
Modernizmin Serüveni
Bir “Temel Metinler” Seçkisi

1840-1990 

Editör: Enis Batur



İÇİNDEKİLER

Önsöz  ..................................................................................................... 9

ÇIKIŞ NOKTALARI 
Italo Calvino • Klasikler Neden Okunmalı?  ..............................15
Jean-François Lyotard • Postmoderne Dönüş  .......................... 20
Charles Baudelaire • Modernlik  ..................................................22
Charles Baudelaire • Fotografi Sanat mı?  .................................. 25
Michel Butor • Yapma Cennetler ................................................ 28
Walter Benjamin • Paris XIX. Yüzyılın Başkenti  ..................... 32
Norbert Lynton • Postneoizmler ve Sanat  ................................ 43
Octavio Paz • Yazınımız Modern mi?  ....................................... 55
Jorge-Luis Borges • Ultraist Manifesto 
Modern Lirikten Uzakta  .............................................................. 63
Uğur Tanyeli • Modernizmin Sınırları ve Mimarlık  ............... 65

İTALYAN FÜTÜRİZMİ
Filippo Tommaso Marinetti • Kuraldan Sıyrılmış 
İmgelem ve Özgürlüğe Kavuşmuş Sözcükler  ........................  103
Jean-Yves Bosseur • Balilla Pratella: Fütürist 
Müzikçilerin Manifestosu (1911)  ............................................. 110
Batilla Pratella • Fütürist Müzikçilerin Manifestosu  ............  111
Luigi Russolo • Gürültüler Sanatı: Fütürist Manifesto  .......... 117
Noemi Blumenkranz-Onimus • Carlo Carra: 
Seslerin, Gürültülerin ve Kokuların Resmi  ............................. 123
Luigi Russolo • Seslerin, Gürültülerin ve 
Kokuların Resmi: Fütürist Manifesto  ...................................... 125

RUS  MODERNİZMİ VE FÜTÜRİSTLER
Rus Avangardı 1900-1930  ........................................................  131
Eugène Lampert • Rusya’da Modernizm 1893-1917 ............... 135
Nikolai Tarabukin • Sehpadan Makineye  ............................... 146
Herbert Read • Devrimci Sanat Nedir?  ................................... 155
Henri Lefebvre • Modernite Üzerine Tezler  ........................... 160



Aleksandr Blok • Aydınlar ve Devrim ...................................... 169
Lev Tolstoy • Sanat Nedir?  ........................................................ 178
Vladimir Markov • Rus Fütürizmi  ........................................... 181
Genel Beğeniye Tokat  ................................................................ 187
LEF Dergisi Programı  ................................................................ 189
LEF Kimi Tehlikeye Sokuyor  .................................................... 194
Mihail Larionov • Hedef Tahtası Grubunun Yeni Sergisi  .... 196
Yargıç Akvaryumu II  ................................................................. 197
Vladimir Tatlin • Tezler ............................................................. 199
Tzvetan Todorov - Jean-José Marchand • 
Roman Jakobson Yanıtlıyor  ...................................................... 200
Konstrüktivizm  ........................................................................... 215
Yeni Dünya’yı İnşa Etme Tasarısı: Konstrüktivizm ............... 222
Kazimir Maleviç • Sanatçı  ......................................................... 224
Vasili Kandinski • Büyük Ütopya Üzerine .............................. 226
Nikolai Punin • Anıtlar  .............................................................. 230
Vsevolod Meyerhold • Tiyatro Üstüne  .................................... 232

