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SINEMA GeEmiq yrllarda fiir (sayr rr3)' De'

,r*, (ruyr.-ttA; , Giinliik (sayr rz7)' Eles'

tiri (sayt r+2), Roman (sayr I54 t9 tSg)

u, iil'ooo (sayr r 78) 6zel sayrlarr dtizen-

lemig olan Tark DiJi dergisi bu sayrsryle

de &rrrlarrna bir Sinema 07el Sayn s'trt'

maktadrr.
Bu irzel sayrda sinemamn kuramlarr

ve esteti$i i.izerinde durulmuq' sinema

kavramr iizerinde toplu bir dtiqiince u-

yandrrmaYa gahqrlmrqflr'

Konunun genigli$i bizi sinema tari-

hine uzanmaktan alakoydu$u gibi' sine-

ma akrmlannrn ayrrntrlanna lnmemlzl

de kosteklemiqtir'
Bu arada, Ttirk sinema adamlarrndan

ve yazatlanndan yeterince yazt sallana'

-u*urt da Ttirk sinemasrna krsa bir ba-

krqla Yetinmemize Yol aEmtgilr'
' 

Bu saYrda Yazrlan bulunan sinema

yazatlan ve ydnetmenler iizerine tanrtrcr

iGf.ri "Yazatlar" bijltimiinde bulacak-

slnlz.
Tiirk Dili, Pek Yakrnda' okurlanna

bfu Hatk Edebi2atz 041Saltt'st' da sunacaktrr'
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"... Kargt-tzda bir. bir buquk
[a1s nxehglik bir bevazperde duruvor-
du. Biz d.e bu-na. hir mana r-eremeden
b alrvorduh. Yar dur-arlarderki ilAnlar-
dan bir;is a-Tas:mr..,rduk: Canh fo-
to -af-.. -t:^: :a_-ik-a_.r... -{adlozya,da
I-:;a :---=;- - _i.-,rudriferle seyahat...
B: ---r-i= riai.d+ti merak, kOriikle-
L,"-- L-&' L{r !c sara.mryordu.
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Derkenortalrkbirctenbirekararclr.Zifiri]c.aran]rkigindekalilrk;kork.
tuk. Elim guy- ihtiy;;;;gtt"yi-it-"lini aradr; bulttum ve bir tehlike kar'

Utt*at iniiqin gibi srmsrJo kavrachm'

Arkamrzdakisrralartlanrslrklarfrqhnyorclu.Karanlrfrn,vaziyet,ica.
br olilufunu kimse ,Jiirr-"a"-edifinclen, p"o""r"l"r" iirtiilen siyah perile'

lere itiraz ecliYorlard'r'

ovakitlerlstanbul,d.aelektrikyoktu.Abiliilhamitoinvehmielektri.
Ein memlekete girmeeine engel ot-oqto' iloematograf makinesini igletmek

ie qeriiti .yd,.t"t*"k igin kirllanrlan petrol lambalannttan intiqar ed'en gaz

k;^J*.* ila seyircileri aynca taciz e mekte idi'

Perdenin Oniine gelen bir quh: b: katart""" liizumunu izah etti' Ve

t "-"lr 
onrur a'kat'nilto gdsteri baqlath'

Avrupa'nrn bir yerincle bir istasyon' Bacasrndan fosur fosur kara du'

manlar savuran ; ffi;;;tti" p"ti"'a: takrh vagonlarla d'uruyor' Rrhtrm

iizerinile teliqh teliqh insanlar gldil geliJo-r' AT;? n ilig geliq! Ilepsini

sar?a nbbetin" tt'oi"i**t-"t'oi"' iftt"t"tt"t o kad'ar h' .Iqiisiiz ve aca'

yip ki...
Tren kalktr' Bittabii sessiz sed'asrz' Aman yarabbi! Ustiimiize tIoE*

geliyor.Zildangibisalonunigindekrmrld'amalarolilu.Treninperdedenfu.
layrp seyircil"'i gij;;'ioa"lr korklnlir ihtiyaten yerlerini terkettiler gali-

ba. Irani yaben il"il|;Ja- de[il; laLin merak galip gelip beni iskemleye

mrhlaih. Bereket versin ki tren gabuk geqti"' gitti'

Ikidakikakadararaverfiler.Buseferbirbofagiiregiseyred'iyoruz.
Azrlr hayvarr", p"li"a" 

-iistiimiiae 
ilo[ru 

_ 
se$rttikge 

. 
ytirc[imiz a$nmrza

geliyor. Bu filim d'aha yanan? onu tiicetlen gostermig olsalardr' salond'a

kimsecikler kalmazdr' Tren bizi sinematografa ahqtrrmrq old'u"'"

Erciiment Ekrem Talu, sinemamn yurd.umuza girigini, halka ilk gds'

teriligini yukandaki satrrlarla anlatryor' im" ol"yto'bitaz daha iincesi var:

LumibreKaritegler,in28aralrklsgd'tekiilkgenelgii_sterimiiizerineolstan.
bul'un tamgm$ i.*gt"&tlt-"dan Vafiafit bi' m"ktupla kenfilerine bag

vnrmuq, bilgi i.temi;:; bunrlan bir sonug grkmamrgtr. 1896 yrh"'n bag-

lannda, Lumibre kt"a"gt"''in diinyamn diirt buca[nna giind'erdikleri ahcr

yiinetmenlerind'en ;; "1"" 
Al"xtoi''e Promio Tiirkiye'ye gelip bazr sahne'

ff;;r* g"ri. p*mio, venefik'teki ilk d.enemesir den sonra' sinema

ililinde iinemli b;;; olan kavdunay ikilci :lttt.S"ltsote 
bir kapkta

denemigti. Lumibreiin iibiir ahcr yonetmenlerinden F6lix Mesguich, Fran-

cis Doubliet, f""ti-g"t gii l"o'lutt d'a Rusya'ya gid'erlerken Istanbul'a u['

ramrglarih'

Sinema, 1896 yrhmn so'-rlanna' 189? yhnrn lall-anna 
ito$ru Yrld"rz Sa'

ra)arun gedikli ;"'kf;"i;;dan 
'Bertranrl 

eliyle saraya sokuldu. Bunu,
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halka yaprlan ilk genel giisteri olan, Talu'nun yukarrd.a- anlattrfir olay izledi.

S"rayd"k1 sinema giisterileriyle aym zamarna rastlayan bu olayrn kahramam

Rumen uyruklu bir Polonya Musevisi olan sigmund. weinbe-rg'ti. Tiirkiye'-

de ,,Pathi Frbres" (Path6 Kardegler)in temsilcisi olan Weinberg, Path6'nin
,,phonographe,t (gramofon)unu ve daha baqka yapttnlarrm satryordu. Path6t'

oio filiml".ini ise ilk kez Galatasaray'daki tramvay yolu diinemecinde bulu-

nan? o zamanln en iinlii birahanesi "sponeck"te gtisteldi. Talu'nun yukarr'

da anlattrfr bu giisteriyi, az sonra, Istanbul'un iibiir yakasrnda, $ehzadeba'

gr,nda r""ziy" 
-Krraathanesindeki 

giisteri izledi. Sinema yurdumuza gir-

migti.
Bununlabir'liktelg08yrlrnagelinceyekadarsinemayurdumuzdagez.

ginci olrnaktan kurtulamadr. Bunun siirekli bir

s'uikast korkusu iginde yagayan A-bdii Bu kurun-

tu iiylesine agrnydr ki, Abtliilhamit .. ektrifin Is'

tanbul'a girmesine izin vermemigti. Bundan dolayr illc yerleqik sinema yine

Weinberg;in eliyle lkinci Megrutiyetin il6mndan Eonra' 1908 yrlnda aqrldr.

O tarihten sonra yerleqik sinema gok a[rr, ama diizenli bir geligme giisterdi.

2

Y'rd'muzda ilk filmin gevriligi ancak Osmanh imparatorlu$u'nun

Ilt Diinya Savaqr'na girmesinden sonra baqladr. itk filim de, Almanya'mn

yam bagrnda Rusya'ya resmen savag aq'lmasrndan iig giin sonra qevrildi'

3"o"g- ila giiol"tioillki cogkon hava iginde bir topluluk, Istanbul'un yal*-

orod.ki Aya-stefanos (Yegilkoy)e giderek buradaki bir Rus antml yrktr. Bu

amt, 18?6-18?? savaqrnda Ruslann buraya kadar ilerleyiqlerini anmak igin

ilikilmigti. Amt yrkrlrrkeno yedek subayh[rm yapmakta olan Fuat uzkrnay

da bunu rlr"rsryi" filim iizerine saptadr. Biiylelikle 14 kasrm l9I['te Ayas-

tefonos'taki Rus Abidttinin Ytkiltsr, adrnda 150 metrelik ilk Tiirk filmi mey-

dana getirilmig oldu.

Savag kogullan siiriip gitmeseydi, bu ilk denemenin arkasr uzun bir sii'

," g"l*"y"cekti. Fakat ,Gagkumanclan Yekili ve Harbiye Naztrr" olarak Os'

-"it, I^p""atorlu[u'nun ahnyazrsrm qizen Enver Paqa'mn l9l$'te Alman-

y.,y. yrpirfr bir !ezi, yurdumuzda sinema yaprmrmn siireklili$ini sa$ladr.

b,,.r", paqa-Berlin'deyken Alman ordu sinemasrmn qeqitli savag cephelerin-

rle gevirdifi filimleri seyretmig, sinemamn halk kiitleleri, hele okuma yaz'

ma bilmeyln halk kiitleleri iizerind.eki etkisini sezinleniqti. Istanbul'a diin-

dii$iincle b.m"oh ordusund.a da bir sinema kolu kurulmasrn emretti. Boy'

leliil" bagrnd.a Wein-berg'in bulundu[u, Uzkuray'rn yardrmcr olarak atan-

dr$r, yedek sulayhfrm ytp*tktt olan bazr sinema'salonu sahiplerinin de

alir yiinetm"oi oi.*t katildrklan bir "Merkez Ordu Sinerna Dairesio' kurul-

do. Ilo merkez, Alman ve Avusturya'h ahcr yiinetmenlerinin de iqbirli[iyle

savagla ilgili belge filimleri ve haber filimlerini gevirmeye baqladr. Ertesi

I
I

I



SINEMA OZEL SAYISI

I

1

I

el atmak isteili ve kendisinin birkaq

!a' nvn I ziliu acv' nt gevirmeYe
-"lroro"u filim Yantla kaldr

arafrndan tamamlandl'

e d'e anlattr'

Dtirt Yrlhk
Ege krYrlarma
sinema araglarr

meyd.ana getirildi' Aym yrl'y11tl

yaiuncth[a baqhyor' bOylelikle

3
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kelerde meydana gelen ilerleme hig giize ahnmaksrzrn ige baglanmrgtr. Kaldr
ki, yukanda da giiriildii$ii gibi, zaten ilk filmimiz hig alilda yokt en, bir
olupbitti sonuncu gevrilmigti: Bir savaqa girilmiqti, bu girig giisterigli bir dav-
ramqla kutlanacaktr, bu kutlanrqrn filimle sonsuzlagtrnlmasr en son anda
akla gelmigti. O vakte kadar sinemamn yalroz giisterim koluyla ilgilen'"iq,
ahcryr hig Lullanmamrg birine birkag saat iqinde bu ig ii$retilmigti. Bundan
dolay sinema yaprynr yurdurrruzda "siimmettedarik" baqladr, iiyle de siirdii.

Diizenli olarak filim qeviren ilk kurul, ordumrn sinemacilrk koluydu,
her geyd.en iince ordunun ihtiyacrm kaigrlamak iizere meydana getirilrnigti.
Bunu izleyen iki kurumun ise sinemayla ilo$rudan dofruya hig bir iligkileri
yoktu. Yardrmsevenlerin kurr.muydu bunlar; sinema da bu kurumlann gelir
sa$la1'rcr iibiir gahgmalanndan baqka bir qey sayrlmryordo. uC kurum.un da
hem araglan hem de personeli ancak gok kiigiik gapta bir sinema gahqmasr-
na elverigliydi; ancak belgecilik, hatta bumrn da haber filni kolundaki gahg-
malanna yatkrndr. Nitekim bu yiizden gahgmalanmn a[rrhk merkezi hep
haber fihni oldu. Bu kadar dar olanaklarla konulu filme el atmak, daha bag-
langrgta bagansrzhfr gize almak demekti; oysa bu kurumlan yiinetenler
yalatz iiykiilii filimlere el atmakla kalmadrlar, olanaklanm daha da zorla-
yarak tarihi konu alan filimler gevirmeye kalkrgtrlar; dolayrsryle bagansrz-
hklarr daha da giize batrcr oldu. Bu kadar biiyiik ige girigenlerin gergekte
ilerisi igin biiyiik tasanlan yoktu, ellerindeki sinema arag ve gereglerini go-

$altrp bir sinema endiistrisinin temelini atma)4 diigiinmiiyorlardr. Bundan
dolayr da, ;.urdumuzdaki sinema gahgmalarr Almanya'daki ordu sinemasr
iirnek ahnarak bagladr[r, bu sinema ise sonraki Alman sinema endiistrisinin
temelini meydana getirdi$i halde, bizde aym geliqmeyi giistermedi. Hatta
tam tersi oldu: Yaprmo ordu sinemasryle baglarnrgtr, bu kurum.un araglan
iibiir iki kuruma el de[igtirmiqtio fakat sekiz yrhn sonunda araglar diiniip
dolaqrp yine orduya geqmiqti. Biiylelikle sekiz yrlhk qabamn sonunda yine
baglangrg noktasrna diiniilmiiqtii.

Sinema acemi ellerde bagladr, acemi ellerde siirdiirtildii. Sinemacr ye-
tigtirmek diye bir gey diigiiniibnedi. Bu ilk diinemin beg sinemacrsr iginde
en iyisi saylabilecek olan Weinberg bile ancak yaprma gegtikten sonra bu
igle ciddi olarak ilgilenmig, Almanya'ya ancak o vakit gidip incelemelerde
bulu'-ug, ama zaten yurda yeniden dOnclii$tinile sinemadan uzaklagmak
zorunda [slynrgtr. Gerek Wein]erg, gerekse Uzkrnay, asrl igleri sinemadan
baqka olan, kendi kendilerini yetigtimiq kimselerdi. Sed.at Sinavi sinemaya
baqlach$rnda yinni yaglannda bir hevesliden baqka bir qey ile$ikli. A-hnet
Fehim, ardrnda uzun bir profesyonel tiyatroculuk bulunan, ellisinden sonra
sinemaya gegen biriydi. Aym durum, $aili Karagiizoflu igin de gegerliydi.
Daha iinemlisi, bu sekiz ylhk diinemde gevrilen altr uzun, dyhiilii filmin
begi ilo$ruclan do[ruya sahne oyunlanndan aktarrlmrgtr. Yalmz bu kadar
da defil: Bu beg filimden dOrdii, do[rudan do$ruya, yiinetmenlerinin daha



SINEMA OZEL SAYISI 271

6nce gahgtrklan geqitli tiyatro topluluklannda sahneye koyduklan -oyoo-

lardan meydana getirilmigti. Bu filimlerin o)runcu kadrolan ila ol<Iu[u gibi

sahneden ahnmrgtr. Biitiin bunlarilan dolay, bu filimlerin hig biri' bir tiyat'
ro filni obiraktan iiteye geqemedi.

Olumlu yiinde sayrlabilecekler ise pek azdr: Bu altr filimlik yaprn yeni

bir gahgma alanrnda ilk iirnekleri ortaya koyduo baqkalarrnda da bu aland'a

, ga\ma iste[i uyandrrdr. Bu arada bugiin bile de[er taqryan birgok belge-

filmi rneydana getirilfi. ustelik btittin bu ilk sflrrnlal' Ilk Dunya savagr,

iggal )atlan o" bi" Lurrulug savagrnrn siiriltiriililiifii gok getin bir dtinemde

6lrIrqrgtr.

4

Bundan sonraki on yedi yrl iginile Tiirk sinemasr bir kiqinin tekelinde

kakh; bu durum,, 1l| s.}anlannl tiyatroculann 6nderli[,iAde atan sinemamr'

zrn, on yecli yrl bo;runca tiyatronun etkisini gittikqe daha fazla duymaerna

yol agtr. Qiinkii sinemanrzr L922'den l939',a kadar tek bagrna gekip geviren

Limse, yine bu donem suasulda yurilu:nuzun tek temelli ve iinemli tiyatro

toplulu[u olan. "Dar-iil-bedayi" (sonradan "Istanbul Belediyesi $ehir Ti'
yatrosu")nun bagrndaki Muhsin ErtuErul'du. Biiylelikle ydnetneni, senar'

)focueu, o)runcu kadrosu, "repertuvan"yle bir tiyatronun on yedi yl bir si-

nema iizerinde egemenlik kurmasr've bu egemenli[,i a)mr tiyatrodan yeni

yetiqenler eliyle daha sonra da qiirdiirmesi gibi, sinema tarihinde benzeri

gdriilmemig bir durum ortaya grktr. Sinemaruzrn geligmesini u1un bir siire

engelleyen, bugiin bile belini do$rultamamasma yol aqan ned.en budur. 3ir ba'
krrn4 sinema'r.rzdaki bu tiyatro tekelinden do$rudan iloSruyaErtu$rul'u sorum-

lu tutmak haksrzhk oluri giinkii yurdumuzd.aki kogullar el vermeoeydi, b6y-

le bir tekel kurulamazdr. Oysa olaylar giiyle gegti: Bu on yedi yl iqinde yur-
dumuzda iki "y. ddnende gahgan iki ayn yaprmevi kuruldu; bu yaprmev-

lerini yiinetenler sinema ile tiyatro arasrndaki aynh$ bilmediklerinden, da-

ha 6nce yabancr iilkelerde sinemada galrq*'g, iistelik elinde hazrr bir oyuncu

kadrosu ile bir "repesuvar" da bulunan Muhsin Ertu[rul'u bu i9 iqin "bigil'
nig kaftan" saydrlar.

Muhsin Ertufrul 1922 yrhnitan baglayp, sinemayr kesinlikle buaktr$r

1953 yhna kadar, Tiirkiye'de -giinkii bu arada yurt ihqrnila da filim gevir-

migtir- yirmi dokuz filim'meydana getfudi. Bir tiim olarak ele alnth[anda bu

filimlerin sinemarr,rz iizerinde ne kadar kOtii etki yaptr.klan agrkga gttrtiliir.

Bunun en.dnemli nedeni, yukanda ila belirtilfiEi grbi, Ertuirul'un bir tiyat-
ro sanatgrsr oluguydu. Kaldr ki, bu filim'yaPrmurrl en "hararetli" lnllannda
Ertufl'inrl tiyatroda bile pek parlak bir sanatgr sayrlamazdr; tiyatro anlayrgr

gok kea "boulevard.o' tiyatroeu, hatta "Grand-Guignol"dan titeye gegmiyor-

rlu. Oyun anlapgr A-bnan Okulu'nun etkisinileyfi; sinemadaysa tizellikle

Emil Janniugs ya da Wemer Krauss'un oyununu 6rnek alryord.u. Sinema
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onun iqin ikinci derecede bir iqti. Kardr ki bu ikinci dereeecle iqinde uygula-
dr$r pek basit bir de formiil vardr: Tiyatro mevsirni kapanch$rnda ;,$"hi.
Tiyatrosu"nun oy'ncularrnr ahcrmn karqrsrna gdtiirmek, onlara, gericle br-
raktrkla' tiyatro mcvsiminde oynadrrdarr herhangi bir olunu tekrarlat-
mak. Ya da herhangi bir yabancr filmi ahp bir y"rrid"., ge*,i.im meydana
getirmek. Bundan dolayrdrr ki, Ertu$ru|un yirmi dokuz filminden on biri
sahne yaprtlarrndan uyarlamaych, tigii yeniden ge'irimdi. Ozgiin (orijinal)
senaryolara dayanrlarak gevrilmig filimleri sekizi aqmryordu. peki bo ,.yu"-
lamalar ya da yeni gevirimler nasrl qeylerdi ? Birkaq iirnek Ertufrul'un sine-
ma ya da tiyatro anlayrqrmn ne oltlu$unu agrkga ortaya kovar: Ertu$rul
1918'de Paul Autier ile cloq'emin'in paris'teki Grand-Guignol'un ,.p"rao-
vannda ycr alan Gardiens de Phare (Fe*er Bekqisi) adh oyunlarrnr Tiirk-
geye uyarlarnq, J-923'te bunu r(rz l{u,Iesinile Bi,r Facia achvle filme almrstr.
Ya da Frangois de c*rel'in La Terre rnhumaine'inden (Bir Gece Faciasr)
adryle Tiirkqeye aktarrlan oyunu? Ankara postasl (1928) adryle filme almrstr.
Biiylece Frangois de curcl'in llk Diinya savagr'nda Fru.r.rz-Ar*ar, gat,gma-
srnr konu alan oyun', Ertufrul'un e]inde rg20-rg2z Kurtulug savaEr,nda
padigahgr - kuva-yr milliyeci gatrgmasr krhfrna diiniiyordu. ya da ,,oSehir

Tiyatrosu"nda sahneye konan Jean Ce L6traz,rn Bichon,t, Georges Fey_
dean'nun La puce d, l'oreille,i gibi vodvillcri, srrasryla Tosun eogl gOW1,
Ahasya Pt'las (1940) adryle Tiirk yaqayrqrna uyguluyordu. yeni gcvirimleri
arasrncla victor Fleming'in The way of AII Flesh (Tenin Kurbar')ndan yap-
ilPr $ehuet l{urbanr, (19s9), yictor sjiistrtim'iin T6sen fran stormytorpet (Bi-
taklrk r(rzr)ndan yaptrfr Aysel, Batahrr, Damr.n lft.zt, (r93i-J5) ya da Ren6 crair,-
in Le Million (Milyon)undan yaptr$r Mityon Aaulart, (rgiL) bulunuyord'.

Yeni Tiirk tiyatrosunun l<urucusu olarak kazandr$r iiniin biiyiiklii$ii
oranrnda Ertu$rul'un sinemamrz iizerindeki etkisinin olurisuzlu$u da btiyiik
oldu; bu alandaki yeteneksizli$iyle sinemamrzda gok kritii ve kolay kolay sili-
nemeyen bir iz brraktr. Her geyden iince Ertu$rul, sinema duygusunda.yok-
sundu. sinema dilini hig bir vakit 6$renemedi. Filimlerinin tiq bi"i,,filme
ahnmrq tiyatro" diizeyini aqarnadr. Qahgma arkadagla'nrn hepsi de ,,$ehir
Tiyatrosu"ndaki meslektaglarr oldu[undan bu,,tiyatro kokusu,, kendini
daha gok giiste'iyord*. Biiylelikle sinemamrzrn on yecli yrl siiren bu ikinci
diinemi, sinemaya gok- aykrrr diiqen yiinetmenlik anlayrgryle, sinemaya gok
aykrrr diiqen oyunculuk anlayrqryre, yine sinemaya qol 

"ykrt diiqen sahne
oyunlarrnrn uyarlamasryle, ustadan qrra$a da gegti[inien, sincmamrzda
izleri bugiin de giiriilen bir "Dar-iir-bedayi okulu,'na yol uqrr. Bu okulun baq-
hca ijzellikleri giiyle srralanabilir: Bu okul sinema dr,yg.rrorrdrn btitln bti-
tiine yoksundu' okulun iiyelerinin hepsi tiyatroda' ger-igrerdi; iisterik go-
$u da eski 'e geri bir tiyatro arrlayrgrna bafh kimselerdi. Bunlar tiyatro ile
sinema arasrndaki haqkaL[r bir tiirrii anlayamamrqlar, sinemaya bir tiirrii
ayak uyduramamrqlar, zaten uydurma$a da garrqmamrqrardr. sinema bun-
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lar iqin, as

yan ikinci
sinemanrn

ilan kalmrqtrr. Uyarlanan bu oyun-

srz, Alman operetlerini; en afidah Alm

gelegtirerek ahcr iiniine taqrdr' Tiy

zenini sinemaYa aktaran bu okul'

oyunu bir kat
mn apaYrr bir
lerin korkunq

iiriiP gitmektedir'

sonra da "$ehir Tiyatrosu" okulunun en olumsuz

yiinlileferhigbirsinemaoyuncusu'sanatqrsr'teknik-
gisi 'g'l'-k, 

ktlubahk bir oyuncular ve ydnetmenler or-

dusu grkararak, etkisini bu ..Tiyatrocular diinemi''nden sonra d.a duyurma.

sr old.u. Ktsacasr, lo oo yeili yri' ilk diinemcte atrlan olumsuz adrmlan d'aha

genig iilgiitle ktikleqtirmekl sinemamrzd'a' sinema gevresinde' sinema seyir'

cilerindeizlerikolaykolaysilinemeyenkotiialrqkanlrklaryaratmaklagegti'

nl

il



,al TURK DILI

5



SINEMA OZEL SAYISI

ve teknik aqrsrndan o vakitki yerli

io." i;l'; clolaYr l\lrsu filimleri'

cinin rle sinemacrrun da befenisi 
il.nemi,onin sonuna

artmlg olarak orta-

aqlaYan "Geqig d'iine-

gahqan tiYatrocu

enleri iqe baqlathk'

u.

Savagrn koqullan ile

lerine, tek Partili Yaq

dar bnemli hig bir m 
rlan ortaya iinem.Ii bir

Btitiin bunlarclan crlar dtinemio'ndle 
'ah'

annr tekrarlamaktan 6te'

, ile ,,sinemacrlar" diinem''

biitiiniiYle de Yarar'
sanat Yiiniintlen kur'

nemin sinernacrlan
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i

ve teknik agrsrnd.an o vakitLi yerli filimlerilen hig olmazsa bir gdmlek iistiin-

dii. B'ndan tlolayr lVhsrr fili-'1eri, tiyatroculann kiitii etkisini artrrdr' seyir-

cininde,io"-'",^odabefenisininbozulmasrnd,abiiyiikbirroloynadr.
Tiyatroculann a[rrhfr ilaha diinemi

kadar .tati. Tiyatrocular bu d0 artmrq
qlaYan

yararlanmak zorund.a

da a$rr basan anlaYrq

filimleri, bir Yandan
temez etkiliyordu. Kaldr ki, bu yiin

d.etiyatrociin]erinealrqmrg,buiiriinlerleyetig.
mekte olan ' Bund'an dolal'r' "Geqiq d'6nemi" y6'

netmenleri bunu kabul ettirebilmeleri olana[r

da henen hemen Yoktu'
Savaqrnkogullaniletiyatrocularrna[rrlrfuu-omuzlarrnd.ataglyan.,Ge{iq

diinemir, ,io"-""rt*rr-o k"rqrr*a bir cle denetleme engeli grkrnrgtr' savaq

lerine, tek partili yaqayrqtan gok partili yagayrqa geqige-rafimen bugiine ka'

dar dnemli hig bir'-uia".i- tite de[iqmeksizin uygulanmaktadrr.

Biitiinbunlardand.olayr,..Gegiqdiinemi',sinemacrlanoltayaongrnlibjr
onraki "sinemacrlar d'tinemi"nde gah'

':i.:,'IJ"'TT]''#'Jt::?:t:ff :Til:::
ilir dolr"mdi ve biitiiniiyle de yarar'

srz sa)alamazdr. Tiyatrocular,l gerek_ eniliistri, gerekse sanat yiiniinden kur'

ilrrkt.ntekelinyrkl-""budonemttegerqekleqti'-B"-ddneminybnetmen'
lerinin hepsi ige aogruauo do[ruya sin-emacrL]la baglamrglardr; iqlerinclen

gofu sinemacilrk efitiminden
manm ses, gOriintii Ydnetme
nemin sinemacrlan arasrnda

baglayan Yeni bir oYuncu kailrosu

baBrmsrz gahgmalan, kenili yaptm-

olanak tanmalan, eski kaclronun ege'

menli$ini adamakrlh 6arstr. sinema entliistrisini ellerintle tutanlar' tiyatlo'
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abilece$ini, hatta daha bar*anh yiiriite_
zamand.a, sinemacrL$a girmek isteyen_

iince filim yaprmrnda qahgan yalmz
an biri zaten l924,tc yaprmcrhktanqekilmiqti-, 1939-1944 arasrnda diirt yeni yaprmevi kururmuq, r946_I9s0

arasrnda
menleri, rlmrgtr. Bu diinemin yiinet-

akla birlikte, e$itim, yetig-me, dug sonraki sinemacrlara dahayakrn buluyorlardr...Bundan dorayr 1950'den sonra go$u zamanranm dol-durmug olmakla birlikte, "sinemacrlar"a ayak rrydor.-uyo"gahgtr ki, bu da ti-yatrocula'n biitiin biitiine azrnrrkta kulm"rurrrrr, piy"."aut i egemenrikle-rini yitirmelerini gabuklaqtrrdr ve kolaylaEtrrih.

- 
Gegig ga$r yiinetmenrerinden en iinemlileri oran $adan Kamil, $akir srr-mah, Aydrn G. Arakon ve Orhon M. Arrburnr,rur, 

"o iyi filimlerini 1950,-den sonraki "sinemacrlar" diineminde vermereri bu bakrmdan dikkate de_

" :,* tl:' T,*:,:iT;,. ilJ,nH ;:.
; $akir Srrmah'mn, da$a grkmak zo-

'ffil* I", 
"t, il1"J,il "'*ilil ^T;:iEin,i (l9SI); Orhon M. Arrburnu,nun

y Tahsin (195I) ite diigmanla iq_
yurt drqrna kagmak zorunda ka_

(1952) bu diinemin kalburiistii filim_

6

l94B yrhnda yerri f imlerden arrnan berediye efrence resminde yapr-lan indirim, filim yaprmrnrn birdenbire artmaslna, yaprmevlerinin go$arma-
filim sayrsr ortalamasr tr46 iken, lgAS_
di; 1950_1959 arasrnda ise bu ortala-
ayrsrnda da, aym iilgiide olrnamakla

sinemamrz filim sapsr yiiniinden,
me giisterdi; ancak filimlerin nite_lifindeki ilerleme buna uygun diigmiiyord.u. "sud."" 

ir" ,""n ydnetmen si-nemayr tiyatronun etkisinden k*rtarn ak, sinema dilini kurmak giirevinibu "filim enflasyonu,, iginde gergekleqtirmeye qabaladr.
Bu ,rriinetmenlerin baqrnda Liitfii 0. Akad gelmekteydi. yiiksek ikti-sat ve Ticaret okulunu bitiren Akad, bir siire $uki. srrmarr,nrn yanrndayaplm ytinetmeni olarak gahqtrktan sonra l949,da Kurtuluq Savaqr,nr konualan bir romandan vurun Kahpeye filmini gevirerekigebagradr. Liirdis Hayat(1950) adh bir operet, rrakota "r[i n"lk masalannda' alrrr*" iki aqk iiykii-i

i
,.
I

I
I
I

I
II
I
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sii olan Tahit ile Ziihre (1951--52) ve Arz'u ile Kamber 52) adh filim-

teri seviren Akad,rn,lJnt;;l;#t: :k viizvrltk bi

den filim yaprmrna;Jien "Kemal n"d'e bagladr'

yaprmcrh[rnr ve se

i";,il;; ii*i o1",', n6'nin Le Jour

iuti- g"re.L L" .i": 952) meytla"1.,9"'

f,]nZ (Son timit) ii otarak, bu .ykiiniin sinema ililine

.ttiti""] ta"nun Na '' t canh bir sine-

uvgun iglenigi' gevr' :-^^ I'rrrd kenclind'cn

;.t;;;", "l'"' 
hareketlerine' ku18 a karqrt bir

iinceki filimlerrlen a,v-nhvor, tiyatrocular en yurclum-uzila

#iT:",':Tfil;ll*:i'Tru;*t'l ;*'#:";'m:
;;;i;;t tipleri' qevresi' dekoruYle en, 

osullarla talihleri

;""*-t il'r.""il" |;ft::"ffn#lj,",,rrrn yaeaJrer ,,.tut kl" canlandrrr-

,,"1T"#fi#"":1"ilifffi "*'*"-rfitlJ:HT"i-i;
ercli' 

'rndan rrevd11L.s*'::tr,f: :.'h{{ilAkad, Yine ,ini anclrran ,ldiiren s

T-#T""hTnil"1lJffT)fi1;,
malanru giiniimiize

lr9S2-L955 arasln-

."}:"Hl;i':'tr
nulanm segrEry ru? tiyatroc'u1lnn' iizellikle Ertu[rul''

un tam karqr ku i"-til "aiyo"J*l'n'lufrul 
sinem ne kadar tiyat-

rorae,rrmrqs',f.Jtl;.Tr#tJfr{-T,"I,xxTtJ,ffi I'ii;;',Jtr$*
konugnasrnr ti

neklerini verili'

ff:Il";':
yerli,h1va ttut'rrl:n;:"* L. Geeiq diinemi sint"'

rindeki ro 
^::""T1";"" srhan yeni yiinetmenler olsun' 1955"-'f";"J**;" 
Ti [T';i^''"Li'r"-"r"a iqe baerad'rlar'

7-.

Akad,dansonra,les.0-le6l^l:t5'r:tJl,i:.t'J*ffi ",$:LT-ltl#fi 
u":

,ra"o, iJ"t biiYiik qofunlu[u crog
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yan elliden fazla yiinetmen ortaya qrktr. Ne var ki, bu kalababk yiinetmen-
ler toplulu$u iqinde siizii edilmeye defer olanlar bir diizineye zor vanyordu.
Bunun baghca nedeni yine sinemamrzrn igind.e bulundufu kogullardr. l9s0'-
den sonraki "sinemacrlar diinemi" de her qeyden tince sinema drgr olaylar-
dan etkilencli. Bu diinemi, 1950-1960 ile 1960'tan sonrasr olarak iki bitliim-
de ele almak daha yerinde olur. Her iki bitliimde de kendini btitiin afrrh[ry-
le duyuran drg etki, yurdunuzun tek paftili diizenden qok partili diizene
gegigte karqrlagtr$r siirekli bunahm oldu. Bu bunahmda sinemaln en gok et-
kileyenler, gericilik aLrrn.larr ile ekonomi alarundaki sarsrntrlardr. Birincisi
sinemacr-seyirci, ikincisi sinemacr-endiistri iligkisi yiiniind.en a$rrhfrm
hep duyurdu. Gerici akrm sinemaya srgramakta gecikmedi: Dinsel filimler,
daha do$rusu din duygularrm siimiiriicii filimler her iki biiliimde cle biiyiik
bir artrg giisterdi. Ezan, mevliit okuma sahneleri, d.ua sahneleri, cami ve mi-
nare giiriintiileri, mezarhk sahneleri, daha iinceki diinemlerin qarla[-giibekli
sahneleri kadar gereksiz, bol bol ve gok vakit onlarla birlikte yer almaya
baqladr. llfrsrr filimlerinin akrnr savag ertesinde dnce azaltnrg, sonra durak-
larugsa da, din duygularrm siimiiren bazr Arap filimleri, Istanbul sinema-
lanndan taqra sinemalarrna, hatta son yrllarda baqkent sinemalarrna kadar
genig bir siimiirii alam buldu. Gericilik akrmrmn Atatiirk heykellelini, biist-
lerini krrmak, gazetecilere suikastler diizenlemek gibi giize batrcr davrarug-
lara kadar ilerlemesi iizerine grkanlan kanunla, al<.rmrn iinii bir siire almrr
gibi olilu. Fakat Anadolu'da din duygulanm siimiiren filimlerin giisterilrnesi
yine siiriip gidiyordu. Aym gericilik akrmr, "Sinemacrlar diinemi"nin ikinci
biilii:niinde daha azgrn ve daha iirgiitlenmig olarak yenid.en bag gtisterdi.
Yine buna koqut olarak, beyazperd,eniz, tarihinin hiq bir gafrnda giiriilrne-
miq bollukta ve giiliingliikte din siimiiriicii filimlerle doldu.

ig ve drq siyasette oldu$u kadar ekonomi alamnda da kendini giisteren
seriivencilik, geligmig gibi giiriinen, oysa giiriik temeller iizerine kurulnoug
bir sinema endiistrisine yol agtr. Ekonomideki enflasyoncu tutum, sinema-
da da kendini "filim enflasyonu"yle giisterdi. Bu diinemin bir baqka drg et-
kjsi de, yabancr filimler piyasasrmn hemen biitiiniiyle Arnerika'mn eline
gegmesiydi. Ustelik A:nerikan sinemasr en dtii iirnekleriyle izleniyordu. A-nre-
rika ile her ytinden fazla igli drgh olugun sinemadaki bir sonucu da, yalmz
"Amerikan Haberler Biirosu"nun onayrndan gegebilen Amerikan filimlsli-
nin perdelerimize ulagabibnesiydi. Kendi denetlememiz yetmiyormuq gibi
bir de Am.erikan sinema denetlemesi ortaya grkmrgtr. Kendi denetlememiz
ise 1939'daki "tazelik ve dirili[ini" hig yitirmeksizin siiriip gidiyordu.

