


Sekiz oy sonro MERHABA,
Gergekgi olup olonokszt istiyoruz demigtir< grkorken Ekonomik zorluklor
kor$rmzo qrkon en kotr gergeklerdi ve biz olonoksrzr isteyerek holo yogom
sovo$r veriyoruz.
25, Kore yi erkoron bizlerin sinemo tutkunu oQrenciler olduQumuzu do grkrg
yozrmzdo belirtmigtik, Derslerinden orto kolon zomonlonndo dergi qrkormoyo
goltgon kuguk bir kodro ne denli verimli olobilir ki? Bir yoztntn yozonntn
kofosrndo gekillenmesi. konuylo ilgiliorogtrrmo yopmosr, bunu koleme olmosr,
dOzeltmesi; ordlndon yozrntn digerlerince elegtirilmesiyle son $eklini olmosr, diz-
gisi, mizonpojr, en sonundo do boskrsr o denli zomon olrcrydr ki? ilk soyrmrzrn
grkrgrnrn ordrndon Mort orlosrndo golrEmoyo boglomqmrzo korgrn oncok
moyrs ortosrndo boskryo hozrr olduk; boskr igin srro beklerken de hoziron
ortosrnr bulunco, yoz oylonndo yeterince sotrg olomoyocoQrnr dugunerek
bosrm oloyrnr erteledik, oyso, Ankoro Film genliQi krso film yongmosr
bo$lomrndo bir krso film dosyosr olon ve bize g6re birinci soyrdon doho
dolu 80 soyfolrk bir dergimiz hozrrdr.
O dergiden,bu gecikmeli dergiye neler koldr. Oncelikle istonbul Film genliQi
igin hoztrlodtQlmz Kieslowski, Tovornier, Jonsco yozrlorr bizce guncelliQini yitir-
se de Onemini koruyon yozrlor olorqk bu soyrdo oktorrldr, Yine Ankoro Film
$enliQinden sonro uretilen Sinemo Emekqilerinin Sorunlorr ve Krso Film yozrlorr
iqinde oynr geyi soyleyebiliriz, Bu iki konuyo bundon sonroki soyrlonmrzdo
doho kopsomlr biqimde eQilmeyidugunuyoruz. l. Krso Film sempozyumu, krso
film odrno sevindirici bir geligme olorok gegtiQimiz gunlerde yoprldr. Bu ko-
nuylo ilgili olorok ilgili yozryr G6khon Gurbuz hozrrlodr. Sureyyo A.'nrn
geqtigimiz moyrslo sOylegfiQi Reho Erdem umonz bu gecikmeden doloyr bize
kzmozl deneysel sinemo ve Animosyon yozrsr bundon sonroki soyrlordo
doho surecek. sodi Konurolp in urettiQi sessiz sinemo do Muzik yozrsr do
bundqn sonroki soyrdo sesli Sinemo do Muzik boglrQr oltrndo devom ede-
cek, Senoryo Uzerine yozrsr gene senoristlerin sorunlorrno boklyor, Klosik
Amerikon Sinemosr'nrn Korgrsrndo: Altmon ve cossovettes yozrsrylo Altmon ve
Cossovettes sinemolonndon yolo qrkorok Amerikon sinemosrno bir elegtiri ge-
tiriyor,
Kofosrno estiQinde grkon bir dergi olmok istemiyoruz. Amo soydrQmz neden-
lere deneyimsizlik de eklenince grkmosr bu kodor geciken bir dergi olduk,
Ekonornik kogullor ilk soylnrn yonsl boyuflonndo qrkmoyo zorloso do YiNE DE
SINEMA diyoruz.
25, Kore olorok geng bir eqbontn urunu ve her zomon nitelikli sinemodon
yono bir dergi olmok istiyoruz, Bu dergiyi qrkorrrken biz de sizlerle birlikte
6Qreniyoruz, geligiyoruz. Bu omoglo cjo sinemo uzerine, iki sotrr bile olso, bir
sozu olonlorrn bize kotllmosrnr bekliyoruz. Tumuyle bir omotdr qobo olon 25.
Kore ye yozrlorrnrzl gonderin, Ankoro do oturuyorsonlz yo do yolunuz Anko-
ro yo dugerse dergimizin burosuno uQroyrn Qrkrg yozrnrrzdo do belirttiQimiz
gibi biz sinemoseverlere yukorrdon bokon bir kurum deQil, onlorlo
koynogmok isteyen bir kitleselliQin somutlogmrE biqimi olmok istiyoruz.
Soniyede yirmiddrl kore devinen film geridine -ister izleyerek, ister yozorok- yir-
mibeginci/ eklemek isteyen herkese yeniden MERHABA...
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r. ULUSAL KtsA FILM sEMpozyuMUNDArrr izrcruiuun
Ktso film yopon genQ sinemoctlorlo Ankoro Film $eniiQi srros ndo tont$mo olonogt bulduk, Ho11o
dergimizin ikinci soysrndo oynen yoyrnlomok omocrylo b1r top ontr do ii bunlor
Mort oyr igerisinde oluyordu, Arodqn sekiz oy gegti ve biz ikinci soyryr oruz, Bu
toplo,ntinrn torihi geemi$de koldrQr igin ve -derginin boyu|ornr k ooroyryoyrnloyomtyoruz.
Bizler bu toplontrdo Turkiye'de kso lllmciliQin bugununu ve krso filmcilerin korgrlogtrklorr sorunlqrr
torttqmtgttk DiQer bir qmoctmtz ise krso fitmtilerin"birbireriyle iletiqimini guaterldirniekdi, Amo ne
y_11,! 1t?ql-gn-trmrz 

geng sinemoctlonn -yo do zorunlu videoculorrn- birbirteriyte tonrqmosindon
ilenye grqemeot.
Belki de bu yuzden ekim oyrndo istonbul'do krso f im uzerine bir sempozyum duzenlendiQi hoberi
bizleri sevindirdi, Sempozyum do kimin ne soylediQini tek iek yozmo'k sl6miyorum Zoten-hepsini
de onlmstyomlyorum. Bu yuzden onemli bozr no-ktolorr ve olrnon kororlori onlotmok isliyorum,
Sempozyum 27-28 Ekim torihlerinde istonbul, Beyoglu Almon Kulfur Merkezi sotonundo yoptldt,
P,,EgtOg belediye iggileri istikldl Coddesi'ne tromvoy roylorr dogemeye Eotrgrrken (Hoio dogenip
bitti0ini sonmryoruml), bizler igeride ktso fllm uzerine tortrgyorduk,
Sempozyumo Turk Sinemosrndon, sinemo okullorrndon-okodemisyenler, yonetmenler, yczorlor
ve Oorenciler kotrldrlor. Birinci gun dove| oko_
pemisyenlerden Oktoy Ku|uQ. Oguz Mok Tung
lzberk, Merol Bobocon, Suho Afln, Gune rsen,
llk gunku konugmolcr, solondo bozr ho o,ntn
Konu$mosr srrosindo sinemonrn tonrmr uzerine bir gok oneri ortoyo otrldr,
Bilgin Adolt, ozellikle Ankoro Film genliQi gergevesinde yoprlon ve bu yrl uluslororosr boyuto
ulogocok Ktso^Fjlm Yortgmost"segici kurul tiyedi otougu icin, bu yonsmodo Jurinln kriteri uzerine
ele$tiriler oldt Geng Sinemoctlortn istediklerj, bu ve benzeii yorrgmoloidc Juri uyelerinin sinemo es-
tetiQi uzerine yetkin insonlordon olugmosr ve deneysel yop'ilorrh olobileceQince ozgur ve objektif
deQerlendirilmesi,
Gunet SorioQlu elindekr teknik veren, gengierrn yororlonobilecek erin-
oen, tung tzDerk turkiye'de on on sorun ordon bonsent,
Inonryoruz ki iletiqimin ortrrrlmo loro gozum bulunob ecektir, Devlefien

Sinemosr nrn drqrndo tutulmugtur, Bununio birlikte
duqunursok, demokrct ve sonotsever (?)

rini onlomok pek de zor olmosr gerek, Bunun en
yrl iQerisinde Turk Sinemosr'no qynlon B miivorlrk
nlmodt0t Yegilgom'n egsiz (1) yoprllonnr yoroton

ve video'nun sinemoyo neler getirdiQi ve neler
okqom uzeri Almon Kultur lverkezi'nde izleme

o dugunceierimize yeni boyu|or kozondrrdr, Al-
dereceye giren yoprtlorrn topluco gosierilerinde

krsrtlr olonoklor iqerisinde olsolor bile video ile
rim srrosrndo Feslivol Kurulu uyesi Uwe Ruthun

^ffii!fl"rlilo 
otuyor mu?" Busun sinemoyr

korf,ro$,ron burokrotik ve toprumsor enserer, r"knilo;1?fJ;j fl:i33??S:lilJ"Ti,i,iil,iltill]fl;
belki de bilinen geyler qmo bu sorunlor holo ortodo
Geng kiso filmcilerden, Ali Murot ilging sorunlon onlottt, Mustofq Altroklor yurtdrgrndo yoprlon krso

llirygI"lqrr ile ilgiii ogrklomolor yoptr ve krso filmcilerin kenditerini Turkiyebeki yqnfmolqrlo
klsltlomomolorr gerekti0inl, yoprlon filmlerin yurt dt$tndoki yolqnroloro'rqhcIrklo
96 ini soyledi. Sobri Kolig video ort uzerine kuguk blr konferons verdikten sonroSur lu ODTU Sinemo toplllugu odrno sinemo kulupleri ve bunlorrnr colr$molorr ile
ilgil
Mustofo Kemol Orhon, ilhonm Algur, Fuot Onon ve doho bir cok orkodosrmtz klso film uzerine
soyle$tiler.
Sempozyumun sonundo krso filmcilerin bir federosyon br.tnyesinde toplonmololno, duzenli
oroltklorlo ilgilenenlere ulogocok, klso filmcilerin birbiriy e iietisim kurobilecekleri bir bultenyoytntonmostnq korqr verildi,
Bir federosyon bunyesinde ioplonrlmosrnln bir eok ovontojr vor, En onemlisi ise federosyon
odlno devletten ve uluslororost kuruluglordon modd destei< olobilme ocsrlrQr Krso filmcllerin
orgutlenmesi gerekiyor, Kolrlrm do 619utlenme de en onemli etken olduQuno gore, diyorum ki siz
sinemoseverler gelin berober eolrsolrm,

Gokhqn Grirbriz.









KrsA rilu uzenirue KtsA ain yAzt...
Sinema tarihi, Lumidre'lerin 1895 yrlrnrn 28 Aralrk'rnda Pariste Grand Cafe'de ilk halka

agtk gosterimleriyle baglar. Orlalama iki dakika uzunlugunda, belgesel nitelikte on krsa film
gosterilir. Bagka bir deyigle, sinema krsa tilmle baglar. Ve sinema tarihinin ilk yirmi yth ktsa
tilm tarihidir.

Bu suregten sonra, -dogal olarak bu s0reci yaratrm zorluklarr, ekonomik zorluklar belirle-
mig- sinemantn gittikge yaygrnlagmasr ve genig halk kitleleriyle bulugmasr gtin gegtikge bir
endtistri bigimine donUgmesi ve sanat niteliklerinin yava$ yavag anlagrlmasr uzun filmi or-
taya glkarmtgttr. Uzun filmin krsa tilmin yerini almasryla, klsa filme gok daha onemli, gok
daha ayrtksl iglevler ytjklemigtir. Sinemanrn ilk yrllarrndan soz agarken krsa filmi siiresel
olarak tantmlamtgtrk. Bundan sonra arlrk krsa film stjresel lanrmlamasrndan grkmrgtrr.

Ktsa lilm, uzun film gibi tecimsel beklentilerle tjretilmediginden, sanatsal kaygtlartn en
yogun yagandt$t bir ttlr olarak belirmig, ba!rmsrz grkrglar ve uzun filmi yeni anlatrm olanaklart
getirerek besleyen deneysel yaklagrmlarla onemli bir konuma gelmigtir.

