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TWO PIONEERS IN THE CRITICAL PROCESS OF MODERNISM: BAUDELAIRE
BENJAMIN

ANDı

Modemity İs characterized by a sense of physical, social and spiritual fragmentation, by a loss of
wholeness, a shattering of human connection, and disİntegration of permament value. Baudelaire who
was an influential art critic aimed to bring modemity into poetry and painting. Baudelaire elaimed that
the modem in art related to the experience of modemity, that is; to an experience which is always changing, which does not remain static and which is most clearly feH in the centre of the city. For Baudelaire
this was not only subject to swiftly changing fashions, although these were symptomatic of a modern
type of experience but alsa constantly subject to renewaL. The German crİtic Walter Benjamin writes of
Baudelaire's own sensitivity to the traumatic shocks of ıhe modern city. in 'The Work of Art in the Age
of its Technical ReproducibiIity', Walter Benjamin considers the effects of new conditions of production
on the structure of works of art. In this sence Walter Benjamin transformed Benjamins engagement with
the urban space of modemism into a critique of the ideological formation of modern life. Today,
Benjamin's charge to read culture as ideology is interjectedi into the history of art as part of its critica1
.-J
Lmethodology.
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GİRİŞ

i. MODERNLEŞMEVE MODERNİZM
Modernizm'deki değişimler önceki dönemlerin sanat ve kültürüyle karşılaştınldığında
oldukça farklı eğilimlerce belirlenir. Teknolojinin hızla gelişmesi, toplumun moda ve
alışkanlıklannda olduğu kadar estetik beğenisinde de hızlı değişimleri ortaya çıkarır. Modem
teknoloji her şeyden önce yaşama bakışta etkili bir dinamizm içerir. Bununla birlikte yenilik
için duyulan amansız bir gereksinme, huzursuz bir yaşam duygusunu da beraberinde getirir.
Sanayiciler 'yeni olanın daima iyi olduğunu' öneren yapay yollara başvururken, kullanılan
eşyalar sürekli olarak yenileriyle değiştirilir Ve bu durum, toplumsal yaşam biçimini olduğu
kadar, felsefe ve sanata yönelik değerlendirmeleride etkiler. Sanat eleştirisi ilk olarak sanatsal
üslup ve bu üslubu biçimleyen toplumsal ve ekonomik koşullar bakımından bir sorgulama olur.
On dokuzuncu yüzyıl izlenimcilerle başlayan süreç hız ve devinim duygusu anlamında
birçok modem ifade biçimi için öncü bir yaklaşım taşlI. Teknolojik ilerleme kültür merkezlerini teknolojik anlayışa göre oluşturulmuş büyük. kentlere dönüştüriliken, bu koşullar altında
Empresyonizm bir kent sanatı olarak ortaya çıkar. Bu anlamda Empresyonist sanat,
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" .. Kent yaşamının değişkenliğini, asabi ritmini,ani, keskin/akat daima gelip geçici olan
izlenimlerini anlatır. Böyle olduğu için duyumsal kavrama yeteneğinin aşırı derecede geliştir
ilmesini, duyarlılığın yeni baştan keskin duruma getirilmesini ve yepyeni bir huzursuzluk
ortamını gerektirir." i
Modernleşme