"Sinemacrlar" igte biiyle bir ortamd.a gahgtrlar. Bu diinemin Akad,dan
sonra sinemaya baqlayan ilk iinemli yiinetmeni, ilk fiLnoini 22 yagrnda gevi-
ren Metin Erksanodr. Erksan, ressam-ozan Bedri Rahmi Eyiiboflu'nun, ha-
yatta bulunan iinlii saz ozawr Agrk Yeysel'i konu alan senaryosuna dayana-
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rak Agt'k Veysel'in baqladr ve sonradan d'enetleme

kuruluylaartrkalrqesibuilkfilminilepatlakverdi.
Filim birkag kez d sonta "kuqa ditndiiriilmiig" olarak

piyasaya grkabilcli. 1950-1960 doneminde d biitiine

r"r-rgtoa"o, Erksan toplumsal kaygrlan iin bir[kte'

bunlln ancak l960'tan'sonraki diinemde, o e d'enet-

lemeyle siirekli bir gekigme sonucu gergekleqtirebildi'

Erksan,dansonraigebaglayanAtrfYrlmazBatrbeki,enkoyumelod.-
ramlarileensulugiildiiriileriayrrzamandagevirerekilkadrmlannlattl.
1953-I9S? .r.rrrrd""piyasa romanlarrm perdeye aktararak_kOtii bir gelenek

kurulmasrna yot "gt" 
Ama bu arada sinema dilini ii[rendi, tekni$ini gelig-

tirdi, anlatrmrm rahatlaqtrrd'r' Kiigiik bir Anad'olu kasabasr qovresincle

gegen Gelinin Muraih, (19-5?) Batrbeki'nin ilk baqanJr fil-naiyili. Birqok bolii-

iliirrat" giilclilriicten 
'ok 

voilvili andrrmasrna rafmen bu filim bir kasabayr

gok ""rrl 
olarak ortaya koymasr, tipleri bagarryle qizmesi, yumuqak, tath

bir mizah havasr igirrtle k.r"b. g"rg"lirri perdeye aktarmasr yiinlerinden ilgi

gekiciydi. l958'tle Fritz Lang'rn You OnIy Liae

Yasatnak Hahhr,miltr athyla Tiirkiye'ye uyarlayan

tantn Qocuklart'y\e Kurtuluq Savaqr'nr o vakte k

iki kii;iik gocu[un seriiveniyle anlattr. Yagar Kemal'in senaryola'na daya'

- nan Alageytlc (i959) ile ond.an tlaha biiyiik iilgiide, Karacao$Ianotn Karasea'

das, (tgii) Batrleki'nin folklor ii[ele rini en baganh kullanan yiinetmen ol-

du[unu ortaya koYdu.

osmanF.Seden,Akail,labirliktebagladr$rsinemayatelcbagmafakat
gok kez onun etkisinde devam etti'
giildet, hatta bazan "sadizm"di' Aka

ter filimlerinin etkisi de a[uhfrm du

nin sinema tekrri[ine en yatkrn yiinet

gok kez bu teknik ,,.trhir filimlerinin 0z bak'mndan taqrdrfir boglu[u iirt'

mekte kullandr.Ancaklg60'taki Namusu[runa ile o vakte kadar rastlanma'

yan bir iilgiiliik, yahnhk ve rahatlrk giisterdi'

Bu dtitenin en ,'tipik' yiinetmeni Memduh IJn'iIii. Un'iin tipikli$i, si'

nema-rzdaki zikzakh giaiqi,- b'sklsnYnedik gerileme ve ilerlemeleri en iyi

temsil etmesind.en ileri" geliyordu. Un, 1955_1958 arasmdaki filimleriyle,

bu diinemin en k6tii melodramlanndan gofunu meydana getiren bir yiinet'

men olarak tamnmaktaych' Oysa 1958'de, o zaUlarla kadarki en iyi Tiirk

fil*i ol"o t:/g Arhaitas'r gevirdi. Filim,bir niyetgi, bir kundura boyacrsr ve

bir gezginci foto[rafgrmn amd bir geng krzr himayelerine abnalarrm, ted'avi

ettirmelerinir.orrotldu iinlii bir garln<r olan geng krzla iig arkad.aqrn yeniden

bulugmalaruranlatryordu;uzaktanlzala,Chaplin'in-CityLights($ehirlgrk.
lan) m andrran bir konusu varch. Ama iinernli olan, bu benzerlikten gok, ele
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ahnan temalar ve bunlarrn iglenig tarzryd.r. Ktjtiiliitler. riiqliiklerle dolu bir
qevrede insanlar arasrndaki dayamgmayr, ir-imserligi. .". g.i r-e umudu ele
alan ve bunu bayafirh$a diiqmeden gergekreqtiren L g Jrkadag, biitiin bunla'
yahn, akrcr, rahat bir anlatunla ve giizel gtiriintiilerle ortava koyuyordu.
oyuncu y,tinetiminde de o vakte kadar az rastlanan bir bagan saflamrgtr.
Memduh un bu bagarrsrm, aynr iilqiide olmamakla birlikte, Kurtuluq sava-
qr'nr konu aldr$r ve zama'. zamarr destanrmsr bir havaya btriinen Ateften

lamla'd'a (1959-60), kiiqiik bir krzrn yagama .r$""r.r'rri anlatan Aygecik,te
(1959-60) ve Edmund Morris'in The wooden Dishes (Tahta Qanaklar)adlr oyunundan uyarladrgr l{trtk Qanahlar,d,a (1960) da giisterdi.

"sinemacrlar diinemi"nin ilk boliimiiniin sona erdi$i 1960'tan gerilere
dofru bakrldrfrnda, sinemamrz iqin bu on yrhn biiyiik bii onem tagrdr[r gdze
garpmaktaydr. Bu iince her qeyden ii'e, tam anlamryle sinemamn bu on
yrl iginde baglarnasrndan ileri geliyorclu. r9rl'ten 1950,ye kadar uzanan ,,Ti-
yatrocular" ve "Gegig diinemi"nde sinemamrz bir dilden yoksun yagamrgtr.
Kullamlan dil, sinema dili qiiyle dursun, hatta sinemaragirrrlmaya qarrgrlan
bir tiyatro dili bile ile$il, diipediiz bir tiyatro diliydi. Bu dil, en ileri olclu$u
yada bile bir tiyatro filmi yaratmaktan dteye gegemiyordu. Ancak 1950-
1960 arasrndaki diinemdedir ki, sinema terimleriyle diigiinmek, sinema cliliy-
le anlatmak gabala'na girigilmig, bunun ilk ii'rehleri verilmiqti. Bu gaba-
lann sonunda elde edilenlerin az ve yetetsiz oldufu siiz giitiirmezdi; uluslar-
arasr iilgiilere vuruldu$unda da gecikme ve geri kalmamn biiyiik gapta siiriip
gittigi yine gdriiliiyordu. Ama 1950-1960 ddneminde, here asrl g"tiq*"rri*
bu diinemin ikinci yarrsrna do$ru bagladr[r giiz iiniine arrnrrsa, son beq yrl
iginde yaprlanlar, daha iinceki otuz yedi yrl iqinde yaprranrarla karqrlagtrn-
lamayacak kadar biiyiiktii. Nihayet bir elegtirm" quirg^^".rrrrn, ciddi sinema
yayrnlarrmn da bu dtinemde baqladrfrm, sinenacr-elegtirmen-seyirci arasrncla
zarnaoza-,a'o vararh ba$larrn bu diinemde kurulclu[un' cla belirtmekyerin-
de olur.

"Gegig dtinemi"nin ikinci yarrsr ile sinemacrlar diineminin ilk yrllarr Av-
rupa, Latin Arnerika, Asya, uzakdo$u'claki irili ufakrr l-rirgorc iilkede ulusal
srnemala'n ortaya qlktr$r, serpilip geliqti$i, yeni si'ema okullarrmn mey- \

dana geldi$i bir diineme rastlamaktaydr. A*" uyru olaya yurdumuzd.a rast-
lanmadr. Bunun qegitli netlenleri varch: Bu iilkelerir, 

-h"rrr"., 
hepsi savaga

dofrudan do$ruya katrhnrqlardr. Geqirclikleri acr denemeler bu uluslarda kar-
sr konulmaz de[igilclik isteklerine yol aqmrqtr; kimse savaqtan iinceki diize-ni' savaqtan son.a da siiriip gitmesini istemiyordu. savaqtan dncehi toptan-
cr diizenlerin yerini, halkrn afrrh$rnr biiyiik tilqiidc cluyurdufu tlemokrasi
diizeni almrqtr ve bu demokrasi d.iizeni, yurdumuzda oldu$u gibi bir ,,demok-
rasicilik oyunu" da de$ilfi. Qo$u iirkerer toplurncu diizeie jeqmiqti; sinema
biiyle bir diizende biiytik bir iinem kazamyordu. savaq igincleki belgecilik
gahgmalarr da bir yandan yeni sinemacrlarrn 66ger{ird.etten yetiqme,,lerine
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ff iTIJ:;il*H'"Jffll"::'#;fr l:

;tlfi: l;
desteklemesi, bu endiistriye qekidiizen vermesi

sayrhyordu.

Yurdumuzda olaYlar aYm geligm

alanlardaki "hesaph yumuqama"dan

ki sinema bu az buguk Ozgiirliikten

denetleme tiiziifii siiriip gitmekteydi'

biiyiik bir aldatmaca a grkacak' sonucu on yrl

sonra patlak verecekti hig bir vakit anlagrlama'

dr. Devletin sinemay biitiine ters ytind'e iglecli'

gittikge artan filim'"ofl"'yoooodan baqka sonuq vermedi' Sinemacr yetigtir'

mek konusu hig b;;;;lo "1" 
ahnmadr. "sinemecrlar" d'a biitiin giiglerini

her qeyden iince sinemay tiyatronun dilini

kurmaya yOnelttiler. Bunclan d'olay' diistri

atrhqr, zerind'e tamam . r -r-^ ' iibiir

birgoknitbliktebirulusalsinemahareketi,uluslararasr
gapta meYdana gelmedi'

B

iimiize kaclar uzanan ikinci biilii-

bir olaYrYle, 2? MaYrs devrimiY'

havaya ra[men, 1955'ten 1960'a

ndrysa, 1960'tan 1967'ye kadar da aym

hrzla bir gerilemeyle karqr karqrya kahndr' Bunun ned'enlerini birazd'an

"1s 
alm,ak iizere, tince bu krsa siire iqindeki en iinemli ybnetmenleri ve

dikkate defer yaprtlanm giizden geqirmek yerinde olur'

Yukandadabelirtildifiigibi,MetinErksan,rnasrliinemliqalrqmalan
bu yrllarda yer ahnaktaydr' Bunlar

larrn hcii (1962), Aa' Hayat (1963)' S

yan yiinetmeni Pietro Germi'nin lo
drran bir konu iginde, 1950-1960

yetigtirmek" ilkesine dayanan tut
sal sarsrntr gegiren yurtlumuzdaki
Kartaca $enli[i'nde (Tunus) [ir gere

. kiiyiiniin ve koyliisiiniin acr gergeklerinden

iidiin vermeksizin yansrtmaya gahqryordu'

ra$men filmin tekrar tekrar netlemed'en

Giirsel'in iqe kanqmasryle gits im izni alab

'ts8l2 |
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birgok yerde gericilerin baskrmna u[ramasr sinemamrzln ne denli giig hogul-
lar altrnda qahgmak zorunda oldufunu ofiaya koyan canh bir tjrnekti' ,44
Hayat, biiyiik kentlerdc insanca yaqayabilccek ufacrk bir yuva bulmak umu-
duyle birleqen, ama bunu bile saflayamayarak ayulmak zorunda kalarr iki
sevgilinin tiykiisiinii anlatmaktaydr. Nihayet, Berlin Filim $enli$i'nde Altrn
A1r (Bilyiik Odiit) kozatran Susuz Yald.a Erksan bir kez daha koy gerqe[ine
ddnmekteydi. Ne var ki, bu filmin Berlin $enli$i'ndcki bcklenmedik bagarr.-

srnrn sinemanr'Aa d.a, Erksan'a da yaralrndan gok zararr dokundu. Sinema-

tttrz, olayr yanhg defferlcndirip kencline bog vc giiliing iiviinme paylarr grka-

rrrken, Erksan da ondan sonraki qahsmalarrnda hep bir Susuz Yaz "comp-
lex"inin afrrhfrm iizerindc hissetti.

Sinemacrlar ga$rnrn ilk biiliimiincle apayrr bir ycr tuttufunu giirtlii$i-
miiz Akad, ikinci biiliimclc tinemli bir filim gevirmeden gahqmasrna devam

etti; son sahncleri Un tarafindan tamarnlar.an Ug Tekerlekli Bisiklet'in (1965-

66) rahat bir anlatrmr vardr ama, bunun chqrnda bir qey getirmiyor, iistelik
Ren6 Cl6ment'rn Audeld des grilles (KaqakAqrk)rm fazlaca andrnyordu. Fa-

kat Akad l964'te qevirdi$i Tann'm,n Ba$tgt Orman adh bir belge-filimle eski

ustalrk giinlerine devam edebilecegi umudunu uyandrrd.rfr gibi, 1966'd'a

gevirip denetleme cngeli yiiziinden ancak 1967'de piyasaya grkahilen Hudut-
lqrln l(anunu filmiyle bu umudunboquna olmadrfrm ortaya koydu ve hemen

hemen bir "yeniden diriliq"e eriqti. Iludutlart'n l{-anunuo giJ.ney illerimizin
kanayan yarasr olan kagakgrhk olapm, biiyiih bir yahnhk, qiddet, usta anla-

trm yanrnda ince bir karaktcr gdziimlemesine dayanarak ortaya koymak-
taydr.

Atrf Yrlmaq Batrbeki, Gogol'un Reaizor (Miifettig)ini oldukga serbest-

bir krlrkta Dolandtrtctlar $olal'nda (1961) yaqayrqrmrza uyguladrktan
sonra, dikkate dcfcr bagkaca bir yaprt vermedi; buna kargrhk piyasanrn bii-
tiin dalgalanmalanna karqrn L960-L967 gibi getin bir diinemin belli bir dii-
zeyi arahksrz tutturabilen tek ydnetmeni de o oldu.

Memduh Un 1961'de Auare Mustafo'da bir qegit "serscrilifin iivgiisii"'
nii yaptrktan sonra, sahne ve perde yaprtlarrm aktarmakla vakit gegirdi.

Un gibi, uzun bir siire en ktitii geqitten melod.ramlarda gahqtrktan sonra

birdenbire gaQrrtrcr bir qrkrq yapan Nevzat Pcsen, Steinbeck'in Of Mice anil
Men (Farelerc ve Insanlara Dair)ini, yabancrh$r cluyulmayacak kadar ustahkla
uyarlayarak ihi*ir" Bir Dfinya'yr qevirdi (1963). AncaL Pcsen'in baqatrsr

Un'iinhi kadar siirekli olmadr: Kentler arasrnda gazcte tagrmakta gahqan,

srk srk iiliim yanqlanna girigen goftirlerinyagayr$rru anlatan Htzh, Yasayan'

Iar (1964) ile artist olmak hevcsiyle tagradan Istanbul'a gclip bin bir tehli-
keylc lrarqrlaQan geng krzlan honu alan Ahtapotun Kollart"nda(1964), gittik-
9c gerileclifiini gdsterdi.

Bu diinemde ytinetmenlifc baglamrg olanlarrn da faz]a talihli grktrklarr
stiylenemez. Sinema yazarhfrnclan ydnetmenli$e geqen Halit Refi$, ilk fil-
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mi yasah askta (196I), gorsel baqarrsr ve kigisel tleyigi.biitiin iibiir ii$eler'

;";'fi-J":i1l:.lH:"-".^li'l'if;
tlan daha zenrgin, fakat kiqisel yiinii

Refi$, bundan sonra' toPlum-

bana' (1963) -kiimiir maileni i9'

i#:,i;:3':;:1j111;:ifixffi:,*:
yabilmek umuiluYle koYden

daki toplumsal kaYgrlar bir
da "kendi kendini denetlem

sa hep elle dokunulur bir "
lu$u'nun son diinemlerinde
filmi" iizellifi taqrYan Hare

qanlr olduysa da bu kez de iq bagarrsrzhf,r:

g"tn -"ri"ktaqr gibi piyasaya boyun efmek zorunda kaldr'

Uzunl'rllarkurgucuolarakgalrgtrktansonralg6l'deotobiisYolculart'
adh ikinci iit-iyt" dilkkati'qeken Ertem Giireg'ino yurdumuzda oldukqa yeni

olansend'ikalagmavehelegrevkonusunuilkkezelea|ar-Karanlt,ktaUyanan.
lar,r da (1965) denetlemeyle trpkr Yilanlartn dci,i, olayrndaki gibi gekiqti ve

d.enetleme somasr seriiveni de trpk ona benzedi'

Baqanh bir tiYatro ve sinema

Duygu Sa$rroflu'nun Yine ktiYden

ancak denetlemeYle bir yh aqan

bu engeli agabiltli ve bu durumun el

rrnda 
"gekingen davranmaya yiineltti. Denetleme aym serdiBi, bu kez agrk

,"orkil ge.e"kgesiyle, Alp Zeki Heper'in, bagtan sona soyut bir aqk iiykiisii-

nri igleyJn sotit G"""ni" ,asn Hikiyeleri'ne rle (1966) gtirtgl-di: Erdofan Tokat-

tr,o* son Kuslar'r (1966) denetleme yiiniinden daha talihli grkmakla birlik-
'embolikbirtarzda,sinemamrzrnsoniiriinlerinianlatrr

ki, nitelikleri bir irinden gok baqka olan bu bir diizine

!967'ye kadar Sevrilen binden fazla filim arasrnda yer

alrnaktayd,r.

9

Daha tince tle belirtildifi gibi, 'osinemacrlar ddnemi"nin ikinci boltimii

27 Mayrs devrimiyle birlikte baglamrqtr. Yeni bir anayasa diizeni kurulmuq'

to; oo".ki q.Brn Lagrt iizerinde kalan iizgiirliikleri bu_kez anayasada temi'

natrnbularakigler"tlurumagegirilmiqti.Biryand'andaonyrllrkbirzorla.
marun biriktirtlifi iizlemler b-i" anda patlak vermig' o zaro:arra kad'ar iirtbas

edilmeye gahgrlan bir siirii sorun su yiiziine grkmrqtr'



284 TURK DiLI

Igte btiyle bir qafrn baglangrcrnda sinemarmz belki de tarihinin en el-

verigli bir ddniim noktasrnda bulunuyord.u: Bir yandan geride brrakrlan on

yl iginde sa$lanan geligmenin, sinema dilinde sa$anan ilerlemenin verdi$i
umut vardr; bir yandan yeni diizenin ilerisi iqin getirdigi umut vardr. 1960'rn

ortasrnda sinemarmzrn durumu guydu: Tiyatrocularrn iistiinlii$ii artrk sdzkonu-
su cle$ildi; sinema dilini kurma gabasr ilk meyvalanm vermigti; yrlhk filim
sayrsr? seyirci sayrsr, sinema salonu sayrsr, yaprmevi sayrsr -hepsi aynr oranda
ol"'amakfa birlikte- siirekli bir artrq iqindeydi. Endiistride gahganlarrn sayr-

sr da artmrq, sinema kalabahk bir toplulufu geqindiren iinemli bir endiistri
kolu olmugtu. Ydnetmenleri, teknikqileri, oyuncularryle kalabahk bir sine-

macr kad.rosu ortaya grkmrgtr ve bu kad.ro yeni elemanlarla siirelcli olarak
geligiyordu. Artrk yeni anayasa diizeninin ofiaya grkardr$r yurt sorunlarrn-
dan meydana gelen zengin malzeme, sinemacrlar iqin rahat ve genig bir ga-

hqma alam-saflayabilir, ulusal bir sinema okulu do$abilirdi; on y'rldan beri
edinilmesine gahqrlan sinema dili, qimdi bu malzemenin iqlenmesinde kul-
lamlabilirdi.

Bunlarrn hig biri gergeklegmedi. Bunlann gergekleqmemesi bir yana,
sinemamrz tarihinin giirmedi$i biiyiik bir keqmekeg igine diigtii. Her qeyden

tince sinema yeni anayasa diizeninde bekledifi iizgiirliife kavuqamadr. Tek
partili diizende, gok partili diizene geqiqte oldu$u gibi, 27 Maps devrimin-
den sonra da 1939'un denetleme tnzii$ii igle'tildi. Aydrnlarrn itelemesiyle
harekete gegen birkag sinemacrmn devrimden iki hafta sonra, bu tiizii$iin
kaldrrrlmasr igin yayrmladrklarr bilctiriyi dige dokunur bir gaba izlemedi.
Bagka bazr konularcla a$rrh[rm duyuran baskr gruplalinln sinema alanrnda
ortaya grkmamasro anayasaya aykrn denetleme tiiziifiiniin, giderek anaya-
saya ayllrr olmadr[rrun Anayasa Mahkemesi'nce karara ba$lanmasrna var-
dr. Oldum olasrya zarnarr\ esen riizgArr kollaya gelen denetleme kurulunun,
devrim bagrndaki kararsrz tutumundan yararlanarak yaprlan birkaq qrkrg,

arkasr gelmecli$inilen, denetleme tiiziifiiniin eski srkrhfryle uygulanmasr
gonucuna vardr.

0zgiirlii$iine kavuqamayan sinema, endiistri alamndaki baqrboqluktan
da kurtulamadr. Devrimi izleyen yrllarda yabancr filim sayrsrmn azalmasr,

yerli filim sa)nsrnrn daha da artmasrna yol aqtr. 1960'a kadar yiiziin altrnda
kalan yrlhk yaprm, beg yrl iqincle baq diindiiriicii bir hrzla yiikseldi, 100 - 125

-150... derken 200'iin iistiine grktr. Oysa aym diinemde ne yeni pazarlar agrl-
rnrg, ne gok sayrda sinema salonu yaprlmrq, ne stiidyo-laboratuvar sayrsrnda
artrg olmug, ne de yiinetmen-teknikqi-oyuncu-senaryocu kadrosunda buna
uygun bir geligme olmuqtu. Gergek guydu: Elli filimlik bir yaprmr giigliikle
kargrlayabilecek bir kadro, sermaye; ancak bu kadar filmi kaldrrabilecek
sinema salonlan birdenbire iliirt katr a$rrhk yiiklenmigti. Dolayrsryle bu
durum biiyiik bir sarsrntrya yol agtr. Buna ek olarak bir "yrldrzcrhk" diize-
ninin hLrzrm artrrarak yiiriimesi, filirn giderlerinin birkag yrl iginde iki katr-
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na grkmasr, iqletmecilerin yaprmda siiz sahibi olmalan, yan yanya bonolar

iizerine kurulu bir sermaye diizeni iqleri biisbiitiin gr$rrrndan gr-kardr.

2? MaFs devriminin bagrnda yeni bir giigle ige sanlmalan beklenen "Si'
nemacrlar diinemi"nin temsilcileri ile ilk filimlerini bu yllarda vermeye bag'

layan ve sayrlan her 1nl biraz daha artan genq kuqak, kendilerini birdenbire

biiyle bir ortamda buluverdiler. Bu ortam, niteliklerini, dzelliklerini ve a[rr-

hfrm duyurmakta gecikmedi: Biitiin de[erler altiist olmugtu. Sinemamrz

bir kcz daha 1950-1952 yrllan arasrnda iig ayn iliinemd.en kimselerin bir ara'

da gahqtrklarr gibi, birbirini hig tutmayan kiqilerin bir arada gahqtrklan kar'

e yetti. "Sinemacrlar dtinemi
temsilcilerinin zaten siiYleY

sinemacrlar d.iineminde harc

ortaya grktr. Kendilerine g olan geng kuqak ise, bir iki dene'

meden sonra. endiistri dr iqin, bu diizensiz, baqr boq sineme'

teranesinin, "kahrolsun batr tipi sinema, yalasln Asya tipi iiretim sinema'

sr" teranesinin tutturulmasr da yine bu boyun e[igin bu kadar uysalca olu-

olmadrfrm giistermektedir.

t0

0zetlersek: Sinema-ro 1914'ten 1939'a kadar uzanan yirmi dtr yrl iginde,

tiyatroculann salt egemenli$intle yaqath. Yine tiyatroculann a[lrhklanm
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iyice duyurduklan "g"qiq diinemi"ni de buna katarsak, sinemamrzrn ilk otuz

altr yrh tiyatrocularrn egemenli$incle gegti. I950'den L952'ye kadarki krsa

siired.e "tiyatrocular", "g"qiq daincmi sanatgrlarr" ile "sinemacrlar" bir
arada gahgrp bir giiq slnamasrna girigtiler; bu srnama, o'sincmacrlar"rn baga-

rrsryle sonuglandr. 1950'yi izleyen ilk on yrlda "tiyatrocular"rn sinemamrza

getirdifi kiitii izlerin silinmesine, sinema dilinin kurulmasrna gahqildr. 1960'-

ta sinemamrz, toplum yagayrsrmrz iqin de mutlu olan bir olayla birlikte bir
diiniim noktasrna vamrgtr. Ancak bu mutlu olay, her iki bakrmdan da ha-

yal krrrkh$ryle sonuqlanmakta gecikmedi. Sinemamrz en umut verici diiniim
noktasrnda, zapf temeller iizerine yrllarca birikmiq olan yanhq adrmlann

afrrh[ryle karqr kargrya geldi. Bunlarrn en tinemlisi, cnsiistrinin yaprsrn-

daki, igleyiqindeki yanhqlardr. ilk donemde yalmz orclunun ihtiyacr iqin

kurulmuq kiiqiil( qapta bir sinemacrhk iirgiitii, sonradan yardrmsevenler

tlernekleri eliyle yiiriltiiliip yeniden orduya ddnmiiqtii. Sinemamrzrn ilk
yirmi altr yrhmn ,,tiyatrocular"rn salt egemenli$inde geqiqi gibi, endiistri ola-

rak da bu ilk yirmi altr yrl, krsa siireli bir iizel yaprmevi ile bir baqka yapr-

mevinin tekelinde geqti. .,Gegiq cliinemi"ndeki sinema endiistrisi ise her qey-

den tjnce bir "siizlendirme" (doublage) endiistrisi olarak kurulmuqtu. Buna

giire, sinemamrzrn 1950'ye kadarhi otuz altr yrh, endiistri olarak da bir "ye-
rinde saymak"tan haqka bir gey defildi. 1948'deki vergi indirimiyle sa1'rlan

filim sayrsr kadar baE dtiniliiriicii bir hrzla artan yaprmevleri de ortaya sa-

d.ece bir "gecekondu" endiistri qrkardrlar. Yrlda 200'liik yaprm, bdylesine

zayrf bir cncliistriye yiiklenmigti.

11

Bugiin sinemamrz iizgiirliikten yoksun bir sinema; zayrf temellere otur-
tulmug, lraqr bog bir encliistri; bonolara' tefecilere dayah bir ekonomi; yan-
hg ilkelere giire iqleyen koruma diizeni; kendi kendini yitirmiq giigsiiz sanatqr

ve teknikgi toplulufu; gdriilmemiq bayafrhklar, siimiirmelerle befenisi korkung
gekilde kOrletiLriq seyirci yrlrmyle er geq gtikmeye mahkffm bir sinemadrr ve

,simclilik bu sinemadan beklenebilecek en iyi gey de bu giikiiqiin bir an iince

meydana gelmesidir. Ancak ondan sonra, sabrrla vc uzun vadcde yeni bir
sinemayr yeni temeller iizerine kurmak miimkiin olabilecektir. En azrndan

endiistriye clevlet eliyle qekidiizcn verilmesini, yanhq koruma diizeninin ye-

rine biitiiniiyle "kaliteli" filme yiinelmig bir diizen kurulmasrm. sinemaya

iizgiirliik verilmesini, sinemacr yetigtirilmesini gerektiren bu yeni diineme

ulaqrncaya de$in yaprlacak iglerin baqrnda da sinema kiiltiiriinii elden gel-

difince genig bir kiitleye yaymak ve benimsctmek gelmektedir. Sinema ya'
yrnlarrmn go[almasr, yo$un bir eleqtirme gabasr, sinemaevinin geliqtirilmesi,
sinema derneklerinin serpilip geligmesi, sanat sinemalarrmn kurulmasr, rad-

yonun ve iizellikle yakrn zamanda gahqmalarrna baqlayacak olan televizyo-

nun sinema kiiltiiriinii yaymaya yarchmcr olmasr, filim qenlikleri ve yarrg-
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.

nrn geliqmesi, gezgincr

gergek sinemaYr ulaqtrrmasr"'
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dzenci (amatiir) sinemasrmn, belge'filim gahgmalan'

,io"-"l."rr.diizenliolarakgenigkiitleleresinemap'
bunun baghca Yollan olacaktrr'

12

Biitiin bunlard,an dolayr, mamtzln en

urrrutlu bir ddnii:n noktasr nasrl yol agmrgsa'

L967,de de sinemarnrzrn en kar yol agabile'

cek dururnu, gerqekte saflam bir

lece[i sa['
bir anda,

kogullarrn

ilk kez bu kad'ar yakrnhk d'uyan' tin

inemamrzrn iginile bulunilu$u qrlc'

eri besleyebilecek yetiqkin sinema

le safla n baqrn'

i9 olan dan' iis'

telik sinem a-'tzd.a biisbiitiin bir sarsrntrya kargrbk,

I

!
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ekonomi temeli agnmdan tiirk filmi /
burhan arpad

Diinya filimcilifiinin biitiin geqmiqi sadece yetmiq 1tl. Tiirk filimcili$i-
nin de bir yarrm yiiz 1nl. Filim sanatr, sanatlarrn en genci. Sadece en genci
defil, sanat niteli[i en qok tartrgrlanr. Yedinci sanat diye adlandrrrlmasr bile
bir bakrma anlamh. Bir soru akla getiren bir adlanduma. Tartrqmanln ve
sorunun biiyiik nedeni, filim sanatrnrn ekonomi kurallanyle sarmag dolaE
iliqkisi. Bir toplumun ekonomi diizeninde, sisteminde yeri olmadan o iilkede
bir filim sanatr var, denilemiyor. Bunun drgrnda tek tiik gabalar, arada bir
grkrqlar, saman alevi gibi parlayrp siiniiveriyor.

Filim sanatrnrn teknik geliqmeyle de srlu baflantrlarr var. Filim gekme
araglarrnda yeni buluqlar, sessizden sesliye geqig gibi teknik de$igmeler, filim
sanatrnrn klasik iilgiisiiniio de[erini de yitiriyor. Yetmig yrlhk gegmigin, kla-
sik denebilecek ve giiniinde gergekten de bir sanat agamasr yapabilmig iir-
nekleri, gimdi ancak birer belge nitelifini taqryor. Biitiin iiteki sanat dalla-
rrnda yiizyrllar sonra bile hatta daha da tadrna varrlarak okunan, bakrlan
ve dinlenilen klasik iirneklere hig benzemiyor. Filim sanatrna gok yakrn ilgi
ve tutkunluk duymayanlar, foto$raf qekimindeki kadar sayrsr de$igmesi
sonucu, 1920 yrllarrmn gergekten gok bagarrh iirneklerini beyazperde de gti-
riince SoEu giiliimsiiyorlar.

Filim sanatrmn gok sapda igbirlikqisini ytineten ve filmin bagansrm ol-
du$u kadar baqansrzh$rnr da yiiklenen rejisiir, yazara) qaire, ressama, hey-
kelciye, miizikgiye bakrhnca her yamndan krskrvrak ba$h kigi. Ortaya ko-
yacafr filmin hemen benimsenmesi gerekiyor. Beyaz perdede giiriindii$ii giin-
lerde yr$rnlarca benimsenmeyen filim, biitiin tenkitgiler gok be$enip uzun
uzun tivseler de, bagarrsrz demektir. Baghca iki nedeni ekonomi ve teknik.
Bir gok sanatgr ve teknikginin emefini ve buluqunu iidcyen yaprmcr? yatu-
dr$r paray, o toplumun ekonomik kurallarr ve iilgiileri gere[i, belirli bir sii-
rede geriye almak ve sermayesi igin de ayrrca bir kazang safilamak zorunda-
drr. Yaprmclmn sermayesini arma[an etrifini bir an igin diigiinsek bile, so-
nug yine de[iqmez. Zfta filim sanatr yetmiq yrldrr teknik geliqmelerle hrzh
bir yapr defiqmesi siirdiirmektedir. Sessizden sesliye geqig, foto$raf gekimin-
deki teknilc defiqme, geniq ekran, renkli filim ve benzeri teknik buluqlar, gii-
niiniin sanat de[eri en giiqlii filiminin bile kalrrhk siiresini krsaltmakta, hig
de$ilse srmrlamaktadrr.

Filim sanatrm srmrlayan ekonomik ve teknik kurallarrn yam srra, hatta
en bagta, o toplumun be$eni iilgiisii ve kiiltiir ortamr vardrr. Bu qok sert ve



SINEMA OZEL SAYISI 289

aclmaslzfilgrsanatrgerge$inigiiniimiizsosyalistiilkeler-sinemaustalarrbile
umursamamarhk "delemlkted"irler. 

Devletin yaprmcl oldufu ve teknik ola-

nakvoaraglarrnyeterincesa[lantlr[rsosyalistiilkelerdedekurulugvetopar.
lamq yrllarrmn galkantrl, ,r." iirr"*ik havasr yatrgtrktan sonr.a' loseyirci" adr

verilen sessizo f.X* q;k giiglii yargrcrlar kuruluna boyun e[mek zorunlu$u-

nu duymaktadrr.

ortaAvrupalrsinemakuramcrlarrnneniinliisiiB6IaBalizs,bugerge.
$inaltrnrgizerken:.rr".''sosyalisttoPlumlarbileseyircininbefenisinig0z
iiniinde tutmazhk edemezlero yoksir filimler bog salonlartla giisterilir'ootler'

Filim konusunda d";; k;t;* o" i"t"l"me kitaplarr bulunan B6la Balizs''

ln sanat anlal'rgr b*i'mrndan bir Macar sosyalisti ve hatta partili oldufiunu

belirtmek isterim.