Ulkemizde de sinema krsa lilmle baglar. Fuat Uzkrnay'rn 1914'te gektiQi Ayastefa-
nos'daki Rum anrtrnrn yrkrlrgrna iligkin belgesel nitelikli -haber nitelikli desek daha uygun-
ktsa filmi sinema tarihimizin ilk filmidir. Boylelikle baglayan krsa film tarihimiz parlak bir ge-
ligim gostermez sonraki yrllarda. Bunuel'in "Ekmeksiz Toprak"r lvens'in "Bir RUzgar Oykii-
sti", Nekes'in i'Uliisses"i gibi bir bag yaprt grkrr amrgtrr ulkemizden. Krsa film tarihimiz deyin-
ce; ordu adtna yaptlan Kurtulug Savagr'na iligkin bir dizi belgesel filmden sonra Naztm
Hikmet'in gabalarr karqrmrza grkar (1). 1950'lerde Sabahattin Eyiiboglu ve arkadaglartnrn
daha gok bilgilendirmek adrna yaptrklarr eski Anadolu uygarlrklarrna iligkin bir dizi belgeseli
antmsanz. 68'lerdeki Geng Sinema hareketi ve Artun Yeres, Ali OzgentUrk, Nesli Qolgegen,
Muammer Ozer isimlerini bir kenara koydugumuzda krsa tilmimizin grrrlgrplak kaldrgrni gdrtl-
veririz. Bugijn ktsa filmimiz goklukla sinema sevdalrst genglerin, amatorlerin elindedir. Ktsa
film, sinema okullarrnda okuyan genqlerin derslerinin bir pargasr olarak yer alrp, bir stnav
geQme mantt0t bartndtrdtgrndan yaratrcrlrktan yoksun kalmrg, yoksanmrg, kenara itilmigtir.
Sinema okullartntn dtgtnda bir grup geng insanda harghklarr biriktirerek krsa filmi yagamaya,
yagatmaya gallgmaktadtr. TRT'nin..bu tur giriqimleri destekleyecegi, krsa f ilmi geli$tirece$i
yolundaki umutlarda suya dUger. Ornegin Cem Duna zamanrnda baglayan, genglere krsa
filmi gekme imkanr sallayan girigimi kof glkar. Qi.lnktj TRT gekilecek senaryolart onceden
g6rme gartt koyar yanr sansUr uygulamasr getirir. -Bunu bilen gengler de TRT'ye bagvurmaz-
tar do5allrkla.-

Ktsa filmimize gosterim olanaklarr kapalrdrr. 1935 yrllnda 3122 sayrh bir kanun grkarrl-
mtgttr. Uzun filmlerden once krsa filmlerin gosterilmesini zorunlu krlan kanun, "Devlet ktsa
filmi yaptmctstndan altp salon sahibine verirse, salon filmi oynatmak zorundadrr. Filmi
gostermezse para cezastna garptrrrlrr" der.Ama bugUn bu yasa iglerligini yitir-
mig,sinemalarda uzun filmden once reklam filmleri gosterilir olmugtur.Krsa lilmimi-
zin,dolaytstyla sinemamrzrn kurtuluqu bu yasaya iglerlik kazandrrmakla olur kanrmrzca.

. Bugtin krsa film nerelerde izleyici onUne grkar?Qenlikler,krsa film gijnleri...1967 yrlrnda
HISAR krsa {ilm yartgmasr,krsa f ilmimize az da olsa bir devinim getirmigtir.Daha sonra BUSK
velFSAK ktsa film yartgmalarr bu devinimi yagatmaya gabalamrglardrr.lgS4-1985'te Anka-
ra'da gergeklegtirilen Kurgu Krsa Film Yarrgmasrnr saymazsak Ankara bu ortamlarrn drgrnda
kalmtgttr.Ve sonunda Ankara Film $enligi krsa filme sahip grkmrgtrr. Bu yri Ugi.inctls0 yaptlan
ve her ytl hem nicelik hem de nitelik olarak artan bir grafik gizen yar€ma filmleri, kaderine
terkedilen krsa filmimizi soluklandrrmrgtrr. Oncelikle krsa filmi 8mm - 16mm - Video - Anima-
syon ( 6nUmiizdeki yrl bir de belgesel dalr konulacak ) dallarrna ayrarakbundan once btrtOn
klsafilmleri aynt kefede yanstrran mantrksrzhk ortadan kaldrrrlmrgtrr. Bu yrl genlige 50'nin
iizerinde kattltmtn olugu ve bir.krsrm yapttrn sinemasal -olarak belli bir yetkinlige ulagmast
onemli bir adrmdtr. Mahmut T, Ongoren gelecek yrl Uluslararasr Krsa Film yarrgmast dtizenle-
mek igin girigimlerde bulunduklarr haberi, kugkusuz krsafilm igin umut-dolu bir haberdir.
Evet ktsa filmimiz daha yeni baglryor, krsa yazrmrz burada bitirken...

(1) Naztm Hikmet 1933 - 34 yrllarrnda yok olmakta olan halk sanatlarrmrza iligkin krsa filmler yaptt. (Karag6z,

D0!Un gecesi) Bu filmler belgesel sinema drgrnda Uretitmig ilk krsa film ornekleridir.
Not: Bu yazryryazarken goncel sinema dergisinin 1 saytsindan yola gtkttm.

EGE BERENSEL
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sonolarak da elegtiri ve oneriler yeraldr.
A- Gazetelerimiz

gergeklegmigti:
WSay : 2

uqvililIr fu Yrrnilog olou:

KSSay ; 5
ARKAS. : sEK :2



kimi ve deneyimi agrsrndan bakrlacak olursa,
legtiri gotUrebilecek bir sinema yazarrna daha
I kanltr Cumhuriyet'in kendisidir-
Ekran-Pazar olmak tizere tig eki bulunuyor.

gergektegti. 4 sayfa bagltklartna g6re dalrlrmr gu gekilde

TV 20 gtin (10. sayfa)
Sanat l 6 gOn (1 1. sayfa)
\,ledya lgiin (9. sayfi)
EK12 giin
Ekonomi 1 giin
Sayfalarrn puanlamasr ve sayfa sayrlarrna oranl:

Puan Sayfa OranTV 20 20 2O/2O:1S 30 16 30/16: 1.87EK 43 . 51 43/Si:0.84
:+ 12 giin iginde 43 sayfasrnrsinemaya aytrmtgttr.
(,unes gazetestnin,

84/89:14.42
/89:1.06

da!rhmr:

Ek 11 19 11/19:0.57
HUniyet gazetesinin,

32/26:51.23
8/26: 0.69

lerde veriyor. Sayfa saytstntn sinema sayfa
gi gortiltirse, gazetenin sinema ki.jltUrtjnden
ntn sinema saylasrna orantntn 0.69 yuzdeyle
inde y0zdiigtinrin diler bir kanrtr. Ve bagvriru
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I

kaynagr olarak gosterilebilecek hiqbir yazrnrn bulunmamast da bu kantmtzt destekliyor.
HUrriyet sinema igin yok.

d: MILLIYET: 16 sayfahk gazetenin her hafta verdigi eklerin toplamt da 16 sayfayt

buluyor.
Sinema haberlerinin sayfa baghklartna gore da$tltmt:
TV gUn (2. sayla)
KUltUr Sanat 14 gtin ('l 1-12. sayla)
EK 1 gUn
Sayfalartn puanlamast ve safa saytlartna orant:

Puan Sayfa Oran
TVg9 9/9: 1

KS 17 14 17/14: 1.21
Ekler 41 gtin iginde yalnzca.1 sayfasrnr sinemaya ayrrmrsttr. Yanlrg degerlendirmelere

olanak tantmak igin ekler de!erlendirme dtgt btraktlmtgttr.
Milliyet gazetesinin,
sayfa saytsi/sin"t" sayfa saylslna oranl: 768/24:32
Toplam puan/Sinema say{a saytsl oranr.27/24'.1 .125
Ug puanh sayfa saytst: 0
Vittiyet gazetesi sinema ile ilgili haberlerinin Eogunlu$unu Ktilti.jr Sanat sayfa^stnda

veriyor.'Bu-sayfa igerik zenginligi agrsrndan bakridrgrnda da aynt yerini koruyor. Sayfa
sayisrnrn sinema sayfa sayrslna oraninrn 24.32 olarak gergeklegmesi, gazetenin ortalama

iki glinde bir sinemayla ilgili
loplam puantn Sinema 'in Usti.inde gergeklegmedi$i yaztlartn

yayrnlanrr nitelikte olmasrn gilmemig olm.astna ozen gosterildig.ini

loiteriyor. Ancak buna ragmen bagvuru kaynagr niteligind I yaztlartn olmamasr bUyiJk birgosteriyor. AncaK buna ragmen bagvuru Kaynagr nttelrgrnO ) yazllarln olmamasr uuyurl url

igmaz gibi gorUnuyor. Dog-rusu, Milliyet gibi bir gazetenin boyle bir yaklagrmt gormek insant
dOgUndUriiyor, hem Milliyet hem de bastntmtz agtstndan.

GENEL KAR$|LASTTRMA
Bu boltrmde ioztl edilen farklr kriterlere gore gazetelerin bagart ve dUzey stralamasl yer

alacak.
A- Sinemaya ayrtlan sayfa saytst:

GUneg 89
Cumhuriyet 82
Htlrriyet
Milliyet

B- Toplam puan srralamasr:
Cumhuriyet 112
Gijneg
Milliyet
Hijrriyet 18

C- Sayfa sayrsr/ Sinema sayfa saytst orant agtstndan:
Cumhuriyet 10.2
GUneg
Milliyet
Htlrriyet

D- Toplam puan/Sinema sayfa saytst orant aqlslndan:
Cumhuriyet
Milliyet
Giineg
HUrriyet

E- Bagvuru kayna$t olma ozelligi agtstndan:
Cumhuriyet
Gtlneg
Hiir/Mil

zo
24

95
27

14.42
32.00
s'1.23

t.Jo
t. tz
1.06
0.69

14
o
0
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Dogayr mahveden bir fabirkanrn

tagryan bazr kararlarrn halka danrgrlarak rn
yoksa ijst dUzey yoneticileri taraflndan nrr
alr nmast gerektigi sorusudur.

Kendisi igin onemli sayrlabilecek. ilk
konulu uzun film olan Amator ft979) ile
Moskova Film Festivali'nde birincilik odulu
kazanu Kieslowski. GenE kugaQrn gundelik
gergeklige olan ilgisinin bir bagka isfatr olan
film, gevresi, igi, ailesi ile mutlu fakat silik
bir fabrika igqisinin etine gegirdiQi 8 mm'tik
amator bir kamera ile nasrl etkili hale
geldiginin oykUsudUr. Fabrikada bir
krsrtlama srrasrnda, f ilmin kahraman r

hareketli ve iginde komedi unsuru bulunan
hergeyi geker. Qekecek daha degerli birgey
bulamayrnca tuvalete giden yukiek
memurlan, ljcretini alan orkestra uyelerinr
pe.ncerentn pervaztndakl gurre,crnre,
QeKer.

B" arada, kendini iyice kaptrrmastndan
dolayr karrsr bile huzursuz olur ve fabrika

6,rain
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Kleslowskl arttk bdyle filmler
gekmiyor. Son d6nem filmlerinde, politika
yok denecek kadar az, Politikayt ve
politikacrlarr afl rk sevmiyor.

'Politika ve Politikactlar, sinirimi
bozuyorlar... Bir insantn komAnist ya da
Dayanqma yanltst olmastndan, dinsiz ya da
dindar olmastndan daha onemli geyler
bulundu!unu farkettim. Agk, oliim,
yalntzltk, nefret, kaygt gibi... Bunlar pek
sdzilnil etmediSimiz ama birlikte
yagadt!tmtz, hayattmrza yon veren
geyler"...

Kieslowski, belki bunlartn bir yanstmast
olarak, Sina Da$r'nda Musa'ya inen On
Emilden vola etktp, on bbltimltik bir dizi
hazrrladr.'6Uaime Uzerine Klig[)k Bir l-iin
ve Agk Azorine KlEllk Bir F/m yani bu TV

ve Agk Uzerine KUgtik Bir Film ayrrca 1.6-25

Nisan tarihleri araslnda 2.si yaptlan lzmir
Film Festivali'nde gosterildi. Dekalog her
ne kadar On Emir'den' yola qtktlarak
haztrlanmtg olsa da dinle fazla ilgisi yok.

izleyiciye br rakt ltyor.

K,$

Senaryolartnr Krzysto{ Kieslowski ve
Krzystof Piesiewic'in yazdr$r bu filmleri On

Emir ile kargrlagttrmalt olarak sunuyoruz.

sirrru ozerine(uQur





6. Zina etmeYeceksin!

Keser.

7- QalmaYacakstn
DEKALOG 7:

nl de$igtirmeQe
a'Ya gitmeYe karar
bagvurur. Majka'ntn
r<tctstdtr Ania ise

gerqekte Majka'nrn ktztdtr. Bu gergek, btr

dUn Rnia'ya soylenir. Babastntn, gehir
drgrnda bir klUbede yaSayan Wojtek;
okjugumun agrga grkmasryla olaylar geligir.

9. Komgunun kartstna gqz
dikmeyeceksin !

DEKALOG 9 :

gekilde geligir.

10. Komgunun mallarlna gtiz
dikmeyeceksin

DEKALOG 10 :

Babalartntn cenazesi dolaytgtyla

Kaynakga:

O Ankara-Potonya Kiilttir Ategelifli Sinema

D6ktimanlart
o lbrahim Altnsay: "Kieslowski ile Sdylegi"

Nokta, Nisan 1989

C Film Guide 1988-1989'

O 8. ve 9. lstanbul Fitn Festivali Ka6loglarl

8- Komguna kargl Yalan tantkltk
etmeyeceksin !

DEKALOG 8 :

Algakgo-niillU, sevecen, akrllr bir kadtn

otan Zbtii U niversitede ogreti m gorevJisidir'
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Senaryo nedir?... Baztlartntn diJgUnd0$tj
gibi bir yaztnsal metin midir?... Film yaptm

agamasrnda senaryo ne derece etkilidir?...
Ulkemizde senaryo ve yarattctlart onemse-
niyor mu?... Bunlar senaryo hakkrnda bir
grrptda stralanan ve asltnda sorulabilecek
pekgok sorudan sadece birkagt...

