	 neyin	 ürettiğini	 belirtmede	 görülen	 başarısızlık	 tarafından	 gölgelenir.	 Bu	 durum;	
hem	 özenli	 ve	 ayrıntılı	 bir	 teorik	 analizi,	 hem	 de	 nasıl	 olup	 da	modernitenin	 postmodern	
duruma	 dönüştüğünü	 anlatacak	 tarihsel	 bir	 açıklamayı	 ya	 da	 anlatıyı	 gerekli	 kılmaktadır	
(Kellner,	1994:	245).	

Ancak	 Postmodernizm’in	 diğer	 ‘izmlerden’	 farklı	 olarak	 düşünce	 kurucuları	 ya	 da	

sistematik	 teori	 üreticileri	 yoktur.	 İlk	 kez	 1970’lerde	 kavram	 olarak	 felsefe	 ve	 sanat	 alanında	

kullanılan	 Postmodernizm;	 keskin	 sınırlarla	 tanımlanamaz	 olarak	 görülmüştür.	 Çoğul	 stil	 ve	

teori	 sarmalı	 içinde	 gelişen	Postmodernizm,	 1960’ların	 popüler	 kültür	 ortamından	 beslenmiş;	

Feminizm,	 Neo-Dışavurumculuk	 ve	 Kavramsal	 Sanat	 teorilerinden	 alıntılar	 yapmıştır.	

Postmodernizm’i,	 bir	 tepki	 hareketi	 olarak	 değerlendirdiğimizde;	 İdealizm’e,	 bilimi	 formüle	

eden	 evrensel	 ilkelere,	Modernizm’in	 gerçekçilik	 arayışına	 karşı	 koyuş	 olarak	 değerlendirmek	

mümkündür.	 Postmodernizm’in	 kuşkuculuğu	 sistematik	 bir	 kuşkuculuk	 değildir.	 Evrensel	

keskinliklere	 meydan	 okuyan,	 bireysel	 deneyimin	 yorumunu	 gerçeğin	 önüne	 koyan,	 zaman	

zaman	da	 çelişkili	 anlam	katmanlarını	 aynı	 olgu	 içinde	 yorumlayan	birçok	 yüzü	olan	düşünüş	

biçimidir.	Huyssen,	postmodern	sürecin	başlangıcında	tanık	olunan	gelişmeleri	şöyle	özetler:	

1960’ların	 sanat,	 mimari	 ve	 edebiyatını	 betimlemek	 için	 kullanılan	 dil	 hala	 avantgardizm	
retoriğinden	ve	“modernleşme	 ideolojisi”nden	kaynaklanırken	(ve	böyle	olması	makuldür),	
“postmodernizm”	 terimi	 ancak	 1970’lerde	 yaygın	 bir	 güncellik	 kazandı.	 Bununla	 birlikte,	
1970’lerdeki	kültürel	gelişmeler,	ayrı	bir	betimlemeyi	yetkili	kılacak	denli	farklıdır.	Aslında,	
başlıca	 farklılıklardan	 biri,	 avantgardizm	 retoriğinin	 1970’lerde	 solup	 gitmiş	 olması	 gibi	
görünüyor;	öyle	ki,	 artık	belki	de	 şimdi	 sahici	bir	postmodern	ve	post-avangard	kültürden	
söz	edilebilir	(Huyssen,	1994:	121).	

Postmodernizm’in	 en	 önemli	 özelliği,	 sanatın	 ne	 olması	 gerektiğini	 tanımlamayı	

reddetmesidir.	Sanat	ve	gündelik	hayat	arasındaki,	yüksek	kültür	ve	kitle	kültürü	arasındaki	fark	

bütünüyle	 daraltılmış,	 yerleşik	 kuralların	 ihlal	 edilmesi,	 yeni	 bir	 özgürlük	 dönemi	 olarak	

değerlendirilmesini	 sağlamıştır.	 Ancak	 bu	 değerlendirme	 bir	 kanıt	 ya	 da	 teoriye	 dayanmadan	

çoğunlukla	çatışmacı	ve	tartışmalı	söylemlerle	gerçekleştirilmiştir.	Farklı	sanatsal	yöntemler	ve	

dönemler	 birbirleriyle	 eklemlenerek	 yalnızca	 bireysel	 öz	 bilinç	 rehberliğinde	 olgunlaştırılan	

stiller	 yaratılmıştır.	 Aynı	 sanatçının	 bile	 iki	 ürünü	 arasında	 aynı	 mantıksal	 yöntemin	

kullanılmamış	 olması,	 sıradanlık	 ve	 rastlantısallığın	 bir	 yöntem	 olarak	 benimsendiğine	 ilişkin	

izlenim	yaratmıştır.	Ramaut’a	göre;	

Postmodernlik	 bir	 akım	 değildir;	 avangard	 hareketinin	 çözülmesinden	 sonra	 ortaya	 çıkan	
yollar	 göz	 önüne	 alınacak	 olursa,	 postmodernliğin	 ne	 bir	 okul,	 ne	 de	 estetik	 ilkelerde	
birleşmiş	bir	 topluluk	hareketi	olduğu	anlaşılır.	Bu	 sözcük	 ilk	kez	Avrupa’da	 Jean-François	
Lyotard’ın	 1979	 tarihli	 La	 condition	 post-moderne	 (Postmodern	 Durum)	 adlı	 kitabında	
görülür	ve	sonra	Avrupa’da	kullanımı	yaygınlaşır.	Kitap	aslında	“bilginin	ileri	toplumlardaki	
durumu”	 üzerine	 bir	 yazıdır;	 yazar	 burada	 “bu	 terim	 Amerika’daki	 sosyologların	 ve	
eleştirmenlerin	 yazılarında	 sık	 sık	 geçer”	 der	 ve	 endüstri	 sonrası	 toplumlar	 ile	 postmodern	
diyebileceğimiz	 kültürler	 arasında	 bir	 eşdeğerlilik	 oluşturabileceğimizi	 söyler	 (Ramaut,	
2002,	11).	
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Materyalizm	 ve	 Varoluşçuluğun	 Avrupa’da	 etkisini	 yitirmesiyle	 gelişen	 yeni	 Nihilist	

felsefeler,	Modernizm’in	umutları	altüst	eden	ütopyalarının	yıkılışını	konu	etmişlerdir.	Deleuze,	

Lyotard,	 Baudrillard	 ve	 Foucault	 gibi	 düşünürlerin	 savları	 postmodernistlerin	 kendilerini	

açıklamak	 için	 kullandıkları	 başvuru	 önermeleri	 haline	 gelmiştir.	 Söz	 konusu	 düşünürlerin	

nesne	 ve	 özne	 algıları	 arasındaki	 değişkenlikleri	 tartışıp;	 “evrensel	 gerçeklik	 yoktur”	 yargısına	

varmaları,	 postmodernistlerin	 en	 önemli	 düşünsel	 dayanağı	 haline	 gelmiştir.	 Bu	 yargıya	 bağlı	

olarak	 tarihsel	 anlatıların	 ya	 da	 üst	 anlatıların	 olmaması	 görüşü	 bir	 kayıp	 olarak	 değil;	

özgürleştirici	bir	yorum	olarak	değerlendirilmiştir.	Böylece	postmodern	sanat	görüşü,	estetiğin	

anlamsız	kılındığı	 ekol	manifestolarının,	 özgürlüğü	kısıtlayıcı	 yaptırımlar	olarak	görüldüğü	bir	

yoruma	 ulaşıp;	 sanatın	 özgür-sembol	 ve	 imge	 kullanım	 alanı	 olarak	 görülmesini	 sağlamıştır.	

Baudrillard	 postmodernistlerin	 gerçeklikten	 uzlaştıklarını	 vurgulayarak,	 durumu	 şöyle	 ifade	

etmiştir:	
Onlar	 anlam	 yerine	 gösteri	 istemektedirler.	 Hiçbir	 çaba	 onları	 içerikleri	 ya	 da	 kodun	
ciddiyetine	 inandırmada	 yeterince	 kandırıcı	 olamamıştır.	 Gösterge	 isteyen	 insanlara	mesaj	
verilmeye	 çalışılmaktadır.	 Oysa	 onlar	 içinde	 bir	 gösterge	 olması	 koşuluyla	 tüm	 içeriklere	
tapmaktadırlar.	Yadsıdıkları	şey	anlamın	diyalektiğidir	(Baudrillard,	1991:	12).	

Lyotard’ın	betimlemesine	göre,	gerçeklik	bir	kelime	oyunuydu.	Bu	yoruma	göre;	sanatta	

gerçekliği	 aramak	 yabancılaşmış	 bir	 oyun	 oynama	 biçimi	 olarak	 modern	 sanatçılarca	 hayata	

geçirilmiştir.	 Modernizm’in	 evrensel	 gerçekçilik	 arayışı,	 her	 defasında	 bir	 denemeden	 öteye	

gitmeyen	ütopik	çaba	olarak	algılanması	sonucunu	doğurmuştur.	

Bu	 durumda,	 “...gerçeğin	 temel	 tanımı	 şudur:	 Gerçek,	 eşdeğerli	 bir	 yeniden	 üretimi	mümkün	
olandır	 -gerçek	yalnızca	yeniden	üretilebilir	olan	değildir,	her	zaman	zaten	yeniden	üretilmiş	
olandır,	 hipergerçekliktir”.	 Bu	 perspektiften	 bakıldığında,	 modeller,	 iç	 mekân	 tasarımına	
ilişkin	 el	 kitapları,	 jimnastik	 videokasetleri	 ve	 tüm	 diğer	 taklit	 etme	 modelleri,	 gerçeği	
önceler	ve	gerçek	ile	gerçek	olmayan	arasındaki	ayrımın	artık	belirgin	ya	da	geçerli	olmadığı,	
‘suretler’in	 ‘gerçek’i	 oluşturduğu	 ve	 ‘gerçek’	 sayıldıkları	 hiper	 gerçek	 bir	 toplumda	
sonsuzcasına	yeniden	üretilirler.	(Kellner,	1994:	S.	231)	

Sanatçılar,	 kuramcılar	 ve	 tarihçiler	 Modernizm’in	 temel	 varsayımlarını	 sorgulayıp	

entelektüel	 paradigmalarını	 alaşağı	 ederken;	 özerk	 saf	 sanat	 eseri	 kavramını	 bütünüyle	

değiştirdiler.	Foster’in	teorilerine	dayalı	olarak	Modernizm’in	başarısızlıklarının,	postmodernin	

muhalif	 tutumunu	 yarattığı	 savunulmuş,	 yaratma	 kavramının	 yerine	 kolektif	 tasarım	 kavramı	

yerleştirilmiştir.	 Bu	 dönüşüm	 uzun	 yıllar	 sanatı	 bağlayan,	 sanatçının	 özgün	 ve	 yaratıcı	 olma	

zorunluluğunu	 ortadan	 kaldırmış;	 her	 bireyin	 eğer	 isterlerse	 kolayca	 sanatsal	 çaba	 içine	 girip	

kendilerini	sanatçı	olarak	ilan	etmelerini	olanaklı	kılmıştır.	

Postmodern	Sanat	tartışmalarının	bir	karmaşa	içinde	sürmesinin	önemli	nedenlerinden	

biri	 de	 Çağdaş	 Sanat	 kavramıyla	 örtüştürülmesidir.	 Teknik	 olarak	 bakıldığında	 Postmodern	

Sanat,	modernden	sonra	gelen	anlamını	taşır.	1970’lerden	başlayıp	ortalama	elli	yıllık	bir	süreci	

kapsar.	Çağdaş	 sanat	 ise;	 zaman	dilimine	atıfta	bulunarak	yaşanan	dönemden	elli	 yıl	 öncesine	

kadar	uzanır.	Bu	durum,	iki	kavramın	birbiriyle	karıştırılmasına	neden	olmuştur.	Aslında	hiçbir	
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kural	 tanımayan	 postmodern	 yorum;	 postmodern	 olmayan	 hatta	 Postmodernizm’i	 eleştiren	

birçok	 sanat	 ürününün	 postmodern	 olarak	 etiketlenmesine	 neden	 olmuştur.	 Oysa	 çok	 sayıda	

avangart	 ekol	 postmodern	 olmadığı	 gibi,	 hem	 Modernizm’in	 hem	 de	 Postmodernizm’in	

karşısında	 yer	 almıştır.	 Bu	 nedenle	 bir	 sanat	 ürününe	 postmodern	 etiketi	 iliştirmeden	 önce	

ürünün	üretim	tarihine	değil,	ürünün	anlatım	ve	söylem	diline	bakılmasını	gerekli	kılar.	Çünkü	

ne	teknikler	ne	de	tasarım	yöntemleri	Postmodernizm’de	sınırlandırılmadığı	için,	anlam	analizi	

gerçekleştirilmeyen	 her	 ürün	 postmodern	 olarak	 değerlendirilebilir.	 Böyle	 bir	 durumda	

postmoderni,	anlam	boyutunda	ayırt	etmek	en	güvenli	yol	olarak	kabul	edilmektedir.	

Postmodern	 kültür	 konularına	 odaklanan	 eleştirel	 postmodern	 sanatçılar;	 postmodern	

dünyanın	karanlık	yanını	ele	alıp	bu	dünyayı	olması	gereken	dünya	olarak	değil,	kabullenilmesi	

gereken	 bir	 dünya	 olarak	 yorumlamışlardır.	 Böylece	 Modernizm’in	 suçlandığı	 seçkinci	 ve	

gelişmeci	tavrının	karşısında	durulmuş,	anlamsız	ve	saçma	olsa	da	yaşanan	dünyanın	kaçınılmaz	

olduğu	savunulmuştur.	Bu	dünya	ne	kadar	tuhaf,	tutarsız	ya	da	saçma	olursa	olsun,	olduğu	gibi	

kabul	edilmesi	gerektiği	savunulmuştur.	Bauman;	benzer	savunmanın,	sanatın	geçerliliği	bulma	

çabalarında	da	görüldüğünü	açıklamıştır:	

Postmodern	kültür;	-Jean	Baudrillard’ın	deyimiyle,	bir	temsil	(representation)	kültürü	değil	
bir	 taklit	 (simulacrum)	 kültürü	 olan	 postmodern	 kültürün-	 içinde	 bulunduğu	 durumu	
paylaşıyor.	 Bugün	 sanat,	 pek	 çok	 alternatif	 gerçeklikten	 sadece	 biridir	 (ve	 tersinden	
söylersek,	 toplumsal	 gerçeklik	 denen	 şey	 pek	 çok	 alternatif	 sanattan	 sadece	 biridir).	 Ve	
burada	her	bir	gerçeklik,	kendi	kendini	ispatlamak	ve	doğrulamak	için	kullandığı	kendi	zımni	
varsayımlarına	ve	açıkça	ilan	edilen	prosedür	ve	mekanizmalarına	sahiptir.	[Dolayısıyla	da]	
bu	 birçok	 gerçeklik	 arasında	 hangisinin	 “daha	 gerçek”	 olduğunu,	 hangisinin	 birincil	
hangisinin	 ikincil	 olduğunu	 ve	 hangi	 birinin	 diğerlerinin	 doğruluk	 ya	 da	 yeterliliğinin	
ölçülmesinde	 kullanılacak	 referans	 noktası	 ve	 ölçüt	 olacağını	 sormak	 her	 geçen	 gün	 biraz	
daha	zorlaşıyor;	buna	karar	vermek	ise	daha	da	güçleşiyor	(Bauman,	2000:	143).	

Tür	 ve	 stillerin	 karışımı	 olarak	 Postmodernizm,	 sanat	 ürününün	 bir	 anlam	 bankası	

olduğu	fikrini	reddetmiş,	anlamın	tamamlanabilmesi	için	izleyici	ile	buluşmasını	ön	koşul	olarak	

kabul	etmiştir.	Böylece	anlam,	sanatçı	tarafından	değil	izleyici	tarafından	ürüne	eklemlenen	bir	

parça	haline	gelmiştir.	Postmodernist	üretimin	çok	anlamlılığı	o	üretimi	 izleyen	her	 izleyicinin	

zihninde	oluşan	anlamların	toplamıdır.	Böyle	bir	anlayışla	sanat	ürünü	gerçekleştiğinde	sanatçı	

doğal	 olarak	 sanat	 tüketicisinin	 gereksinimine	 uygun	 etki	 yaratmayı	 seçer.	 Artık	 sanat,	

tüketicinin	eğlence	ve	gösteri	seçkisini	uyarmak	üzere	kurgulanır.	Bu	pencereden	bakıldığında	

ürün;	 sanatçı,	 küratör	 ve	 tüketicinin	 ortak	 üretimi	 haline	 gelir.	 Gösteri	 odaklı	 üretimler,	

postmodern	 stillerin	 çeşitlenmesine	 neden	 olmuş	 her	 yeni	 yılın	moda	 eğilimleri,	 postmodern	

ürünlere	kolayca	eklemlenmiştir.	Postmodern	sanatın	tüm	yorumlar	ortaklığında	vazgeçemediği	

üç	temel	tutumundan	söz	edilebilir:	

ü Anında	 anlam	 oluşturmak:	 Postmodernizm’de	 izleyici	 ekseninde	 üretilen	

anlam	 yalnızca	 anlam	 çeşitliliği	 yaratmaz,	 aynı	 zamanda	 anlamın	 zaman	 dilimini	 de	 kısaltır.	

Ürünün	şu	andaki	 taşıdığı	 anlam	bir	 sonraki	 izleyicinin	zihninde	 tamamlanan	anlamla	kolayca	
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değişime	uğrar.	Böylece	postmodern	üründe	anında	paylaşım	ve	anlamlandırma	geçerli	olduğu	

için	anlam	kalıcı	değil,	sık	sık	değişen	hatta	birbiriyle	çelişen	söylemler	toplamına	dönüşür.	

ü Postmodern	sanatta	her	şey	yapılabilir:	Marcel	Duchamp’ın	başlattığı	sanatın	

değer	 sistemini	 tartışan	 endüstriyel	 nesne	 çalışmaları,	 postmodernistlere	 ilham	 vermiş;	 her	

materyalin	 sanatın	 malzemesi	 olabileceği	 savı	 postmodern	 ilkeler	 arasında	 yerleşik	 hale	

gelmiştir.	 Bu	 görüş,	 yalnızca	 ürünün	materyalindeki	 özgürleşme	 olarak	 gerçekleşmemiş,	 aynı	

zamanda	 ürünün	 söyleminin	 de	 ‘her	 şeyin	 aynı	 zamanda	 sanatsal	 söylem	 taşıyıcısı’	 olacağı	

görüşüne	uzanmıştır.	Sanatçının	materyali	bir	sanat	ürünüymüş	gibi	sergilemesi,	ürünün	sanat	

olması	 için	 yeterli	 eylem	 olarak	 kabul	 edilmiştir.	 Bu	 durumda	 her	 nesne	 sanat,	 her	 söylem	

estetik	söyleme	dönüşebilir.	Yeter	ki	izleyici	gördüğünü	sanat	olarak	algılasın.	

ü Düşünce	 sanat	 ürününden	 önemlidir:	 Modernizm’in,	 sanat	 ürünü	 nesnesine	

verdiği	değeri,	postmodernistler	küçümsemiş	olmakla	birlikte;	bütünüyle	reddettikleri,	ürünün	

nesnel	 kimliği	 değil,	 ürünün	 seslendiği	 söylem	 biçimidir.	 Bu	 tutum	 Kavramsal	 Sanat’tan	

alınmıştır.	 Ancak,	 bütünüyle	 Kavramsal	 Sanat	 ilkeleri	 gözetilmemiştir.	 Postmodernistler	 için,	

ürünün	 söylemi	 izleyici	 tarafından	 anlamlandırıldığı	 için	 fikir	 sanatçıdan	 çıksa	 bile	 aynı	 fikrin	

izleyici	 tarafından	 benimsenmesinin	 bir	 güvencesi	 yoktur.	 Oysa	 Kavramsal	 Sanat’ta,	 sanatçı	

kendi	fikrini	izleyicisine	benimsetir,	gerektiğinde	onun	kafasının	karışık	olmasını	sağlar.	Kontrol	

sanatçının	elindedir.	

Postmodern	teori	estetik	tüm	bilgileri,	algı	biçimlerini	ve	varoluş	bilincini	göreceli	olarak	

kabul	 eder.	 Yukardaki	 ilkelerden	 de	 anlaşılacağı	 gibi	 postmodernitenin	 kilit	 konsepti	

çoğulluktur.	 Modern	 çağın	 yeniyi	 yaratma	 arzusu	 reddedildiği	 için	 modernitenin	 reddettiği	

geçmiş,	yeniden	değer	kazanmıştır.	Bir	postmodern	sanatçı	için	Antik	Yunan’dan	Romantizm’	e	

kadar	 her	 dönemin	 estetik	 ifade	 biçimi	 alıntılandırılabilir	 ve	 eş	 zamanlı	 olarak	 sonsuz	 sayıda	

dönemin	 ifade	biçimlerinden	bir	kolaj	üretilebilir.	Aynı	görüntü	 içinde	Antik	Yunan	estetiği	 ile	

Orta	Çağ	estetiği	bir	arada	kullanılabilir.	Her	hangi	bir	mantık	akışı	olmadan	mitolojik	bir	öykü	

güncel	 bir	 bilim-kurgu	 öyküsüyle	 birleştirilerek	 yeni	 bir	 öykü	 oluşturulabilir.	 Postmodern	

Sanatçı	için	tüm	zamanlar,	stiller	ve	dünya	görüşleri	bir	renk	paleti	gibidir.	

Postmodernizm’in	 anlatı	 eklektizmi	 aydınlanmacı	 moderniteye	 karşı	 duruş	 biçimidir.	

İnanç,	 ideoloji,	 ekonomik	 sistemler	 kolayca	 birbirleri	 içinde	 eritilebilir.	 Postmodern	 sanatçı,	

kendisini	herhangi	bir	eleştiriye	yanıt	vermekle	yükümlü	hissetmediği	 için	 tasarım	kurgusunu	

gerekçelendirmez	 ve	 bir	 görüntüde	 birbiriyle	 çelişen	 iki	 söylemi	 tek	 bir	 görüşmüş	 gibi	

seslendirebilir.	 Bu	 nedenle	 postmodern	 sanatçıları	 birbiriyle	 kıyaslamak	 ya	 da	 birbirlerinin	

ardılı	 kabul	 etmek	 hemen	 hemen	 olanaksızdır.	 Bir	 çizgi	 roman	 kahramanını	 tasarlayan	 resim	

sanatçısı	 ile	 Antik	 Yunan	 mitolojisini	 Rönesans	 titizliğinde	 resimsel	 olarak	 yansıtıp,	 bu	

yansıtmaya	küçük	bir	görüntü	ögesi	eklemek,	her	iki	sanatçıyı	da	postmodern	yapar.	Ancak	iki	

görüntü	 arasında	 hiç	 bir	 ortaklık	 yoktur.	 Modernizm’in	 geleneksel	 akademik	 sanata	 karşı	
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koyuşu,	postmodernistler	tarafından	kültürel	bir	yıkım	olarak	kabul	edilmiş	olsa	da;	postmodern	

sanatçının	 geleneksel	 akademik	 sanatı	 ele	 alış	 biçimi	 de	 yüceltme	 biçiminde	 değil,	

güncelleştirme	 ya	 da	 sıradanlaştırma	 biçiminde	 gerçekleşmiştir.	 Bu	 nedenle	 postmoderne	

yönelik	eleştiriler,	Postmodernizm’i	bir	illüzyon	yaratma	çabası	olarak	oluşmuştur.	

Tez	 çalışmasında,	 1980	 sonrasında	 postmodern	 kavramını	 tartışan	 araştırmacıların	

görüşleri	 sanat	 boyutunda	 analiz	 edilerek,	 özellikle	 resim	 sanatı	 çerçevesinde	 postmodern	

durum	 betimlenmiştir.	 Betimlenen	 postmodern	 durum	 çerçevesinde	 her	 geçen	 gün	 yenisi	

eklenen	 resim	 sanatı	 eğilim	 ve	 ekollerinde	 üretilen	 sanat	 ürünleri	 incelenerek,	 postmodern	

özellikler	 karşılaştırmalı	 olarak	 tartışılmıştır.	 Bu	 analitik	 çalışma	 ile,	 günümüz	 resim	 sanatı	

örneklerine	daha	yalın	ön	bilgiyle	 yaklaşılmasına	katkıda	bulunulması	hedeflenmiştir.	 Çalışma	

kapsamında,	 postmodern	 kültür	 ortamının	 güncel	 sanat	 yaklaşımlarına	 ilişkin	 sorunsalının	

tartışılması	öncelenmiştir.	

Kuramsal	 verilerin	 dışında,	 görsel	 verilerin	 de	 yorumlanabilmesinin	 önemli	 olduğu	

düşünülerek,	 postmodern	 kültürün	 içinde	 gelişen	 resim	 sanatı	 ekolleri	 ve	 ürünleri,	 temel	

özellikleri	 bağlamında	 incelenmiştir.	 Bu	 incelemenin,	 çağdaş	 resim	 sanatındaki	 postmodern	

özelliklerin	görsel	niteliğinin	somutlaştırılması	açısından	önem	taşıyacağı	düşünülmüştür.	

Tez	 çalışmasının	 yukarıda	 belirtilen	 teorik	 araştırmalarının	 yanı	 sıra,	 araştırma	

konusuna	 uygun	 olarak	 güncel	 sanat	 yönelimlerinden	 biri	 olan	 Pittura	 Colta	 (Kültür	 Resmi)	

eğilimi	doğrultusunda	 resim	 çalışmaları	 yapılarak,	 bu	 çalışmalarda	deneyimlenen	postmodern	

uygulamalar,	resim	analizlerinde	açıklanmıştır.	

Tez	 çalışmasında	postmodern	 söylem,	bir	düşünce	biçimi	 ve	 felsefi	 bir	 kategori	 olarak	

ele	 alınmaktadır.	 Bu	 çalışmada	 postmodern	 söylem;	 ontolojik,	 epistemolojik	 ve	 etik-politik	

düzeylerde	 çözümlenerek,	 söz	 konusu	 söylemin	 temel	 parametreleri	 uygulamalarda	 da	

gözetilmiştir.	

Çalışmada	 kullanılan	 kuramsal	 veriler,	 gözlem	 ve	 genel	 tarama	 modeli	 çerçevesinde	

literatür	 incelemesi	 sonunda	 elde	 edilmiş,	 araştırma	kapsamında	 gerçekleştirilen	denemelerin	

değerlendirme	ve	yorumunda	uzman	görüşüne	başvurulmuştur.1	

	

 
1 Deneme	 resim	 çalışmalarının	 yorumunda,	 Dr.	 Öğr.	 Üyesi	 Handan	 Tunç’un	 danışmanlığından	
yararlanılmıştır.	
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1.	POSTMODERNİZM’İN	SANATA	YANSIMASI	

1.1.	Postmodernizm’in	Anlamı	ve	Kapsamı	

Postmodernizm	 kavramı,	 19.	 Yy.	 sonunda	 ilk	 kez	 kullanılmıştır.	 Ancak	 1950’lerde	

yeniden	kullanılıncaya	kadar	kavram	unutulmuştur.	1970’lerin	 sonunda	Lyotard	 ‘La	Condition	

postmoderne’	 (Postmodern	 bilgi,	 1979)	 ve	 Charles	 Jencks’in	 1975	 tarihli	 ‘Postmodern	

Mimarlığın	 Yükselişi’	 adlı	 makalelerinde	 ‘Postmodern’	 kavramı	 günümüz	 anlamına	 yakın	

anlamda	kullanılmıştır.	

Postmodernizm	ilkin	1960’	larda	Leslie	Fiedler	ve	Ihab	Hassan	gibi,	postmodern	edebiyatın	
ne	olduğuna	ilişkin	oldukça	farklı	görüşleri	olan	edebiyat	eleştirmenleri	tarafından	kullanıldı.	
Terimin	önce	mimariyi,	sonra	dans,	tiyatro,	resim,	film	ve	müziği	kapsayarak	daha	yaygın	bir	
gerçeklik	kazanması	1970’lerin	ilk	yıllarında	gerçekleşti.	Klasik	Modernizmden	postmodern	
bir	 kopuş,	 mimari	 ve	 görsel	 sanatlarda	 oldukça	 fark	 edilebilir	 olmasına	 rağmen,	 edebiyat	
alanında	postmodern	bir	kopuş	nosyonunu	araştırmak	daha	zordu	(Huyssen,	1994:	23).	

Postmodernizm	kavramı	bir	önceki	dönemden	kopuş	anlamında	Modernizm	sonrasını	ya	

da	 Modernizm	 ötesini	 vurgular.	 Ancak	 Postmodernizm;	 ‘-izm’	 eki	 kullanılsa	 da	 bir	 akım,	

sistematik	 bir	 felsefi	 dilim	 ya	 da	 teorik	 bir	 sav	 değildir.	 Büyük	 ölçüde	 değişen	 Modernizm’i	

anlatan	 uygarlığın	 geldiği	 modernist	 sonrası	 durumu	 betimleyen	 bir	 kavramdır.	 Doğrudan	

doğruya	bir	program	önermeksizin,	modernist	kültürel	yapının	eleştirisi	üzerine	gelişmiştir.	Bir	

akım	 olmadığı	 gibi	 postmodern	 savlarda	 da	 ortak	 bir	 çıkış	 noktası	 yoktur.	 Bu	 nedenle	

Postmodernizm;	 çağın	 genel	 düşünüş	 biçimlerine	 ve	 alışkanlıklarına,	 piyasa	 ve	 ekonomi	

savlarıyla	ilgili	kamu	algısına	yönelik	gelişen,	kendiliğinden	öne	çıkan,	modern	sonrası	yaşanan	

durumu	ifade	eden	bir	anlayıştır.	

Postmodernizm’i	 tanımlamak	 yeni	 bir	 dili	 okumayı	 gerektirir.	 Postmodernizm	 tüm	

kavramlarını	 Modernizm	 bağlantılı	 olarak	 geliştirmiştir.	 Bir	 başka	 değişle;	 Postmodernizm’i	

anlamak	için	Modernizm’in	belirgin	özelliklerinin	tanınması	gerekir.	Çünkü	postmoderndeki	her	

durum	 ‘Modern’e	 göre	 betimlenmiştir.	 Yaşamın	 her	 alanında	 bir	 durumu	 ifade	 eden	 kavram;	

sanat,	 sosyal	 yaşam,	 kültürel	 yapılanma,	 bilimsel	 bakış	 açıları,	 yönetim	 sistemleri,	 tarihin	

algılanışı	 gibi	 sayılamayacak	 kadar	 çeşitli,	 insanla	 ilintili,	 insana	 dair	 her	 olgu	 ve	 durum	 için	

kullanılmıştır.	

Postmodernizm,	 Modernizm’i	 sorgulayarak	 yola	 çıkmış,	 ancak	 ilerleyen	 zamanlarda	

sorulan	 sorularda	 dönüşüm	 yaşanıp;	Modernizm’i	 bütünüyle	 reddetme	 noktasına	 ulaşılmıştır.	

Örneğin;	 Freud’un	 kuramlarının	 Modernizm’e	 katkısı	 bilinmekle	 birlikte;	 Postmodernistler	

Freud’un	 bilinçaltını	 bilinç	 üstüne	 bağlayan	 açıklamalarını,	 kendi	 savlarını	 savunurken	

kullanmışlardır.	Bu	örnekte	görüldüğü	gibi	postmodernistler,	zaman	zaman	Modernizm	içinden	

seçkiler	 yapmışlardır.	 Bu	 seçkilerle	 kendilerini	 açıklarken;	 seçtikleri	 düşüncenin	 aslında	

modernist	bir	düşünce	olduğunu	göz	ardı	etmişlerdir.	Postmodernizm’in	bu	 tutumu,	bir	 takım	

postmodern	analizlerde	karışıklık	yaratmıştır.	
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Postmodernizm’deki	 post-eki	 “sonra”	 anlamına	 gelmekle	 birlikte	 modernizm/den	 devam	
eden,	hatta	ondan	kaynaklanan	ama	ondan	ayrılan	anlamına	gelmektedir.	Modernizm’	deki	
hemen	 tüm	olgulara	 bir	 tepki	 olarak	 ortaya	 çıkan	Postmodernizm;	mimari,	 sanat,	 politika,	
ekonomi,	eğitim,	toplum	gibi	çok	farklı	alanlara	ilişkin	yeni	söylemler	üretir.	Eco’	ya	göre	bu	
söylem,	 ironi	 ve	 eğlence	 olarak	 çift	 anlamlılık	 taşır.	 Hem	 modernizm	 üzerine	 yargılarda	
bulunur	hem	de	sonrası	için	imlemeler	yapar	(Erinç,	1994:	35).	