Tiirk filimcilifini, Tiirk toplumunu ekonomik ve teknik ortamt ve bu

orramrn son elli yrrjr'qiiigi inigti grkrqh grafikler agrsrndan inceleyince, du-

rumu daha aqrk giirebiliriz, kamsrndayrm'

Tiirk filimcilifinin yarrm yiizyrhnda ilk otuz yrl' sadece bir heveslerrme'

tek tek kigilerin "rud. 
bi" u*oiorltik denemeleridir. ilk belge ve konulu filim'

leriosmanlrlmparatorlu[ununorduFilimDairesivesonralarr..MalulGa.
ziler Cemiyeti" qevirtm"ti b"lki bir rastlantr' belki tle o savaq giikiintiisii

giinlerinin bi, politik.;;y;r. Miitarekenin son ve cumhuriyetin ilk yrhn'

da Tiirk filimcili[ini g"tg"L anlamryle kurma[r dleneyen 
- 

Kemal ve $akir

kar4eglerin ,,Kemal Ftlt*; firmasr, konulu altr filim gevirdikten sonra yaprm-

crhfr brrakrp yine sinema iqletmecilifiine ve yabancr filim da$rtrmcrhfrna iliin'

miigtiir.Tiirksinemasryleilgiliincelem"l"'d"bununnedeni'KemalFilim
stiidyosunun to,ofiogrr O"fitta"r--.fabfkasrnda yeni miidiiriin krrk sekiz

saatte burayr boqalttrl"masr giisterilir. Ilk balilqta akla yakrn cta gelebilir'

Biiylesine .oluyrg.- .r" tepecl"en inme bir davramg, bu yiizden u[ramlan pa-

rakayrplan,KemalFilimcileriktitiimserdiigiincel,reiterveumutsuzlaqtrra.
bilir. Ne var, ki a""V""t" t'fo bir yerind'e ve safiduyulu hi9 bir ig ad'amr' iluy-

gulanyleduo,no-u,.Du.,.u'.s"bilebo,'o.o.=o,,'.cliizeltir.KemalFilim'in
yaprmcrhfr brrakmasr, sadcce ekonomiktir ve toplum yaPrsrnn gerelidir'

KemalFilimfirmasrnrnlg22-lg24yrllarrnilakrsa.aralarlasundufuIs.
nnbul'ila Bir Agls Faciasr, Bo[aziqi Ei'or" AteEten Giimleh' Kt'z Kulesi

Faciast, Leblebeci Horhor, saziliKtzlar filimleri, giiniin otaylanna, toplumsal

ve edebi g"ti'*";" dayamr. Istanbul'ila Bir Tglc Faciast,, o giinler Is-

tanbul'unuaylarcaqalkaland'rranbiragkcinayetidir'Bo$aziqiEsraru'Ya'
kup Kadri t<"rror-"ooflu,nun Bektaqi i"kL"l"iirri anlatan ve biiyiik gririil'

tiiler uyandrran Nrir Eaba adh romamndan ahnmrqtrr. Ate1teru G6mlek,

HalideEdipAdrvar'rnlstiklilsavaqrmsrcafrsrcafrnad'estanlaqtuanro-
manrdrr. sua, xitaa e"yu*i s"f"ioro yine 

-gok 
tartrgrlan salon'toplum

yergisi bir romamn" dtyt-'' Miitarekenin qalkantrh ve karanhk' cumhu-
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prm sayrsrnut artmasl, bu yeni ig ve
srm sa$lar. O giine kadar h.*"rl ,"riittiigii Tiirk filimcili$inde birbiri
oyunculan giiriiliir. yaprmcrsrndan y
yatro drgr olan bu kigiler, Tiirk filim
iirnekler getirir.

galrir Srrmah (Efelerin ,!:r), Aydrn Arakon (Hep Vann lgin), L.utfi
.a;"fi"n:lJ 

t", un ioip"y" ), o,n{o ;;;o.,,., ( S.iir giin ) bu basa'h d.nemin

'"'"'#':'xH"#1.|lffi 
E#?"'J;;



SINEMA OZEL SAYISI

lar. Yeni yiinetimin sa[laihg yollardan tiireyen "her
ler, yrlda beg yiize yakrn sayrda getirilen kotiiniin
bancr filimlerinin yalancr ve yaPmaclkl yagarnrna

ler, kapatmalar, igki ve kumar Alemleri, giinliik biiyiik qehir yagarmrun iize-

nilen yanlan olmuqtur. Gergi bir yand.an gecekondular biiyiik qehirleri

earmakta ve Cumhuriyet Tiirkiyesi'nin ilk on yrhnda bag slogan olan "imtiyaz-
6rz, Brmfsrz bir milletiz." yiiriirliikten kalkmaktadrr ama, sansiir yiinetme'

Ii[i toplum gergelclerinin beyazperdeye aktanLnasrm engeller. Bu durumda

Tiirk filim yaprmcrlanmn yapacafr iki tiir filim vardrr. Vur-krrh gangster

iizentileri ve ah-vahh Arap melodramr kopyalan. Ne var ki, biiyle filimleri pfrn
d a tutmaktadrr. Kiitiilerin kiitiisii ekonomik durumlarrmn gergekten melodram

yagamuun benzerini beyazperdede gtirmek, onlal bir bakrma yatrgtrrmak'

iadrr. Kendi ahnyazrlarrmn benzerini beyazperdede giiriip a[larlar ve salon'

flan qrkarken rahatlarlar. Bu gegit filimlerin }drna dokunmayan ve toplumsal

gergekleri az buquk ele alma;r deneyenleri hemen yasaklayan bir sansiir, du'

rumlann siiriip gitmesinde kendi grkarlanrun korunmasrndan yana hir yii'
netim igin bulunmaz bir destektir.

Lg47-L967 arasr, Tiirk filimcilifinin elle tutulur bir gergek oldu$unu

dilini ve gramerini baganyle uygulayan rejis0rler,

fizikli ve sanat sezigli beyazperde akttir ve aktris'
gekiminde ustabfa ulagrnrq kameracrlaro hatta ola'

naklanrun srnrrhhfr yeterince sanat de$erli filimler ortaya koymak igin para

mezler.,' Bu be[eniye yeni bir ytin vermek, toplumun kiiltiir ve sanat orta-

mrn geligtirmek, filim yaprrnsrlamul ne giirevidir, ne de ellerinden gelir. Bu

sorumloluk, toplumu yiinetenlerin omuzlanna yiiklenmigtir. Fakat iq bagrnda'

kilerin, her toplumda, hep kendi ekonomi anlayrqlanna uygun bir yiinetim'
den yana olduklan da bir gergektir.

once y.ptrncrlar de$il, toplumu yiinetenlerin ekonomi anlayrgr defig-

neli Ttirk filirrcilifinin bugiinkii gr.kmazdan kurtulabilmesi igin.
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vSiNEMA:

Iev v. kule$ov o

antlar
Unlii_kurgu deneylerirni rni soru-yorsunuz? Sanrnm l9l .ol"rrrd" oI-

i."Ii:.(...) I usya,da ,,kurgu,, 
,ar"ogu-

l:ttl r:{r:yen, sinemanrn olgusun-
oan, canhh$rndan, sinema u"oltrrr,Iu
gergekgilikten ilk siiz agan b"rri_- Ozamanlar biitiin bunlar qrL r"h;i LJgryordLr. Bcni bir gelecekgi ff"r""irr"f
,yI"".rr,"o, (o vakit britiin *I "t;li;lr sanatgrlan bu ad altrnda etiketliyor_
,;.rUtJ. 

.Buna ra$men l9l?,de, ekimoer.rrmrnden tince proyeltt injeneraPraita (Miihendis p"it-",rr ,i;ffi;
adrnda bir filim gevirmey bagarr4rq-t1*. 

Py, kurgu Lanunla"rna go"" ir;f
lfl L'r:l"l*f .,." bi" a"ay'a *;rfi:m4 giiriintiilerle kurgu t ur""_in g;-re gevrilmig ilk Rus fiimiydi. nrr.y.iaubu ilk kez yaprhyordu.



SiNEMA OZEL SAYISI

Bu filmi gevirirken, sinema kurgusuna iizgii bir siirii iiaelliklerin bilin-

cine erdim. Diyelim ki bir yerde her hangi bir cisim filrne ahmyorl sonra bam'

bagka bir yerde bu cisme bakan insanlar filme ahmyor; daha sopra cismin

giiriintiisii ile bu cisme bakan insanlarrn gtiriintiisii srrayla kurgulamyor:

Miihenilis Prite'tn Tasartsr'nd.a insanlar clektrik direklerine bakarlar. Btiy-

leliLle, farkrnda olmaksrzrn bir gey bulmuqtum: Kurgu sayesinde, deyim

yerindeyse, yeni bir cofrafya, yeni bir olgu yeri kurulabilir, biiylelikle filmin
cisimleri, do$asr, kigileri ve tlii$iimleri arasrnda yeni iligkiler kurulabilir. Bii-

tiin bunlar beni birkag makale yazm:ai,a yiineltti, bunlardan biri l9l?'de
"Le moniteur de la cin6matographie"d,e yayrmlandr.

(...) Bo ilk d.enemeler beni iizellikle kurguyla rneggul olmaya yiineltmig-

ti. 1962'cle Paris'e gidip Unesco'd.a Velikii utesitel (Biiyiik Tesellici) filmimi
. sundu[um vakit yamltrcr bir soru yiinelttiler bana: Acaba bana giire sinema'

da kurguyu ilk kullanan kimdi: Griffith mi yoksa Kulegov mu? Tarih yii''

niinden ele ahnrrsa, sanrrlm, Griffith'tir. Ama o vahitler pek genq olmama

kargrn, kurgu iizerinde ilk kuramsal incelemelerin qerefi her halde benimdir'

Her neyseo sanatta ne vakit yepyeni bir geyin kendini giistermesi vakti gel'

migse, bu yeni geyin diigflncesi zaten ortahktadrr... Bu konuda bir de iirnek

vermigtim. Dedin ki: "Baylar, siz hig bir maymunun sinek avladrlrm giir-

diiniiz mii? N{aymun sinek avlamaz, elini uzatrp havad.an toplar, sadece top'
lar!... sanatta da biiyledir: oyle bir an gelir ki, diigiinceleri havadan topla-

mak miimkiindiir; qiinkii uygarhfrn, kiiltiiriin belli bir diinemi bunlan ora-

ya getirmiqtir. Ben olmasayfim bunu bir bagkasr, ama daha er ama daha

geg, yapacaktr. Kader benim olmamr istemiq..."

(...) Devrim geldi. Haber filimleri bagkam olarak belge filimcilikte gahq-

maya bagladrm. Ama ger(ekte iki ayn gahqmam vardr: Bog filim bulamayrn-

ca, kurgu cleneyleri yapryordum, Eski filimleri ahyor, bunlan bagka bagka

yollardan kurguluyordum.' Birbirinden ayrr sahne ve aynmlarr alabililifine
degigik bigimde birleqtiriyordum, "Kulegov etkisi" diye adlandrnlan deneyi

de igte bu diinemde gerqekleqtirmigtim; hani gu, oyunclr Mosjukin'in aym

giiriintiisiinii defigik giiriintiilerle kurgulayrp, birbirine karrqrt durumlar

yaratan "Kuleqov etkisi".

(...) Ama biz yine "Kulegov etkisi"ne dtinelim. Demek ki' I9l7 sonun'

da, artrk bft Soayet ytinetmeni oldu$um vakit, kurgunun geqitli etkilerini'
diizenlemelerini denemiq bulunuyordum. Bu konuda yazrlmrg olanlarrn hep'

si hem do$ru hern de yanhgtrr; giinkii deneylerimi anlattrklanmtn hepsi ii$'
rencilerimdi. Bunlardan biri Pudovkin'di. Ve bakrn ne oldu: Pudovkino Sor-

bonne'da bir konugma yaptr[r vakit, oturuma bagkanhk eden kiqi, Pudov'

kin'i kurgu etkisini yaratan insan olarak selAmladr$rm bililirtli. Pudovkin

iso.bu etkinin ii[retmeni Kulegov tarafrndan bulundu$unu siiyleyerek ada'

mrn yanhqrru hemen diizeltti (Fransrzcayr iyi konugurdu Pudovkin); sgnra
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bundan kitabrnda da siiz agtr. Ben d
larda anlatmrqtrm. Mosjukin,in hig
taba$., bir hapishane kaprsr, buzun

196!,{ ,,Gn6ma pratique,,in bir sayr-

nimkler saklanmamrqtr, hic bir #lTtT-l|lffifi: de$ildir!" ti"-

Yanhq anlama;an, kimseye sitem etmiyorum: Diizmece belgelerle bile, dii-giincemi dofru olarak 
-ortaya 

koymuglar. Benim kurguradrgrm firmin, asrlfilmin kayboldu$unu bilmeni u y"r"r'.
Kaldr ki, daha sonra, ii[renc

ha ilgi gekici bulurum. Devli Sin

vakit var olmamrg bir kadrmn yarad
geklegtirmigtim. Tuvalet masasrmn ii
Kadrn sagrm tanyor, boyamyor, gora

(...) iein b
in filimleri ve 

ki etken vardr. Once Griffith,-

_son 
derece ay' ilffi":,L*ilf".*TTfr:ler itbiir Avrupa sinemara'udan -itaryan, isveg, M;il;;i Fransrz sine-masr"'- da bir o kadar aynhyordu. seyircinin Amerikan filimleri karqrsrnda_ki tepkileri beni her -vakit etrcil"meki"ydi. Bunlar, ."rr."ru"r, kendilerinifilme ne kadar kaptrrdrkrarrm, perdede g"q". olgoyu ne kadar yagadrklarrmofiaya koyan qiddetli tepkilerdi. Boyle b'ir t"pt ioin ,r",l.ol""i iiz""iod" oronuzadtya diiqiindiim ve 9u sonuca vard,m ki, bo .i"._";;;;;cii kurguda vebag gekimlerindeydi, yani Rus sinemacrla'mn hig kulranmldrklan iglernrer-de. Benim igin iqtepi yerine gegen ilk ii$e bu oldu.
ikinci etken, Rus edebiyatrydr, Iki ki$i. ve hepsinden iince Lev Tols_toy' "sinema Ydnetmenri$inin Temereri" adh kitabrmdu,.Tor.ioy,un bir mek-



dizesi igin geqerlidir.

maktaydr.
(Le cinima soailtique par ceux qui l'ont fait' 1958)

SINEMA OZEL SAYISI

Nijat OZON

dziga vertov

"sinem a- goz"ciilerin devrimi

Batrdan ve Amerika'dan bize gelen filimleri giirerek, bu gahqmalar ko'

nusund.aki yakrnm.alanmrzL ye yabancrlann bizim konumuzdaki yalmma'

laulr gdz Oniine alarak qrl sonuca vardrm:

Sinema-Giz'ciilerin I9I9'da oyuncularrn yer aldrfr biitiin filimler igin

vercli[i iiliim karan, bugiin hAli geqerlidir'

(...) sinemamn edebiyat ve tiyatro iizerind.eki yJ<rcr gaLgmastna kargr

tl"gili".'Sinemamn bilim kolu olarak iinemini ile biitiiniiyle hissefiyoruz,

^iuaiu bu giirevleri ikinci d.erecede giiriiyor ve temel olandan uzaklaqmrg

sa)nyofuz.

sinemamn iinemli ve temel olan yiinii, diinyat"'.' duyumu olugudur.

Qeviren:

t
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Asrl grkrg noktasr gudur: sinema-Giiz olarah kullamlan ahcr, bir uzay
duyusu vererek, giirilnen olaylann kargagasrnr giiziimlemekte (yoklamak_
ta) insan giizilnden daha kusursuzdur.

Sinema-Giiz, zamand.a ve uzayda yaqar ve geliqir. Izlenimleri, insanrnki
gibi defil, ama bambagka bir tarzd.a algrlar ve saptar. Giizlem anrntla viicu-
dumuzun dururnu, gu ya da bu giiriiliir olayrn, bir saniye iginde tarafrmz-
dan algrlanmasr amrun niteli$i ahcr igin hiq de yararh de$ildir, giinkii ahcl
b*nu daha gok ve daha i;'i algrlar. Ahcr bizi kusursuzru$a ulaqt*rr.

Giizlerimizi kusursuzlaqtrtamaylz? ama ahcryle giizlerimizi srnrrsrz ola-
rak kusursuzlagtrrabiliriz.

(...) $imdiye kadar ahcrnrn hakkrm yedik ve onu giiziimiizii' qahqmasr-
m kopya etmeye zorladrk.

ve ahcr giiziimiize ne kadar iyi iiykiiniiyorsa, gevirimin de$eri o kaclar
yiiksekten biqildi. Bugiin ahcryr azat ediyoruz ve ters yiinde gahgtrrryor'2,
yani ahcryr iiykiinmekten elden geldi$ince uzaklaqtrrryoruz.

2

(...) Seyirciyi, gu ya da bu giirsel olayr, qu tarzda giirmeye, benim en
elverigli buldu$um tarzda bcnimsemeye zorluyor'm. G6z, ahcrnrn iradesi-
ne boyun e$iyor, ahcr giizii olgunun birbirini izleyen anlarrna yiineltiyor ve
sinema ciimlesini en krsa ve cn agrk yoldan, qtiziimiin doruf*na ya da ete-
fine giitiiriiyor.

Ornek: Bir boks kargrlagmasrmn qevriligi, karqrraqmayr seyreden se1ri1-
cilerin giiriig noktasrndan yaprlmaz. Qevirim, birbirine karq qrkan boksiir-
lerin birbirini izleyen davranrqlannrn saptanmasrdrr.

3

(...) Bugiin, 1923'te chicago'daki bir sokakta gidiyorsun, ama ben sana
1918'de Petrograd'rn bir soka$rnda giclen miiteveffa volodarski,ye selam
verdirece$im, o da seni selAmlayacak.

tsaqka iirnek: Mezara halk kahramanlarrnrn rabutla' indiriliyor (191B,-
de Astrakan'da gevrilmiq giiriintiiler). Bir gukur dold'rul'yor (Krongtadt,
I92I), toplarrn salvosu (Petrograd, Ig2q, kahramanlara saygr durugu yapr-
hyor, gapkalar grkanhyor (Moskova, 1922). Defersiz *ulu"rrr* k.,lanilcli$r
vakit bile, bu geqit sahneler birbiriyle birlegtirilebilir.

(...) Ben sinema-giiziim. Ben bir yaprcryun.
seni ben yarattrm ve seni, bugiine kadar var olmuElarln en ola$aniis-

tiisii ve yine benim yarattrfrrn odaya koydum.

Bu odamn on iki duvarr vardrr, benim tarafrmdan diinyanrn geqitli yer-
lerincle gevrilmigtir.



SINEMA OZEL SAYISI

Duvarlann ve ayrrntrlann giiriintillerini birlegtirerek, senin sevece[in

bir diizene soktum ve bunlann arasrna, odadan baqka bir gey olmayan bir
sinema ciimlesini, dikkatle kurmayr bagardrm.

Ben sinema-giiziim, Adem'den daha kusursuz insam yarattrm, hazrr]rk

taslaklanna, qemalanna gdre birbirinden farkh binlerce insan yarattrm.

Ben sinema-giiziim.

Birinden en giiglii, en usta kollan ahyoruml iibiiriinden en gevik, en hrz-

h bacaklarr; bir iigiinciisiinden en giizel, en anlamh baqr. Kurguyla yeni bir
insan, kusursuz bir insan yaratryorum...

4

(...) Ben sinerna-giiziim. Ben mekanik gtiziim.

Ben makinayrm, size diinyayr giisteriyorum, yalnrz benim giisterebile'
ce$im geLilde.

Bugiinden baglayarak sonsuza kadar, insamn hareketsizli$ini agryorum,

ben kesiksiz bir hareketim. Cisimlere yaklaqrrrm, cisimlerden uzaklagrrrm,

cisimlerin altrna kayarun, cisimlerin iistiine tiinerim, diirtnala giden bir atrn
burnuna yaklagrnm, bir kalabah$rn ortasrna dalanm, hiicuma kalkan asker'

lerin iiniine diigerim, srrtiistii diiqerim, uqaklarla havalamnm, diigen ve kal-
kan viicutlarla diigiip kalkarrm.

5

(...) Bir kez daha duyahm: Giiz ve kulak.
Kulak dinlemiyor, gdz dikizlemiyor.
Giirevlerin paylaqrlmasr.
Radyo-Kulak: "igitiyorum"un kurgusu.
Sinema-Giiz: "Giiriiyorum"un kurgusu,

6

Rica ederim, yagama giriniz.

Bizler orada gahgryoruz. Bizler, g0riigiin ustalan; bizler, her qeyi giire'
cek zamam olan Sinema-Giiz'le silAhlanmrg, giirsel yagamrn diizenleyicileri.

Orad.a gahqanlar, seslerin ve siizlerin ustalarrdrr: iqitilen yaqarun en

usta kurgucularr; onlara, her yerde her geyi dinleyen mekanikbir Kulak-Rad-
yo-Telefon iligtirmeye cesaret ed.iyorum.

Nedir bu ?

Bunlar Sinema-Haber'dir ve Radyo-Haber'dir.

(...) Bunlar "Path6"nin ya da "Gau-mont"un haber filimleri olmayacak-
trr, hatta "Kino-Pravda" da olmayacaktrr. Bunlar Sinema-Giiz'ciilerin ger-

gek haber filimleri olacaktrr. Yani: Ahcrmn qifresini qiizilii$i giirsel olaylarr

7581t



298 TURK DILI
bag dondtiriicii bir hrzra agrEa vuran bir giiriig olacaktrr; sahici bir enerjinin(tiyatronunkinden 

?.tr-"11i.";i"i"r, iiytu. kurgu .uouorrro akiimiilatiiriiy-Ie bir biitiin iqinde birlegtirilen-'p".q"tu, olacaktrr.
sinema'Yaprtrn biiyle bir kururuqu, ister giiliing, ister trajik, ister hileliister bagka bir gey olsun herha"gi;; temayr geligtirmeyi sa$lar.

Urr". ""tot""a 
giirsel anlarr, yalmzca aralan yan yana getirmek siiz konusu-

Kurgu yaprsrmn ola$aniistii esnekli$i, bir sinema aragtrrmasrna her-
ll,""11,.j'il,""t' 

ekonomit va da b "qd;; ;;;"iliriu."g,*. Bundan

,*rr""Yo"rl#"r[:3).^, sinemada art'k ne dramrara ne de poris iiykii-

BUGUNDEN soNRA, sinemada artrk fi'ne a'amrg tiyatro diizenre_melerine ihtiyaq yoktur.

,"rJ:,':il:"* 
SONRA, artrk ne Dostoyevski ne Nat pinkerton uyar-

Hepsi, Sinema-Haber,in yeni anlayrgrmn igindedir.
Yaqamrn kangrkh$rna kesinlikle,
1) Insan g6z.'ne, diinyanrn giiriintiisiinii gereksiz krlan ve onuu yerinekendi "giiriiyJrum,,unu tineren Sinema-Giiz.

or.*:lit"o,1?"1;":"uilde 
giiriilen, kurulu vasamrn dakikararrm diizenreyen

1Lef, sayl Z, lg2g,

Qeviren: Nijat 0ZOlt

I
I

t

I

I
I

ricciotto canudo o
sinema
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hem bagka hiq bir ttirel diigiinceyle defil, srrf bu "do[aya aykruhk" anlamr
yiiziindendir ki eski Romada halk tiyatro o)mncusunu aga[r giiriiyoro kilise de
onu gii$siinde barrndrrmryor, ruzaF.a itiyordu. Bununla beraber, kigiofullan,
bagkalan kargrsrnda birtakrm tinsel devinimleri temsil edebilir ve bunlan
birtakrm davramglar, siizler ve jestlerle soyutlaqtrrabilirler; bir yaratmada
bulunurken, bir yazann: ]arattr$r kigiyle iizileglegti$i gibi trpkr. Ama "kaba"
ve "do$aya aykrn" siizciiklerinin taqrdrfr anlam, roliin parlak yaldrzlan al-
trnda bambagka samlan o gergek varh$rn bulunmasrndan ileri gelmektedir.
oyuncuyu gergek erkek giysilerinin iginde g0rdii$iimiizd.e, bir yalan karqr-
srndaymrggadrna garprlrr, gagLmhla diigeriz. Sinemada biiyle bir gey yok
artrk. orada oyuncu, gahqrrken kahramanlanmn kigili$ine biiriinen ) ama
yazilfi betik yedi iklim dort bucakta yr$rnla''coqtururken artrk bu kimligi
tagrmayan yazara benzer. Yedinci sanatrn oyuncusu, bir insan yiizii, bir insan
imgesi gizer gOzlerimiz iiniine; bir basrmcr nasrl bir yaprtr basarsa, bagka ki-
giler de bu giiriintilyii iiylece saptar, o zanr.ar ayru oyuncu bagka giiriintiileri
vermeye geger, belirli saatlerde bir bagkasrmn yagantrsrm devirli olarak yaqa-
maz, Tiyatro temsiline laazarar sinema projeksiyonunun can ve tin verici
niteliBi o denli agrk ve ortadadrr ki, uyandrrdr$r parlak coghulann en derin
gizlerinden birini burada giirmek gerekir. Filim de, yazrlmrg bir trajedi ya da
okunan bir dram gibi bir soyutlamadrr. Tam bir can ve tin verme yaprtrdrr
demek o, kesin olarak bir sanattrr demek. Mantrkla dtigiiniildii$iinde, bundan
qu sonuca varrtrz ki, ilk ortaya grktr$r giinlerden bu yanao metinsiz tiyatro,
ashnda bir "temsil sanatlrunt', girkin ama evrensel bir siizciiliin sinema d.iye
adlandrrdrfr bir sanatrn tasla$r olabil'nigtir ancak. Metinsiz tiyatro ile kugku-
suz, kargr""zda, kendilerininki drgrnda bir yaqam ve diig simgelemesioi oy-
nayan, isteyerek giyim vo bigim de[iqtirmig, yiiziinii giiziinii boyamrg insan-
lar toplulu$unu kastediyorum; gizli bilimciler diinyasrnda dikkatimizi gekip
bizi qagkrnh[a u$ratan o "ecinniler" ve "cisimlegmig tinler" gibi yabancr bir
kimli$e, bir kiqili$e biiriinmiiglerdir bunlar. Metinli tiyatro ise bambagka
bir geydir; o hem soylann ve qagllann yarattr$r belli bir zeka ve duyarhfrn
iiriinii olan estetik kiiltiiriin iizellik ve niteliklerini tagrr, hem de bu kiiltiire
katrlrp kathda bulunur. Demek giirsel d,ram (sinema), hig bir zaman, tiyatro-
nun kullandrgr yol ve yiintemleri kullanamaz; bunlardan hangisi olursa olsun
hig birini yineleyemez. $u tiridi grkmrg, gelenekler ytiziinden kokugmug ama
yine de safh-k dolu, be$eni ve diigiince zenginli$i dolu yagh Avrupa,da, si-
nema hAlA tiyatronun aptalca tutsa$r olarak kal-maktadrr. A:nerikan filirnleri
kargrsrnda, teknik ytinler bakrmrndan, sinemavnrzrn genel diigiikliilii tartrgma
giitiirmez. Kanqrk bir rrk, daha dofrusu rrksrz bir ulus olan A-merika[Iarrn
bir diigiince gelenekleri, dolayrsryle ayaklanna dolanan hig bir kiiltiir kos-
tekleri yoktur. Eski diinya nasrl ses, renk ve tag sanatlan iginde do$mugsa,
onlar da iiyle, estetik baklnrndan, d.ofrud.an do$ruya perde sanatrmn iginde
dofmuglardrr. $u yeni kenfini yaratma yoluna tiim varhklanyle g6zii kapah
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negr, r9 yagantrmrzrn canlandtnlmasrn
mimarhk, qiiro resim, yontu, stiz ve
unutmamtz gerekiyor. Giirevimiz
bizim. Kocaman bir adam oldukta
dzellikle giiq bir iqtir. Duygularrmrzr
kahlar gibi atrlamazdrk bii. Onlann
rekiyordu, bizino, ise, bunca buluglar
tnizi unutmalnrrrz.(...)

sanattrr bu. Perdede gtirdii$iimiiz kigil
l"*l i""*. En ilgine .,e ieli"gio ,ritr
Ieridir bunla'n' Hig bir gey soyl"me zler ama istediklerini tlile getirebilirler.

A-hnacak en biiyiik ders de buradadrr zarer^.

(L,usine aur images, 1927)

Qeviren: Tahsin SARAQ

louis delluc o resmegiderlik
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kendilerini. Oysa, ardrndan gelen bin s

filim igin aym qey stiYlenemez'

Resmegiderlifin tinemini pek az kimse anlayabilmigtir' Hem' bunun

ne oldufu bile pek iiyle bilinmez' De

mun diigiiniilrnesine qok sevinird'im

bir 9 Bi

yiice se l

kims her qeYden iince'

Sinemacrlartoplulufunatizgiidilde,resmegelirlik'bayafrLkyadadaha
gok, d.eyimi ba$rglayrn, i"- ,"p*' siliklik ""l"mio" 

gelir' 6rnelin' Matmazel

Robinne'in eli yiizii diizgiindiir, hemen resmegider ilAn eililir; matmazel

Huguette Duflos'da gd$ii; kalga yerindedir' hemen resmegider ilAn edilir;

bay Mathot d. ,".*"iid""r ilAn edilir, yakrr iitesinde hig bir

de[eri yoktur oyr.' 
-Bi, 

kez de artrk yan gelip

yri""ft" bu kigiler, hangi filim ol ne sokuqturulu'

,"rirl", hemenl rgrk yeie"sizmig, g6sterimci isterikmiq, ydnetmen bir qarapqr

ya da tornacrym$, ,"ot,yo y^oin kaprcr ya da akailemi iiyesiymig' biitiin

bunlar ancak ikinci suada bir iinem taqrr; oyuncular resmegider oldular mr

hergey kurtulmuq saYrhr'

Ama bakrn, sinemacrlarrn da, res

Hem her birinin kendine iizgii d'iiqiince

o denli de diigiince olmuq oluyor' Q

nasrl agafr yukarr tam bir anlaqma v
hk vardrr. Peki ama bu gerisi tletli[in
sinema. Yani, bir sanat iqin gerekli biitiin teknik'

Bilgisizlerin -sayrlan ne de goktur Tannm!- yaprp durduklarr qey sine'

mamn 
"y"tio" 

foto[rafr koymaktrr' Resmegiderli$e yallah tabii ' ' '

Oysatamtersine,resmegiderliksinemailefoto$rafrnuyuqmasrdrr'Sine'
m" btqk" qey, fotofraf baqka geydir giinkii' Bilen kim? Qok kimse bilir ama

,irr"ma.rltt i"[it. ili" gii,t, Ooo""u Senfoniyi' onu sevmeyen kiqiler karqr'

srnda savunmaya gahlryor,tum, aralarrnd.an biri "bunlar gok giizel foto$-

raflar ama sinema d.[ii'; diye bafrrdr. Adamrn ne oldu$unu ortaya koyan

biiylesi bir belge karlrsrodt ne yamt verece$imi bilemedim'

Bu boyutlu k'lma qabalarrm, Forfaiture'iin bizi hayran brraktrfir o

Rembrandtgagalrgmalanileriyegiitiirmekhogbirqeydiras]rnila'Amagicle
gitle iiyle bir an geltli ki, foto[taf, filmi geqti, bu yiizden tle filim tliye bir gey
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ortada kalmadr artrk. Bag diindiiriicii geliqmelerinden bu yana, Fransrz filim-
lerinin, o pek kittii olduklan giinlerdekinden d,aha az seyirci gektiklerini de
belirtmek gerekir. On ya da bilemedim,on beq ayrrklama iso bu olguyu pek-
leqtirir ancak. En giizel qeritlerimizin bile -adlarrm saymayaca$r:n burada-
giizel, yaldrzh gekrnsssler gibi iqleri bogtur.

Bunun biiyle olmasr gerekirdi. Ye boyle de oldu. Ama bu arada bagka
geyler de oldu. Artrk fotofraf yok, sinema var. Fotofrafrn biitiin kaynak
ve olanaklan ile onda devrim yapmrq olanlann biitiin ustahk ve beceriklili$,
sinema cogkusu, anlayrqr ve ritmi yolunda hullamlacaktrr.

$u foto[raf sorununa kafalar arruna da takrhyort
Gosterfifi geliqmelerin yavagh$rndan inamn ki pek kaygr duymaktayn.

Oysao bu geligmelerin yol agtr$r baq dondiiriicii agrnhklardan kaygrlanmak
gerekirfi daha gok. Ileriye atrlan her adrm, iiylesine gabucak bir manya olu-
yor ki, bunun, geriye atrlacak bir ad'ndan daha da tehlikeli olup olmadr$rnr
insan kendi kendine soruyor.

(...) Foto$raftaki gerid.en aydrnlatma denli normal bir gey yoktur.
Bunun agrrrh$a vardrrrlmasr, rgrk, giilge agrrrh[andan daha kOtii olur. A-m.a

iyi bir fotofrafrn, hiq de sanathca gibi giiriinmeyen foto$raf oldufunu kime
inandrrabilirsin ? Sinemada her gey sade olmah. trIer gey do$al olmah sinemad.a.
Perde, teknik ve kafamn biitiin incelik ve titizli$ini ister, gerektirir ve zorun-
lu krlar; oysa seyirci bunun nelere mal oldu$unu bilmek zorunlufunda de$il-
dir hig de; onun yapaca$r, anlatrmrn yahnhfrna bakmak ve onu biitiin grp-
lakhgyle kavramaktrr.

Bir ltalyan filmini meydana getiren pek cici kartpostallarla epeyce
alay edildi. Aynr hata bir daha mr iqlenecek? Filme karqr daha biiyiik bir
tutku giistereceksiniz diye bu hata daha az h'afif olmayacaktrr. Oyleyse,
ifsi mi, bu teknik agrnhklar, tek bir filim ytinetmenin hevesi ya da dehasr
olsun, a'"a biitiin bir toplululun ziippeligi delil.

Kiigiik ama seyirciyi gok yrkan hatalardan pek kurtulamryor sinemacrh-

[:mrz. Neden peki? Giiniin ustalarr -ama giinler pek gabuk geger- seyirciyi
pek tammryorlar. Susamrg bir toplulu$un derin anlamrnr kavrayabildiklerinde,
kendi yaratrcrhk eiitirnlerinin hemen nasrl tama'"lamp yetkinleqiverece$ini
bilmiyorlar. Ana ben bun'n olanaksrz oldu[una kenilimi iyice inandrrmah-
yrm artrk, kendini seyirci yerine koymastttt bilen tek bir sinemacr taruynryorunl
giinkii. $u ritmi, gu insanh-k yarum, qu igten atrhgr nerede bulmaya gahgacaLlar
pekj ? gtt" bunlar olmadan, resmegiderlik giigsiiz ve soyguz bir foto$raf ol-
maktan iiteye gidemez.

Ama baqka bir gtirmelikte yol arayacaklar kendilerine bu kez, gu fellik
fellik kagmalan gereken tiyatro var ya, bir tiirlii kurtaramryorlar kendilerini
ondan.

sinemanrn tiyatrodan daha gok tiyatroluk olan gu yarir var ki btittiu
diinyaya seslenir o... Seyircisi halktrr, biitiin halklardrr. Biitiin bir kentin otuz
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bin kigilik srralara yerlegip dra'"' seyretti$i eski Yunan tiyatrosundan beri
iilmi\ gibi olan o topluluk sanatrna yeniden kavuqturuyor sinema bizi. Eski
temsilleri seyretmefe gelen giftqiler, erler ve bahkgrlarrn biiyiik qofunlukta
oluguo o giinlerde soy yaprtlarrn yaratrlmasrna engel olmadr hiq de, Arkadan
gelen uygarhklardaki hiq birtiyatro, Shakespeare'in ancak yaklaqtrfr Eschyle,

Sophocle ya da Euripide'in yiicelifine erigemedi.

Sinemamrz ise, tersine, soy yaprtlar yaratmaya srrt gevirmeyi yeflemek'
tedir. Iginde gahganlarrn, eski Yunan trajedisi iizerinde pek az bilgisi vardrt,
hem bundan yararlanmaya kalksalar bile yanhgllklardan bagka bir gey ak-

taramazlar oradan. Aralanndan bir ikisi Shakespeare adrnr a$rzlannr alma

yiireklili[ini giisterirler. A-ma okur yazar filim yaprmcrsrrun sayrsr gok azdrr

do[rusu.

Biitiin bu kiiltiirsiizliillerine kargrno eskilerle kuracaklarr iligkiilen ii$rene-

cekleri gok qeyler ol'naz mr diye kendi kendime soruyorum. Ortaqaf, sanat

bakrmrndan, halkqr yam biiyiik bir iinem tagrdr. Mister denen dinsel oyunlar,
yontular, giysiler bunu iyice tanrtlamaktadrr. Resmin durumu, daha da

coqku verici, daha da ig aqrcrdrr. Biregim ve iislirp yollan, gok kez sinema ya'
prtlarrnda giiriilmek istenen o qizgi yahnhfrna tam denk diigmektedir. Abel
Gance biiyiik Diirer'i iivtlilfiiinde hakhdrr, ama dahi, yalnz ham maddeyi
gtiriip de yal,'n, giirmeyenler iqin iyi bir drnek ile$ildir. ille de bir dahi ga&np

durmayal"n. Gelece$i zamalr- gecikrnez, gelir o; gerisi lAf.

Filim yiinetmenlerinin bazrlanndan tek istefim 9rr: Ilkokol yiintemlerini
brraksrnlar da ilkqa$ insanlanmn gittikleri yoldan yiiriisiinler.

(Photog6nie, l9l9)

Qeviren: Tahsin SARAQ

filim kuramr

bela balilzs
Nesnelerin Yiizii
Fili"' ahcrsrmn sessiz filim giinlerinde bulguladr$r ilk yeni diinya, giiziin

ancak gok yalonclan segebilecefi nesnelerin diinyasr, kiiqiiciik nesnelerin

gizli yagamrdrr. Bu yiiniiyle filim ahcrsr bize yalmz gimdiye de$in bilinmeyen
nesnelerle olaylan gdstermekle kalrnamrqtrr: Qimen yapraklarryle dolu bir
krrcla biiceklerin seriivenleri, bir giinliik civcivlerin kiimesin bir kiigesindeki

tragedyalan, giqekler arasrndaki cinsel gatrgmalar, ufacrk gaptaki giiriintii
kesitlerinin qiiri. Yalmz bu yeni konulan getirmekle de kalmamrgtrr. Filim

o
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ahcrsro sessiz filim giinlerinde de baq gekimler yardrrmyle, gok iyi bildi$i-
mizi sandrfirm;r. gizli bir yagamrn kaynaklanm aqrfa grkarmrgtr. Bufulu, be-

lirsiz drg gizgiler go$unlukla bizim duyarsrz uzak gtirmezli$imizin, yapmacrk-
h$rmrzrn sonucudur. Yagamrn tagan kesim.ini yiizeyden ahgrmrzdtr ancak.
Filim ahcrsr, canh etkinliklerin, biitiin btiytik olaylann iginde yer aldr[r hiicre
yatamrm giiz iiniine sermigtir; giinkii en biiyiik gdriinilniin resmi bile, tek tek
pargalarrn bir araya gelen kr:rultrlarrndan bagka bir qey defildir. Art arda
birgok bag gekimler, bize genelin tikele diiniiqtiifii amn ta kendisini giis-
terebilir. Baq gekim bizim yaqam giiriigiimiizii yalntz geniqletmekle kal-
mamrg? derinlegtirmigtir de. Sessiz filim giinlerinde bag gekim, yalmz yeni
geyler ortaya grkarmakla kal-,yor, eskinin anlamrnr da giisteriyordu bize.