ile ortaya

çıkan karşıtlıkiM ortamında

sanat, estetik dünya ile toplumsal
koşullar arasındaki uyuşmazlığa işaret eder. Ekonomik, siyasal ve toplumsal hayatın modernleşmesi ve modernizm arasındaki gerilime ilk işaret edenlerden biri Baudelaire olmuştur.
1848'de Paris'te kurulan barikatların ardından III. Napolyon'un cumhuriyet rejimini ezdiği
1851 darbesi, onun sanat üzerine görüşlerinin daha fazla depolitize olmasına yol açmıştır. Artık
onun gözünde "faydacılık, güzellik fIkrinin en şiddetli düşmanrdıf... Sanat hayattan çekilmeli,
toplumun hatta sanatçının da ötesinde kcndine ait bir mecraya dönmeli, kendi araç ve gereçleriyle yetinmelidir." 2 20 yüzyıla gclindiğinde ise Marcd Duchamp ve Süuealistlere kadar,
modernist dönüşüm kendini topluma yabancılaştıracak, sanatın özerkliğini ilan edecektir.
Clement Greenberg tarafından teorileşt~ıilen fonnalist eleştiri ve modernizm etrafındaki
tartışmalar, 1860'larda modernizmin başlangıcmı Baudelaire'in edebiyatı ve resmin yüzeye
taşınması üzerine yaptığı vurgu ile Kübizm ve Soyut Oışavurumculuğayol açan bir geleneğin
başlatıcısı olarak Edouard Manet'e dayandınnaktadır.!

LL. BAUDALEİRE VE BENJAMİN'İN ELEŞTİRİsİNDE MODA
VE ŞEHİR OLGULARı
Bu çalışmada temelolan iki düşünür Baudelaire ve Benjamin, modern yaşamda imgelerinin
gücünü kavramış olmalarından dolayı modernizme bakışınnzı belirlerler. Baudelaire bu
imgeleri ikonlaştırarak modernitenin anlamlannı okur. Ona göre modernite

".. .zamanın gelip geçiciliğidir; mekanların bir görünüp bir kaybolmasıdır; umulmadık,
deneyimlerdir. Zaman da mekan da bütünlük sunmaz, .. Fragmanlara
parçalanmışlardır.Her birfragman değişik ve yenidir; hep şimdiye aittir, anbktır."4
apansız