Postmodernizm,	 sanayii	 sonrası	 bir	 toplum	 olarak	 kendini	 tanımlar.	 Bu	 tanımının	

kapsamında	hizmet	 sektörünün	egemenliği,	beyaz	yakalı	 işçilerin	artışı,	 ekonomi	ve	 toplumsal	

yapıda	somut	sermayeye	göre	teorik	bilgi	ve	teknolojinin	öneminin	artması,	fabrikaların	yerine	

düşünce	 kuruluşları	 ile	 enformasyon	 kuruluşlarının	 geçmesi,	 toplumsal	 nüfusun	 boş	 zaman	

yaratan	refah	seviyesinin	artması,	Protestan	çalışma	ahlakı	yerine	yaşam	kalitesine	dönük	insani	

değerlerin	 öne	 çıkarıldığı,	 Burjuva	 sonrası	 toplumsal	 değer	 yargılarının	 kabul	 edilmesi,	 eğitim	

alanlarının	 çeşitlenerek	 sanayii	 toplumunun	 yerine	 bilgi	 toplumuna	 bırakması,	 emek-üretim	

paradigmasından	 enformasyon-bilgi	 paradigmasına	 geçilmesi,	 devasa	 bir	 kültürel	 değişim	

olarak	 görülebilir.	 Ancak	 bu	 değişim	 ve	 farklılaşma;	 Postmodernizm’in	 sağladığı	 ya	 da	 bilinçli	

olarak	 oluşturduğu	 yeni	 kültürel	 ortam	 değildi.	 Postmodern	 savlar	 olmasa	 da	 Modernizm’in	

dönüşerek	 geldiği	 yeni	 durumdu.	 Yani	 bir	 tür	 tarihsel	 zorunluluktu.	 Ancak	 Postmodernizm,	

değişimlerin	yoğun	olduğu	bir	dönemi	tartışan,	o	değişimlere	uygun	olarak	insanların	değişime	

direnmek	yerine,	değişime	uyum	sağlamalarını	öneren,	bir	anlamda	değişimin	ruhunu	insanlara	

açıklamakta	 danışman	 görevi	 üstlenen	 bir	 yapıyı	 oluşturmuştur.	 Bu	 yapı,	 gelişmelerin	

korkulacak	 bir	 durum	 olmadığını,	 insanlığın,	 doğal	 bir	 yeni	 döneme	 geçişi	 yaşadığını	

savunmuştur.	 Bu	 geçişin	 ve	 kültürel	 değişmenin	 betimlenmesinde	 kuşkusuz	 teorik	 katkılar	

postmodernistler	tarafından	yapılmıştır.	Jameson	bu	durumu	şöyle	açıklar:	
Postmodernizmin	ne	olduğunu	kavrayabilmenin	en	emin	yolu	onu	her	şeyden	önce,	tarihsel	
yönden	 düşünmeyi	 unutmuş	 bir	 çağda	 yaşayan	 zaman	 üzerinde	 tarihsel	 bir	 bağlamda	
düşünmeye	 yönelik	 bir	 girişim	 şeklinde	 ele	 almaktır.	 Bu	 durumda	 Postmodernizm-seçmiş	
olduğumuz	eğilime	bağlı	olarak	ya	derinlerde	yatan	bastırılmaz	 tarihsel	bir	dürtüyü	çarpık	
bir	biçimde	“ifade”	eder,	ya	da	etkili	bir	biçimde	“bastırır”	ve	“saptırır”.	Böylece	Postmodern,	
postmodern	bilinç	her	şeyden	önce,	değişimlerin	ve	modifikasyonların	salt	belirlemesinden	
oluşan	kendi	olasılık	durumunun	kuramsallaştırılmasından	öteye	varamaz	(Jameson,	1994:	
29-30).	

Modernden	postmoderne	geçişteki	toplumsal	kırılmanın	yarattığı	gelişmeler,	 insanların	

algı	 biçimlerini	 büyük	 ölçüde	 dönüştürmüş;	 realist	 ve	 rasyonalist	 bilgi	 biçimleri	 önemini	

yitirmiştir.	 Modern	 kültürün	 burjuva	 üzerindeki	 yarattığı	 değişiklik,	 Postmodernizm’i	

güçlendiren	 nedenlerden	 birisini	 oluşturmuştur.	 Modernizm’de	 bir	 sınıf	 yapısı	 gösteren	 ve	

üretim-tüketim	ilişkilerinin	 taşıyıcı	öznesi	olarak	kabul	edilen	 işçi	sınıfı,	postmodern	dönemde	

yok	 sayılmıştır.	 Çünkü	 burjuva,	 değişen	 üretim	 ve	 tüketim	 ilişkilerinde	 hem	 üretici	 hem	 de	

tüketici	 olarak	 rolünü	 güçlendirmiştir.	 Postmodern	 savları	 destekleyen	 en	 önemli	 değişim,	

politik	 alandaki	 değişimle	 açıklanır.	 Fordist	 kitle	 üretiminden	 esnek	 üretim	 süreçlerine	 geçiş;	

tüketimi	 de	 kitlesellikten	 özelleşmeye	 doğru	 değiştirmiş	 ve	 pazar	 ekonomisi	 olgusu	 yeni	
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anlamlar	 kazanmıştır.	 Kapitalizmin	 sonuçlarını	 eleştiren	 Hüsamettin	 Çetinkaya,	

Postmodernizm’in	kapitalizme	yaklaşımını	aynı	eleştirel	dille	değerlendirmiştir:	
Kapitalist	 üretim	 tarzı	 hemen	 her	 şeyin	 temelinde	 olduğundan,	 bu	 temel	 tarafından	
belirlenen	bilinç	biçimleri	de	yanlıştır.	Oysa	insan	"özünde"	yanlış	olamaz,	o	halde	insan	bu	
üretim	biçimi	 içinde	kendi	"özü"	ne	yabancılaşmıştır.	Kısacası	kitleler	aldatılmış	kitlelerdir.	
Oysa	burada	kaçırılan	şey,	bütünün	(toplumsal	formasyonun)	parçaları	(ör,	ideolojik,	politik	
ya	 da	 ekonomik	 düzeyler)	 üzerindeki	 etkisidir.	 Bütün	 ile	 parça	 arasındaki	 konumsal	 ve	
işlevsel	 ilişkinin	 eşzamanlılığıdır.	 Geçişli	 ya	 da	 mekanik	 nedensellik	 yaklaşımı	 içinde	 ne	
bütünün	 parça	 üzerindeki	 etkisini	 ve	 ne	 de	 bu	 ikisinin	 eş	 zamanlılığını	 belirleme	 olanağı	
yoktur.	Burada	yapılan	bir	parçanın	(ekonomik	düzeyin)	bütün	yerine	(toplumsal	formasyon	
yerine)	konarak	fetişleştirilmesidir	(Çetinkaya,	1996:	33).	

Demokrasinin	büyük	idealleri,	savaşların	deneyimleriyle	güvenilir	olmaktan	çıktığı	için;	

Modernizm’in,	ulus-devlet	yapılanması	çoğulcu	demokrasilere	yer	veren	ulus	kimliğini,	kültürel	

kimlik	ile	yer	değiştiren	yeni	demokrasi	anlayışı	geliştirilmiştir.	Postmodernizm	kavramının	tüm	

alanlardaki	 anlamı	 her	 zaman	 birbiriyle	 örtüşmez.	 Zaman	 zaman	 politikadaki	 bir	 tanım,	

sosyolojideki	 bir	 tanımla	 çelişebilir.	 Çünkü	 her	 bir	 alan	 Modernizm’deki	 eski	 duruma	 göre	

tanımlandığı	 için,	 örneğin	 ekonomide	 postmodern	 durum	 olumlanırken;	 kitle	 kültürü	

savlarındaki	durum	olumsuzlanabilir.	

1990’larda	güçlenerek	her	alanda	kavram	olarak	kullanılmaya	başlanan	Postmodernizm,	

akademik	bir	kavram	olmamasına	karşın;	günün	yaşanılan	koşullarının	tanımlanmasında	sürekli	

olarak	 kullanılır	 bir	 terime	 dönüşmüştür.	 Postmodernizm’i	 geniş	 yaşam	 alanlarında	 eleştirel	

bakılsa	bile	tartışmaya	değer	bir	konu	haline	getiren	koşullar,	aslında	Postmodernizm’i	yaratan	

koşullardır.	 Teknolojinin	 gelişimi,	 sanayileşmenin	 fordizm	 dönemini	 aşması,	 pazar	

kapitalizminden	 çok	 uluslu	 dijital	 kapitalizme	 geçiş;	 yeni	 bir	 kültürel	 dönem	 başlatmıştır.	

Küreselleşmenin	 teknik	donanımla	 sağladığı	 bilginin	 yaygınlaşması	 hızı	 coğrafyalar	 arasındaki	

kültürel	 ayrımların	 kesinliğini	 belirsizleştirirken,	 çok	 katmanlı	 yaşam	 biçimleri	 yapılanmaya	

başladı.	Örneğin;	bir	yandan	en	doğal	gereksinimlerini	karşılayamayan	dar	gelirli	dünya	nüfusu	

çoğalırken,	 diğer	 yandan	 büyük	 zenginliklerin	 rakamsallaştırıldığı	 para	 politikaları	 dünya	

ekonomisine	 egemen	 olmuştur.	 En	 yoksul	 kesimin,	 medya	 yoluyla	 en	 zengin	 kesimi	 tanıyor	

olması	 toplumsal	bir	 çatışmayı	yaratmak	yerine;	ya	umutsuzluk	ya	da	en	zengine	benzemenin	

yollarını	 arama	 eğilimi	 ortaya	 çıkarmaktadır.	 Bu	 da	 Modernizm’in	 karakteristik	 özelliği	 olan;	

‘devrimci’	kimliğine	bir	tür	muhalif	olma	biçimidir.	Söz	konusu	sosyo-politik	atmosfer,	sanatçıya	

yönelik	 eleştirel	 tutumu	 da	 engellerken;	 çatışma	 büyük	 oranda	 benzer	 gruplar	 arasında	

yaşanmaktadır.	 Bir	 anti-modernist	 olarak	 olguları	 değerlendiren	 Nicoslas	 Bourriaud;	 İlişkisel	

Estetik	adlı	çalışmasında,	dönemin	yorumları	üzerine,	görüşlerini	şöyle	ifade	etmiştir:	
Sanat	 tarihçilerini	 bekleyen	 iki	 önemli	 tuzak	 vardır:	 Birincisi	 idealizmdir.	 İdealizm	 sanatı	
tamamen	kendi	yasalarının	güdümünde	olan	özerk	bir	alan	olarak	kavrar	nokta.	Althusser’in	
ifadesiyle,	”sanatı	nerden	geldiği,	nereye	gittiği,	nereden	geçeceği	baştan	bilinen	bir	 tren	gibi	
algılamak”	anlamına	gelir.	İkinci	tuzak	ise	tarihin	mekanik	bir	biçimde	kavranışıdır.	Her	yeni	
teknolojik	 donanım,	 sistematik	 olarak	 düşünce	 biçimlerindeki	 değişiklikler	 sanatı	
dönüştüren	güç	biçimleri	olarak	kabul	edilir.	Oysa	kolayca	fark	edileceği	gibi,	sanat	ile	teknik	
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arasında	 ki	 ilişki	 bu	 denli	 sistematik	 değildir.	 Örneğin,	 fotoğraf	 makinasının	 keşfi	 resim	
sanatının	 kendisine	 yeni	 anlatım	 dilleri	 bulmasına	 yol	 açmış	 olmasına	 karşın	 b	 teknoloji	
resmi	yok	edememiştir	(Bourriaud,	2005:	109).	

Postmodernizm	her	 alanda	var	 olan	 farklılıklardan	yararlanır.	 Cinsiyet,	 din	 ve	 kültürel	

farklılıklar	 idealize	 edilmiş	 modernist	 değerleri	 çürüttüğü	 için	 Postmodernizm	 tarafından	

beslenir.	 Postmodernizm,	 ironi	 ve	 parodiyi	 bir	 yöntem	 olarak	 kullanırken;	 her	 alanda	 yaygın	

olarak	 izlenen	 farklılıkları	 bir	 tür	 delil	 olarak	 kullanır.	Devlet,	 uluslararası	 hukuk,	 uluslararası	

ekonomi	 anlaşmaları	 gibi	 en	 ciddi	 konular	 kolayca	 bir	 mizah	 konusuna	 dönüştürülebilir.	 Bu	

sosyal	kaynaşmayı	ya	da	homojenliği	sağlamaz,	tersine	yeni	bir	farklılaşma	nedeni	olur.	
Paradoksal	olarak	günümüz	sanatı	gündelik	saplantıları	çok	uluslu	şirketlerin	ürünü	haline	
getirir.	 Günümüz	 sanat	 eğilimleri	 arasında	 en	 dikkat	 çekici	 ürünler	 küresel	 sermayenin	
gözde	ürünleri	olarak	Amerika’da	pazarlanır.	 Sanat	bir	yandan	kendisini	gündelik	yaşamın	
nesnesi	 olarak	 göstermeye	 çalışırken,	 diğer	 yandan	 sahnenin	 arkasında	 gündelik	 yaşamın	
çok	 ötesinde	 ki	 pazarların	 nesnesi	 haline	 gelir.	 Örneğin:	 savaş	 karşıtı	 bir	 ürün	 küresel	
sermayenin	aracılığıyla	savaş	üreticisi	olan	pazarda	kendisine	alıcı	bulur.	Kuşkusuz	sanat	bu	
süreçlerini	 de	 tamamlayarak	 başka	 bir	 algı	 dünyasına	 kendisini	 taşıyacaktır	 (Kreft,	 2008:	
297).	

Postmodernizm’in	 temel	 tartışma	 alanlarından	 biri	 ise,	 teori	 ve	 felsefe	 olmuştur.	

Düşünce	 ve	 eylem	melezliği	 yaşayan	 günümüz	 insanı	 bu	 uyumsuzluktan	 rahatsız	 olmayıp,	 bu	

uyumsuzluğu	bir	özgürlük	alanı	olarak	kabul	eder.	Özellikle;	farklı	felsefi	sistemlerin	önermeleri	

üstü	örtülü	de	olsa	belli	 insan	davranışlarını	 destekleyen	görüşler	 inşa	 ettiği	 için	bu	 görüşleri	

birer	 yaptırım	 gibi	 algılayan	 sıradan	 insan,	 birbirine	 karşıt	 olan	 idealizmin	 önermelerini	

reddettiği	gibi;	materyalizmin	de	önermelerini	reddeder.	Oysa	her	hangi	bir	düşünsel	sistemin	

içinde	 kendisini	 var	 edemeyen	 bireyin,	 bütün	 sistemlerin	 ya	 da	 önermelerin	 kullanım	 alanına	

girme	tehlikesiyle	karşı	karşıya	olduğunu	 fark	edemez.	Bu	tutarsızlık	kolayca	küresel	sömürge	

sistemlerinin	 kendilerini	 egemen	 kılmalarına	 uygun	 iklim	 yaratır.	 Örneğin;	 Damien	 Hirst’in,	

popüler	 arabuluculuk	 ve	 özel	 fon	 kaynaklarını	 kullanarak	 gerçekleştirdiği	 anti-ekolojist	

çalışmaları,	 kolayca	 taraftar	 bulmuş	 ve	 yüksek	 fiyatlarla	 satılmıştır.	 Oysa	 sanatçı,	 hiç	 bir	

ürününde	 günümüz	 insanının	 gerçekliğini	 ya	 da	 postmodern	 savlarını	 somutlaştırmamış;	

sıradan	 insanın	 ilgi	 alanı	 dışında	 olan	 temalar	 üzerine	 fikir	 yürütmüştür.	 Onu,	 postmodern	

sanatçılar	arasında	kabule	zorlayan	tek	olgu,	medya	tarafından	‘bir	sanat	markası	olarak’	lanse	

edilmiş	olmasıdır.	Kavramsal	üretimleri	içeriğinden	çok,	satış	değeri	ile	konuşulur	hale	gelmiştir.	

Mekanik	yeniden	üretim	çağı	olarak	da	tanımlanan	günümüzde	‘şeylerin	evrensel	eşitliği’	

anlayışı	öylesine	yoğun	kabul	 gördü	ki;	 anti-postmodernist	ürünler	ya	da	 söylemler	de	 zaman	

zaman	 postmodern	 söylem	 olarak	 değerlendirildi.	 Bütüncül	 bilgiyi	 ve	 teoriyi	 reddeden	

postmodern	dünyanın	kültürel	algısı,	kitle	 iletişim	araçlarının	egemen	olduğu	bir	bilgi	kaynağı	

sunar.	Söz	konusu	kaynak,	aynı	anda	yaşanılan	dünya	hakkında	birçok	imge	kullanır.	Reklamlar,	

fanteziler,	bilimsel	gerçekler	iç	içe	kısa	spotlar	halinde	bireye	sunulurken,	bireyin	izledikleri	ya	

da	 işittikleri	 arasından	 tamamlanmış	 bir	 gerçeklik	 bulması	 olanaksız	 hale	 gelir.	 İnternet	 bu	
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kaosa	 eklenerek;	 imgelerle	 oluşturulmuş	 yeni	 dünyayı	 sanal	 bir	 dünyaya	dönüştürmüştür.	 Bir	

yandan	 mikro-	 toplumsal	 kimlik	 özellikleri	 savunulurken;	 diğer	 yandan	 büyük	 çelişkilerle	

kolektif	hayal	gücü,	ütopya	ve	bilgi	üretimleri	sağlandı.	Birey,	öznel	yaşantısındaki	gerçekliğini	

üretilmiş	kolektif	fantezi	ile	ortaklaştırabilme	yöntemlerini	keşfetti.	 Jameson’a	(Jameson,	1994:	

18)	göre;	“Postmodernizm,	tüketici	toplum	tarafından	beslendi”.	

Toplumun	 üretim	 yöntemlerinin	 değişmesiyle	 karşı	 karşıya	 kaldığı	 ‘aşırı	 üretim’;	

postmodern	toplumun	karakteristik	yapısını	simgeler.	Küresel	ekonomi	ayakta	kalabilmek	 için	

tüketimi	 hızlandırmak	 zorundadır.	 Bu	 zorunluluk	 nesnelerin	 ‘gereksinim	 olma	 durumu’	

gerçekleşmeden	 defalarca	 üretilip,	 hızla	 tüketilmesi	 zorunluluğunu	 yaratır.	 Modernist	

dönemdeki	seri	üretim	sisteminin	hızlanıp,	çok	sayıda	merkezden	yayılmaya	başlaması,	tüketim	

hızının	 arttırılmasına	 neden	 olmuştur.	 Tüketimi	 hızlandırmak,	 bireyi	 satın	 almaya	 ikna	 etmek	

yoluyla	mümkündür.	Bu	yol,	ekonomide	‘kullan	at!	’	sloganını	yaratmıştır.	Tüm	moda	ve	medya	

sektörü	 bu	 sloganı	 hayata	 geçirmek	 için	 ortak	 bir	 ekonomik	 kurgu	 ile	 çalışmıştır.	 Söz	 konusu	

üretim	 tüketim	 ilişkisi,	 Postmodernizm’in	 teorilerinde	 kolayca	 yer	 bulur.	 Her	 ürün	 kontrol	

edilemez	biçimde,	medyanın	‘tanıtım	nesnesine’	dönüşür.	O	nesnenin	sanat	ürünü	olması	sistemi	

değiştirmez.	 Kolayca	 bugün	moda	 olan	 eğilim,	 yarın	 başka	 bir	 sanat	 eğilimi	 ile	 yer	 değiştirir.	

Kullanıp	 atılacak	 olan	 diğer	 nesneler	 gibi...	 Kültürel	 bilgi;	 sanat	 ürününü	 sembolik	 ticareti	

yapılan	 kültürel	 sermayeye	 dönüştürmüştür.	 Sanatçı	 prestiji	 de	 aynı	 kültürel	 sermayenin	

parçasıdır.	Bir	kaç	ay	 süren	markalaşmış	 sanatçı	 imzası	müzayedelerde	geçerliliğini	korurken,	

bir	sonraki	satışta	başka	bir	markanın	ortaya	çıkacağı	bilinir.	Bu	nedenle	sanat	ürünü	bir	meta	

olarak	alınıp	satılırken	sanatçısını	da	metalaştırır.	Bourdieu,	bu	sürece	‘inanç	üretimi’	demiştir.	

Featherstone’da	benzer	bir	bakış	açısıyla	sanatı	yorumlamıştır:	
Her	şey	zaten	önceden	görülmüş	ve	yazılmıştır,	bu	durumda	emsalsizliğe	erişemeyecek	olan	
sanatçı,	 emsalsizlik	 gösterişine	 kapılmaksızın	 yinelemeler	 yapmaya	 mahkûmdur.	 Yaratıcı	
sanat	 eserinin,	 sanat	 çalışmasının	 ya	 da	 müzede	 ikonlaştırılmış	 büyük	 metinin	 ötesine	
uzanan	bu	hamle	sanat	ve	gündelik	hayat	arasındaki	ayrımın	bulanıklaştırılmasını	gerektirir.	
Sonuçta	 sanat	 her	 yerdedir:	 Sokakta,	 süprüntülerde,	 bedende,	 happeningde.	 Bundan	 böyle	
yüksek	 ya	 da	 ciddi	 sanat	 ile	 kitlesel	 popüler	 sanat	 ve	 kitsch	 arasında	 yapılması	 olanaklı	
geçerli	bir	ayrım	yoktur	(Featherstone,	1996:	234).	

Postmodernizm’in	 sıklıkla	 uygar	 dünyayı	 temsil	 eden	 coğrafyalardan	 uzak	 spesifik	

kültürlerin,	 tarihsel	 sembollerine	 vurgu	 yapan	 ürünler	 vermesinde	 küresel	 ekonominin	 rolü	

büyüktür.	 Küresel	 ekonomide	 tüketici,	 bütün	 dünya	 coğrafyalarında	 yer	 alır.	 Bu	 durumda	

ürünün	spesifik	kültür	adacıklarında	satışını	 sağlamak	ya	da	 ilgi	yaratmak	 için	 tüketici	 ile	bağ	

kurmak	 gerekir.	 Bu	 bağ	 kurma	 yöntemlerinden	 biri	 de,	 o	 kültürel	 alana	 ilişkin	 bir	 sembolün	

güncellenmesidir.	Özellikle	uygarlık	tarihi	boyunca	keskin	sınırlarla	ayrılan	Doğu-Batı	kültürleri	

ya	 da	 Kuzey	 Yarım	 Küre-Güney	 Yarım	 Küre	 kültürel	 ayrımları	 küresel	 ekonomide	 eritilmeye	

çalışılmıştır.	 Bu	 eritme	 girişimi,	 Postmodernizm’in	 Modernizm	 karşısında	 eritmeye	 çalıştığı	

yüksek	 ve	 yüzeysel	 kültür	 ayrımına	 benzerlik	 gösterir.	 Mc	 Donald’s’ın	 Ramazan	 ayı	 menüsü	
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hazırlaması	 gibi	 tüm	 ticari	 alanlar	 farklı	 kültürlerin	 hassasiyetlerini	 ürünlerine	 taşırlar.	 Bu	

yöntem,	 eklektik	 bir	 kültürü	 ortaya	 çıkarırken,	 sanatın	 da	 söz	 konusu	 eklektizmi	

meşrulaştırmasına	 yardımcı	 olur.	 Uzak	 Doğu	 kültürlerinin,	 İslami	 kültürün,	 Güney	 Amerika	

kültürlerinin	sanat	ürünlerinde	parçacıklar	halinde	yer	alması	tüketici	tarafından	yadırganmaz.	

Hatta	 sanat	 festivalleri	 ve	 bienalleri,	 bu	 eklektizmi	 yoğunlaştırmak	 için	 kullanılır.	 Reklam	

sektörünün	 sıklıkla	 verimli	 biçimde	uyguladığı	 bu	 yöntem,	Postmodern	 Sanatın	 alıntılandırma	

yöntemine	kaynaklık	eder.	
1980	 ve	 90’	 lı	 yıllarda	 Avrupa	 sanatının	 yağmacı	 tutumu	 sıklıkla	 eleştirilerek	 Minimalist	
ekollerin	kuramları	oluşturuldu.	Modernist	sanatın	sıkıcı	soyutlama	üslubu	eleştirildi.	Sanatı	
yok	 ederek	 yeniden	 var	 edebilecek	 bir	 zemine	 çekmeye	 çalıştılar.	 Ancak	 teoride	
Modernizmin	 tüm	 eleştirileri	 karşılık	 bulmasına	 rağmen	 ortaya	 çıkan	 yenidünyanın	 sanatı	
değil,	Postmodernizm	oldu.	Postmodernizm	sanatın	geçmiş	bütün	değerlerini	yeniden	yaşam	
alanına	 sokarak	 Modernizemle	 savaşırken	 kullandığı	 bütün	 aracalar	 ve	 sanat	 ortamı,	
Modernimizde	 kullandığı	 kapitalist	 arenaydı.	 Böylece	 Post-Modernizm	 kitle	 sanatı	 olarak	
kamusal	 sanat	 olarak	 ya	 da	 yüksek	 sanatın	 kopyaları	 olarak	 yan	 yana	 sergilenip	 satışa	
sunuldu	(Shiner,	2017:	374).	

Alıntılandırılan	kültürel	ögenin,	bir	mantık	ya	da	tema	uyumu	sağlayıp	sağlamamasının	

önemi	yoktur.	Kendisinden	olan	tanıdık	bir	imgeyi	izleyen	tüketici,	o	sanat	ürününü	kendisi	için	

üretilmiş	 bir	 ürün	 olarak	 değerlendirmesini	 kolaylaştırır.	 Kültürel	 sembollerin	 içinin	

boşaltılması	eleştirisi,	muhafazakârlık	olarak	kabul	edilir.	

	

1.2.	Postmodernizm’in	Düşünsel	Dayanakları	

Materyalizm	 ve	 Varoluşçuluk	 düşünce	 akımlarının	 gerilemesi,	 1970’lerde	 felsefi	 bir	

boşluk	 yarattı.	 Deleuze,	 Lyotard,	 Baudrillard	 ve	 Foucault	 dil	 felsefesi	 bağlamında	 özne-nesne	

ilişkisini	 ‘Göstergebilim’	 olarak	 adlandırılacak	 yeni	 bir	 anlayışın	 ilk	 savlarını	 öne	 sürdüler.	 Söz	

konusu	 düşünürlerin	 birbirinden	 farklı	 savları	 olsa	 bile	 ‘Evrensel	 gerçekler	 yoktur’	 savında	

ortaklıklar	 gösterirler.	 Lyotard	 dışında	 diğer	 düşünürler	 postmodern	 olmadıklarını	 ileri	

sürmüşlerdir.	 Ancak	 adı	 geçen	 düşünürlerin	 her	 biri	 Postmodernizm’in	 dayandığı	 düşünsel	

gerekçeleri	 açıklayan	 teoriler	 ileri	 sürmüşlerdir.	 Yine	 hepsi	 Modernizm’in	 eleştirisinde	

birleşmiş;	tarihsel	anlatı	ve	yüksek	kültür	teorilerini	reddetmişlerdir.	

Postmodern	 sanat	 için	 farklı	 düşünsel	 argümanlar	 ileri	 sürülse	 de,	 sanatın	 manipüle	

edilen	 bir	 imge	 dili	 olduğu	 genel	 olarak	 kabul	 edilmiştir.	 Bu	 düşünürler	 için	modern	 hayatın	

parçalanması	olumsuz	bir	durum	değil;	özgürleştirici	ve	büyük	ölçüde	insan	mutluluğunu	teşvik	

edici	bir	durumdur.	Modernizm’in	estetik	kalite	arayışları	sanatın	tüketilmesini	zorlaştırıp,	belli	

bir	 kesimin	 dışında	 toplum	 ile	 sanat	 arasındaki	 bağı	 koparıyordu.	 Bu	 nedenle	 Modernizm’in	

değerlerinin	 çözülmesi	 sanat	 için	 yeni	 yolların	 açılmasına	 neden	 olmuş;	 sıradan	 insanla	 sanat	

ürünü	 arasında	 yeniden	 bağ	 kurulmuştu.	 Postmodern	 sanatçılar,	 eklektik	 ürünlerini	

oluştururken	 özgürce	 kullandıkları	 sembol	 ve	 imgeler	 ile,	 Modernizm’in	 estetik	 kaygılarını	

ironik	 biçimde	 tersine	 çevirebiliyorlardı.	 Güzelin	 karşısında	 çirkin,	 iyinin	 karşısında	 kötü,	
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doğrunun	karşısında	yanlış,	derinliğin	karşısında	yüzeysel,	kasıtlı	ve	bilinçli	olarak	seçilip;	sanat	

ürününün	 imgesel	 kurgusunu	 oluşturuyordu.	 Gelişen	 yeni	 sanat	 tarzları	 sanat	 nesnesinin	

tekilliğini	ortadan	kaldırdı.	Performans	ve	enstalasyonlar,	sanatçının	müzelerde	anıtsallaştırdığı,	

tabulaştırdığı	ürünü	büyük	ölçüde	geçici,	anlık	anlatımın	nesnesine	dönüştürdü.	
Artık	ütopyaları	kabul	etmediği	 için	kendi	üzerine	katlanmış	olduğu	söylenen	bu	dünyanın,	
belki	de	kendisinin	bir	yanılsama	olduğu	algılanmaya	başlandı.	Her	şey	bir	yana,	 imgelerin	
önümüzden	 geçtiği	 bir	 dönme	 dolap	 büyülü	 bir	 lambadır	 ve	 hep	 birlikte	 gelip	 ışıl	 ışıl	
ekranlara	 çarpanlar	kör	böcekle	 re	benzerler.	Kendilerini	 kuşatan	karanlıktan	kaçmak	 için	
imgenin	üzerine	yapışıp	kalırlar	(Millet,	1992:	43).	

Postmodern	 sanatçıların	bütün	yapıp	etmelerinin	 felsefi	bir	 rotayı	 izlemek	bağlamında	

olmadığı	 bilinmektedir.	 Birçok	 sanatçının	 Lyotard,	 Deleuze,	 Baudrillard	 ya	 da	 Foucault	

okumadığı	da	biliniyor.	Bu	durumda	düşünürlerin	sanatçıya	bir	rota	çizmediği	halde	sanatçıların	

sanata	 yaklaşımını	 yorumlamaları	 da	 Postmodernizm’in	 bir	 özelliği	 olarak	 kabul	 edilir.	 Çünkü	

postmodern	 dönemin	 filozofları,	 Modernizm’in	 eleştirisi	 dışında	 bir	 rota	 çizmedikleri	 gibi;	

sanatçıların	 Modernizm	 karşısında	 hangi	 yöntemlerle	 muhalif	 olmalarına	 ilişkin	 de	 bir	 rota	

çizmemişlerdir.	 Ancak	 onların	 sanata	 yaklaşımlarını	 betimleyerek,	 betimledikleri	 durumun	

kaçınılmaz	biçimde	gerçekleşen	postmodern	durumun	yansıması	olarak	görmüşlerdir.	

Postmodern	 sanatçının	 yaşanılan	dünyayı	 çelişkiler	 içinde	 olan	 çoğul	 bir	 dünya	 olarak	

görmesi	 ile	 düşünürlerin	 modern	 sonrası	 yaratılan	 Neo-Liberal	 Kapitalist	 dünyayı	 çoğul	

yapısıyla	 özdeşleştirmişlerdir.	 Neo-Liberalizm	 yalnızca	 popüler	 kültür	 içinde	 kolayca	 kendine	

yer	 bulabilirdi.	 Bu	 durumda	 Postmodernizm’in	 var	 olacağı	 en	 uygun	 iklim	 Neo-Liberal	

Kapitalizm	olmalıydı.	Sanatın	popüler	kültürle	çevrelenmiş	dünyasının	kapitalizmle	uyumu	şöyle	

açıklanmıştır:	

Doksanlı	 yılların	 sanatında	 özellikle	 kavramsal	 sanatta	 üretilenler	 kitle	 iletişiminin	 görsel	
biçimlerine	 ve	 popüler	 kültürün	 ikonlarına	 yanaştıkları	 noktada	 kolektif	 duyarlılıklara	
kendilerini	 açmak	 zorundadır.	 Sözde	 kavramsal	 bir	 sanat	 nesneye	 zarar	 verme	 pahasına	
akılsal	 süreci	 fetişleştirmekde	 sakınca	 görmez.	 Bu	 sanatçıların	 kurduğu	 dünyada,	 nesneler	
dilin	 bir	 parçası	 haline	 getirilir.	 Bir	 bakıma	 çağdaş	 yabancılaşmanın	 bir	 imgesi	 olması	
bağlamında	 bilinçli	 bir	 biçimde	 beslenen	 bir	 yanılsama	 yaratılır.	 Günümüz	 sanatı	 böylece	
bizi,	uzamla	zaman	arasındaki	ilişkilere	yanılsamalı	bir	gözle	bakmamızı	sağlar.	Son	tahlilde	
bu	tasarılar	egemen	ideolojinin	işine	yarar	(Bourriaud,	2005:	77).	

Postmodernizm’in	 ortaya	 çıkışıyla	 birlikte	 eleştirel	 tutumlar	 da	 eş	 zamanlı	 olarak	 öne	

çıkmaya	 başlamıştır.	 Özellikle	 Frankfurt	 Okulu	 ardılı	 olan	 düşünürler	 ile	 Aydınlanmacı	

düşünürler	 farklı	 açılardan	 Postmodernizm’i	 eleştirmiş,	 dönemi	 tehlikeli	 ve	 kritik	 bir	 dönem	

olarak	 nitelendirmişlerdir.	 Bu	 eleştirmenlerin	 bir	 bölümü	 postmodern	 dünyanın	 ‘sosyal	 refah’	

problemine,	 toplumsal	etik	değerlerin	korunmasına	yönelik	 tehlikeler	 içerdiği	hatta	uygarlığın	

biriktirdiği	tüm	değerlerin	dağılarak,	yabancılaşmanın	toplumsal	parçalanmalara	neden	olacağı	

endişelerini	 dile	 getirmiştir.	 Postmodernizm’e	 yönelik	 eleştiriler	 yalnızca	 felsefe	 ve	 bilim	

alanında	gelişmemiş,	bir	kesim	sanatçı	tarafından	da	postmodern	sanat	endişeyle	karşılanmıştır.	

Ancak	gelinen	durumun	sorumlusunun,	sanatçı	olamadığı	da	sıklıkla	vurgulanmıştır.	
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Sanattan,	duygusallığı,	küstahlığı,	hoşlanmayı,	kültürel	övgüyü	çıkaran	1960	sonrası	ekoller	
toplumsal	 taraftar	 bulmakta	 güçlük	 çektiler.	 Ancak	 provokasyon	 ve	 öfke	 nöbetleri	 gibi	
görülen	bu	ürünler	dünyanın	gelinen	tarihsel	kesitinin	belgeleri	olacaktı.	Yaşanan	iki	dünya	
savaşı	öfke	nöbetlerini	haklı	çıkaran	ekonomik	ve	siyasal	ortam	yaratmaya	yetmişti	(Hodge,	
2013:	168).	