Sinemamtztn sorunlart var, Ancak "Qu

en 6nemli sorundur, onu gozersek hergey
hallolacak' demek fazlaca iddialr ve hatalt

bir saptama olur. Sinemayr bir bUtijn olarak

diigUnmek ve oyle yaklagmak gerekir. Her-
hangi bir agamada grkacak purtlz, bi.rtiintj
etkileyecektir. Bu anlaytgla, az 6nce stra-
ladtlrmrz ve daha da stralayaca!tmtz soru-
lartn tgtgrnda 6nemine inandt!tmtz bir soru-
nun, senaryo ve senarist sorununun
dtiktimiinfi yapm aya gal tgaca$ tz.

Senaryoyu tamamlanmamtg bir yaptt
olarak tantmlayabiliriz. Tamamlanmast
ancak gekimin gergeklegmesi, f ilmin goste:
rime haztr hale gelmesi ile mtimkUndtir. Yo-
netmen ve oyuncular igin yazrllr. Filmin her
antnt anlatacak denli ayrtnttlt ya da sadece
fikir verecek denli kabataslak olabilir.

Senarist, uzun gabalartntn sonucunda
sinema denen karmagrk btittintin ancak bir
pargasrnr yaratrr. Ne bir roman yazart gibi

"benim kitabrm" ne de bir ressam gibi"benim
resmim" diyebilece$i bir yaprtt vardrr. Film
bitti!inde filmin hukuki sahibi yaptmcrdtr.

Senaryo oncelikle senaristin kafabrnda-
ki biqimlenigin bir tlriinUdi.ir. Bu bigimtenigte
senarist kendi duygulartnt, bilgilerini de-
neyimlerini kullantr. Yeni bir evren kuracak
olan senaristin derin bir birikime, bu birikimi
sinema dili ile anlatabilme yetisine sahip ol-

DerYa AKBURAK
bilmek mijmkUn. Ancak yanrt bu kadar basit

degil.
Acaba, sinemamtztn birikimli insan aqt!t

mr var? Yoksa birikimli insanlartmtz harcanl-
yorlar mt?

Konuyu e!itim agamasrndan baglayarak

ele alaltm :

Sinema okulu olarak adlandrrabilece$i-
miz okullartn saytsl son derece az. Bunu te-

lali eder diye dUgiinebilecegimiz Bastn-
ma iizerin-
derslerinin
emeYece!i

agrkttr. Ve boyle olmast hig de gaglrtlcl

degildir. Senaryo dersleri herkesi senarist
yapamaz. Ancak, bu konuya ilgi duyacak'
gaba gcisterecek yetenekli insanlart ortaya
grkarmada, yonlendirmede etkili olabilir.

E$itim sorunu ile iligkili olarak kaynak
yetersizli$i de belirtilmesi gereken bir
sorun. Kitaplaqtt rr lm t9 senaryolart n d t9t nda,

M. Chion'un "Bir Senaryo Yazmak" ve M.Tali

Ongoren'in "Senaryo ve Yaptm l-ll" adlt ki-

taplartndan bagka eser yok. Senaryo yaztm

teknigini 6$renebileceginiz, kafantzdaki so:

iulart yanttlayabilece$iniz sadece iki

kitap... Tabii, yabanct dil bilmiyorsantz.
Bu sorunlarln Oslesinden gelip senaryo

le ri n i gosterebi lme olana$t n t vermekted irler.

Senarist olmayt bagarmak sorunlarrn bittili
anlamtna gelmiyor. Senarisl senaryo yaza-

bilmek igin ikinci bir gelir kayna$tna ihtiyaq

duyar. Nitelikli bir senaryonun yaztlmast se-

naristin ytllartnt bile alakih. Senarist ya ktsa

s0relerde piyasa sena4f,an 0ref,rneli' ya aq

kalarak sanat eseri yarfrna1,a gabalamalt

ya da bagka bir ugraqla lcrdine ekonomik
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destek saglamaltdtr.
Kimi iilkelerde seneriste seriaryosu kar-

gr I r$ r birkagy r I geginmesine yetecek ijcretin

odenmesi ile gozillmUg bir sorun,bu...
Bizde ise imdada yetigen, onemli bir ku-

rulug olarak TRT'yi goruyoruz. TRT cazip
yanlartntn yant slra kendi yaptlanmaslnln
getirdigi ek yUkiimltrltjklerle grkar senarlsti n

kargtstna. O, bir aile kurulugudur. Do$alltkla

sansUr ikiye katlanrr. Daha genig ve hetero-
jen bir kitleye seslenirken "halk neyi ister?

ne en qok izleniyor? Neyi yazsam gekilir?

sorulart gUndeme gelir. Bijlent Oran'tn deyi-

mi ile "Yegilgam'a dtjqman" aydtn kesim

dtgrnda kalan normal izleyiciye yonelme 9a-

balart ile kargtlagtrstntz. Yine Bulent Oran

"Kitle be$enisini kazanmantn en kolay yolu'

denenmig ve go$unlu$u etkilemig konulara

el atmakttr" diyor Fatma Oran'la yapmlg ol-

du$u reportajda. Bunun drgtnda yapa-

ca$tntz' Ugukfilm ya da Uqukdizi" UretmeK

olur.
TRT'nin 25. Yrlr igin duzenledigi "Geng-

ler igln Bir Btili.imliik Televizyon
Filmi Ozel $artnamesi"nde' Eserde
Aranacak Nitelikler baglt$.t ile yaytnlanan

stntrlamalar genel durumu bir olgijde dile ge-

tirebilecek ozellikte:
"1. Eserler, Anayasantn dayandtQt temel

gorUgler ve ilkelere uygun dUgi.lnce tarzlna,
Ttirk toplumunun gagdag uygarltk dtlzeyine

erigmesi amactnl gUden, AtatUrk ilkeleri ve

bu ilkelerin getirdigi dUnya gorUgUne yagam

tarztna, TRT mevzuattna ayktrt olmamaltdtr.

2. Segilen tema hiqbir ideolojiye hizmet
amact gtitmemelidir. Moral ytktcr, yerici,

miihtehcen, anlamstz ve insan haysiyetine

ayktrt olmamaltdtr..." Herhangi bir nedenle

senaryonuzu reddedilmig bulabilirsiniz. Se-

naryonuzu birileri rahatlrkla moral ytktcl, ye-

rici ya da anlamstz bulabilir.
Hergeyin bir kolayl var. Edebi uyarlama-

lar tantnmalartntn getirdiQi avantailartn
yantstra, denetimden geQmeye aday yapt-

lardrr. Olay org0sU, kahramanlar az Qok

oturmugtur. Edebi dili, sinema diline Eevir-
meniz yetecektir.

Senarist kogullartn etkisiyle kendi ken-

disini stntrlamak zoruhda kaltr' OtosansUr

olmazsa, sansilriin eninde sonunda sena-

ristin kargtstna dikilecegi gijphesizdir' Se-

naryo agamast, geri donUgtl en kolay aqa-

madtr. Kimilerince brttikten sonra gosterime

girmeyecek bir f ilmi gekmenin de anlamt ola-

maz. Eh, en uygunu filmin gelecegini sagla-

ma almak ve senaristin dilglem alantnt da-

raltmakttr. Bu likir zaman zaman oldukga

tutulmug, hatta bir donem yegilgam'da
"sanstir Senaryoculugu"nun baggos-

terdigini biliyoruz. Siz oyktintizU ana

hatlirryla belirliyorsunuz; sansiir
senaryoculart onu bir gilzel ktlf tna uydurup

"saktncastz" hale getiriyorlar. $imdilerde
senaryo denetimi yUrUrliikte degil' Yine de

bunun sonucu de$igtirdigi s6ylenemez'

Bunlartn iizerine bir de Ulkenin lilm

gekme kogullartnt sinemanln vardtgt aga-

mayr vb, gozonUnde bulunduracak olan se-

narlste hareket edecek minicik bir alan'kalt-

yor ancak.
Senaryosunu bitiren senarist igin bu kez

unu
yor.
dil-

lyor'

Belki de senarist "SenarYosunu

likler gergekten de filmi daha gtizele gottjr-e-

bilecek mi? Senarist, uYumlu oldu$u

yonetme,ni seQme "ltrksi.ine" sahip mi? ESer

acelesi yoksa sahiptir. En uygun gartlarl

bulana kadar senaryosunu vermeyebilir
agtdan
geqln-

f

gUtlen-

mesinden daha fazlastna gereksinim var'
ini ciddiYe almalt;
glar halkla iligkiler
yaflgmalarlna Yer
da onemlisi orgUt-

lenmeliler.
Senaristlerin karqr kargtya oldu$u kogul-

lar diger sanat dallartntn kogullartndan

soyutlinamaz. Qoz[jm, sanata gosterilecek

duyarltltktad tr.

t
l

II
I

t
t

t



tsw PRNIER

1941 yrlrnda tipik bir Franstz kenti
olmasrntn yantsrra Lumiere kardeglerin
'sinematograph'r, ilk kez kullandrSt yer
olmast agtstndan da sinemantn do$du$u
gehir olarak ayrr bir onem tagtyan Lyon'da
doldu. Lyon'un kentsel ve killtilrel dokusu
Tavernierli derinden etkilemig ve ilk uzun
metrajlr fifmi olan L'horloger de Saint-Paul
(Saint-Paul Saatgisi'bu en ince aynntlstna
kadar tanrdtgt kentin dekorunda gekerek
kenti ve insantnt anlatmayt tercih etmigtir.

Tavernier'nin sinemaya olan tutkusu
12-13 yaglannda azar azar filmlei seyredip
y6netmenlerle ilgilenerek bagladt. Onu
heyecanlandtran ve hayranlr$rnr kazanan ilk
y6netmenler John Ford ve William Wellman
oldu. 16-17 yaglartnda ise sinemaya
aragtrncr ve inceleyici g6zle bakmantn
6tesinde filmleri ve yaprlrglartnt 6$renme
iste$ine kapldr.

Sinema dilnyasrna bir kogesinden de
olsa girigi Sorbonne'da Hukuk e!itimi
gdrdiilii yrllara dayanrr. Bagta teorik e$itim
olmak Uzere biittln sistemlere bog kaldrran
yaprsr onu Fransrz sinsmasrhrn Yeni Dalga
6ncesi ddneminin btiyilk isimlerine
y6neltmigtir. Sorbonne'da gtkardtklart
'LEtuare' adrndaki sinema dbrgisinin
kendisine kazandrrdrgr gazetecilik

yagamrnda gok onemli bir yerlere sahip olan

Melville'le, ayrtca Roberta Parrish ve

Dolmer Daves ile sallam'arkadagltklar
kurmugtur.

llk zamanlar Georges de Beauregord
adlr bir yaprmctntn yantnda elegtirmenlik ve

basrn dantgmanh!r yapan Tavernier'B dizisi

Amerikan Filmleri' Uzerine yaptlgl
aragttrmalart ve Amerikan Sinemastntn 30

yrlr adlt yaptttnt 'bu donemde
gergeklegtirmigtir.

L'horloger de Saint'Paufde bir ilk
olmasna ralmen yeni fikirler, ytiksek bir
kalite ve kusursuzluk vardtr. Senaryosun-da
Aurenche'tn biiyilk katkrlart olan film
Tavernier'nin kendisine yaktn, kigisel ve
hatta otobiyografjk olarak tanrmlanabilir
niteliktedir. Yaratma mekaniznrastntn ilk
plandaki onemi bu filmlerden itibaren goze

garpar.
Yine Aurenche'la ortak bir galtgmantn

UriinU olan ikin-ci Jilm Oue La Fbte
Commence (1975) ($enlik baglastn)
Franstz Devrimi dekoru 6niinde geQer.

Aurenche ve Tavernier ssnarYoYu
yazarken kendilerinin hoguna gideni, onlart

duygulandtrbnt ve heyecanlandtrant
yazarak birgeyler grkarmayr esas almtglar

ve tarih ya da pskoloii gibi konulan pek
dikkate almamlglardt. Bu Tavernier'nin
san at 96 rii gii nii birsm lendhen bi r giliii gtii r ;

"Aurenche bana allgtlmamrgl ve giiri
ri$retmig olan kigUif

Que La Fde bmmercCl bir Ytl sonra
(1976) Le Jtge et fassassin (Yargtq ve
Katil) .izler. Psikolojik sorunlart olan bit
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santk ve onu yargllayan slnlfsal de$erlere biqimiyle deQerlendirilebilece$ini
inantyorum.""'-i'"u"rni"r {ilmlerinin btjttjnlii$t)

karakterler yon0nden baktltnca onaya

;k;;.'-At^,' zamanlarda aln sosYal

cevrelerde doQmug da ol

h"p "Yn' 
baglamla bi

gegmigleri, ailelert'
JUgti nceteriYle baglrdrrlar

birer insandlr.- 
Her karakter anlattmda arka planda yer

"f"n'u" 
onun kaderini olugturan biitlln bir
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ailevi, sosyal, ekonomik, politik 96ri.inttjyle
ayncaltgtnr korur. insanlarr toplumdan
aytrmaya ve ideolojik' dilgiincelere gerek
yoktur. lgte gti ncel ligi yakalad rQ r dord ij ncij

s Gafis (grmartrlmrg
banliyolerindeki yagam,
bu toplumsal baglamda

Enfants Gat6s'in
gi.incelliginde, bir bilim kurgu fantazisi olan
La Mort En Directin (naklen 6lrjm)
gelece$e dair zaman 6rgrisune atrlan
adtmlar ve toplumsal taglamalar harmonik
bir gekilde geligir.