Giiriinen Yagam

Baq gekim, elin bir eylemiyle, daha iince bir qeyi okgarken ya da bir
qeye vururken giirdii$iimiiz o elde hig dikkatimizi gekmemiq bir iizellifi, go$u

zamarr yiiziin herhangi bir anlatrmrndan daha anlamh olan bir iizelli$i hize
giisterebilir.

Bag gekim, yrllarca birlikte yagadr$rmz, bununla birlikte gene de pek
az tanrdrfmn gllgenizi duvarda size giisteriverir; odamzda sizinle birlikte
yagayan, yazgrsr sizin kendi yazgrrrrza ba$r sa$rr-dilsiz nesnelerin yiizleriyle
yazgrlannr giisterebilir. Daha dnce yagamrruza, miizikten anlamaz bir konser
dinleyicisinin, senfoni galan bir orkestrayr clinleyigi gibi bakmrgsrmzdrr. Biiyle
bir dinleyicinin biitiin iqitti[i ana ezgidir ancak, gerisi biitiiniiyle belli belirsiz
bir mrrrltrya diiniigmiigtiir kafasrnda. Ancak, ezginin her biiliimiindeki yan
ezgiler kuruluqunu duyabilen bir kimse biiyle bir miizi$i gerqekten anlayrp
sevebilir. Bizim ya$am giiriigiimiiz de biiyledir iqte: Ancak ana ezgiyi giiriir
giiziimiiz. Ama iyi bir filim, bag gekimleriyle, gok sesli yagamrmrzrn en gizli
kesimlerini giisterebilir, bize yaqamrn g6zle segilebilecek dolagft ayrrntrlanm,
kiqinin bir orkestra parqasrmn biiliimlerini teker teker okuyuqu gibi giirmeyi
ii$retir.

Bag Qekimin Duygusal Biiyiisii

Bag gekim ara srra ayrrntrlara aqrrr diiqkiinliik giisteren kuru bir do[al-
cilrk izlenimi verebilir. Ama iyi bir bagqekim diirt bir yana, gizli qeylerin
derinliklerini kavrama yolunda sevecen bir insanca yiineliqin, ince bir ilginin,
yagamm en kiigiik kesimlerindeki ince aynntrlara igten bir efiligin, srcak bir
duyarh$rn rgrnlanm sagar. Iyi bag gekimler duygusaldrr; giizle d.e$il, giiniille
kavranmrg qeylerdir.

Baq qekimler, gofunlukla yiizeydeki giiriiniiqler altrnda, gerqekten
olup biten geylerin dramatik bir yoldan giiz iiniine seriliqidir. Oturdu$u yerde
buz gibi bir konugmaya dalmrg bir kimseyi giisteren bir boy gekimi giirebilir-
siniz siizgeligi. Bag gekim, titreyen parmaklann kiiqiik bir nesneyi sinirli



SINEMA OZEL SAYISI 305

firtrnamn belirtisidir bu' Giinliik

resimleri arastnda, birden oYmah

Ya da karanhfa aqrlan b-ir

Perada, hazrrda bekleYiP

seving dolu bir sahneYe'

dilgiiverir'

iqte.

Qok eski bir Amerikan filminde

Gelin kilisede, hoqlanmadrfir' evlenme

i

Yeni Bir BoYut
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Bag Qekimilehi Yiizlerin Ayrrntrlan

genel anlamla geligebilece$ini giiriiriiz.

n".,,,u;',:T;""'fl:"s ;,ilTr-Ji:*;:1"'#1"ilt:
bir parrltr kazanm iirne$idir sanki. Ama ahcr bir ara,
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verir; giizel, iPek gibi kirPik'
ecik bir gigekten qrkan bir trrtrl
gevirir, bir bag gekim ensesini'

cle kittiiliik kaynayan bir koyliiniin

ssrmakbilmez,ifrenqbencillifinigiiriiriiz'Ensed'eki'kulakmemesiileboyun'
daki bu anLam iiyle kesin bir inandrncrhk

i$i olmak iizereydi' sessiz filme borq-

Ahcrnrn Yerini De!'igtirmek
igtirmek, filim sanatrmn ikinci biiyiik

filim hem ilkeleriyle hem de yiintem'
geYi aYm bakrg nokta'
giiriiriiz. FiLroi gekile-

ahneden sahneYe agrYr

ya d,a perspektivi cle$iqtirdi, ama-ayn-r

itqt.-y"gttloya resimlerde baqka b

sanatqa temel yaratrcr ii$esi, sana

mez, tek bir PersPektivi vardrr;

gizgileri srmrhdrr, her nesne tek baq

h bir durugu' YaPrEr olabilir, ama

t"ro"l"""."gftarg,baqkaluqtttdrggizgilergibiclefiqenbiranlamtalryaaaz'
arda YerleqtirilmesiYle
olarak eYleme geqiril'

Sinema foto$rafghf-l

ancak.

Fotofrafr Qekilen Giiriintiiniin Bilegimi

A]rcrnrnclefiqikd.iizenlerdeyerlegtirilmesikonusuntlakiiizgiirliik,gtiriin-
tiiye,biitiinsanatlanntemelkoquluolaniizne-nesnebileqiminisa[lamrqtrr.
Eler sanat yaPrtr yalnlrz nesnel gerg

su',r4ahalrr; bu kiqili$e onun nesneler

likleri de girer. Bunlann hepsi filne belki

tadrr. Her resim yalnrz gerqekten bir parqayr giistermekle kalmaz' bir bakrq

agrsuu da yansrtrr.'Ad-; yerlegtirilme bigimi, ahcr ardlrndaki insamn i9

yonelimini ilile getirir' - r.r . - -r-- ^r^- L:-
Nesnesinif.tf,t'f'"uyansrtan?benzerlikte'trpkrolanbirportrebile'ger'

gek sanat yaprtr i.", yALo konu alih$r kigiyi ile$l' sanatgr)n d'a yansrtu'
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Bir ressam, yaptr[r resrne benli$ini
renk, frrqa dokunuglan gibi biitiii i,z
getirdifi nesne iilgiisiinde yansrtrr.
kendini giisterir ancak: q-"n* aU

Nesnenin OzneltiSi

G
bakrq
gizgini

"Deji yo',

(Theory of the Filml

Qeviren: Akqit GOKTIJRK
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filim sanattnm temeli

Filimsanatrnrntemelikurgu,dlt.SovyetlerBirlifi,ningengsinemasr
bu parolayla silahlanarali ilerlemesine bagladr ve bu ozdeyig bugiine kadar

anlamrndan da giiciinden de hig bir qey yitirmedi'
,,Kurgu,, deyiminin her vakit biitiin iiziiyle yorumlamp anlaqrlmadrfr

aztlanrria giire b argala'

;ilTili,,?ffi':i 'll'I:
git kurgu bilirler. Fakat bunlar ritmin (yani kesimde krsa ve nzun filim par'

q"turr..; srralanrnasryle diizenlerien etkinin), kurgununun biitiin olanakla-

nm hig bir vakit tiiketmedi$ini unutmaktadrrlar ya da bunu hig bir vakit

iifirenmemiqlerdir.
Giiriigiimii agrklamak, kurgunun anlamrm ve biitiin giiciinii okur'

Iarr-a y"olrgrrz olarak iyice anlatabil-urek igin bir bagka sanat bigirniyle,

eilebiyaila benzetme y"p""t$-. Ozan ya d'a yazar igin tek tek siizciikler

ham mad.dedir. Bu ,ou"iit t""io gok genig, qok geqitli anlamlan vardrr' Bu

anlamlar ancak siizcii$iin ciimle igindeki yeriyle belirlenmeye baglar' Bir

siizciik, kurulu ciimlenin tamamlayrcr bir pargasr oldufiu oranda bu stizcii-

$iin etkisi ve anlamr ctefiqir. Bu durum, siizciifiiin yeri sanatgr biqimde kesin

d.urumunu ahncaya 'kadar siirer'

Siizciikler ozan igin ne ige yararsa? tamamlanmrq bir filmin her gekimi

de fitim yiinetmeni igin aym iqe yarar. Filim yiinetmeni duraksayarak, seqe'

reko atarako yeniden ele alarak ayrr aylr gekimler iiniinde durur ve bu aqa-

mad.a ancak bilinqli, sanatgr diizenlemeyle yavag yavaq "kurgu ciimleleri"ni,

olaylarr ve ayrrmlan bir araya getirir, bundan da adrm adrm, tamamlanmrq

olan yaratma, yani filim ortaya grkar'

(...) Benim savrma gdre, belirli bir giiriiq noktasrnd'an al'nan ve perded'e

,"yir"il.r" gtisterilen h"" rr"so", ahcr iiniinde hareket etmig olsa bile, bir dlii'

nesne,dit, Herhangi bir nesnenin ahcr iiniinde kendine iizgii hareketi heniiz

perdedeki hareket i"yrl"*ur. Boyle bir hareket, gegitli filim pa_rgala-T-bi"
'""uy" getirilmesiyle sa$lanan hareketin, kurgu yardrmryle gelecekteki ku-

"lrloqorrlr' 
ham madde.ir.d"., baqka bir qey defililir' Bu nesne ancak bir sii-

rii iibiir nesnelerle birlikte diizenlenirse, ancak geqitli baqka baqka giirsel gii'

"iir.ttil"ri.r'biregiminin 
bir pargasr olarak sunulursa filimsel yaqama kavugur'

Benzetmemizdeki ,,kayrn i$acr" siizciifii gibi bigim de$igtirerek bu nesne

a" bOyt. bir iglemde dogu-,' fotofraf yoluyle elde edilmig kaba kopyasr ol'

olmaktan grlirp filimsel bigim'in' bir parqasrna dtiniigiir'
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u"gut?rlrJffi n";1"1ffi'uTiivlesine getiriimelidir ki, artrk foto lr afh.k 6z

Boylelikle insan, kurgunun
grkarchfr sorunlann, gekimlerde
zisiyle ya da bir tartrm diizenlemesi

rcr giiciidii_r ve dofa ancak kurgunun
Igte gergek ile filiim ..u.roa"Ui.ru9ll

(...) Sinema btiytik ve h,rzh a
olanaklan var. yalmz unutulmama

sanatl, bundan sonraki ilerleyigini bu
(Kinorej issdr i hinoo.4terial'.-, r 92g'ireki Almanca baskrsma tins6zden).

filim malzemesinin dzellikleri
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yiintemi oldu$u, filmin kendine tizgii nitelikleri bulundu[uo ydnetmenin fil'
Li g"-rir^" t&ni[intle kendine iizgii yiintem gerektifi henii,z kimsenin ak]r-

nag"lmiyordu.(...lYiinetmenbu-qekildeoynanansahneyibirbiitiinolarak

"lryor, 
ahcr yiinetmeni de ahcrsrm siirekli olarak gahgtrrrp bunu bir biittin

olarak seliiloit iizerine gegiriyordu. Yiinetmenin malzemesi, tiyatroda da

kullamlan aym gergek Ailit"r - oyuncular - oldu$u igin gevirim iglemi baqka

tirlii diigiiniilemiyordu. Ahcr yalrlrzca, daha iinceden bagtan sona diizenlen-

migvekesinlikleplanlanmrqsahnelerikaydetmekten6teyegegmiyordu.Bir
tiyatro oyununun perdesi nasrl sahn

leri olan pargalar da sadece geligen

yor, ondan sonra seyirciye filim diye s

iilim ytioetmeninin gahgmasr, tiyatro yiinetmeninin gahgmasrnclan hig bir

bakrmclan aynlmrYordu.
oyuncula"r diisiz olan ve seliiloit iizerine oltlu[u gibi geqirilen, sonra

ilu p"rd"y" yansrtrlan bir oyun... Igte sinemamn bu ilk giinlerinileki filim
buydu.

Filim oyununda kend.ine iizgii olanaklann bulundu$unu ortaya ilk qr-

karalanlar Amerikaltlar oldu. Filmin, mercek iiniinde gegen olaylarln basitge

saptanmasryle kabroayrp, bu olaylan dofrudan dofruya kendine dzgid 6zel

yolt"ml"rl" perdeye aktarabilecek d'ummd'a oldufu anlaqrldr'

ornek olarak bir sokak giisterisini ele alahm; bu giisterinin giizlemcisi

oldufumuzu varsayahm. Bu gosteriyi agrk ve be]irli bir gekilde izleyebil'nek

igin 
"gOzlemci 

bazr hareketler yapmak zorundadu. Once, bu gtisteriyi biitii'

ttioti]1" g6rebilmek ve giisterinin qapru anlayabilmek igin bir evin damrna

grk-rL io"ondadr". Oo,t"o sonra, agafrya inip birinci _katrn 
penceresinden

bakarak giisteriye katrlanlarrn tagrd:}larr diivizleri okumahdrr. Nihayet'

giisteriye latrlanla'n drg giiriiniiglerini anlayabilmek igin kalabahfrn arasr'

na karrgmasr gerekir.
Gtizlemci iig kez giiriig noktasrm defigtirmiqtir; giizledifi olayrp elden

gelcli[i kadar tam ve eksiksiz bir
bazan yalondan, bazan uzaktan b

yerine aha,'y:. geqirmefe ilk gahqa

iar filim galigmalarrnd.ao sahnenin sadece filim iizerine geqirilmesinin de[il,

fakat dofrudan dofruya ahcryr da hareket ettirerek -filme ahnan nesnenin
. defigiktikterine giire ahcrmn durumunu da de$igtirerek- aym sahneyi, kol'

t..,l,,n" givili bir tiyatro seyircisinin yerini tutan merce[ifinden daha agrk

ve'daha etkileyici ol"ruk verebibnenin eld.e oldu[unu giistermiglerdir' O za-

mana kadar hareketsiz bir seyirci olan ahcr sonund.a bi yasam [62anvnrgtrr'

Ahcr, dofrudan do$ruya harekete tizgii yetiyi kaza'T'q ve kend'isini bir se-

yirci;den etkin bi gizlemci'ye gevirmigtir. Bundan biiyle, yiinetmenin de-

netimindeki rlr"r, ,Jyir"inin sadece filime alnan nesneyi giirmesini safila-

makla katrmryor, seyirciyi bu nesneyi kavramaya da zorluyordu' il.:

i:
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igte omuz qekimi, boy qehirni, genel gekim kavramlarr sinemada ilk kez

bu srrad.a ortaya grktr ve bu kavramlar sonradan filim yiinetmeninin qahq-

ma temeli olan kurgunun yaratrcr iqinde bnemli bir rol oynadr. Btiylelikle
tiyatro yiinetmeni ile filim yiinetmeni arasrndaki bagkahk ilk kez agrkga or-

taya grkryordu. BaElangrgta gerek tiyatro ytinetmeninin gerekse filim yiinet-
meninin gahqtrklan malzeme ayru. idi. Aynr oyuncular aynr sahneleri aynr

srrayla oynuyorlard.r, sadece bu sahneler biraz daha krsaydr, bir de sdzsiizdii'

Filim oyunculufunun tekni$i, sahne oyunculu$unun tekni[inden hig bir bag'

kahk giistermiyordu. Tek sorun, elclen geldifi kadar, stizciiklerin yerine el

kol igaretlerini gegirmekti. igte filimin gok hakh olarak "tiyatronun yedek

pargasr?' diye adlandrnldrfr zamanlar hoyleydi.

Fakat kurgu kavramrmn anlagrlrnasryle durum temelli bir ile$igiklife
u[radr. Filim sanatrmn gerqek malzemesinin, ahcr merce$inin yiineldi$i ger-

gek sahneler olmadr$r ofiaya grktr. Tiyatro yiinetmeni daima gergek siireg-

lerle gahgmak zorundadrr, onun malzemesi bunlardrr. Tiyatro ydnetmeni-
nin en sonunda diizenledili ve yarattr[r gahqma da -sahne iizerinde kurulan
ve oynanan sahne- aym gekilde gergek uzay ve gerqeh zaman'rrt kanunlanna

boyun eferek yer alan gergek siiregtir. Bir sahne oyuncusu kendisini sahne-

nin bir ucunda buldu[u vakit, gerekli sayrdaki adrmlarr atmadan sahnenin

iibiir ucuna gidemez. Bu gegit yol ahglar ve aralar, gergek uzay ve gerqek za'

man kanunlarrna ba$r kagrmlmaz geylerdir. Tiyatro yiinetmeni bu kanun-
lara daima boyun efer ve hiq bir vakit bunlarr gi$neyebilecek durumda clefil-
dir. Gergekten de, gerqek siireglerde gahqrlrrken, olgunun tek tek iinemli nok-

talarrm birbirine ba$layan bir dizi ordd.arL kaqrnmak elde de$ililir.

Ote yandan, filim yiinetmeninin gahgmasrnr ele ahrsako ham malzeme'

nin, iizerine gegitli giiriig noktalartmn, olgunun ayrr ayrr hareketlerinin sap-

tandrfr bu seliiloit parqalart''nd.an baqka bir qey olmad.r[r ortaya grkar. Qev'
rilmiq olan olgunun filimsel anlatrmrnr meyd.ana getirmek iizere perdedeki

bu giiriiniigleri yaratan, bu pargalardan baqka bir gey de$ildir. Biiylece, filim
yiinetmeninin malzemesi, gergek .uzay ve gergek zallr.and'a meydana gelen

gergek siiregler de$il, fakat bu siireglerin iizerine kaydedildifi bu seliiloit
pargalarrndan meydana gelir. Bu seliiloit, kurguyu yapan yiinetmenin iste-

[ine boyun e[er. Filim yiinetmeni, herhangi bir giiriiniiqiin filimsel bigimi-

ni meydana getirirken, biitiin ara noktalarr atabilir, biiylelikle zaman igin-

deki olguyu gereken en yiiksek derecede yo$unlaqtrrabilir.

Gereksiz ara noktalanmn atrhqryle olgunun yofunlagtrrrlmasrndan
meydana gelen bu ileriEih zanxa,n yiintemi, gok daha basit bir qekilde tiyat-
ruda da ortaya grkar. Bu yiintem kendisini, bir sahne oyununun perdeler-

den meyd.ana gelmesinde gdsterir. Birinci ve ikinci perdeler arasrnda birgok

yrhn geqmig olmasrm saflayan oyun yaprsr ii$esi deo olgunun zamanrndaki

bir derigikliktir. Filimde ise bu yiintem en aqur dereceye kadar izlenmekle
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kalmaz, filimsel anlatrrmn temel'ini de meydana getirir. Her ne kadar tiyatro
yiinetmeni igin iki komgu perdeyi zarnar bakrmrndan yakrnlagtrrmak eldey-
se de, yine de bunu tek bir sahne igindeki ayrr ayn olaylarda uygulayamaz.

Filirn yiinetmeniyse, tersine, yalnz ayrr ayn olaylarr de$il, hatta aym
insamn hareketlerini bile zaman iginde yofunlagtrrabilir. Qolc kez "filim hi-
lesi" diye nitelenen bu iglem, gergekte filimsel anlatrmrn kendine iizgii yiin-
temlerinden bagka bir gey de$ildir.

(...) Sokaktaki giisteriyi seyreden giizlemci iirnefinden, filim gevirimi-
nin sadece mercek iiniinde yer alan olaylarrn oldu$u gibi saptanmasr olarak
kalmayrp, bu olayrn iizel biqimile anlatrmr da olabilece$ini ii$renmiqtik. Do-
$al bir olay ile bunun perdedeki giiriiniigii arasrnda g6ze garpan bir baqka-
Irk vardrr. Iqte filmi bir sanat yapan ila bu bagkal$r.n ta kenitisidir. Ahcr, yii-
netmenin krlavuzlufuyle, biitiin fazlahklarr atmak ve seyircinin dikkatini
ancak tinemli ve bir de$er taqryan geyi giirebilecek yolda yiinetmelc giirevini
yiiklenir.

(...) Ahcr tarafrndan yaratrlarak, yiinetmenin iste$ine boyun eferek
- ayrr ayn seliiloit pargalarrmn kesilmesi ve birlegtirilmesinden sonra - yeni
bir filimsel zarna'o do[maktadrr. Bu, ahcrmn iiniinde meydana gelen olayrn
iqinde gegtigi gergek zarnar- defil, sad.ece algrmn hrzryla belirlenen, olgunu'.
filimsel anlatrmr igin segilmig ayn ayrr iifelerin sayr ve siiresiyle srmrlanan
yeni bft filimsel zamandrr.

Her olgu yalnrz zamand.a de[il, aym zamand.a uzayda meydana gelir.
Filimsel zam.an, gergek zamandan sadece filim yiinetmeninin birlegtirtlifi
ayrr ayrr seliiloit pargalanmn uzunlufuna ba#r olrnasryle aynhr. Zaman gibi
filimsel uzay da, filim yaprmrmn baghca iglemine, yani kurguya ba$hdrr.
Yiinetmen bu ayn ayn pargala' birleqtirmekle dofrudan do$ruya kendine
iizgii bir filimsel uzay kurar. Yijnetmen belki de kendisi tarafrndan gerqek
uzayrn ayn ayn noktalarrnda gevrilmiq bagka baqka ii$eleri birleqtirip yo-
$unlagtrrarak, tek bfu filimsel uzay haline getirir. Daha iince giiziimledi$i-
m'fz ve biitiin filim qahqmalarrnda yaprlan gey, yani geqig ve ara noktalan-
mn atrlmasr olanafr sayesinde filimsel uzay, ahcrmn toparladrfr gergek ii$elerin
bir bireqimi olarak ortaya grkar.

(...) Filim yiinetmeni ile tiyatro yiinetmeninin gahgmasr arasrndaki bag-
kahkta yer alan baghca noktalan giirmiiq bulunuyoruz. Bu bagkahk,
malzemenin ile$iqikli$inden ileri gelmektedir. Tiyatro yiinetmeni gergek du-
rumlarla qahgrr, bu durumlan daima yeni kahplara diikebilse bile bu durum-
lar tiyatro yiinetmenini yine de gergek uzay ve gergek zamamn kanunlarr
gergevesinde kalma$a zorlar. Filim yiinetmeni ise malzeme olarak, tamam-
lanrmg, iizerine giiriintii ahn-'q seliiloite sahiptir. Yaprtrmn son bigimini
meydana getirecek olan bu m.alzeme canh insanlardan ya da gergek giirii-
niimlerden, gergek sahne dekorlanndan de$il, ancak bunlarrn ayn ayn selii-

r5s t1
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Herhf,ngibirqeyi,herkesingiirilii$iqekildegiistermekhigbirgeybagar.
mamak demektir. Gerekli olan, ilk, rastgele' salt genel ve yiizeyde kalan ba'

at kenfisini ilikkatli ve araqtrran'

akrqa gizemini'aqan malzemetlir' Bii-

an bu teknisyenlerin aynntrlar iize'

nedeni budur. Bu sanatqrlar hunu

ve kagrmhn az arra gizgiler kiitlesini' d

lecek durumcla tlefilclir' Tiyatro yii:retmeni ancak en iinemli olarun altrm
nili bagrna

aqtrnlama'
ellerinde'

iidiir. Seyirci ancak yOnetmen kendisine

neyi giistermek istiyorsa onu gdriir ve. farked'ero ya da daha do[ru bir tleyig-

le,'yo-netmen ilgili olguda kendisi neyi giiriiyo

(...) Ancak, her Pargamn tam tz
giizlemcinin quraya buraya atlayan

hemen ihtilAgh bi" ta"trm'saflandrfr akit' anca\ o vakit perd'e yiinetmenin

acaktrr. Bunun ned'eni' yiinetmenin

ciimle -bu pargalann biileqimi-' Bir yii'

r. Daha sonraki kurgu ciimleleri - olay-

getirilecektir.
munu belirledi$ ve her gekimin uzun'

rrm hareketin bir ii$esinden iibiirii'
ilir; tabiatry'e bu giizlemcinino duy'

gusal yOnden uyuquk ol*"*tt'--g"r"kir' ahneyle ne ka'

dar derinden heyecanlamrsa, dik"kati bir kadar hrzh ve

ani atlayacatu*' 1-"; ilareketi ne kadar zetlerse' dikkat

noktalanmn il"[iql"'i, tlolayrsryle ahcr yerlegtirit'nesi :- tid* sakin ve ya'

o"g ol.""ktr.. il"y"."-o, kurgunun iizel ritmiyle verilebilece$i stiz giitiir-
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mez. Amerikan yonetmeni Griffith, filimlerinin biiyiik bir krsmrnda bu yiin'

temi bol bol kullamr. Seyirciyi oyuncunun derisine girmefe ve onu oyuncu-

nun giizleriyle drqanyr seFetmefe zorlayan iizel yiinetim iglemi de yine bura-

d" y". alrr. Kahramamn bir qeye bakan yiiziind'en sonra? bakrlan qeyin kah-

,.J.rrro giiriiq noktasrndan veriliqi srk srk kullamhr. Bir filmin kurgusuyle

ilgili yitn;derin biiyiik go$unlu$u, ahcrmn bir giizlemci olarak bu gekilde

gJlrg*"rrou ba$lanabilir. Bahgrn defigmesini belirleyen diiqiinceler, yerli

yerinile bir kurguyu belirleyen diigiincelerle harfi harfine uygunluk giisterir,

Ancak bu karqrlagtrrmamn alabilclifine genig oldufu ileri siiriilemez.

Filimsel bigimin kurguyle meydana getirilmesinin gok geqitli yollan vardrr'

qiinkii iiniinde .oooodr, filim ytinetmeninin yaratrcr qahgmasrnr belirleyen

ko"godor. Kaldr ki, filmin iibiir biiyiik sanatlar arasrnda iinemli bir yer ka'

u..rlrrr,,, saflayacak olan da, filme ahnmrg malzemenin kurgusunda kulla'

mlan yiinte*I.rio bulunmasrndan bagka bir qey de[ilclir. Filim sanatr heniiz

<lofuq diinemindedir. IJzan zamandrr dbiir yerlegmig sanatlarrn organik ha'

or"irgrIrau kullamlan yakrnlaqtrrma, karqrlaqtrrma, 6rnek gibi y0ntemler fi-

limd,e ancak gimdi beceriksizce denenmektedir'
(Kinorejissdr i kinomoteiiel, 1926,

Qeviren: Niiat OZON

sanat olarak filim o rudolf arnheim

Filim, resime, miizi[e, edebiyata, dansa benzer bir bakrma- sanat so'

nuglal ortaya koymakta kullamlabilecek, bununla birlikte btiyle kullaml-

masr da zorunlu olmayan bir aragtrr. Renkli posta kartlarr' sanat ile[ildir

siizgeligi, sanat olsun diye de yaprlmamrqtrr' Askeri bir marg' gerqek bir i9

d6kte iiykiisii, bir strip-tease de sanat sayrlamaz. Filim igin de ille de sanat

olacak iliye bir kural Yoktur.

Filimin sanat olabilece$ini direnerek yadsryan birgok aydrn kimse var'

drr. Bunlar tizetle: ,,Filim sanat olamaz, giinkii gerqe[i oldufu gibi kopya

etmekten bagka hig bir qey yapmaz," derler. Bu gtiriigii savunanlar filimi

resim sanatrna benzeterek yargr yiiriitiirler. Resimde, gerqek ile resim alasln-

daki yol, sanatgrmn gtiziiyle sinir sisteminden, elindell? en sonund'a da ger'

gin be, iizerine dokunmakta olan frrgadan geger. Bu siireg; nesneden yansr'

!.,, tgro d,emetlerinin bir mercekler sistemiyle toplanarak' kimyasal de[i-

ii*t"r" yol agacakla' duygan bir yiizeye yiineltililikleri fotofirafgrSktan ay'

"rdrr. 
Durumun biiyle ol*..r, foto$rafgrfuk ile filime esin perileri taprnafirnda

yer verrnememizi hakh giisterir mi?

t,t
I
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Fotofrafla filimin diipediiz bakrmdan sanatla hig bir

bafr bulunamayaca$r yargrsrm olarak giiriitmek' harca-

,ruJuk qabaya de$er- iii"tii m rm anlamak igin egsiz bir

yontemdir bu.

Bu amag giiz iiniinde tutularak, filim aracrmn temel iifeleri tek baglan-

na incelenecek, sonra da bizim bu konudaki "gerqeko' anlayrqrmrzrn iizellik'

ler bu ikisi arasrnda ne biiyiik temel ayrrmlar bulun-

du i sanat kaynaklanyle donatan gey de bu aynmlarrn

taaynrzamanilafilimsanatrnrngergerliktekiilkelerini
de anlamaya baqlaYacafrz.

Kiitlelerin Bir Diizlem Uzerine Yansrtrlmasr

Birtakrm kesin nesnelerin giizle ilgili gerqeklifini inceleyelim. Bir kii'

iizellik giizetmemiqizdir.

Biiylece iinemli ilkelerden birini koymug oluyoruz: Bir ktipiin foto$ra-

algrlamgr, do[rudan dofruya bir kopya olmaktan uzak, iyi diizenlenmig ya

da kotii diizenlenmig bir iqlemdir.

. ikinci bakrq, kiipiin birincidekinden gok d.aha gergek bir resmini giir-

memizi sa$lar. Bunun nedeni, ikinci bakrgrn birinciden daha gok qey algrlaya'

bilmesidir; birincide kiipiin bir yiizii, ikincide ise iig yiizii gtiriiliir. Bununla

birlikte, gerge$in niceli$e ba$h olmath[r da bir kuraldrr. Sorunumuz, yalrlrz

hangi bakrg ydniiniin en genig yiizeyi giirmemizi sa$layacaf,a olsaydr, en ry4

bakrg agrsr yiizde yiiz mekanik hesaplarla elde edilebilirili. En gok iizellik

i
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tagryan bakrg yiiniinii segmekte bize yardrm edecek bir formiil yoktur: Bir
sezgi sorunudur bu. Bir insanrn profilden mi yoksa dnden mi ,,daha gok ken-
disi" oldufu, elin ayasrmn ml, drgrmn mr daha gok anram taqrdr$r, beili bir
da$rn kuzeyden mi, yoksa batrdan mr daha iyi qekilebileceli, matematikre
kesin krhnamaz - bunlar ince bir cluyarrrr.tu itgiii ,oroolurirr.

Biiylece, ilkin, ahcrmn otomatik bir saptama makinasr oldu[unu tifkey-
le siiyleyen kimselere, iyice yarrn bir nesnenin en yarrn foto$rafrmn gekimin-
de bile, o nesnenin do[asrm kavrayacak bir sezginin g"""kii ordu$u, bunun
da her tiirlii mekanilc iglemin iitesinde bir i9 sayrlaca$r-gtisterilmelidir. Sonra
da, sanat de$eri tagryan foto$raflar ile filimde, belli bir"nesnenin iizelliklerini
en iyi giisteren bakrg yiinlerinin her zarnan segilmedi$ini giirece[iz; birtakrm
'iizel e_tkilere ulagmak amacryre, bunrar drgrndaki r"kiq yirt"ri de qo$unruk-la bile bile segilir.

Derinli$n Ayarlanmaer

Bir diizlem olan retina tabakasr ancak iki boyutlu giiriintiiler algrlaya-
bilirken, nasrl oluyor da giizlerimiz bize ilq boyuilu izlelnimler verebiliyor?
Derinlik algrsr her qeyden iince, iki giiz arasrndaki, birbirinden hafifge bagka
iki ayrr giiriintiiyii do$rultan, uzakh$a dayanrr. iyi bilindi$i gibi, aym ilke,
aralarrnda iki giiz arasrndaki uzakhk bulunan iki noktadan qekiimig iki
fotoirafa dayanan stereoskopta da kullamhr. Bu siiregin, sonucunu tek kigiden
daha fazla sayrda insamn izleyece$i filimde uygulanmasr, renkli camlar kul-
lanrrrak gibi dolambagh iglemlerle saflanabilir ancak. Tek seyirci igin, ste-
reoskopik bir filim yapmak kolay bir igtir. Aralarrnda birkag santim bulu-
nan iki noktadan aynr olayrn aym anda iki resmini gekmek, slrr"a da resim-
lerden her birini bir giize giistermek yeter buna. Toplu g.steri igin seyirci-
lerin daha gok sayrda oldufunu diigiiniin, bununla biriikle stereoskopik fi-
lim sorunu daha tam olarak qiiziilmemigtir - qimdilik, filirrrlerdeki derinlik
duygusu iyice srmrhdrr. insanlarla nesnelerin tinden geriye do$ru eylemleri
belli bir derinli$i giiziiniine koyar - ama filim resminio ,r" a"of diiz oldu$u-
nu anlamak igin, resme her qeyi en gergek bigimiyle, durur giisteren stereos-
kopta bir kez bakmak yeter. Giiz gerge$i ile filim ur"r,odulii temel ayrrmrn
bagka bir iirne$i de budur.

AyiLnlatma - Renkten yoksunluk

Filmin do$adan ay'lan en belli bagrr yiinlerinden biri sanrlabilecek
renk yoksunlu$unun, renkli filim ortaya qrkrp ilgiyi gekinceye de$in, qok az
giize garpmrg olmasr, iizellikle dikkate de$er bir noktadrr. parlakhk derece_
lerini bile do$ru diiriist aktarmayan (krrmrzrlar siizgeligi, filim banyosunun
eriyi$ine giire, ya goli koyu ya da qok agrk orabilir) biitiin renklerin siyahra
beyaza indirgenmesi iglemi, gerqek diinyanrn res'nini tinemli iilqiide de$iq-
tirir. Bununla birlikte, bir filim seyreden herkes, perde diinyasrrun gerge$e
uygun oldu$unu benimser. Bu "yer yer aldan:na" olayrndan ileri gJr. s-"-
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bu diinYa karqrsrnila hig tle
Iurmrztstnt, beYazrnr, mavi'
klan krrmrzr diYe, ak saglan

da bir kadrmn a$zr gibi kapkaradrr'

siiziin krsasr, gok renkli bir diinyamn siyah beyaz bir diinyaya d'iiniigmesiyle

iq bitmemiq, bu siiregte biitiin renk tleferleri de birbirleriyle olan ba[lanm

yitirmigtir: Do$al diinyada hulunmayan ortaya; ger'

sekte birbiriyle ilofrudan ilofiruya Uii li ya ila birbi-

rinin tam tersi olan renkler heP ru

Filim resmi, aydrnlatmamn gok iinemli bir rol oynamasrndan d'olayr

"T",#'ff;L'T':?#T:**,
eq rqrnlan clik gelili$i igin, gtiriiniir-

vadilerin belirgin gizgilerle giiriile'

bilmesi igin giin rgr[rmn yandan vurmasl gerekliclir.) {yl"t arka plamn,

iindeki nesnenio ke,,ii bugr,,. segilebilmesine elverigli bir rqrk d'urumu olmahdrr;

rgrk lekeleri seqik bir gortiqii iinlememeli, geriler de iindeki nesnenin belli ke'

simleriymiq izleniminJ, ya da bunun tersi bir izlenime yol aqmamahdrr'

Bu kurallann, heykel fotofrafr gekmek gibi giiq bir sanatta gdzetiLnesi

gerekir siizgeliqi. Dtipetttiz bir kopy-atlan baqka bir gey istenmedifi durum-

iarila bile, 
"qof,,rrlukla, 

hem fotofrafqryr hem de heykelciyi bocalatan sorurr'

lar baq gOsteii". Heykelin ,".*i-h"rrgi yandan gekilmeliilir? Hangi uzaklk'

t"rr g"kiir" daha iyi olur? Iqrk iind'en mio arkadan mr' sa$dan mr' soldan mr

vurmahdrr? Bu sorunlann gdziiliig yoluo fotofrafrn ya d'a gekilen filimin'

gergek nesneye ya da bambaqka bir qeye benzeyip benzememesini belirler'

Giiriintiiniin Surrlanmasr - Nesneyle Araila Bulunan Uzakhk

' Bizim giiriig alammrz srmrhdrr. Giiriigiin en giiglii olilufu yer retinamn

ortasrdrr, ytol"rt do[ru giirme seqiklifi azahr' sonra d'a organrn yaPrsrna

giire, giirme "ltorotoi",ii "o"' 
gelir' Dolayrsryleo giizler belli bir noktaya

dimsel..pla^oca, srmrh bir alana bakanz' Bu

on'emi pek azdrr. Giizlerimizle kafamrzr gOriiq

ul.rrr-rrro srnrrhh[r kesin]ikle seqilmez, rhh$rn

bilincine bile varmaz. Baqka hig bir nedenden ilefiilse bile, salt bundan dola'

. litk"g uygulayrcrmn, perdedeki srmrh resmino

gdriiqiin bir kopyasr oldufunu ileri siirmeleri kiik'
aykrn,lrr bu. Bir filim resminin srmrlarryle' insan

giiriigiiniin srrurlan karqrlaqtrnlamaz, giinkii in a srrur'

ilUt aiy" bir gey yoktur gerqekte' Giiriig alam Sonsuz'

dur. Goziimiiz bir odayr tek bir bakrq noktasrnd ' biitiin

bu oda siirekli bir giiriig alam sayrlabilir, bakrgrmrz tek yiinile d'urmaz giin'

kii, hep de[igir. rJf"-irt, giizlerimiz krmrldadrfr igin, odayr kesintisiz bir

i
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biitiin olarak algrlanz. Filim ile fotofirafta ise durum bunun tersifir Bu yar-
grmirzr dofrulamak amacryle, duran bir ahcrmn gekti$i tek bir resmi incele-

yece$iz. Gezen bir ahcryle gekilen resimlerle, kugbakrgr gekimleri, daha son-

ra tartrgaca$rz. (Bu olanaklar bile dofal giiriiq alammn yerini tutmaz, tut-
malarr da giizetilmez.) Resmin eksiklikleri hemen giize garpar. Resmi geki-

len yer bir srmra de$in gOriiniir ancak, sonra resmin iitesindeki drgarda brra'
kan drg qizgi gelir. Bu krsrtlamgr bir eksiklik saymak yanhgtrr. Tam ter-
sinedir durum. Filmin, iizellikle bu krsrtlanmalardan dolayr sanat tliye

adlandrrrlmaya hak kazandr$rm daha ilerde gOsterece$im.