Sistematik	 bir	 topluluk	 oluşturmamakla	 birlikte;	 ‘Eleştirel	 Postmodern	 Sanat’	 olarak	

adlandırılabilecek,	 bireysel	 sanat	 eserlerinin	 ya	 da	 eleştirilerinin	 somutlaştığı	 sanat	 ürünleri	

üretilmiştir.	 Söz	 konusu	 sanatçıları,	 eski	 modernistler	 olarak	 değerlendirmek	 bütünüyle	

mümkün	değildir.	Çünkü	Eleştirel	Postmodern	içinde	ürün	veren	sanatçıların	büyük	bir	kısmı	da	

modernist	ya	da	aydınlanmacı	değillerdir.	Onlar,	gerçekliğe	ya	da	estetik	güzelliğe	ulaşmanın	bir	

parçası	olarak	sanat	tarihinin	sürekliliğinin	bir	parçası	olmayı	zorunlu	görmezler.	Hatta	tarihsel	

geçmişin	utanılacak	kesitleri	olduğu	ve	bunların	zaman	zaman	sanatçılar	tarafından	paylaşıldığı	

da	savunulmuştur.	Söz	konusu	eleştirel	 sanatçılar,	Postmodern	Sanat’tan	daha	 fazla	bütünlüğe	

saygı	 gösteren,	 bireysel	 perspektiflere	 ve	 her	 sanatçının	 vizyonunun	 bütünlüğüne,	 kişisel	

benliğinin	özelliklerine	değer	 verirler.	 Söz	konusu	 sanatçılar	deneyimleri	 önemseyen,	 geçicilik	

iddialarını	 reddeden	 sanatçılardır.	 Bu	 nedenle	 ‘Eleştirel	 Postmodern	 Sanat’	 kapsamında	 ürün	

veren	 sanatçılar	 sanatsal	 ustalığa,	 estetik	 işçiliğe	 ve	 sanatın	 etik	 tutarlılığına	 önem	 verirler.	

Medya,	statü	sembollerinden	uzak	kalmakla	birlikte;	gündelik	hayatı	reddetmezler.	Postmodern	

dünyanın	çağdaş	bir	versiyonuna	özlem	duymadan,	bütünlük	ve	estetik	ihtiyacını	kabul	ederler.	

Sosyal	açıdan	izleyiciyle	olumlu	bağ	kurmakla	birlikte,	kendilerini	izleyici	karşısında	güvenli	bir	

mesafede	tutarlar.	

Çok	sayıda	sanat	tarihçisi	de	tıpkı	felsefe	teorisyenleri	gibi,	postmodern	sürece	eleştirel	

yaklaşmışlardır.	 Bir	 kısım	 sanat	 tarihi	 uzmanı	 postmodern	 dönemi	 yorumlama	 gereği	

duymadan,	geçici	bir	dönem	olarak	değerlendirmiş	olmalarına	karşın;	bir	kaç	sanat	tarihçi	gibi	

Hal	Foster	de	Postmodern	Dönem’e	eş	zamanlı	olarak	tanıklık	etmiş	ve	Avangard’dan	başlayarak	

güncel	sanatı	sanat	tarihinin	kapsamında	değerlendirmiştir.	Zaman	zaman	postmodern	durumu	

şiddetle	 eleştirmesine	karşın,	 Postmodern	 sanatçılara	 yönelik	 yaklaşımlarında	objektif	 olmaya	

çalışmıştır.	 Onun	 ‘Postmodern	 Kültür	 Üzerine	 Yazılar2’	 (1983)	 başlıklı	 makalelerden	 oluşmuş	

kitabı	 entelektüel	 dünyanın	 Postmodernizm’i	 ciddiye	 alarak	 yayımladığı	 ilk	 kitap	 olmuştur.	

Kitabın	 kapsamında	 yer	 alan	 makaleler,	 postmodern	 taraftarı	 ya	 da	 karşıtı	 olan	 çok	 sayıda	

araştırmacının	 çalışmalarını	 kapsamıştır.	 Baudrillard,	 Crimp,	 Frampton,	 Habermas,	 Jameson,	

Krauss,	Owens,	Said	ve	Ulmer’in	makalelerinin	toplandığı	geniş	bir	çalışma	olan	kitapta;	ilk	kez	

kuramcılar,	 tarihçiler	ve	 sanat	eleştirmenleri	bir	 araya	gelmiş,	postmodern	durumun	 taraftarı,	

karşıtı	 ya	 da	 objektif	 gözlemcisi	 olarak	 görüşlerini	 okura	 sunmuşlardır.	 Henüz	 postmodern	

sürecin	 başlangıcında	 olan	 bir	 dönemde	 postmodern	 fikrin	 teorileştirilmesi,	 modernistler	
 

2 Hal	 Foster;	 1983	 yılında	 yayınlanan,	 editörlüğünü	 yaptığı	 Estetik-Karşıtı:	 Postmodern	 Kültür	 Üzerine	
Yazılar	 (Anti-Aesthetic:	 Essays	 on	 Postmodern	 Culture),	 sanatta	modernizmin	 krizini	 kuramlaştıran	 ilk	
kaynaklardandır.	
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tarafından	eleştirilse	de;	geniş	bir	kamu	desteğiyle	karşılanmıştır.	Bireysel	olarak	Foster,	orijinal	

Avangard’ın	devamından	ve	tasarım	kültürünün	gelişmesinden	yanadır.	Ancak	çağdaş	kültürün	

getirdiği	 yeni	 üretim-	 tüketim	 ilişkilerindeki;	 sanat-ekonomi	 arasındaki	 bağı	 görmemezlikten	

gelemez.	 Bir	 yandan	 eğlence	 kültürünü	 sorgularken;	 diğer	 yandan	 müze	 kültürünü	 de	

sorgulamıştır.	 Foster,	 şov	 dünyasına	 giren	 yeni	 sanatçı	 tiplemesinin	 kapitalizmin	 bir	 sonucu	

olarak	 oluştuğunu	 ve	 sanatçıların	 ekonomik	 sömürü	 karşısında	 savunmasız	 olduklarını	

vurgulamıştır.	 Foster’in	 çalışmaları	 postmodern	 sonrası	 günümüze	 ışık	 tutmaktadır.	 Çünkü	

Postmodernizm’e	 eş	 zamanlı	 olarak,	 içinde	 yaşayarak	 izleyen	 bir	 sanat	 tarihçisi	 gözlemi	

Postmodern	sonrası	öngörülerini	de	güvenilir	kılmıştır.	Postmodern	karşısında	eleştirel	 tutum	

gösteren	sosyologlar,	filozoflar	ve	sanat	tarihçileri	arasında	Foster,	soğukkanlılığını	korumuş	ve	

taraf	 olamamaya	 çalışmıştır.	 Çok	 sayıda	 postmodern	 taraftarı	 olan	 düşün	 ve	 bilim	 insanıyla	

diyalog	 içinde	 olduğu	 düşünülürse;	 onun	 postmodern	 tanıklığı	 özellikle	 2000’li	 yıllarda	

tartışmalara	 önemli	 ölçüde	 ışık	 tutmuştur.	 Hal	 Foster’den	 farklı	 olarak	 Avangart	 estetiğin	

postmodern	ile	ilişkisi	şöyle	yorumlanmıştır:	
Avangart	 estetiğin	 politikasını	 insanlık	 için	 tehlikeli	 bulduğundan	 sanatı	 günlük	 hayatın	
siyasetiyle	 buluşturmayı	 istedi.	 Avangart	 sanat	 politikası	 sanatın	 siyaset	 haline	 gelmesini	
içerir.	Modernite	boyunca	sürdürülen	tarafsızlık	kostümü	çıkarılır.	Artık	sanat	siyasetin	bir	
kamusal	biçimidir.	Danto	“sanatın	sonu”	teorisini	ileri	sürerken,	sanat	ideolojilerini	tarihsel	
ilerlemeci	 ütopyasının	 sonu	 olduğunu	 kastediyordu.	 Sanatın	 evrensellik,	 kesinlik	 iddiaları	
yeniden	 post-modern	 süreçle	 biçimleniyordu.	 Post-modernizm	 sanat-siyaset	 ilişkisini	 her	
şey	mubah	ilkesiyle	reddetti.	Radikal,	liberal,	özgür	seçimlerin	çeşitlemesi	post-modernizmin	
insanlığa	her	hangi	bir	vaatte	bulunma	yükümlülüğünden	kurtarıyordu	(Kreft,	2008:	297).	

Aydınlanma	 felsefesinin	 savları,	 mono	 kültürel	 düşünce	 sistemi	 sosyalizm	 tarafından	

Frankfurt	 Okulu	 yoluyla	 eleştirilmişti.	 20.	 yy.	 Aydınlanma	 Felsefesi’nin	 tüketildiği	 bir	 yüzyıl	

olmuştur.	 Yüzyılın	 sonunda	 Frankfurt	 Okulu	 eleştirisi,	 Sosyalizmin	 kendisine	 Avrupa’da	 yer	

bulamamasıyla	ve	II.	Dünya	Savaşı	sonundaki	‘Yeni	Avrupa’	biçimlenmesiyle	taraftarları	azalmış,	

yerini	benzer	eleştirileri	kullanan	ama	sosyalist	olmayan	hatta	bütünüyle	küresel	kapitalizmin	

içinde	filizlenen	Postmodernizm	almıştır.	Lyotard,	 teknolojik	 ilerlemenin	 iyimserliği	ve	 insanın	

güç	 arayışlarındaki	 güvenilmez	 başarısını	 eleştirirken	 Materyalizm’in	 kullandığı	 sınıf	 ve	

ekonomi	 terminolojisini	 kullanmamıştır.	 Sadece	 toplumsal	 ütopyaların	 bir	 aldatmaca	 olduğu	

kuşkusunu	güçlendirmiştir.	Bu	nedenle,	postmodern	söylemin	düşünsel	temellerinde	diyalektik,	

dönüştürücü	sessizlik,	çoğulluk,	çok	kodluluk	gibi	kavramlar	kullanılarak	Modernizm	eleştirilse	

de	bu	kavramlar	anti-Modernizm’i	ifade	etmenin	dışında	herhangi	bir	ideolojiye	işaret	eden	bir	

kurgu	 oluşturmamıştır.	 Postmodernizm’in	 filozofları	 olarak	 kabul	 edilen	 düşünürlerin	 hemen	

hemen	 hiç	 birisi	 kendisini	 postmodern	 olarak	 tanımlayıp,	 konumlandırmamıştır.	 Ancak	

kendisini	 postmodern	 olarak	 tanımlayan	 eleştirmen	 ya	 da	 sanat	 yazarları	 söz	 konusu	

düşünürlerden	 alıntılar	 yaparak	 Modernizm’i	 eleştirmişlerdir.	 Roland	 Barthes,	 bir	 yapısalcı	

olmasına	karşı	postmodernistler	için	Modernizm’i	eleştirme	aracı	haline	gelmiştir.	
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‘Postmodern	 Felsefe’	 kavram	 olarak	 çelişkilidir.	 Çünkü	 postmodern	 durum	 tekil	 bir	

dünya	görüşüne	 işaret	etmediği	gibi	 tekil	bir	dünya	 tanımı	da	yoktur.	Bu	nedenle	postmodern	

düşüncenin	 kaynağı	 büyük	 ölçüde	 anti-modernist	 filozofların	 söylemlerinin	 toplamı	

durumundadır.	Bu	durum,	Postmodernizm	eleştirilerini	 zorlaştırmıştır.	Bir	postmodern	karşıtı	

somut	bir	 felsefe	muhatabı	bulamaz.	Tek	tek	postmodernistlerin	kullandığı	söylem	analizlerini	

ele	 almak	 zorunda	 kalır.	 Örneğin;	 Barthes’ın	 bazı	 görüşleri	 postmodern	 düşünceye	 uyum	

sağlarken	 yapı	 kurgusu	 bağlamındaki	 teorileri	 Postmodernizm’e	 uyum	 sağlamaz.	

Postmodernizm	bu	nedenle	felsefi	bir	olgu	olarak	değil	sosyo-kültürel	bir	olgu	olarak	tartışılır	ve	

tartışma	sırasında	filozoflar	ve	önermeleri	değil;	günlük	yaşamdaki	karşılıkları	değerlendirmeye	

alınır.	Bunun	dışındaki	bir	tartışma	yöntemi	ölçeksizlik	nedeniyle	anlamsızlaşır.	

Sanat	 en	 görünmez	 süreçlere	 biçim	 verme	 ve	 etkinlik	 kazandırma	 eğilimindedir.	 Var	
oluşumuzun	tüm	alanları,	ekonomik	küreselleşmenin	yarattığı	bir	sonuç	olarak	soyutlamaya	
doğru	 hızla	 ilerlediğinde;	 gündelik	 yaşamımızın	 temel	 işlevleri	 yavaş	 yavaş	 tüketim	
ürünlerine	dönüştürüldüğünde,	sanatçıların	bu	süreç	ve	işlevleri	yeniden	somutlaştırmanın	
yolunu	 arayabilecek	 olması	 mantıklıdır.	 Ekonomik	 sistem	 yavaş	 yavaş	 bizi	 yaşam	
deneyimlerinden	 yoksun	 bıraktığından	 temsil	 biçimleri	 daha	 fazla	 soyut	 hale	 gelen	 bir	
gerçeklik	 için	 yaratılmak	 zorunda	 kalır.	 Çağdaş	 sanatçıların	 pazarı	 biçimsel	 olarak	 ele	
almadaki	 başarılarının	 toplumla	 ilişkileri,	 post-modern	 ekonominin	 somut	 hale	 getirmeye	
çalıştığı	 ilişkileri	 yeniden	 düzenleme	 isteğindedir.	 Ancak	 bu	 düzenlemeler	 estetik	 bir	
nesnenin	Pazar	ortamına	yeniden	sokulmasıyla	gerçekleştirilebilmektedir	(Bourriaud,	2005:	
53).	

Postmodern	 bilincin	 temel	 özelliği	 düşünce	 üreticilerinin	 üretimlerinin	 aynı	 zeminde	

buluşmasıdır.	 Yazarlar,	 filozoflar,	 mimarlar,	 sosyologlar,	 sanat	 tarihçileri,	 hatta	 teologlar	

Postmodernizm	 kavramını	 yaratma	 sürecine	 katılmışlardır.	 Hepsi	 paradoksal	 olarak	 insani	

bilginin	en	çeşitli	alanlarını	kesişen	ve	karşıt	olan	yanlarıyla	 tartışmış,	eklektik	bir	Modernizm	

eleştirisi	 oluşturmuşlardır.	 Bu	 karmaşık	 bir	 araya	 geliş	 postmodern	 dünya	 görüşünün	 teorik	

yapı	 ve	 kategorilerini	 bir	 kaosa	 dönüştürmüştür.	 Günümüzde	 yeniden	 tartışma	 konusu	 edilen	

eklektik	 teoriler	 incelendikçe,	 postmodern	 söylemin	 sosyo-kültürel	 yaşama	 alanının	 biçimi	 ile	

şekillendiği	gözlenmektedir.	Bugün	hala	Modernizm’in	fikirleri	hukukta,	devlet	yönetimlerinde,	

eğitimde	 varlığını	 sürdürürken	 Postmodernizm’in	 anti-modernist	 tutumu,	 çoğulculuğu	 yaşam	

alanlarının	yarattığı	kültürel	yansımalarla	analiz	edilmektedir.	Örneğin;	ABD’nin	sosyo-kültürel	

ortamındaki	 postmodernist	 sürecin	 Güney	 Asya’daki	 postmodernist	 süreçlerle	 ortaklıkları	

tartışmalıdır.	 Postmodernizm	 yalnızca	 kavramda	 çeşitlilik	 göstermez,	 kültürel	 yaşama	

yansımalarında	da	önemli	çeşitlilikler	ve	farklar	gözlenir.	Bütün	dünya	kültürleri	dönemlerini	eş	

zamanlı	yaşayamazlar.	Ancak	Postmodernizm	kitle	 iletişim	araçlarıyla	eş	zamanlılığa	yakın	bir	

biçimde	dünyaya	yayıldığı	için	diğer	dönemlerden	farklı	olarak	her	kültürel	coğrafyada	yaşanan	

postmodern	 süreç	 farklı	 olmuştur.	 Bu	 nedenle	 Avrupa’da	 Postmodernizm’in	 öldüğünü	

söyleyebilmek	 olası	 iken,	 Güney	 Amerika’da	 bunu	 söylemek	 mümkün	 değildir.	 Bu	 nedenle	

Postmodernizm’i	 inceleyecek	 yeni	 dönemler	 dünyanın	 her	 kültürel	 adacığında	 farklı	 hız	 ve	

yayılımla	var	olacaktır.	Böyle	bir	yayılım	biçimi	Postmodernizm’e	yönelik	tartışmaları	daha	uzun	
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süre	 gündemde	 tutacak	ve	 tartışmalara	 yeni	boyutlar	 eklemlenecektir.	 1970’lerden	günümüze	

sürekli	 değişerek	 ulaşan	 Postmodernizm	 değişimini	 sürdürerek	 farklı	 coğrafyalarda	 farklı	

kimlikler	 edinecektir.	 Çünkü	 Postmodernizm’in	 en	 dinamik	 yayılım	 aracı	 medyadır.	 Medya	

kullanımı	ve	teknolojisi	yaygınlaştıkça	yeni	coğrafyalarda	yeni	postmodern	teoriler	üretilecektir.	

Bu	 akış,	 teorisyenler	 için	 ilginç	 bir	 düşünce	 laboratuvarı	 oluşturmuştur.	 Aynı	 anda	 yerkürede	

Postmodernizm’in	başlangıcını	ve	sonunu	gözlemek	olası	hale	gelmiştir.	 Sanatın	pazar	nesnesi	

olma	 süreci	 değişmemiş,	 giderek	 hızlanmıştır.	 Postmodernizm’in	 sonu	 tartışmaları	 henüz	

entelektüel	gündemin	dışına	çıkamamıştır.	sermaye	politikalarının	işleyişinde	sanat	hala	önemli	

yer	tutmaktadır:	
Sanat	 bir	 yandan	 kendisini	 gündelik	 yaşamın	 nesnesi	 olarak	 göstermeye	 çalışırken,	 diğer	
yandan	sahnenin	arkasında	gündelik	yaşamın	çok	ötesinde	ki	pazarların	nesnesi	haline	gelir.	
Örneğin:	savaş	karşıtı	bir	ürün	küresel	sermayenin	aracılığıyla	savaş	üreticisi	olan	pazarda	
kendisine	 alıcı	 bulur.	 Kuşkusuz	 sanat	 bu	 süreçlerini	 de	 tamamlayarak	 başka	 bir	 algı	
dünyasına	 kendisini	 taşıyacaktır.	 Ancak	 günümüzde	 insan	 dışkısıyla	 yapılan	 ürünler	
gündelik	 hayatın	 sanatı	 kimliğiyle	 küresel	 sermayenin	 estetik	 nesneleri	 olmayı	
sürdürmektedir	(Kreft,	2008:	297).	

Postmodernizm’i	karakterize	eden	bazı	kavramlar	bütünüyle	görüş	birliğine	ulaşılmasa	

da	 Modernizm’in	 karşısında	 alternatif	 görüş	 olarak	 yaygınlaşmıştır.	 Postmodernizm’i	

karakterize	 eden	 temel	 kavramlar	 çok	 sayıda	 araştırmacı	 tarafından	 karşılaştırmalı	 olarak	

tablolaştırılmıştır.	Tablolaştırılan	özellikler,	araştırmacının	bakış	açısına	göre	küçük	değişimler	

gösterse	 de;	 ortak	 görüş	 içeren	 kavramlar,	 Postmodernizm’in	 sanatsal	 yansımasında	 izlenen	

temel	tutumlarını	özetlemeye	yeten	bir	tablo	oluşturmaya	uygun	olduğu	düşünülmektedir.	

	

	
Şekil	2:	Postmodernizm’i	karakterize	eden	temel	kavramlar.	

Yukarda	 yer	 alan	 kavramları	 anlamlandırma	 çabamızda,	 dünya	 görüşümüz	 hangi	 ana	

akıma	 ait	 olursa	 olsun,	 söz	 konusu	 bu	 kavramlar	 bir	 biçimde	 postmoderne	 işaret	 eder.	 Bu	

kavramlar	 büyük	 ölçüde	 ‘olumsuzlama’	 kavramlarıdır.	 Yani	 modernist	 dünyada	 küçümsenen,	
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hoş	 görülmeyen,	 bir	 anlamda	 da	 alt	 seviye	 kültüre	 işaret	 eden	 kavramlar	 olmuştur.	 Ancak	

Postmodernizm	her	bir	kavramı	yaşamın	gerçekliği	 içinde,	politik	ve	kültürel	 çoğulculuğu	 ima	

edecek	 şekilde	 kullandığında	 aykırı	 görülmeyen,	 doğal	 ve	 içinde	 yaşadığımız	 dünyayı	 anlatan	

söylemler	 olarak	 duyulur.	 Bu	 nedenle	 postmodern	 terminoloji;	 kavramlardan	 çok	 kavramın	

içinde	yer	aldığı	durumun	algılanmasıyla	anlam	kazanır.	

Postmodern	tartışmalar	entelektüel	tartışma	zeminlerinin	dışına	taştıkça	günlük	yaşam	

kesitleri	bu	kavramlarla	daha	uyumlu	hale	gelir.	Bu	nedenle	aslında	günümüz	sıradan	insanı	için	

Postmodernizm	aykırı	bir	durum	olarak	algılanmaz.	Postmodernizm;	en	keskin	eleştirmenlerini	

entelektüeller	 arasında	 bulur.	 Çünkü	 Modernizm	 karşıtı	 da	 olsa	 entelektüellerin	 düşünme	

yönteminde	 tutarlı	 bir	 hümanist	 özellik	 vardır.	 Özellikle;	 etik,	 estetik,	 ideoloji,	 tarih	 gibi	

kavramlar	 anti-modernist	 pencereden	 bakıldığında	 da	 insanı	 merkeze	 alan	 akıl	 yürütme	

zincirini	 kurgular.	 Oysa	 Lyotard,	 bu	 kavramları	 modernliğin	 aldatmacaları	 olarak	

değerlendirirken;	Modernizm’in	öncesindeki	benzer	kavramları	görmezden	gelmiştir.	

Postmodernizm	belirli	bir	iyimserlikle	insana	yaklaşırken,	bu	iyimserlik	yalnızca	sıradan	

insana	 yöneliktir.	 Teori	 üreten,	 sistematik	 düşünen,	 kurallarla	 kendini	 biçimleyen	 insan	

postmodern	potansiyelden	uzak	kabul	edilir.	Yeni	özgürlük	boyutları	olarak	Foucault,	Deleuze	ve	

Derrida’ya	 dayanan	 postmodern	 paradigmalar	 aslında	 yeni	 bir	 muhafazakârlığın	 kaynağını	

oluştururlar.	 Başka	 bir	 deyişle:	 ‘herkes	 özgürdür	 ancak	 düşünenler	 hariç’.	 Postmodern	

iyimserlik,	 Habermas	 tarafından	 modernite	 öncesi	 dönemi	 hatırlatan	 bir	 tehdit	 olarak	

değerlendirilmiş;	 postmodernist	 savların	 yeni	 bir	 muhafazakârlığa	 doğru	 gidişin	 kapılarını	

açtığını	savunmuştur.	

Postmodernin	 reddetme	 geleneğinde,	 kısıtlayıcı	 bir	 iyimserlik	 izlenir.	 Bir	 yandan	 tarih	

sonrası	 ve	 sanayi	 sonrası	 toplumu	 bir	 yandan	 da	 Postmodernizm’i	 aynı	 düzlemde	 modern	

karşıtlığı	 içinde	 gördüğümüzde;	 Postmodernizm’in	 siyasi	 projesinde	 gelecek	 vizyonunu	

kaybetme	ile	karşı	karşıya	kalırız.	Foster	öznenin	dönüşümünü	siyasi	bağlamda	kuşkulu	bulur:	

Kurgulanmış	 postmodernist	 özne,	 sanayileşme	 sonrası	 dönemin	 tüketici	 öznesinden	 çok	
farklı	 değildir.	Her	 iki	 grupta	 toplumsal	 sınıflardan	 söz	 etmek	 istemez.	Kültürel	 ayrımların	
dayandığı	siyasal	koşulları	tartışmaz.	Seabrook’a	göre	tek	farkımız;	“Değişik	reyonlarda	gezip	
kimlik	sepetimize	değişik	numuneleri	toplamamızdır”	(Foster,	2004:	22).	

İlerlemeciliği	 reddeden	 bir	 bakış	 açısıyla	 bakıldığında	 bugünün	 postmodern	 insanını	

yarının	 hangi	 ortamına	 hazırladığımız	 belirsizleşmektedir.	 Yarının	 iyi	 ve	 seçilir	 olanı	 ne	

olmalıdır?	Sorusu	bütünüyle	belirsizleşir.	Bu	da	postmodernistlerin	öznel	yetilerini	hangi	yöne	

kanalize	 edeceklerini	 belirsiz	 hale	 getirecektir.	 ‘Yeni	 düzen	 ne	 olmalıdır?’ı	 kesinleştirmeden	

insanları	yeniye	hazırlamak	olanaksızlaşmaktadır.	Oysa	bütün	eleştirilere	karşın	Modernizm’in	

önermesinde,	akıl	önemli	bir	rehberdir.	
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1.3.	Postmodernizm’in	Estetik	Bağlamda	Yorumu	

1960’ların	 ekonomideki	 dönüşümü	 Avrupa’da	 yeni	 bir	 tüketici	 kültürü	 yarattı.	

Modernizm’in	 seçkinci	 izleyici	 kitlesi	 için	 kabul	 edilemez	 olan	 gösteri	 ve	 eğlence	 nitelikli	

ürünler,	tüketim	kültürü	içinde	sanat	olarak	algılandı.	Tüketici	kültürün	taşıyıcıları	büyük	ölçüde	

orta	 gelir	 grubuna	 sahip,	 ortalama	 eğitim	 düzeyinden	 geçmiş,	 entelektüel	 düşünce	 alanlarına	

mesafeli	 bireylerden	 oluşuyordu.	 Söz	 konusu	 grup,	 sanatsal	 gereksinimini	 büyük	 galeriler,	

tiyatro	 salonları,	müzelerde	karşılamak	yerine	medyanın	kendisine	 sunduğu,	 gündelik	hayatın	

içine	yerleştirilmiş	eğlence	ve	gösteriye	dayalı	etkinliklerde	karşılamaya	başlamıştır.	Bu	yaşama	

biçimi	 kapitalizmin	 giderek	 orta	 sınıfı	 kendi	 kültürünü	 yaratacak	 tüketime	 yönlendirmesiyle	

ilişkilidir.	Artık	Modernizm’in	değerlerini	ayakta	 tutan	aristokrasiye	öykünen	seçkinci	bilim	ve	

sanat	algısı	medya	yoluyla	eleştirilmeye	ve	alay	konusu	edilmeye	başlamıştır.	

Avangart	eğilimler,	Modernizm’in	ütopyacı	yüksek	liberal	kapitalist	değerlerini	ideolojik	

bağlamda	 eleştirirken	 denediği	 anlatım	 yöntemlerini,	 postmodernistler	 kitle	 kültürünün	

değerlerini	 yüceltmek	 için	 kullanmışlardır.	 Modernizm’e	 yönelik	 hoşnutsuzluklar,	 Avrupa	

merkezli	 yüksek	 teknoloji	 kullanan	 kapitalist	 üretim	 biçimi	 ve	 bilime	 olan	 sonsuz	 güven	

toplumun	büyük	bir	kesimini	 tatmin	etmemeye	başladı.	1960’lı	yıllar	 ile	simgelenen	toplumsal	

özgürlük	atmosferi,	Modernizm’in	yüksek	değerlerine	başkaldırı	ortamını	da	hazırladı.	Pop	Art	

ile	başlayan	Robert	Venturi	ve	Philip	Johnson	mimarisi	ile	sürdürülen	Modernizem’le	alay	etme	

tutumu	kısa	bir	zaman	içinde	sinema,	edebiyat	ve	müziğe	yansıdı.	

Medya	 araçlarının	 zenginleşmesi	 yansımaların	 hızla	 yayılmasını	 sağladı.	 Özellikle	

sanatsal	bir	üretim	amacı	olmaksızın	gerçekleştirilen	performans	edimleri	kısa	zamanda	‘sanat	

olma’	 anlamını	 kazandı.	 Sanatsal	 edimler	 birbirleriyle	 yalnızca	 Modernizm’e	 karşı	 koymak	

alanında	buluştular.	 Çünkü	Modernizm’e	karşı	 koyuş	nedenleri	 her	 kültürel	 kesitte	 farklılıklar	

taşıyordu.	Bir	yandan	sosyal	teori	ve	bilimde	anti-pozitivist	savlar	yoğunlaşırken,	diğer	yandan	

yaşamın	 tüm	 alanları	 bir	 tür	 moda	 hareketi	 ile	 Modernizm’e	 karşıt	 olacak	 biçimde	

düzenleniyordu.	 Bu	 süreç,	 Adorno	 tarafından	 ‘Modernizm’in	 erken	 ölümü’	 biçiminde	

değerlendirilmişti.	 Frankfurt	 Okulu	 değişimi	 ‘kültür	 endüstrisi’	 kavramı	 bağlamında	

yorumlamıştı:	

Frankfurt	Okulu	kültür	endüstrisi	kavramıyla	görsel	kültürün	kitleleri	kontrol	ve	idare	etmek	
amaçlı	 kullanıldığını	 savunur.	 Bu	 kitleler	 pasif	 tüketicilerden	 oluşur.	 Bu	 savda	 “tüketicinin	
pasif	olduğu	ve	kültür	endüstrisi	 tarafından	 idare	edildiği	bir	 tüketim	tanımlaması”	yapılır.	
Aynı	 anlamda	bu	pasif	 izleyiciler	 “kapitalizmin	 saf	budalaları”	 olarak	 algılanır.	Adorno’nun	
pasif	 tüketici	 betimlemelerine	 karşın	 bir	 grup	 kültür	 bilimci	 “insanların	 çoğunun	
hayatlarında	 bilinçli	 olarak	 seçtikleri	 anlam,	 ürettiklerinden	 çok	 tükettiklerinden	
gelmektedir”	savıyla	tüketimin	aktif	bir	seçim	olduğunu	vurgulamıştır	(Barnard,	2010:	241).	

Ancak	Adorno,	sürecin	ilerleyen	aşamalarında	sosyal	teorinin	de	gücünü	kaybedeceğini	

görememişti.	
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1.3.1.	Modernizm’den	Postmodernizm’e	Sanatsal	Dönüşüm	

Modernist	 süreçler	 eskinin	 olumsuzlanması	 ile	 yeniyi	 arama	 yöntemine	 dayanır.	

Yaşamın	 her	 alanında	 sürekli	 özgürlük	 alanını	 genişletmek	 ‘yaratıcı	 yıkım’	 (Berman,	 1988:	 4)	

olarak	amaçlanmıştır.	Burjuva	toplumunda	sanatın	ilerici	rolünün	korunması;	Romantizm’in	ve	

Natüralizm’in	 başarısızlığı	 olarak	 yorumlanmıştı.	 Sanatın	 artık	 ne	 doğayı,	 ne	 duyguları,	 ne	 de	

inançları	 temsil	 etmesi	 ya	 da	 yansıtması	 gerekmiyordu.	 Bizzat	 sanat,	 modern	 insana	 yeninin	

rotasını	gösteren	özgünlüğe	ve	özgürlüğü	amaç	edinen	bir	dünyaya	yönlendiriyordu.	Sanatçının	

dini,	siyasi,	ahlaki	ve	politik	baskılardan	uzak	olmasının,	sanatçının	özgür	hedeflere	ulaşmasını	

sağlayacağı	varsayımı	geçerlilik	kazanmıştı.	

Modernizm’in	 birincil	 özelliği,	 sanatçının	 kendi	 özerkliğine	 olan	 inancıdır.	 Bu	 inanç;	

‘Sanat	 için	 sanat’	 ilkesini	 beslemişti.	 Sanatın	 sanatçı	 bağlamında	 özerkliği	 geleneksel	 estetik	

anlayışını	bütünüyle	dönüştürüp	gerçekliğin	 taklitten	uzak	olması	gerektiği	savunulmuştu.	Söz	

konusu	 savlar,	 soyut	 sanat	 teorilerini	 güçlendirmiş,	 tüm	biçim	kaygıları	 doğadan	 koparılmıştı.	

Temsil	bir	mimesis	olarak	kabul	edilmiş,	gerçek	gerçeğin	benzemeyen,	somut	gerçeklik	olduğu	

savunulmuştu.	Modernist	 proje	 sanatı	 önceleyen	 yeni	 formlar	 ve	 yöntemler	 denerken	 estetik,	

özgür	 yaratıcılığın	 kontrolünde	 biçimlendiriliyordu.	 Modernist	 sanatçılar	 çok	 sayıda	 biçim	

denemeleri	 yaptılar.	 Bu	 denemelerin	 amacı	 geleneksel	 sanat	 ve	 gerçeklik	 kavramlarından	

kurtulan	 yeni	 dil	 aramak	 biçiminde	 gerçekleşti.	 Bilimsel	 gelişmeler	 sanatçıların	 denemelerine	

yeni	 yöntemler	 ekledi.	 Örneğin;	 Cezanne’ın	 çok	 yönlü	 bakış	 açısı	 fikri	 atomun	 parçalanma	

çabalarıyla	 örtüşen	 bir	 anlayışla	 geliştirildi.	 Sanatın	 yaşam	 ortamında	 da	 benzer	 ortaklıklara	

tanık	 olundu.	 Bilim	 insanları	 ve	 sanat	 alanlarının	 uygulayıcıları	 iletişim	 içinde	 aynı	 yaşam	

ortamlarını	 paylaştılar.	 Dünya	 ile	 deneyimlerini	 birbirleriyle	 paylaşan	 sanatçıların	 en	 önemli	

hedefleri	 insanlığı	 mutsuzluğa	 götüren	 gelenekten	 kopmaktı.	 Schoenberg’in	 atonal	 müziği,	

Cezanne’ın	 form	 parçalarıyla	 aynı	 anlayışı	 paylaştı.	 Bilimsel	 gelişmeleri	 yakından	 takip	 eden	

modernist	 sanatçılar	 her	 yeni	 teknolojiyi	 kendi	 uygulamaları	 içinde	 denediler.	 Örneğin;	

Picasso’nun	 kırılan	 geometrik	 formları	 bilimsel	 verilerden	 uzak	 değildir.	 Dekorasyon	 ve	

süslemeden	 bütünüyle	 uzaklaşmak	 isteyen	 modernist	 sanatçılar,	 ütopik	 bir	 saflığa	 ulaşarak	

gelenekten	kurtulmak	 istediler.	 1850’den	1950’ye	kadar	 süren	modernist	 arayışlar	 çok	 sayıda	

etkenle	yavaşlamaya	ve	dönüşmeye	başladı.	