Vacances'de (Bir haftalrk tatil) ise yine
gtincele donUg ve alttan alta feminist bir
yaklagrm sezilir. Agrkga leminist fikirlere
girmeden gUncelbir burjuva kadrn bilincine
ydnelig vardtr. Zeki ve duyerlr bir kadrnln

ise Nazrm Hikmet'in "Yansl buradaysa
kalbimin yansr Qin'dedir, doktor" dizeleriyle
yapar girigi. Bertrand Tavernier'nin film igin
sdyledigi gu sozler ise filmin yonetmen
agrsrndan onemini ortaya koyar : Une
Semaine Des Vacances ile ilerleme
kaydettim. Bazr geylerden kurtuldum,
bigimsel olarak, plastik olarak ne yapmak
istedigimi gormeye baglad rm".

Tavernier ashnda politikayla yakrndan
ilgili olmasrna ragmen militan olmaktan
kagrnrr. Cezayir savagrndan yaratrcrlann
haklarrna, feminist hareketten gocuklarrn
bagtna buyrukluguna kadar higbir konuya
girmekten gekinrnez. Politikaya olan yakrn
ilgisinin en agrk g6rUldtigii az ise Coup de
Torchon (Toptan Temizlik)'daki
emperyalist dUgtinceye kargr kigisel
isyanrn varh$rdrr.

Bunu Tavernier filmografisinde onemli
bir yeri olan Un Dimanche A La Campagne
(1985) (Krrda bir pazar) izler; Un Dimanche
A La Compagne benim igin gok degerliyse
nedeni gudur; bu filmde benim igin gok
onemli bazr plastik ve duygusal arayrglarrn
uzantrstnr 96riiyorum. Belki de bugtine
kadar bastrrdr!rm hergeyin. Biraz da filmin
tUmrinUn bir tutku ortamrnda yaprlmrg
olmasrndan.-."
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(Beatrice Tutkusu) 14. yUzyrlda S"9"1 Ye
ievgi Uzerine yaprlmrg bir trajedidir'

Baiasrnrn sorunlartna kargt koyan bir ktztn

hikayesidir. Tavernier'nin en hassas ve

iaen titmi olarak delerlendirilen La Vie Et

Rien D'autre (1989) (Aslolan Hayattrr)'da

ise l. D0nya Savagt dekorunda savagln

vahgeti ve insanlar itzerinde yaptlOl ylKlcl

etkiler iglenir.
dalga sonraslnln en

o enlerinden biri olarak

h r tarzr benimsememig

v $igkenligi, konulartn

gegebilmektir".
Bertrand Tavernier'nin sinemast

kugkusuz duyarlrlrgrn sinemastdtr' Insantn

duygusal dUnyastnt allak bullak eden

iste[ter, b€5e0iler, gerginlikler, tutkular;

insanla bulugma Yenidir' I
Filmografisi
,|*;s- Boiser de iudas (Buseler episodu) 

.

1 964 IJne d'ance explosive (ians ve ASk

ePisodul

1 g74 L'horloger de Saint-Paul

1975 Que Ia fee commence

1976 Des enfants gatas

la Ouestion

1g7g La lvk,tt en ditect

Rue du Pied de Grue

La ltbrs aux dents

1g8O IJne semaine de vaan@s

1981 CouPdeTorchon

1984 lJn dimanche A la camPagne

1985 MixissiPi Bluer

1986 Autou de minuit

1987 La Passion Beatice

1989 La vie et den d'aute
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legiden soz agmak istiyoruz. Sinekam-Der
Genel Bagkanr lvluzaffer Higdurmaz ve de-
ren$in ydneticisi Mengti Yegin'in konugmacr
olarak katrbrgr sdylegiyi Omer Tuncer yo-
netti.

llkin sorunlar konuguldu.

bir
h 1,

S6
k1-
ren en etkili arag oldulunu s6yledi: Ve ko-
nugmastna goyle devam etti.

'Ulusal sinema
kameranrn ilk kez
yrl gegmig. Bir ins
say.rlabilecek bu zaman dilimi iginde, sine-
ma galrganlarr igin ne yaprlmrgtrr. Sinema
yasa tasarrstnrn Mecliste oldugu gu gUnler-
de hep yaprmcrlar adlna isteklerde bulunul-
mug, de heoonlartn rut-mustur. ev-lerinde, aQ-

kenizde Amerikan lilmlerine getirilmesi
di.igUntilen krstlamalarr kaldrrrn." Sinema
galtganlarr hala yasalan olmadrgrndan, iggi
sayrlmamaktadu. Oysa bir gekim alaO iggi-

gorta primi yatrrmamaktadrrlar. Birkag istis-
na da gozijm degildir. TRT sinema
gahganrnr, istispa s6zlegmesi gibi tek taraflt
bir anlagmayla ba!lamaktadrr ve sigortalt
saymamakta, sigorta primlerini yatrrmamak-
tadrr. Her tiirlti iklimsel, yagamsal kogullar-
da gahgan sinema emekgileri adrna higbir
yasa yoktur. Onerilen yasa tasansrnda da
dtlgtintilmemigtir. Krsa vadeli SSK borglan-
ma yasalarr gz0m de!ildir. Devlet sinemayt
d u gU necekse bir btlttl n olarak d ti gii n melid ir.
Kapitalist tilkelerde.devlet sinemast olmaz,
olmamalrdrr. Her yeni gelen hijkiimei kendi
dtjg0n gizgisindeki filmleri kayrracak, kargr
dtlgtinceye higbir zaman odtin vermeyecek-
tir. Sinema ba!rmlr olmamalrdrr. Altyapr
hemen kurulmahdrr. GtinrimUz teknolojisine
uygun sttjdyo ve platolar yaprlmaldrr. Filmin
gekim alanrnda bugiJn 30-40 yrlhk makineler
kullan rlmaktadrr. Teknik malzems yenilen-
meledir. Sinema devletten ba!rmsz olmah,
ozgUn yapilar desteklenmelidir. Film yaprm-
crlarrna verilecek kerdiler, halktan alrnan
vergiler ya da fonlardan sa!lanmaktadrr. Bu
krediyi verecek kurumda, KUltrir Bakanh!r
Sinema Dairesi Bagkanlrgtdrr. Krediler dev-
letten ba!rmsrz kigilerden olugacak kurum
tarafrndan verilmelidir. Bu olugum iginde
bilimadamlarr; dtlgtini.irler, yazatlar ama
{azlastyla gergek sinemactlar olmahdrr. TRT
kurumu oz ktiftilrtimiizti yok etmektedir. Sa-
bahrn erken saatinden gecenin yansrna
kadar, yabano diziler bizim dilimi/ve diya-
lekti!imizle oynamahadrr. Bu kiiltiiriimiize
indirilen bir darbedir, hem de devlet des-
te$iyle. TRT, kilhiir ve belgesel agrrhkta ol-
mayan dizileri altyazrlr gostermelidir. Devlet
sinemaya sahip grkacaksa kendi politikasr
adtna delil, sinema sanattntn gagdaglag-
masr adrna sahip glkmaldrr.

SaSltk ve Sosyal Yardrm Bakanlr!t'na
gittik bugiin. $oyle bir, (elindekini gostere-
rek) galtganlarrn sosyal giivenligiyle ilgili bir
kitap hazrrlamrglar, Bu kitap bize kesinlikle
hitap etmiyor. Qtlnktl patronlan yani yaprm-
crlarr ba$layrcr hiqbir yasa yok. Filmin alanr,
di$er yasalarda da belirtildigi gibi belli bir yer
deQildir. BugUn sokakta galrgrnz; yarrn fabri-
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b hastane gibi higbir haktan yararla-
namamaktad r rlar. Yapr mcr lan m rz I n higbiri si-

i sayrlarda daha
psaytct bir biqimde dile geti-
rarak genlikte yaprlan soy-
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lar. Boyle birgeY olabilir mi?
Ti.lik filmieri Sinematek'i igin salon is-

laqtmlartn de$i9im
Tiirk sinemast

mek ktsa f ilmcisin
gok genig bir goril
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(1963) ile a elegtirmenlerinin
odUli.inti k ir yrl sonra yaPtt$t
"Benim Sevgi daha sonra hemen her

Bu ytl 9. su yaprlan Uluslararast
istanbul Film Festivali'nde birbirinden tinlti
sinema ustalarrnrn tjnltj yaprtlarrnr izledik.
Bu festivalin de en ilgi geken boltrmij her
zaman oldu!u gibi "Ustalara Saygr" boliimU
oldu. Bu ustalar arasrnda yurdumuzda
hemen hemen hig tanrnmamrg pir Macar
sinema adamr da vardr. Bu sinema adamr
yapttgr filmler ile Macaristan'r bir donem tek
bagtna temsil etmig olan Miklos Jancso idi.
Aynr zamanda ulkemize gelip Uluslararasr
Film Jtlrisi'nin bagkanh$rnr da yapan bu Unlii
sinemacryr biraz olsun tanryalrm istedik ve
hakkrnda gunlarr bulduk :

Miclos Jdncso 27 Eyftl 1921 Vac
do$umlu. Once Romanya'daki Kolozsvar
Universitesi'nde hukuk egitimi, daha sonra
folklor ve sanat tarihi, 1944'de Budapegte
Dramatic ve Film ,Art'a girig, 1950'de burayr
bitirig. Evlilik, hem de kiminle? Kendisi gibi
gok ilnlti bir Macar yonetmen olan Maftha
Meszaros ile. 50'li yrllarr gegitli tUrde 60
kadar krsa film yapmakla gegti. Bu arada
Qin'e gitti ve orada da gegitli dokirmanter
I lan

f ;l]
f

galrgaca!r senaryocu
ilk galrgtrgr film oldu.
n dUnya'da duyulmastnt

f ilminde
Gyula H
1965'de
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legtirmene gore en iyi filmi
nd-Up" (Umutsuzlar)'t gekti.

Film Festivali'nde en iyi
iilirnti almasrnt sa!ladt. AYnt

gektigi "Red Psalm" (Ktztl

tekrarlryan Jancso bir donem
r'nrn adeta tek ismi idi.

Geni$ Macar, ovalan devamlt dolagan

atlrlar, giirsel bir havada gegen kadtn-erkek
iligkileri, kisa diyaloglar, devrimci garktlar ve

koreografik nitelikteki danslar, aynl
oyunculartn yUzlerinin tekrar tekrar
gosterilmesi, seyirciyi sarslct goriintiiler,
daima hareketli bir kamera (ktvrtlan'
dolagan, yiikselen, algalan), uzun-plan
sekans'lar, zihni meggul eden soyut
konular... igte tUm bunlar Jancso'nun o
kUgtjk, giddetli ve renkli dUnyastnt olugturan
pargalardtr.

Bize gore bir sanatgryt en iyi gene o

sanatgrnrn kendi s6zlerinden tantyabillriz ve

tabii bir de kendi yapttlartndan. O y0zden
biraz

J
olay
kavr



biz size Miklos Jancso ve onun her Jilminde
beraber galrgtrgr senaryocu, Gyula Hernadi
ile yaprlan bir soylegiyi aktarryoruz. Bu hem
Miklos Jancso'nun sanatgt kigili$i hem de
ydnetmen-senaryocu iqbirligi hakktnda ilgi
gekici bir ornek olacaktrr.

Varhkbillmsel blr cinayet lilmi :

Soru- Uzun bii aradan sonra son
filminiz olan "Ganavarlar Mevsimi" - ki
1986'da yaprlmrgtr - film sttldyosunun ve
meslektaglan n rz In iste m leri Uz erin e
gosterimg girdi. Gdsterim programt
istemlere yanI vermek iizere mi ayarlandt,
yoksa ttimOyle sizin segiminiz miydi?

Jancso : Bana g6re bugilnlerde birine
sabit fikirlerle yaklagmak ve ona film
yapmasr igin haskr yapmak dogru degil.
l-llerkes az gok bagarrh olmayt, kuramlart ve
dijgiinceleri igin imkanlar yaratmayr dener.
B u yUzden son senaryomuzda f ilm
srttjdyosuna bagvuran..sadece bizdik ama
bu ilging birgey degil. Onemli olan nisanda
gekmele bagladrgrmrz filmin (isa'nrn Yrldrz
Fah) sonucudur.

Siorg : Film igin tasarladt$tntz isim
biraz krgkrrtrcr de!il mi? (isa'nrn Yrldrz Fah)

Jancso : $tiphesiz ki iginde krqkrfirct
olaylar var. Zaten filmin ismindeki iki

olugtururlar. Qtinkii kiliseye g6re "lsa'ntn
Yrldrz Falr" olamazdt. Filmde ise lsa'ntn altn
yazrsrnr Tanrt'ntn istekleri de$il, ytldtzlartn
konumlarr belirliyor.