Modernite içinde zıtlıklan vurgulayan bu zaman kavramı, aynı zamanda moda olgusunu da
içerir. Geçiciliği modernitenin sürekli şartı olarak vurgulayan Baudetaire için bu, yalnızca
görsel iletişiınin konusu değildir, aynı zamanda bu iletişimin kaydetti ği ve uğraştığı modernitenin karakterini gösterir. Modernizmdeki moda ve geçicilik tematarına değinen
Baudelane' in modern resim ve kültür üzerine yazılannın en ünlüsü "Modern Yaşamın
Ressaıru"dır. Bu çalışma Romantizm ve çağdaş modernizm arasında bir köprü oluşturur.
Romantizm'in ruhunu oluşturan coşkulu, asi ve hayalperest boheme karşılık, Baudelaire'in
edebiyatında modemizroin bir alegorisi olarak ortaya çıkan dandy; katı, mesafeli, kılık kıyafeti
kadar tavnnda da ölçülü biridir. Sanatın toplumsal, siyasi ve ahlaki ideallerden anndınlmasını
temsil eder. Aristokrasinin artık etkisini kaybettiği, demokrasinin ise tam olarak oluşamadığı
bir geçiş döneminde ortaya çıkmıştır.
'Modem Yaşamın Ressamı'nda Baudelaire sanatçı Constantin Guys'un çalışmalarını temel
alırken, modern hayatın imgesinin yaygın olarak resimde ve rcsim yoluyla oluştuğu görüşünü
savunur. ilk olarak Baudelaire'de dandy ile birlikte modernİzrrnn şehir alanının bİI imgesini
oluşturan t1aneur, kalabalıklar içinde o}ayları uzaktan gözleyen bir düşünın ve kent gezgini
olarak ortaya çıkmaktadır. 19. yüzyıl insanına özgü olan bu karakterler teknolojik gelişmenin
1- Hauser. Amold, SanatlJl Toplumsal Tarihi. İstanbul. 1984, s.352.
2- Baudelaire, Chaı',les, Modern Hayatın Ressamı. 2003. s. 25.
3- Sherak, Constance, High Art: Charles Baudelaire and ıhe Origins of Modemist Painting, Art BuIJetin, (Dec. 1997).
4- Baudeıaire, a.g.e .... s.45.
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hızıyla gelinen noktada insanın kendinden uzaklaşıp yabancı1~masını örnekler. Gerçekte kendisi de" ... Kalabalığın onu zorla kendine çekişine yenik düşmüş ve bir flaneur kimliğiyle kendini o kalabalıktan biri kılmıştır, bununla birlikte katabalığın insam olmaktan uzak bir yapı
taşıdığı duygusunu içinden atamamıştır." j Kalabalığı bir 'dandy' olarak kendinden kurtulmak,
kendini nesneleştirmek için kullanır. Sartre'ın Baudelaire'in kişiliği üzerine yaptığı yorum
belki de bu uzaklığa bir açıklama getirir. Ona göre bu ilişki, "kendini keşfetmek, 'kendini sonsuz b~kalığı içinde yakalamak' içindir. Bu arzuyla içine başkalarının gözünü sokar." 6
Dönemin sanatçısı bir 'dandy' ve bir aristokrat olarak kendini yalıtır, kalabalığı yalnızlık
olarak görür. Topluma savaş açan Avangard Sanat, bütün bohemliği ve yıkıcılığına rağmen .
birçok sanat tarihçi için doğası bakımından yalmz ve aristokratik olarak değerlendirilir.
Modem Sanat üzerine yazılarında Linda Nochhn, avangardın öncüsü olarak gördüğü Manet'in
eserlerini" ... topluma, doğaya yabancı ve hayata karşı da 'dandy'ninki gibi soğuk, mesafeli
bulduğunu belirtir."1
Sergileme ve izlemenin farklı alanlarında kavranan modanın geçiciliği, modernizmin sosyal
etkinliğinin bir parçası olarak önem kazanır. Baudelaire için moda şimdiden geçmişe, sonsuzdan geçici ana doğru, her bir terimin kendi kimliği için diğerine bağlı olduğu özel ve genel
arasındaki bir ayrıma işaret eder. "Moda, ölümün kadın aracılığıyla k.ışk1l1ılma<;ıdtr. Ölüm her
tehdit ettiğinde o değişmiştir; tazedir, yenidir. 'Şimdi', 'yeni' ve 'moda' biteviye tekrar eder
durur. "8 Baudelaire modem zamanı bitmek tükenmek bilmez bir cehenneme çeviren bu durumu sonuna kadar yaşarruş, keşfetmiş ve aşmaya çalışmıştır. Aynı göıiişler Benjamin için de
geçerlidir: 'yepyeni' olanda dünyanın çehresinin hiç değişmemesi modem zamandaki ytlgınlık
ve bıkkınlığın ortaya çıkışı olarak görülür.
Modem yaşamın geçiciliği ve parçaianrnasına uygun bir resim türü görsel bilginin mekanik