(...) Filim -canh gdriintii- tiyatro ile durgun resmin arasrnda yer ahr.

TJzayr verir bize. Ama sahnedeki gibi gerqek :uzayrorr yardrmryle de$il, trpkr
bayafr bir foto$raftaki gibi dimdiiz bir yiizeyle. Gene de, tiirlii nedenlerden

dolayo filmin verdili uzay izlenimi, durgun bir fotofraftaki iilgiide cansrz

ite$ildir. Seyirciyi baflayan belli bir derinlik izlenimi vardrr. Gene, fotofraf-
takinin tersine, bir filim giisterilirken zamarn sahnedeki gibi geqer. Bu zaman

gegigi, gergek bir olayrn betimlenmesinde ige yarar; bununla birlikte, seyir-

ciye rahatsrzhk vermeksizin kesintiye u$ratrlamayacak Olqiide de kaskatr

ile$ildir. Filmin, iki boyutlu resmin.birtakrm iizelliklerini taqrdrfr bir ger-

gektir. Resimler insamn iste[ine giire krsa ya da uzun bir siire iqin gdsterile-

bilir, bambaqka zaman kesimlerini yansrtsa bile, ardarda geligigiizel srrala'

nabilir.

Biiylece filim, trpk tiyatro gibi, biiliik bdliik bir izlenim verir. Bir
noktaya de[in, gergek yaiamrn izlenimidir verdi$i. Bu yiinii en giiglii ytiniidiir,
giinkii filim, tiyatronun tersine, gergek - bagka deyimle, yansrlama olmayan -
bir yagamr, gergek gevresi iginde verir. Ote yandan, bir gerqek resim 6ael-

li$ini, sahnenin hig de elver"?edifi bir yolda siirdiiriir. Ama renkten, iig bo-

yutlu derinlikten yoksunluiuyle, perdenin dtirt kryrsrmn kesin srrurlanyle

filim, gergekqilifinden su giitiirmez bir iilgiide soyulmugtur. Her zaman igin,

hem diimdiiz bir renkli posta kartro hem de canh bir olay sahnesidir.

Bundan, kurgu tleili$imiz qeyin sanat yiinii ortaya grkar. Gergek durum-

larr, sonradan birlegtirilebilecek seliiloit qerit pargalan iistiine saptayan fi'
limino gergek :uzay ve zam;arr iginde birbiriyle hiq ilgisi olmayan geyleri bir
araya getirme giiciinii tagrdrfr yukarda da belirtilmigti.

(FiIm us Art)

Qeviren: Akgit G0KTURK



s. m. eisenstein o
filmin yaprsl

(. . .) Potemkin Zwhhst'ndan siiz agrldrfrnda, genellikle iki iizelli$ iizerinde

durulmaktadrr: Tiim olarak diizenleniqteki iirgetrsel yaprsr' bir de filmin
patetikr birli$i. inceli$i segiklife kurban ederek bu iki nitelifi giiyle belirtebi-
liriz:

0rgensellilrt ve patetik^

Potemkin'in en gok dikkati geken bu iki iizellifiini ele alarak, bunlann
her geyden iince diizenleniq alamnda nasrl gergeklegtirilmiq olilu$unu ortaya

grkarmaya gahgahm. Ilk ozelli$, bir biitiin olarak diizenleniq iginde gdzden

gegirece[iz. Ikincisi igin de, filmin patetik hiteliEinin en biiyiik dramatik

yofunlu$a ulagtr[r,,odesa Merdivenleri" btiliimiinii ele alacafrz.

Burada temamn iirgensellifinin ve pateti[inin tamamryle diizenlenige

ba$h yollar yardrmryle nasrl giiziildii$ii konusuyle ilgilenmekteyiz. Aynr qe'

kilde, bu niteliklerin baqka etkenlerle nasrl giiziildii$iinii gdrmek igin bunlan

ayrr ayn da ele alabiliriz. Bu niteliklerin oyunculann gahqmalanyle, konunun

ijleniqiyle, goriintiilerdeki rgrk ve renk iilqegiyle, kiitle sahneleriyle, dofial

dekorlarla vb. nasrl gergekleqtifini de giizden geqirebiliriz'

Demek oluyor ki, biz burada bu konuyu, yapr gibi dar ve iizelo tek bir
sorundan yola qrkarak ele alacak, filmin biitiin yiinlerini enine boyuna giiziim'

lemek gibi bir iddiada asla bulunmayaca$rz.

Ne var ki, drgensel bir sanat yaprtrnda, bir biitiin olarak yaprtr besleyen

ii$eler, bu yaprtr diizenleyen biitiin iizelliklere srzarlar. Tek ve aym kanun,

yalnrz btitiinii ve bunun her pargasrm defil, aynl zamanda diizenleme i.;ine

katrlan her alam da kapsar. Tek ve aym ilke, biitiin alanlan besler, bunlann

her birinde kendi ayrrt edici nitel belirtilerini geligtirir. Kalth ki ancak biiyle

bir durumda insan her hangi bir yaprtrn iirgenselli$inden siiz agabilir. Qiinkii
biz burada iirgeni Engels'in Doirantn Eytigimleti'nde yaptrg qu tammdaki

gibi anhyoruzi "... Orgeno hig qiiphesiz iistiin bir birliktir" '"
Bu diigiinceler bizi hemen, ilk konumu za, yani Potemkin'in iirgensel

yap6r sorununa gtitiiriir.
Bu soruna, bu d.enemenin baqlangrcrnda konmuq olan iincellerden yola

qrkarak yaklagmaya gahgaca$rz. Bir yaprtrn iirgensellifi deo bu yaprttan

alrnan iirgensellik duygusu da, yaprtr kurma kanununun ilo$al \rgensel olayilahi

yapv kanunlr'na cevap verdi$i durumda ortaya qrkmahdrr'

(...) Ele alaca$rmrz ilk iirnekte bu kanun, duruk koqullar iginde g6zden'

geqirilecektir; ikinci iirnek ise, bu kanunun dinamik igleyiqini giiziimleyecektir'

I Srk srk k0tiiye kullamlmrg olan bu terim buraila ilk anlamrnila kullanrlmrqtrr'

l!
1l'l
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Birinci iirnefimiz, YaPltr alar

ikinci iirnefimiz ise YaPrtrn ort

Bu ila, Potemhin'in Orgensel kur ilk
ilk kuruluq koquluna bafih olan geyin, qe$i

sinin giiziilmesine ba[h olilu[u anlamrna gelir'

potemkinbelli bir olayrn giinlemini (chronicle ya da haber filmi) anih-

rrr, fakat bir dram gibi igler.

Bunun gizemi de, olayrn giinlemi andrran geliqmesinin srmsrkr bir tra;

gedya diizenieniqine uygun diigmesitlir' Dahasr var: Bu geliqme tragedya dii-

IerrieIriginin kurallara "" l"glt biqimine, yani beg perdelik traged'yaya uygun

diiger. 
'En 

grplak olgular biiiminae ele ahnan olaylar, trageilyamn beq per'

desine biiliin:niigtiir. Olgol., iiylesine seqilniq ve ayrrm iginde iiylesine dii'

zenlenmiqtir ki, klasik tr"agedyamn isterlerine cevap verir: Ikincisinden biitiin

biitiine ayrr iigiincii pura"]Uiiirrcisinden biittin biitiine ayrr beginci perd'e vb'

Bu tragedya iqin itzellikle beg perde yaprsrnm segiliginileki yarar, qiiphesiz

rastgelea"glai;iizerindegokdurulmuqtlofalbirsegiminsonucuyd.ulama
boru,tu blrou* iiykiisiinii anlatmamrza Iiizum yok' Burada yalmzca' dramr'

mrzrn temeli olarak yiizyrllar boyunca clenenmig olan bir yapryr benimsedifi'

mizi belirtmek.yeter.'Bu d'o'o-, her "perde"nin ayn bir baqhk yazrsr almasryle

ila pekiqtiril*igti. Brr beq perdenin igerifini burada krsaca belirtelim:

B0LUM I: ,,Insanlar ue |eurtlar,,. olgunun sergilenmesi. Zrrhlrilaki du-

rum. Kurtlanmrq et. Denizcilerd'e hoqnutsuzlu$un kiik salmasr'

BOLUN{ lt: ,,Ktg giioerteilehi facia". "Hetkes giiverteye!" Denizciler

kurtlu gorbayr igmeul"r. forrqrmb" iirtii sahnesi. "Karileqler!" Ateg aqma em-

rine uyubnayrq. Ayaklanma' Subaylardan iig ahnmasr'

BoLUM III: "Kan intiltam iliye ba[trt'yor"' Sis' Yakulinquk'un cesedi

Odesa limamna getirilir. Cesedin iiniinde yas tutma. Kargrqlama. Toplantr'

Bayrafrn agrlmasr.

B0LUM lY z, "odesa merilioenleri". Krlntlaki halk ile zrhhdakilerin dost-

lu!u.Yiyecekgiitiirenyelkenliler.odesamerdlivenlerindeyaylrnategi.
Zrrhh, "genel karargih"a ateq aQar'

BoLIJM \z ,,Filoyla kargllagma,,. Bekleme gecesi. Filoyla karqrlaqma.

Makinalar. ,,Kardegleri" Filo ateq agma emrine :uyD:az, zthl]l, filonun ara'

srndan muzafferce geqer'

Dramrnh""p""g".,,biiliimlerindekiolgulartlaiibiirlerindenbiitiinbiitiine
de$iqiktir,amabirnakaratbunlanh"m"g'pgeqer'hemilebirbirineperginler'

..Krggiivertedekifacia,,biiliimiincle,ayaklanand.enizcilerd.enufakbir

topluluk (zrrhhmn kiiqiik bir pargasr) , ini^, birlifinin tiifekleri kargrsrntla

,,Kardeqler!,' iliye bafrnr. Ve ttifeklerin namlulan iner. Zrrhhmn tiim brgeni

onlara katrhr.
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"Filonun arasrndan gegig" biiliimiincle, ayaklanmrq zrrhhmn tiimii (tlo-

nanmanrn kiigiik bir pargasr), Potemhin'e yiinelmiq olan amirallik gemisinin

toplanna karqr aym "Kardeqler!" gr[h[rm yiikseltir. Ve toplann namluian

iner: Donanmailn tiirn iirgeni onlara katrlmrqtlr.

Zrrhhmn kiigticiik hiicresel iirgeninden tiim zrrhhmn iirgeninel donan-

marun kiigiiciik hiicresel iirgeninden tiim donanmann orgenine geqi9. . .

Igte devrimci kardeglik duygusu tema iginde biiylece geligir. Ve bu, karileqlik

ile devrim tomasrnr kapsayan yaPttrn kuruluqunda tekrarlamr.

Zrrhhmn komutanlanmn baqlan iistiinden, Qarhk donanmasr amiral'

lerinin baglan iistiinden, en sonunda da yabancr sansiirciilerin baqlan iistiinden

biitiin filim sondaki kardeqge "yagasrn!" gr[hfiryle gegip giiler; trpkr fibroin

iginde kardeqlik duygusunun baq kaldrrmrg zrrhhdan }oyrya uguqu.gibi. Filim-

deki hiicreite dofian bu tirgensellik, bir biitiin olarak filim boyunca hareket

etrnek v" gerriglemekle kalmaz, fizik srmrlanmr,r gok uzafrnda' aym fibnin

tarihsel ahnyazrsrnda ve seyircisinde de kendini gtisterir'

Tema ve duygu agrsrndan biitiin hunlar iirgensellik konusundan siiz

agmak igin belki de yetigir, ama biz yine de biqim bakmrndan igimizi srkr

tutahm.
Yaprtrn kuruluguna biitiin dikkatimizle bakahm'

Devrimci kartleglik gibi genel bir tema gizgisiyle birbirine ba[lanmrq

olan bu beq perde, bunun drqrncla birbirine pek ile beizememektedir. Ama

bir noktaila boolut birbirinin tamamryle benzerid,ir: Iler biiliim giize garpar

bigimde, birbirine hemen hemen eqit iki palgaya ayrrlmrqtrr. Bu, ikinci per-

d.eden sonra tam bir seqiklikle giirii:lebilir:

II . Mugamba iirtii sahnesi -----:- ayaklanma

III. Vakulinquk igin yas tutma 

--> 

iifkeli giisteri

IV. Dokunakh kartleqlik 

-+' 

yayhm ateqi

, V. Kaygryle filoyu bekleyig _'--2 'aafsa

Bundan bagka, her bii.liimiin "gegiq" noktasrnila kendine ozgii bir durug,

bir gegit ilurah vard:l.

Biiliimlerden birinde (III. bdliim) iilii igin yas tutma temasr silolmrg

yumruklan gOsteren bir iki gekimle iifke temasrna srqramaktadrr'

Bir baqka hitliimtte (IV. biiliim), (vE BlnDEN. .." ana-yazrsr zuhh

ile }lryitaki halkn dostlu[u sahnesini kesip atarak, yayhm ategi sahnesine

srgramaktadrr. .

Tiifeknam.lularrnrnhareketsiza$tzlal(II.bolii'ntle).Topnamlulannrn
agrk a$rzlan (v. boliimtle). ve her iki dnto-da da bekleyiqin korkung ses-

.ilUgio:i kartleqqe bir d.uygunun patlayrqryle bozan "Kardeqler!" gr[h$r'

, Aynca gunu d.a belirtmek gerekir ki, her bbliim arasrndaki ge9i9, yal'

uzca ile$iEik bir ruh durumona, y ahrzca ilefiiEik bir tartrma, yalnrzca ile$igilt'
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Baskrmn kopug noktasrna vanqrndan sonra, gevrilmig namlular iiniinde,
ayaklanmamn bag giisterigi (II. biiliim).

Ya da cinayete kurban giden iqin topruca yas tutulmasr temasrndan
iirgensel olarak oftaya grkrveren iifke patlayrqr (III. biiliim).

Potemkin'in isyancrlarr ile odesa harkr arasrndaki kardegge kucaklaq-
madan gericilerin iirgensel bir "ttimdengelim',le vardrklan, merd.ivenlerdeki
yaylm atogi sahnesi (IV. biiliim), v.b.

Dramrn her perdesinde tekrarlanan btiyle bir kurahn defiqmezli# kendi
baqrna anlam tagrr.

Ama yaprta bir biitiin olarak baktrfrmrzd a, potemhin'in tiim yaprsrmn
btiyle oldu$unu giiriiriiz.

' Gerqekten ele ahndr$rnda filim ortaya yakrn bir yer-
de, bir durakla ki, biitiin birinci parqayr yiiriitmiiq olan
hareket, filmin i bir atrhmla bagl#ak iizere bu noktada
tamamryle duraklar. Bir biitiin olarak ele arrndr$rnda filmin ortasrnda yer
alan durak, vakulinguk'un cesedi ve limandaki sis bttliimiiyle sa$lanmrgirr.

Demek ki iirgensel birlik kanununa sonuna kadar uyurmugtur.
orantrlar alamndaki iirgensel birli$e gelince, bu, estetikte ,,altrn sayr,,

adr altrnda bilinen orandrr.

- Altrn sayrya giire kururmug olan sanat yaprtla', gergekten tek bir giigrehareket ederler.
Bu sorun, plastik sanatlarda son derece derinlemesine incelenmigtir.
zantan sanatlarrna uyguramgrna gerince, her ne kadar altrn sayrmn burada

belki de daha geniq bir hareket alam olmakla birlikte, pek o kadar bilinme-
mektedir.
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kamtl denenmedi$

anla iirgens Zrrhltst"nrn'

baqt na gdl vurmak her

hplde gok qaqrrtrcrdrr.

Filmin tiimiinde oldufu gibi her biiliimiinde de btiliiniigiit]r "henl'err' hemen

iki eqit parga"da old.u$unu daha iince siiylemigtik'

Gergekte bu biiliiniig daha gok 2 /3 oramna yakrndrr ki, bu da altrn sayrrun

en qematik bigimini verir.

Oysa, ikinci perdenin sonu ile iigiincii perdenin baqr arasrnda baghca

durafrn bulundu$u nokta, olgunun yeni bir cluraklama geqirili# sr,.fr.r noktasro

iqte tam bt 2l3 oramndadrr

Daha kesin olahm: Vakulinquk'un cenaze tiireni temasr' iqin igine,

iigiiT'cii perdenin bagrnda de$il, ikinci perdenin sonunda karrgrr; biiylelikle

fiimin g".i k"lu.r btiliimiindeki altr birimeo eksik olan 0,18'i ekler. ve durak'

lar da, her boliirriin iginde buna benzer bir kurala giire yer de$igtirmiyolurlar'

ted.ir.

$imdi de, Potemlein ztrhhst'nrnikinci anahtar-ii[esini, yani patetik ytiniinii

ve temamn pateti$inin filmin pateti$inde hangi diizenlenig yollanna bag vu-

rularak verildi$ini inceleyelim'

Burada patettiBi meydana getiren qeyin nitelifi iizerinde duracak ile$iliz'

Yaprtrn patetigini, "igrl.y.rrtr, "grr,,'d"", 
ya da daha do$rusuo seyirci iizelindeki

etkisi yiiniinden giiziimlemekle yetinecefiz'

Patetik, heyecanlara yol aqan geydir'

Patetik sonuna kadar' olgunun qitltletli

patlamalann i geqige dayanmahdrr'

Bunda bi, her hangi bir sanat yaPrtrndao tek ve

aym olay, iglenebilir: Kupkuru bir tutanaktan ger'

gekten bir [izi ilgilendiren gey, olayr patetife kadar

viicelten vollann iizellikleridir'
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Hig giiphesiz, bu her geyden iince yaratrcrmn, iqlenecek malzeme kar-
grsrndaki davramgrna ba$lrdrr. Ama, bizim kullandr[rmrz anlamda diizenlenig,

yaratrcrnrn iglenmiq m.alzerrrre kargrsrndaki tutumunu ve yaprtrn seyirci iizerin'
deki etki derecesini de belirleyen bir mimaridir.

Bundan dolayr biz bu yazrd.a gu ya da bu olayrn patetik "nitelifi"yle il-
gilenecek de$iliz, giinkii bu nitelik her vakit insamn toplumsal giiriig agrsrna

ba$lrdrr. Biz burada , yaratlclnln gu ya da bu olay kargrsrndaki ilaarantst'nilahi

patetifin niteli$iyle de ilgilenecek ile$iliz, giinkii bu da bir o kadar toplumsal
yiinden belirlenmigtir.Burada bizi ilgilendiren gey iyice srmrlanmlg bir sorund.ur:

"Olaylann niteli$i" karqrsrndaki bu "davramg", pateiik bir mimarinin kogul-

larrndaki diizenlemeyle nasrl gergeklegtiriliyor?

Seyirciden duygusal atrhgrn son kertesi elde edilmek istendifinde, se'

yircinin "kendini kaybetmesi" istendi[inde, yaprtrn ona iiyle bir krlavuz

vermesi gerekir ki, seyirci istenilen bu duruma varmak igin bu krlavuzu iz'
lemekten bagka bir gey yapmasrn.

Bu iiykiin:nelik tepkiyi elde edebilmek igin en basit "ilk iirnek", his ciip-
hesiz, perdede bir kendinden gegiq durumunda davranan kigidir; baqka bir
deyigle, kendini pateti$in pengesine kaptrrmrg, gu ya da bu anlamd.a "kendini
kaybetmiq" bir kigiilir.

(...) Bo temel kogul insanda,idurmayrp, insamn "slnlrlattntn iitesine"

gittifi; kiqinin gevre ve yakrnlarrna yayrldrfr; yani dofrudan do$ruya bu
gevre bir "kendinden gegme" durumunda sunuldu$u vakit, daha gapragrk

ve daha etkili bir durumla kargrlagrlrr. Sh'akespeare bunun klasik bir iirnefini
bize Lear'in "kendinden gegiqi"nde vermigtir. Burada kendinden gegme olayr

kiginin kendi srmrlarrm aqar? do$rudan do$ruya dofamn kend.inden geqigine,

bir frrtrnaya ulagrr.

(. . .) Bunu akhmrzda tutarak biz yine aragtrrmamrzrntemelkonusuna,
"Odesa merdivenleri"ne dtinelim. Bu olayrn nasrl sunuldu[unu ve nasrl dii-
zenlendi[ini giirelim.

Ilk olarak, orta,ya, honan kiqilerin ae hiitlelerin henilinilen gegme durumlartnt,
bir yana brrakarak, yapr ve diizenleme araglarrndan biri olan hareket'in git-
tikge artan duygusal yofunlu$u anlatmakta nasrl kullamldr$rm gtirelim.

Burada her qeyden iince karmakangrk bir bigimde koquqan viicutlarrn
omuz gehimleri vardt. Sonra yine aynr karmakangrk bigimde kogan viicut-
larrn genel gehimleri vardrr.

.Sonra l.rareketin b-u lnrm,akartgthh,[t, bagka bir krhfa diin:nektedir: Asker-
lerin basamaklan tarttmlr olarak inen ayaklanna.

Tempo yiikselir. Tartrm hrzlamr.

ASa[tya ilo$ru bu koqma hareketinin artrgrnda birdenbire bunun tam
tersine, yuharrya ilo$ru bit hareket yer alrr: Kiitlenin aga$rya dofru kogug-
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nrasr, iilrnilg o[lunu taqryan anarun telc bastna a$tr a/tr yukanya clo[ru hare-

ketiyle kargrlagrr.

Kiitle. Baq dondiiriicii hrz' Aga$t'ya ilo{ru'

Sonra bird'enbire : Yapayalntz bir insan' A[rrbaqh bir yavaqhk' Yukarry a

ilo$ru.

Amabuya|nnbirsaniyesiirer.Birkezdahaagallyailo{:ruan,hgt,g.iliifiiz.
Tartrm hrzlamr. Tempo yiikselir'

Birdenbire kaqan halabal$tn temposu,yeni bir, hrz geqidine yerini brrakrr:

Merdivenler det yuuatlanon bib't' o'ibo"n-o' Bu da' aqafrya tlo[ru koquqma

kavramrnryenibirboyutaulaqtrrrr:,,M",o,i,,olarahanlagilanyullarlantnailan,
yuuarlantnan n 1i,it' g";;gin"'ulog'E' Bu artrk yalrrrzca tempo'rctur- diizeyin'

dekibirdefigmeaegilair.Buaynrzamandaanlatunyhnteminileilebirn'?ra.
maillr : yuvarlanm;'-r-."f"t*gr iginde rrlecazider- fiziksele geqigtir'

Omuz gekirrleri genel gekimlere srqrar'

Birkiitleninharrnakarqllchareketi,askerlerintartlml,hareketinegeger.
Hareketin bir yiiniinden (koqugan insanlar) aym hareket temasrmn ond'an

sonraki agalnasrna (yuvarlanan bebek arabasr) geqilir'

Aga$,ya ilo{ru iharcketten yukatrya ilolru harekete'

Birgoktnfe[in bitgoh atrgmdan? zrrhhmn bir teh topunun bir tek atlqrna'

Her achmcla bir boyuttan bir baqka boyuta srgrayrg._Bir nitelikten bir

bagka nitelig" .rgr"yq. niyr"riu" enincle sonunda, ile[iqik yakuz tek bir biiliimii

(bebek arabasr) a"g'i"r..t biitiln_anla.tt,.my'ntemini-elkiler: 
qyktileyici anlatrm

geqid.inden, -.'*"' l'l"o'I1 kiikreyigiyle imgesel bir yapr geqidine srqramr'

' Giirsel yiinden tafirmh nesir' gOrsel yiinden ozansl anlatrma slgrar'

(.. ') Olgunun aqafrya dlgru ilerleyiqini belirten merdiven basamaklau'

nitelik ytiniinden .ro".J.f.* UJIitt"o b.."m"kl.ra uygun diiger, fakat bu kez

.rnt"*. ters yOncte, gittikqe artan yefinlifin yiiniindedir'

yayhm ateqinin patgtigi iizerinde h'rzla geligen

a bir uqtan tibtiriine k"tla" olaylann plastik ve

temel YaPrYr d'a verir'

MerdivenbOltimiibubakmdaniirgenselmidir?5:":t::*genelgeqidin-
den aynlmry", *;; i;;rr, hie bir q:kifte. Yiintemin ilikkati sekici iizellikleri

olan bu oit"likt"", t'Pk';d; geien btiltim gibi' kaynama.noktasrdrr' Nitekim bu

biiliim de trajik yii'niiyle itittio filmin kaynama noktasrthr'

Burada, Potenlkin,in'beq perdesinden her birinin altrn sayrya uygun ola.

rak b6liindiikl"ri ili y;"; oit"likle"i konusuncla siiylediklerimizi hatrrla'

U$e "srqrayrqr" ya tla "gegigi"

seferinde elile eililebilenin en

Oylelikle, diizenleniqteki biitiin
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ana iiBeler yiiniinden her vakit ve her yerde, kendinden gegme bigimindeki
temel formiile rastladr$rmrz ortaya grkar: olgunun "kendisinden geqme" srg-
rayrqr, de$iqmez olarak yeni bir nitelige srqramadrr ve hem her vakit de ters
yiinde bir srgramadrr.

Bir iirgensel gizern daha: Nitelikten niteli$e bir srgrama hareketi, yalntzca
bir bilyiime formillii ile/il, ayna zarnancla bir gelisme fonniiliidiir : Bizi yalnrzca
earimin ilo[al kanunlartna ba$I,r,, teh teh "bithisel" birimler olarah ile{il, fakat
bir toplulu$un, bir toplurnun bireyleri, bunlartn gelismesine bilingli yolila katr-
lon biri olarah siiriikler. Qiinkii biliyoruz ki, toplumsal olayrn yorumundaki
bu srgrayrg, toplumun geliqme ve hareketinin ytineldi$i devrirnlerde kendini
giistermektedir.

Burada Potemhin'in iirgensellifi iiqiincii kez iiniimiizde belirir: Q,iinkii,
filmin bir biltiin otarak iliizenlenigini ue her iJilzen halkaslnln yaplslnt, belirleyen
slgrarna, igeri$in tetnq'slnl belirleyen ii[enin d.iizensel yaplslna bir aSrlamaifi.r:
Bu iifie ileurimci patlaytgttr ae toplumsal gelismenin bilinglili$ini ydneten ayrtl-
maz ba$larilan biri olarak iSleyen nqramalarilan biriilir.

Fakat:
Bir srgrama. Nicelikten niteli$e bir ge9i9, Karrsroluma gegig.

Biitiin bunlar, eytiqimsel bir geligme hareketinin ti$eleridir ve bu ii$eler,
eytigimsel iizdekgili$in anlagrlmasr iqine girer. Bundan yola grkarak -giiziim-
lemekte oldu$umuz yaprtrn kuruluqu kadar her hangi bir patetik yaprmn
kurulugu iqin de- diyebiliriz ki: Patetil. bir kuruluq, eytigimsel siirecin kurallan-
na uygun olarak, yilcelme ue tiizlefme anlartnt yeniilen yar,ama,mlzl sa/layan
kuruluqtur.

Bir yiicelme ant'ml belli bir siireqte suyun yeni bir madde -buhar-, buzun
su, ham demirin qelik oldu$u rroktalar, lahzalar olarak anhyoruz. Burada yine
aym kendinden gegmeyi, bir koguldan iibiiriine, bir nitelikten iibiiriine hareket
etmeyi, esrirne'yi giirtiyoruz. suyun, buharrn, buzun ve qeli$in bu "kritik"
anlar'daki srgramadaki yiicelme anlanndaki'algrlarrnr ruhbilimsel ydnden sap-
tayabilseydik bu da bize yine patetik, kendinden geqme konulannda bir geyler
anlatacaktr!

Kiiremizin canhlarr arasrnda biz, yalrrz biz, diinyamn toplumsal ilerleyiq
alanrndaki en biiyiik'baqarrlanmn iiniine gegilmez oluqumunun her amnr,
biitiin gergekligiyle, adrm adrm yaqamak mutlulufunu kazanmrgrzdrr pa-
yrmrza diigen bir gey daha vardrr: insanh$rn yeni bir tarihini meydana getir-
mekte elbirli$iyle gahgmak.

Tarihin bir anrnr yagamak; bu oluqumla kaynagmamrzr duymakta, bir
biitiin halindbki ilerleyigimizi duymakta ve miicadeleye toplu olarak katrh-
qrmrzr duymakta en yiice patetiktir.

Yagamdaki patetik budur. Ye patetik yaprtrardaki yankrsr da biiylefir.
Temanrn patetifinden dofan d.iizenlenigin kurulugu burada Orgensel, toplumsal
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ve biitiin iibiir evrensel oluqumlann siirecini tamamlayan tek ve temelkanunu

yansrtrr.Bukanuna6ibilincimizbununbiryanlirsrdrrvebukanrrnunuygulama
alam biitiin v.rlr[rm,,d'r) uyarak, en yiitsek heyecaru' pateti[i duyanz'

Ortaya bir soru daha grkryor: Sanatqr Pratik ydnden bu diizenleme for'

miillerini }iangi yolla"la eltle etliyor? Ecz""io"' reqeteleriyle mi? Hesap cet'

;"H/" mi? frattathk iirnekleriyle mi? Maymuncukla mr?

Bu d.iizenleme formiilleri tam anlamryle patetik olan her yaprtta bulu11'

bilir. Fakat hig bir iincel duzerr!"me hesabryie eld.e edilemez. Yalmz ustahko

yuIn, el qabuklu$u, yakuz beceriklilik tek baqrna yetmez'

Gergek orgenseltifi, gerqek 
-Pateti$i 

en yiiksek bigimintle sa[lamak igin

biitiin bunlar mutlaia iereklitlir' a:rl.ra yalttz bu' pek azdrr'

ancak temasl' igeri$, d'iiqiinee

ile siirekli bir iirgensel birlik
ncak o vakit daha Yiiksek bir

na ulaqrr, bildifimiz anlamd'aki patetifin alamna girer'

(Islcussloo lcina ilergisi' haziran 1939)

gekim ve kurgu

Qekim ve kurgu, sineman'n temel tifeleridir'

Kurgu

Sovyetfilmitarafrndansinemanrnsiniriolarakmeydanagetirilmigti.

Kurgununniteli[inibelirlemek,siiremanrniizgiilsorununugiio,'nektir.
\Ilk bilingli sin"macrla'r bile bizin ilk filim kuramcrlanm'z kurguya' tuflalar

gibibirbiriiistiineyerlegtirilentektekgekimlerinistifiyleortayagrkanbir
anlatrm aracr diye bakryorlardr' Bu tuila-geki'nler arasrnd'aki hareket ile

birleqen pargalann rr'rr"loklt" o vakit tartun sayrhyorilu'

Bagtan baqa Yanhq bir anlaYrg!

Bu, belli bir cismi Yalmzca drg

lamak d.emektir. Yaprqtrrma gibi ne

demektir bu. Uzunluklar arasrndaki

drrapayrz. Bundan tartrmh iligkiler ye:

dabirbirineMensendieck,inmekanik.metrikd'izgesinin,bedenefitimisorun.

r58/5
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lannda Bode okulunun iirgensel-tart'rnh dizgesine karqrt oldu$u tilgiide kar-
grttrrlar.

Pudovkin'in de bir kuramcr olarak paylagtr$r bu tamma gtire kurgu,
bir diigiinceyi tek tek gekimler yardrmryle sermek'tir: "Epik" ilke.

Buna karqrhk, bana giireyse, kurgu ba$rmsrz qekimlerin birbiriyle gar-
prgmasrndan do$an bir diigiincedir; hatta birbirine karqrt gekimlerin gatrg-
masrndan: "Dramatik" ilke.

Bilgiglik mi ? Hig de$il. Qiinkii biz, teknik (optik) temelinden yola qrkarak
sinemamn temel deyig ve ruhunun, tiim niteli$inin bir tammlamasrnr anyoruz,

Biliyoruz ki, filimdeki hareket olayr; hareket halindeki bir cismin iki
hareketsiz gtiriintiisiiniin gerekli hrzla birbirini izlemesinin bir hareket giirii-
niigii vermesind.en dofmaktadrr. Giiriintiilein kaynasmasr diye bilinen geyin
ne oldu[unun bu yaygrnlagmrq aqrklanmasr, kurgunun nitelili konusunda
yukarrda siizii edilen yanhg anlapgta sorumluluk payr taqrr.

(...) Hareketli giiriintiide (sinema), deyim yerindeyse, iki kargr-siirii-
miin birleqimiyle kargrlaqrnz: Grafik sanatrn uzaysal kargr-siiriimii ile miizi$in
zam.ans al k argr-siiriimii.

Sinemada ve yalmz sinemaya iizgii bigimde:
gi)rsel lsargt-silrilnt

iliyebilece[imiz bir kargr-siiriim ortaya grkar.

Bu kavramr filme uyguladr$rmrzda, fibnin clilbilgisi sorununda birgok
agamayr geqmig oluruz. Bunun gibi filmin gegitli gtiriinilqlerinin ci.imle dizininde
de aynr sonucu saflanz. Ye bu ciimle dizininde giirsel kargr-siiriim, gtiriiniig
geqitlerinin biitiin bir dizgesini belirliyebilir.

(...) Biitiin bunlarda temel dncel qud.ur:

Qeleim hi7 bir aakit kurgunun bir 6lesi ile$ildir.

Qeltim bir lrurgu hiicresiilir (ya da molekiiliiililr).
Bu four,iilde:

Lra-yazr ile gekim
ve

Qekim ile kurgu

bigimindeki ikici bitliinrne, anlatrmdaki tek cinsli bir giirevi iiq ayrr agama

olarak giiz iiniine alnak gibi eytiqimsel qegitten bir giiziimlemeye srgrar. Bu
anlatrmrn tek cinsli nitelikleri kuruluq kanunlannrn tek cinslilifini belirler.

Ug agamantn hargth,klt, iliskileri :
Bir sau (soyut bir diigiince) iqindeki qan;tnq kendisini ara-yazrLrn- eytigimi

iginde formiilleqtirir, kendisini gekim iqindeki gatrgmada uzaysal olarak bi-
gimlendirir ve ayn ayrr gekimler arasrndaki kurgu-qatrgmad.a gittikge artan
bir yefinlikle patlar.
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Bu biitiiniiyle, ruhbilimsel, insanprl bir anlatrma benzer. Bu, ned.enlerin

bir gatrqmasrdrr ki, o da iig agamada anlagrlabilir:

l. Biitiiniiyle siizlii anlatrrn. Stizde perdelenme ol-aksrzrn anlat"n.

2. El-kol hareketleriyle (perdelenme-mimik) anlatrrn. Qatrgmamn, in'
sanrn anlatrmsal viicut sistemine vuluqu. Viicut hareketi ve perdeletttte
hareketi.

3. Qatrqrnamn uzaya vurugu. Nedenlerin ye$nlegmesiyle rnirnik anla-

trmrn de$gmeleri, aym bigimbozum formiiliine uyarak gevredeki uzaya atilu'

U""y igili" harekei eden insamn yol agtrfr uzaysal bblii''-eden ileri gelen

bir anlatrm de$iqmesi. Sahne iliizeni.,,

Bu da bilim bigimi sorununu biitiin biitiine yeni bir gekilde anlamamrz

igin gerekli temeli saflar. (A)

guyu tiylesine "boqladrlar" ki, kurgunun temel amaq ve giirevini, yani her

sanat iiriiniiniin temel amaq ve giirevini bile unuttular. Bu temel amag ve

g6rev de, temantnl malzernenin, ilokunun, olgunun, hareketin gerek filim ay'

rrrnrnda gerekse tiimiinde birbirine mentLkllca ba$lanmt'g rse bu yolila izler

bigimite iliizenlenmesi gere$iilir. De$iqik filim tiirlerinde gahqan bazr gok iinlii'
-sinema ustalarrmn yaprtlarrnda bir konunun heyecan'4 hatta mantrkh ya da

birbirini izler anlatrmr giiyle dursun, sadece ilerli toplu anlatrrnr bile bazan

kaybolmaktadrr. $iiphesiz bize gerekli olan, bu ustalarl teker teker elegtir-

mekten gok, birgo$umuzun yitirmig oldu[u kurgu kiiltiiriinii yenid.en kazan'

mal6 ufrunda diizenli bir gaba harcamaktrr. Filimlerimizin giirevi yalnrzca

fnantllrhce ba/lanmtg bir tiykii anlatmak defil, aym zamanda elilen gelili$ince

heyecanlahih,ncl ue uyancl giigtebft iiykii anlatmak oldufu igin, bu gaba daha

da gereklidir.
. Kurgu, bu giirevin yerine getirihnesincle gtiglii bir yardrmcrdrr.