Hernadl : Ortaga$da bir rahip bir gegit

yrldrz falr hazrrladt$t igin yaktlmtg.

Soru : Ve belki de siz de Yanmak
istiyorsunuzdur. Niye bu tip bir f ilm
yapm aya karar verdiniz?

Jancso : Filmin senaryosu Hernadi'nin
krsa oykUlerinden olugan bir kitabtndan
alrndr. Film bu oyktilerden yalntzca bir
tanesini igliyor, Ama oykUyii yansttmtyor.
Yani bu bir uyarlama de$il.

Hernadl : Bu tasarlmrz da ttpkt diger
tasarrlarda olduQu gibi iyi bir film yapmak
tizerine konugurken geligen dUgilncelerle
olugtu. Orne$in, bir oykil ister az ilging'
ister qok ilging olsun filozofga bir
uyarlamayla, seyirci ve daha genel olarak
soylersek ttim diinyayla iletigim
kurabilirsiniz. Tabii burada Jancso'nun
kendine ozgU metodlartnt ve stilini de
hesaba katmak gerekir. Ayrtca biz bu filmin

daha 6ncekilere benzememesi gerekti!ini
dUgiindUk. Bu yiizden bu film bir'kent'filmi
olacak yani "Canavarlar Mevsimi' 'nden

daha degigik" O lilm do$anrn eteklerinde
gekilmigti. Onun dogal ve de$igik set dijzeni
ve sistemi bizim igin onemli bir avantajdtr.kavram ana konuldu$unda bir zttltk
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Bu film diger birgok Jancso filmine gore
daha gerqekgidir.

Soru : Pekiya gimdikifitm?
Jancso : Evet "isa'nrn Yrldrz Falr" gu

gtinlerde Budapegte'de gekiliyor. Bu felsefi
bir temele oturtulmug bir gegit cinayet
oykUsti.

Soru : Bunu biraz agrklar mlzrnrz? Ne
demek felsefik temele oturtulmug?

Hernadi : Bu film gerqek suq ogeleri ile
donatrlmrgtrr. Fakat 6ykU birtakrm garip
olaylar sayesinde felsefi bir metafora
doni.igmektedir.

Soru : Tekrar "Canavarlar Mevsimi'ne
ddnersek; sizinle daha onceki
konugmamrzda bu lilmin kendi
deneyimleriniz ve dUnyaya bakrg aqrntzln
bir ozeti oldugundan bahsetmigtiniz. Sonra
neler oldu veya sizce neler degigti?

Jancso : $tiphesiz bu ozetin sadece
belli bir briltimtiydU. Film, "trpkr bir medyum
gibi", komplex sorulara cevap vermekte gok
ilkel kalrr. Ayrrca ga{dag sinema -bu
s6zden bugtinki.i sinemayr kastediyorum-
sanatrn baglanglcrna donmektedir. Mesela
basit oykiiler ve teknik agrdan ilkel
yaziar... Bunun sonucu olarak "yansrtrlan"
mesaj, bundan 20 yrl oncekinden daha
anlamlrdrr. Gtinrimuzde film

birgeyler yapmaya gabalar. Yani sadece

haberlerde okuduQumuz ve algrladrgrmrz
geyleri, gtinltik hayat oyktilerini veya bizt
gagrrtan olaylarr degil aynr zamanda bir
gegit "sUztllm0g" gergekligi anlatabilmek
igin film yapmaya galrgmak Yani gergek
de$il, ama onun tam bir kopyasr. Bugtln bu
dUgtjnce genel olarak ragbet gormez. Buna
ra$men biz hAlA bu sanat bigiminin bize
sonsuzlugu (6lUmstizlrigtrn) kaprlarrnr
agtt$rna inanmaktayrz.

Hernadi : "Canavarlar Mevsimi"
dllnyanrn bugljn geldigi konum ve onun
gozUlemeyen problemlerinin bir ozetidir.
Aynt zamanda, az Qok, mantrk ile
mantrksrzhk arasrndaki o hig bitmeyecekmig
gibi gortinen savagt satirik bir gekilde verir.
Oysa insanlar filmin bu yonijne hig dikkat
etmediler ve bunu anlamak igin gayret
gostermediler. insan iligkilerinde varolan
absi.irdltik "aile, agk, politika, saldrrganhk,
agnostizim, vb." ve hayatrn mantrksrzlrgrnrn
absrjrdlU$U filmin igindeki oyktintjn felsefi
Qatrsrnr olugturmaktadrr. Ve birgey daha :

Bu f ilmde umutlarrmrzr periyodik bir gekilde
izleyebiliriZ. Bana 96re umut, insan
dogasrnrn en derinlerine gomtilmiigtijr. Her
insanda, hatta hakkrnda idam cezasl
verilmig olan birinde bile son ana kadar umut
vardrr. insan higbir zaman olilmii kabul
etmez. Ne tek bir birey, ne de tUm insanlrk...

Qtlnku insan varoldukga ol0m, oliim
geldiginde insan varolmayacaktrr.
GUnahlardan annmayr beklemek insanlar
iqin daima olacak bir ihtiyagtrr. Yok olma
tehdidiyle kargr kargrya oldu!umuz gu
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ditnyada insan canlr kalmak istiyorsa yeni
bir gagr takip etmelidrr.

uQUrumunun kenarrnda sallanmaktayrz.
Belki insanlrk bu durumu bilmemezlikten
gelerek kendini savunuyor. Qtjnktj telaga
kaprlmaktan ve aklrnr kaybetmet<ten

fgrkuyor. Quphesiz insanlrgrn toplu
felaketlerle kargrlagmasr efsanelerde ilk
defa iglenen bir konu degildir.

. Soru : Sanat, ozellikle de sinema,
halktan bahsetmelidir. Siz bu konuda ne
dersiniz?

Jancso : Bana kallrsa sanat henrlz

onaytantr. Film estetigi egitimi sinemaya
di.igi.jncelerin ve duyarligrn geligmesi
agrs r ndan yararl r olacaktrr. Sinemi eg itim ine
gereken onem verilmelidir.Tabi burada
egiti m'den kast r m literatrl riln onerilmesidir.
(88 Hungarian Film Bulletrn,den Qeviren Emrah OZEN)

orueuli rirureRi :

KAYNAKQA
1) Drrectors & Directions (J. Russel Taylor)
2) Internationat Film Guide - 1988
3) Light and Shadous - T.Bahn _R. Stromger
4) American Film June 19g7
5) Film Comment March 19gg
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B llamak iEin olmadrlr muhakkak. Qiinliii rastgele miizikler gahnmaktaydr'

Falanc ne esnasrnda filanca parga gahnacak diye bir kural da yoktu' Ayrtca sinema'

sanat ta unun yedinci hanesinl daha adrnr kazdlrtmamlltr. Filmler daha gok belgesel

t

Se ssiz

$imdi burada biraza durahm ve kendimize !u soruyu soraltm : Neden beq-on dakikahk

film par<;alarr igin mtizile gereksinim duyulmug?

Bu soruya bir siirti yanrt dnerilmiqse de higbiri tatmin edici delildir.
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konulu filmler krsa zamanda ortaya grktrlar Bu dururnda ufak bir estetik krrrntrnrn, sinema
diinyasrna atrhverdi!ini diigiinebiliriz.

Birgok araqtrrmacr en biiyiik nedenin proje-ksivon aietinden kaynaklandrlrnr ilcri
siirmektedir. O dcinemlerde projeksil,on makincleri salonda bulunurdu vc cahsrrken oldukEa
rahatsrz edici sesler grkarrrdr. Mtizigin amacr bu giiriiltii)iii cirtrnekti. Bu iddia sinemanrn
ilk yrllarr iqin oldukga tutarh goztkmektedir Ama sonraki yrllarda projcksiyon
makinalannrn salonlardan grkauhp ayn bir yere tasrrurlasrna karqrn miizik yine de

sUrmii!tiir.
Bir bagka di.iqiinii5, miizikodramatik agrdandrr Qalrn mUzikodramatik tiiri.i olan Opcra

bir bakrma toplu bir sanat tiirijdijr; igindc nriiz-ik, balc, cdcbiyar, tiyatro, vardrr. Sinema da,

bu bakrmdan, bir mrizikodramatik tiir olma potansiycli tasrr Opcra'dan eksili mr.izik,
fazlasr fotolrafqrhktrr. O halde sinemay,a bir tek ntriz-ik uyarlama ile bu kolayhkla
sallanabilir Soziikmektedir. Ne var ki cstetik icin yaprlan yorum bunun igin dc gegcrlidir.

Bir baSka nedcn, sessizlili aqma cabasrdrr. Projeksiy,on makinasr ve izlcyicinin
grkardrlr giirr.iltii drsrnda filmlerdc mutlak bir scssizlik hakimdir. Bu sesiz-lik ncdeniyle
seyircinin konuya girmesi giiglcqir. lnsan qevrcsini dul,ular; ilc algrlar. Insanlar iqin
dokunma, tatma ve koklama dul,ularrnrn fat,la bir dncnri yoktur. Ancak geriye ka]an iki
duyu birbirleriyle ortak ;ekilde gahlrrlar. NIurik iltc burada i9e girer. Griri.ilti.iler gibi
miizik dinlcyicinin gcncl algrlama yctcnclinc scslcnir. Dencylerdcn g6rtilmiiqtiir ki; r!rk,
yanrnda sesle birlikte daha aydrnhk gibi goz-iiktir Mtiz-ik igLc bu ctkiyi kullanarak,
perdedeki scssiz, soluk resimleri daha da aydrn)atrr ve sef irci filmin igine girer. Ayrrca
milzik sadece bir giiriiltti degil, ritmik vc mclodiktir. Bu qekilde dcvinim ve zamarr
anlamh, siirekli birimlcrc bciler Bu devingen birimlcr, dul,u organlarrmrz aracrh!ryla
algrlanmrzr ctkilcr. Sincmayr sessizlikLen kurLarrnak iqin, ortal,a grkrqrndan itibarcn
sayrsrz dcnemelerc giriqihnistir. Ya bir "anlatrcr" dogrudan scyircil,c seslcnmiq; ya da bir
horozun citmesi, bir arval'r veya diyalolun bazr krsrrnlannr duyurmak igin fonografik
plaklarla senkronizcvc baq vurulmuqtur. Yinc dc miizik yukanda anlattrlrmrz sebeplerdcn
dolaylr en etkin arac olrnu5tur. "Anlatrcr" kalkrp 1'erini ara-\ta7,rlar alrrken fonolraf ise en

azrndan 1926 scnesinc kad;u ortadan kal'boldu.
Bunlardan baqka iki aqrklama claha r ardrr. Biri halkrn sincrnal'la daha ilk tanrlrnaslyla

ortaya grkan yabzLncrhk duygusudur. O zamanrn scvircil''r' brrakrn onbcq dakikayr, be5

dakikahk filmleri bile karanlrtkta sessizce seyrcLmL.\,e dn,v'anamanraktaydrlar. Onlan
oyalayacak bir qey gcrckli1,di.

Ikinci agrklama isc o diinemin ekzantrik jc:atlannr tc,shir iqin caf6lcr ya da
milzikhollerin kullanrlrnasr idi. Yani sinenranrn sunuldulu ortamlar zatcn miizikle ilgili
yerlerdi.

Ashnda yukarrda anlatrlan tiim agrklamalarr dogru kabul r:Lrncrniz gcrekir. Sincnianrn
geligiminin ktikeninde )'atan birden lazla sorunun var olusu filnr miizilinin geiiqmcsine,
dalltLnrp budaklanmasrna izin vcrmi:Lir.

Sinema, miizikhollerde fazla kalmadr vc kiicriik salonl.rra tr-srndL. Ozclliklc ABD'de bu
yerlcrin sayrsr oldukga fazlavdr. Bunlara 5 scntlik nrkcl paralarla girilclilindcn dolayr
"nickelodcn" adr verilmi;ri. Filmlerc rniizik icin piy'ano drsrnda fonograf, fonola hatta
mekanik piyanolar da kullanrlmaktay,dr.

Piyanistlerin l,anrnda a,vrrca "elckrdr' dilobiJcccginriz bir ttir QalSrcl daha bulunurdu.
Gorevi, ontinde buiunan mekanik vurmalr mtiz-ik ulcLlcril'lc pcrdcclc giistcrilcn bir takrm
ncsnelere ses katrnaktr Ovuncu bir 1.lorsclcn r azo parcaladrlurda calgrcr da clinde qckicie
bir <;ana!a vururdu.

Clncelcri perdedeki goriintiiye u.v-gun ve)'a u)'gurlsur bir sUrti miizik gahndr Bu miiziklcr
igin de srk srk do!aglarnalara basvurulmaktll'dr Zarranla nriizisl'cnlcr bilinqlcnmcyc
baqladrlar vc miizili gctrtntiiyc uydurrla c.:abalanna .'uiri.iLilcr Orncgin; duygusa) sahnclcrdc
Bellini'nin "Casta Diva"sr vcya o dcvrin popiilr:r qurkrlari "HcrarLs and Fiorvcrs' ya cla "In



a Monastery n "Bitmemiq Senfoni",
Beetho sahnelerde Rossini'nin

"Guilliom klasiklerin,, yanlsra o
ddnemin galda; eserleri de yorumlanmaktaych. Bu birazcrk da riskliydi.