Dünya	 savaşları,	 ekonomik	 krizler	 etkili	 dönüşüm	 nedenleri	 oldu.	 Örneğin;	 sanatçı,	

ürününü	 satmadan	 yaşamını	 sürdüremez	 hale	 geldi.	 Piyasaya	 yönelik	 üretme	 ihtiyacı	

Modernizm’in	 ilk	 iç	 çelişkilerinden	 birini	 yarattı.	 Bu	 çelişki	 Modernizm’in	 arınma	 dürtüsünü	

bozan	bir	çatışma	yarattı.	Çünkü	sanat	için	sanat,	kitle	kültürünün	onayladığı	ve	satın	aldığı	bir	

anlayışı	içermiyordu.	1950’lerden	sonraki	modernist	sanat	içinde	gerçekleşen	yenilik	arayışları	

artık	arılaşmak	ve	saflaşmak	için	değil;	tüketiciye	fazla	ödün	vermeden	ulaşabilmek	için	yapıldı.	

Yenilik	 çalışmaları	 çoğaldıkça	 tüketici	 daha	 karmaşık	 ve	 daha	 talepkâr	 hale	 geldi.	 20.	 yüzyılın	
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sonlarında	 Modernizm	 kendi	 kitlesinin	 ‘yüzeysel	 sanat	 alımlayıcıları’	 ve	 ‘yüksek	 sanat	

alımlayıcıları’	 (Huyssen,	1987:	3)	olarak	 ikiye	 ayırdı.	 Söz	konusu	ayrım	daha	 sonraları	 yüksek	

Modernizm	olarak	yorumlanan	bir	 tutumun	doğmasına	neden	oldu.	Artık	modernist	sanatçılar	

kendi	 özel	 dillerini,	 kendi	 benzersiz	 vizyonlarını	 ve	 kendi	 tekilliklerini	 ifade	 eden	 stilleri	

denemeye	başladılar.	

Modernizm’in	sanatı	saflaştırarak	yüceltme	amacı	arka	plana	itildi.	Ancak	bu	süreç	içinde	

Avrupa	çok	sayıda	yeni	ekolle	tanıştığı	gibi	yeni	dâhilerle	de	tanışma	olanağı	buldu.	Dünya	sanatı	

tarihi	 1950	 ile	 1980	 arasında	 en	 yoğun	 sanat	 manifestolarının	 verildiği	 dönem	 oldu.	

Modernizm’in	yabancılaşmaya	ve	bireysel	özerkliğe	verdiği	önemi,	yaratıcılığa	yönelik	bir	katkı	

olarak	kullanırken;	bu	katkılar	avangart	denemeleri	kendiliğinden	oluşturdu.	Avangart	çabalar	

sanatçıyı	 giderek	 toplumdan	 izole	 ederken;	 paradoksal	 olarak	 aşırı	 sayıda	 öncü	 sanatçı	

bireyciliğini	 yan	 yana	 getirdi.	 Bilimsel	 teknolojik	 ve	 politik	 özgürleştirici	 değişim	 yüksek	

Modernizm’i,	muhafazakâr	Modernizm	haline	getirdi.	Dışavurumcu	hareketle	başlayan	avangart	

arayışlar,	 sanatın	 bir	 meta	 aracı	 olarak	 üretilmesinin	 önündeki	 engelleri	 kaldırdı	 ve	 her	 yeni	

deneme	 yüksek	 Modernizm’in	 estetik	 savlarını	 parçalamaya	 başladı.	 Değişim,	 Modernizm’in	

içinde	Modernizm’e	karşı	bir	konumda	on	yıldan	 fazla	 sürdü.	Hicks	bu	geçişi	 şöyle	 ifade	eder:	

“Sanat,	 kendilik	 ile	 toplum	 arasındaki	 sürtüşmenin	 ifadesinden	 biraz	 daha	 fazladır.	 Kendini	

patlatma	 en	 uç	 bir	 modernist	 eylemdir.	 Kendini	 sıfır	 noktasına	 indirgemek	 ise	 yeni	 dünyaya	

yeniden	gelmektir”	(Hicks,	2015:	249).	

Postmodernizm,	 Modernizm	 karşıtlığının	 yanında	 avangardizm	 karşıtlığı	 olarak	 da	

anlaşılmalıdır.	Çünkü	avangart	girişimler,	sanatın	sıradan	insandan	uzaklaşmasını	hızlandırmış;	

anlaşılmaz	 akıl	 oyunları	 olarak	 sanatın	 algılanmasına	 neden	 olmuştu.	 Postmodernistler,	

ilerleyen	dönemlerde	Modernizm’de	olduğu	gibi	 avangartların	da	 çoğu	kavramını	 alay	konusu	

etmiştir.	 ‘Dahi’,	 ‘yaratıcılık’,	 ‘yazar’,	 ‘sanatçı’,	 ‘sanat	 eseri’	 gibi	 kavramlar	 ironik	 anlamlar	

kazanmaya	 başlamıştır.	 Ancak,	 aktivist	 Postmodernizm	 kanalı,	 avangardın	 anarşizme	 yakın	

duruşunu	 desteklemiş;	 avangardın	 yüksek	Modernizm’e	 yönelik	 eleştirilerini	 kendi	 eleştirileri	

gibi	kullanmışlardır.	Bu	nedenle	birçok	avangart	sanatçı,	yanlış	bir	yorumla	postmodern	sanatçı	

olarak	 etiketlendirilmiştir.	 “Çağdaş	 sanatın	 siyasal	 bir	 yanı	 varsa,	 onu	 modern/postmodern	

karşıtlığı	 çerçevesinde	 değil,	 siyasal	 üçüncüyü,	 yani	 sanatın	 dünyasıyla	 sanat	 olmayanın	 dünyası	

arasındaki	 değiş	 tokuş	 ve	 yer	 değiştirme	 oyunu	 üzerine	 kurulu	 olduğu	 söylenebilir”	 (Ranciere,	

2012:	53).	

Postmodernistler,	 avangardı	modern	 rasyonalizmin	 yapısına	 bağlı	 kalmakla	 suçlamayı	

sürdürmüşlerdir.	 Bu	 nedenle	 postmodern	 dönüşüm,	 kuramsal	 düzlemde	 yüksek	 Modernizm’i	

eleştirirken;	avangardizm	de	başarısız	bir	anti-modernist	olarak	değerlendirilmiştir.	
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1.4.	Postmodern	Sanatın	Savları	ve	Karşı	Savlar	

Postmodernizm,	yoğun	bir	tasfiye	ediş	eylemi	olarak	sembolize	edilebilir.	‘Tarihin	sonu’,	

‘yazarın	 ölümü’,	 ‘ideolojinin	 sonu’,	 ‘etik	 yargının	 ölümü’,	 ‘ütopyanın	 sonu’	 gibi	 söylemler	 arka	

arkaya	tekrarlanmaya	başlandığında	Postmodernizm	kendi	varlığını	ilan	etmiş	oldu.	Söz	konusu	

sonlar,	yalnızca	Modernizm’in	değerleri	değil;	bütüncül	bağlamda	uygarlığın	değerleri	olmakla	

birlikte	Modernizm	tarafından	korunan,	yeniden	biçimlenen	değerler	olduğu	için	bütünüyle	yok	

edilmesi	 gereken	 yaşanmışlıklar	 olarak	 görüldü.	 Söz	 konusu	 reddedişler,	 postmodernin	

kabulleri	ile	sıklıkla	çelişti.	Örneğin;	geçmişi,	gün	ile	birlikte	yaşamak	dolaylı	bir	tarih	kabulü	idi.	

Ancak	 postmodernistler,	 kavramlardan	 çok	 bu	 kavramların	 sistematize	 edildiği	 modernist	

teorilerle	 hesaplaştığı	 zaman	 içinde	 ortaya	 çıktı.	 Örneğin;	 efsaneler	 ve	 mitolojiler,	 tarih	 gibi	

algılandı.	 Orijinalliği	 ve	 yaratıcılığı	 savunmayan	 postmodern	 sanatçı,	 bir	 malzeme	 olarak	

reddettiği	 bütün	 kavramların	 olgularını	 kullandı.	 Büyük	 temalar	 (ahlak,	 demokrasi),	 sıradan	

söylem	 kalıbına	 dönüştü.	 Felsefe	 reddedildi	 ancak	 tam	 bu	 yapılırken;	 tüm	 felsefi	 kesitlerden	

alıntılar	 yapıldı.	 Postmodernistlerin	 bu	 tutumu,	 bireyin	 yeni	 bir	 kurguyla	 dünyaya	 baktığı	

inancını	yarattı.	

Büyük	 anlatının	 yıkılışı,	 çeşitli	 küçük	 anlatıların	 bir	 arada	 yaşamasına	 doğrudan	 bir	 davet	
niteliğindedir.	 Bununla	 beraber,	 küçük	 anlatıların	 bir	 arada	 var	 olması	 son	 derece	 farklı	
biçimlere	 bürünebilir.	 Bu,	 kültürlerin	 birbirine	 tamamen	 görelilikci	 bir	 biçimde	 kayıtsız	
kalmaları	olarak	görünebilir,	 ‘öteki’	ne	hiç	sahici	olmayan	bir	 tapınma	olarak	dışa	vurabilir	
(Heller,	Feher,	1993:	12).	

Modernizm’in	 yeniyi	 arama	 ütopyası,	 dönüşerek	 şaşırtma	 ve	 inandırıcı	 olmama	

davranışlarını	geliştirecek	biçimde	gerçekleşen	kurguyu	güçlendirdi.	Medya,	Postmodernizm’in	

en	 güvenilir	 partneri	 haline	 geldi.	 Modernizm’in	 küçümsediği	 sıradan	 beğeni	 yüceltilerek;	

anlatımlar	 gündelik	 dilin	 sözcüklerine	 indirgendi.	 Hümanizm,	 anti-hümanist	 tepkilerle	

küçümsenirken;	 özgürlük	 ve	 özgünlük	 çabaları	 sistematik	 bağlamından	 kurtarılıp	 ‘başıboşluk’,	

‘bağlantısızlık’,	‘kontrolsüzlük’	düzlemlerinde	anlamlandırılmaya	başlandı.	

Postmodernizm’in	karşı	koyduğu	en	önemli	kavram,	 ‘orijinallik’	olmuştur.	Kopyalamayı	

reddeden	 Modernizm	 karşısında	 Postmodernizm	 neredeyse	 tüm	 üretim	 yöntemlerini	

alıntılandırmaya	dayadığı	 için	birbirinden	ayırt	 edilemeyecek	 sayısız	 kopya	 tekrarıyla	orijinali	

bütünüyle	 kaybetme	 noktasına	 ulaşmıştır.	 Baudrillard’ın	 (1990:	 58)	 teorilerinde	 sıklıkla	 sözü	

edilen,	kopyasından	ayırt	edilemeyen	orijinal	olma	durumu;	Postmodernizm’in	temel	uygulama	

yöntemi	 haline	 gelmiştir.	 Bu	 uygulamalar	 kuşkusuz	 beraberinde	 anlam	 sorununu	 yaratmış;	

anlamın	 derinlik	 ve	 yüzeyselliği,	 Postmodernizm’in	 eleştirisinde	 ön	 plana	 çıkarılmıştır.	

Postmodern	 savunucuları	 anlamı	 reddederken,	 çok	 katmanlı	 eklektik	 anlam	 düzlemleri	

oluşturdukları	 için	 anlama	 ulaşmanın	 yolunu	 karmaşık	 hale	 getirmiş;	 kod	 çözümü	

gerçekleşmeden	 sanat	 ürününe	 ulaşma	 olanağının	 önünü	 kapatmıştır.	 Postmodern	

yaklaşımların	 birbirleriyle	 çelişmesi	 ve	 her	 yaklaşımın	 bir	 önerme	 getirmeden	 reddedişlerini	
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uygulaması	 postmodernistler	 arasında	 çelişki	 yaratmış,	 çok	 sayıda	 postmodern	 ekol,	 kimliğini	

yalnızca	Modernizm’e	karşı	koyuş	noktasıyla	açıklayabilmiştir.	Bu	gelişmeler	Postmodernizm’de	

estetik	bir	kaosa,	belirsizliğe	ve	rastlantısalcılığa	neden	olmuştur.	Postmodernizm’de:	

Sanat	 ikon	 kırıcı	 hale	 gelmiştir.	 (Post)-Modern	 ikon	 kırıcılık	 artık	 imgeleri	 yok	 etmekten	
değil	 imge	 imal	 etmekten,	 görünecek	 hiçbir	 şey	 kalmayıncaya	 kadar	 imge	 üretiminden	
oluşuyor.	Bu	 tür	 ikon	kırıcılık	hiçbir	 estetik	 sonuca	ulaşmıyor.	 İmge	artık	 gerçeği	 tahayyül	
edemez,	 gerçeği	 aşamaz	 çünkü	 imge	 sanal	 gerçekliğin	 kendisidir.	 Kendi	 aynasını	 yutan	
imgeler,	kendi	kendileri	karşısında	şeffaf	hale	gelirler	(Baudrillard,	2018:	51).	

Postmodernizm’in	 geldiği	 bu	 nokta	 yüksek	 Modernizm’e	 muhalif	 olma	 gerekçelerini	

formüle	edemedikleri	 için	yalnızca	moda	değişim	biçimi	olarak	değerlendirilmiş;	çok	kısa	süre	

içinde	 anti-postmodernist	 grupların	 oluşmasına	neden	olmuştur.	 Günümüzde	Metamodernizm	

olarak	adlandırılan	eğilimlerin	ortak	yanı;	Postmodernizm’in	eleştirisinden	beslenir.		

Postmodernistler,	 Modernizm’in	 kategorileştirme	 yöntemini	 reddetmişlerdir.	 Bu	

reddediş,	 kültürel	 bağlamda	 demokratikleşme	 olarak	 algılanmış	 olmasına	 karşın;	 birçok	

birbiriyle	 zıt	hedefleri	olan	 sosyal	 grubun	aynı	uzamda	bir	 aradalığına	yer	veren;	uygulamada	

yoğun	 çatışmaların	 olduğu	 bir	 atmosfer	 yaratmıştır.	 Belli	 bir	 kategoriye	 ait	 olmadığını	

kanıtlamak	 isteyen	 kitle	 kültürünün	 bireysel	 yüzü	 aslında	 tam	 da	 Modernizm’in	 reddettiği	

kimliklerini	 belirsizleştirerek	 savunmaya	 başlamışlardır.	 Günümüzde	 postmodern	 siyasetin	

eleştirisi	olarak	dile	getirilen	kimlik	politikaları,	Modernizm’in	kategorileştirmesine	karşı	gelişen	

kaosun	 ürünüdür.	 Bireyler	 Modernizm’in	 tasarımından	 daha	 küçük	 birimlerle	 kendilerini	

tanımlamaya	başlamışlardır.	Bu	tutum,	yeni	bir	toplumsal	muhafazakârlık	biçimini	yaratmıştır.	

Birbiriyle	 çelişen	 içerikleri	 yan	yana	 sergileyen	yaşam	ortamlarında	var	olmak,	özgürlük	alanı	

biçiminde	 algılanmıştır.	 Bu	 nedenle	 Postmodernizm	 içinde	 çok	 sayıda	 marjinal	 grup	 kendine	

yaşam	 alanı	 yaratmış;	 bu	 yaşam	 alanında	 diğer	 mikro	 gruplarla	 çatışmayı	 sürekli	 hale	

getirmiştir.	Postmodern	dönemde;	
Sanat	küresel	bir	iştir.	Seks	ve	silah	sektörüyle	birlikte,	uluslararası	sanat	dünyanın	en	karlı	
ve	 en	 az	 düzenlenmiş	 pazarları	 arasındadır.	 Politikacılar	 ve	 politika	 üreticileri,	 sanatı	 ve	
“yaratıcı	 sektörleri”	 genellikle	 toplumsal	 yenilenmenin,	 ekonomik	 yatırım	 ve	 gelişmenin	
etmenleri	 olarak	 görüyor.	 Sanatla	 ilgili	 suçlar,	 yılda	 yaklaşık	 üç	 milyar	 dolar	 değerine	
ulaşarak	başlı	başına	orta	ölçekli	bir	endüstri	haline	gelmiştir	(Whitham,	Pooke,	2018:	242).	

Politika	ve	ideolojinin	sonunu	ilan	eden	Postmodernizm;	toplumsal	kimlik	karmaşasına	

çözüm	 bulamadığı	 için	 Modernizm’i	 suçladığı	 ‘mutsuzluk’	 olgusunu	 yeniden	 ‘çoğullaştırarak’	

yapılandırmıştır.	 Örneğin;	 feminizm,	 postmodern	 içinde	 kendisini	 özgürleştirirken;	 aynı	

zeminde	en	radikal	dini	inanışlar	da	özgürlük	alanı	yaratmışlardır.	

	

1.5.	Postmodern	Resim	Sanatı	

Mimari	 postmodern	 örneklerin	 yaygınlaşmasının	 hemen	 ardından	 resim	 sanatında	 da	

bir	 postmodernleşme	 süreci	 yaşandı.	 Başlangıçta	 avangart	 ekollerin	 içinde	 ürün	 veren	

sanatçıların	 bir	 kısmı	 postmodern	 sürece	 katılırken;	 büyük	 bir	 oranda	 genç	 sanatçının	
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katılımıyla	 Amerika	 ve	 Avrupa’da	 postmodern	 resim	 hızla	 yaygınlaştı.	 Nesnel	 bilginin	

olanaksızlığı	 eleştirisiyle	 birlikte	 Modernizm’in	 resim	 estetiğine	 ilişkin	 kuralları	 reddeden	

sanatçılar,	 estetik	değerlerin	de	göreliliği	üzerine	yorumlar	yapıp;	 sanatın	 sınırsız	olanaklarını	

denemek	istediler.	

Akılcılık	 ve	 evrenselciliğin	 tamamen	 reddedildiği	 çalışmalar	 büyük	 ölçüde	 sistematik	

olmayan,	 gelenekselden	 alınan	 motiflerle	 oluşturulan	 ironik	 kompozisyonlar	 postmodern	

eğilimin	 başlangıcını	 oluşturdu.	 Ancak,	 çalışmalar	 büyük	 ölçüde	 farklı	 stil	 ve	 üslupların,	

tekniklerin	kullanıldığı	çoğul	denemelere	dönüştü.	Herhangi	bir	katı	kuralın	olmadığı	denemeler	

çoğaldıkça,	 yapılan	 çalışmalar	benzerlik	kriterleri	dikkate	alınarak	gruplandırılıp	ad	verilmeye	

başlandı.	Sayısız	postmodern	resim	eğiliminden	söz	etmek	günümüzde	büyük	bir	karmaşayı	da	

ifade	etmektedir.	Aynı	sanatçının	bir	kaç	eğilimi	denemesi,	denemelerin	kısa	süreli	yapılıp	yeni	

bir	 denemeye	 geçilmesi,	Modernizm’de	olduğu	gibi	 karakteristik	 ayrımların	konulabildiği	 ekol	

değişimleri	 yaratamamıştır.	 Tematik	 benzerliklere	 karşın	 kompozisyon	 tasarımı	 ve	 boyama	

teknikleri	farklı	olduğu	için	aynı	resmin	bir	kaç	ekolde	yer	alması	gerekmiştir.	Zaman	zaman	da	

tematik	 benzerliği	 olmamasına	 karşın	 kompozisyon	 ve	 boyama	 teknikleri	 açısından	 büyük	

benzerlikler	 gösteren	 çalışmalar,	 aynı	 grup	 içinde	değerlendirilmiştir.	Bu	nedenle	postmodern	

resmi,	 kronolojik	 olarak	 birbirini	 izleyen	 akımlar	 biçiminde	 anlatabilmek	 olanaksızdır.	 Sanat	

araştırmacıları	 postmodern	 tarzların	 ortak	 hedeflerini	 belirleyerek;	 resimleri	 hedeflenen	

görüntü	politikaları	açısından	incelemeyi	uygun	yöntem	olarak	seçmişlerdir.	

Postmodern	resmin	ortak	genel	özellikleri	olarak;	görüntülerin	yapılandırılması,	 ironik	

ve	 alaycı	 ifadenin	 kullanılması,	 klasisizmden	 alıntılar	 yapılması,	 başka	 sanat	 ürünlerinden	 ve	

tarihsel	 olay/olgulardan	 alıntı	 yapılarak,	 alıntı	 yapılan	 görüntü	 üzerinde	 ise	 farklı	 zaman	

dilimlerine	 ait	 değer	 ve	 normlara	 çağrışım	 yapan	 eklemelerin	 yapılması	 gibi	 pek	 çok	 yöntem	

sıralanabilir.	 Herhangi	 bir	 resim	 tekniği	 öncelenmemiş;	 teknikler	 aynı	 resim	 üzerinde	 zaman	

zaman	karma	bir	biçimde	kullanılmıştır.	Hatta	 yağlıboya	 tekniğinin	dijital	 teknikle	 elde	 edilen	

görüntülerle	buluşturulduğu	çok	sayıda	çalışma	yapılmıştır.	Bir	tür	kolaj	yöntemi	uygulansa	da	

Kübizm’de	 ve	 ardılı	 ekollerde	 izlediğimiz	 tekniklerden	 farklı	 olarak	 birleştirilecek	 görsel	

parçalar,	somut	yapıştırma	yöntemiyle	değil;	zihinsel	tasarım	sürecinde	birleştirilmiştir.	

Postmodern	 resimlerde,	 bazen	 anıtsal	 görüntü	 öncelenirken,	 bazen	 de	 karikatürize	

edilmiş,	 basit	 çizimlerden	 oluşan	 kompozisyonlar	 hazırlanmıştır.	 Tekrarlama,	 eklektizm,	

görüntü	parçacıklarının	 rastlantısal	 olarak	bir	 araya	 getirilmesi,	 dönem	ve	 zaman	dilimlerinin	

aynı	 görüntü	 ortamına	 taşınması	 postmodern	 resmin	 ortak	 özelliğini	 oluşturur.	 Postmodern	

resimde	 sanatçıdan	 sonraki	 özne	 izleyici	 olduğu	 için;	 tasarımların	 ancak	 izleyicinin	 zihninde	

tamamlanacağı	 varsayılır.	 Kitsch’i	 özgün	bir	 tarzmış	 gibi	 diğer	 tarzların	 arasına	 eklemleyerek,	

geleneksel	 anlatı	 görüntüleri	 elde	 edilmeye	 çalışılmış,	 bilinçli	 olarak	 ‘çirkin’	 ve	 ‘sıradan’	 olan	

‘anıtsal’	ve	‘orijinal’	olanla	yan	yana	getirilmiştir.	Günlük	siyasal	ve	sosyal	olaylar,	çeşitli	tarihsel	
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dönemlerden	alınmış	başyapıt	değerindeki	sanat	ürünleri	ile	eklemlendirilerek,	geçmiş	bugünün	

değerleriyle	 tartışılmıştır.	 Postmodernizm’in	 söz	 konusu	 yöntemleri	 bazı	 araştırmacılar	

tarafından	şiddetle	eleştirilmiştir:	

Yirminci	yüzyılın	sonuna	yaklaşırken	sanatın	bellek,	hatta	geçmişe	duyulan	özlemi	yansıtan	
temalara	yönlenmesi	pek	de	şaşırtıcı	değildir.	Bu	 tür	 temalar,	hâlihazırda	bahsedildiği	gibi,	
yeni	bin	yılın	eşiğinde	ürettiği	Orgreave	Çatışması	adlı	yapıtında	da	öne	çıkacaktır.	Geçmişe	
bakma	 güdüsü	oyuncağın	 sembolik	 olarak	 öne	 çıkmasıyla	 da	 belli	 ediliyordu.	Koons	 ya	 da	
Kippenberger’	 in	 havalı	 ama	 kaba	 tutumları,	 batıdaki	 genç	 insanlar	 arasında	 yaygınlaşan	
“uzamış	 ergenlik”	 fenomeniyle	 ilişkisi	 olabilecek	 bir	 hususu,	 sanatçıların	 büyümeyi	
başaramadığını	ima	ediyordu	(Hopkins,	2018:	287).	

Günümüzde	 ‘Çağdaş	Sanat’	olarak	 toplu	biçimde	adlandırılan	birçok	postmodern	resim	

denemesi,	 zaman	 zaman	 Postmodernizm’in	 eleştirisi	 olarak	 tasarlanmıştır.	 Bu	 nedenle	 bazı	

resimlerin	 tüm	 görsel	 verileri	 postmodern	 olsa	 da;	 gerek	 içerik	 analizlerinde,	 gerekse	 sanatçı	

röportajlarında	bu	resimlerin	aslında	Postmodernizm’e	yönelik	görsel	bir	eleştiri	olduğu	ortaya	

çıkar.	 1970’lerden	 günümüze	 yaklaşık	 iki	 bin	 yedi	 yüz	 postmodern	 resim	 sanatçısının	 adı	

literatüre	 kaydedilmiş	 olsa	 da;	 bu	 sayı	 Asya,	 Afrika,	 Avusturalya	 ve	 Güney	 Amerika’yı	

kapsamadığı	için	bir	kaç	kat	daha	fazla	olduğu	düşünülmektedir.	Henüz	Postmodern	resim	tarihi	

yazılamamıştır	ve	eksiksiz	bir	resim	tarihi	indeksi	oluşturmak,	oldukça	zor	bir	çaba	olarak	kabul	

edilmiştir.	Modernizm’in	sonuna	kadar	profesyonel	sanatçı	ile	amatör	sanat	üreticileri	arasında	

bir	 ayrım	 yapılabilirken;	 günümüzde	 net	 bir	 ayrım	 yapılabilecek	 kriter	 ortaklığı	 yoktur.	

Sergileme	ve	yayımlama	aracı	olarak	internetin	de	kullanılması	sonsuz	ürünün	tasnif	edilmeden,	

kaydedilmeden	 unutulması	 sonucunu	 yaratacağı	 için,	 yakın	 gelecekte	 de	 postmodern	 resmin	

eksiksiz	bir	tarih	çalışması	kolayca	yapılamayacaktır.	

Postmodernizm’in	 sonuna	 gelindiği	 yorumlarının	 yapıldığı	 günümüzde	 bazı	 büyük	

müzeler,	 postmodern	 reyonları	 gösterime	 açmasına	 karşın;	 gösterimde	 bulunan	 ürünlerin	

büyük	bölümü	postmodern	sürecin	başlangıcına	ait	ürünlerden	oluşmaktadır.	Eş	zamanlı	olarak	

izlenebilecek	 postmodern	 resimler,	 festival	 ve	 bianellerde	 yer	 almaktadır.	 Ancak	 bu	

organizasyonlar	 sınırlı	 sayıda	 sanatçıyı	 kabul	 edebildikleri	 için;	 postmodern	 ressamların	 çok	

büyük	bir	bölümü	hiç	görülmeden,	kaybolacağı	tahmin	edilmektedir.	

İlk	 postmodern	 sanatçı	 ürünlerini	 sergileyen	 organizasyon,	 1980	 Venedik	 Bienali	

olmuştur.	 Bu	 bienalde	 ürünleri	 sergilenen	 sanatçılar,	 diğer	 postmodern	 sanatçılara	 ilham	

kaynağı	 olurken,	 aynı	 zamanda	 postmodern	 resmin	 eleştirmenler	 tarafından	 da	 araştırma	

konusu	 olarak	 seçilmesini	 sağlamışlardır.	 Bu	 nedenle	 çok	 sayıda	 literatür,	 postmodern	 resmi	

1980’le	başlatır.	

	

1.6.	Postmodern	Resimde	Sanatsal	Yönelimler	

Postmodern	 resim,	 ortak	 üslup	 ve	 tasarım	 yöntemi	 geliştirememiştir.	

Postmodernizm’deki	 yöntem	 çeşitliliği	 yalnızca	 postmodern	 anlayışın	 yönlendirmesiyle	
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olmamış;	 dönemin	 teknolojik	 dönüşümünün	 doğrudan	 görüntü	 elde	 etme	 ve	 görüntüleri	

defalarca	 yeniden	 yapılandırma	 olanağı	 ve	 görüntü	 kayıtlarının	 çoklu	 ortamlarda	 farklı	

versiyonlarda	 gerçekleştirilebilme	 olanakları	 gibi,	 arka	 arkaya	 gelişen	 dijital	 teknoloji	

yenilikleriyle	 olmuştur.	 Modernizm’in	 ardından	 gerçekleşen	 avangart	 denemelerin	 yapıldığı	

ekollerde	 sanat	 anlayışına	 yönelik	 yenilik	 arayışları	 gerçekleşirken;	 dijital	 teknolojinin	 tüm	

alanlarda	 yaşam	 ortamına	 girmesi,	 resim	 sanatının	 bu	 teknolojiye	 ilgi	 göstermesine	 neden	

olmuştur.	Herhangi	bir	postmodern	karşı	koyuş	kültürel	ve	felsefi	olarak	gerçekleşmeseydi,	yine	

de	 resmin	 geleneksel	 biçimleme	 yöntemleri	 kuşkusuz	 değişecekti.	 Çünkü	 dijital	 ortam	 bir	

yandan	sayısız	renk	skalası	sunarken,	bir	yandan	formun	görüntüsünün	binlerce	versiyonda,	bir	

kaç	 saniyede	elde	edilebilir	hale	gelmesi	 ile,	 resim	sanatçısının	 ilgisini	 çekmemesi	olanaksızdı.	

Fotoğraf	teknolojisinin	gelişmeleri	nasıl	Modernizm’in	ikinci	yarısını	etkilemişse;	dijital	görüntü	

elde	 etme	 teknolojileri	 de,	 izleyen	 görüntü	 tasarımlarını	 etkiledi.	 Ancak	 bu	 teknoloji,	 resim	

sanatçıları	için	yeni	bir	deneme	alanı	oluşturmuş;	teknolojinin	kullanım	biçimleri	zaman	zaman	

bütünüyle	 ‘gerçek	 dışı’	 formların	 elde	 edilmesinde	 kullanılırken;	 zaman	 zaman	 da	 var	 olan	

görüntülerin	kusursuz	kopyaları	 için	kullanılmıştır.	Gelişmeler	günümüzde	bütünüyle	sanal	bir	

sanatsal	 zemin	 yaratmış;	 siber	 ortam	 sanatları,	 yapay	 zekâ	 sanatları	 gibi	 bütünüyle	 bu	

gelişmelere	dayalı	sanatsal	yöntemler	yapılandırılmıştır.	

Yukarıda	özetlenen	gelişmeler	ışığında	postmodern	resim	sanatını,	görüntü	teknolojileri	

açısından	 karakteristik	 bir	 özellik	 taşıyan	 eğilim	 olarak	 ayırt	 etmek	 doğru	 bir	 gruplama	

olmayacaktır.	 Çünkü	 günümüzde	 bütünüyle	 dijital	 teknolojileri	 kullanan	 ancak	 postmodern	

dünya	görüşü	taşımayan	çok	sayıda	yenilikçi	sanat	eğiliminden	söz	etmek	olasıdır.	

Postmodern	 sanatın	 dijital	 teknolojileri	 kullanma	 gereksinimi	 büyük	 ölçüde	

alıntılandırma,	 atıfta	 bulunma,	 çağrışım	 yaratma	 yöntemlerini	 kolaylaştırmış;	 geleneksel	

boyama	 yöntemleri	 kullanılsa	 bile	 dijital	 bellek,	 alıntılandırma	 bankası	 olarak	 postmodern	

sanatçı	 için	 işlevsel	 öneme	 sahip	 olmuştur.	 Bu	 olanakla	 postmodern	 eklektizmin,	 kolayca	

gerçekleşmesini	sağlamıştır.	

Postmodern	resim	sanatçıları	klasiklerin	alegorik	dilini,	eski	kültür	ve	ilkel	uygarlıkların	

sembolizmini,	Barok’un	anıtsal	görüntü	izlenimini,	kişisel	anıları	ve	yorumlarıyla	ilişkilendirerek	

özgün	mitolojilerini	 yaratmak	 istemişlerdir.	 Postmodern	 resim	 sanatçısı	 için	 görüntü	 tasarımı	

teatral	 bir	 oyun	 tasarımı	 gibidir.	 Oyun	 metninde	 kelimeler	 defalarca	 değiştirilerek;	 tema	

birbiriyle	 bağlantılı	 olmayan	 çeşitliliğe	 ulaştırılır.	 Bu	 nedenle	 postmodern	 resim,	 izleyicinin	

ruhsal	durumuna	göre	beğenilirse	ya	da	onaylanırsa	çeşitlemeler	arasından	biri	ya	da	bir	kaçı	

daha	 kalıcı	 hale	 gelir.	 Postmodern	 sanatçı,	 alımlama	 estetiği	 bağlamında	 şöyle	

değerlendirilmiştir;	
Tüketicisini	 yoran,	 şoklar	 yaratan	 bir	 tarzı	 vardır.	 Teklik	 değil,	 çeşitlilik;	 genel	 değil,	 özel;	
alışılmış	 değil	 sıra	 dışı	 çekici	 gelir	 ona.	 Nesnel	 olandan	 çok	 göreceli	 olanı,	 objektif	 olma	
yerine	 duygu	 ve	 sezgiyi	 kullanmayı	 yeğler;	 seçici,	 titiz,	 kuralcı	 değildir.	 Eğitici,	 öğretici	
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olduğu	 kadar	 da,	 modernizmin	 mantıksal	 kurallarından,	 sıkıcı	 atmosferinden	 kurtularak	
rahat	 soluk	 alma,	 tekdüzeliğe	 dönüşmüş	 yaşamı	 yeniden	 yorumlama,	 modern	 zamanın	
insana	bellettiği	 sınırları	 yok	 ederek,	 günümüzün	 sıkıntılı	 bunalımlı	 insanına	bir	 çıkış	 yolu	
bulma	arayışıdır	(Özbek,	2013:16).	

Postmodern	 resim	 sanatında	 anlam	 önemli	 bir	 sorunsaldır.	 Genel	 bağlamda	

postmodernistler	 için	 idealist	 bir	 anlam	 arayışı	 olmadığı	 düşünülse	 de;	 Postmodernizm’in	

başarısı	 uygar	 dünyanın	 anlama	 yönelik	 yaşadığı	 derin	 güvensizlikle	 gerçekleşmiştir.		