DIŞAVURUMCULUK DOLAYLARINDA
James McFarlane • Modernizm ve Zihin  ................................ 267
Hermann Bahr • Dışavurumculuk  ........................................... 280
Pierre Cabane • Die Brücke ........................................................ 286
“Mavi Süvari” Almanağı  ............................................................ 290
Walter Gropius • Weimar Devlet 
Yapıevi (Bauhaus) Programı  ..................................................... 292
Richard Sheppard • Alman Dışavurumculuğu  ....................... 295
Jean-Michel Palmier • Dışavurumculuk ve Sanatlar  ............. 306
Julius Meier-Graefe • Modern Sanatın Gelişimi  .................... 315
Theodor W. Adorno • Estetik Kuram [XII/Toplum]  ............ 319
Friedrich Bayl • Resimde Dışavurumculuk  ............................ 322
André Masson • “İstenmeyen Dışavurumculuk” mu?  .......... 327
Lotte H. Eisner • Dışavurumcu Filmin 
Tanımlanmasına Katkı  .............................................................. 328
Dışavurumcu Alman Sinemasının Başlıca Evreleri  ............... 331
Wilhelm Worringer • Soyutlama ve Empati  ........................... 332
Pierre Jean Jouve • Alban Berg Değil Kuşkusuz  ..................... 339
Max Burckhard • Niçin Dergi Çıkarıyoruz?  ........................... 340
Ver Sacrum  .................................................................................. 343
Jean-Michel Palmier • Das Wort ve Dışavurumculuk 
Üstüne Tartışma (Moskova 1937-1938)  .................................. 345

DADA VE GERÇEKÜSTÜCÜLÜK
Michel Sanouillet • Dadacılığın Kökleri: 
Zürih ve New York  ..................................................................... 359
Tristan Tzara • Dada Hiçbir Anlama Gelmez  ........................ 373



André Breton • İki Dada Bildirisi  ............................................. 375
Hugo Ball • Cabaret Voltaire  .................................................... 377
Marcel Duchamp • Marcel Duchamp ve Ready Made  .......... 378
Pierre Cabanne • Kolajlar  .......................................................... 380
Carlo Carra • Carra ve Metafizik  .............................................. 384
André Breton • Giorgio de Chirico  .......................................... 386
Giorgio de Chirico • Morandi ve Metafizik  ............................ 387
Patrick Waldberg • Metafiziğin Gerçeküstücülüğe Etkisi  ..... 388
André Breton • Leziz Ceset Oyunu ........................................... 394
Salvador Dali • Gerçeküstücü Nesne  ......................................  396
André Breton • Gerçeküstücü Nesne  ....................................... 397
Salvador Dali • Millet’nin Angélus’ü Üstüne 
Dali’nin Düşünceleri  .................................................................. 399
Marcel Duchamp • Bizzat Bekârlar Tarafından 
Çırılçıplak Soyulmuş Gelin:  ...................................................... 407
Pierre Restany • Pop Art  ...........................................................  408
Pierre Cabane • Hard Edge  ....................................................... 413
Pierre Cabane • Cool Art  ........................................................... 416
Clement Greenberg • Modernist Resim  .................................. 419
Andrzej Wirth • Polonya’nın Berisi, Ötesi  .............................. 426

BİRKAÇ DURAK
Paul de Man • Lirik ve Modernlik  ............................................ 431
Paul de Man • Edebi Tarih ve Edebi Modernlik  ...................  446
Boulez • Benden Bana  ................................................................ 463
Arnold Schoenberg • Mahler Üstüne  ...................................... 467

MODERN İLE POSTMODERN ARASI MİMARLIK
Tadeo Ando • Modern Akımdan Bir Şeyler Öğrenmek  ....... 481
Michael Graves • Figüratif Mimarinin Düşündürdükleri  .... 486
Rob Krier • Modern Mimarlığın Bir Eleştirisi ya da 
Yapı Sanatının Çöküşü Hakkında ............................................. 490
Tadeo Ando • Materyal-Geometri ve Doğa  ............................ 503
Louis Kahn • Başlangıçları Severim  ......................................... 505
Hugh Downs • Zamanın Önünden Gitmek: 
Frank Lloyd Wright’la Söyleşi ................................................... 513
Charles Jencks • Aşkın Olmayan Bir Postmodern: 
Peter Eisenmann’la Söyleşi  ........................................................ 521
Jeff Kipnis • Wexner Binası: Peter Eisenmann’la Söyleşi  ...... 542
Peter Eisenmann ile Leon Krier Arasında Bir Tartışma  ....... 547
Paternoster Meydanı: Leon Krier ile 
Charles Jencks Arasında Bir Tartışma  ..................................... 553
Peter Eisenmann • En Terror Firma: Grotestlerin İzinde  ..... 560