Nitekim, Richard Strauss izlemekte oldulu bir film esnasrnda piya:ristin Rosenkavalier
valsl

Sonugta ortaya potpori, medl
ciylesine peryotlar, stillerden

galmak iqin neden yok

Giuseppe Becce, Heymam, Marc Roland ve Erne Rap
Muzik sadece sinema salonlarrnda kendisini grisrermedi.

arkasrna da ulaEtr. Qekim esnasrnda oyuncularrn kendilerini r
veya bir trio

Seyirici sayrslnrn arhq
sinema salonlan yaprldr.

effneye gahqrdr. Bu tiir qeyler o ddnemler gok oldulundan kimse de bu durumu

KUgtik ve orta btiyiikliikteki orkestralarcta gef genelde
Orkesua galarken o da kema_nrnr Ealardr. $eflc Ciler tiyeler
vardr. Omelin kemanrm kaldrrdrlrnda orkestra calmakta ol

indilinde bir sonraki paryaya gegilirdi.
Film endiistrisinin zamanla geliqmesi ile y,eni ve gosteritli sinema salonlarr kuruldu.

Bunlara sinema saraylan demek daha dolru olur. Son derece liiks, harikulade ha[larla,
mobilyalarla d6Eenmig yaprlardr. Gcisteriler hakkrnda birinci srmf programlar
bastrrrhyordu. Eli yuzii diizgiin, iiniformah bir gdrevli ordusu bulundururlardr.
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tal<m dcgigiklikler. cklcrncler 1'aprinrak bililigirrriz orglrrrlan tarnamrylc apayrr bir org
ortaya crktr. Bunlara sjnclna orgu aJr re'rilcli C'csitli orkcsLra calgrlannrn rcnklerini
verebilccek dijzeneklerin lanlslra bu orglarla a,rrrca birc.'ok sr.s cfcktlcri dc verilmektel,di.
Bu orglan qalabilmck a,"-rr bir uzmanlrk gcrckir orclu.

Bu arada miizik dcnetimi miizisvcnlortlcn I ilairLrmcrlannrn clinc dii;tti. Her film
igin bir tavsiye listesi hazrrlatridr. Bu lisL.'lcr filnrin schnclcri vc l,anlarrnda da
gaLsmasr gerckli miizi!in kod numarasr vcrilnrckrcr,,cli. Bu Lrarcalar, bc5 ki;ilikten elli
ki5ilik orkcstray'a kadar hcr tiirlii orkcsrra,r.a uvarlanacak sc:kildc ,r,azrhnrslardr. Listelcr,
filmlcrlc birlikrc sincma salonlarrna.giiic-rcli. Orkersrra scflcri hcl pazar vc pirzartcsi
sabahlarr, yardtmc:larr ilc birlikLe L,'pl.,n11, Ir.ru-r'i korLrol cclcrck kcnalll, rinc bir miizik
meniisij grkarrrlardr.

Nc var ki, bu mijziklcr o kadar ir.srn kullanrluraktavdr ki, halk bunlarr czbcrlemeyc ve
dc srkrlmava balladr O1-lcki, bir rt-ri\rcrioso r,:ok calrnr,ir!rnclan lrLrk ycri gcldilinde
lemavr anrnlsatrcr ufak krrprntrlarla hcrrcn r.'c:iiir orclu. Hatta rntizi!in kalrpsalla!r, ticari
filmin ko;ru krlrpl:rrrnr drhu f.irkcriilir Jrrrrrrrr,r !rtirnte\c h,r.lrrlr. Usrclik hu parEalann
bcstclcmc acrstndrn hicbir sanalsal _r'(>nii dc roktu

Bunlardan kurlultrtak igin daha."-cnr hir vijntclt r.cli'ririlcli: Uz-un lilmlcr rcin onlara
uygun cizel mijzik bcstclcnte ),oluna giLnick.

Ilk film miizik skoru (gcrock rnlau.rrla) l90ti'clc "L'AssessinaL clu Duc dc Guise" filmine
Saint-Sa6ns rarafrndlrn ,r'eprldr Bunun gihi. 191_l'clcr 'Dcr Stuclcnt von prag, iqin Joscph
Woiss, 191'1'de 'Cabiril ic,'in lldcbrand<t Pirtctti,'llapsorlia Saranica' igin L1,da Borcjli .r,c

Pictro Nlascagni, 1915 dc "Thc BirLh of a Nari.n" icin J.scph Carl Brcil, 1916'da
'Ci!ilisation'iEin Victor SchcrLzingerr iiz,c:l lrlnr skorlarr hazrrlachlar. Bu mriLz-iklerin uygun
olup olmadrklarr a\/rr konu. .Anra vcri gclmilkcn bclrrrclim; Eiscnsrein'rn 'poremkin
Zrrhhsr'filmi Almanl'a vc bazr Avrupa iilkclcrinclc rcssiz olarak gosterilmcsinc iz,in
vcrilmil, Edmund l\'lciscl tarafrndan bcstclcnni5 skorLrrr calrnntasr yasaklanmrsrr.

Ozcl skor olal't, orkcslralann kinrinin 1'u-."nLr',ncla clc!rsiklikler yarat.tr. O skor igin
caltgmts orkcs[ra]ar artrk filmlcrlc birlikLc sincrnalarr tlolasrr oldular. Bunun yanlslra
orkcstra scflcri, bel,az perdedeki dranratik vc !tiliinc krsrntlur iizcrindc cjncmlc clurmava
basladtlar. Yani bir rnlizik scnkronu tuLt,-rnrir\'r cabaladrlar. Ancak bu scnkronu tuttur-rk
her zaman nrilrnkiin deIildi. Bunun ncdr.ni isc lilnrn hrz-:idi. Scssiz lilm dcvrindc filmler
cllc gcvrilip gtrstcrilirdi Bu ncdcnlc clainrr sanir,cdcr l(r k.rr.:lik sabiL bir hrz cldc
cdilcmczdi. Hlz, o anda projcksiy'on nrakinasrnr cllc ccvirmckLc olan makinistc ballr;-dr.
Makinistlerin aktstna giirc belli hrz tcrrpol.ur rrlisLirirlcrdi Kovalalnacair, takipli
sahnclcr, komedi filmlcri hrz-lr, du1'gusal, rncloilrarr liln'rl'rr isc,\,xvas tdsterilirdi. Gcrgi
bazr filmlerin bas taraflarrnda bobinlcrir qcvriluresi icin gcrckli iilctilcr verilmcktcydi,
ama hcr mnkinisL buna dikliat ctmczcli. LIsLtinc: tisrliik. bir cle cunrertcsi giinleri vardr. Bu
giinlerde hcrkcs cvini brrakrp, sincma,r,a gidcr, gi-sc (jntinclc uzun ku5,ruklar olusurdu. Bu
gt'inlerdc fazla say'rda scans yaprrak en kaz.anclr isti..scans savrsr iqinsc hrzrn arttrrrlmasr
tek cozLimdij. Bu durunrda orkesrra scli ne y,apsrn ki.),{clamcalrz il]c sentron diyc ya
hrzlanrr ya da ban krsrmlarr atlamak z,orun<ia krrlrrtlr

Bu orkesLra;cfi icin b|iyUk bir sorun isc dcr gori kalan orkcstra clcmanlan iqin dcgildi.
Tersine filrn orkestralarr miizisyenler icin cok c;ckici olmava baSlamrltr. Hcr giin bu rtir
orkestralarda galmalart sonucu aldrl*larr iicrct, tilaLrtr vc opcraclan aldrklan ricretlcrdcn daha
yiiksek olmusru.

Scssiz film igin qaidag bcsLccilcr dc calrsmrs]ardrr, Erik Saric, Gcorgc Anthcil, Paul
Hindemith i'c daha bircoklarr qesitli filnr skorlarr bcsLcrlcnri\lcr hatta Dmitri
Schostakovich bcstelcnrenin ),anr slra sessiz lilnr piy'anisLligi clc l,aprtrrqtrr.

Ozctlc; scssiz lilnt milyonlarca insanr, inclirccnrris, parcalanmrq halde clc olsa klasik
miizikle bir araya getirmi5 oldu. Bircok niiz-isvcn ic.'in clc karh bir mcslek dah haline
gclmigti.
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belirtilebilen iki dfenin kargrhklr
devinimi, klasik Amerikan
filmlerinin gdriintii (imaj) kurulugunu
ve anlatr tasarrmrnr olugturur. Bu
devinimlerdeki oncelik slrasl, filmleli
bigimsel olarak iki gruba ayrrrnamrzr
sailar: Birinci grup filmler, bir
'durum'un ijnceden verili olduiu
'eylem'in bu durum iginden grktr$r
filmlerdir. Bu bigimdeki filmler
simetrik ikililik modeline dayanrr ve
iliqkilerin, dulygulann, anlamlarrn
belli merkezlerde yoiunlagtr$r organik
bir dtizenlili!'e sahiptirler. Birbirleriyle
eglegebilen vejra gatrgan birgok ikililik
(kuwetler) ve bunlann belli anlam
alanlarr yaratacak bir tarzda
bailanmasr anlatrya adeta nefes ahp
veren canh bir yapr g6riinUmti
kazandrni. Bu yapt -filmin 

anlam
(lar)rnr bir hamile kadrnrn gocuiunu
tagrmasr gibi kendi iginde banndrrrr;
bu anlam(lar) ancak yaprnrn iginden
gekilip ahnabilir. Filmler var ettikleri
kurgusal ortamrn drgrnda bir olguyla
iliqkiye girmezler. Anlam dr ga
kagamaz; yani belirsizlifi yoktur.

Anlatr ve giiriintti birer britrinltiiri
(unity) olan biiyiik boy ve krigrik boy
birimlerden oluqur: Alie, kasaba, sirk,
insan, kdpek v.b. Bunlar belli

krskanghk, intikam, grkar vs.

Higbirqey birbirine karrgrp bulamag
olamaz.

Bu filmlerde anlatr olaYlarrn
birbirine neden-sonu9 iligkileriyle
bailanmasryla mantrksal bir geliqim
izler. Durumlar belli davranrglan
do$urur, bu dawanrqlar da durumlara
kargr belli eylem-kuwetlerini. Olaylar'
kendi baqrna bir iglev/anlam taqrmaz,
ardr ardrna zincirlenen olaylar dizisi
dramatik akrgr ve vurgulan ortaya
grkanr. Bir sonraki davranrgrn ya da
eylemin konumu ve nitelifi bir dnceki
durumun kogullanna ve iger{ili itici
kuvvetlerin igeri$ine gtire belirlenir.
'Yok'tan higbirqey dolmaz.

Ikinci grup filmler bir durumun
dnceden verili olmadrit, eylemin kiir
karanhkta ilerlemek gibi rastgele
deviniminin durumlarr ortaYa
grkardrir filmlerdir. Bu filmlerde
mantrksal olarak birbirlerinden gok
uzak bir durumdan diferine belli
belirsi z bir eylemle gegilebilir.
Eylemler bir durumun verili
koqullanyla belirlenmez; ama,
oluqtuklan anda belli igerikleri olan
durumlar oluqtururlar. Bu yiizden
birinci grup filmlerin iirg0tlil
yaprsalhir bu filmlerde gtiriilmez
ancak, neden-sonug iligkisi de tam
olarak bozulmamrqttr. Bu kez neden
eylemin igindedir, sonug durumun.
Yani ortada "bir durum tistilndeki
sonuglan tingiirtlebilen 6nceden
olugmuq eylemler" vardrr. Eylemler
rastgele olsa bile ortaya grkan durumla
aralarrnda ilk bakrqta zayrf gibi
gorunen mantrksal bir bai vardrr.
Seyirci ipin <inemli bir soru olan
'neden?' sorusu kargrhkstz kalmaz.

Bu sebeplerle, ikinci grup filmlerin
de belli bir perspektiften bakrldr$rnda
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birincilerle aynr ba$lam iginde yer
aldr!r s<iylenebilir.

x-
Klasik Amerikan sinemasrnrn

varolug yasasrnr bir varsayrm belirler:
insan, yani izleyici 'akrlcr' (rasyonel)
bir varhktrr. Bu d.riqrincenin
kayna[rnda "insan akhna mut]ak bir
inang" besleyen batr rasyonalizminin
bulunduiunu gdrmek zol degil: Akrl,
kendi drqrnda olagelen hareketi,
nesneleri kavrayabilir', anlayabilir.
Akhn anlama yetisi var:drr. Anlamak
nesnelerin ve onlann, iliqkilerinin
'kendinde' bulunan anlamlarnr sriktp
grkartabilmektir. (Bu grir-riqrin,
gergekliiin insan zihninden baimrsrz
olduiunu soyleyen maddeci zihniyetle
iligkili olduiu da agrktrr.)