Modernizm’in	 ana	 fikrinde	 var	 olan	 inanç	 kaybı,	 avangart	 dönemde	 pekişmiş;	 yeni	 yüzyılın	

insanları	 kendilerini	 çevreleyen	 dünyanın,	 anlamsız	 olduğunu	 yoğun	 biçimde	 düşünmeye	

başlamıştır.	 Postmodern	 sanatçı	 yaratım	 sürecini	 bütünüyle	 reddetse	 de,	 kendisi	 de	 aynı	

inancını	 yitiren	 topluluğun	 üyesidir.	 Bu	 nedenle	 postmodern	 sanatçının	 anlam	 arayışının	

olmamasını	 yalnızca	 sanatsal	 bir	 tercih	 olarak	 değil,	 değişen	 sanatçı	 kimliğinin	 doğal	 sonucu	

olarak	 görmek	 olasıdır.	 Sanatçı	 da	 izleyici	 de	 aynı	 dünyanın	 deformasyonundan	 etkilenen	

üyelerdir.	 Baudrillard’ın	 kopya	 ile	 orijinal	 arasındaki	 belirsizliğin,	 kültürel	 yorumlarını	

anımsadığımızda,	 sanatçının	 kimliği	 ile	 üretimi	 arasındaki	 bağı	 şaşırtıcı	 bulmayız.	 Simülaklar	

dünyasında	yaşayan	sanatçı,	kuşkusuz	üretiminde	 ‘simülatör’	olmak	durumundadır.	Politikada,	

ekonomide,	 medyada,	 kültürel	 alanların	 tamamında	 bir	 tür	 ‘simulacrum’	 ortamında	 yaşayan	

sanatçının	üretimlerinin	‘ikon’	ve	‘simge’	simülasyonlarıyla	oluşması	kaçınılmaz	bir	zorunluluğu	

açıklar.	 Postmodernitenin	 kültürel	 paradigması	 simgenin,	 eksiklikler	 taşısa	 bile,	 orijinalin	 bir	

kopyası	 olduğu	 durumunu	 savunmasıdır. David Hopkins,	 resim	 sanatındaki	 dijital	 ağırlıklı	

dönüşümün	kültürel	nedenselliği	kadar	ekonomi	boyutlu	nedenleri	olduğunu	savunur:	

1990’lı	 yılların	 sonu	 itibarı	 ile	 resim,	 (…)	 müzayedelerde	 artan	 değerini	
yansıtırcasına	gelişmiş	sanat	içinde	resim	statüsünü	geri	kazandı.	Resmin	yenilenen	
statüsü,	 muhtemelen	 toplumsal	 süreçlerdeki	 kaymayla	 paraleldi.	 Bir	 tarihçi,	
sanatçının	bireysel	temalara	öncelik	vermesinin	Twitter,	Instagram	ve	Facebook	gibi	
sosyal	medya	 türleri	 ile	 daha	 gerçek	 (asli)	 olmaya	 başlayan	 “yaşam	 tarzıyla”	 ilgili	
olduğunu,	 batılı	 ekonomiler	 “bilişsel	 ve	 duyusal	 kapasitelerimize”	 daha	 fazla	
eğilmeye	 başlamışken	 resmin	 yepyeni	 bir	 prestij	 kazandığını	 ileri	 sürdü.	 Bu	 bakış	
açısına	 göre	 resimler,	 kişisel	 etkileşim	 türlerinin	 yüceltilmesini	 sağlayan	 nesneler	
olarak	tekrar	rağbet	görmeye	başlamıştı.	(Hopkins,	2018:	322)	

Postmodern	 savlar,	 sanatçının	 postmodern	 insan	 olarak	 üretimini	 etkilerken;	 onu	

postmodern	 düşünmeye	 ya	 da	 edim	 gerçekleştirmeye	 yöneltir.	 Postmodern	 dünyanın	 insanı	

olan	 sanatçının,	 artık	 entelektüeller	 ya	 da	 kendisini	 kitle	 kültürü	 normlarından	 koruyabilen	

sınırlı	 sayıdaki	 insanlar	 için	 üretmediği	 düşünülürse;	 çoğunluğun	 algılama	 alışkanlıklarına	

uygun	üretmesi	beklenilen	bir	durumdur.	

Postmodern	 resim	 sanatçısının,	 tüm	 uygarlık	 tarihinin	 verilerini	 ödünç	 alarak	 kendi	

yorumlarıyla	 bir	 araya	 getirmesi;	 ürettiği	 yeni	 ikonik	 yapının,	 izleyiciye	 sanat	 ürünü	 olarak	

sunulması	 çift	 amaçlı	 bir	 durum	 biçiminde	 yorumlanabilir:	 hem	 bir	 anlam	 arayışı	 hem	 de	

belleklerden	anlam	silinişi	aynı	yöntemle	gerçekleşir.	Yapı-söküm,	parodi,	metinlerarasındalık,	

eklektik	karışım	diğer	üretim	alanlarında	olduğu	gibi;	postmodern	resmin	de	anlatım	yöntemi	
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haline	 gelmiştir.	 Böylece	 postmodern	 resimde;	 geleneksel	 bütünlük,	 uyum,	 estetik	 tutarlılık,	

estetik	norm	ve	kriterlerin	programlı	ilişkisinden	artık	söz	etmek	olanaklı	değildir.	

Yüzyılın	 başında	 görsel	 sanatlarda	 yaşanan	 değişim,	 yalnızca	 resim	 sanatını	

etkilememiştir.	Grafik	 tasarım,	 sinema	ve	 tiyatro	alanındaki	değişimler	performans	 sanatlarını	

güncellemiş;	 sanatın	 sergileme	 alanlarını	 da	 büyük	 ölçüde	 değiştirmiştir.	 Bu	 değişim	 büyük	

ölçüde	endüstri	sonrası	toplumun	kültürel	değerleriyle	bağlantılıdır.	Resim	sanatının	en	önemli	

sorunsallarından	 biri;	 ‘sergileme’	 değeridir.	 Modernizm’in	 sonuna	 kadar	 geçen	 süreçte	 bu	

değerin	 kriterleri	 büyük	 ölçüde	 ürünün	 estetik	 değerlendirme	 ve	 yargılarıyla	 ilintiliydi.	 Oysa	

postmodern	 dönemde,	 sanat	 ürününün	 estetik	 değeri	 tartışma	 konusu	 edilmediği	 için;	 sergi	

değeri	 bütünüyle	 piyasa	 koşullarına	 bağımlı	 hale	 gelmiştir.	 Piyasa	 koşullarını	 oluşturan	 temel	

etkenler	 ise;	 medya-izleyici	 bağlantısıdır.	 Medya,	 günümüzde	 bilgi	 yayma	 işlevinin	 yanında;	

ortak	duyu	ve	 tepki	oluşturma	 işlevini	de	üstlendiği	 için	bir	 sanat	ürününün	 tanıtımından	çok	

benimsetilmesini	 kontrol	 eder.	 Bu	 süreç	 sanatçının	 medya	 ilişkilerine	 bağlı	 olarak,	 çeşitli	

kültürel	çevrelerde	sanatçının	lehine	ya	da	aleyhine	gelişebilir.	

Postmodern	 resim	 sanatında	 ‘anlatı’	 çabası,	 sanatçıların	 figüratif	 görüntülere	 ilgi	

duymasını	 sağlamıştır.	 Anlatıda	 yaratılan	 ‘dramatizasyon’	 etkisi,	 gerçekçi	 sanat	 teknikleri	

kullanılarak	 sağlanır.	 Özellikle	 mitoloji	 ve	 farklı	 kültürel	 çevrelerin,	 simge	 ve	 sembollerinin	

kullanılması	 belli	 bir	 görüntü	 gerçekliğini	 zorunlu	 kılmıştır.	 İzleyici	 tarafından	 anlaşılabilmek	

görsel	 bir	 yazı	 dili	 oluşturmayı	 gerektirdiğinden;	 minimal	 formlar	 ve	 soyut,	 yalnızca	 sunulan	

sembollerin	ayırt	edilmesi	bağlamında	kullanılır.	Postmodern	resim	sanatçısı	için	anlatı,	zaman	

zaman	 propagandaya	 ulaşır.	 Görüntü	 tekrarları,	 oluşturulan	 dramatik	 anlatımı	 bir	 tür	 görsel	

slogana	 dönüştürür.	 Bu	 nedenle	 postmodern	 alegoriler,	 klasisizmin	 alegori	 hedeflerinden	

uzaklaşıp;	 bir	 tür	 ikna	 görüntüleri	 haline	 getirilir.	 Bazı	 resim	 uygulamaları	 duygusalcı	 olarak	

nitelendirilir.	Bu	postmodern	resimlerde	propaganda	yönteminin	uygulanmadığı	gözlenir.	Post-

duygusallık	olarak	yorumlanabilecek	bu	yöntemde;	 insan,	doğanın	bir	parçası	olarak	ele	alınır;	

onu	doğrudan	suçlayan	ya	da	eleştiren	anlatımlardan	uzak	durulur.	

Postmodern	resimde	nesnenin	somutluğu,	kavramsal	boyutu	ile	tamamlanır.	Kavramsal	

boyutu	 tamamlayan	 ise;	 mekândır.	 Postmodern	 sanatçı,	 sıklıkla	 zaman	 ve	 mekân	 olguları	

üzerine	yaptığı	müdahale	ile	estetik–görsel	nesnenin	kavramsal	boyutunu	değiştirir.	Çoğunlukla	

ironi,	 nesnenin	 yalın	 görüntüsünü	 değil,	 konumlandığı	 mekânın	 görüntüsü	 değiştirilerek	

yaratılır.	 Nesnelerin	 doğal	 uzamlarından	 koparılarak,	 alışık	 olmadığımız	 uzamlara	 taşınması,	

algıyı	gerilimli	biçimde	değiştirir.	Örneğin;	yemek	malzemesi	olan	bir	kaşığın,	mutfakta	değil	de	

tuvalette	 bulunuyor	 olması;	 insanın	 algı	 dünyasında	 farklı	 çağrışımların	 devreye	 girmesini	

sağlar.	
“zaman	 ve	 mekân	 sıkışması”	 olarak	 adlandırılan,	 sanat	 eserinde	 nesnelliğin	 temelini	
oluşturan	zaman	ve	mekân	kavramlarının	duygusunun	yok	edilmesidir.	İnsanlığın	doğayı	ve	
kendini	 değiştirme	 süreci,	 iletişim	 araçlarıyla	 bilgiye	 ulaşma	 hızı	 arttıkça	 maddenin	
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hareketinin	 bir	 boyutu	 (dördüncü	 boyut)	 olan	 zamanda	 en	 azından	 dünyanın	 belli	 bir	
kesintideki	 insanların	 bilincinde	 hızlanıyor	 olarak	 görünmektedir.	 Oysa	 doğanın	 temposu	
değişmedi	(Ulusoy,	2019:	255).	

Postmodern	 sanatçı	 nesneleri	 boyutları	 ve	 mekânlarıyla	 dönüştürürken;	 asıl	

dönüştürmek	istediği	insanın	düşünme	biçimindeki	mantıksal	dizgedir.	Resim	sanatında	zaman	

kavrayışı,	 anlamı	 tamamlayan	 önemli	 bir	 veri	 sunar.	 Zaman,	 nesneyi	 ve	 edimi	 meşrulaştırır.	

Zaman,	 mekânla	 sıkı	 bağlar	 içinde	 anlam	 verisi	 sunar.	 Bu	 bağ,	 alışkanlıkların	 dışına	

çıkarıldığında;	 anlam,	 ‘saçmalık’	 olarak	 nitelendirilecek	 kadar	 deforme	 olur.	 Söz	 konusu	 olan	

zaman,	uzun	bir	 tarihi	 simgeleyebildiği	 gibi;	 kısa	bir	 anı	da	 simgeleyebilir.	 Postmodern	 resim,	

zaman	kavrayışını	oyun	alanlarından	birine	dönüştürmüştür.	Yüzyıllarca	süren	tarihsel	dilimler,	

birbirinin	 içinde	 konumlandırılarak;	 hem	 zaman	 hem	 de	 uzam	 deforme	 edilmiştir.	 Zaman	 ve	

uzamı	 deforme	 edilen	 nesne	 olay	 ya	 da	 olgu,	 kuşkusuz	 kolayca	 gerçekliğinin	 dışına	 taşınıp;	

bütünüyle	farklı	çağrışımlara	neden	olan	yeni	anlamlar	inşa	eder.	
Postmodernizm’in	 mekânsal	 özgürlükleri,	 yeni	 ve	 tarihsel	 olarak	 özgün	 ikilemin	
belirtileridir.	Bu	ikilem	çevreleri,	burjuva	özel	hayatın	hala	varlığını	sürdüren	mekânlarından	
ta	küresel	kapitalizmin	kendisinin	hayal	bile	edilemeyecek	merkezileşmesine	kadar	geniş	bir	
yelpazesini	 kapsayan,	 çok	 boyutlu	 bir	 dizi	 kökten	 süreksiz	 gerçekliğe	 kendimizi	 bireysel	
birer	özne	olarak	yerleştirmemizi	içerir	(Harvey,	2006:	339).	

Postmodernizm,	 pozitivist	 akla	 yönelik	 eleştirilerini	 bir	 ölçüde	 marjinal	 olarak	 sunar.	

Marjinal	olmak,	bir	yandan	kutsanmış	değer	yargılarını	yok	saymak	biçiminde	kabul	edilirken;	

diğer	 yandan	 ‘iyi-kötü’,	 ‘doğru-yanlış’,	 ‘güzel-çirkin’,	 ‘zengin-yoksul’	 gibi	 dünya	 tarihi	 boyunca	

edinilmiş	insanlık	değerlerinin,	alışılmamış	biçimde	yeniden	inşa	edilmesidir.	Zaman	zaman	da	

‘değer’	 abartılarak	 diğer	 değerlerle	 ilişkisinin	 bozulması	 yöntemiyle	 marjinal	 olunabilir.	

Postmodern	 resim,	marjinal	 olmanın	 bütün	 yöntemlerini	 kullanmıştır.	 Yalnızca	 belli	 değerleri	

reddetme	 yolu	 seçmediği	 için,	 Nietzsche’ci	 Nihilizm’den	 ayrılır.	 Muhafazakârlık	 olarak	

nitelendirilebilecek	 bazı	 metafizik	 değerleri	 öylesine	 abartır	 ki;	 bu	 abartma	 şizofrenik	 bir	

akıldışılık	olarak	algılanır.	

Pittura	 Colta	 (Kültür	Resmi)3:	Postmodernist	 anlayış	 kapsamında	 gelişen	 sayısız	 stil	

arayışı	 içinde,	 bir	 grup	 resim	 sanatçısı,	 tarihe	 atıfta	 bulunmayı	 önceleyen	 ‘Kültür	 Resimleri’	

denemeleri	yapmıştır.	1970'lerin	sonunda	İtalya'da	ortaya	çıkan	ve	daha	sonra	Fransa'ya	yayılan	

akım,	 ‘Anakronizm’,	 olarak	 da	 tanımlanmıştır.4	 Akımın	 en	 önemli	 manevi	 kaynağı,	 1920'lerde	

“metafizik	dönem”den	sonra	klasik	sanata	dönüşen	Jojo	De	Chirico'nun	eseridir.	Anakronist’ler	

ya	 da	 Kültür	 Resmi	 sanatçıları	 klasik	 geleneğini,	 postmodern	 kültürün	 mozaik	 bağlamına	
 

3MAZZATO	Matteo,	(2000),	Dietrologia	Anni’80	(80'ler	Diyolojisi),	Universitá	Degli	Studi	Di	Padova,	
Facoltà	di	Lettere	e	Filosofia	Corso	di	Laurea	in	Lettere,	Relatore:	Dott.	Annamaria	Sandonà,	Matricola	no:	
365717/LT,	S.	55-59,	Özetlenerek	yararlanılmıştır.	
http://tesi.cab.unipd.it/21185/1/Dietrologia_anni_'80.pdf,	Erişim:	26.09.2019.	

4		ANONİM,	Художественные	стили	и	направления,	https://www.stydiai.ru/artmovements/	Erişim:	
26.09.2019.	
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sığdırmaya	 çalıştıklarını	 ifade	 etmişlerdir.	 Kültür	 Resimleri	 kapsamında	 çalışan	 sanatçıların	

tarihe	atıfta	bulunma	yöntemleri	değişiklik	gösterse	de	Alberto	Abate,	Ubaldo	Bartolini,	Stefano	

Di	 Stasio,	 Omar	 Galliani,	 Carlo	 Maria	 Mariani,	 Franco	 Piruca	 gibi	 sanatçılar	 farklı	 teknik	 ve	

tasarım	 yöntemleriyle	 çeşitli	 zamanları	 aynı	 uzama	 taşımayı	 denemişlerdir.	 Özellikle	 ilk	 çıkış	

noktası	 olan	 tarihsel	 kesitin	 estetik	 üslubu	 başat	 olarak	 seçilir.	 Eklemlenecek	 güncel	 tarih	

verileri,	seçilen	 ilk	üslupla	ayırt	edilebilen	 farkı	vurgulanarak	ortak	bir	zaman	dilimine	taşınır.	

Söz	 konusu	 tasarımlar	 seçilen	 ilk	 tarihsel	 dönemin	 anlatı	 yöntemini	 büyük	 ölçüde	 korumaya	

çalışır.	Böyle	bir	uygulamada	detaylı	bir	gözlem	yapılmadığında	tasarım	geçmiş	tarihlere	ait	bir	

ürün	olarak	algılanır.	Oysa	sanatçı	zaman	zaman	iki,	zaman	zamansa	dört-beş	farklı	dönemi	aynı	

üründe	 bir	 araya	 getirmiştir.	 Örneğin;	 bir	 Mısır	 piramidinin	 yanında	 Romantik	 döneme	 ait	

figürler	 ya	 da	 Rönesans’a	 ait	 dini	 imgeler	 getirilerek	 bir	 arada	 verilebilmektedir	 (Carlo	Maria	

Mariani,	Leo’nun	Burcu,	Roma	Okulu).	

Pittura	 Colta	 anlayışı	 Postmodernizm’in	 tarih	 anlayışıyla	 örtüşür.	 Bu	 anlayış,	 Jencks	

tarafından	tarihçilik	anlayışı	olarak	‘Post-History’	kavramıyla	örtüşür.	Bu	kavramın	kapsamında	

Postmodernizm’in	karakteristik	özelliği	olan	çoğulculuk	ana	savlar	arasındadır.	Geçmiş	ile	şimdi	

arasında	 hiç	 bir	 kural	 gözetmeksizin	 bağ	 kurma	 ve	 geçmişin	 şimdi	 içinde	 yaşanılabilirliği	

varsayımı	 sanata	 taşınmıştır.	 Geçmişi	 yeniden	 kurgulama,	 yeni	 anlatımlar	 eklemlenerek	

gerçekleşirken,	geçmiş	üzerinde	ironik	bir	anlatım	yöntemi	seçilir.	Tasarımlar	içerik	bağlamında	

çok	katmanlı	anlam	inşası	ile	kurgulandığı	için	Postyapısalcı	kavrayış	bu	tür	çalışmaların	temel	

felsefi	argümanı	olarak	kabul	edilebilir.	Tarih,	bir	tür	yapı	bozuma	uğratılır.	Bu	yöntem	kayıp	bir	

geçmişin	üzerinde	yeniden	düşünmek,	 geçmişi	 yeniden	yorumlamak	anlamını	 taşır.	Modernist	

anlayışta	 bilimsel	 bağlamda	 tarih	 değiştirilemez,	 düzeltilemez	 ve	 restore	 edilemez.	 Ancak	

postmodern	 anlayışa	 göre	 tarih	 tekrar	 yorumlanabilir;	 tarihi	 dilimler	 bir	 araya	 getirilerek	

yeniden	 farklı	 tarihi	 kesit	 oluşturulabilir. Tarihsel	 görüntüler	 doğaçlama	 payı	 ile	 çoğaltılır,	

esprilidir	 ve	 çoğulculuk	 ve	 hoşgörü	 damgasını	 taşır.	 Farklı	 tarihsel	 dönemlerin	 ve	modern	 alt	

kültürlerin	bir	birleşimi	olarak	görmek	mümkündür.	

Postmodernist	sanatçı	‘zaman-	mekân	sıkışması’	olarak	tanımlanan	günümüz	dünyasını,	

bir	 tür	 somut	 görüntüye	 dönüştürür.	 Onun	 bu	 çabası	 kusursuz	 bir	 uyum	 arayışı	 yerine,	

uyumsuzlar	arasında	uyum	inşa	etmeyi	seçer.	Böylece	kültürel	ve	ideolojik	bağlamdaki	çeşitlilik	

aslında	 insanın	düşünme	süreçlerindeki	çeşitlilikle	açıklanır.	Kuşkusuz	geçmişe	atıfta	bulunma	

modern	sanat	ekollerinde	de	izlenmiştir.	Ancak	Modernizm’deki	atıf,	temanın	vurgulanması	için	

seçilen	 bir	 çağrışım	 yöntemidir.	 Örneğin;	 Dali’nin	 çarmıhta	 İsa	 betimlemeleri	 temanın	 altını	

çizmek	 için	 seçilen	 bir	 yöntemdir.	 Buna	 karşın	 Postmodernizm’deki	 geçmişe	 atıflar	 belirli	 bir	

dizgede	yapılmaz,	 zaman	 zaman	 izleyicinin	düzenli	 tarih	 algı	 akışına	müdahale	 etme	amacıyla	

yapılır.	Postmodern	sanatçı	 için	çelişkileri	yan	yana	getirmek	anlatım	yöntemi	olarak,	yeniden	

yorumlamanın	bir	yolu	olarak	düşünülür.	Geçmişe	saygı	duyduğunu	izleyicisine	hissettirir.	
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1.7.	Postmodern	Resim	Sanatçıları	

Tez	 çalışması	 genel	 anlamıyla	 postmodern	 resmin	 bazı	 özelliklerini	 önceleyerek	 ele	

aldığı	 için;	 çalışmaya	 büyük	 oranda	 kültür	 resimleri,	 melankolik	 klasisizm,	 öyküsel	 klasisizm,	

akademik	 sanat	 ve	 anlatı	 sanatı	 olarak	 adlandırılan	 eğilimlere	 önem	 verilecektir.	 Tez	

kapsamında	da	büyük	ölçüde	söz	konusu	eğilimlerin	özelliklerinin	vurgulanması	öncelenecektir.	

Carlo	 Maria	 Marini	 (1931):	 Postmodern	 resim	 içinde	 “kültür	 resimleri”	 olarak	

adlandırılan	akımın	kurucusudur.	Marini	bir	kavram	sanatçısı	olarak	klasisizmi	bütün	incelikleri	

ve	kurallarıyla	uygulayan,	mitolojik,	teolojik	büyük	anlatıları	dönemin	sanatçıları	hassasiyetinde	

gerçekleştirebilen	 bir	 sanatçıdır.	 Onu	 postmodern	 yapan,	 ironik	 anlatımıdır.	 Alıntılandırdığı	

sanatçının	 döneminin	 bütün	 estetik	 problemlerini	 reprodüksiyon	 titizliğiyle	 tuvaline	 aktaran	

sanatçı,	 zamanı	 temsil	 eden	 imgesel	 parçaları	 eklektik	 biçimde	 bir	 araya	 getirerek	 ilk	 bakışta	

klasisizmin	 başyapıtları	 gibi	 görülen	 resim	 atmosferine	 günümüz	 imgelerini	 yerleştirmiştir.	

Marini’nin	 bu	 çalışma	 yöntemi	 diğer	 postmodern	 sanatçıların	 ilgisini	 çekmiş,	 benzer	 biçimde	

zaman-mekan	 sıkışması	 ve	 eklektizmi	 yaratan	 sanatçılar,	 “akademizm”	 ve	 “kültür	 resimleri”	

akımı	etrafında	toplanmışlardır.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

Resim	 2:	 Carlo	 Maria	 Marini,	 El Zekaya İtaat 

Eder.,	1983.	

	
Resim	1:		Carlo	Maria	Marini,	Ecco,	1985.	
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Vitaly	 Komar	 (1943)	 ve	 Alexander	 Melamid	 (1945):	 Sanatçılar	 1965	 yılından	

başlayarak,	Moskova	Yüksek	Endüstri	Sanatları	okulunda	bir	arada	çalışmışlardır.	1967	yılında	

	
Resim	3:	Carlo	Maria	Marini,	Marat,	1978.	

	
Resim	4:	Carlo	Maria	Marini,	Aslan Takımyıldızı,	1981.	
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ilk	 ortak	 sergilerini	 açan	 iki	 sanatçı	 günümüze	 değin	 beraberliklerini	 sürdürmüştür.	 Grafik	

tasarımcı	olarak	sanat	yaşamlarını	sürdürürken,	Sovyet	propaganda	sanatının	örneklerini	taklit	

eden	 afişler	 tasarlamışlardır.	 1973	 yılında	 Postmodernizm’in	 örneklerinden	 “akademizm”	 ve	

“kültür	 resimleri”	 akımları	 içinde	 yer	 alan	 “Sots	 Art”	 serisi	 üzerinde	 altı	 yıl	 çalışmışlardır.	

Liberalizme	 yönelik	 eğilimlerin	 Sovyetler	 Birliği’nde	 giderek	 artmasını	 eleştiren,	 burjuva	

yaşantısına	 yönelik	 özlemleri	 ironik	 bir	 dille	 ele	 alan	 sanatçılar,	 akademik	 ekol	 içerisinde	

değerlendirilen	 postmodern	 resimler	 yapmışlardır.	 Resmi	 olmayan	 kültürün	 tabularını	 alay	

konusu	 ederek,	 Klasizmin’den	 alıntılar	 yaparak	 çalışmalarını	 gerçekleştirmişlerdir.	 Komünist	

rejimin	 sonlanmasından	 sonra	 burjuvaya	 yönelik	 eleştirileri,	 komünist	 döneme	 yönelik	 de	

yapılan	eleştirilerle	birleştirilmiş,	Lenin’e	olan	hayranlıklarına	karşı	Stalin’e	yönelik	nefretlerini,	

“buldozer	 fuarı”	 adlı	 projelerinde	 ilan	 etmişlerdir.	 Bir	 yandan	 kapitalizmin	 değerleriyle	 alay	

ederken,	 diğer	 yandan	 Sovyet	 anayasasının	 özgürlük	 ve	 basın	 özgürlüğünü	 garanti	 eden	

maddeleriyle	 alay	 etmişlerdir.	 Bunu	 yaparken	 Mısır	 hiyerogliflerini	 kullanmışlardır.	 1977’de	

siyasi	 suçlu	 ilan	 edildikleri	 için	 İsrail’e	 göç	 etmişlerdir.	 Ancak	 orada	 da	 eski	 ahit	 üzerine	

yaptıkları	çalışmalar	üzerine	Ayetullah	Humeyni’nin	gönderdiği	bir	 telgraf	nedeniyle	 İsrail’den	

ayrılmak	zorunda	kalmışlardır.	Bu	olayların	akışında	“tarihe	tanıklık”	etmeleri	ve	dünya	barışına	

katkıda	 bulunmaları	 gerekçesiyle	 Birleşmiş	Milletler	 tarafından	 ödüllendirilmişlerdir.	 Kültürel	

ve	dini	provokasyonların	yoğun	olduğu	bir	dönemde	Komar	ve	Melamid	“estetik	provokasyon”	

kavramını	 yaratmışlar	 ve	 1980’lerden	 sonra	 Nostaljik	 Sosyalist	 Gerçekçilik	 adı	 verilen	 yeni	

postmodern	ekol	içinde	ürün	vermeyi	sürdürmüşlerdir.	Sanatçılar	güncel	politik	olguları	tarihsel	

politik	 olgularla	 bir	 araya	 getiren,	 akademik	 resim	 titizliğini	 dikkatle	 uygulayan,	 postmodern	

resimde	ekol	liderleri	olacak	seviyede	dikkat	çekici	ürünler	gerçekleştirmişlerdir.	

	

	 	 	
Resim	5:	Vitaly	Komar-
Alexander	Melamid,	
Üçüncü Dünya Savaşı 
Sona Eriyor,	1983.	

Resim	6:	Vitaly	Komar-
Alexander	Melamid,	
Kanatlar Büyüyecek.,	1999.	

Resim	7:	Vitaly	Komar-
Alexander	Melamid,	
Müttefikler,	1985-	1995	
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Nicholas	 Africano	 (1948):	 Sanatçı	 tarihsel	 belge	 niteliğindeki	 metinleri	 kullanarak	

teatral	 ve	 anlatıcı	 bir	 dille	 ürünlerini	 gerçekleştirmiştir.	 Başlangıçta	 resim	 çalışmalarıyla	

geleneksel	 olmayan	 anlatıları	 ilgi	 çekerken,	 giderek	 resimsel	 figürleri	 heykellere	 dönüştüren	

postmodern	 çalışmalar	 yapmıştır.	 Teatral	 resimlerin	 figüratif	 yapılarını	 heykel	 formunda	

canlandırırken,	 nesnenin	 gerçek	 yapısıyla	 sergilendiği	 eklemeler,	 postmodern	 alıntı	 ve	 pastiş	

yönteminde	ilginç	uygulamaların	oluşmasını	sağladı.	Masumiyet	ve	psikodramaya	öncelik	veren	

sanatçı,	 heykellerindeki	 akademik	 çözümlemeler	 nedeniyle	 postmodern	 ekoller	 içinde	

akademizm	ve	kültür	resimleri	bağlamında	değerlendirildi.	Çalışmalarında	kişisel	yorumlara	da	

yer	veren	sanatçının	ürünleri	büyük	dünya	müzelerinin	arşivlerine	girdi.	

	

Alberto	Abate	(1946):	Anakronizm	ve	Kültür	Resmi	akımları	içinde	Rönesans	ve	Barok	

resimlerine	 atıfta	 bulunan	 önemli	 bir	 postmodern	 sanatçıdır.	 Abate	 aynı	 akımın	 diğer	

üyelerinden	 farklı	 olarak	 geliştirdiği	 ironilerde	 fantastik	 dünyanın	 sembolizmiyle	 alay	 etmek	

yerine	 yüceltir.	 Yunan	 efsanelerini	 yorumlayarak	 iyi	 ve	 kötü	 çelişkisini	 Rönesans	 resimleriyle	

örtüştürür.	Efsanelerde	yer	alan	özneler	anıtsal	anlatımla	ve	Rönesans	sanatçısı	gerçekliğiyle	ele	

alınmıştır.	Çağa	gönderme	yapmak	yerine,	çağlar	arası	değişimleri	günümüze	vurgu	yapmadan	

şiirsel	bir	dille	ele	almıştır.	Sanatçının	resimlerinde	sahne	dekoru	izlenimi	ön	plandadır.	

	

	
Resim	8:	Nicholas	Africano,	Comfort,	1989	

	

	
Resim	 9:	 	 Nicholas	 Africano,	 Garbo	 Figue,	
2018.	
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Donald	Sultan	(1951):	Başlangıçta	yaptığı	çalışmalarla	minimalist	olarak	kabul	edilen	

sanatçı,	 modern	 kültürün	 ileri	 teknolojisini	 ve	 endüstriyel	 kimliğini	 ele	 alan	 grafiksel	 üslupla	

gerçekleştirilmiş	 çalışmalar	 yapmıştır.	 1985’li	 yıllardan	 sonra	 üslubunda	 büyük	 bir	 değişiklik	

yapmamakla	 birlikte,	 kendi	 formlarını	 modernist	 sanatçıların	 formlarıyla	 birleştirerek	 estetik	

eklektizm	bağlamında	postmodern	ürünler	gerçekleştirmiştir.	Deneysel	seriler	biçiminde	çalışan	

sanatçı	 postmodern	 ve	 modernizm	 arasındaki	 çelişki	 ve	 uyumsuzluğu	 somutlaştıran	

çalışmalarını	büyük	müzelerde	sergilemiştir.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Resim	10:	 	Alberto	 Abate,	 Ritratto	 dell'artisra	
col	suo	demone,	1984.	