20

MODERNİZMİN SERÜVENİ

Post mo der ne Dö nüş

Je an-Fran ço is Lyo tard

Post mo dern Du rum’u ya yım la dı ğım da ni ye tim po le mik de ğil di. Bir tar tış ma 
baş lat mak için ne is te ğim ne de özel bir ne de nim var dı. En azın dan ön ce ki ya pıt-
la rım da ol du ğun dan da ha faz la de ğil. Üs te lik böy le bir in ce le me yap mak dü şün-
ce si de ben den çık ma mış, Qu ébec Üni ver si te si yö ne ti min ce ba na ıs mar lan mış-
tı. Ge liş miş top lum lar da bil gi du ru mu nu in ce le mem ge re ki yor du. Bu ne den le 
ko nu ya ye ni den dön mek ve ön ce post mo dern lik kav ra mı nın bir dö ne mi ya da 
ta rih sel bir za man sü re ci ni ta nım la ma dı ğı nı, be lir le me di ği ni, son ra da, ken di dı-
şın da hiç bir gön der me ta şı ma dı ğı nı, ya ni bir uya rı dı şın da hiç bir de ğe ri ol ma-
yan, hiç bir ağır lık ta şı ma yan bir söz ol du ğu nu –bu ko nu yu seç me ne de nim de 
bu– söy le mek ten hiç ra hat sız lık duy mu yo rum. Söz ko nu su söz, mo der ni te de bir 
şey le rin so na er mek te ol du ğu nu ha ber ve ri yor bi ze. Bu ne den le post mo der nizm-
le il gi li asıl so ru, da ha çok mo der ni te ye iliş kin ola rak so rul ma lı dır: ‘Mo der ni te 
ne re de baş lar, ne re de bi ter?’ gi bi. Bu da bi zi bel li bir dö nem be lir le me so ru nuy la 
kar şı kar şı ya bı ra kır.

Ne var ki, bel li bir dö nem be lir le mek hiç de ko lay de ğil dir. Bu ko nu da bir yı-
ğın var sa yım öne sü rü le bi lir, il kel yön tem le re baş vu ru la bi lir, ta rih ke si lip bi çi lir, 
ör ne ğin yüz yı lın dev ril di ği son ke sin ta ri hin 1943 yı lı ol du ğu na ka rar ve ri le bi lir. 
Bu da bir an lam da doğ ru dur... “Son çö züm”le, sa va şa ye ni tek no lo ji le rin gir me-
siy le, si vil hal kı sis tem li ola rak or ta dan kal dır ma âde tiy le, o ta rih te bir de ği şi min 
baş la dı ğı tar tış ma gö tür mez. Bu dö nem de mo der ni te nin ül kü le ri açık tan açı ğa 
ihlâl edil miş tir. Özel lik le de, çok da ha ön ce den Sa int Au gus tin’de gör dü ğü müz 
–iş te aya küs tü ola sı bir baş lan gıç ta ri hi da ha– son ra dan Aufk lä rung, Fran sız Lu-
mi ères Kar deş ler ve İn gi liz ler ta ra fın dan ye ni den ele alı nan te mel dü şün ce ihlâl 
edil miş tir. Bu dü şün ce ye gö re bi lim, tek nik, sa nat, si ya sal öz gür lük ler adı na yap-
tı ğı mız her şe yin or tak bir ama cı var dır, bu or tak amaç da in san lı ğın öz gür leş me-
si dir. Bu ko nu da her kes ken di ni il gi len di ren nok ta ya ağır lık ve rir: Li be ral ka pi ta-
list yok sul lu ğa, Mark sist ça lış ma ya, Fran sız tar zı Cum hu ri yet çi ce ha le te... Bı kıp 
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usan ma dan tar tı şır lar. Ama hep si ya pı lan uygu la ma la rın bir in san lık ya ra tıl ma-
sı na hiz met et ti ği ko nu sun da mu ta bık ka lır lar. De mek ki 1943 ta ri hi, ger çek ten 
de mo der ni te nin bi tiş anı nı be lir le yen önem li bir ta rih ola bi lir.