(...) Birbirinilen ayn pargalar) yaL yana getirildiklerinde temamn

tiimlii!-iinii, biregimini ortaya grkannca geregekqi bir anlam tagrr. Bu, temayr

giirtilebilir luh$a sokan bir giiriintiidiilartrk'
gq 14nrml4madan, yaratrcr siirece gegti[imizcle, bunun qiiyle meydana

geldi[ini giirece$iz: Yaratrcrmn ig sezgisinden, algrlamasrndan iince, temastnr
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duygusal olarak gergeklegtiren belri bir imge kendini giistermiqtir. yaratr-
crmn yerine getirmesi gereken gtire
tasarlrna gevirmektir; bunlarrn birle
cinin, okuyucunun ya da dinleyicin
ratrct sanatgrya kendini giisteren o i

Bu hem bir biitiin olarak sanat yaprtrmn imgesine hem de her ayn sahneya da biiliimiin i'ngesine ,'ygol".r.ilifir. Bu 
^y7, 

,r^^nda oyuncunun birgiiriintiiyii yaratrgrnda da aynr derecede do$rudur.

-oyuncu 
da trpkr aym giirevre kargrlag*: Bir karakterin ya da davramgrnbir, iki, iig ya da d.tirt gizgisiyre, yan yana getirildiklerinde y^^r,ytinetmen

ve_oyuncunun istedi$i biiliinmez giiriintiiyii yaratan bu temel ii$eleri anlat-
mak.

Biiyle bir yiinte'nin en dikkate defer yiinii hangisidir? Her geyden iince,canlrlr[r' Bu da yine her geyden iince, istenilen giirintiin in saptanmtg ya dahanr ohnaytp meydana gelmesi,nd,en, d,o!,masfndandrr. yaqar, yiinetmen veoyuncunun tasarladr$r gtiriintii bunlar tarafrndan ay' ayn tasarrmsal tifelerde
-ve yine en sonunda- seyircinin argrsrnd,a somutragtrrrlir. Bu da gu"g"fte hersanatgrrun yaratrcr gabasrnrn en son amacrdrr.

(...) Kurgu bu giirevin iistesind,en gerinmesine yard*n eder. Kurgunungiicii, seyircinin duygu ve usun
gelir. Seyirci, yaratrcrmn kendi
yaratrcr yoldan gegme[e zorlanrnaktad

rcr gibi o da giiriintiiniin ortaya
$iiphesiz bu, yaratrcrrrro kav".m

el bigimde aktarmamn elde olan en

iiniine srktrklan "fizik gersek siiciinde,, :## :il:ilTil1":;' i;i::il';::recesidir. (B).

(Eisensteinln nisan 1929 tarihini tagryan ..Filim bigi-iae eytigimsel bir yaklagrg,, adhyazrsr (A) ile "1938'de kurgu" adh (rskussruo Kino, ocak 1939) yazrsrndan (B) derre,-i9tir)

Qeviren: Nilat OZON



filmin dilbilgisi

raymond spottiswoode

Sinema konusnud.aki kitaplar daha gimcliden o kadar go$alrnrgtrr ki,
bir yenisinin ortaya grkrqr bir iiziir dileme nedeni olmaktadrr. Konungn ge-

gitli yiinlori gok defiigilc agrlardan incelenmigtir: Senaryolarrn yazrhgr, yd-
netmenin giirevleri, sinemamn tarihi ve iibiir sanatlarla iliqkisi, sesin yerli
yerinde kullamhgr ve tekni$n aksamadan geligmesi. Filim katlar geng bir
sanat bigi.minin hig bir tartrgmaya yol agmamasl, hig bir yeni sorunu ortaya
grkarmamasr iiziicii bir qey olurdu. Ancak bu tartrgmalar kalabahfr iginden
yalnrzca bir iki belli belirsiz adrn ortaya grkrgr da aym derecede iiziiciidiir.
Eisenstein beq kurgu gegidinden siiz aqarken, tamnmrg bir Ingiliz sinema
dergisinde yazaln B. Dalton kurgunun varh$rm bile reddetmektedir. Sine-
mamn sahneyle gergek iligkisi o kadar az anlaqrbrorgtrr ki, senaryo umutla bir
yiinde izlenirken soyut filim bir bagka yiinde izle'l"'ektedir. Ahcr aqrsrm yii-
netmenin gahgma tatzrna ve Sahnesinin lconusuna brrakan yazarlar vardrr;
buna kargrhk ahcr agrsrna matematik bir saptanrrncrhk (fixity) veren yazar.
lar vardrr. Bazrlan sinemadan bugiiniin en biiyiik sanat bigimini bulmaktan,
bu sanatrn iiriinlerini moderir sanat yaprtlarrmn en biiyiikleri arasrnda say-
maktan hoglamrken, en- az bunlar kadar zeki saylabilecek bazrlan da sinemayr
"seliiloit budalahklar" alamndan bagka bir gey saymamaktadrrlar ya da
hig olmazsa, filimlerin hepsinin fabrikalarda imal edihnedi[ini ve insanlann
sinemaya yaratrcr giiqlerine en yatkrn arag diye kendiliklerinden diindiiklerini
duyduklan vakit qagrrmaktadrlar.

Sinema birbirine kargrt yanlanndan zatara u$radr. Aydrnlar, bilgi ima-
l6tr sayesinde bir bilgelik tekeli kurmak umuduyle sinemayr bilgigge bir
karanhfa biiriimiiglerdi. Iq adarnlapl ise, do$al olarak halktan grkmrq bir
sanatrn kendisini halka kabul ettirmesinden hognut kalarak gafrrlanm
insanh$rn en kiigiik ortak bOlenine gdre yapmrglardr. Bundan dolayr qegitli
yiinlere e$ilin giisteren sinema sanatrmn gimcli giikme belirtileri gOstermesin-
de gagrlacak pek bir gey yoktur. Sinemamn bu giikiiqiine dostlan ve yornm-
cularr yardrmcr olmuqlardr. Yeni bir resim okulu, sanatrm agrn terimlerle ta-
m:nladrS vakit bunda biitiin sanatr giipheye diigiirme tehlikesi yoktur; ama
sinema daha oturmamrqtrr ve harigten gazel okuyan eleqtirmen, var olmayan
ve her halde siirekli iinem tagryan hig bir yaprt vermemig bir sanatrn acayip
ve ilefigik sdzciikleri iizerindeki gekigmelerde, bir giiliimsemeyle ba[tgla-
nabilir.

B. Arnheim'rn FiIm als Kunst (Sanat Olarak Filim) ailh kitabrmn bu
yakrnlarda Ingilizceye gevrilrnesi, bu kang,kh!,rn biraz d.urulmasrnda rot
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oynanugtu. Fakat yazarrmn da agrkladr$r id:zerc Filim, Alman sinemalannda
konugmalarrn yiizde altmrqrmn anlaqrlamaz olilufu bir za-anda yazrlmrgtr;
bundan dolayr da sesli filirnle ilgili tahminlerinden go[unun gergeklegmemig
olmasr gagrrtrcr de[ililir. Bundan bagka, Bay Arnheim sesli ya da sessiz si-
nemamn iinderlifi arasrndabocalamakta, bu da ikisi arasrndaki iliqki iizerine
siiylediklerini tartrgma konusu yapmaktadrr. Fakat bugiin sessiz filim yal-
mz pratik d.iigiinceler bakrmrndan kaybolmug cle$ilfir; sesli filimler, kendin-
den iincekilerin biitiin olanaklanm, hatta bundan da fazlasrm kendi kenfileri-
ne sa$lamrglardrr. Bununla birlikte Filim'in II. ve III. biiliimlerinde, giiriinen
gey ill filme ahnan $ey arasrndaki iliqkilerin bir g0ziimler,'r'esi yer almaktadrr
ki, bu gtiziimleme yakrn bir gelecekte agrlacafa benzememektedir. Bu kitapo
sinema tekni[inin gelecekteki biitiin bilangolarrmn temeli oLnahdrr; nasrl ki
bu kitabrn ana konulanndan biri de tek tek geki'nlerin incelenmesidir.

Bu incelemeye gegmeden iince, her ne kadar Filim adh kitaba yiineltil-
migse de, bu kitaba daha da gok uygulanabilecek bir itirazr cevaplandrrmak
yerinde olacaktrr. Bayan Lejeune, Bay Arnheim'r "post hoco ergo propter
hoc"r yamlgrsrm benimsemekle elegtirmektedir; Bayan Lejeune'e giireo Arn-
heim filimleri gevirmek yerine sadece giirmekle, gergekte yalrrzca mutlu bir
raslantrmn ya da ticari bir baskrmn sonucu olan bu filirnlerde kendi kuram-
larrnrn meyvasrnr bubna$a yiineLnigtir. Fakat buna, sanatgrmn gok kez, bil-
di$inclen ilaha iyi gahqtr[r geklinde cevap verilebilir. Sanatgrmn giirevi, ister
kenili ilo$al e$ilimlerine uysun? ister drg kogullann zorlamasrna boyun e$sin,
yagarrun kendini ilgilendiren bazr ytinlerini giizler iiniine sermek ve ger-
geklegtirmektir. Her iki durumda da sanatgr kendi araglarrnr pargalamak
ve ayrrmak zorunda de$ildir; kaldr ki, elegtirmecilik ile yaratrcrLk gok kez,
birbirinden ne kadar gok ayn diigerse o kad.ar iyi geligir. Eleqtirmen, sanatqr-
mn farkrnda olmadan atlayrp geqti[i halkalan ve siiregleri belirterek defer-
lendirmenin yolunu agar.

(...) Burada ele ahnan sorunlardan hig biri herhangi kesin bir giiziime
erigmemektedir, giinkii bir sanatrn olgunlagmasr, anlayrqr genigletir geniglet-
mez qevrerri de genigletir. Sinemayr, sinemamn dilini ve dilbilgisini, ortak bir
anlapg temeline d.ayandrrmak, biiylelikle tartrgma)n, bog sOzlerle garprgmak
yerine bir temel iizerine kurmak yeter de artar bile. Bundan dolayr, kamt-
lardan gofunun ancak biraz geligtiribnig olmasrmn iinemi azdrr; giinkii okuyucu
bu kamtlann daha genig tartrgmasr igin ya baqka bir yere bag vurabiJir ya da
aym geyi kendi kendine giivenle yapmaya ytireklendirilebilir. Sinena konu-
sunda dengeli ve iizlii bir giiriig, bu konuda yaprlmrg olan incelemelere bag

vurul"'asrm ve bunlann de[erlendirilmesini saflanakla kal-ayrp, konunun

' Post hoc, ergo ptopter lroc: ..Bunun iizerine, ilemek buntlan Otiirif' aolamrna gelen Latince

ciinle. Bir 6nertiyi salt zaman ydniinclen 6nde geldi$i igin bir bagka geyin uecleni sa;mak geklin.

deki ma:rtrk yanrlgsr. (Qev.)
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bir ko
teriml
lanrga
k.,',t,lliqleniqifelsefiolilufuvakit,yaniqimdioltlu[ugibivaroland'izgelerin
iiniinde gelip bunla' iizetietlifina", U,, kamt da sonrakiler tarafrndan yeni

ve tamamryle ilefiqik tliigiinJe qemalarl iginde derlenip toparlamr. Bilgin

ldt katar; filozof ise bunu her kuqakta

bigimlentlirir' Bununla birlikte' 9a'

":,::l"n*""*J:-lx :ffitTilfll
iizerine kurulan ve bunlan Ahenkleqtiren tutarh bir yaprdu; yoksa bu yargr'

larrn mantrkla grkanlabilece$i'iinsel bir qema de$ilfir'

(. ;.) Sinemamn in
yer almahdu. O vakit,
da bir kuramsal bir de

bir ikili biiliiniin (tlichotomy) tehlikesi,

i-..rYl" ilgilenen
rchhqrmn kaPrisleri

meyen arr kuramcrlar aragrnd a hararetle tartrqrla g

ca bunlardan herhangi birinin iizerinde d.urmak, iirne$-in canh resme bir ger'

ya da Ilollywood yaprmlanmn saysr

akademik kuramcrhk suglamasrna' Ote

suglamasrna yol aqar' Yazann amacl'

sonuglann gerqek diinyaya uygulana'

bilecegi iilgiitte kesinlik saflamak,

lenmesinin geqici ile$eriiri agacak d

Bu denge, tiimevannsal ve tii'md'engel

le kurulabilii; her ne kadar estetikte tiimevanmrn de$eri d'aha azsa da" '

(...) Sinemamn yaprsr, girig niteli$inileki bir-incelemeye uygun Olgiitle

giiziimlendi. Ceteris p*if,u, (Oliir O$eler eqit kalmak Sartryle) y6ntemi baqtan

sona izlendi; qiinkii, konunun g"nigg" bir incelenmesi igin' yiinetmenin anh'

[rna gelen sa)4srz ba[amsrz de[ftkenler duruk hale getirilcli' Daha sorrra

bunlann en basit o" "i .oyoarr 
"olurr k"t-" (cut) qegitleri ele ahmp incelenili;

tik ve optik'drqr tleligkenler' duruk ve

emeli gapraqrkhlrnilaki agamalan ortaya

.psi 
bir araya geldiklerincle' kurgunun

Bdylelikle,birfiziilktanrmlard,anyolagrk'rlarak,sinemanrntemel
araglanvekavram]arrsrralandr.Alatdncedenyeralmrqengellerd.entemiz.



tUNT DTLI

lemek isin b azr zorunlu eleetirmeler" .ii"l'f 1JJ-l'Jt*H"r-JT*il J;
filmin etkisini meyclana getirmekteki

0zellikleridir.
Yapr yiiniinden bu dzellikler gene

Sinema tartrqmalan ahmnd'a yrllard'rr

masr gerekir. Kurgu adr bu Yiinte
herkes bunun, sinemamn birgok

oldufunu k
siizii edilen
fsils lanrml ' Orne[in' Bay Braun Filim: Tant'm'

lorna baghkh dnemli bir yazrda gdyle der:

"Kutgu, yaprcl bigimile gerqekleq

rusu, her lekimin ne oakit ve nereile b

filimde, kendi bagrna bir sahnenin anl

nelerle birlegtiriltli[i? yarr yana get

Fairthorne'un tteyigiyle) istenilen etlt'

lem,ehkurgttd.ur (YaPrcr filim b
yetki[ ve dikkatle segilmig sti

lurken, bu tanrmlama i9

ililbilgisi ve bilimsel bet

lemek igin kurgulaYan
uzunluklan sadece denemeyle belirl

lagtrrrlan filim senfonicisiyle bir
bigimin Yaratrlnasr ve buna ba[h
n'istenilen etkiyi yaratmak" amacln

iizellikleri hig hesaba katrlmaksrzrn t
diizenlenir; iibiiriindeyse, sinema k

katrlmaz. KurguYu, bu d'urumlan
olarak
bir clef
adar ho
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"Bizim durup dinlenmeksizin kurgudan siiz agrgrmr z,inep kurgu, kurgu, kurgu,

yine de kurgu deyigimiz igte bundandrr." Bu biiyiilii siizler bilinmeyen ger-

geklere giitiiren hig bir yeni eytiqime. yol agmryorl sadece hep yerinde saydrfr
halde Bay Braun'r hareket ettifi inancrna siiriikleyen uyutucu mrnldanmalar-
dan ibaret kahyor.

Sinemamn, giiziimleyici iizelli$ine kargrt olarak, temel yaprcl iizelli$i,
arahkh anlatrgtrr; bunu meydana getirmenin ilk yolu da kesmedir. Bazr si-

nemaseverler) zarnartaba$h olmayan bir aktangtan, var olmayan bir araqtan

bu kadar btiyiik bir giiciin do[masrna bakarak kesmeyi gizemli bir varhk gibi

giirmefe yiinelmiglerdi. Btiylelikle kesme, bunlara yeni bir bulug, kurgu da

hemen hemen do$aiistii yaratrcr bir siireq gibi gelmiqti. Obiirleri, iizellikle
senaryo yazarlarryle sinemaya edebiyattan gelmig olanlar, kesmeyi rahatsrz

edici bir btiliinme sayarak iinemsememigler ya da en iyi dunrrnda, kesmeyi

tiyatrodaki sahne defigmesi igin uygun bir karqrhk saymrqlardr. Bundan dolayr
bunlar, daha iince de giirilii$imiiz gibi, kurgunun herhangi gerqek bir var-
h[r oldufunu yadsrmaktadrrlar.

Bu giiriiqlerin ikisi de qok agrrrdrr. Kesme, kargrthk kadar eskidir. Latin
siizciikleri Anglo-sakson siizciiklerini izler; uzun ve krsa ciimleler niibetleqe

srralamr; hareketli ve canh biiliimlerin ardrndan sessizlik ve durgunluk gelir.

Miizikte piano bftd.en forte'ye diiner, hem iinceki sessizlifi hem de sesin sonraki
oyln:nunu kucaklayan bir gatrgma. Hamlet'teki mezarcrlat ile Macbeth'teki
Icaprcr, yeri olmayan qeylerin etkiyi artrrmak amacryle araya sokuqturulabi-
lece$ini ve birinden iibiiriine birdenbire gegmekle, iinemsiz olan qeyin biiyiik
olam yiiceltece$ini giisterir. Kargrthk, giigliik yiiniinden azaldrkgao d.e$er

yiiniinden artar. Sinema biitiin kargrthk yollarrmn en dolaysrz ve etkilisini
geliqtirmigtir; sinema resimsi atrhgrn anilifi iistiinlii[iine sahiptir, bOylelikle

seyirci, edebi etkinin a$rr geliqmesinde oldufundan, her ne kadar daha az

derinse de, daha gok etkilenir; iistelik mekanizmasrndaki kolayhktan da ka-
zamr. Karqrthk araglarr giizden ne kadar silinirse, karqrthgrn kendisi o kadar

. etkilidir. Bundan dolayr sahne, pek yerinde olarak, kesin kargrsavdan gok,

akrcrhfr kullanrr; buna karqrhk, sinemamn kendi eline hemen hemen kusur-
suz bigimde diiqmiiq olan bir silAhr bir kenara itmesi akrlsrzhk olurdu'

Kargrsavrn sonucu gudur: Qekimlerden her hangi birinin etkisi, kendi-
sinden iincekinin ve sonrakinin etkisinden kesinlikle aynlrr; bitigik gekimler-

den tiireyen duyu ve kavramlarrn garprqmasryle sonuglanrr; bu garprqmadan

da, bunu meydana getiren pargalann her ikisinden ile de[igik iigiincii bir
kavram do[abilir. Biz buna kurgu diyece$iz. Kurgunun niteli$inde hig bir
kiiklii yenilik yoktur. Patlama konusunda hiq bir bilgisi olmayan insan, bir
kibritin bir borrbayr ateglemesini kayrtsrzhkla seyredecektirl ama bu insan

ilk deneyden saf grkmrgsa, "kibrit" ve "bomba" kavramlan birbiri ardrndan

hrzla kendisine siiylendi$inde, anh$rnda hemen "patlama" kavramr do$acak'
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trr. Bu yol normal olarak E'harsam (inference) ya d'a ga$ngun diye adlandr'

nlmaktadrr, fakat sinema konusunda buna felsefeden gok bir sanatr 1Ht g"'

tiren iizel bir siizciik ayrrmak uygun diiqer. Boylelikle her hangi bir zorlamaya

bag vurmaksrzrn, bu sOzctigiin-oiullamhqr etkinin meydana getiriligindeki gr'

karsamd,an, son, giiziiml"-""d" etkinin do$clu[u giirsel ve igitsel birimlerin

kavuqmasrna genigletilebilir. Kurgu, gegitli bigimlerde' seyircinin gerqek

filimi her aqam.d. deferlendirmesini sa$lar. Qekimlerin igeri$inin ve sesin

anlamrmn ilk a[rztla arrl"grl-as' zaten d'aha d'olaysrz ve temel bir tutumun

sonucudur. Fak-at geki'q iie qekim arasrnda, kesme ile kesme arasrnda, giirme

ile buna iligkin ses arasrnda, diigiince ile buna uygun olarak anlakta ilo[an

diigiince arasrndaki belirgin bagkahklar kurgu igin ortaya frreatlar grkanr'

Qarprgma ne kadar y"gi1." kurgu o kadar 6ert ve kaba' bagkahk ne kad'ar

;" ;; ince olurs4 kurgu o kaclar ince ve etkileyici olur'

Kendi tammlamamrz dar trpkr Bay Braun'rnki gibi' konuyu yalmz bir

aqamagelryegbtiiriiporadabrrakmaktadrr.Anlrksalga$ngrmlannyollarrnr
herkes Lilir; bllnlall yiio"t"o kanunlar ruhbiliincilerin alamna girer, uzman

oLnayan bir kimsenin budar iizerind'e ahkdm kesmesi yersiz olur' Fakat

"kolro*i 
bilimi, ruhbilimin gelecekteki ilerleme ya da kanqrkhklannd'an

dolayr nasrl alt iist efilemezse -qiinkii aym verilerden yola grkmakla birlikte

iki bilim birbirine kargrt yiinde yiiriirler-, buraila iine siirtliifiimii-z \ulgu
kuramr da aym temel iizerinde saflamca bturur' Bu kuramrn' burada belir'

tilgn iibiir kuramlara iistiinlii$ii, sinemada bile uzun zamandan beri bilin'

mesine karqrn hemen ,"-"-ril" unutulan bir olguya dikkati gekmesinde'

dir. Igermeier (implications)o meydana geliqleri iibiir sanatlarla ortak olclu[u

vakit bilinmektedir; ama daha iinem.siz kurgu bigimleri bilinmemektl: {u
da seyrek, rastgele bir tarzda kullambnaktadrr. Demek ki kurgu, filmin

daha genig ytinierinde olclufu kadar daha kiigiik fagetalannda da kendini

gbsterJn fi" aoUyft$rn mekanizmas ile kiqisel konunun

ilot"d" diiqiimctegmesil(coinciilence) yi gkisi yiintinden orta-

ya konimahilrr, trpkr bundan eonraki bii toplumsal konunun

itigti-d"q-esinin g6steril-noesi gibi. Dr. Tillyaril biiyiik sanat yapltlannrn,

dof"odan dofruya yaprlanndao Otti"ti ttolayh olduklanna tlikkati qekmigti'

yalni bunlarrn b6liinl;, diizeyde gizmig olduklan olaylara agrkqa iliqkinseler

de, bu b6liimlerin meydana jetirili$ biitiiniin, sanat yaprtrna aerl tleferiui

veren dolayh ve iirtiilii bir iligkinli['i vardr'
(A Gramnwr of the Filn' 1935'1

Qeviren: Nijat 0Z0N



l6on moussinac,o
goriinti,ilerin uyumlu sralanryr

Musikinin yiice anlatrm yolu senfonik giirclir. sinemamn yiice anlatrm
yolu ise sinema giiri olacaktrr; bu giirde giiriintii, musiki ve edebiyata hig de
baq vurmak zorunlufunu duymadan, en katkrsrz ve en yiiksek coqku nok-
tasrna eriqecektir. Sanatgrmn cogku ve yaratlcr ig ategiyle yo$urarak d"gC-
tirece$i dofamn tiim anlatmsal bigimlerini kapsayabilecek olan bu einema
giiri, temasril, yagamrn o bir siirii iiliimsiiz temalanndan alacaktrr. Ve'igte
o zarnalr- btiylesine kesinlikle giize seslenen bir yaprtta, iinemli olamn, konu
de$il ile konunun segiminin oldu$u anlagrlabaktrr. Yaprt nasrl diiqiiniilmiig,
nasrl yorumlanmrq, nasrl gergeklegtirilmig, sanatgr ona nasrl bir de$gme ve
telkin giicii katmrq; igte biitiin giizelli$i yapan qefler. Bu yolla filim, musi-
kiye de$iqik imgelemleri doyurmak olana$rm veren o belirsizlik niteli[ine
kavugmug olacaktrr. Nitekim, qunu siiylemeye dek vardrnlmrqtrr ig: Doku-
zrurcu Senfoninin neyi anlattr$rm kimse bilmiyor; ama ondaki fonetik coqku,
onu belirli hig bir temaya zorlamadan, kamgrlayrp kanatlandrrmaktadrr;
iiyle ki bu kanatlanmalar diiglere dalma, ve arulara kaprlma yoluyle bitmek-
tedir.

Biiylece, ardarda gelen uyumlu giiriintiiler karqrsrnda, miizik dinlerken
giisterdifimiz giizleimizi kapama e$ilimine paralel olarak, duygunun giize
seslenen o telkin ve defigikliklerini tam olarak kavrayabilmek igin, kulak-
lanmrzr trkamak efilimini giisterece$iz. Kuqkusuz, biiylesi bir liitufa hemen-
cecik kanabilecek de$liz., Bunun igin sinemacrmn filmini iiyle giigliibir bi-

' gimde ritimlendirmesi gerekir ki, hem bu ritim kendi kendine yetebilsin, hem
de gtiziimiiz, ritmin sonsuz clefiqikliklerinin eksiksizliS iginde, bir uyum
kursun, devinsin ve geligmeler giistersin.

(Naissance ilu Cinhna, 19251

gdriinttilerin zaman iginde rolii
E[er bir filimde giiriintiilerin o biitiin kangrsrndaki anlamlan drgrnda,

kendilerinde, ilzgiil bir defer ve giizellik tagrmalan gerekiyorsa, bu de$er
ve giizellik, bu giiriintiilete zarnaln, yani birbirlerini izleyig srrasr iginde, sap-
tanan role giire d2sllikls azaltilrr ya da go$attrlabilir.
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Demek ki yalmz, giiriintiid'e defil' giirintiilerin srralamqrnda d'a' art

T lllil'Tl; l"J3:'-#': * .ft :;
TJJ:*1"-.:'ff ;":';l"T#"ri::

gulama, bir filmi ritimlendirmekten baqka bir qey de$ilclir ashnda'

oysa,genelliklefilminnasrlkurgulandrfirnrbiliriz;onunigingiiriintii-
lerin,bazrfilimlerde,gergekde$erlerininytiztleelliyadayiizdeyetmiqbeqini
yitirdiklerini giiriince Qaqlnr kalrnz'

Birfilmiritimlendirmeninbirgiiriintiiyiiritimlendirmekoldu[unu,ke-
d enli,

matik
haftrr

pek kolay giiriiniiyor; ve yine giiriintii

manvemekinigindebirrakamlagdstelilebilmekolana$vard.rrqiinkii.
plastik bir sanat, dolayrsryle mekan sanatl olttugq igin, sinemar guzel-

liginin bir bolnfiinii gtiriint

gerekir ki, bir zamarr sanatr

kasrndan srralamaca gelir -
latrm yolundan alrr; demek biitiin s

payr almaktadrr o

qey? bu iin Planda
ctii[iimiiz gibi, bu

biitine oranla, giiriintiid'e saptanan

halde' 
cak olursa'

le "') Bunun i

$r Pek Yakrn

iq giiriintiiler de o olacaktrr'

Ama sinema daha zengir olacaktrr yine de; giinkii oran sinemada,

diiqiincesini, kendilifina"" eikiU olacak plastik bir yolla vermek olanafrm

bulacaktrr. Giiriintiilerin segim ve srralamqrnd.an do$acak ritim, seyircide'

yahn iliiqiincenin ve filmin konusunun uyandrracaf1 colkuYu tamamlayrcr

bir bagka goqku uyandrracaktrr; bu tamamlayrcr cogku yalmz ilk cogkuyu

dahadaarttrrmaklakalmayacak'saltanlatrmryleonabaskrnbileqrkacak'
trr; giinkii konu, artrk yaprtm tizii olmaktan grkmrg' bir bahane' ya da daha

iyi cleyimiyle, bir giirsel tema olmuqtur'
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(...) Soyleyecefiimiz 9u olacaktrr bizim:

mm ritimden alrr; biiyle olmasaydr hig bir
tagryamazdr.

paul rotha r
belge filimcili[inin bazt ilkeleri

Bir sinema yapltr diizen ve ora-

zam;arn bir sanat YaPrtr nitelifini

(l{oissance ilu Cin6ma 1925)

Qeviren: Tahsin SARAQ

Sinemada her e$ilim, ga$rmn toplumsal ve siyasal iizelliklerini yansr-

trr. ote yandan, sizin giiriiqiiniize giire, geqerlikteki ekonomik koqullarrn bir

y.o.r*.., olabilir yr 4u olaxnaz. Belgecilik ydntemi, kendine iizgii bir filim

iiirii, oykiilii filmin e$lence motiflerinden hem amag, hem de biqim bakrmrn-

dan apayn olan tophimsal duygu ve felsefi diiqiincenin bir yorumu olarak'

g.o"tukt", toplumbilimselo siyasal ve e$itimle ilgili koqullar sonucu varhk

kazanmrqtrr.

Belgecilik geleneklerinin yukard.aki deferlendirilmesiyle, biyografinin

,o*"odun ayrr olugu gibi, belge filimlerinin de iiykiilii filim ve foto$raf oyu-

uundan ayn, kendine iizgii ve bafirmsrz bir sinema tiirii oldufunu gtisterme$e

gahgtrk. Dahasr, belge filimcilifinin kogullanna erigemeyen, giidnk yaqamrn

basit bir kopyasr olan betimsel (tasviri) resimlerin (gezi resimleri, doga filim-

leri ve haber filimleri gibi), gergefin yaratrcr olarak dramatize ediliginin ve

belge filimcili[inin en iinemli gere$i olan toplumsal giiziimlemelerin oftaya

grk..rl4uil arasrnda oluqan baqhca iizgiilliiklerini (characteristics) tamm-

lama$a gahqtrk.

Her halde, bence kesinlikle, amagh belgecilikte, propaganda, 9a$da9 ya-

qantrmn iizerinde derin izler brrakan inandrlcr bildiriler ve igermeler gerek-

tirdi[i igin, qimtliye dek betimsel filimlerde denenmiq olandan geniq bir algr

alaruna gireriz.

(...) lnsan anhfrmn temel duygulanrmlarrmn, birgok amaglara uydurul-

mak iizere nasrl pargalandrfrm gtiziimiiziin iiniine getirebiliriz. Filim tekni'

ni[inin olanak]r kaldr$r, dafrmk giiciin geniq alam' daha kesin sonuqlara gti'

tiirecek daha biitiin bir gtiziimlemeyi gergekleqtirmek umuduyle, belgecilik

yiinteminigafdagdiigiinceninherydniiniisegikkrlmakvediizenesokmak
igin baq vurulabilecek eqsiz bir araq olarak ileri siirer'
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sal bir agrdan bunlann iinemio ger'

dofal gevrenin cofrafyasr iizerindeki 
'

da oradaki insanlann ekonomik Ya'
z mr? $u bir gergektir ki; tlofaYa

di amaqlarrna uydurabilmek igin do'

ilgiliilir. Elerkesin onaylayacafr

gemiler YaPmcaya de$in, deniz,

iiffreninceye d'ek' hava' riizgir giicii

olmaktan baqka, onun ekonomit yagantrisr igin bir yarar saflamryortlu' In'

san? madenlerin nasrl iglenece[ini bulgulayana de[in' yeryiiziindeki maden-

lerin hig bir deferi yoLtu' T'pk' blrooo gibi' bugiin' iiretimin' toplumun ge'

reksemelerini ka"qrlamak yoniinden gerektifiniten daha fazla olclufu genel'

liklekabulectilmigtir.A-.uiu-vemakined.enetimindekiendiistrininbaga.
nsr, zgenin iliqkil

olm agmrgtrr' Bu

mel gtirmeko en

en ussal ve gafid,aq diizeni iginde ins

sermektir. Gostertlifi yifitliklerle bi

savaq, insamn, i^""ltit; kamtlamak igin' dofaya aykrn acrlar yaratmasr'

insamn karo buz ve halv.nla"a kargr savaql, daha iinemli ve geniq sorunlann

dikkatimizi gerektirtliii bir diinyada ikinci derecede konulardlr'

DuYgulu Yiinet
ragmasrnr bokleYem

sorunlann varhfrnr
lerinin eri giigliisii olarak, belge filim

toplumsal 
-olaylanna 

alihrmazhk etmemesi' gimdiki tireti

ve dolayrsryle, toplumun kiiltiirel' toplumsal ve estetik

t"y"o uto*mik lUqHerd'en kagrnmamasr gerektifine

vardrr'
(...) Benim inancrma giire, belgecinin en baqta gelen giirevi' hallu ve

onunsorunlarrnr,iqlerinio""hi,-"tl"riniyinehalkrng|z|eiiiniinosermek
iqin, kitleyi inandrrma sanatrndaki ustahfrm giisterebilece[i durumlar bul-

maktrr. onun igi, halkn bir yarrsrm iibiir yansrna tamtmak, ga[daq toplu'

mrrnbiitiinkargrtyanlarrnrkapsayandahaderinvedahaanlayrglrbirtop-
lumsalgiiziimlemegetirmekogtigsiizliikleriniaragtrrmak,olaylarrnrbilfir.
mek, dene'ylerini drJmatize etmek ve toPlumun egemen srmfr arasrnda daha
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genig, ve daha igten bir anlaFq yaymaktrr. Bence, o, birtakrm sonuglar ara-

rrraz, fakat, sonuglarrn grkanlabilece[i bir durumun bililirisini yapar. Onun

d.iinyasr, istedi$ini dile getirebilmesi igin, ona qu olayr ya da bu yagantryr

sunan, caddelero evler, fabrikalar ve hallun iqyerleridir. Ye belge filimcili$
yiinteni, bugiin iki yiinlii bir yolda kullamhyorsa, anlam igindeki anlamr

dile getirmekte uygulamyorsa, bu belgecinin defil, iginde yaqadr[r gafrn

hatasrdrr.

(...) Belgeci filim, her qeyden iince, gafrmn sorunlarrm ve gergeklerini

yansrtmalrdrr. O gegmig igin yakrnamaz, gelece[i iinceden kestirmek de teh'

likelictir. Gegmiqe, giiniimiize dek siiregelnig kalrtlanndan yararlanmak Uze-

re yaklaqrlabiliro I bir savr kamtlamak igin yaprlabilir

vo yaprhyor da. anlamda tarihsel bir diriltme ile$litir

ve ona bu anla yazg$r, baqansrzhktrr. Belgeci filim,

daha gok, insan gafngrmlarr geYgevesi iginde ortaya grkmrg, ga$tlag gergek

ve olaydrr.
(DocumentotY Filml

Qeviren: Areal SOLEY

john grierson o

belge filim iisttine

BELGE FILIMIN BA$ ILKELERI

Belge filim (documentary) geliqigiizel bir addrr, ama yerleqmig bir kez,

dokur'r.ayahm. Bu terimi ilk olarak Fransrzlar yalnrz gezi filni kargrh$r

kullanmrglardr. Vieux Colombier'nin titrek dansh (ya da bOliik pOrqiik)' th'

ganh iizentilerini hog giistermek igin kulafa pek gtisterigli gelen bir iiziirdiir

bu ad. Derken belge filim kendi bagrna bir yol tuttu. Titrek dansh, kOkU dr'

garda iizentilerden uzaklagarak, Mo&na, Earth, Turksib gibi dramatik filim'
leri kapsadr. zarrranla hem bigimi hem de amacl bakrmrndan Moana'dan,

Moana'rrtn voyage au congo'dan aynldrfr iilgiiile aynlan bambagka tiirleri
de kapsadr.