ve tam bir dökümünü belirtmez. Baudelaire bu amaçla fotoğrafın rast gele' gerçekçiliğine karşı
çıkar. Bir tür kamera göz olarak flaneur, mekanjk obje1ctifliği değil, yoğunlaşma ve öznelliği
amaçlar. Baudelaire'in bakış açısında hatırlanan deneyim modern yaşarın, öznel süzgeç yoluyla yapılanan bir imge olarak ortaya çıkarır.
Şehir yeni bir estetik duyarlılık talep etmektedir ve Baudelaire, Modem Hayatın Ressamı
adlı eserinde ticari skeçler yaparak hayatını sü.rdüren Constantin Guys'un çalışmalarında,
resmetmeyi tercih ettiği formların yorumcusunu bulur. Constantin Guys sanat dünyasından bir
kişilik değildir. Baudelaire göre hızlı fırça darbeleriyle oluşturduğu skeçler, şehir gÖıiinüm
lerinin dinamik karakterini ve anlığı yakalar. Baudelaire için imge yapım sürecinde kimliğini
geri plana atan sanatçı önemlidir. çünkü modernitenin gösteriye dönüşmüş alanında yaşam
zaten bir imge olarak ortaya çıkar.
".. .bu model, sanatçı/göz ve görünüm arasındaki ayrımın ortadan kalkması ile işler. Sanatçı
kalabalıkta ve gün boyunca eleştirel bir mesafe olmaksızın duyumların deneyimine dalacak,
daha sonra bu sahnelerin bir araya getirilmiş imgelerinden çalışmayı üretecektir. Modern
hayat direk bir şekilde değil, izlenimler, hatıralar, sanatçının zihninde oluşan imgelerle
oluşacaktır ... Bu imgeler diğer geçici, eşit ölçüde kısa süren imgelerin devam eden akışı
içerisinde anlamlıdır."9
Modem yaşamın görünümlerini yapılandıran bu temsil stratejisi Baudelaire için temel
olmuştur. Ancak günümüz sanatsal yaklaşımları düşünüldüğünde bu strateji bir yeniden
5- Şener, Hasan Engin; "MARCUSE: İLeri Sanayi Toplumunun Bir Eleştirisi (I)", (2000)
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değerlendirmeye gerek duyar. çünkü Baudelaire'in belirttiği moda ve geçicilik gibi temaları
anlatmak için yetersiz kalmaktadır. Walter Benjamin ise şairin modern şehir yaşamına duyduğu
ilgiyi, modern yaşamın gelişimindeki ideolojik yönün incelenmesi ile bütünleştirir.
Benjamin'in düşüncesinde de imge, kurucu bir işlev yüklenmiştir ve şehir yaşamının kalabalıktaki insan üzerindeki yabancılaştırıcı etkisıne değinir. Şehir caddelerinin değişen alanlan,
büyük: mağazalar, kitlesel basın yoluyla artan baskı araç ve yöntemleri şehir insanının
algılamasındaki değişimi zorlar. Modern yaşamın oluşturduğu görünümler düşünüldüğünde
Benjamin'in görüşleri, yeni bir perspektif sunar.
Benjamin'in dönemin sanat anlaytşı üzerine değerlendirmeleri ve bunun kültürel analizi
sanat tarihinde eleştirel metodolojinin önemli bir parçası haline gelir. Çalışmaları kapitalizmin
neden olduğu kültürel değişmeyi inceler. temsil stratejHerinin estetik değerlendjrmeleri ve ayru
stratejilerin küıtürel analizi arasında önernh bir halka oluşturur. Ayrıca onun bakış açısı
Baudelaire'den farklı olarak kendisine felsefe aracılığıyla bir yol çizer. Benjamin içjn,
"Baudelaire'in metnindeki modernitenin temsili her zaman ideolojik babmdan kodlanır
lOÖzellnde bu sfueçte psikoanaliz ve marksist teori, modern toplumun küıtürel analizj için kullanılan yöntemlerdir. Berıjamin için Baudelajre, tüketici merkezli bir sosyal yapıda modern
yaşamın sosyal alanı olarak Paris'in görünümlerini yapılandırmıştı. Benjamin modern
toplumun büründüğü pınltmın farkındadır:
"Karşıt olarak, caddeleri, pasaj ve şehir görünümlerini modernite ve kültürel tarihin her
ikisinde bulunan fantazmagorinin işlevine temelolan sergileme ve tüketim mekanizması için
metaforlara dönüştür. Benjamin' için bu alanlar, kapitalist ideolojinin gerçek, sembolik,
arapal ve mecazi açıklamalandır... Modern yaşamın uretiminde imgelerin rolünu yeniden
değerlendirerek, Baudelaire'i büyüıeyen moda fikrini keskin bir biçimde eleştirir. Benjamin
modanın, yeni olarak malları sürekli fetişleştirme yoluyla insanı tüketime yönelten ideolojik
bir araç olduğuna işaret eder,"11