Baş lan gıç ta ri hini sap ta mak da bir o ka dar zor dur. Mo der ni te nin baş lan gı cı 
Sa int Au gus tin’e da yan dı rı la bi lir (bu nu söy le ye rek ken di za man la ma mı da eleş-
ti ri yo rum) üs te lik çok da ap tal ca sa yıl maz bu, çün kü bi raz ön ce sö zü nü et ti ğim 
te ma la rın, Hı ris ti yan lık tan mi ras ka lan kav ram lar da, za man ve me kân dü zen-
le me le rin de bu lun du ğu açık tır: Öz gür lü ğe doğru sü rek li iler le yen, ilk gü nah tan 
iti ba ren ge li şen ve Tan rı’nın kral lı ğı nı va at eden bir ta rih gö rü şü... Her kes bu 
gö rü şün bü tün mo dern an la tı la rın te me lin de yat tı ğı nı sap ta ya cak tır. Ama söz 
ko nu su baş lan gıç ta ri hi ni Des car tes’ta, Le ib niz’de, An sik lo pe di’de ya da Fran sız 
Dev ri mi’nde de bu la bi li riz. Ak la ya kın ge len bir sü rü ta rih var dır. Fark lı alan lar-
da ho mo jen bir art za man lı lık ol ma ma sı ka rı şık lı ğı da ha da ar tı rır: Mo der ni te nin 
or ta ya çı kı şı saf fel se fe de, si ya si fel se fe de, bi lim ya da sa nat fel se fe sin de ay nı ta-
rih le re denk düş mez.

İde olo ji le rin çö kü şü ko nu sun da her kes an la şır. Sı nıf sız bir top lum al ter na ti fi 
or ta dan kalk mış tır, bu nu ka bul len mek de o ka dar ba sit de ğil dir. Be nim ku şa-
ğım dan birçok in san bun dan ötü rü öl müş tür. Baş ka bir ör nek: Li be ral ka pi ta liz-
min ver di ği söz ler. Ne gö re cek sek, gö re cek tik. Çiz di ği yol lar dan gi der sek, bü tün 
bir in san lık, öz gür leş me si ne qua non’su nun te mel ko şu lu olan zen gin li ğe ka vu-
şa cak tı. Bu gün ar tık bu prog ra mın na sıl iflas et ti ği ni gö re bi li riz. Üçün cü Dün ya 
ül ke le riy le ara mız da ki uza k lık azal ma dı, azal ma dı ğı gi bi dur ma dan ar tı yor da. 
Li be ral ka pi ta lizm bü tün yer yü zün de ki yok sul lu ğun ya ra tı cı sı dır. Bu gün in san lı-
ğın iki çey re ği dü şün sel ve ma ter yal ola rak, bü tün dün ya yı il gi len di ren ko nu lar-
da otu rup bir lik te ka rar ver me du rumun da de ğil ler. İş te ide olo ji le rin çö kü şü ne 
iki çar pı cı ör nek. Mo der ni te de sü ren şe ye ge lin ce, sa nı rım bu nun ya nı tı nı bul-
mak ko lay: Tek nik ve bi lim sel ge liş me. Ni ye sür dü ğü nü de bil me yen yok. As lın-
da, bun dan böy le ka de ri mi zi be lir le yen ger çek ufk u gö re bi li yo ruz: Dört bu çuk 
mil yon yıl da, dün ya bo şal tıl ma lı, çün kü gü neş si yah bir yıl dız ola cak. İş te bu gün 
ol du ğu muz nok ta bu.

Çe vi ren: B. E.