	
Resim	 11:	 Donald	 Sultan,	 Button	 Down	
Boogie	Woogie,	2016.	
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Franco	Piruca	(1937-2000):	Akademizm	ve	Kültür	Resmi	ekolleri	içerisinde	önemli	yer	

tutan	 sanatçı,	 1970’li	 yıllardan	 sonra	 İtalyan	 Klasizmi’ni	 ve	 mitolojisini	 ele	 alan	 çalışmalar	

yapmıştır.	 Çalışmalarında	 klasizmin	 yeniden	 canlandırılması	 ve	 sembolik	 atıflar	 arasına	

ikonografik	 eklektizmin	 yerleştirilmesini	 sağlamıştır.	 Çalışmaları	 klasizme	 yönelik	 olan	

hayranlığını	öne	çıkarırken,	kullandığı	metafizik	zaman	anlayışı	günümüz	ile	bağlantısını	kurma	

işlevi	üstlenir.	Doğrudan	günümüzden	görüntüler	eklememekle	birlikte	zaman	yorumunda	tüm	

zamanlara	 atıfta	 bulunan	 anlatım	 yolunu	 seçmiştir.	 Yaratıcı	 düşüncenin	 kolektif	 kültürel	 bir	

birikimle	rafine	edilebileceğini	savunan	sanatçı	bir	yandan	tarihsel	nostaljiyi	kullanırken,	diğer	

yandan	 sanatçı	 olarak	 kendi	 özgün	 kimliğine	 de	 vurgu	 yapar.	 Çalışmaları	 arasında	 teorik	

bağlamlı	 araştırmalar	 da	 yer	 alır.	 Postmodern	 kavramı	 yerine	 anti-modern	 kavramının	

kullanılmasını	 tercih	eden	 sanatçı	 çalışmalarının	 tanımlanmasında	bu	kavramın	kullanılmasını	

istemiştir.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Resim	12:		Franco	Piruca,	La	Madre	E	II	Tempo,	1983.	
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Carlo	Bertocci	(1946):	Mimarlık	eğitimi	almış	olan	sanatçı,	Italo	Mussa’nın	Pittura	Colta	

resimlerini	gördükten	sonra	hiperrealist	bağlamda	bu	grubun	resimlerine	ilgi	göstermiş,	tarihsel	

kahramanları	 lirik	 bir	 hassasiyetle	 resimlerine	 aktarmıştır.	 Çok	 sayıda	 çalışmasını	 Mussa’ya	

atfeden	 sanatçı,	 2013	 yılına	 kadar	 bu	 akımın	 temsilcisi	 olarak	 sergiler	 açmıştır.	 Diğer	 Pittura	

Colta	 sanatçılarından	 stil	 ve	 renk	 farklılıkları	 gösterse	de	 Italo	Mussa’ya	 yönelik	hayranlığı	 bu	

akımın	 içinde	 sanatçıyı	 ön	 sıralara	 taşımıştır.	 Geleneksel	 sanat	 araçlarıyla	 yüzleşmeyi	 sanat	

hayatı	boyunca	deneyen	Bertocci,	2.	Dünya	Savaşı	sonrası	İtalya’nın	kaybettiği	kültürel	liderliği	

21.yy’da	yeniden	elde	edeceğine	inandığını	sıklıkla	dile	getirmiştir.5	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Odd	Nerdrum	(1944):	Joseph	Beuys	ile	çalışan,	 ikonaklasik	ekolde	ürün	veren	sanatçı	

resimlerinde	 Rembrandt	 ve	 Caravaggio’dan	 alıntılar	 yapmıştır.	 Tarihsel	 eklektizm	 yöntemiyle	

gerçekleştirdiği	 çalışmalarda	Rembrandt	 etkisi	 öne	 çıkmıştır.	Modernizm’in	estetiğine	meydan	

okuduğunu	açıklayan	sanatçı	çalışmalarında	geçmişin	değerlerini,	üst	anlatılarını	günün	zihinsel	

yapısıyla	yorumlamıştır.	Cehennem	anlatıları	ile	dikkat	çeken	sanatçı,	kültür	resimleri	akımında	

söylemleriyle	de	önemli	yer	tutmuştur.	Çalışmaları	Avrupa	ve	Amerika	müze	koleksiyonlarında	

yer	almaktadır.	

 
5 Anonim,	Carlo	Bertocci,	http://www.cacorneradeltapo.it/persona/carlo-bertocci/	Erişim:	29.10.2019. 

	
Resim	13:	Carlo	Bertocci,	Nobiltà	della	vista,	1988.	
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Omar	 Galliani	 (1954):	 İtalyan	 çağdaş	 sanatının	 önemli	 temsilcilerinden	 olan	 sanatçı	

resimlerinde	Rönesans	geleneklerinin	görsel	estetiğini	kullanmıştır.	Kendisini	Rönesans’ın	halefi	

olarak	kabul	eden	sanatçı,	Carrara	Güzel	Sanatlar	Akademisi’nde	klasik	resim	sanatları	dersini	

vermektedir.	Bütün	çalışmalarında	görsel	metnin	merkezinde	bir	kadın	imgesi	kullanan	sanatçı,	

güzelliği,	 yaşama	 enerjisini,	 manevi	 gizemi	 bu	 figürlerde	 ifade	 ettiğini	 belirtmiştir.	 Kullandığı	

boya	teknolojisi	ile	çağdaşlarından	ayrılan	sanatçı,	kurşun	kalem,	kömür	kalemi,	pastel	boya	ve	

makyaj	malzemelerini	resim	yapmada	kullanmıştır.	Zaman	zaman	ahşap	paneller	üzerine	yaptığı	

resimlerin	 Rönesans’a	 bir	 atıf	 olarak	 değerlendirilmesi	 gerektiğini	 belirtmiştir.	 Özellikle	

Leonardo	 Da	 Vinci’nin	 “Kayaların	 Madonnası”	 adlı	 eserindeki	 kadın	 masumiyeti	 onun	

çalışmalarının	ilham	kaynağı	olmuştur.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Resim	14:	Odd	Nerdrum,	Contra	natura,	1990.	

	
Resim	15:	Omar	Galliani,	Nuovi	fiori	nuovi	santi,	
2012.	
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Stefano	 Di	 Stasio	 (1948):	 Rönesans’ın	 görsel	 gerçekliğini	 programlı	 biçimde	 kendi	

resimsel	 anlatısına	 aktaran	 sanatçı	 insan	 duygulanımına	 bir	 yolculuk	 yapmayı,	 bu	 yolculukta	

şiirsel	 anlatımlara	 yer	 vermeyi	 seçmiştir.	 Akademi	 ve	 kültür	 resimleri	 ekolü	 içerisinde	 yer	

almasını	 sağlayan	 çalışmalarında	 metafizik	 bir	 varlık	 olarak	 resimsel	 zamanı	 kullanmıştır.	

Rönesans	 estetiğini	 Giorgio	 Vasari’nin	 teorilerine	 dayanarak	 yorumlayan	 sanatçı	 günümüz	

gerçekliğini	 bir	 illüzyon	 olarak	 değerlendirmiştir.	 Resimlerinde	 büyülü	 lirik	 bir	 atmosfer	

egemendir.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

1.8.	Metamodernizm’i	Hazırlayan	Postmodern	Eleştiri	

Metamodernizm’in	 sıklıkla	 gündeme	 geldiği	 yakın	 dönem	 tartışmalarını,	 postmodern	

eleştirisinin	 yoğunlaştığı	 dönemle	 örtüştürmek	 olasıdır.	 Özellikle	 2000’li	 yıllardan	 sonra	

Postmodernizm’e	 yönelik	 eleştiri	 yoğunlaşmış,	 teorisyen	 çalışmaları	 kitaplaşarak	 dünya	

dillerinde	 yaygınlaşmıştır.	 Postmodernizm’in	 en	 canlı	 biçimde	 sürdüğü	 dönemlerde	 de	 söz	

konusu	 eleştiriler	 var	 olsa	 da,	 henüz	 eleştirilerin	 bütüncül	 anlamda	 değerlendirmeleri	

yapılmamıştı.	 Postmodern	 sürecin	 nasıl	 sonlanacağı	 ön	 görülmekle	 birlikte,	 bütünüyle	 tahmin	

edilemiyordu.	Ancak,	 küreselleşmenin	 yaygınlaşmasıyla	 birlikte	 Postmodernizm’in	Modernizm	

ile	 çatışmasının	bir	 gelecek	vizyonu	 sunmadığı	 görüşü	giderek	yaygınlaşmış,	 sayıca	daha	 fazla	

taraftar	 bulmuştur.	 Örneğin;	 Noam	 Chomsky,6	 çalışmalarında	 Postmodernizm’in	 anlamsız	

 
6	GRİTSANOV	A.,	MOZHEİKO	M.,	Постмодернизм.	Энциклопедия,	(postmodern	Ansiklopedi)	Хомский	
(Чомский)	(Chomsky),	“американский	лингвист	и	философ	языка,	основоположник(1950-е)	
"генеративной	лингвистики",	автор	концепции	"порождающей"	или	"генеративной	
(трансформационной)"	грамматики”	(Amerikan	dilbilimci	ve	filozofu,	"üretici	dilbilim"	in	kurucusu	
(1950'ler),	"üretici"	veya	“dönüşümsel"	dilbilgisi	kavramının	yazarı).	
https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/PostModern/_95.php		Erişim:23.09.2019.	

	
Resim	16:	Stefano	Di	Stasio,	Re	Cercatore,	1996.	
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olduğunu,	analitik	ve	deneye	dayalı	bilgiye	hiç	bir	olgu	ve	durum	eklemlemediği	 için;	savlarını	

ayakta	 tutacak	 dayanaktan	 yoksun	 kaldığını	 savunmuştur.	 Postmodernistlere	 yöneltilen	

‘teorinizin	temel	ilkeleri	nelerdir?	hangi	kanıtlara	dayanıyorsunuz?,	teoriniz	neyi	ön	görüyor?’	gibi	

sorular,	 tutarlı	 yanıtlarla	 karşılaşmadığı	 gibi;	 yanıtlama	 çabası	 da	 düşünce	 dünyasında	

izlenememiştir.	Bu	durumda	Hume’un	önerisi	 akla	 geliyor:	 ‘postmodernizm,	 ateşe	 atılmayı	 hak	

ediyor?’	 .	 İronik	 bir	 anlatım	 olan	 bu	 öneri,	 aslında	 tarihsel	 bağlamda	 kanıtlanamayan	 savların	

kalıcılığının	olamayacağı	vurgusunu	içermektedir.	

Postmodernizm’in	akademik	eleştirisi,	 J.	Brickman	ve	A.	Sokal’ın	çalışmalarında	 izlenir.	

‘Entelektüel	 hileler:	Modern	 ve	 Postmodern	 Felsefenin	 Eleştirisi’	 çalışmasında	 ağırlıklı	 olarak;	

Fransız	 düşüncesinin	 eleştirel	 yaklaşımını	 ele	 almışlardır.	 Bu	 çalışma;	 psikoloji,	 sosyoloji	 ve	

ekoloji	 alanlarında	 yapısalcı	 görüşlerin	 postmodernist	 görüşlere	 zemin	 hazırladığı	 düşüncesi	

reddedilmiş;	 F.	 Guattari’nin	 yapısalcı	 teorilerinin	 gelişen	 postmodernist	 görüşlerle	

örtüşemeyeceği	savunulmuştur.	Postmodernizm’i	bilimsel	çerçevede	eleştiren	araştırmacılardan	

Roy	D’Andrad	‘Antropolojideki	Ahlak	Modelleri’	adlı	makalesinde,	postmodernist	nesnelliğin	ve	

öznelliğin	 tanımlarını	 eleştirerek;	 tanımlanan	 ahlaki	 modellerin,	 tarafsız	 olmayıp,	 bütünüyle	

öznel	 olduğunu	 savunmuştur.	 Antropolojinin	 amacının	 ideal	 modele	 mümkün	 olduğu	 kadar	

yaklaşmak	olmasına	karşın,	ahlaki	ve	nesnel	modeller	arasında	ayrım	yapılmaksızın,	yapılacak	

yorumların	 öznelliğine	 engel	 olunamayacağı	 savunulmuştur.	 Yazar,	 nesnelliğin	 hiç	 bir	 şekilde	

imkansız	 olmadığını,	 bilimsel	 çalışmaların	 tarafsızlığı	 koruyabilecek	 yöntemleri	

bulgulayabileceğini	savunmuştur.	

Ryan	 Bishop’un	 “Postmodern	 Etnografya”	 adlı	 yapıtında	 postmodernistlerin,	 kültürü	

egzotik	olgu	olarak	ele	almasını	şiddetle	eleştirmiş,	etnografyanın	yaşanılmış	gerçekliği	yansıtan	

kültürel	 unsurlar	 olduğunu	 savunmuştur.	 Bu	 nedenle	 etnografik	 olgulara,	 mitolojik	 olgu	 gibi	

yaklaşmak,	 kültürün	 göreceliliğini	 vurgulamak	 yerine	 onu	 yok	 etmek	 anlamını	 taşıdığını	

belirtmiştir	(Bishop,	Phillips,	2013:	241).	

Patricia	 M.	 Greenfield	 Postmodernizm’deki	 tarafsızlığın	 eksik	 ve	 kusurlu	 olduğunu	

savunmuş,	postmodern	metinlerin	altında	siyasi	bir	alt	metnin	bulunduğunu	savunmuştur.	Oysa	

bilimsel	çalışmaların	güvenilirliği	alt	metinlerin	saydamlığı	ile	mümkündür.	Antropoloji	alanında	

çalışan	Greenfield,	postmodern	antropologların	net	bir	kültürel	teorilerinin	olmadığını,	savlarını	

ilişkili	bilim	dallarıyla	kanıtlayamadıklarını,	bu	nedenle	de	antropolojiye	yaklaşımlarının	tarafsız	

olmayıp	öznel	ideolojilerini	yansıttığını	savunmuştur	[Aktaran:	BAZARGANI	D.T.,	LARSARI	W.	N.	

(2015),	Greenfield,	2005:	51].	

Bob	Mckinley,	Postmodernizm’in	bir	bilim	ya	da	 sanat	olmaktan	 çok,	bir	din	olduğunu	

savunmuştur.	 Postmodernizm’in	 kaynağının	 çok	 fazla	 farklı	 bireysel	 kültürel	 algıların	

toplamından	 oluştuğunu,	 özünün	 batı	 bireyciliğine	 dayandığını	 savunmuştur	 [Aktaran:	

BAZARGANI	D.T.,	LARSARI	W.	N.	(2015),	Greenfield,	2005:	51].	Postmodernizm’in	özneyi	ya	da	
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beni	silikleştirmesine	karşın,	bilimdeki	yaklaşımı,	bireysel	görüşlerin	bir	bilimsel	gerçekmiş	gibi	

sunulmasına	 dayanmaktadır.	 Benzer	 görüşteki	 bilim	 insanlarının	 bireysel	 görüşleri	 de	

kanıtlanamayıp;	belirli	bir	referansa	dayandırılamadığı	için	bilimsel	bir	gerçeklik	olmaktan	öte,	

bir	 inanç	 özelliği	 taşımaktadır.	 Mckinley’e	 göre	 postmodernist	 bilimciler,	 aynı	 inancın	

taraftarları	ya	da	‘inananları’dır.	

Christopher	 Norris,	 Lyotard,	 Foucault	 ve	 Baudrillard’ı	 ahlaki	 yargıları	 dikkate	

almadıkları	 için	 eleştirmiş;	 oysa	 felsefenin	 ve	 sosyolojinin	 ahlaki	 yargılardan	 bağımsız	 olarak	

düşünce	inşaa	etmelerinin	mümkün	olmadığını	savunmuştur	(Norris,	1998:	50).	

Polina	Rosenau,	araştırmalarında	Postmodenizm’in	çelişkilerine	değinmiş;	bu	çelişkileri,	

yedi	madde	de	incelemiştir.	Araştırmacının	değindiği	çelişkiler	özetle	şunlardır:	

• Postmodernizm’in	anti-teorik	konumu,	aslında	belli	bir	teori	üzerine	kuruludur.	

• Postmodernizm,	mantıksızlığı	açıklamak	için	rasyonel	araçlar	kullanır.	

• Marjinalleşmeye	 itiraz	 eden	 Postmodernizm,	 kendi	 değerlendirmelerini	 yaparken;	

marjinalleşir.	

• Metinlerarasındalığı	 ilan	 etmesine	 karşın;	 Postmodernizm,	 metinleri	 ayrı	 ayrı	

yorumlar.	

• Teoriyi	 değerlendirmek	 için	modern	 kriterleri	 şiddetle	 reddeden,	 postmodernistler;	

yargıyı,	yargılarken	kendi	kriterlerini	kullanırlar.	

• Postmodernizm,	 Modernizm’in	 tutarsızlığını	 açıklamaya	 çalışırken;	 kendi	 çabasının	

çelişkilerini,	 postmodern	 tutum	 olarak	 değerlendirir.	 Çelişki,	 Modernizm	 için	 tutarsızlık	 iken;	

Postmodernizm	için	tutarsızlık	olarak	görülmez.	

• Modernist	 metinlerdeki	 ‘hakikat’	 iddialarını	 reddeden	 postmodernistler,	 kendi	

iddialarının	da	 ‘hakikat’	ten	yoksun	olmak	durumunda	olduğunu	görmezden	gelirler	(Rosenau,	

1992:	102).	

Marshall	 Salins,	 araştırmalarında;	postmodern	yaklaşımın	 iktidarla	bağını	eleştirmiştir.	

‘Foucault,	 Gramsci	 ve	 Nietzsche’	 in	 iktidara	 yönelik	 takıntısı,	 antropolojik	 işlevsellik	 açısından,	

kültürel	formlar	üzerinde	entelektüel	bir	kara	delik	oluşturur’	(Sahlins,	1993:	15)	söylemi	ile	söz	

konusu	düşünürlerin,	toplumsal	dayanışma	ve	toplumun	iktidarları	oluşturma	yöntemlerindeki	

gerçekliği	görmemezlikten	geldikleri	eleştirisini	yapar.	Çünkü	Sahlins’e	göre,	toplum	ve	iktidarı	

birbirleriyle	 ilişkisiz	 ayrı	 kavramlar	 olarak	 ele	 almak;	 toplumun	 iktidarı	 yaratmadaki	 rolünü	

görememek	anlamını	taşır.	

Felsefi	 Postmodernizm’e	 en	 kapsamlı	 eleştiri,	 Jürgen	Habermas	 tarafından	 yapılmıştır.	

‘Modernite	Üzerine	Felsefi	Söylem’	adlı	kitabında	Postmodernizm’i,	toplum	ve	iletişimsel	eylem	

açısından	 eleştirir.	 Özne	 kavramını	 postmodernistlerin	 bilinçli	 biçimde	 reddettiklerini,	 bu	

reddedişte	özerk	 insanı	kabul	etmek	 istememeleri	rol	oynar.	Bu	nedenle	postmodernistler,	hiç	
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bir	zaman	özne	kavramıyla	barışamamışlardır.	Habermas,	Heidegger	ve	Derrida’yı	Nietzsche’ci	

‘diyonizm’	görüşünün	mirasçısı	olarak	görür	(Habermas,	1997:	180-181).	

Habermas	aynı	zamanda	Derrida’yı,	felsefe	ve	edebiyat	arasındaki	ayrımcılığı	nedeniyle	

eleştirir.	 Söylemcilik	 alanına,	 mantık	 ve	 argüman	 kazandıran	 eleştirinin	 eleştirisi	 bir	 ‘öz	

referans’	olarak	paradoks	yaratır.	Ona	göre	Derrida,	akılcı	eleştiriyi	retorik	dünyasına	taşıyarak,	

eleştirinin	sınırlarını	zorlar	(Habermas,	1987:	210).	Habermas’ın	eleştirilerini	Lyotard,	evrensel	

uzlaşmanın	 olamayacağı	 gerekçesiyle;	 yanıt	 vermenin	 bir	 aptallık	 olacağını	 yazmıştır.	 Ayrıca	

Habermas,	postmodernistlerin	kendilerini	açıklamak	için	sürekli	modernistleri	örneklemelerini	

eleştirmiş,	 Postmodernizm’in	 başlı	 başına	 kendini	 açıklayabileceği	 argümanlardan	 yoksun	

olduğunu	savunmuştur.	

Genel	 olarak	Postmodernizm’in	 felsefi	 bağlamdaki	 eleştirileri	 yukarıda	özetlenmiş	olsa	

da,	 eleştiriler	 her	 alanın	 temsilcileri	 tarafından	 yapılmış,	 hatta	 her	 postmodernist	 ifadenin	

postmodernist	 olmadığı	 vurgulanarak;	 Postmodernizm’in	 giderek	 klişeleştiğini	 vurgulayan	

eleştiriler	çoğalmıştır.	Bu	nedenle	Postmodernizm’in	eleştirisine	yönelik	araştırmaları	kapsayan	

yayın	toplamı	1990	ile	2000	yılları	arasında,	savunucularından	daha	fazla	olmuştur.	
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2.	TEZ	ÇALIŞMASI	RESİMLERİNDE	KULLANILAN	POSTMODERN	YÖNTEMLER	

Tez	 çalışması	 kapsamında	 yapılan	 resim	 çalışmalarının	 tasarımında,	 programlı	 olarak	

Postmodernizm’in	 bazı	 savları	 kullanılmıştır.	 Bu	 savlar	 aşırı	 gerçeklik	 oluşturma,	 imgesel	

indirgemecilik	 ve	 yapısızlaştırma,	 ideolojik	 eklektizm,	 metafizik	 eleştirisi,	 estetik	 eklektizm,	

alıntılandırma,	 pastij,	 ironi,	 elit	 ve	 yüzeysel	 arasında	 geçirgenlik,	 tarihçilik	 ve	 ütopya	

tartışmalarıdır.	 Yapılan	 on	 çalışmanın	 her	 biri	 farklı	 denemeler	 içerse	 de	 her	 çalışmada	 aynı	

programlı	 müdahale	 gerçekleştirilmiştir.	 Çalışmalar	 gerçekçi	 biçimde	 yağlı	 boya	 resim	

yönteminin	 kullanıldığı	 portre	 çalışmalarıyla	 başlatılmıştır.	 Çalışmaların	 ikinci	 aşaması	 ise	

birinci	 aşamada	 yapılan	 portrelerin	 postmodern	 uygulamalar	 sürecinden	 geçirilerek,	 yeniden	

yorumlanmasına	dayanmaktadır.	İkinci	denemeler,	ilk	denemenin	postmodern	versiyonu	olarak	

tasarlanmıştır.	Bu	tasarımlar,	dijital	ortamda	birinci	çalışmayı	temel	alarak	postmodern	savların	

uygulamaya	 geçirilmesiyle	 gerçekleştirilmiştir.	 Çalışmalarda	 dünya	 tarihine	 yön	 veren,	

savlarıyla	uygarlık	sürecinde	dönüştürücü	rol	oynamış	öznelerin	portreleri	konu	edilmiştir.	Söz	

konusu	öznelerin	 seçiminde	 felsefe,	 edebiyat,	 siyaset	ve	kültürel	 alanlarda	ürün	vermiş	kişiler	

olması	 kriter	 olarak	 kabul	 edilmiştir.	 Ele	 alınan	 portrelerin	 fiziksel	 görüntülerinin	 yanında	

üretimleri,	 biyografileri	 ve	 savları	 dikkate	 alınarak	 postmodern	 yorum	 ile	 dijital	 ortamda	

yeniden	 tasarlanmıştır.	 İzleyiciye	 iki	 sanatsal	 durum	 yan	 yana	 verilerek,	 Postmodernizm’in	

Modernizm’le	olan	çatışması	görsel	elemanlarla	sunulmaya	çalışılmıştır.	

Gerçekleştirilen	 her	 çalışmanın	 analizi	 yukarıda	 sıralanan	 postmodern	 müdahale	

alanlarına	 göre	 yapılmış,	 görüntüyü	 postmodern	 bir	 tasarıma	 dönüştüren	 ögeler,	 postmodern	

yöntemlerin	 özellikleriyle	 açıklanmıştır.	 Resimlerin	 analizinde	 bilinçli	 olarak	 analitik	 yöntem	

kullanılmış,	 hermenötik	 ve	 gösterge	 bilimsel	 analiz	 yapılmamıştır.	 Çünkü	 resim	 analizleri	

bütünüyle	sanatçı	tasarımının	programını	içermektedir.	Resimlere	izleyici	gözüyle	değil,	projeyi	

gerçekleştiren	sanatçının	sorunsalı	çerçevesinde	bakılmıştır.	

Postmodernist	 resim	 sanatçılarının	 kullandığı	 diğer	 yöntemlerin	 bir	 kısmı	 tez	

çalışmasında	 öncelenmemiş	 olmakla	 birlikte,	 gözden	 kaçırılmadan	 küçük	 denemeler	 olarak	

eklemlenmiştir.	

Yüksek	 ve	 yüzeysel	 kültürleri	 birbirine	 eklemleme	 yöntemi,	 postmodern	 resim	

sanatçıları	tarafından	kullanılmış	olsa	da,	tez	çalışmasındaki	resimlerde	bu	yöntem	arka	planda	

bırakılmıştır.	Özellikle	tarihe	yön	veren	kimlikler	çıkış	noktası	olarak	kullanıldığı	 için,	atıflarda	

yüzeysel	kültürlere	yönelik	imgelerden	kaçınılmıştır.	

Postmodern	 resim	 sanatındaki	 alıntı	 yapma	 yöntemi	 doğrudan	 görsel	 alıntı	 biçiminde	

gerçekleştirilmemiştir.	 Alıntı,	 seçilen	 kimliklerin	 portrelerini	 yansıtan	 fotoğraf	 ya	 da	

pentürlerden	 yapılmış	 olmakla	 birlikte;	 portreler,	 yağlıboya	 olarak	 sanatçı	 tarafından	 yeniden	

tasarlanmıştır.	 Tasarımlardaki	 dijital	 alıntılar	 ise,	 ele	 alınan	 kimliğin	 düşünsel	 savlarına	 işaret	

eden	 görüntü	 parçacıkları	 biçiminde	 düzenlenmiştir.	 Alıntılar	 özgün	 anlamından	 koparılarak,	
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yeni	anlam	üstlenmeleri	sağlanmıştır.	Yeni	anlamlar	üstlenen	alıntı,	tek	başına	anonim	bir	kimlik	

taşırken;	 tasarımın	 ana	 parçasına	 katıldığında,	 anlama	 katkıda	 bulunan	 bir	 imgeye	

dönüştürülmüştür.	

Postmodern	 resim	sanatçılarının	 sıklıkla	kullandığı	mizahın	bir	oyun	olarak	görüntüye	

katılması	 yöntemi	 tasarımlarda	 kullanılmamıştır.	 İroniyi	 maskelememek	 amacıyla,	 izleyicinin	

mizah	 anlayışı	 uyarılmamıştır.	 Tasarımların	 genelinde	 hâkim	 olan	 trajik	 anlatımın,	 oyun	

yöntemiyle	bozulmasına	sanatçı	izin	vermemiştir.	

Yapılan	 tez	 resimlerinde	 ironi,	 kaçınılmaz	 biçimde	 kullanılmasına	 karşın;	 kurgu,	

bütünüyle	ironi	üzerine	kurulmamıştır.	 İroni,	ele	alınan	kimliğin	çağımızdaki	algılanış	biçimine	

yönelik,	 bilinç	 çelişkilerinde	 başvurulan	 bir	 yöntem	 olarak	 görülmüştür.	 Özellikle	 ele	 alınan	

kimliklere	 yönelik	 geliştirilmiş,	 genelleştirilmiş	 ‘klişe	 düşünceler’	 üzerine	 ironik	 bir	 yaklaşım	

seçilmiştir.	

Yapılan	 resimlerde	 postmodern	 sanatçıların	 kullandığı	 ilişkisiz,	 rastlantısal	 imge	

sıralaması	 kullanılmamıştır.	 Tasarımlarda	 rastlantısallığa	 çok	 fazla	 yer	 verilmeden,	 imge	

alıntıları	 yapılmış,	 alıntıların	 doğrudan	 belgesel	 gerçeklik	 taşıması	 olmasa	 da	 uyumlu	 bir	

açıklamayı	kolaylaştıracak	kolaj	bütünlüğü	gözetilmiştir.	 İzleyicinin	dikkatinin	 farklı	anlamlara	

dağılması	 ve	 bilinç	 düzlemlerini	 bütünüyle	 kaotik	 bir	 ortama	 sokmamak	 için,	 alıntılandırılan	

dijital	 görüntü	 parçacıkları	 birbirleriyle	 ilişkilendirilmiş,	 rastlantısal	 yan	 yana	 getirmelerden	

kaçınılmıştır.	

Yapılan	resim	çalışmalarında	postmodern	sanatçıların	kullandıkları	‘öznenin	yok	edilişi’	

ya	 da	 ‘benin	 kaybı’	 yöntemi	 bilinçli	 olarak	 kullanılmamıştır.	 Sanatçı	 olarak	 ‘ben’,	 tüm	

tasarımlarda	 korunmuş,	 ele	 alınan	 kimlikler	 bütünüyle	 sanatçı	 tarafından	 yorumlanan	 içerik	

çerçevesinde	 kurgulanmıştır.	 Yapımcı	 ve	 tasarımcı	 olarak	 sanatçı	 maskelenmemiş,	

silikleştirilmemiştir.	 Doğal	 olarak	 postmodern	 bir	 dil	 kullanılsa	 da,	 dili	 kullanan	 sanatçı	

kimliğinin	 özellikleri,	 izleyicinin	 yorumuna	 bırakılmamıştır.	 Bunun	 nedeni;	 tematik	 bağlamda	

ele	 alınan	 kimliğin	 düşünsel	 ve	 yaşamsal	 özelliklerinin	 yorumunu	 tek	 bakış	 açısına	 indirgeme	

isteğidir.	

Postmodern	 sanatçıların	 denediği	 sistematik	 estetik	 belirsizleştirme,	 yapılan	

tasarımlarda	 kullanılmamıştır.	 Kullanılmamasının	 nedeni;	 tez	 çalışmasının	 hedeflerinde,	

postmodern	 sanatçının	 tasarım	 yöntemlerinin	 sistematiğini	 deşifre	 etmeye	 yönelik	 amaç	

taşımasıdır.	Yapılan	denemeler,	sistematik	olarak	postmodern	yöntemleri	kullandığı	için	estetik	

yönelim,	başlangıçta	zaten	doğrudan	postmodern	olarak	seçilmiştir.	Burada	izleyiciyi	yanıltacak	

bir	çalışma	ya	da	belirsizlik,	amaca	ulaşmayı	engelleyeceği	için,	estetik	belirsizleştirme	yöntemi	

kullanılmamıştır.	

Postmodern	 resim	 sanatının	 karakteristik	 özelliklerinin	 denenmesi	 yoluyla	

gerçekleştirilen	 resim	 tasarımları,	 bir	 postmodern	 sanatçının	 hedefi	 olan	 kitleye	 yönelik	
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üretimler	 değildir.	 Bilimsel	 bağlamda,	 Postmodernizm’i	 ele	 alan	 sistematik	 kurgularıyla	

yorumlanabilen	tasarımlardır.	Söz	konusu	çalışmalar,	bilimsel	bir	çalışmanın	ana	parçası	olması	

nedeniyle,	 çalışmalarda	 bütünüyle	 ‘postmodern	 kaos’	 izlenmektedir.	 Sanatçı	 çalışmalarında	 bir	

postmodern	 sanatçının	 düşünme	 biçimini	 deneyimlerken,	 aynı	 çalışmalarda	 deneyimlediği	

yöntemlerin	nedenselliğine	de	açıklık	getirmiştir.	

	

2.1.	Tez	Çalışması	Resimlerinin	Analizi	

2.1.1.	Postmodern	Deneme	1	“Dante”	

Dante	Alighieri	(1265	-	1321),	1265	yılında	Floransa’da	zengin	bir	ailenin	çocuğu	olarak	

doğdu.	İlk	sonelerini	on	sekiz	yaşında	yazdı.	1289	yılında	Kaprona	kuşatmasında	aktif	rol	alarak	

devlet	organlarında	siyasetçi	olarak	görev	yaptı.	Büyük	ve	küçük	konseylerde	görev	alan	Dante,	

konseylerin	siyah	ve	beyaz	olarak	ikiye	ayrılmasından	sonra	saygı	duyduğu	Papa	VIII.	Boniface	

ile	 ittifak	 yaptı.	 Siyasi	 gelişmelerin	 bağlı	 bulunduğu	 grup	 üzerindeki	 baskısı	 nedeniyle	 ölüme	

mahkum	 edildi.	 Floransa’dan	 ayrılan	 Dante,	 yaşantısının	 büyük	 bir	 bölümünü	 kuzey	 İtalya’da	

İmparator	 VII.	 Henry’nin	 tutsağı	 olarak	 sürgünde	 geçirdi.	 İmparatorun	 1313’te	 ölmesi	 onu	

bütünüyle	özgürleştirmedi,	sürgün	hayatını	bir	gezgin	olarak	devam	ettirdi.	

Dante’yi	ölümsüzleştiren	“İlahi	Komedya”	adlı	eseridir.	“Cehennem”,	“Araf”,	“Cennet”	adlı	

üç	bölümden	oluşan	İlahi	Komedya,	ortaçağ	edebiyatının	ilgi	gösterdiği	ahlaki	ve	siyasi	vizyonu	

birleştiren	 şiirsel	 anlatılı	 bir	 yapıttır.	 İllüstrasyonlarla	 söylediklerini	 açıklayan	 Dante,	 gerçek	

hayatta	 tanıdığı	 devlet	 adamları	 ve	 papaların,	 arkadaşlarının	 ve	 düşmanlarının	 birer	 karakter	

olarak	 yer	 aldığı	 üç	 temel	 öyküyü	 anlatır.	 Çileciliğin	 yerine	 dünyevi	 zevklerin	 kültürünün	

yarattığı	 yaşayan	 fikir	 ve	 düşünceleri	 idealize	 etti.	 İmparatorluğun	 himayesindeki	 siyasi	

kozmopolitik	yapının	eleştirisini	yapan	Dante,	ilk	kez	ulus-devlet	fikrini	savunanlardan	biri	oldu.	

İlahi	 Komedya	 ortaçağ	 politik	 ve	 ahlaki	 dünyasını	 ifade	 etmekle	 kalmadı,	 kurgusundaki	 siyasi	

roller	kendisinden	sonraki	yüz	yıllarda	yeniden	adlandırılarak	14.,	15.,	18.	Yüzyıllarda	defalarca	

yorumlandı.	 19.	 Yüzyılda	Marx	 tarafından	 siyasi	 tarihin	 önemli	 dâhilerinden	 biri	 olarak	 kabul	

edildi.	 İllüstrasyonlarla	 ifade	ettiği	cehennem	haritasını	ele	alan	Marx,	sınıflar	arası	çatışmanın	

nedeni	olan	sömürgeci	tarafların	her	tarihsel	dönemde	yer	aldığı	ve	Dante’nin	sistematiğinin	her	

çağın	 siyasetine	 kolayca	 adapte	 edilebileceği	 görüşünü	 savundu.	 Dante’nin	 ana	 karakteri	

ödüllendirici	 ve	 cezalandırıcı	 adalet	 karşısında	 ayakta	 durup	 içinde	 bulunduğu	 durumdan	

kurtulmaya	 çalışan	 kişidir.	 Dante	 bu	 kişiyle	 kendisini	 özdeşleştirmiştir.	 Dante’yi	 bu	 eserinde	
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güçlü	kılan	en	önemli	özellik,	 etik	ve	siyasal	 çözümlemeleri	 sevgi,	merhamet	ve	erdem	gibi	en	

insani	duygulanımlarla	anlatan	bilge	kişiliği	olmuştur.7	

Tezin	 postmodern	 resim	 çalışmalarından	 “Dante”nin	 birinci	 aşamasını;	 Sandro	

Boticelli’nin	 15.	 Yüzyıl	 başlarında	 yaptığı	 yağlı	 boya	 portre	 çalışmasından	 kesit	 alınarak	 tuval	

üzerine	 yağlı	 boya	 tekniğiyle	 yapılan	 resim	 oluşturmaktadır.	 Boticelli’nin	 “Dante”	 portresinde	

Dante’nin	 adalet	 ve	 demokrasi	 düşüncesini	 temsil	 eden	 defne	 dalından	 yapılmış	 taç	 ile	 ifade	

etmesi;	ortaçağ	düşüncesi	içinde	ilk	demokrasi	filizlerinin	yeşerdiği	fikrini	düşündürmektedir.	