$irnrliye dek biitiin filirnleri, belli bir fizi igindeki, do$al gereglerden

yaprl'na geyler olarak giirdiik. Dofal gereglerin kullanrhqr gok iinemli bir
ayflm sayrlih. Ahcrmn, toplaycr rgrldak iizerine her yiineligi (gekti[i, ister
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haber filmi olsun, ister biiliik piirgiik filimler, dramatik filimler, e[itim filim-

leri ya da bilimsel filimler, Changs ya

Elegtiricle bunca tiiriin ele gelir yam

bakrmdan. Bunlann hePsi de baqka

baqka ca gereqleri r

giiglerlBo,.il",'dolayraltbasamaklardayeralantiirler
iistiine krsa stizd'en sonra' belge filim adrm iizellikle yiik'

sek tiirler igin kullanmayr dneriyorum'

Banq zamanrmn haber filmi, baqtan sona iinemsiz bir tiirenin hrzh grp'

[r, filim ahcrsrna sert sert bakan bir

krn elli milyon kula[a bir iki giin '

;,ll"Hl}l'li;?l''"#il;,H$ff;
;"frH'";'TiJt"$1T;:1ll""T*:

rut gereglerin ele ahnmasrndan kaqrmr'

6teyandandaherhangibirge.eci,omutolarakeleal'maktankagarlar.Bu
.,otri"" iginde vurdrklai tolrrrgl"' qofunlukla gtiz kamagtrrrcrdrr' Ama onu-

nun birden birbiriyle ya'qmasr, ortalama bir Lsana brkkrnlk verir. Onem'

siziqigirmeyadat'""l."."hoqgelecekgeyleriyakalama-konusundakigiri.
qi-1""i Oylesine biitiiniiyle .,ruklu"t srgrar ki, gerekli olan iinemli bir geyi

allak bullak etler. Belki de befienidir bu; belki de safduyudur. Hangisi ol-

du$unu giirmek iqin, sizi etti i'atikacta diinyamn gevresini dolaqmaya ga$r'

ran kiigiiciik sinema salonlanndan birini seginiz. Bu biiytik buluqlar gafrn'

da-her leyiiirmek, bunca krsa bir siireyi gerektiriyor ancak'

Oz"l ,,ilgil"r" her hafta hrzla geliqmektedir, ama neden geligtifini ile

Tanrr bilir. Filim paza' (tizellikle llgili, filim paza') bunlara dayanmak'

tadrr. Iki filimlik jOsteriler kuralnd.an ilolayr, ne krsa, ne Disney, ne -.aga'

zin filmine y.. k'l*'kta, ne d.e krsa filme verecek para artmaktadrr. Neyse

limleri giisteri araslna serpiqtirmekte-

drnlatma dah, gayrn kilosunun fiyatrna

indodir; bakkal kafasrmn biitiin oyun-

itelikte de de[ildir' Geligen iizelliklere

irlikte, Turbulent Timber gibi UFA fi'

iil: il#Hli';3;':;ff:'j;-# ;J;
niin bir. Hepsi birden, gofunlu$a ders

l"lT"'"ffi l1"T#""T'l"Ji"ff#"-
Bufilimler,qofunlu$ad.ersverenfilimlerdiyeanrlamaz.amanekrlr$a

girerlerse girsinle", iu |lil"hkt"n de kurtulamazlar. Dramatize etmezler, bir
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iiykiiyii bile dramatize otmezler : Betimlerler, giisteri

bir anlamda pek seyrek olarak bir geyler korlar ort
daha biitiin anlamd.aki bir belge filimcilik sanatrna

su giitiiriir. Nasrl bulunabilirler ki hem? Sessiz biqimleri agrklamalara elverig'

liclir ancak, gekimleri geliqigiizel gakalan, sonuqlan gtistermek iizere diizen-

lenmigtir. Yaliomlacak bir nokta de[il bu, gtinkii gofunlula ders veren filim,
e$lence, e$tim, propaganda bakrrnrndan bir defer taqrmahdrr. Ama bu tiir-
ler arasrnd.aki srnrrlan da kurmasr gerekir.

d.en diizenleniqlerine, yaratlcr bigimleniglsrino gegeriz'

Bag ilkeler: sinemamn, gevrede dolagma, yagamrn kendisini giizlene,

nun iistiinktirii igleyiqiyle, zambak elli biiyiik baqkent oyunculanmn yorum'

larryle varrlamayacak bir bilgi igtenligini gergekleqtirebilece$ini de ekleyin.

Inanqlar,-r belirten bu kiigiik ilkeler yazrsrnda, stiidyolann da kendi

,Eil5
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grrken, o gereci stiidyonunkilerd'en apayn estetik iglemlerle ele alrr ya da

alnahdrr. no uyt -,1 g";n yot"tm"oio- hem belge filmi hem de stiidyoyu

bir arada yiirtitemeyJce[ini sbyleyecek iilgiide ileri giitiiriiyorum'

Daha 6nce FlahertY'den siiz e'[e

dan nasil aynlth[am gOstermigtim: Es

sonra da Aran Adalan yerlilerinin ger

r dramatik bigin oturtmak istiyorclu'
rek, Samoan'
amga bigimi'
White Shail'

:lr,*"1';-lj;$t*iH"il#l:
masr pahasrna old'u bu ig'

e igind'en ahnmasr' o gevrenin (kentli

lir ilke durumuna geldi' Dolayrsryle'

yrhn mevsinlerinin, konu alihfir

siird.iirmelerini sa[laYan Ya da

bagh kavgalarlmn dramrdrr'

konular

1 ar Yahn-
a tlefil-

kuramrnrn drqrnda brrakrlacak ozalun

tt.it" her gafir

yagamr sevcli[i igin, yaratrcr igten toplumu ilg

ii, gobe[intlJ u"tooarrgumuz karmagayr diize

kullanamaz.

Kuram ile uYgulama sorunlarr

kelerine herkesten ilaha iyi bir iirn
yakalamah, bu gereci diizeoe so

ty bunuula bfu iki Yrl u[ragtYor

.i

I
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. Betimleme ile dramr ayrt ediginde'

. Omrn segtiklerinden bagka dram bi-

m bigimleri de vardrr bencel ama bir
aYan Yiintemle, o konunun daha de'

rinlerdeki gerqe[ini aqrmlayan yOntem arasrnda ilk bir ayrrm yapmak 6nem'

lidir. Dofal yagamm l"'-i"i gekersiniz' ama aytu zamanda' aynntrlan kay'

nagtumakla, bir yorurnunu yaratrrsuuz onun'

Bu son yaratrcr amag benimsenince' uygulanabilgcek-birkag yiintem

vardrr. Flaherty gibi bireyderr gevreye gegip' sonug olarak kahr"manhk onur'

larrnavarany"a"varmayangevreyeyiinelebilirsiniz.Bireyselyaga'nrnar.
trk, gergefiin karqrt kesimlerini aqrklayamayaca[rnr diigiinebilirsiniz' Kar-

magrk, kigilik drgr giigler etkisindeki-bir-diinyada bireyin kanu a[nsrmn hig

birsonucagotiirmevecefineinanab*'iiJui.-r:lfil,#T:hl;:.,*5if

elde etmek iqin savaqmarirn geytan-

Oyletli$intle, hakh olarak, bolluk orta'
Eorununun sizi daha gok ilgilenfirtlifini

agaErLk dykiilerin kahramanlanm d'

.Lrtrrm.I", bireyi toplumsal giiglerin

elbirlikgi bir siirii olan toplumun bu

yansrtacak dr
gimindenvazd.iizyazrnrnga$ilagyorumcrrsugibi'9a-
$nkafasrylebirkonuileyorumbu]makefilimibe.
lirir sizde.

(Forsyth llardy: Grierson on Documentio;ryl

Qeviren: Akgit G0KTURK



tinin eti ve kant

6lie faure

o""u*,loi'j,,::'if;ffiT",ff 'T,lT#":::'"'i,]"*"lH"r"J"r:"JfiT
kargrt geyler tle[il. Ona g0re, giiriinen evrenin en karanLk gizlerini bize

agrklayabilecek giigte olan sinema, r.tinlerimizin egi$ini agmak iqin almayr ba'

garflrlr yollara sut gevirmek zorunlu[unda ite$ililir hig ile: Yol aynr yoldur."

Sinemadan aLnmrg cansrz denen bir nesneyi, iirnefin uzak teped.eki bir
orman, gevrenileki denizi ya da bir kentin engin giiriintigiinii perdeye yan-

srtrmz. G0receksiniz ki, o anda yiice bir tinde nasrl kurallar ve dogmalar

ugup giderse, evrenin cansrzh$r da iiyle yitip giclecektir: Meltemin geqigi'

damlacrklarrn o usulcacrk kayrgr, srcak havamn, bulutlarrn, tozlann, du'
manfann o gdzle gtiriilmez d.evinimi, gtiriiniimiin biitiinlii[iine igten ige ko'
nu$an bir canlrlrlc verir; bu ise, kesintisiz ig }cprrtrlarrmrzda sanki Tann ka-

trna varmrgmrqrz gibi bir avuntu, bir izlenim uyandrnr. Bu kez, giiriinen alan,

eskid.en tinin giiriinmeyen alamnda oldufu gibi, sonsuzlukla biiyiir tle bii'
yiir. Eskinin o lirprrtr bilmez sonsuzlu$u iirperme$e baglar. Sinemamn iiz-

deksel garklanmn sahip olilu$u sayrsrz diizenlemeler -bindirme gibi, iirne'

[in- yapma olanak ve iizgiirlii[ii yamnda, ahcr agrlanmn sonsuzca gegitli-

li[i, iiniimiizde agrlan bu yeni eweni simgeleyebilir bize. okyanus giiriildeyip
kalabahklar iizerine bogamr ya da bir giilii dtifiip tlti[iip gatlar. Qarklann,
kollann, pistonlann o egsiz devinimi, bir oyuncu'krzrnkiisniilritimlerine ken'

di ritimlerini kolaycacrk uydurur, hem iiylesine uydurur ki, Iozrn dolgun kal'
galarrnrn, o siitun gibi kol ve bacaklanmn krvrrmalan arasrnda, bir liivye'
nin panltrsr ya da kagamak crhz bir rgr[r giiriiliir gibi olur, oyund.aki o baq

diindiiriicii diinmelerin titrek ve mavimtrak aylasr, madenden devlerin ya

da elektrikli perilerin diizenli arahklarla gimqek gibi parlayrp rqrmasr kenfini
gosterip sezdirir. Bir yanda kadrrgalar, yelkenliler, biiyiik yolcu gemileri,

iibiir yanda trenler, bebek arabalan, atlar, develerl bunlann hepsi yanyana,

bir arada. Balta girmemig ormanlarilaki kaplanlar, boalar, filler arasrnda

bakarsrmz ki hayaletler dolagryor. Sinema, imgeler ve tinler diizeninde en

gergek, drqr yaratmalara' gergefin siirekli bir deste$ini sa$lar.

(...) Sinema zekAmn kaprlanm goktan agrp gegmigse de, tinlerimizin eqifine

ancak giiyle bir varabilmigtir. Canlandrrdrfr bu yeni evren yansryrp bizi cle

kenfi igimize geviredursun, yaratacafr sessiz senfonileri tasarlamaktan cay'

mamam igin -kafa tembelli$intlen ya da korkakhktan deyin eiz isterseniz-

azrcrk d.iigiir"r'em yeter; Oyle sessiz ."ofeniler ki buular, giimbiirtiisti, igim;iz'

o

l
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deki sovinq ve acrlan depregtirir, onran sonsuzluk vo iiliimsiizriiiiin en uzakperspektiflerine dek geniqletip derinlegtirir.
Tiim ormanlar

derinliklerin tiim o
iligkileri, sinemamn
o biiyiileyici perded

rini, giizle giiriilmez molekiilleri,
k bir ealonunun meiakla ritrnik

b'dirimizandab'edoymus,l:$'*f T,ffi1"#i:"itTJ"T:*j."T*Jil
i9 devinimini rgr$a grkarmak gerekecektir; biittJgi"ri geqigleri, varrrk ozii-miizii, sinemamn acunun cansrzrrfrndan durmada" t"rrlrarg, o akrp gidig-leri'-arlasr.a attrfr bir geqit kamot.nrnsal bir yagamdrrbu.?eniesrimelerin
koguludur bu; tiim tannlann iiliimii, bOyt" fi" glyin umut edilmesini bileortadan kaldrrmrg gifiydi. E$er gergek anlamrnda ut-"t istiyorsak, sinema;
siinmek iizere olan ategi kiiriikrenmek isteyen dinsel bir dujguyu, igimizdo
yoniden_tutu$turup doruk noktasrna va"drrm.k ro*orog.ooiadrr. Evreniu
sousuz de$igikli[i, ilk kez olarak kigi o[Iuna, snun sghnfla bir biitiin oldu-
_Bu1u 

ofiaya koymak gibi tlzdeksel bir olanak veriyor. Ewreneel.bir ineanbirlifi yolu, usa''-ak bilmez bir saygrhhklu g.k yo" kargrrrrlqa. bunun son-radan derinlegtirilmesi iseo yalmz uui"tu bir iyi niyet ietiyor bizden. Ne olurgu tin denen gey yadsrnmasrn. ozde$in kargrs,na sanki kargrtrymrg gibi, heptin grka'lmasrn. Ancak topra$rn derinrikleriuden o bir gr.prdr yiikseliveren
siitunlann Lavgah noktasrna kurar kubbesini tin. unutJamarr ki, kutsaltinin eti ve kam, ekmek ve garapta yagamaktadrr.

(Ortrec Soliles, l9J4)

Qeviren: Tahsin SARAC

6zgir ve ozerk bir yarutma
o umberto barbaro

Tiyatronun iginde 
-g]rpt1rp 

durdu$u geligme ve tutmazhklan, sinema,do$asr gere$i, kolayhkla kendi drq*da brrakrr. yorum engenerinden
luB g* olup biitiin diinemlerinde 6z$ir ve tizerk kalan biryaratmadrr o1 s6zkonusu diinemler ise, konunun bir srr-a iginde bortim biiliim iglenigleri olarakd ir.lenigler d.e, yaprtta bir biittinliik sa$Iamak amacryley baganya ulagtrnlabilmigtir.

Ianaklann en qok birleqtigi ve kendisi ortak bir yarat-rnamn iiriinii olan bir sanata hig bir geyin kargr olmadr[rm bilili$imize gitre,
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bundan sonra geriye, bu filim sanatma kargr yaprlan itirazlarrn en kaba ve

en sonuncusunu ortadan kaldrrmak kahyor, Yaprlan itirazila 9u ileri siirtil'

mektedir: Sinema birtakrm mekanik yol ve olanaklar kullanmaktadrr, bun'

lar ise hiq bir zarlan bir eanat diizeyiue eriqemezler. Ahcr, ses ahcrsr tiiriin'

iten aygrtiarlao basrm ve yrkama geregleri gibi filim yaprmrna-yardrmcr olan

g"yt"io- makinalar olarak rliigtiniilmesi gibi bir kangrktktan tlo$uyor biitiin

bu itirazlar. oysa tersine, makina d.e I araglardrr bunlar. Yani, kendi kendi'

ne iglerlik r,u Li" ba[rmsrzh[a sahip olmak, dolayrsryle, onlan gahgtuan in'

sanlara kendilerini titt..k ktl*"L JOyl" d,'"ton, her zama'o bu insanlarm

yaratrcr istemlerinin buyru[undadrrlar onlar'

$urasr goo grbi ortailadrr ki, bir deLne aygltr' sacr eqit zamanlarda' hig

grq-"d"o "y- ,".tt ve biiyiikliikteki deliklerle d.eler. onu gahgtrran iggi'

tio yrpu""E, u"r, baglatrp durrlurmak igin kolu gevirmektir yalmz; igginin

miidahalesi ileliklerin iyi y. .1. kiitii olugunila hig bir rol oynamaz. Qahgna'

srna gozciiliik edon iosanlo miidahalesine gerek kalmadan,_eqit boy<Iaki bir'

gok inlu birbiri ardrnca basan makina gibi trpkr' Aym makfada bir yerine

lrmi kigi gahqsa, grkanlacak ig aym olacaktrr kugkusuz. Ana, her birinin

elinde birer ahcr aygt bulun.o yi"-i kigi, aym sahneyi Cekecek olsalaro kenfi

anlalaglan ruh hjlJ"i, istemleri, amaqlan ve anlatrm gii*lerine gdre ilefiqe'

cek birbirinden ayn sonuglar elde edeceklerdir. Ahcr aygrt bfu makina ile$l'

dir demek, istersek yalmz"" dr", diyebiliriz biz onal hem bu daha da do[ru olur'

Filminyaprlmasrndakullanrlanbiitiinaraglargibi,kigio[lrrnunyara.
trcr giiciine l"gr*rt bulunan ahcr d a, her bakrmdan, yontucunun elindeki yont'

ma kalemi, ressamn elintleki frrga gibiclir trpkr'

(...) Sinemamn bir sanayi, bir sinai sanat ve hatta bir sanat sanayii

olilu$u'yolundaki tibiir yaygn kanqrkJrfa gelince, fi-limyaqummn mekanik

bi, g'ey Lnogo yolunclaki tr'U" dtigtioceden ileri gel-rnekte'lir b_u ila' Kigi o$ul-

lanmn yrlon; ve yalmz iiretmek ve iirettiklerini aralarrnila ile$qtirmek igin

diinyayagelvnigoldokl"''kanrsrndakituhafbirsoyutlamaolranhotnooeco.
nomicus,a-kiiriik6riine inanynrg ve sanatln ne mene gey olduSunu hig bilme-

yen birinin kafasrndan grkan sagmahklar, aptalhklard[ ancak bunlar.

bu maddeci anlapga giire, bir qeyin de$eri, ondan saflanabilen yarar ne iso

odur,onuniginherttirltitltigtincevesarratdeferlerinitanrmamakyoluna
gider bu kuram. B6ylece, filim cle, biitiin iiteki qeylerin deferlenfirildikleri

Olgiilero giire yani tendisinden saflanan yararlara gbre de[erlenfirilen

bir sanayi iiriinii oLnaktadrr.

Yaprtlann tle[erlentlirilmesinde en biiyiik kangrkl'klglr do$uran 6l9ii,

yargryr seyircilere brrakma iilgiisiitliir' H aqa'

gtfti'q"yf"te do$ugtan efilimli bulan si ki o

so)mt halktan gok iistiindiir ve tistiin
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(Soggedo e *negginturo, L9471

Qeviren: Tahsin SARAQ

luigi chiarini o

filim deyiq sanatl

Yeni aracrn anlatrm olanaklanm srna,rnaBa yiinelnoiq deneylerin yaPil'

dr$r srralarda filim dili iizerinde ortaya atrlan ilk diigiincelerden

ozel hallertte elverigli, gergek birtakm uygulamalann yaprldr[r'

da einemamn iiZel sorunlannm sanatrn genel eorunldn gevqevesi igerisine

ilaha bilingli olarak, eleqtirel bir giiriigle oturtuldufu giine dek geLnig geg-

mig filiry il biitiintii$ii iginde giizden gegirilmesi' iizgiin

bir bigimin ztbJt, zevs'in bo$riinilen grkrvermesi gibi tle'

bu agrdan bakmamrg oLnalarr iinemlidir; ilk tleyig kuramlanm ise, sanatrn

cu ile sanatqa Onemli, temel birkaq

yapltr rio'sr, Martoglioonun Speriluti

nel bu ile Intolerance'r, $arlotnun en
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clair'i akla getirmek yetert). Bdyrece, ilk ileyig kuramrarr, aqrnrrklar d.a ta-
grsalar, -bu kuramlarr ortaya atanlar arasrnda yukarrda siiziinii ettifimiz
yiinetmenlerin kigiliklerinin iinemli katkrlarrnl zaman zarrlarr bilmemezlik-
ten gelen ya da yadsryanlar da burunsar- tarihser balamdan gok ilginqtirler.
Gerqekten, bunlarr, iginde olugtuklarr ikrimle (simgecilik, fiitiirizm, gergek-
iistiiciiliik, kiibizm, dad.aizm, drqavurumculuk) yeniden bir arada diiJiiniir,
giizden gegirirsek, gazetelerin ek sayfalarrnda grkan romanlarla beslenen,
bunlarr yiyip bitiren, ya da resirn sanatrnrn bilyiik ustalarrnr, kendi haline
bakmadan, maymunca benzetreme$e kalkan bir sinemanrn yavan fotofraf-
grh$rna kargr bunla'n agtr[r savagrn de$erini daha iyi kavrayabiliriz.

_ _ Metinlerle yaprtla , berikileri kavramak iqin gerek-lidir) sanat hareketin klerine yiinelecek gdziimlenmesi,
deyiq kuramlarrnrn ge i diinemin anlagrlmasr igin vaz gegil_
mez bir iq olacaktrr. Bu diinem, diirt filmin ortaya grkmasrna rastrar (Eisen-
stein'in Potemkin ztrhltst,, Pudovkin'in Ana,st, Murnau,nun son Giilii;,i,
Dupont'un vari6td'si); bu filimlsl, sinema anratrmrmn uragtr[r geniqli$i, zen-
ginli$i ortaya koyar. Kendi aralarrnda biribirinden ,," d"ili ayrr, de$iqirc
olurlarsa olsunlar, bu filimlercre, sinema aracrmn anlatrm olanaklarrm son

f_e_rtesiry 
dek srnayrp denemiq oran akrmrarrn, qr$rrrarrn ortak etkisini bula-

bjlinz. iki sovyet ytinetmeninin yaprtra.nda ordufu gibi, Griffith,in ii8ret.
tiklerinin giiz iiniinde tutuldufu yerlerde bile, irgai,urumculuk-sonrasrna
giire de' dncii sinemaya giire de, de$iqik bir orgunluk, bir ustarrk giize garpar.
Biqimciliken bigime, drgavurumcuruktan, anlatrmcrrrktan anlatrma gegil-
mektedir; anlatrmcrhktan anlatrma gegiq, iizellikle Dupont'la Murnau,d.a
giiriilen bir geydir. o halde, iirgenser, hara diri karan birrakm filim deyiq
kuramlarrnr ortaya atan kuramcrrarrn incelenmesi bizi, bir yandan, Fransrz
iincii sinemasryle (ya da, sadoul'un tinerdiii izete, ilk ddn;mi igin Fransrz
izlenimcili[i terimi kullanrlabilir) Alman drqavururnculu[unu (bunu da yal-
nrz sinema yiinii -wiene'nin Dr. caligeri'nin Muayenehinesi,nin etkisi,ocali-
garicilik" diye yeni bir terimin ortaya atrlmasrna yol agtr- ile defil, tiyatro
yiiniiyle de -yiinetmenlerle oy*ncurarrn go$u tiyatrodan sinemaya geqmigti
giinkii- ele ahnmasr gerekir), bir yandan da, Griffith'in anrlarda kalan iirne-
$iyle birlihte, bu kurarncrlarrn katrlmrq olduklarr sovyet devriminin iizel
havasrm d,a giiz iiniinde tutma[a giitiirecektir. Bu kuramcrlarla (pudovkin,
Eisenstein, Balizs) deyiq sanatr kuramlarrnrn srmrlarr agrlmakta, sanatln
daha genel sorunlarrna gelinip dayamr.naaktadrr. Biiyle bir iqe giriqmek iste-
yenler igin, bunlarrn siiyledikleri -arada bir pek ampirik de olsa- kesinlikle
aydrnlatrcr bir iizellik taqryacaktrr.

("') Krsa, ama gimdiden pek zengin oran tarihinde, siuema, temsil ora-
rak tiyatronun, resim sanatla'nrn, anratrmn etkisinde kalmrqtrr. Bu yoldan
edinilen giirgii, ulagrlmrg olan oinema diri tizerkrili$i igincle yo[ururclu]qa, bu
etki olumlu; elegtirmenin en yaygrn olammn bile, bir fihi; "eksikrerini, 

pii-
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riizlerini belirtmek igirr tiyatro gibi.resim gibi, roman gibi terimlerini kuJlan'

drfir yerlerde de, olurnsuz gdrtlecektir. Sinema sanatlnrn iizgiil niteliklerinin
bilincine vautrak igin bu iligkileri, zamariginde ortaya grlug bigimleriyle, eleg'

tirel bir dikkat giistererek incelemek gerekir.
(...) Bunlann iinemini giistermek iizere burada bir iki nokta iizerinde

durmak yetecektir. Tiyatronun siiz, sinemamn da resim, gti'riintii oldufunu
yinelemek, do[ruluk payr taqryan bir beylik lAftan titeye geqmeyecektir.

Bu siizii, kesin saltrk bir sitz olarak diiqiiniirsek stiyleyocek baqka bir gey kal'
maz. Ama Ragghianti'nin birgok kez belirttifi gibi, giir olarak tiyatro (bu-

lunduffu kitabr agmakJa yamna varabilece[imiz bitmig, tamamlanmrq qiir'
sel metin) ile temsil olarak tiyatro (bu anlamda tiyatro tizerk bir sanat ol-

gusuduro yiinetmenin de$igmesiyle -aym metin bile kullamlmrg olsa- her

zaman yenilenir) arasrnd.aki ayrrm kabul edilecek olursa, o zaman farkrna

vanlrr irio sinema ile iligkiler gok daha karmaqrktrr. Gergekten de filim iize'
rinde en biiyiik etkiy, oyunun metninden gok, geqitli bigimleri iqinde tensil,
oynanan o)run, yaprnrqtrr. Bu yiizdendir ki, sinemayr inceleyenlor igin de, bu
gizgi iizerinde yiiriitiilecek tarihsel araqtrrmalann de$eri biiyiik olacaktrr.

Gergekten, tiyatro temsili ile sinema arasrndaki ortak niteliklero oyuncular:n

rollerini oynamalan, dekor, rgrklar, hatta, yer ile zam.aln geqiqleridir: Sine'

mada, sahneyi agrp kapamaila hald kullamlan, hararma (teknik terim olmug-

tur bu) denen kimyasal yiintem ya da fotoirafgrhk yiintemi, tiyatronun per'
desinin kargrh$rdu. Tiyatro temsilinin birtakrm sorunlarr vardrr lii (iirne['in;

Lessing'in o,Hamburg Dramaturgisi"nde, Goethe'nin oyuncular igin koytlufu
kurallarda, hatta Hegel'in "Estetik'oind.e ele aldrklarr sorunlar) bagka bigim'
de de olsa, sinemada dakargrmrzagrkar; sdziiuzatmamak igin, ga$dag tiyatro
yiinetmenlerinin (Reinhardt ile Stanislavskionin) sinemayr o kadar etkilemiq

olan kuralanyle deneylerinden burada stiz aqmayacafrz. Bu iligkileri, ileride"

giizii4lerken tiyatro ile einemamn ayra tekniklerinden no gibi aynmlarrn
ilofdulunu gdtece$iz;giinkii, temsil olarak filim, kesin, bagha bir qeyle ka'
rrgtrnlamayacak bir iizerklilik giistermektedir. Bu deili$-imiz o kadar do$-

rudur ki, tiyatro temsilinin en yakrn tarihinde bu iligkinin tersine diinilii$ii
giiriiliir; qimili tiyatro iizerinde etkisini aqrkga gdsteren' sinemadrr. Tiyatro,
bozulmadan zenginlegebiliyorsa, bu etkiyo lozmak, onukiitiigtirmek gereksizdir.

(...) Resim sanatryle sinema arasrndaki iliqldler daha da iiziinlii, bu yiiz-
den de, gofu zaman, daha ince, anlaqmazhk yaratma tehlikesinden daha

uzaktrr. Ilk zamanlarda, gOriintii gevgevesine iinlii resirrlerin istifiyle rgrk

diizenini, benzetleme yoluyle, sok"'arun filni tlaha yiice krlacaS eanrsr gibi
(Fransrzlann siiziim onLa Film il'art denen tlizisini .amyomm burada) birta-
krm safga giiriigler, kuramcrlann bir o kadar safqa birtakrm siizleri (beyaz'

perile sanatg;;stn;;n her Seyden iince bit ressarn olurak gdtiilmesi) ya da Doktot

Caligari'nin dekorcusu Warme gibi birtakrm ressamlann yeni ortam iizerine

aldatrcr agrnhlrta cogku giistererek siiyledikleri (Warme'ye giire filim, can'
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lanan bir resimdir) bir yana brrakrhrsa, bu safhklara aldrnlma2sa? resmin
sinemaya ii$rettiklerinin gok iinemli oldu$u, kugkuya yer brrakr.az. Sinema
adamlanna "giirme[i" ii$reten, resimdir; izlenimcili$in etkisini giiziimlemek,
bunun farkrna varrl:nasrna yetecektir. Ancak, ,qrLirlrgrn buytik ustalarrmn
bundan d'aha az iinemli or-ayan etkisi de, ileri gere-n birkag yiinetmenin
kigili$inin bigimlenmesincle (Dreyer'in, pabst'rn, iisconti,nin adlarrnr say-
m-akl1 vetinece$irn) resim kiiltiiriiniin taqrdr$r iinem de incelenmeli, o*"yu
grkarrLnahdrr. Biitiin bunlar gene de bir yana, sinema tiyatro olmadr$r gibi
resim de defildir: Dilinin iizii tle$iqik oklu$u igin, resimle ortak tizeiikieri
olan biqim, istif, rgrlc da defiqik yasalara uymakta, filimde iizel bir de$er ka-
zanmaktadrr' sinema yaprtrmn temelinde, devimli foto$rafla Lr.rguoi.r, bu-
lunmasr, sinemadaki resim iizellifinin tiimiiyle iizgiin, irgr-.r, bir rra ol-
masrna yol agmaktadrr. Filim gtiriintiisiinii, g"rq"kt", ne iesi* verir ne d.e
ig devimiyle gergeveleme vorirl onu veren, kurgunun yarattr$r srradrr: Bu
giiriintii giirselo siirelik bir diiziinle gergekreqir; bugiin bu diiziin, iqine sesi
de (konugma ile musikiyi de) armrqtrr. Foto$rafa iilgii do$alcrrr[rn aqrrrnasr
olana$rnr veren de, her geyden iince, kurgudor. Ei.urrri ein'in Aleksandr
-l{eoshi'sinde, buzlar fizerindeki qarprsma (Frokofiyev'in ancak bir arada
diiqiiniilebilecek musikisiyle birlikte) her&esin akhndadrr. Ay'ca, italyan
yeni-gergekgili$inin en iinlii yiinetmeni Rossellini, en iyi filimlerinde (Rima
AEk $ehir ile Poisd) hemen hemen ',giiniin olayla',; filimlerinin havasrna
yalan bir havap en yiiksek iilgiide elde etmek isiecli[i igin, elden geldi$ince
belgesel bir fotolraf iislfibunu bile bile kulla',mrgtrrl Bununla liriikte, gii-
riintiilerle seslerin seqilip diizenlenmesi olan kurgu yoluyle, yer yer $agutrcr
sonuglara ulaqarak, sanatrn defigtirici, bagka hale getirili iizellifine va"abil-
migtir. Ote yandan, birtakrm firimre. d,e gilzel qergev"remenin, yani kendi
igine kapah, kendi iqinde belirlenmig istifin, yaprtr? aralarrnda iligki bulun-
mayan aqrrr yapmacrkh birtakrm resimlere nasrl parqalayrp biildii$iinii hepi.
miz giirmiigiizdiir, biliriz. Bizim burada verdi[imiz ti.rr"tl"", filimle resim
sanatr arasrndaki iliEkilerin karmagrkh[rnr belirtmek iizere ortaya kon:nuq,
lusa, kestirme iirnekler... sinema dekorrarryle mimarhk iligkilerinden siiz
agmayacafrm burada; gafdaq resim akrmla'na ba$h olan biitiin iincii sine-
madan da... Bu filimlerin yiinetmerleri, go[u ,r 

^o, 
ressarnlarla iizdeqlik

igindedir; bu yiizden, onlann resimlerini anlarnak igin bu filimleri de bilrnek.
vaz gegilmez bir hal almalctadrr.

Filnin en srk kargrlagtrrrldr$r, benzetilfi$i sanat tiirii, anlatrdrr. Bu ben-
2etmenin, bu kargrlagtrrmamn kiikeni eskiye dayamr. En biiyiik yiinetmen-
lerden biri, filim tarihinde iistiln bir yeri olanla'n muhakkal [i iki, Griffith,
daha yanm yiizyrl iince bu yoldaki diiqiincererini dile getirmiqti, Griffith,in,
o zamamn geger akgesi f,otofraflr tiyatronun ahqrlagelmig, kabul edilegelmig
kurallarrndan pek uzak olan atrlganhklall, Biograph yafrmevinin yiinetici-
lerini iirkiitmiigtii. Bu yiineticilere Griffith goyle-kargrhkieriyordu:,,Dickens
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de iiyle yazryordu, benim kullandr$rm yiintemle... Ancak benim yaptr[un,
resimle bir iiykii anlatmak; tek aynm da bu..." O zamandan bu yana elegtir-
menler, yiinetmenler, yazarlan, gitgiile genigleyen bir ilgiyle, filim ile roman
arasrndaki iligkiyi giiziimlediler; iiyle ki bugiin, bu iizgiil sorun iizerinde ya-
zrlrp yaymlanmg kitaplann, yaztlarn sayrsr pek habarrktrr. Griffith'in ba-
ganh tammr, ortaya atrldr$r srrada (sessiz filim giinleriydi onlar), tiyatro
gergevesi igerisinde diiqiiniiliip tasarlanrmg bir dramatik eylemin dural giis-
terisi kargrsrnd.a gdrsel dilin olugturulmasrm hakh gOstermek istemesi hakr-
mndano pek kesin bir anlam tagryordu. Sinema -Almanlar ona 3.Theater des
kleines Mannes"o srradan adamrn tiyatrosu? diyorlardr- halk tiyatrosu olarak
giiriiliiyordu; filmin sehneleri, edilgin olarak, ahcryla gekiliyor, ara yazrlarry-
le de dinamik bir hale sokuluyordu. Griffith, tammmrn ikinci terimini tizel-' 
Iikle vurgulamrgo dykiirriio gO"tirriiilerden dofmasr gerekti$ini, g0riintiiniin
canlanmrg bir t'kitap tesmi" olamayaca[---------------rm belirtmigti. Filim sanatrnrn, ilerlen-
mesi giig yoluytlu bu. Ancak, hrzla geligmig olan sinema sanayii, durmadan
artan seyirci y[rnlanmn hoguna gidecek filimleri ara vermeksizin piyasaya
siirmek zorundaydr. Bu yiizden, milyonlarca seyirciyi ilgilenclirebilecek iiy-
kii o$eleri tagryan konular, deliler gibi aramyordu. Bu yiizden, -iizellikle,
metinden filme gegigi daha kolay krlan filmin ortaya grkmasrnd.an Eonra,-
romanlara gitgiile daha genig iilgiide bag vuruldu. Bu romanlar iinlii adlar
tagryordu, iiykiisel nitelikleri stnanmrqtr: Siiziin krsasro sinema sanayiinin
oburlu$u, bu tiiriin zengin kaynaklanm nerdeyse tiiketecekti. Birkag yl
igerisinde gerek klasik yaprtlar, gerek piyasa romanlan perdeye birkag kez
aktanldr. Bu arada, filim ile roman arasrnda bir geqit yiinegme ortaya grls-
yor, yerlegiyordu; daha ileri giiriiqlii yaprmcrlarla daha duygun yOnetmenler,
daha giinciil konularla ufragan ga$dag anlatrya, ya da, giinciillegtirme niyetiyle
gegmig ;nllarrn anlatrsrna yiinelmefe baqlamrqlardr. Bu hareket, ayrrca, lu
sorrucu d,a verdi: Yazarlar gitgiile artan sayrda, gitgide biiyiiyen bir sorun
duygusuyle, titizlikle, sinemaya yanaqtrlar, konu ile senaryo iglerinde filim-
lerin gergeklegtirilmesine katrldrlar (bir ara, ALnanya'da iinlii romancrlar
bir demek kurdular; amaglarr, kendi yaprtlarrmn sinemaya uygulanmasr
yoluyle filmin sanat diizeyini yiikseltmekti). A:rcak, biitiin bu siiyledikleri-
rnizi, romanla filim arasrnda clo$aldan varolan, kentlili$nclen ortaya gkmrg
kargrhkh etkilerlo telkinlerin drgrnda tutmak gerok...

(...) Filim ile roman arasrndaki kargrhkh etkilenme bir yana (sinema-
nrn s[s1 makineyi, bir kigi ha]ine getirerek, insanlaqtrrma yOnsemesi ile ro-
marun -6ure[in, Robbe-Grillet gr$rrrnrn- kigiyr, bir ahcr m,akine haline getire-
rek, nesnelegtirme yiinsemesini diiqiiniin), filim ile romarun yakrnhklarryle
aynlklannr gdziinlemek, romam filim h alin e sokmann olanakhJr$r ya da olanak.
srzhfir sorununu korkusuzca kargrlamak, karmagrk, iistelik birtakrm batrirm-
lardan hdld gdziilememig sorunlan ele almak demoktir. Yerecelimiz yars-
lar igin, bugiiniin sinemasrnd.a iizellikle Onem tagryan temel eorunlardu bun-

:
:

'?
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lar. Bir tek iirnek vermek izere, filimin anlatr yaprsrm diigiiniin diyecegim.
Bir yandan, Rocco e i suoi fratelli (Rocco ile Kardeqleri)de Visconti'nin duru-
munda giiriildiifii gibi, dramatik deriqme ile ruhbilimsel (tip giisteren kigi)
hatta felsefece (toplum ile ahldk bakrmrndan ortaya atrlan diiqiinceler) iger-
melerin verilmesine gahqrldr$r dlgiide (o kadar anlaqmazhklar yaratmrq olan
gergekgilik iizerine 1'aprlmrq tartrqmalarrn hrzlanmasr da iyi olmuqtur) on

dokuzuncu yiizyrl romanlnln klasik yaprsrna baq vurma yiinsemesi var; iite
yanda ise, romanrn kabul edilegelmig biitiin kurallanndan ya da telkinlerin-
den srynlmak iste$i ile, gevremizi. saran gergeklifin uyarmalarryle esinlerini,
bu qafdaq anlatrrn aracryle, iizgiin bir biqimde ortaya koymak iizere filmin
resim rrasrndan do$acak, dzgiin, agrk bir anlatr yaprsrna (gerek Griffith'in,
gerek sinema tarihinin en giiglil kigilerinden birkaqrmn iifirettiklerine uya-
rak) ulagabilmek igin gaba giisterenler var. Bu son siiylediklerimize iirnek
olarak La d,olce uita'nrn Fellini'sini, L'aaaentura'mn Antonioni'sini, Yabantl
Cdz'in iki geng yaratrcrsrnr, nouuelle uague'rn (yeni dalga'mn) birkag Fran-
srz yiinetmenini giistereceliz.