Rasyonelist akla bagh klasik
Amerikan sinemasr temel mantrfinr
her zaman akrlcr izleyicinin filmin
anlamrnr emebilece{,i bir kurguya
dayah krlmlgtrr. Ozdllikle ticari
filmlerde gdrtilen abartmal arrn,
duygusal iilelerin (heyecan, gerilim,
<izdegleqme) kullamlmasrndaki srkhk,
bir yandan satrq mantr$nrn sonucudur
bir yandan da anlamrn kolayca
yutalmasinr sallayan bir y<intemdir.
Sorun, temelde anlaqrlabilirlik, yani
anlamh kurgunun seyircinin beyninde
kolaylrkla yer edebilmesi, iz
brrakmasrdrr. Bunu bagarabilmenin
$artr insan beyninin ve akrl gUcrinUn
nastl gahgtrfrm yani anlama yetisini
nastl gergeklegtirdifini bilmektir. Bu
bilgi klasik Amerikan sinemasr igin
hazrrdrr: Bab biliminin ve felsefesinin
atomculuk ve nedensellik ilkelerinde
agria gtkan ve insan algrstnrn
kendiliiinden sahip oldufu qemaya
trpatrp karqrhk gelen bir gtirtigtiir bu.
Bergson, gergeklili butrinhifriyle tine
siirerken, akhn algrsryla atomiulufun,
(evreiin bozulmaz ve pargalanmaz
atonlardan ibaret oldu$u savrnrn) ve
gegmigten yola grkarak geleceSin
hesaplanabilir olduiunu sdyleyen
mekanik nede'nsglliiin
belirlenimciliiinin aynr bilgide
gakrgtrklarrnr g<isterir: "Ttpkr
duyumlar gibi, herqeyden 6nce eylemin
gerekleriyle bairntrh olan akrl da,
saniyeler siiren. durumlarr
algrlayrqrmrzrn de$iqmez konusu olan

geirr.inttileri -ki anhktular- arahklarda
kavramakla koqulludur. Altmal-Cass.

Akrlrn ve anlamlrlrirn
boyunduru$undaki klasik sinema igin
drizen trlsrmh bir defer tagryacaktrr.
Bir sistemi, bir' britrinii oluqturan
rifelerin birbirleriyle kurdulu iligkiler,
devinimler, konumlar sonugta belli bir
drizenlleme, ilkesiyle biraraYa
gelmelidir. Aktl britrine yaklaglr ve onu
ancak giiztlmleyici bir bigimde kawar.
Bunun igin dtizenlilik, yani iiieler veya
pargalar arasr karqrth$n ve uyumun
buLtine bir orgznizma niteliii
kazandrrmasr gereklidir. Bu ana
dayanak, filmin kuruluqunda
senaryonun iinceliiini ve
belirleyiciliiini agrklar. Senaryo bir
yaprya iinceden dUzen katmamn tek
yoludur. Klasik sinemanrn organik
yaplsl mantrksal olarak senaryoya
dayah gekimi zorunlu krlar.

Demek ki, klasik Amerikan
sinemasrnin rig belirgin iizelli$:

i) Eylem-durum ba$rmhhfr,
ii) Aynmlanabilir birimlerden ve

birimler arasr iligkiler sisteminden
oluqmasr

iii) Anlamr ige hapseden organik
yaprsalhir batr akhnrn ve felsefi
yaklagrmrnrn tizellikle 19. yiizyrl
ortalarrnda doruiunda olan: atomcu,
nedenselci ve rasyonalist dzellikleriyle
bilebir iliqkilidir. Ve klasik sinema
igin de tinemli olan eninde sonunda
filmin ortalama insan beyninin sahip
oldu$u kiEilerle duyumsanabilir ve
agrklanabilir olm

Iginde yaqadrlrmrz yiizyrhn mutlak
qeylere inancrmtzr sarsan,
belirsizliklere inanct artrran olaylara
dolu olduiunu biliyoruz. Yaqamda,
bilimde, diiguncede geleneksel akrlcr,
belirlenimci, maddeci zihniyetle trim
ba$larrnr koparan olgulara rasthyoruz.
Gegmiq gailara g6re bu gai hayattaki
iliqkilerin sanrldtSrndan gok daha
karmaqrk olduiunu ve birebir
bail a n tr I arl a i I i gki I eri n
agrklanamayaca$rnr ortaya koydu.
Qoiulcu zihniyet tekil neden-sonug
grkarsamalarlnr btittintiyle
reddederken, hayatrn asltn{a drizenli
oluqan 6$elerin yanrnda birgok
geligigrizel streci igerdigini gtisterdi.



Ve artrk biliyoruz ki koqullara bakarak
gelecekte hangi olayrn meydana
geleceiini bilmek nerdeyse
imkansrzdrr. Bugtin yannrn tohumu
olmaktan grktr ve olaylar
birbirlerinden ayrrlmaya bagladr.
Laplace'rn evrendeki hergeyi hesap
edebilecek, geleceii tumriyle bilebilen
'stper zeka'sr bizim igin artrk giiliing
bir diiqrince. Olaylarr olu;turan
nedenlerin goklufu ve rizgiilhifr.i, bizi
yagamda'brrdenbireliSin' varh$rna
inanrr hale getirdi. Beljrlenircilik
yerini btiyiik rilpi.ide yerini Nietzscheci
bir 'qans' riiesine brraktr. Artrk daha
<ince biiyrik bir grivenle sanldr$rmrz
butunluklu birimlerin varhirndan
kuqku duyuyoruz. Maddenin ve
enerjinin aynr qeyler olduiunu
sbyleyebiliyor, herhangi bil par'gacr$rn
hem yerini hem hrzrnr aynr anda
bilebilmenin olanaksrz olduiunu
kanrthyoruz. Duran, katr, srnrr'lar-r
algrlanabilir varlrklar-rn
mevcudiyetine grivenmiyoruz. Akan,
dalga dalga, birgok yerde bir-den
varolabilen ve kavnaklan belki de

-'.(

Ve igte bu anda, bazen ayr-rqan, bazen
kesiqen bigimleriyle yiizyrhmrzr
kameranrn arkasrndan yakalamaya
galrgan iki sinemacr karqrmrza
grkryor: Robert Altman ve John
Cassavettes.

Altman, klasik sinemanrn
nedensellifini yansrtan yaprslnr
tamamiyle yadsryarak, rastlantrsal,
agrk filmleriyle; tek boyutluktan gok
boyutluluia; organik drizenlilikten,
belirsizliie gegerek yrizyrlrurrzrn
kaotik yaprsrna benzel bir anlatrmr
geligtirmiqtir.

Filmleri, Amerikan klasik
sinemasrnrn ve belki de Amerikan
driqunce yaprsrnrn kliqelerini zor-layan
ve deiiqtirmeye gahgan birer yapr
olarak karqrmrzda durmaktadrr. Iqte bu

temalanm kullansa da ('Thieves like

yainrzca akrl grictiyle saptanamayacak
iilgiide goiul ve karmaqrk olan
konumlandrrtlamaz varhklarla karqr
karqryayrz. Zihnimizin bir fantazisi
olan makro drizeylerden haYatrn
kendisine mikro drizeye dalna fazla

grkryor, iist riste geliyor; sanki herqey
bir griniltuden ibaret. Akhn 'dofa'sr bu
durumu anlamaya aykrrr. Gerqek
grizrimlenebilir deiil, duyumsanabilir,
izlenebilir ve 'okunabilir' bir kimlik
kazandr. Iletiqim teknolojisi doSal

Bugrinrin dunyasr kaotik drizensizlik
algrstnrn sistemci drizenlilik e$limine
baskrn olduiu, igige onhi arkah
yanyana de!'iqip duran saylsrz
di.inyalardan oluquyor.

x -.{

us -rvestern & agk; 'M.A.S.H.'-savag,
vs.) konuya bakrg agrsryla konuYu
iqleyigi bakrmtndan klasik sinemanrri
srnrrlatrnr agmrq ve bu sinemaya belli
bir humour'la bakar duruma gelmiqtir.
'The Long Goodbye' ne kadar klasik
dedektif filmi gibi gdriinsede, artrk
karqrmtzda ne iyi-ktitri gatlgmasl, ne
grizrilmesi gereken bir sorun vardrr; bu
yalnrzca hayattan bir kesit gibidir.
Klasik sinemanrn durum-eYlem
iligkisi yrkrlmrq, yerini rastlantrsal
olalak birbirini izleyen, bazen birbirini
dofuran, bazen beraber geligip [stiiste
binen durum eylem iligkisine
brrakmtqtrr. Olaylar arasrndaki
nedensellik de aqrlrr, tistiiste
bindirilmiq goriintriler ve sesler (insan
sesleri, efektler) bize diinyanln
karmaqrk, diizensiz yaplsrnl yansrtrr.
Hatta klasik sinemanrn insanr igine
qekip yokeden dunyasrnr tamamiyle
tahrlp etmiq, filmsel etmenleri ile
seyirciyi etkin (filme katrlan, drigiinen)
bir seyirci haline getirmiqtir. Artrk oz-
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dr. sl egebi lec ef i m i z 1< li'a k t,: r'l t. r'r
tamamt3lle tarnrrrLalnrrr si.lrlilil"
bulunan nler-keziyetcj liln airlirl'rsr
yerini dairnrk, bircok oluncunun a),nj
anda ve yoiunlukta oynadrfr
(l'fashville'de 25
]. * rrlrf ari l \/n I

yogunlukta
oynumast ) ve
hiqbirini n
karakterinin
belirli kahpiara
ve-y-:1 kesin
t:inr m1:lmal ar'la
act mlanm:rdrir
:illl ayr q a
brrakmistrr""
Altman
sin ein ad"a
ey1 emleri
belirleyen
driruml iuciansa,
in sanlarr
ku satan ve
insanlann biier
parcasr durumutia gelo:L cerlt'1'1c.
atrnoslerle iigilenine;;r tegicr-. Bu
atmosferi bUtrln d$elet-iy'1e .\:ai'11tnr:l
g.lbasrnde,drr" Bu nedenle onrrir st:jrir'
ka,vr:'amr genel 1-ratli,ri"rylu st hi i-l i'r'i

t,

rLlgii. ins;rnlilirn keiyn;lstrSr
:ryr-mtrlan k:lpsrlr" Fjunun J/z-fllslr:t
Altmar'rn f,ilmlerinde ol./uncuiarlna
i;lpi"ovise (cloiaclama) olanagr
sailtrinasr, klasik sinemaiitn oitceden
cizilrnis rol etmenini pargalainiq ve

tor"utl

karakterlere
bir derinlik ve
i n san ci ]lik
ke.zl-ndrrmrqtr
t.

Cassavet'i.es
:i se butun
yoiunlu.!'unu
I nsan
ii rqkil*:rinde
od.ak1al".
in saiiiarrn
biri:irleriyle
iletiqin kurup
kuramadiklar
I, lnsan
kilr":ikterleri'n
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mekan filmlerdir.
Cassavettes'in filmleri seyircinin

beklentilerini bozguna u$ratmak igin
diizenlenmiq gibidir. O, {ilmlerinde
seyircilerin neden
bu kadar srkrntr
gektiiini q<iyle
anlatrr: 'Seyirci
srnemaya glTeT ve
oturur. Igrklar
karairr, film
baglar ve onlar
'Pekala, hadi
baqlasrn' derler.
Birkag dakika
seyrettikten sonra
aynr geyi tekrar
ederler. Birkag
dakika daha
se5rrettikten sonra
aym geyi bir daha
tekrarlar. Fakat
seyircinin farkrna
varmadrir, filmin
baqtanberi onlann
bilmediSi belki
gitmek
istemedikleri bir yere do$ru delicesine
ilerlediiidir.' Onun sinemasr klasik
sinemanrn tamamryla kargrsrndadrr.

gekimler, gekim agrlan ve oyunculann

imiz,
karakterleri
taqrmlanmrq
dengeli
iliqkileri olan
kiqiler aramak
boqunadrr.
Hatta bu oJnrncu
tipi,
oyunculardan
agmalarrnr
i ste di !i tip
oyunculuktur.
Cassavettes'in
filmlerinin
temel 6iesi
oyunculan ve
oyunculuktur.
Ona gdre
karakteri
tanrmlanmrg
bir oyuncu iilu

noktadrr. Onun oyuncularl
herqeyleriyle gok boyutlu, insanlardrr.
Motive edici higbir amag veya
isteklerini ytineltecek bir nokta
olmaksrzrn kendilerini bailayan biitrin
bailardan koparak, hissetmelerini ve
bizim gergek hayatta davrandrirmrz
gibi davranmalarrnr bekler.
byunculardan. Iqte bdylece Cassavettes



hayatrn garip, dtzensiz ritmine
ulagmaya gabalar. Bu ritmi hareket
halinde olan oyunculan vasrtasryla
saflar. Bu hareket fiziksel bir
hareketten gok, insanlann iginde
bulunduklan durumlarrn, iliqkilerin'deiiqmesiyle do!'an igsel bir
hareketliliktir. Cassavettes bize bu
hareketlili[i ise kigiler arasrndaki
dialoglarla iletmeye gahgrr. O artrk
dialoglarr dinlemenin deSil,
insanlann.bu dialoglarla birgey iletip

Akrl Bergson'a g<ire segicidir.
$eyleri eylemler agrsrndan algrlar,
eylemler her zaman belli amaglar taqrr;
akrl sonuca gidecek eylemi seger.
Amagsrzhk, sonugsuzluk akla ve
bildiiimiz anlamdaki dugunmeye
uymaz. Eyleme ytinelik olmayan
diigilncenin algrsr'giirebildiEi' iilgride
genigler. Amerikan hayat tarzrnrn
(folklorik, ticari, firsatgr 6$elerin
baskrnhiryla alay ederek) bir
parodisini yapmaya gahgan Altman
igin de; yalnrzhk, iligki, yalama
bigimi gibi sorunsallarla u[ragan
Cassavettes igin de ainagh eylem
gereksizdir, dahasr yaratrcrh$a
aykrndrr. Bu yilzden her iki ydnetmen
de kendi akrllanna Fok fazla bel
baflamazlar; karakterlerine bir
iizg0rlitk tamrlar ve improvizasyona
senaryodan Ostiln bir yer verirler. Hem
frlmin yafatrmr, iiretimi agamasrnda,

iletmediklerinin, birgey anlatrp
anlatmadtklarrnrn yani dialoglarr
seyretmenin gereklilifini savunur.

