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Giriş

İde al ola rak, si ne ma ku ram cı sı si ne ma dan hem hoş la nan hem de hoş-
lan ma yan bi ri ol ma lı dır. Fil mi baş lan gıç ta se ven ama ona fark lı bir 
açı dan yak laş mak için sev mek ten vaz ge çen bi ri, si ne ma yı, ken di si ni 
bir za man lar si ne ma me rak lı sı yap mış iç gü dü nün he de fi kı lan bi ri. İn-
san lar ba zen aşk meşk le na sıl ili şi ği ni ke ser se, film ler le öy le ili şi ği ni 
kes miş bi ri, ama ye ni bir sev gi li edin mek için de ğil de es ki si nin üs-
tün de da ha yü cel miş bir ko num da kal mak için öy le yap mış bi ri. Si ne-
ma yı, oto-ana liz edi le bil sin di ye ken di ru hu nun içi ne al mış bi ri, ama 
Ego’nun ba şı na be la ola rak de ğil, ben’in ge ri ka la nı nı zor la yı cı lık tan 
uzak, şef kat do lu bin bir yol la fel ce uğ ra tan bir bu la şı cı has ta lık ola rak 
de ğil de apay rı bir or ga niz ma ola rak si ne ma yı içi ne al mış bi ri. Si ne ma 
me rak lı sı ol ma nın, bü tün duy gu sal iniş çı kış la rıy la, ele avu ca ge lir var-
lı ğıy la na sıl bir şey ol du ğu nu unut ma mış ama yi ne de o anı la rın al tın da 
ezi lip kal ma yan bi ri. Geç mi şi nin ken di si ni at lat ma sı na izin ver me miş, 
onu sı kı gö ze tim al tın da tu tan bi ri. Ol mak ve ol ma mak: en ni ha yet, ko-
nuş mak için, ki şi hem da hil ol ma lı bu işe hem de ol ma ma lı. 

–CHRIS TI AN METZ, LE SIG NI FI ANT IMA GI NA IRE

II. Dün ya Sa va şı’ndan son ra, sa nat dün ya sı, Ba tı’nın kül tür mer ke zi ni 
bir kaç yıl lık bir sü re de Pa ris’ten New York’a kay dır ma yı ba şa ran bir 
Ame ri kan avan gar dı nın do ğu şu na ve ge lişimine ta nık ol du. Bu ki ta bın 
ama cı söz ko nu su avan gar dın ege men üs lu bu olan so yut dı şa vu rum cu lu-
ğun ta rih çe si ni ve öne mi ni araş tır mak tır.

Bu gü ne ka dar, o dö ne me iliş kin sa nat ça lış ma la rı nın ço ğun da ya 
ey lem es te ti ği (Mar git Ro well, Ha rold Ro sen berg) ya da ya pı tın bi çim sel 
ni te lik le ri ele alın dı, yal nız mec ra ya ve üs lup sal et ki le re odak la nıl dı 
(Cle ment Gre en berg, Wil li am Ru bin, Mic ha el Fri ed, Ir ving Sand ler). 
Bu na kar şı lık ben dö ne min si ya sal ve kül tü rel so nuç la rı nı in ce li yo rum. 
Ana sa vım, Ame ri kan avan gar dı nın ulu sal ve ulus la ra ra sı dü zey de eşi 
ben ze ri gö rül me miş ba şa rı sı nın, hem Av ru pa lı hem de Ame ri ka lı 
yo rum cu la rın hâ lâ sık sık sa vun du ğu üze re,1 salt es te tik ve üs lup sal 
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ne den le re bağ lı ol ma dı ğı, ay nı za man da, hatta da ha da faz la, ha re ke tin 
ide olo jik yan kı la rı na bağ lı ol du ğu dur. 