Bu anlamda modern yeninin jmgesi olan moda, yanlış

bilinçliliğin anlatımıdır.

"Benjamin şehir alanı boyunca hareket eden merkezi bir figiir, olarak Baudelaire 'in flaneur 'unu, şok anında etkili bir üretim olan bir imge biçiminde tasarlar. Benjamin'de imge bundan böyle, öznel görsel hatırlamanın estetik bir ürünü olarak anlaşılmayacak, onun yerine
kavrama ve farkındalık üretmek ve alışki1nlık ve ideolojinin körlüğiinü kırmak için bir araç olacaktır. Benjamin'de şok kavramın ile ilgili olan imge, günlük şehir yaşamının parça parça ve
ayrı elemi1nlannın açığa vurulması yoluyla üretilecekıir. "ıı
Benjamin yoldan gelip geçenierin edindiği şok deneyimi bir işçinin makine başındaki
deneyimine benzerir. Mekanik üretim sistemindeki bir işçinin parçalanmış, izole niteliği
gerçeğj kavrayışta bir yabancılaşma duygusunu zorlar. Bu parçalanma şehir alanında kalabalığın yönelimsizliği ile benıeşir. Baudelaire'den farklı olarak modern yaşam deneyimindeki
yabancılaşmış bakış açısını saptayan Benjamin , aynı zamanda buna eleştirel bir yaklaşım
. geli.ştirmeyj amaçlar.
"'
Modernizmin sürekli değişim eğihmi sanatı da jçine aldıkça, sanatsal temsilin süreklj

10- Dueker, a.g.e ~. ı 8
11- Dueker. a.g.e
s.20
12- Ducker. a,g.e, , s.21

i

değişen biçimleri zorunlu olarak yaşamın yeniden değerlendirilmesini gerektirmiştir. Walter
Benjamin, 1936 yılında yazdığı "Mekanik Yôl1iden Üretim çağında Sanat Eseri" adlı metninde
sanat eserlerini yabancılaşma anlamında analiz eder. Benjamin baskı, kopya ve fotoğraita sanat
eserinin başlangıçtan beri taşıdığı 'aura'yı kaybettiğini tartışıT. Benjamin'in düşüncesinde
sanatın fonksiyonu büyülü ve saygın ritüelin alanından, ı. Dünya savaşından sonra politik
olarak kutuplaşan Avrupa'da korkunç sonuçlarıyla, pazarlama ve propaganda amacı için kitle
üretiminin olduğu, politikanınlcine kayar.

III. SONUÇLAR VE
Modernleşme

TARTIŞMA

ve modernizm kavramlarıı çoğu zaman birbirinden farklı olgulan belirtmek
Maddi bir süreç olarak modernleşme, ondokuzuncu yüzyıl sonunda
Batıda ortaya çıkan kültürel bir süreç olarak modernizmden ayrılmaktadır. Baudelaire ve
Benjamin modern sanata özgü gelişmeleri ilk fark edefller oldukları için önemlidir.
Günümüzde sanatsal yaklaşımlar ve bunların teknolojik gelişmelerin hızıyla gelinen noktadaki
varoluşları sanat eserinin değerlendirilmesindeki eleştirel süreçte poli,ük bir bilinçlenmeyi de
gerektirir. Bu ilişki yirminci yüzyıl boyunca sanatın yönünü belirler. Toplum yaşamındaki
sosyal eşitsizlikler en gerçekçi yazılardaki gerçekçi betimlemelerde ortaya çıkarılamaz.
Benjamin'in de üzerinde durduğu gibi bu, yalnızca modern estetikteki şok taktikleri yoluyla
olabilecektir. Bu teknikler Konstrüktivistlerin ve Dadacılann çalışmalannda olduğu kadar sinema ve günümüzün diğer birçok anlatım biçiminde etkili bir kullanıma sahiptir.
amacıyla kutJanJlmıştır.
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