Birinci	 aşamada	 tamamlanan	 yağlı	 boya	 portre,	 çalışmanın	 ikinci	 aşaması	 olan	 dijital	

tasarımda,	 tasarımın	 tamamına	 hâkim	 olacak	 biçimde	 sol	 üst	 yarıda	 yer	 almaktadır.	 Dijital	

çalışma	 üç	 ayrı	 mekân	 dilimine	 keskin	 hatlar	 oluşturulmadan	 ayrılmıştır.	 Dante	 ve	 Dante’nin	

illüstrasyonundan	alıntılandırılarak	Boticelli	 tarafından	1480	yılında	yapılmış	olan	 “Cehennem	

Haritası”	adlı	yapıttan	bir	bölüm,	birinci	mekânı	oluşturmaktadır.	Bu	mekân	aynı	zamanda	tüm	

zamanlara	 egemen	 olan	 ahlaki	 ve	 felsefi	 zamanı	 ifade	 etmektedir.	 Dante’nin	 bakışları	 tüm	

zamanlarda	değişen	ve	dönüşen	dünya	görüntülerine	yönelmiştir.	

İmgesel	 indirgemecilik	 yöntemi	 kullanılarak	 pastiş	 yapılan	 ikinci	 mekân,	 modern	

dünyanın	 egemenlerini	 temsil	 eden	 gökdelenlerden	 oluşmaktadır.	 İkinci	 mekan	 Dante’nin	

dünyasındaki	 İmparator	 VII.	 Henry’nin	 temsil	 ettiği	 yönetim	 ve	 kapitalin	 yarattığı	 baskı	 ve	

köleleştirme	 ideolojisiyle	 eşleştirilmiştir.	 Tarihselci	 bir	 bakış	 açısıyla	 gerçekleştirilen	 bu	

eşleşmede	değişmez	 erk	problemi	 ironik	 biçimde	 ele	 alınmıştır.	 İkinci	 bölümdeki	 gökdelen	 ve	

katlarıyla	 Dante’nin	 illüstrasyonundaki	 cehennem	 haritası	 biçimsel	 ve	 içeriksel	 bağlamda	

benzeştirilerek	imgesel	indirgemecilik	yöntemi	kullanılmıştır.	

Üçüncü	 mekân	 günümüz	 insanını	 ifade	 etmektedir.	 Hiroşima	 ve	 Nagazaki	 üzerindeki	

bombaların	 neden	 olduğu	 korkunun	 izlerini	 taşıyan,	 Japon	 geleneksel	 kültürlerinden	

kaynaklanan,	 sanayileşme	sürecinin	neden	olduğu	bir	karmaşa	ve	öfkenin	 ifade	edildiği	Butoh	

dans	gösterisi,	 günümüz	mekânını	oluşturmaktadır.	 Japonya'da	XX.	Yüzyılın	ortalarında	ortaya	

çıkan,	pantomim,	modern	dans	ve	avangart	performans	sanatının	birleşimi	ile	oluşturulmuş	olan	

Butoh	 dansı	 yöntemiyle	 sahneye	 konmuş	 “Cehenneme	 İniş”	 adlı	 koreografiden,	 pastiş	

yöntemiyle	 yapılan	 alıntının	 figür	 grubu	mekan	 algısı	 için	 kullanılmıştır.	 Dante’nin	 cehennem	

haritasında	 da	 siyasal	 ve	 ekonomik	 erkin	 ezdiği,	 acı	 çektirdiği	 insanlardan	 söz	 edilmektedir.	

İkinci	 mekanla	 çevrelenmiş	 üçüncü	 mekanın	 insanları	 modern	 sömürü	 ve	 baskı	 karşısındaki	

çaresizlik	 ve	 acıları	 ortaçağda	 yaşanan	 çaresizlik	 ve	 acılara	 benzetilmiştir.	 İmgesel	

indirgemecilik	 iç	 içe	 yer	 almaktadır.	 Dans	 grubunun	 savaşın	 acıları	 karşısındaki	 öfkeyi	 dile	

 
7 Anonim,	Rus	Tarih	Kütüphanesi,	Dante	Alighieri	Kısa	Biyografi’den	özet,	
http://rushist.com/index.php/literary-articles/2554-dante-aligeri-kratkaya-biografiya,	Erişim	
20.10.2019.	
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getirirken	 kullandığı	 cehennem	 imgesi,	 Dante’nin	 cehennem	 imgesiyle	 içerik	 bağlamında	

benzerlik	 göstermektedir.	 Sanatçı	 iki	 ayrı	 indirgemeci	 anlatımı	 aynı	 tasarımda	 yan	 yana	

getirerek	zamanların	değişmeyen	insanlık	acılarını	da	yan	yana	getirir.	Dante’nin	cehennemi	ile	

çağdaş	 insanın	cehennemi	arasında	 fark	yoktur.	Belki	de	 tek	 fark	Dante’nin	acılara	neden	olan	

erkin	 temsilcilerinin	 adalet	 karşısında	 hesap	 vereceği	 varsayımıdır.	 Günümüz	 insanını	 temsil	

eden	Butoh	dansını	icra	eden	figürlerin	yüzlerinde	adalet	beklentisi	yoktur.	

	

	
Resim	17:	“Dante”	resim	çalışmasının	birinci	aşaması	(tuval	üzerine	yağlı	boya	pentür,	
40x40	cm.)	
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Resim	18:	“Dante”	resim	çalışmasının	ikinci	aşaması	(dijital	kolaj,	fotoblok	üzerine	dijital	
baskı,	100x120	cm.	
	

2.1.2.	Postmodern	Deneme	2	“Galileo”	

Fizikçi,	 mühendis,	 filozof	 ve	 matematikçi	 olan	 Galileo	 Galilei	 (1564	 -	 1642),	 ilk	

astronomlardan	 biri	 olarak	 kabul	 edilir.	 İtalyan	 Rönesansı’nın	 bilim	 insanı	 olarak	 Pisa	

Üniversitesi’nde	 genç	 araştırmacılar	 yetiştiren	 Galileo,	 kendi	 ürettiği	 teleskopu	 ile	 yerküre	 ve	

gezegenlerin	 dönüşlerini	 izlemiş,	 güneş	 lekeleri	 üzerine	 1613	 yılında	 önemli	 bir	 makale	
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yazmıştır.	 Ancak	 “Göksel	Kürelerin	Dönmesi	Üzerine”	 adlı	 kitabı	 kilise	 tarafından	 yasaklanarak,	

1623’te	Papa	VIII.	Urban	tarafından	yargılanması	talep	edilmiştir.	Kopernik	teorilerini	savunan	

Galileo,	astronomi	ve	 fizik	konusundaki	buluşları	 ile	 toplumda	saygınlık	kazanmıştır.	Kilisenin,	

hatasını	kabul	etmesi	karşılığında	affedileceğini	belirtmesine	karşın,	bu	öneriyi	kabullenmeyen	

Galileo,	 dokuz	 yıl	 boyunca	 zor	 koşullarda	 tutukluluk	 yaşamak	 zorunda	 kalmıştır.	 Ölüm	

cezasından	 kurtulmak	 için	 dünyanın	 dönmediğini	 söylemiş	 olması,	 acı	 içinde	 ölmesine	 engel	

olamamıştır.	 1642’de	 ölen	 Galileo’nun	 son	 arzusu	 ölümünden	 yaklaşık	 yüz	 yıl	 sonra	

gerçekleştirilmiş,	külleri	Michelangelo’nun	yanına	gömülmüştür.8	

Tezin	 postmodern	 resim	 çalışmalarından	 “Galileo”nun	 birinci	 aşamasını;	 gravür	

yöntemiyle	 yapılmış	 anonim	 resimden	 yararlanılarak	 gerçekleştirilen	 tuval	 üzerine	 yağlı	 boya	

tekniğiyle	çalışılan	resim	oluşturmaktadır.	

Birinci	 aşamada	 tamamlanan	 yağlı	 boya	 portre,	 çalışmanın	 ikinci	 aşaması	 olan	 dijital	

tasarımda	 yer	 almaktadır.	 Diyagonal	 biçimde	 bölünmüş	 iki	 ayrı	 mekan	 ve	 zaman	 diliminden	

geçmişi	 ifade	 eden	 parçanın	 sağ	 üst	 köşesine	 yerleştirilmiştir.	 Geçmişi	 anımsatan	 birinci	

bölümde	 Galileo’nun	 yargılandığı	 engizisyon	 mahkemelerini	 konu	 eden,	 Friedrich	 Karl	

Hausmann	 tarafından	 yapılmış	 “Galileo	 vor	 dem	 Konzil	 (1861)”	 adlı	 resimden	 parçalar	

alıntılandırılmıştır.	 Söz	 konusu	 parçaların	 arkasında	 Aristo’nun	 dünyayı	merkezde	 tasarladığı,	

Kopernik	 ve	 Galileo	 tarafından	 reddedilen	 teorinin	 çiziminin	 büyük	 bir	 bölümü	 yer	 almıştır.	

Engizisyon	mahkemeleri	sahnesi	ve	Galileo’nun	teleskopu	başındaki	betimlemesi,	aşırı	gerçeklik	

oluşturma	 yöntemiyle	 tarihselcilik	 anlayışında,	 ideolojik	 ütopya	 bağlamında	 verilmiştir.	 Bu	

bölümde	 geçmiş	 bilim	 tartışmaları	 ikonik	 sembolleriyle	 sunulurken,	 Galileo’nun	 teleskobu	

geleceğe	yönlendirilmiş	biçimde	betimlenmiştir.	Geçmiş	ve	gelecek	diyagonal	bir	şerit	formunda	

kara	deliği	ifade	eden	bir	bantla	ayrılmıştır.	Teleskop	bu	kara	deliğe	odaklanmıştır.	Galileo’nun	

kullandığı	teleskop	kendi	geliştirdiği	teleskoptan	yüz	yıllar	sonra	geliştirilen,	evrenin	detaylarını	

tartışmasız	 biçimde	 gözler	 önüne	 seren	 teleskoptur.	 Bu	 değişiklik,	 zamanlar	 arası	 bağ	 kurma	

anlamında	 imgesel	 indirgemecilik	 yoluyla	 gerçekleştirilmiştir.	 Temel	 neden,	 görünen	 gerçeğin	

yaşanan	 her	 dönemle	 değişimini	 imgesel	 olarak	 vurgulamaktır.	 Bugünün	 gerçeği	 gibi	 kabul	

edilen	 kara	 delik	 olgusu	 da	 bilimsel	 anlamda	 çok	 sayıda	 gizem	 barındırmaktadır.	 Geleceğin	

fizikçileri	için	bugünkü	kara	delik	savları	yetersiz	ve	ilkel	görülecektir.	Ancak	önemli	olan	sürekli	

değişen	gerçekliğe	ulaşmak	değil,	gerçekliğin	değişimine	tanıklık	edebilmektir.	 İkinci	zaman	ve	

mekan	diliminde	 günümüz,	 bir	 astronotun	 fotoğrafik	 yansımasıyla	 yer	 almaktadır.	Astronotun	

yönü	ve	kara	deliğe	yakınlığı,	onu	zamanlar	arası	geçiş	yapabilen,	belki	de	uzun	geleceğin	insanı	

olarak	da	düşünmemizi	sağlamaktadır.	Gerçek	ve	ütopya	iç	içe	verilirken,	günümüzü	ifade	eden	

 
8 Anonim,	Bilim	Tarihi	Ansiklopedisi’den	özet,	https://ria.ru/20140215/994711581.html,	Erişim	
20.10.2019. 
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yerkürenin	 de	 ideal	 olmadığı	 vurgulanmak	 istenmiştir.	 İkinci	 zaman	 ve	 mekan	 diliminde	

yerkürenin	uzaydan	görüntüsü	yer	almaktadır.	Bu	görüntünün	bir	bölümünden	açılan	pencere	

ile	 yerküreye	 yaklaşılmış,	 gündelik	 hayatın	 sıradan	 bir	 gününe	 tanık	 olunmak	 istenmiştir.	 Bu	

tanıklıkta	sanatçı;	“aslında	bilimsel	gerçeklikler	ne	olursa	olsun,	yaşanan	gerçeklikler,	üst	anlatı	ve	

teorilerden	bağımsız	olarak,	sıradanlık	içinde	kaybolur”	düşüncesini	izleyiciye	sunmak	istemiştir.	

Dünün	 insanını,	 yerkürenin	 kendi	 ekseninde	 ve	 güneşin	 etrafında	 dönmesi,	 teolojik	 çelişki	

dışında	 ilgilendirmiyorsa,	 bugünün	 insanını	 da,	 kara	deliğin	 varlığı	 ya	da	 zamanlar	 arası	 geçiş	

olanakları	 teorileri	 ilgilendirmiyor.	 Onlar	 için	 yaşam,	 gece	 ve	 gündüz	 arasındaki	 gündelik	

koşuşturmalar	içinde	geçmektedir.	İdeolojik	eklektizm	yöntemi	ile	yorumlanan	günümüz	insanı,	

doğrudan	 doğruya	 pastiş	 yöntemi	 ile	 belgesel	 nitelikli	 fotoğraftan	 elde	 edilmiştir.	 Çünkü	

günümüz	insanı	burada	yer	alan	fotoğraf	gibi	milyonlarca	an	kesitinde	yaşamaktadır.	

	

	
Resim	19:	“Galileo”	resim	çalışmasının	birinci	aşaması	(tuval	üzerine	yağlı	
boya	pentür,	40x40cm.)	



Elife	Kalpak	Ulutaş,	Yüksek	Lisans	Tezi,	Güzel	Sanatlar	Enstitüsü,	Mersin	Üniversitesi,	2020	

 52 

	
Resim	 20:	 “Galileo”	 resim	 çalışmasının	 ikinci	 aşaması	 (dijital	 kolaj,	 fotoblok	 üzerine	 dijital	 baskı,	
100x120	cm.)	

	

2.1.3.	Postmodern	Deneme	3	“Michelangelo”	

Çağının	en	büyük	sanatçılarından	biri	olan	Michelangelo	di	Lodovico	Buonarroti	Simoni	

(6	Mart	1475	-	18	Şubat	1564),	yapıtlarında	Rönesans’ın	 tüm	estetik	bulgularını	geliştirmiştir.	

Maniyerizm’in	 seçici	 abartı	 ve	 yüceltim	 yöntemlerini,	 dünya	 sanatı	 tarihinde	 eşsiz	 olarak	

nitelendirilen	 heykel	 ve	 resimlerinde	 kullanmıştır.	 Yapısalcı	 figür	 anlayışının	 öncüsü	 olarak	

kabul	 edilen	 sanatçı,	 form	 algılayışında	 uyguladığı	 deformasyon	 yöntemleri	 ile	 gerçeği	

idealleştirmiştir.	1487	yılında	sanat	atölyelerinde	çırak	olarak	çalışırken	kısa	zamanda	kendisini	

geliştirip	 İtalyan	 Rönesansı’nın	 başyapıtlarına	 imza	 atmıştır.	 Yaşadığı	 dönemde	 ünlü	 olmanın	

avantajlarını	 kullanabilen	 bir	 sanatçı	 olmasına	 karşın;	 üretim	 süreçlerindeki	 kendine	 acı	

çektiren	 yaratım	 anları	 hiç	 değişmemiştir.	 Kompozisyonlarında	 İncil	 ideolojisiyle	 Antik	 Yunan	

ideolojisi	 aynı	 sistematik	 içerisinde	 örgülenmiş,	 İncil	 öykülerine	 Antik	 Yunan	 anıtsallığı	

kazandırmıştır.	

Tezin	postmodern	resim	çalışmalarından	biri	olan	“Michelangelo”nun	birinci	aşamasını;	

Marcello	Venusti	tarafından	1504	yılında	yapılan	portre	çalışmasına,	fotogerçekçi	biçimde	atıfta	

bulunan	 tuval	 üzerine	 yağlı	 boya	 resim	 oluşturmaktadır.	 Bu	 çalışmada	 sanatçının	

Michelangelo’yu	 doğrudan	model	 olarak	 kullandığı	 bilinmektedir.	 Michelangelo’nun	 orta	 yaşlı	
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dönemlerini	 betimleyen	 portrede	 Venusti,	 sanatçının	 hüzün	 dolu	 yorgun	 bakışlarını	 öne	

çıkarmıştır.	

Tez	 çalışmasının	 ikinci	 aşamasını	 oluşturan	 dijital	 tasarımda	 Michelangelo’nun	 iki	

başyapıtı	kullanılmıştır.	Sistine	şapeli	tavan	resimlerinin	merkezinde	yer	alan	“Kıyamet	Günü”	ya	

da	 “Son	 Yargı”	 adlı	 eseri	 iki	 ana	 mekâna	 bölünmüş	 olan	 dijital	 tasarımın	 birinci	 mekânında	

egemen	 biçimde	 kurgulanmıştır.	 İmgesel	 indirgemecilik	 yöntemi	 kullanılarak	 “tanrı”	

betimlemesi,	 Michelangelo’nun	 kimliğine	 dönüştürülerek	 dijital	 çalışmanın	 ana	 ironisi	

oluşturulmuştur.	 Söz	 konusu	 alıntılandırma,	 metafizik	 eleştirinin	 öne	 çıkarıldığı,	 tanrı	 rolünü	

üstlenen	sanatçının	evreni	algılama	ve	düzenleme	çabasındaki	ütopyasını	vurgular.	Dünya	tarihi	

boyunca	 sanatçı	 hiçbir	 dönemde	 yaşadığı	 ortam	 ile	 barış	 içinde,	 hoşnutluk	 duyumsayarak	

yaşamamıştır.	 Sanatçı	 değiştiremediği	 dünyayı	 ürünlerinde	 kurgularken	 bir	 anlamda	 “tanrı	

olma”	 rolünü	 üstlenir.	 Dijital	 tasarımda,	 sanatçı	 olmanın	 derinden	 acısını	 hisseden	

Michelangelo’da;	tanrısal	tutkunun	yoğun	biçimde	yaşandığı,	yaşadığı	bu	tutkunun	kendisinden	

sonraki	sanat	dünyasına	da	ışık	tuttuğu	bilgisinden	hareket	edilmiştir.	

“Yargı	 Günü”	 çalışmasında	 Michelangelo	 tanrının	 yanında	 olanlarla	 günahkarları	

birbirinden	ayırmış,	günahkarları,	cezalarını	bekleyen,	acı	içinde	devinen	figür	gurupları	olarak	

yansıtmıştır.	 Dijital	 tasarım	Michelangelo’nun	 tasarım	 anlayışına	 atıfta	 bulunarak,	 “günahkâr”	

figür	guruplarını	tasarımın	ikinci	mekân	alanına	itmiştir.	

Dijital	 tasarımın	 ikinci	 mekânı,	 yeryüzünü,	 bugünü	 ifade	 eden	 çağdaş	 dünyanın	

imgeleriyle	 oluşturulmuş	 bir	 dünyadır.	 İkinci	 mekândaki	 dairesel	 açıklık,	 zaman	 geçişini	

sağlayan	bir	geçiş	tüneli	işlevi	üstlenmektedir.	Michelangelo’nun	“Asi	Köle”	adlı	heykeli	bu	geçiş	

tünelinden	gökyüzüne,	yani	tanrısal	kata	uzanmaktadır.	

Louvre	müzesinde	sergilenen	heykelin	duruşu	bir	başkaldırı	direncini	yansıtır.	Ancak	bu	

direncin	 “kaderi	değiştirmeye”	yetmeyeceği,	 çaresizliği,	 tüm	beden	duruşuna	yansıtılmıştır.	Bu	

hatırlatma	 aslında	 Papa	 II.	 Julius’a	 yapılmıştır.	 Onun	 mezar	 anıtı	 için	 tasarlanan	 heykelin	

ikonografik	 çözümlemesinde,	 kölenin	 tüm	 suçsuzluğuna	 rağmen	 acı	 çekmesine	 izin	 veren	

tanrının,	 papaya	 da	 hoşgörülü	 davranmayacağı	 anlamını	 taşır.	 İnsan	 ruhunun	 kaçınılmaz	

biçimde	 ölüme	 teslim	 olma	 anında	 her	 bedenin	 bir	 kölenin	 işkence	 görmüş	 bedeninin	 acısına	

benzer	bir	acı	yaşayacağı	varsayılır.	Michelangelo	kendi	 tanrı	kavrayışıyla,	bir	biçimde	papaya	

yeryüzündeki	iktidar	dönemlerinin	sonlandığını	hatırlatır.	

Asi	 köle	 figürü	 tanrısal	 dünya	 ile	 gündelik	 yaşam	 dünyası	 arasında	 yer	 alarak	 hem	

tanrısal	 dünyanın	 mesajını	 yeryüzüne	 ileten,	 hem	 de	 yeryüzünün	 acılarını,	 sorunlarını,	

şikâyetlerini	 tanrıya	 ileten	 metafizik	 bir	 imge	 olarak	 tasarlanmıştır.	 Dijital	 çalışmanın	 ikinci	

mekanını	çevreleyen	metropol	görüntüsü	içindeki	gökdelen	binası,	Sistine	şapeli	tavanında	yer	

alan	 oturan	 kadın	 figürü	 ile	 sarmalanmıştır.	 Dünyayı,	 olup	 bitenleri	 ile	 izleyen	 insanlığı	
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hatırlatırken,	 metropolün	 gökyüzü,	 günahkârların	 figür	 bulutlarıyla	 doldurulmuştur.	 Burada	

günümüz	dünyasının	bir	tür	cehennem	olduğu	ironisi	yapılmıştır.	

Cehennem	görüntüsü	veren	günümüz	dünyasını	 geniş	bir	pencerenin	ardından	 izleyen	

iki	 figür	 hem	gökdelendeki	 oturan	 kadın	 figürüyle,	 hem	de	 birinin	 biyonik,	 diğerinin	mekanik	

figür	 olmaları	 nedeniyle,	 diyalektik	 bir	 ilişki	 içinedirler.	 İki	 figürden	 biri	 teknolojik	 bağlamda	

biyonik	 insanı	 temsil	 ederken,	 diğeri	 doğal	 olana	 yabancılaşmış,	 yönetme	 erkini	 tek	 varlığı	

olarak	 yaşantısına	 eklemlemiş	 olan	 bir	 tür	 mekanik	 insanı	 yansıtmaktadır.	 Birbirleriyle	

oluşturdukları	karşıtlık,	uyum	içinde	bu	günü	ve	geleceği	biçimleme	gücünü	ifade	eder.	Bugünün	

insanının	 ve	 yarının	 insanının	 seyirci	 kaldığı	 dünyanın	 aslında	 acı	 çekilen	 bir	 dünya	 olduğu,	

ideolojik	eklektizm	yöntemiyle	verilmek	 istenmiştir.	Her	 iki	 figürün	köleyi	 fark	etmeksizin	var	

oldukları	mekânda,	evrensel	bağlamda	olup	bitenler	karşısında	tıpkı	papa	II.	Julius	gibi	duyarsız	

oldukları,	imgesel	indirgemecilik	yöntemiyle	vurgulanmıştır.	Tasarımda	onların	da	bir	gün	papa	

gibi	 acı	 gerçekle	 karşılaşacakları,	 tarihçi	 ve	 ütopyacı	 bir	 kavramsal	 tartışma	 ile	 verilmek	

istenmiştir.	 Aslında	 ruhani	 dünya	 ile	 yaşanılan	 dünyada	 değişen	 çok	 şey	 yoktur.	 Tanıklar	

değişmiştir,	 yaşayanlar	 dönüşmüştür,	 ancak	 evrensel	 bağlamda	 “yok	 oluş”,	 tüm	 yaşayanları	

bekleyen	bir	sondur.	

	

	
Resim	21:	“Michelangelo”	resim	çalışmasının	birinci	aşaması	
(tuval	üzerine	yağlı	boya	pentür,	40x40	cm.)	
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Resim	22:	 “Michelangelo”	 resim	çalışmasının	 ikinci	 aşaması	 (dijital	 kolaj,	 fotoblok	üzerine	dijital	 baskı,	
100x120	cm.)	

	

2.1.4.	Postmodern	Deneme	4	“Goethe”	

Filozof	 ve	 yazar	 olarak	 dünya	 tarihinde	 iz	 bırakmış	 kimliklerden	 biri	 olan	 Johann	

Wolfgang	 von	Goethe	 (28	Ağustos	 1749	 -	 22	Mart	 1832),	 dünya	 görüşünde,	 yaşam	ve	 yaşamı	

çevreleyen	 auranın	 insan	 için	 taşıdığı	 etik	 ve	 estetik	 anlamlar	 üzerine	 analizler	 yapmıştır.	

Düşüncelerini	 şiirsel	 bir	 dille	 ifade	 etmeyi	 seçen,	 felsefi	 görüşlerini	 sistematik	 bir	 yöntem	

kazandırarak	 sanatın	 görünürdeki	 gerçeklik	 olma	 özelliğinin	 ötesine	 geçmesi	 gerektiğini	

savunan	 filozof	 ve	 analisttir.	 1840’lı	 yıllarda	Ortodoks	Hristiyanlık	 eleştirisi	 ile,	 sanat	 ve	 doğa	

bilimleri	 açısından	 yaşanan	 teolojik	 yorum	 problemlerini	 ele	 almış;	 bilimle	 teoloji	 arasındaki	

sınırların	gerçek	anlamda	belirginleşmesi	üzerine	teolojik	yorumlar	yapmıştır.	Alaycı	dürüstlüğü	

ile	 tanınan	 Goethe	 zaman	 zaman	 Hristiyan	 teolojisinin	 imgeleri	 ile	 üstü	 örtülü	 biçimde	 alay	

etmiştir.	 Spinoza’nın	 yazılarıyla	 tanıştıktan	 sonra	 Goethe,	 ahlaki	 kaos	 konularına	 yönelmiş,		

hayvanların	 ve	 insanların	 ortak	 kökenlerini	 bulmaya	 çalıştığı	 doğa	 bilimi	 araştırmaları	

yapmıştır.	Dünya	Goethe’yi	“Faust”	adlı	başyapıtı	ile	tanımıştır.	Faust	öyküsel	kurgusuna	karşın	

teolojinin	ikiyüzlü	ahlakını	tartışan	eleştirel	bir	yapıttır.	Bu	eserin	yazılması	atmış	yıl	almıştır.	Bu	

nedenle	yaşamı	sürecinde	belirleyici	olan	hemen	her	düşünce	yoğunlaştırılmış	olarak	Faust’un	

içine	yerleştirilmiştir.	
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Trajedi	dilinde	kaleme	alınan	Faust’un	ana	karakteri	olan	“Mephistopheles”,	 ruhunu	ve	

vicdanını	kötülüğe	teslim	etmiş	olan	kavramsal	varlıktır.	Monolog	dilinde	kaleme	alınan	Faust,	

yaşlı	bir	adam,	öykünün	anlatıcısı,	gözleri	görmeyen	ama	düş	dünyası	görsel	zenginliklerle	dolu	

olan	 bir	 anlatıcıdır.	 Eserin	 bitiminden	 sonra	 felsefi	 kimliği	 ve	 söylemleri	 ile	 Faust,	 Goethe’nin	

kendisiyle	 özdeşleştirilmiştir.	 Mephistopheles	 karakterine	 Kant’ın	 “Orijinal	 Kötülük”	 kavramı	

yerleştirilmiştir.	Ancak	karakteri	ahlak	tartışmasına	sokan	temel	uyaran,	“ölümsüzlük”	 fikridir.	

Goethe	 Faust’un	 yazılma	 süreçlerinde	 uzun	 bir	 süre	 Hristiyanlık	 teolojisindeki	 ölümsüzlük	

savlarını	 incelemiş,	 ölümsüzlük	 sözünün	 verildiği	Hristiyanlık	 teolojisini	 şiddetle	 eleştirmiştir.	

Faust	bu	eleştirinin	somut	edebi	örneği	olarak	kurgulanmıştır.	Ölümsüzlük	karşısında	ruhunu	ve	

vicdanını	 satan	Mephistopheles	dayanılmaz	acılar	 sonunda	ölümlü	olmayı	dilemiştir.	Ölümden	

sonraki	dünyadan	her	insan	kadar	korkmaktadır.	“Tanrı	mı?	Yoksa	Mephistopheles	mi?”	sorusu,	

Faust’un	ölürken	son	sözlerdir.	Faust’un	ruhu	melekler	tarafından	kuşatıldığında	trajedinin	bir	

sonucu	olarak	o	meleklerden	birinin	Mephistopheles	olduğu	görülür.	Teolojiye	muhalif	 felsefe	

yönelimlerinin	 destekçileri,	 defalarca	 Faust	 trajedisini	 yorumlamışlardır.	 Faust’un	 yaşlılık	

döneminde	 dünya	 ruhunu	 çözümleyebildiği	 ve	 maddi	 dünyanın	 problemlerini	 kavrayabildiği	

yorumu	 yapılmıştır.	 Çok	 sayıda	 edebiyat	 yorumcusu	 Faust’un	 yazarı	 temsil	 ettiğini,	 yani	

Goethe’nin	kendi	ruhuna	atıfta	bulunduğu	yorumunu	yapmışlardır.9	

Resim	çalışmasının	birinci	aşaması,	Goethe’nin	kırıklı	yaşlarını	yansıtan,	Johann	Heinrich	

Wilhelm	Tischbein’ın	1787	yılında	yaptığı	 figür	çalışmasının	portre	bölümünden	kesit	alınarak	

gerçekleştirilen,	 tuval	 üzerine	 yağlı	 boya	 yöntemiyle	 yapılmış	 gerçekçi	 resim	 çalışmasından	

oluşmaktadır.	

Çalışmanın	dijital	yöntemle	gerçekleştirilen	 ikinci	aşamasında	Goethe	portresi,	yasaları	

temsil	 eden	 açılmış	 kitap	 formunun	 sol	 tarafına	 yerleştirilmiştir.	 Açılmış	 sayfanın	 sağ	 tarafına	

ise,	 Faust	 yapıtındaki	 “Mephistopheles”	 karakterine	 atıfta	 bulunmak	 için	 Stephan	 King’in	

romanından	 uyarlanan	 2017	 yapımı	 “It”	 adlı	 filmdeki	 şeytan	 karakteri	 konumlandırılmıştır.	

Kitap	 çalışmanın	 tamamına	 egemen	 olacak	 boyutta,	 üst	 orta	 bölümde	 yer	 alırken,	 kitabın	 üst	

köşelerinden	sarkan	iyi	ve	kötü	dengesini	temsil	eden	terazi	imgesi	yer	alır.	Mekân	tekil	olmakla	

birlikte,	kitapla	birlikte	değerlendirildiğinde	iç	içe	geçirilmiş	ikili	mekan	olarak	algılanmaktadır.	

Bu	 ikili	 mekân	 kavramsal	 olarak	 yeryüzü	 ve	 ilahi	 dünya	mekânları	 biçiminde	 yorumlanmaya	

açıktır.	 Tasarımın	 mekân	 zemininde	 kitabın	 altında	 yer	 alan	 figür	 grubu;	 pastiş	 yöntemiyle	

Friedrich	 Moritz	 August	 Retzsch	 tarafından	 yapılmış	 olan	 “Die	 Schachspieler”	 adlı	 eserinden	

alıntılandırılmıştır.	Bu	eserde	yer	alan	iki	figür	satranç	oynarken	betimlenmiştir.	Satranç	analitik	

düşünmenin	ve	mantığın	 temsil	edildiği	 sembolik	bir	anlama	sahiptir.	 İyi	ve	kötünün	karşılıklı	

savaşımı,	satranç	oyunu	taraflarıyla,	ideolojik	eklektizm	yöntemi	kullanılarak	betimlenmiştir.	Bu	
 

9	Anonim,	Felsefi	Bilimler,	1988,	No:7-s.59-69’dan	özet,	https://md-eksperiment.org/post/20190215-
gyote-cherty-mirovozzreniya	Erişim	19.10.2019.	
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figür	 grubunun	 arkasına	 eklemlenen	 dini	 sembol	 olma	 niteliği	 gösteren	 melek	 figürünün	 yer	

almasıyla;	 metafizik	 eleştiri	 kurgusu	 yöntemi	 ile,	 tanrının	 ve	 temsilcilerinin,	 iyi	 ve	 kötü	

arasındaki	 savaşta	 edilgen	 bir	 izleyici	 olduğu	 yorumu	 yapılmak	 istenmiştir.	 İronik	 bağlamda	

yapılan	 bu	 yorum	Goethe’nin	 Faust	 adlı	 eserindeki	 tanrı	 yorumuyla	 benzerlik	 içerir.	Mekânın	

sağında	 ve	 solunda	 yer	 alan	 iki	 fotoğrafik	 figür,	 satranç	 oyununa	 yönelmiş	 bakışlarına	 karşın;	

aslında	 insan	 ile	 tanrı	 arasındaki	 olup	 bitenlere	 izleyici	 kalan	 pasif,	 yaşayan	 dünyanın	

temsilcileri	 olarak	 görülürler.	 İki	 figür	 hem	 adaleti	 temsil	 eden	 kitapta	 yer	 alan	 karşıtlığı	

izlerken,	 aynı	 zamanda	 yeryüzündeki	 iyi-kötü	 savaşındaki	 çatışmayı	 izlemektedir.	 Ancak	

izledikleri	 hakkında	 yorum	 ya	 da	 dönüştürme	 yapabilme	 güçlerinin	 olmadığı	 hissettirilir.	

İmgesel	indirgemecilik	ve	yapısızlaştırma	yöntemiyle	tasarımın	tamamı	Goethe’nin	Faust	eserini	

yeniden	 yorumlar	 ve	 tanrının	 iyi/kötü	 yüzlerinin	 insan	 tarafından	 yorumlanmasının	 etik	 bir	

sorun	olmasının	dışında,	ilahi	bir	anlam	taşımadığı	vurgulanmak	istenmiştir.	