Sonug olarak Cassavettes igin iki
gegit sinema vardrrl k<itti ve iyi sinema.
K<itri sinema "iincedeir formltle edilmig
iiriinler" veya "dikte edilmig
desenler"dir.- Iyi sinema ise "iginde
btrlundugu andan yeni birgeyler ureten
ve bu Uretilenlerin sonucunda ne
olacairnr bilmeyen sinemadrr"

**
hem frlmin kendisinde, hem de frlmin
seyirciyle karga kargya geliginde akrl
yetersiz, gereksiz bir yetenek haline
gelir. Bakmak, duymak, gtirmek
gerekir; anlamaktan aince. Bu
ddnugum, yalntzca estetik bir dtinitgum
olmakla kalmaytp, yalamr
sorgulayrgrn yolu konusunda da dnemli
bir katkr getirir. Beyinleri birgok klige
ile dolup taqan, bireyler 'bilen',
'anlayan', iizne olarak hayatr
sorgulamaya kalkrgmadan 6nce,
iglerinde ve drqlarrnda oluqagelen
kligeleri'gdrmeli' farketmelidirler.
Kurduklarr iligkilerin, sOyledikleri
s<izlerin ne demeye geliliiine bakmaya
gahgmahdrrlar. Altman ve Cassavettes
donugturucri eylemi sristururken,
'konugkanl siriemalarryla dili
giirselleqtirerek insanr gergeklikle yilz
yiize getirecek farkh bir bigim inqa
etmiqlerdir.
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Srireyya A.
Bir filmi izlerken
ki orada gizgiler danseder.
danseder yUzeylerdeki renk oyunlarr orada buraoa,
oylesine qok,
uzar da uzar orada sonsuzluga QogalmtSyavag devinime baglanmrg trikle;, ;ski vL kanrilanmrs

Boylece
-hadi bu da anlatrla-
film salt bir deler kazanrr
fakat yalnrz sanatQt igin kugkusuz
orr 6 gorsUn diye desil;
igte bu yiizden higbirimize
zararr dokunmaz filmin kesinlikle.

(Victor Schamoni, I 921 )

ilgmaVr bu giirle betimliyor. Sinemayr

,iyi bir.yaklagrm; gtinkti giir, deneys-el
lgusuyla deneysel sinema aiasrnda- az

anln nedeni hig bir stnrr tanlmayan deneysel
t'r,n"r" 

da g6rUntiilere ve seslere sllmaz;
[iklere doktjlemeyecek drigtinme stiiegleri
nema, sinema sanatrnrn tUm potansiyelini

. Bu noktada, her ne kadar bir denevsel
sinemacr delilse de, pasotini, nin .in"rjn,
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ctkan bir oykUdilr bu' Nastl V"S"l'l l"lif:]
ffi";;"l'ili.o"xi bir ovkii de tiimuvre

Yulur'
a sanatt- ile giir arastnda bir ilgi kyrullaVl

iuitjvT"'o"irri='t olmadr$t gerge$i de ortava

ne geger'
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Bir bagka onemli animasyon tekni$i olan Siluet animasyonuonemli bir kukla tivatrosu gelenegi ofun k"rugijze dayantr. Farkllkuklalarrn -eklemtelntn
devindirilmesiyle yaratrlan bu

Qin kukla tiyatrosuna ve
parqalardan olugan karlon
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Brahms ve Mahler bir Mahler artrk eskisi kadar onemli bestecinin

ortuy" grkmayacagrndan n uzerine Brahms yanl.arrndan g"a_t'!:,]

OereOef<i kiiqtti< gelileOen rnt gostermig ve eklemig: "Oyleyse 9u geqen

son damlal..."- 
Oeney"el sinema da dUnyantn ve sanatrn surekli bir de$i9im Y".q"llq'I-lAln.q.."-,:n1:,'

sonucunia ortaya grkmrqtlr. Gergekte deneysel sinema dordijncU bir sinema tUrU degll'

daha once soz6ttigim tti t"r.i iure dayalr'olarak ortaya Slkql, .hatta bu turlerin iqiQe

kullanrlmasrnr sagtayan bir olguOur. Stnir tantmazlrgr da h6p ileriye donuk olmastndan

kendini belli eder.
Deneysel sinema 1920'lerde lavant-gar

donemde Fransa'da yaptlan avant-garde film
dolayr 'Sinegrafrk giirler' ya da bir milzik
senfonilef adryla antldtlar. Franstz avant-g
aktmlartntn onemli bir etkisi olmugtur; fakat si

filmlere kargt gtkma ve sinemaya yeni bir solu
daha onemli bir etkendir.

kla cekim {ilmlere dayanan iki onemli aktm rol

"raqlurtn 
ve kurgunun deneysel kullantmtna

Inemanln esteti0ini gostermeyi amaQlayan

izlenimci sinema, sinema tarihine geQmlg blr

photog6nie f ilmde insanlartn ve nesnelerin g
tUmUyle uymastdtr. Qogu genq ve tiyatro
izlenimciler kendi aralartnda denklegtirdikleri
gekmiglerdi; bu filmlerrn bir ktsmtnt da teci

izlenimci kuramctlardan Ldon Mo ussi
grkaca$tnt, bu yolla sinemantn diger s

ulagaca!tnt, bir filmin gtrglil ritminin filmi
devindirip geligtirece$ini soyledikten son
gor0ntijler kargtstnda, mttzik dtnlerken gost
olarak, duygunun goze seslenen o telkin ve
kulaklartmtzt ttkamak e!ilimi gbsterecegiz.'- 

lii".i."i[k ;k ;' t[inoe yonetmen olarak Louis Delluc, Abel Gance, Jean Ep9tein.,

Geriaine Dutac, MarcilLlHJrbier, Bene Ctair; kuramct olarak Riccioto Canudo, Elie Faur6;

" 
'ucUlijk 

olmuqtur' Yaptsr geregi

b mcilik gibi sona ermeYiP bugUn

b n Vigo gibi Yonetmenler de

gergek0sttjctj kanadtn 0nlij adlartd t r.' Aao KyrouGergektisitictiltit<'den sozederken gu sozleri kullantyor: "Akrldtgl, ozgijr'.her

tilrlti oykiiden annh,g bir soyleyig, en ak lct bii soyleyigte.n daha.gergekqi -t:,9-1llT,:l
olabiliri aktlcr bir tutum, nesnenin-ve degi ;tirmek istedigimiz 9u dUnyantn en yUzeydeKl



ogelerine baglr kalmak zorundadrr.',
nokta sinemadaki kokugmugluQa ve

mtn yantstra Fransrz avant_garde'rnda
bu olan soyut sinema orneklerine de

ine 1920'lerin Fransa'srndaki soyut
ti.Irtin en onemli ornegi ise 1924tde

r.

r bulmugtu.

;l:F,llti;'
avant-garde'r gegitli akrmlardan

armtgttr. Qo$unlu$u ressam olan
, once animasyon trir[jnde yaprtlar

OncUlerinden Walter Buttman bir sanat yaptttntn ancak o sanattn
oft aya grkabilecegine inanmaktayd r.

kim filme yonelerek onemli bir
Sinfonie der Grossstadt' (Berlin: Bir

1929 yrllnda deneyselciliginr en uQ
t: 'Weekend'. Sinema tarihinde bir

96rijntLi yoktu, yalnrzca seslerden

ctisti Hans Richter da da kokenli bir
udan yoksun oldugunu ve filmlerin bu

oylUyordu. Ayrrca o d6nem sinemasrnrn
oldugunu dUgr.indi.jruyordu. Richter,

, actma uyandrran bir gey olarak
etkin kllan bir olgu olarak ele alrp

lanmza seslenmesi gerektigini
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da, Nazi rejiminin soyut sinemayr



Berlln'e gonoerllmlglel' rrrdu4 Lv^ vrr vq'Ye ''-
JruuoiJul ooOal olarak, iaztasryta ktsa parqalardan ol

rcin' fenOi tek-nikleri ni buna uydurmak zoru ndayd t tar-

n^iiiv,-Lewis Jacobs, Maya Deren ve Sidney

Peterson'dur.-'Au - 
dOn"mde bireysel olarak galtgmalartnt

stirdiiren bazt animasyonculartn da bu katKlda payl

varolr.'-'-dunt"t 
arastnda ilk onemli ad, filmlerinde'QagdaQ

toolumun sisli ve parlayan karikatilrtinii' gizen



lde etmek igin
ncU boyutu da
zik yaprtlarrnl
rgryla yarattrgr

193O'larda
yaratrcr da Ye alar yapar gjr diger onemli
iin"r"Oiti u" ine gore Griffithln anlatrmcl
isteOiferi ici; nrdrr. yeni Zetanda,da yapmak

N
X(t

1920 ve 30'lartn deneysel sinemastnt anlatrrken belirtilmesi gereken onemli bir nokta da



deQigik irlkelerdeki deneysel sinemactlar
arasrndaki etkilegimdir. Alman ve Franstz
avant-garde'r gUglij bir birikim
olugturduklarr igin {arkh bir boyutta geligen
Sovyet deneysel sinemasr drgtnda- diger
ulkelerin deneysel sinemdctlannl
etkilemiglerdir. Alman ve Franstz deneysel
sinemacrlarrnrn etkilegimi de 3 Mayts 1925
tarihinde 'Salt Sinema' adr altrnda ortak bir
goteri di.jzenlemeleriyle somutlagmtgttr
('Sunumsal ya da agrk bir igerigi olmayan
f ilm'diye tanrmlanan Salt Sinema, gergekte
soyut sinemadan gok farklt bir olgu
degildir.)

Kargtlrklr bu etkilegim Avrupalt
avant-garde sanatgtlartntn 1929'da
lsviqre'de 'Chateau de la Sarraz'daki
bulugmalarryla doruk noktasrna ulagmtgttr.
On Ug Ulkeden temsilcilerin qa$r.tldt$t bu
toplantrya Hollanda, lsvigre, lspanya,
Italya, Japon.ya gibi tilkelerden
yonetmenler ile Ingiltere'den Cavalvanti,
Fransa'dan Marksist f ilm kuramctst Balasz,
M o u ssi n ac', Al manya'dan R ichter, B utm an;
Rusya'dan Einsenstein, Tisse, Alexandroff
katrlmrgtrr. Amacr 'Bagrmsrz film yaprmrnrn
geligmesindeki gUgliikler konusunda
yardrmlagmak' ve bir birlik kurmak olan
toplantrda canlr bir tartrgma ortam I

yaratrlmrgtrr. Sovyetler kapitalist sistemde
ba!rmsrz sinemanrn bir di.jg oldugu savtnt
one surmUg, ltalyanlar ise Mussolini'nin
akrmrnr savunmuglarsa da toplantt yaptct
tartrgmalarla gegmigti. Toplantt Richter,
Eisenstein ve Montagu'nun yaptrgl
T'empete sur la Sarraz ' (Sarraz Frrtrnasr)
adlr krsa bir film yaprmryla son buldu.
Filmde, loplantryr Bobert Aron ile birlikte
duzenleyen, Jeannine Bouissounouse
gatonun en yi.lksek kulesinden iple
sallandrrrlmrg ve 'sanatsal f ilmin ruhu' diye
simgelendirilmigti; biri'tecimsellik'i digeri
'Bagrmsrzlrk'r simgeyen iki ordu ise bu ruhu
ele gegirmek igin savagmrglardr.

Topluluk, bir sonraki yrlda, 1930'da
Bruksel'de yine biraraya gelmek Uzere
dagrldr. Fakat 1930'la birlikte Avrupa'nrn
politik ortamr degigti, birgok deneysel filrn
yaprmcrsr film tjretmeyi btraktt. 1930'daki
bulugma bagalsrzlrkla sonuelandt ve
'toplantrya katrlan ondort Ulke (ltalya ve
lspanya drgrnda) isteklerinin f ilmlerini daha
gok Faqizm'e kargr bir silah olarak
kullanmak olduounu acrkladrlar.
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(Sonu gelecek saytda)