So yut dı şa vu rum cu lu ğun top lum sal in ce le me si olan bu ki tap ta, hem 
Ame ri kan avan gar dı nın so yut bi çim al ma sı nın ne den le ri hem de bu bi çi-
min bu ka dar ba şa rı lı ol ma sı nın ne den le ri kav ran ma ya ça lı şıl mak ta dır. 
Bu so ru la rın ya nıt la rı kar ma şık tır, yi ne de ben, il gi li res sam la rın ya pıt la-
rı ve ya zı la rı ta rih sel ve eko no mik ze mi ne otur tul du ğun da ya nıt la rın açık-
ça or ta ya çı ka ca ğı ka nı sın da yım. Söz ko nu su akı mın bağ la mı nı bu şe kil-
de ye ni den oluş tur ma nın, sa vaş sonrası so yut dı şa vu rum cu sa na tın yal-
nız ca bi çim sel üs tün lü ğün den do la yı ege men lik kur du ğu yo lun da ki 
ge le nek sel id di anın boş lu ğu nu or ta ya se re ce ği ne ina nı yo rum.

So yut dı şa vu rum cu lu ğu bi çim len dir me ye ve ba şa rı sı nı sağ la ma ya 
yar dım cı olan et men ler den baş lı ca sı, 1939’dan iti ba ren New York’ta ki 
ba zı sol cu Sta lin kar şı tı grup la rın Mark sizm den uzak laş ma ve da ha son ra 
da de po li ti zas yon sü re ci ne gir me le ri, bu ol gu nun, sa vaş bo yun ca hız la 
ka ba ran mil li yet çi duy gu lar la bir leş me siy di. Da ha son ra, So ğuk Sa vaş 
şid det le nin ce ve Mars hall Pla nı en so nun da kong re den onay alın ca, 
mü ref feh ve güç lü bir or ta sı nıf, ko nu mu nu iyi ce pe kiş tir di: bu ko şul lar 
da öy kü müz de önem li rol oy na mak ta dır.

So ğuk Sa vaş ta ri hi bağ la mın da ki ilk el den kay nak la ra ve ta nın mış eleş-
ti ri ya zı la rı na ba ka rak, so yut dı şa vu rum cu sa nat çı la rı hem sa ğa hem de so la 
eşit me sa fe de bir üs lup ge liş tir me ye gö tü ren gü dü le re ışık tu ta ca ğı mı umu-
yo rum. Av ru pa ge le ne ğiy le di ya log için de ki bu plas tik üs lup, II. Dün ya 
Sa va şı’ndan doğ muş ye ni Bir le şik Dev let ler’in kül tü rel ge rek si nim le ri ne 
ya nıt ve ren yer li bir Ame ri kan sa na tı im ge si oluş tur ma ya yar dım cı ol du. 

Mey da na çı kan avan gar dın 1947 ve 1948’de ye ni bir re sim sel üre tim 
tar zıy la bir lik te ye ni bir ide olo ji ge liş tir di ği ya vaş sü re ci ye ni den ku ru yo-
rum. Baş lan gıç ta akış kan olan ide olo ji ve üs lup ça bu cak ka tı laş tı. Or tak 
kay nak la rı sol cu Sta lin kar şıt lı ğı ol sa da, sağ ve sol uç lar dan ka çın dı ğı 
söy le nen, o dö nem de ile ri sü rül dü ğü üze re, hem öz gür leş miş hem de 
öz gür leş ti ri ci ol du ğu söy le nen so yut ve dı şa vu rum cu bir “üçün cü yol” 
ya rat ma yı ba şar dı. 

Ye ni bi çim, el bet te mo der nist ge le nek le di ya lo ğa gir di, ama da ha sı, 
avan gard sa nat çı la ra, pro pa gan da ve il lüst ras yon sa na tın dan ka çı nır ken 
top lum sal “an gaj man” duy gu la rı nı (Bü yük Bu na lım ku şa ğı nın sa nat çı la rı 
için son de re ce önem li bir ol gu) ko ru ma la rı nı sağ la yan bir yol sun du. Bir 
ba kı ma, si ya sal bir si ya set-dı şı-kal ma de mek ti bu. Eli niz de ki ki ta bın 
ama cı, dik kat le ri bu giz le me oyu nu na odak la mak tır.