	

	
Resim	 23:	 “Goethe”	 resim	 çalışmasının	 birinci	 aşaması	 (tuval	 üzerine	 yağlı	 boya	 pentür,	
40x40	cm.)	
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Resim	 24:	 “Goethe”	 resim	 çalışmasının	 ikinci	 aşaması	 (dijital	 kolaj,	 fotoblok	 üzerine	 dijital	 baskı,	
100x120	cm.)	

	

2.1.5.	Postmodern	Deneme	5	“Beethoven”	

İlk	müzik	 eğitimini	müzisyen	 olan	 babasından	 alan	 Ludwig	 Van	 Beethoven	 (16	 Aralık	

1770	 -	26	Mart	1827)’in	mutsuz	bir	 çocukluk	geçirdiği	bilinir.	1787	yılında	Viyana’da	kısa	bir	

süre	W.	 A.	Mozart	 ile	 çalışmasının	 ardından,	Mozart’ın	 ölümü	 sonrasında	 J.	 Haydn’ın	 yanında	

çalışmaya	başlar.	Başlangıçta	bir	 piyanist	 olarak	 çalışan	Beethoven,	 senfoni	 ve	 konçertolarıyla	

diğer	 tüm	 müzik	 insanlarını	 etkileyen	 bir	 besteci	 olarak	 tanınır.	 İfade	 gücü	 yüksek	 teknik	

kusursuzluğu	 kanıtlanmış,	 dramatik	 uzun	 eserler	 bestelemiştir.	 Eserleri	 ile	 romantik	 dönemi	

başlatan	 Beethoven,	 yaşamı	 boyunca	 işitme	 güçlüğü	 çekmiş,	 yaşantısının	 son	 dönemlerinde	

bütünüyle	işitme	duyusunu	kaybetmiştir.	Elli	altı	yaşında	siroz	nedeniyle	ölmüştür.	

Resim	 çalışmasının	 birinci	 aşaması,	 Beethoven’in	 kırklı	 yaşlarını	 yansıtan	 gerçekçi	

üslupla,	 tuval	 üzerine	 yağlı	 boya	 tekniği	 ile	 hassas	 boyama	 yöntemlerinin	 uygulandığı	 pentür	

çalışmasıdır.	 Çalışmanın	 ikinci	 aşaması,	 birinci	 aşamada	 gerçekleştirilen	 gerçekçi	 yağlı	 boya	

pentürün	dijital	ortama	aktarılmasıyla	başlatılmıştır.	İkinci	aşama	tasarımı,	iki	ayrı	görsel	mekan	

oluşturularak	tasarlanmış;	 iki	mekan	arasındaki	 ilişki	postmodern	yöntemlerle	kurgulanmıştır.	

Beethoven’in	 işitme	 güçlüğü	 tarihsel	 bir	 öneme	 sahip	 olduğu	 için	 aşırı	 gerçeklik	 oluşturma	

yöntemi	ile	portreye	büyük	bir	kulak	imgesi	eklemlenmiştir.	Bu	eklemlemede	amaç,	Beethoven	

için	 yaşamsal	 bir	 öneme	 sahip	 olan	 kulağın,	 aynı	 zamanda	 devasa	 bir	 kabus	 imgesi	 olmasıyla	
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ilintilidir.	 Dijital	 ortama	 taşınan	 Beethoven	 portresi	 estetik	 eklektizm	 kullanılarak,	 büyük	 bir	

konser	 salonu	 izlenimi	yaratan	atmosfere	yerleştirilmiştir.	Portrenin	yerleştirildiği	atmosferde	

Beethoven	 sonrası	 müziğe	 gönderme	 yapan	 orkestra	 birimlerinin	 imgeleri	 kullanılmıştır.	 Bu	

yerleştirme	 bir	 yandan	 düşünsel	 boyutta	 estetik	 eklektizm	 yaratırken,	 diğer	 yandan	

Beethoven’in	kendisinden	sonraki	 tüm	müzik	dünyasını	etkileme	gücüne	atıfta	bulunulmuştur.	

Tasarımın	 birinci	 mekân	 kurgusu,	 aynı	 zamanda	 fizik	 ve	 metafizik	 olgu	 tartışmasını	 da	

içermektedir.	 Beethoven’in,	 müzik	 dünyasının	 tabulaştırılmış	 bir	 sembolü	 olarak	 algılanması,	

tarihçilik	 ve	 ütopya	 tartışmalarını	 metafizikle	 birleştiren	 görsel	 bir	 alıntılar	 toplamı	

oluşturmuştur.	 Aynı	 tasarım	 bölümünde	 Beethoven	 elit	 dünyayı	 temsil	 ederken,	 orkestra	

birimleri	 kültür	 endüstrisinin	 ürettiği	 günümüz	 dünyasının	 yüzeysel	 kültürel	 kimliğini	

yansıtmaktadır.	Böylece	tasarımın	yarattığı	görüntü	öyküsünde	müzik	sanatının	dâhisi	ile	onun	

sıradan	takipçileri	bir	araya	getirilmiştir.	

Tasarımın	 ikinci	 mekânında	 zaman	 geçişi	 sağlanmıştır.	 Piyano	 klavyesi	 skalasıyla	

birbirinden	 ayırt	 edilen	 zaman	 geçişi,	 Beethoven’in	 güncel	 bir	 yansıması	 olarak	 algılanması	

istenen	 ikinci	 portre	 ile	 başlatılmıştır.	 Bu	 portre	 George	 Roger	 Waters’i	 yansıtmaktadır.	

Tanınmış	 Pink	 Floyd	 grubunun	 bas	 gitaristi	 olarak	 müzik	 alanına	 giren	 Waters,	 nükleer	

silahlanmaya	 karşı	 olan	 protestoları	 nedeniyle	 askeri	 okuldan	 kovulan	 sanatçıdır.	 “The	Wall”	

yapıtı	ile	protestolarını	dile	getirmiş,	1993	yılında	Fransız	devrimini	konu	eden	“Ca	Ira”	operası	

ile	 çalışmalarını	 zirveye	 ulaştırmıştır.	 Politik	 eleştirilerini	 sansürsüz	 biçimde	 müziğe	 taşıyan	

sanatçı,	 tıpkı	 Beethoven	 gibi	 işitme	 duyusu	 sorununu	 kompozisyon	 yazmaya	 engel	 bir	 durum	

olarak	 görmemiştir.	 Günümüzde	 küçük	 çalışmalar	 yapmayı	 sürdürse	 de	 1990’ların	 toplumu	

sarsan	etkisi	azalmıştır.	

Aralarında	 geniş	 tarihsel	 bir	 dönem	 geçen	 iki	 sanatçının	 özdeşleştirilebilecek	

özelliklerine	 vurgu	 yapan	 ikinci	 mekân;	 klasik	 opera	 sahnesi	 olarak	 düzenlenmiştir.	 Birinci	

mekândaki	yapısızlaştırma	ve	 ideolojik	eklektizm,	 ikinci	mekânın	 tasarımında	da	zıt	 tarihleme	

kullanılarak	 gerçekleştirilmiştir.	 Pastiş	 uygulaması	 diyalektik	 karşıtlığın	 kaçınılmaz	 biçimde	

trajik	 bir	 “aynılığı”	 oluşturmak	 için	 kullanılmıştır.	 Uzun	 yıllar	 geçmiştir	 ancak	 sanatçıların	

dünyasında,	toplumsal	ilişkilerinde,	erk	ile	olan	çelişkilerinde	bazı	şeyler	hiç	değişmemiştir.	Bu	

kurgu,	 tarihçilik	 ve	 ütopya	 tartışmasını	 keskin	 bir	 dille	 ele	 almanın	 görsel	 stratejisi	 olarak	

seçilmiştir.	 Tasarımın	 ikinci	 mekanının	 zemininde	 yer	 alan	 Fluxus’a	 ait	 görüntü	 parçacıkları,	

tasarımdaki	 ironinin	 temel	 taşıyıcısı	 durumundadır.	 Fluxus	 görüntü	 parçacıkları	 tüm	 tasarımı	

imgesel	 indirgemeciliğe	 uğratırken,	 elit	 ve	 yüzeysel	 arasındaki	 geçirgenlik,	 neredeyse	

saydamlaştırılmıştır.	
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Resim	 25:	 “Beethoven”	 resim	 çalışmasının	 birinci	 aşaması	 (tuval	 üzerine	 yağlı	 boya	
pentür,	40x40	cm.)	
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Resim	 26:	 “Beethoven”	 resim	 çalışmasının	 ikinci	 aşaması	 (dijital	 kolaj,	 fotoblok	 üzerine	 dijital	 baskı,	
100x120	cm.)	
	

2.1.6.	Postmodern	Deneme	6	“Hegel”	

İdealizmin	son	filozofu	olarak	kabul	edilen	Georg	Wilhelm	Friedrich	Hegel	(27	Ağustos	

1770	 -	 14	 Kasım	 1831),	 başta	materyalizm	 olmak	 üzere,	 diyalektiğe	 ilişkin	 savlarıyla	 kendisi	

sonrasında	 gelişen	 tüm	 felsefe	 sistemlerini	 etkilemiştir.	 Diyalektik	 Hegel’den	 sonra	

materyalistlerin	de	katkısıyla	bağımsız	bir	felsefi	disiplin	haline	gelirken,	onun	savları	evrensel	

bir	 önerme	 olarak	 başlı	 başına	 felsefi	 bir	 disiplinin	 çekirdeğini	 oluşturmuştur.	 Hegel	 antik	

eşyalarla	 ilgilenirken	 felsefeye	 ilgi	duymuş,	başlangıçta	 inanç	 ile	 felsefe	arasındaki	bağın	güçlü	

olduğunu	kabul	ederek,	teoloji	okumuştur.	O	dönemde	papaz	olma	fikrinden	vazgeçip	Göthingen	

üniversitesinden	ayrılmış,	Leipnitz-Wolf	okulunda	felsefe	eğitimini	tamamlayarak	yüksek	lisans	

derecesinde	bağımsız	felsefe	araştırmaları	yapmıştır.	Yaşantısının	bu	dönemi	Kant’ı	analiz	ettiği	

ve	 bağımsız	 önermelerini	 geliştirdiği	 dönemdir.	 Bu	 dönemde	 Hristiyanlığın	 Avrupa	 tarihini	

biçimleme	 nedenselliğini	 incelemiş,	 Ortodoks	 teolojisinde	 eleştirel	 bakış	 açısının	 olmayışını	

tartışma	 konusu	 yaparak	 Avrupa’daki	 özgür	 düşünce	 ruhunun	 paganizm	 kaynaklı	 olduğunu	

savunmuştur.	 Bu	 savlarında	 Hristiyanlığı	 özgür	 özneyi	 köleleştirmesi	 nedeniyle	 eleştirmiş,	

Marthin	 Luther’in	 savlarının	 ise	 özgürleştirmeyi	 sağlayamadığı	 gibi,	 yeniden	 köleleştirici	
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kurallar	 getirdiğini	 söylemiştir.	 “Ruhun	 fenomenolojisi”	 adlı	 çalışmasıyla	 dini	 konulardan	

tamamen	 uzaklaşmış,	mantık,	 doğa	 felsefesi	 ve	 diyalektik	 tin	 felsefesi	 üzerine	 yoğunlaşmıştır.	

Diğer	 idealist	 felsefecilerden	 farklı	 olarak	 aklın	 güvenilir	 tek	 kaynak	 olduğu	 düşüncesini	

metodolojik	ilkelere	bağlamıştır.	Bu	metodoloji	onun	diyalektik	felsefesini	oluşturur.	

Uğraştığı	 felsefi	 alanlar	 nedeniyle	 karmaşık	 kodlara	 sahip	 teorileri,	 sıradan	 insanın	

kolayca	 çözümleyebileceği	kodlar	değildir.	Bu	nedenle	ölümünden	sonra	defalarca	birbirinden	

farklı	 biçimlerde	 yorumlanmış,	 en	 kapsamlı	 yorum	Marksistler	 tarafından	 gerçekleştirilmiştir.	

Hegel’in	 kullandığı,	 kendi	 oluşturduğu	 terminoloji	 sözlüğü,	 düşünme	 ve	 çelişkileri	 bağlamında	

ilginç	bir	anlatım	dili	oluşturur.	Onun	kullandığı	terminolojinin	bir	kısmı	günümüz	Almancasına	

felsefi	terminoloji	olarak	eklemlenmiştir.	

Tezin	postmodern	resim	çalışmalarından	“Hegel”in	birinci	aşamasını;	 Jacob	Schlesinger	

tarafından	 1831	 yılında	 yapılan	 portre	 çalışmasına	 fotogerçekçi	 biçimde	 atıfta	 bulunan,	 tuval	

üzerine	 yağlı	 boya	 resim	 oluşturmaktadır.	 Portre	 çalışması	 Hegel’in	 60’lı	 yaşlarını,	 felsefi	

düşünce	 alanındaki	 ciddiyetini	 ve	 sükûnetini	 yansıtmaktadır.	 Portredeki	 bakışlar	 dünyayı	

izleyen,	ancak	izlediklerinden	hoşnut	olmayan	bir	insan	izlenimini	vermektedir.	

Çalışmanın	 postmodern	 dijital	 tasarımında	 mekân,	 önden	 arkaya	 doğru	 uzanan	 üç	

plandan	 oluşturulmuştur.	 İlk	 planda	 Hegel’in	 portresi	 izleyiciye	 yönelik	 bakışlarıyla	 yer	

almaktadır.	İkinci	plan	diyalektik	teorinin	savlarını	betimleyen	sonsuz	değişim	ve	gelişim	fikrini	

sembolize	eden	helezonik	uzanış	bölümüdür.	Son	plan	ufku	 temsil	etmekle	birlikte,	kavramsal	

anlamlar	üstlenmiş,	geleceği	yansıtan	bölümdür.	

Birinci	plandaki	mekânda	yer	alan	Hegel	portresinin	kafasından	uzanan	helezonik	form	

çok	 sayıdaki	 teknolojik	 ve	 mekanik	 makine	 parçalarının	 sıkıştırılması	 ile	 elde	 edilmiştir.	

Mekanik	parçalar	aşırı	gerçeklik	oluşturma	yöntemi	ile	mantığı	temsil	etmektedir.	Ancak	mantık,	

diyalektik	 teorinin	 önerdiği	 “tarih	 düz	 bir	 çizgide	 ilerlemez,	 her	 olgu	 bir	 sonraki	 durumu	

hazırlayarak	 helezonik	 bir	 yapılanma	 ile	 çok	 etkenli	 bir	 sürecin	 içinde	 ilerler”	 düşüncesini	

yansıtmaktadır.	 Tarihçilik	 tartışmaları	 burada	 çok	 katmanlı	 bir	 anlam	 silsilesi	 oluşturur.	 Hem	

Hegel’in	 tarihçilik	 anlayışı,	 hem	 de	 Postmodernizm’in	 tarihçilik	 anlayışı	 iç	 içe	 geçmiş	 biçimde	

formlaştırılmıştır.	 İkinci	 mekân	 alanında	 yer	 alan	 helezonik	 ilerleyiş	 kıvrımları	 arasına	

yerleştirilen	 kadın	 ve	 erkek	 figürü,	 günümüz	 insanını	 betimler.	 Söz	 konusu	 görüntüler,	 dünya	

dışı	akıllı	yaşam	 formlarının	ya	da	gelecekteki	 insanların	bulması	niyetiyle	1977	yılında	uzaya	

gönderilen	 “Voyager	 1”	 ve	 “Voyager	 2”	 modülünün	 içine	 yerleştirilen	 “Voyager	 Altın	 Plak”	

üzerindeki	 çizimlerden	 alınmıştır.	 Plağın	 içerisinde,	 dünya	 yaşamını	 tanıtması	 amacıyla	 DNA	

sarmalımızdan	 iç	 organlarımıza,	 ne	 yiyip	 içtiğimizden	 nerelerde	 yaşadığımıza,	 hangi	

teknolojileri	kullanabildiğimize	kadar	her	şey	özetlenmiştir.	

Figürlerin	bulunduğu	mekândan	geleceğe	uzanan	helezonun	uç	kısmında	yer	alan	peyzaj,	

modern	 bir	 yerleşim	 yerinin	 belirsiz	 gece	 görüntüsü	 olarak	 izlenmektedir.	 Gelecek,	 Hegel’in	
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savlarına	dayalı	olarak	sonsuz	gibi	görünse	bile,	tanrı	fikriyle	noktalanabilecek	tinsel	bir	algılayış	

biçimini	 temsil	 eder.	 O	 ütopyadır.	 Ancak	 ütopyanın	 erişilebilirliği	 zihinsel	 bir	 sürecin	

anlamlandırılmasıyla	 gerçekleşebilir.	 Tıpkı	 tanrının	 yalnızca	 zihinsel	 olarak	 tasarlanabilmesi	

gibi…	Tasarımda	planlar	arasında	geçiş	keskin	ayrımlar	 içermez.	Geçişlerin	belirsizliği	Hegel’in	

teorileriyle	 ilişkilidir.	 “Her	 şey	 devinim	 ve	 hareket	 içindedir,	 devinim	 sonlandığında	 varlık	

sonlanır”	düşüncesi,	zamanın	akışı	ve	doğanın	diyalektiği	hakkında	devamlılık	bilgisi	veren	bir	

düşüncedir.	 Tasarımda	 bu	 düşünce,	 zaman	 akışı	 açısından	 değerlendirilip	 Postmodernizm’in	

zaman-mekân	sıkışması	uygulamalarına	 tabi	 tutulmuştur.	 İlişkisiz	gibi	görünse	de,	aynı	zaman	

içerisine	 üç	mekân	 eklemlenmiştir.	 Dördüncü	mekân,	 somut	 olarak	 yer	 almasa	 da,	 kavramsal	

olarak	 figürlerle	 temsil	 edilmektedir.	 Figürlerin	 bulunduğu	 belgelerin	 uzaya	 bırakılması,	 uzun	

gelecekte	 onları	 bulacak	 canlının	 yaşadığı	 döneme	 vurgu	 yapmaktadır.	 Tanrı	 onların	 da	

ötesindedir.	

	
Resim	 27:	 “Hegel”	 resim	 çalışmasının	 birinci	 aşaması	 (tuval	 üzerine	
yağlı	boya	pentür,	40x40cm.)	
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2.1.7.	Diğer	Resim	Denemeleri	

Tez	 çalışması	 kapsamında	 gerçekleştirilen	 resim	 denemelerinden	 iki	 aşamalı	 olarak	

tasarlanmış	altı	 çalışma	yukarıda	detaylı	olarak	analiz	edilmiştir.	 “Nefertiti”,	 “Sappho”,	 “Kafka”	

ve	 “Rimbaud”	 çalışmalarının	 analizi,	 tez	 kapsamında	 tekrara	düşmemek	ve	kapsamı	 aşmamak	

amacıyla	 detaylandırılmamıştır.	 Tüm	 çalışmalar	 aynı	 yöntem	 ve	 anlayışla	 hazırlanmış	 olan	

görsel	denemelerdir.	Ele	alınan	tarihsel	kimlikler	 insanlık	kültüründe	bıraktıkları	belirgin	 izler	

temel	alınarak	 tasarımlar	gerçekleştirilmiştir.	Tasarımlarda	postmodern	savların	 temel	 ilkeleri	

olan	 imgesel	 indirgemecilik,	 ideolojik	 eklektizm,	 pastiş,	 ironi,	 yapısızlaştırma,	 estetik	

belirsizleştirme	 yöntemleri	 kullanılmıştır.	 Her	 öznenin	 belgelerle	 bıraktığı	 izler	 takip	 edilmiş,	

yaşamlarının	 zaman	 geçişiyle	 günümüze	 taşınması	 gerçekleştirilmiştir.	 Tasarımlar	 önceki	

çalışmalar	 gibi	 iki	 aşamalı	 gerçekleştirilmiş,	 ikinci	 aşama	 dijital	 ortamda	 birinci	 aşamanın	

tasarımını	 da	 kapsayacak	 biçimde	 kurgulanmıştır.	 “Nefertiti”	 ve	 “Sappho”	 büyük	 oranda	

söylencelerden	 oluşan	 bilgilerle	 tasarlanırken,	 “Kafka”	 ve	 “Rimbaud”	 onları	 var	 eden	 ünlü	

yapıtlarıyla	 ele	 alınmıştır.	 Yapıtlar	 kaynak	 olarak	 kullanılırken,	 biyografiler	 göz	 ardı	

edilmemiştir.	 Kafka’da	 “Dönüşüm”	 adlı	 kısa	 roman,	 Rimbaud’da	 “Asılmışların	 Balosu”	 adlı	 şiir	

dijital	kurgunun	ana	taşıyıcısı	olmuştur.	

	
Resim	 28:	 “Hegel”	 resim	 çalışmasının	 ikinci	 aşaması	 (dijital	 kolaj,	 fotoblok	 üzerine	 dijital	 baskı,	
100x120cm.)	



Elife	Kalpak	Ulutaş,	Yüksek	Lisans	Tezi,	Güzel	Sanatlar	Enstitüsü,	Mersin	Üniversitesi,	2020	

 65 

	

2.1.8.	Postmodern	Deneme	7	“Nefertiti”	

	

	
Resim	29:	“Nefertiti”	resim	çalışmasının	birinci	aşaması	(tuval	üzerine	yağlı	boya	
pentür,	40x40	cm.)	
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Resim	 30:	 “Nefertiti”	 resim	 çalışmasının	 ikinci	 aşaması	 (dijital	 kolaj,	 fotoblok	 üzerine	 dijital	 baskı,	
100x120cm.)	
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2.1.9.	Postmodern	Deneme	8	“Sappho”	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Resim	 31:	 “Sappho”	 resim	 çalışmasının	 birinci	 aşaması	 (tuval	 üzerine	 yağlı	
boya	pentür,	40x40	cm.)	
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Resim	 32:	 “Sappho”	 resim	 çalışmasının	 ikinci	 aşaması	 (dijital	 kolaj,	 fotoblok	 üzerine	 dijital	 baskı,	
100x120	cm.)	
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2.1.10.	Postmodern	Deneme	9	“Kafka”	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Resim	33:	“Kafka”	resim	çalışmasının	birinci	aşaması	(tuval	üzerine	yağlı	boya	
pentür,	40x40	cm.)	
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Resim	34:	“Kafka”	resim	çalışmasının	ikinci	aşaması	(dijital	kolaj,	fotoblok	üzerine	dijital	baskı,	100x120	
cm.)	
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2.1.11.	Postmodern	Deneme	10	“Rimbaud”	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Resim	35:	 “Rimbaud”	 resim	 çalışmasının	 birinci	 aşaması	 (tuval	 üzerine	 yağlı	
boya	pentür,	40x40	cm.)	
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Resim	 36:	 “Rimbaud”	 resim	 çalışmasının	 ikinci	 aşaması	 (dijital	 kolaj,	 fotoblok	 üzerine	 dijital	 baskı,	
100x120	cm.)	
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SONUÇ	

Modernizm	ve	Postmodernizm	hakkında	çok	sayıda	araştırma	yayınlanmıştır.	Avrupa	ve	

Amerika	 merkezli	 yayınlara	 1990’lı	 ve	 2000’li	 yıllarda	 Asya	 ve	 Güney	 Amerika	 yayınları	 da	

eklenince	 geniş	 bir	 postmodern	 kütüphaneye	 ulaşıldı.	 Ancak	Postmodernizm’i	 ele	 alan	 sayısal	

çokluğa	 karşın,	 içeriksel	 bağlamda	 birbirini	 tekrarlayan	 ya	 da	 birbirlerini	 referans	 gösteren	

çalışma	 sayısı,	 çalışmaların	 toplamının	 nerdeyse	 dörtte	 üçünü	 kapsamaktadır.	 Araştırma	 ve	

yayın	 yoğunluğunun	 bu	 denli	 geniş	 olması	 bir	 kaç	 nedenle	 açıklanabilir.	Modernizm’in	 henüz	

tartışılmaya	 ve	 analizine	 zaman	 kalmadan	 postmodern	 dönemin	 başlaması,	 gelişen	medya	 ve	

enformasyon	 araçları	 yoluyla	 kavramların	 hızla	 dolaşıma	 sokulması,	 bilim	 ve	 teknoloji	

teorilerindeki	 hızlı	 değişim,	 postmodern	 tartışmaları	 yaygınlaştırmış,	 tartışmaların	 hemen	

hemen	bütün	bilim	dallarında	gerçekleşmesiyle	bu	alanın	yalnızca	felsefi	bir	problem	olmadığı	

görüşünü	yaygınlaştırmıştır.	Akademik	dünyada	postmodernist	süreci	tartışmak,	adeta	modaya	

dönüşen	bir	gündem	oluşturmuştur.	 İnternetin	dünya	coğrafyasında	yaygınlaşması,	az	gelişmiş	

ve	gelişmekte	olan	ülkelerde	de	Postmodernizm’e	olan	ilgiyi	arttırmıştır.	Ayrıca	Postmodernizm,	

savları	 gereği	 bilimle	 organik	 ilişkisi	 olmayan	 çok	 sayıda	 okur-yazarın	 ilgisini	 çekmeye	 neden	

olmuştur.	 Postmodernizm	 bir	 anlamda	 sıradan	 insanın	 kendisini	 ya	 da	 içinde	 bulunduğu	

kültürel	ortamı	kavrayabilmek	için	kullandığı	bir	tanıtım	rehberine	dönüşmüştür.	

Sanat	 alanında	 Postmodernizm,	 1980’li	 yıllardan	 başlayarak	 tartışma	 gündemini	

oluşturmuş,	eleştirel	bakış	açıları	da	eklemlenerek,	sanatın	tüm	alanlarında	Postmodernizm	ana	

tema	olarak	yayınlarda	yer	almıştır.	Zaman	zaman	Postmodernizm,	sanatta	bir	duruş	biçimi	ya	

da	 ideolojik	 bir	 yaklaşım	 olarak	 ele	 alındığı	 için	 modernist,	 avangardist,	 postmodernist	

sanatçılar	 ve	 eleştirmenler	 birbirlerini	 suçlayan	 ya	 da	 eleştiren	 tartışmaların	 merkezine	

Postmodernizm’i	almışlardır.	Hatta	‘postmodernist’	sözcüğü	belli	çevrelerde	‘hakaret	nitelemesi’	

olarak	 kullanılmıştır.	 Postmodernistler,	 modernistleri	 ve	 avangardistleri	 geçmişin	 hastalıkları	

sayarken;	 modernistler	 ve	 avangardistler,	 postmodernistleri	 ‘insanlık	 krizi’nin	 gerekçesi	

olmakla	suçlamışlardır.	Akademik	çevrelerde	Postmodernist	Sanat,	bir	yandan	küçümsenirken,	

eş	 zamanlı	 olarak	birçok	 eğitim	kurumunda	 ‘Çağdaş	 Sanat’	 adı	 altında	postmodernist	 anlayışa	

dayalı	sanat	eğitimi	verilmiştir.	

Postmodernizm,	 kuşkusuz	 sosyal	 bir	 olgudur	 ve	 uygarlık	 tarihinin	 dönüşüm	

süreçlerinden	biridir.	Uzun	gelecekte	geriye	dönülüp	bakıldığında,	büyük	olasılıkla	Modernizm	

ile	 birlikte	 tartışılacak	 20.	 Yy.	 olgularından	 biri	 olarak	 değerlendirilecektir.	 Tarihin	 her	

döneminde	yükselişler	ve	düşüşlerle	ifade	edilen	dönemler	yaşanmıştır.	Bu	dönemler,	bazen	kriz	

dönemleri	 olarak	 yorumlanmıştır.	 Umberto	 Eco	 bir	 çalışmasında,	 tarihin	 her	 döneminde	

postmodern	sürece	benzeyen	süreçlerin	yaşandığını	ifade	eder.	Bu	ifadesinde	iki	büyük	dönem	

arasındaki	 geçiş	 dönemleri,	 büyük	 ölçüde	 postmodern	 döneme	 benzetilir.	 Postmodernizm	

hakkında	 tüm	 söylenenler	 analiz	 edilip,	 saflaştırıldığında	 iki	 ana	 görüşle	 karşı	 karşıya	 kalırız.	
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Birinci	görüş,	dönemi	kültürel	bir	kriz	olarak	kabul	ederken;	 ikinci	görüş,	evrensel	bir	değişim	

süreci	 olarak	 Postmodernizm’i	 tanımlar.	 Sanat,	 dünya	 tarihi	 boyunca	 hep	 bir	 önceki	 akımı	

reddederek,	 yeni	 akım	 oluşturarak	 ilerlemiştir.	 Günümüzde	 de	 postmodernin,	 moderni	

reddederek	 yeniliğe	 ulaşacağını	 düşünmek	olası	 olmakla	 birlikte,	 çok	 taraftarı	 da	 olmayan	bir	

görüştür.	 Yakın	 gelecekte	 bir	 yeniye	 ulaşılsa	 bile,	 bunun	 Postmodernizm’le	 değil,	

Postmodernizm’in	de	Modernizm	ile	birlikte	reddi	ile	mümkün	olacağı	görüşü,	son	yıllarda	daha	

çok	 taraftar	 bulmuştur.	 Hatta	 günümüzde	 postmodern	 sürecin	 tamamlandığını	 savunan	

araştırmacılar	çoğunluktadır.	

Postmodernizm’in	 karakteristik	 özellikleri,	 çok	 sayıda	 araştırmanın	 konusunu	

oluşturmuştur.	Sanatı	doğrudan	ilgilendiren	özelliklerin	altı	çizilmesi	gerektiğinde,	gelecekte	de	

uzun	 süre	 tartışılabilecek	bazı	 kavramları	 görürüz:	Metinlerarasındalık,	 ironi,	 geçmişi,	 bugünü	

ve	 yarını	 aynı	 zaman	 diliminde	 toplamak,	 çok	 katmanlı	 metin	 tasarımı	 oluşturmak,	 oyun	 ile	

düşünce	 arasındaki	 bağı	 belirsizleştirmek,	 bireysel	 özgünlük	 ve	 özerklik	 yerine	 kültürel	

özerkliğin	 öncelenmesi,	 anlatımlarda	 çoğul	 kodlama	 yöntemlerinin	 kullanılmasıyla	 en	 ciddi	

anlatımları	 teatral	 anlatımlara	 dönüştürme,	 sanatçı	 olma	 kimliğini	 bütün	 sorumluluklarından	

arındırma,	 sanatın	 hümanizma	 ile	 olan	 tarihsel	 bağını	 tartışmaya	 sokma,	 bilginin	 kesinliğini	

bulanıklaştırarak	 yorumun	 sonsuz	 sayıda	 üretilebileceği	 savını	 uygulamaya	 sokma,	 estetik	 ve	

etik	yargıların	göreliliğini	öne	çıkarma	gibi.	

Tez	çalışmasında	bir	postmodern	analiz	söz	konusu	olsa	da;	Postmodernizm’i	bütüncül	

bağlamda	 tartışmak	 amaçlanmamıştır.	 Günümüz	 sanatı	 eğilimleri	 çerçevesinde,	 hem	

Modernizm’e	 hem	 de	 Postmodernizm’e	 yönelik	 görsel	 eleştirileri	 kapsayan	 resim	 ürünlerinin	

kuramsal	 alt	 yapısını	 formüle	 eden	 savların	 tartışılması	 amaçlanmıştır.	 Bu	 nedenle	

benzerlerinden	 farklı	 olarak,	 detaylı	 bir	 kavram	 tartışmasına	 yer	 verilmeden;	 Postmodern	

dönem	 özellikleri	 vurgulanmış,	 dönemin	 sanatını	 etkileyen	 sanat	 dışı	 unsurlardaki	 değişimler	

özetlenmiş	 ve	 özetlenen	 bu	 dünyanın	 oluşturduğu	 kültürel	 ve	 yaşamsal	 koşullar	 içerisinde	

üretilen	 sanatın,	 nedenselliklerine	 ışık	 tutacak	 açıklamalarla	 yetinilmiştir.	 Çünkü	 sayıları	

milyonla	ifade	edilen	postmodern	yazılı	kaynakların,	bir	tekrarı	olmak	yerine;	tez	çalışmasında	

rafine	bilgi	ile	bütünleşen	uygulamalı	çalışmaların	açıklanmasının	daha	özgün	bir	çalışma	olacağı	

görüşü	araştırmacı	tarafından	kabul	edilmiştir.	

Tez	 çalışmasında	 gerçekleştirilen	 uygulamalar	 Postmodernizm’in	 içinde	 gelişen	 çeşitli	

resim	ekollerinden	yalnızca	birini	kapsamaktadır.	Pittura	Colta	akımına	dayanarak,	tarihler	arası	

bağ	 kurmak,	 bu	 bağı	 şimdi	 içinde	 bütünleştirmek,	 bütünleştirilen	 zamanların	 kültürel	

normlarında	 eklektik	 kurgular	 yapılmak	 istenmiştir.	 Deneysel	 resim	 çalışmaları,	 Pittura	 Colta	

akımının	temaya	uygun	olan	yöntemlerinden	bir	kısmı	seçilerek	yapılmıştır.	Ayrıca	söz	konusu	

akımda	 nadir	 olarak	 kullanılan	 dijital	 pastij	 yöntemi	 deneysel	 çalışmaların	 ikinci	 aşama	
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uygulamasında	 bütünüyle	 kullanılmıştır.	 Denemeler	 bu	 yanıyla	 Postmodernizm’in	 ana	

karakterine	gönderme	yapmaktadır.	

Tez	çalışması	denemeleri	“bir	postmodern	sanatçı	nasıl	düşünür	ve	tasarlar?”	sorusuna	

yanıt	 aranarak	 gerçekleştirilmiştir.	 Denemelerin	 sanatçısı	 önceki	 çalışmalarında	 bütünüyle	

modernist	 bağlamda	 ürünler	 veren	 bir	 sanatçı	 olduğu	 için,	 yalnızca	 tez	 kapsamındaki	

çalışmalarda	 postmodern	 önermeleri	 deneysel	 olarak	 uygulamış,	 ancak	 postmodern	 sanatçı	

olma	 kimliğinde	 izlenen	 rastlantısallığa	 yer	 vermemiştir.	 Sanatçı	 bir	 postmodern	 sav	 taraftarı	

olarak	değil,	postmoderni	anlamaya	çalışan	bir	araştırmacı	olarak	denemeleri	gerçekleştirmiştir.	
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