(Bianco e Nero, 2-3, Roma, 196l)

Qeviren: Bilge KARASU

btitiin teknik gabalar

o roger leenhardt

Yirmi yrldan beri giisterilen biitiin teknik qabalar daha seqik, daha de-

$iqmez ve daha yofun bir giisterime yiinelik olmuqtur hep. Ne denirse den-
sin, giiniimiizde de siyah-beyaz filimler yaprlmaktadrr, yaprLnaktadrr ama
bu, estetik bir gereksemeye baflr olmaktan daha gok salt biitqe zorunluk-
lanyle ilgili bir konudur. Belge filimler drgrnda, anlatrmrnda luzlandrrrlmq
ya da yavaglatrlmrq bir devinim kullamlan baqka bir tek yeni filim adr siiyle-
yebilmek hayli giiqttir. Miizik iizerinde durmayacafrm. Biliyorsunuz qimdi-
lerde miiziksiz bilyiik filimler yaprhyor, besteciler de gittikge d.aha az ve ge-

nellikle hakh sayrlabilecek yerlerde ige karrqmak istiyorlar ancak. (...)

Filimde hile konusuna gelince, kararma ya da zincirleme gekim (bunla-
ra elden geldi$ince yer verilmemeye gahqrhyor), silinme, giiriintii kaymasr
gibi qeyler yine kullamhyorsa da, filmin biitiin bu siizde noktalamalarr? uy-
gulamada hemen hemen biitiiniiyle ortadan kalkmrgtrr. "Sinema anlatrmr-
nrn temel bigimi" olan giiriintii bind.irmesi ise, be[eni sahibi her seyirciye
derin bir tedirginlik vermektedir bugiin.
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Kurgu bile, sinema anlatrmrnda ikinci srrada gelen bir iife olmuqtur
artrk. Srralamaca gekimini, aglrun ve kargr agr yoluyle yaprlan kurgunun
yerini on yrldrr, agr derinlifi kullanan ve uzun siireli tek bir gekimde toplu
bir gtiriintii veren derinli$ne ytinetim anlayrqr almaya baglamrqtrr; perdede

yansrtrlan bu toplu giiriintiide, ahcr aygrtrn yapaca$r segme igini -eskiden
btiyle diiqtiniiliirdti- seyircinin kendisi yapmaktadrr. A-ma, her iki yolun da

temelde bir rle[igiklife kagmadan, bir arada kullamlmasr giiniimiizde bile
giiriilmektedir. Beg 1nl iince, Hitchcock, tek gekimli La Corile (Ip) filmiyle
qok giig bir igi gergekleqtirfi. E$er bir filim, havasr ve tonu ile belle$imizde
bir yer tutup kalabi,liyorsa, bu filim klasik bir kesimle de gerqeklegtirilmig olsa,

nitelifinde bir de$igiklik ol"'azdr yine de. Bu da, sinema konusunda yazrlmrg

biitiin betiklerin her zaman bagrnda amlan iinlii Kulegov denemesindeki
(tabut, kiigiik fu4 ya da gorba tasi karqrsrnda ayn ayrr anlatrmlar alan Mos'
joukine'in yiizii gibi) ilginglifi gok azaltryor gibi geliyor bana.

Alcr agrlarrna gelince, ytinetmen bunlarr iizenle gtiz iiniinde bulundur-
maya devam ediyor elbette; ama bir iki etki drgrnd.a, yalnrz meslefeyenigir-
miglerin ya da treni kagrrmrqlann kullandr$r her tiirlii gii'riintii verme yoluna
srrt geviriyor o.

Dofrusunu etiylemek gerekirse, ydnetmenler, oyuncularrndaki o ashn'
da goktan kiihnemig giiriiglerin siiriip gitmesinden pek sorumludurlar; sanat-
grlann tamkhklanna pek giivennremek gerekir giinkii. Davraruqlarr ile de$l
de siizleriyle, sinemamn geligmesi konusunda kendilerini aldatrp durmug-
lardrr bunlar. Sesli filim ortaya glktrfrnda, bir yandan sesli ahcryr denemek
yarrgrna girerlerken, tite yandan, giiriintii sanatrmn sona erece[i savrnd.a

bulun:nuqlardrr hep bir afrzdan. Renkli filim bulununca, herkes bunu, trpkr
bir ressamrn yaptr[.r gibi, sadelegtirilmig bir bezek olarak kullanacafrm siiy-
lefi. Oysa renk, yeterince bir gerge$e yakrnhk kazamr kazanm.azo bunlar
arasrnda kaprqrhrcasrna yayrldr.

Ditrt yrl iince Paris'te sinemaskopun ilk giisteriliginden sonra, Figaro ga-

zetesi, birkag Fransrz yiinetmenine bu yeni yolun sanat bakrmrndan gelecefinin
ne olaca$r konusundaki diigiincelerini sordu. Becker'den Ren6 Clair'e de[in
biiyiik bir go$unluk, plastik kompozisyonu giiqlegtirili[i igin, bu genig per-
denin sahncah oldu$unu siiyledi. Bu kaqrmlmaz evtim igindeki kaqrmlmaz
bir geligme olarak genig filnin kendisini perdeninki gibiher zarrl^all- daha ger-
gekgi bir giiriintii yansrtmaya do[ru zorlayacafirni diigiinen yalnz Alexan-
dre Astruc ile ben varchk samnm. Sinemaskopa karqr olarak grkarrlan belli
bagh kamtlardan biri gu oldu: Sinemaskop, pek kutsal tutulan o omuz ge-

kimini ortadan kaldrracaktrr. Yalmz, gurasr unutuluyordu nedense: Omuz
gekimi, sinema anlatrmrmn belli bagh bigimlerinden biri olarak, 6zel agrlaro

h,rzh kurgu ya ila bindirme gibi son kerte srmrh, giiqlii ama yetersiz oldu$u
igin, kesinlikle brrakrlmrq biittin bir iislffp gibi zaten ortadan kalkmrgtr.

I
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"Yiiziin omuz gekimi ile giiziimlenmesi, sinema yiinetmeni igin, bir ki-
qiyi ruhsal bakrmdan didikleme, ahcrmn saptadr$r giiriintii ile onun ta ig
derinliklerine varma yoludur" dendi ve hAlA ila biiyle denmektedir. Yanhg,
baqtan aga$r yanhg. Kugku yok ki, oyuncunun anlatrrnr, drq davramqr? ro-
manclmn kiqi iizerindeki yorumuna benzerl ama bugiinkii gibi boy gekimi
ile perded.e normal olarak giiriildiifiinde tabii. Yiiziin omuz qekimi, ruhsal
ve karmaqrk defil, tersine lirik ve basittir. Omuz gekimi ile fi]rne ahnan her
kadrn yiizii, -e$er yiiz makyajsrz ve deri piirtii$ii bin clefa biiyiitiilmiigse-
Jeanne il'Arc'taki Falconetti'ye benzer; fondiiten iizerinde giin rgr$r ile gekil-
migse Greta Garbo'ya benzer. Yontucular, mermer bir yiizde sonsuz gerge$i

dile getirmekten hig ama hig usanmazlarken, filim yiinetmenleri, aym yiizii
boq filirn iizerinde anlatmaktan ve arl sinema denen qeyi yapmaktan brkkrn-
hk getirmiqlerdir. Tiim klasik iislfrp kurallan igin bu biiyledir giinkii. Orne-

[in, bir dans sahnesinin her tiirlii hrzh kurgusu, dans eylemini usa durgun-
Iuk verircesine verebilir; buna kargrhk, bir ispanyol, bir Rus, bir Iskoq dansr-
nr ise oldu[u gibi aktanr ancak. Bu da yenili$e kolay kolay olanak .verrr.cz.

Krsacasr, perde sanatrmn geligmesini sa$ayan, iizel deyimi ile sinema anla-
trmr denen a1l4f,rmrn srmrlarr ile buna iizgii alamn darh$rdrr.

Biraz 6nce, ikinci giiriige dokunmug olduk; her tiirlii yaratma ve yaprt-
ta oldufu gibi, sinemayr da, sanatta? bigimden kurtarabildi[imiz orandao

kapsam ve 6z ytiniinden inceleme olana$rm bulabiliriz.

1946 d,a, Sartre'rn istefi ile Temps Moilernes clergisinin ilk sayrsrnda,

estetik ve bigim sorunlarrnr hesaba katmaksrzrn, sinemanrn kigi ve evren
konusundaki bilgilerimize getirdi$i yenilik ve bulundu$u katkrnrn bir bilan-
gosunu qrkarmayr denedigimi ansryorum. Sinemanrn el atmrq oldu$u alan-
larrn listesi pek uzamryordu burada. Belli baqhlarr arasrnda, qiil, da$, karo

deniz gibi biiyiik, sade do$a giiriiniimleri yer ahyordu bunlarrn. (Ama arayrn
bakahm, iirne[in Aix-en-Provence krrlarrna iizgii o incelik ve kigili[i dile
getirilmig bulacak mrsrmz perdede ?) Daha sonra, biiyiik kent, makine, kala-
bahk, qocuk, hayvan, kaba kuvvet, iirkii, yiice sevi gibi biiyiik, sade duygu-
lar, krsacasr lirizm ve destan konulan yer aldr; oysa ruhbilime ya da acunun
o ince ayrrmlara giiliLniq fiziktitesi giiriiniimiine bulundu$u katkr, edebiyat
ya da tiyatronunkinin yanrnda pek diigiik kahyordu. Peki artrk, yine biiyle
konuqmayayrm bugiin. Diigiince ve diinya giiriigii bakrm11fla1 sinemarun
derin bir geligme giistermesi, olanaklanm krsrtlayan bigimsel iisltptan kur-
tulabildikten sonra olabilrnigtir giinkii ancak.

$urasrm iyice belirtmek gerekir ki, ister iiziilelim, ister sevinelim, iiyle
gdriiniiyor ki, sanath anlatrmrn biitiin bigimlerinde hep aym olan bir devi-
nim, bizi, ortak coqkulara yiinelik, kesin kuralh, tiirleri belli, esini giiglii ama
kendisi yahn, bigimsel bir sanattan ahp, anlatrmr daha dolambagh ve daha
inc,e, tek birey durumuna indirgenmiq bir okulmcu, dinleyici ya da seyirci-
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nin giizellik be$eni ve anlayrgrna yiinelmig gok biqimli sanatlara clofru 96-

tiirmektedir.
.Bir d.uvar iistiindeo halka dinsel bir saygr ile sunulan gtiglii freskin, ama'

tiirce befenilere seslenen reEsam tablosuna iliiniigiimiitliir bu. Bu, Iirik an'

latrmrlan serbest qiire, anfiteatrdan daracrk dram ya da kaba giilfliirii sah'

nesine, destandan romana geqigtir'

Sinema yaprtrmn evrimi de trph boyle olmuqtur' Destan anlatrmrn ka'

hntrlarr olan seriiven roman ve tefrika, yeni ruhbilimsel romarun yanl srra

nasrl yagayrp gitmiqse, halka seslenen pek gok filim de kugkusuz bu yasaya

oy^ogtor. C"91tt sayrlan en yeni filimler, sanat yaprtrmn bu 9a[4aq bigi'ni'

o" ..,yio,, iliigmektefir. Gegen yJrn en iyi on filmini diigiiniiyorum; 6rne[in,

bir elegtirmenler toplulu$uuda yaprlan oylamaya giire, senso'dan sourire

une nuit ilr6t6,ye, "IJ; conilamny d mort s'est 6chapp6"den MystCre

Picasso'ya de$n uzananlarr vardr. (..') Samyorum ki, bu filimlerin onda

sekizi, klgili$ ol"o -r" konuyu bilen seyircilerin ancak anlayabilecekleri giig

filimlerdir; hepsi ile anlaqrlmasr giig iisltp yollanm, birbirleriyle iyice kang'

mrg tiirleri c.Jrodrr*aktadrr. Eski gaflarrn o iinlii iig maskesinden gok uzak'

lard.a bulunuyoruz artrk; yirmi yrl tincesinin filimleri, benim kaprcrmrn hala

da yaptrfr gili, bo iilgiilere giire hig de trnmadan dram, giilcltirii ya da poli-

siye olarak srmflandrrrhYordu.
,,on yrldan bu yana, sinemada giiriilen en biiyiik yenilik nedir sence?"

diye sorsaiar, sanulm ki verecefim karqilrk 9u olacaktrr: "Geriye dtiniiq y6n'

teminin kullarulmast ve anlatrclun oyuna sokulmasr.tt Bu ikisi, sinema yapr-

orna yazrnsal anlatrmrn esneklik ve dolambaghh[rm getirmig, kigisel anlatr'

mrn en ince aynntrlanm ortaya serivermiqtir'

Biraz iince siiziinii ettifim sanatlarrn bu genel devinimio seyirciyi birey'

selleqtirmeklo birlikte, yaratmamn hatta yaratrcrlarrn kiqileqtirilmesini sa$'

l"-rit ". (Hombre'in kiqisel Okelifiini siiz konusu etmiyoruz burada.) Daha

dofrusu, bll d...r.rrog, yaratrclmn her giin biraz daha ileri giitiirdiifii ortak

delerle" an-latrmrna ile[i1 ite, tersine, bun]ar arasrndaki aynmlann ortaya

grkarrlmasrna dofru bir ytine girmektedir'

(,Les Cahiers ilu Cindma, ekim 1959)

Qevirenler: Tahsin SARAQ' Necati ENGEZ

. aa l , I



sinemantn sanat olarak do$uqu

andr6 malraux

XIX. yiizyrhn ortasrnda foto[raf clo$tlu[u zamarr\ batr resmi' o giine d'ek

kendisinin olmuq olan duygular.rn ve yaprntrlann temsili gibi iki alam kiigiim'

semeye bagladr; yeniden iltrrcr, plastik oldu ve iki boyutlu sanatr yenid'en

bulguladr.

Fotofraf bir "kimlifini belirtme yartqr"na giriqiyor' Ama yaqamr dilo

getirmek iqin, otuz yrlcla devinimsiz bir ilkellikten grlgr'ca bir barok'a geqen

ioto[.tf, ,"r-io eskiden karrqlaqtr$r sorunlarla bir bir karqrlaqryor' Resmin

durd"ufu yerd,e o d.a zrnk cleyip duruyor. Yaprntr yanr olmadrfr iqin de felq

olup k-ulryo"; bir oyuncu kadrmn srgramasrm yakalayrp saPtryol ama Haqhlan

Klr'dii.," h.rriiz girdiremiyor. oysa, azizletin yiizlerinden tutun da tarihsel

olaylarr yenid.enlanlandrrmaya dek her qeyd.e, kigilerdeki temsil iste[i, giir-

diiklerinden qok hig ama hig gdrmedikleri geyler iizerinde uygulanmrqtrr hep'

Devinimi yakalayrp ele gegirmek igin diirt yiizyrl boyunca giisterilen

gaba, resimd" i", fotog""ftu do 
^yot 

nokta;a saplamp kalmrqtr demek; d'evi'

nimin resmini alma oilnafrm verclifi hald.e sinema da, devinimsiz bir el kol

oynatna Yerine, devinimli
mryordu. Barok'a saPlamP

si igin, temsil edilen sahn

srna gelmek gereLiyordu. Sorun, bir
cle defil, birqok gekimlerin art arda sr

m..iyi" teknik olarak de$il, kesimin bulunmasryle sanathca qttziilmeliydi'

Sinema bir clevinim halindeki kiqilerin reprodiiksiyon alacr oldufu sii-

rece, bir foto$raftan ya da bir reprodiiksiyon foto$raftan iiteye gegen bir sa'

nat clefilili. Cenellikle gerqek ya da sanal bir sahne olan srmrh bir mekAnda

oyoo.iu" devinir, bi, piyes ya da fars temsil ederler, sinema aygrtr da bunla'

saptamakla yetinirdi. ili" ,"proiliiksiyon de$il de bir anlatrm aracr olarak

.iri"*urrrr. ilogogn bu srmrh mekdmn yrkrlmasrndan sonra olur. Qevirim se-

naryocusrurorrl oykii.iirrii geqitli gekimlere biilmeyi Ie baq'

lari sinema, bir tiyatro oyununun foto[rafrm alac t ard'a

srralamqrnr saPtamayr' makinesini yaklaqtrrmayl tifinde

kigileri biiyiik giistermeyi)r }ra d.a onu geri gekmeyi diiqiinclii$ii giinle baqlar;

ve tjzellikle bir tiyatro-sahnesinin yerine bir alam koytlu[u anla baglar; bu

alan perd.eyle srmrlanacak olan mekand.rr; bu mekana oyuncu girip grkar,

.uhr.i" koyo"o da bu mekAmn tutsa$r oynaz, segme iizgiirliifiinii elind'e

bulund.urur. sinemamn reprodiiksiyon aracr devinen fotofiraftr, onun anla-

trm yolu iseo gevirimlerin art arda srralamqrndadrr'

o



. SINEMA OZEL SAYISI 36I

Anlatrldr$rna giire, Griffith, filimlerinden birini gevirmekte olan bir ka-

kaldrlr siirece tiyle tinemsiz oldu. Ancak, yiinetmenrerin, sesli
atasrmn plaklar de[il de radyofonik kompozisyonlar oldu[unu

r andan itibaren bir sanat oldu sinema.

(...) llk ol yolundan aynl-
masr olanaksrz elverigli sanatlar
defil, Ozellikle aha gimfiden en
giizel desenlerin bir kalpazan eksiksizli[iyle kopyalan grkartrlabilmektedir;
kugkusuz, yid.zyrhmrz sona ermeden, tablolar igin de durum bOyle olacaktrr.
Ne deeonler ne de tablolar, kopyalan grka'Isrn. fiye yaprlmazlar. onlann

75olr I
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amaqlarr kendi kendileri orrnaktrr, yani d.esen ya da tablo olmaktrr. canhoyuncularryle bir sinema gekimi yapma orana$rm veren o kiigiiciik an, fil-min alrnacak olan foto$rafr igindir, ivet yalnz o foto$rafrn ahnrnasr igindir;
nasrl ki radyofonik bir piyes yarnrz prafa ya da geridJ aLmp sonrad.an mik-rofonda yayurrlanmak igin yazrlr"sa, bo- d, trpkr boyleiir.

Ama qeride ahnan seslerin, yarnrz plak ve radyo ile aktarrrdr$rnda hayrizayf olan anlatrm giicii, giiriintiicle rendi karqr afrrh$rm buldufu anda bir_denbire gok biiyiik ol.-aktadrr. seste boyutlulu$un bororrmas, bir gerigme,
ilerlemedir; ama desen kargrsrnda ya$h boya resim neyse, sessi2 sinema kar-grsrnda sesli sinema da odur.

Baglangrgta sesin, bir anlatrm alam ordu$u pek az anlagrldr, sesli sine-mamn, sinemayr ilk qrlxg noktararrna getirir gibi-bulundu$u pek sezilemedi.
Nasrl ilk filim yiinetmenleri, tiyatro gtiriintimrerinin foto["rafrm armaya ga-
hqryorlardrysao sesli sinemamn da ilk olaruk yaptr$r 9"y piy.rr"rin fotofrafr-m al'ak oldu: Kargrhkrr konugmalar safilanmrqtr, rimio'uzunru$u uyguniilgiideydi ama elde edilen sonug yiirekler acrsr.

(...) Bir sesli filim yaratrcrsrnrn baghca sorunu, kigilerinin ne zaman ko-
nu$masr gerekti$ini bilmektir. Tiyatroda ise, unutmayarrm ki, habire konu-gulur' Yalmz perde aralan harig. Perde arasr tiyatronun en biiyiik iistiinliik-
lerinden biridir. Perde inmiqken birtakrm geyler olup biter. Tiyatro yazanonu bir takrm dokundurmalarla anlatrp berirtir. Ol]i ,nra.dan kurturm.ak
igin, romanrn, biilii-mleri birbirindeo 

"yo"n boq, beyaz bir sayf'asr, tiyatro-
nun perde arasr vardrrl sinemanrn ise erinde bunlar gftl p.L iiyre iinemli birgey yoktur.

Bir sinemacr ise, buna kargrhk olarak, elinde biiriimrerin burundu$unu,
her btiliimiin bir kararma ire bitti$ini ve her rrararmamn seyirciye zamamn
geqmiqli$ini esinledi$ini siiyleyecektir. Do$ru, ama gok gor"cl bir geyclir bu;kararma, iqinde tinceden kestirilemey.o hig bir orayrn legmedifi bir zaman
gegigini belirtir daha gok. Diiqeme donatma ile gegebiteJek p""d" arasrndaki
zamanln tersine karartmadaki zaman, kiqilerin de$iqtirilmesi anlamrnr ta-
qryorsa da, bunun biiyle oldu$unu iinceden tasarrayJilrre olana$rm pek ver-memektedir bize.

Tersine, dram, hig bir durumd a1 zamarr iqinde geriye gidemedi$i, iir_ne$in olgun adamflal yeni yetmeye geqemedifi haldq ,io"Jo bunu yapa_bilmektedir; pek kolayhkla olmasa biie.
sinemadaki biililmler betikrerdeki b.riimlerin kargrrr$r, dengidir. Ro-mandaki biiliimlerin I. 1i tiyatrodaki perdelerin taqrdr$r #iu*a"o daha ge_nig b-iilmelere sahip de$ildi*irr"*u. sessiz sinemada birinci, ikinci, iiqiinciivb. diye biiliimler olabiliyordu, sesli sinemada bu da yok; qevirim senar-

vocularrrun stirekli olarak kargrragtrhlan bir engeldir bu; gtirrtg sesli sinerna
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artrk hig bir bogluk b*akmak isteniyor ve ii,ykiiniin kesintisizri$ini en iinsrrad.a tutuyor.

Qiinkii iiykii olnugtur bugiin sinemal artrk tiyatro ile de[il romanla
yarrgmaktadrr o.

Evet sinema bir iiykiiyii anratabilmektedir, tiim giicii de buradadrr ig-te' Bunu bir o, bir de 
_roman yapmaktadrr; hem sesri"sinema burununcayadek sessiz sinema gok qeyler ul*rgt, romand,an.

-- (..:) Roman yine de filimden iistiin bir yan anlatabiliyor gibi elinde: Ki-
slhlo it evrenlerine girebibne orana$rdrr bo du. A-" o" o* ki jeni roman, ki-qilerini bunahm anlannda go_ziimleme yoruna gitgide daha gok bag vurmak-tadrr; iite yaadan, s"l":" davramgrar ya da yan itiraflarra (smerdiakov,
lta]rogrine'de oldufiu gibi) tlile gettuildi[i bir dram piskolojisi (shekaspeare,-inki ve biiyiik iilqiide Dostoyevsky'ainki orne$in) sanat 

- 
batmrndan hicde daha az giiglti kalmadrgr gibi, ruh hali giiziimlemelerind.en de daha az geybuld*rucu olmamaktadtl. v_" krsacasr, aydrnrr$a kavugtururamamrq her ki-

{l"ki o g7 pay, perdede oldu!'u gibi insan yiiziindeki o gizemli anlatrmra
dile getirilebilrnigss' alt edilmez buridtigt"rin hr-r.sror, orne$in Torstoyoun ba-zr Oyldilednin biiyiiklii$inii sa$rayan o yaqam iizerine Tannya sorulmugeorudaki yiice sesi verir gibi olur bu yaprta.

(Esquisse tl'une psyclwlogie ilu Cin6ma, l9J9)

Qeviren: Tahsin SARAQ

o Jean epstein

azayda filim yapma sanatl

. - 
Bir yaprmcr gewnlerde gunu giizlemremigti: ',stiidyo diizrii$iinde de-korlar ne kadar biiyiit, ne kadar tui.turakh, 

',u 
kudu" gii""r, o" kad.ar paha-fr yaprhrsa, bunlar beyaz perdede o derece az giisteririyor.,, Dofrusu, genelgeki'nlere gok az rastramrryor artrk. Bag gekimrerden d.e azbelki. Qevirimsenaryosu' hareketi gok yakrn gekimrerle saptryor. Bu gok yakrn gekimrer

de ancak gerekli ve konunun anlagrlmasrn. 
"l..""igri kigiierle'nesnererin gii-riinrnssins meydan veriyor. Gegici bir gahgma t""rrod.o uzak burunan bututumlu davranrg sinema sanatrrun temeti bir efirimini toyoyo" ortaya.

Daha dnceleri sessiz sinema da bu e$lirni gokga izlemigti. Hem de.s6z-lerin ve altyazrlann agr$:m kapayacak 
-gligte 

olao bag gelri,nl6rin sayrsrm
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grtrrarak. Ama sonradan sesli filimlerin ortaya grkmasryle bu yolda bir geri-
leme oldu. Bu da, daha geliqtirilmemig ses alma odalarrm harekete getirmek
ve mikrofona yaklagtrrmak giiglii$iinden ve tehlikesinden ileri geliyordu.
Bu arada ahcr da bir siire igletilmeden duruyordu yerinde. Nedir, ola[an
gahgmalara diirt nala geri diiniildii$ii igin kiqilere ve nesnelere yaklagma e[i:
limi yeniden hrzrm elde etti. Ama bu kez, konugma kolayhfr bag gekimleri
tahtrndan indirdifi igin, ahcryr konuya gerefinden qok yaklagtrrmak yolu-
na pek giclibnedi. Nihayet, kabartmah ve renkli fihnin ilk kez kullamlmaya
baglamasryle, yeniden alagafr edildikten belki gok krsa bir siire sonra, yeni-
den bag gekimlerine ddniilalii. Bu da halkrn biiyiik renkli sinemaskop tablo-
lar kargrsrnda hayranhktan hayranh$a siiriiklenmekten brkmasryle oldu.

Gergefi gu ki, bir konu ne kadar bize yakrn olarak giisterilirse, bizi o
kadar cogturur. Ote yandan, ahcrmn baghca iizelli$i nesneleri ve kiqileri u-
zayd,a oldufu kadar zaman iginde de harekete gegirmek ve yerlerinden oy-
natmaktrr. Oyle ki, anla.trlmak istenen qey, seyircilerin en iyi anlayabilecefi
bir zaman ve uzakhk igine oturtulmug olsun. Bundan da gu sonug grkar ki,
sinema, boyuna de[igen bir yakrnhk sanatrdrr ve olaylarr defiqmez bir uzak-
lrkta ve belli bir zarrLan. ritmi iginde gdsteren tiyatro sanatrmn tam karqrsrn-
dadrr. Denilebilir ki, tiyatro diiz bir yiizeyde, sinema ise uzayda oluqan bir
sanattrr.

Beyaz perde oyununun bu uzaysal qegitlili$i ruhsal durumlann en iyi
bir bigimde ortaya grkmasrna yol agar. Bir yiiziin en kiigiik bir iirpertisini,
en kiigiik bir mrnltrsrm yakalayabilecek kadar ona yaklaqan mercek ile
mikrofon, olaylarr hig gagmaz bir insansr do$rulukla anlatabilecek giigte-
dir. IJstelik bunlar biiyle yapmak zorund.adrr da. Siiz geligi, ayakta
gOriinen birtakrm kiqiler tarafrndan sdylenen, iig ya da beg metre uzakhktan
igitilen ve bunun igin yazrlmrg olan Jean Giraudoux'nun bir metni insanr
biiyiileyecek bir niteliktedir. Am.a bu metin, bir metre iiteden igitildi$i ve
omuz gekirnleriyle dile getirildi$i vakit gok daha giirkemli bir qey grkar orta-
ya. Bu, sinema sanatrmn biitiin yapmacrklarr kapr drgan etmek niyetini giis-
terurez) tersine, o daha az siislii ve daha az ipli$i pazara grkmrg, daha do[al,
daha igten bir yalana bag vurur. Beyazperded.e yalan, dofru olrnak zorun-
da kalmamak igin, seyirci-dinleyicilerin gok yakrndan kendisini inceleme-
sine meyd.an verir. Filim iiykiisiiniin, ugsuz bucaksrz ve tiikenmez bir konu-
yu gerektiren esteti[ini kavrayan bu ruhsal gergekgilikte belge filimlere du-
yulan igtah gibi bir gey vardrr. Bu Oykiiniin ussul ve iinciil olaylan ise bir
hareketi, uza)nn iqine oturma larzttr, o sinemaya ilzgitarzr, meydana koy-
mak zorundadrr.

Bugiinkii ytinetim tekni$i, bir yerd.en, bir dekordan bize genel olarak
ayrrntrh, siireksiz ve tutarsrz bir parga giisterir. $u pargayr daha yakrn, iite-
ki pargayr daha uzak verir. Giisterilen parga da, ya normal bir perspektifle,
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ya yukardan aqaBr bir ahcr hareketiyle, ya da dikeylerin yatrklagtrnlmasry-

leverilir.Birolayrngiiriintdq"'g"t"'i,bizimobiricikbakrgrmrzladefil
deo bir siirii pertav ,ro i" gozlii$ii olan binlerc e g6zle saptamr,. Bu giizler do

kimi zaman diz kapaklatil"ilt ya da pannak uqlanmrzda' kimi zaman da

bagrmrzrn iistiinde y; it yam bag'nilt 
-y"r tl'"' Hig kuqku yok'' bticeklerin

fagetalanm taqryan gtizler igin bu giiriintiiler daha karmaqrk bir d'urum ya-

ratrr. Bununla birlikte, Eo"lid". ,.iurallarrna gtire kenfimize yiin verebile'

ce$imizbiruzaytir"rio"dofruve]a[ilaq*Uirlilgieldeetmekiginnormal
giiig"ri-irin verileri ii'eriiile kafayla gahqmaya' o sa)4srz giiz yamlsama'

larr adrm verdifimiz qeyleri tliizelimoye ahgmrgrzd*. Beyazperilede gegitli-

goro";1", y"" ".ta*g. ii" a" bu ahgtanL[rmrzrn bigimini.de[igtirerek, o

klasikuzayrno'talrkye"indegiiriintiileri-otomatikvebilinqsizolaraktutar.
h bir biitiin altrnda tJph^.yi bakanz. Biiylece, geLimleri birbirine uydura'

rak biitiinii meydana n'k""*'u oluruz' Zatetr yiinetmen 
-d"' 

h1h bir kaygy'

le bizim alikkatimizi, ytiniinii- gagrrmr$ bir iiykii iizerindo toplamaya gahgrr'

Nefir, bir yandan yiinetmen iqin filmin iiykiisii yolunda dekorlan uzun

uzadrya giistermekten'o^ug"O-"k zorunlufu varsa-' iit-e-yandan seyirciler

igin de bu iiykiiniin iga"-# ooU u"urti bir iigimcl" bir dekor igine oturtmak

zorunlu[u vardrr. Se'"yirci bunu 
- 
yapmazsa ne dykiiyii anlar' ne Oykiiyo

inamr, ne de iiykii ttlit*"a" coqkuya 
-kaprlr' 

Bizim kafa diizenimiz bu bi'

gimdir. Gerqefii t"*"y"lif-"*iz -igi'' 
herhangi bir nesneyi bir yerin igine

oturtmamrz g"""ki". ilig bir yerda bulunnayan bir nesne"hiq kuqku yok'

var de[iltlir. Biiylece sinema sanatrmn gittikqe geligen yaklagtrrma hare-

keti ile sinemadaki her tiirlii yaprntrlara inauna genel yasasr arasud'a bir

qeliqki oldu$u meydana grkar. 
(Esprit ih cin6mo)

Qeviren: Salah BIRSEL

guido aristarco o

sinema kuramtndaki bunaltm

(...) Ote yandan, belirtmig oldufumuz gibi' krsa krsa gergevelemeler'

sinema trilini *"y.ruo, ;;;";";' ok" ol.u t:$lll,5:t*1lj#J'i?:":
Luramlaqtrnlmasr, belirli birta'

rtlanna d'ayamr; iistelik' bu yaratrcr-

umtta itefillerse) bu igten vaz geqme

dao genel olarak' "belli bir ybnseme

+
I
I

,,

I
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tagryan dzgiil bir filim niteli[io' fiy" itiigiiniiliip giiriilmektefir. Laurenco

Olivier'nin Shakespeare filimleri fiye adlandrnlan yaprtlan (Henry V'1943-
44 ile Hamlct, l94B) 1 iizerindeki tartrgmalar daha sona ermemigtir. Bu
iki yaprtrn sanat de$eri tagrFp tagrmadrfr tartrgrlabilir (oysa biz, 0zellikle
ilkinde, sanat de[eri buluyoruz), ancak hu, gerici konumda kaLnug bir eleg'

tirinin kargr ko;malanna uyarak yaprlamaz. Gergekten de, bu gegit elegtiri'
uin en erk ortaya attr$: suglamalardan biri, Harnletoin'osinema olmadr[r" yo-
lundadrr. Kurguyu (B6la Balizs'rn oogiirsel makas", bagkalarrurn da "fil.min
iizgiil niteli[i" adrm verdikleri kurguyu) sinema denen yeni anlatm aracuun

temeli sayan kuramlann rgr[anda (iistelik' bu kuramlartlan krl kadar oleu"n

eapmadan) yaprlmrg euglamalardrr bunlar. Hamlet'e bakrnca ne giiriiyoruz?
Siireksiz, kesik kesik bir sunug yok bu filimde, kesintilor son kertede az,'asrl

kurgu rla yerini o'kesiksiz kurgu"ya yani, ahcrmn siirekli devimlerine (kayihr'
mao gevrinme, dikey gevrinme) brrakmaktadrr; iilkiisel (yani sinemaya tizgii)
zamanla uza)an yaretlhgr, dolayrsryle, hemen hemen yaluz kararnalardan
beklenm.ektefir. Ig bununla dabitmiyor. "Bigimsel aragtrrmalar", fa da'ofark'
lrlagtrncr etkenler"in dnemi, aynca, bir balirma (pan-focus'tan, derinleme'
sine gtiriintiiden ileri gelen) "sa!iiiiiiiiiiiiiiilamhk" yiiziinden azalmaktatlrr. Ancak, bu
bakrmdan yaprlan bir inceleme de, Olivie"roio filrninde oofotojenik" bir 6zel'

lik bulunduSunu yadsryanlara hak verdirmez: Bu filim<Ie olu-msuz diye gii'
riilen iifelerin bulunmasr, bu iizellifi hig de unutturamaz, sar:at bekmrndan
verilecek yargr)a da, nasil olsao eakatlayamaz.

(...) BOyle olunca, Hamlet iki tekni[i, tiyatro teknifiyle sinema tekni-

$ni kaynagtrrmasrnr baganyor; t'geviri"ye varmak iizere bu ikisi bir araya

gelerek bir biitiin oluyor. Aym zamanda bir "geqitleme'o olan geviriye varmak
iizere... Croce'nin belirtti$i gibi, bir metnin gevirisi "bir geqitleme"diro 'lgiizel-
seo yeni bir sanat yaprtr olur."

(...) B" gergevenin drgrnda da, yani edebiyat ya da tiyatrod,an alrnrmg

konulara dayanm,ayan tizgiin filimler arasrnda da, kurgunun geleneksel ya-
salanna yiiz vermeyen yaprtlar eksik defildir; bu yiizden d.e krnanamaz bu
yaprtlar. Tam tersine! Cronaca ili un amore'ye (1950) bakrnl Michelangelo

Antonioni sinemamrza yeni bir yol agma$a gahgryor: Destansr olmaktan gok

ruhbilimselo gemahk bir ideolojiye ba$hbk gOstermekten gok egeleyici olan
bir 'ogergekgili$o" yolunu... Bu gergekgilik, her qeyden ilnce, kigilerin igini
incelemele yiinelmigtir. Bualar, qevreye uygu-nlullan balmrnd.an ele ahn'
maktadrr; gevrenin, bunlara uygunluSu bakrmrndan ele ahndr$r gdriilmez.

Siiziin krsasr, bag oyrnculan giiziimleme yolundan giilerek btittin bir srmfm

(Milano'nun biiyiik burjuvalan ile biiyiik sanayicileri srnrfrmn) duygulan
ile ahgkanhLlanm ortaya koyan bir 'oigten bakma" gergekgilifinin yoludur
bu. Ne var ki, bu filmin iinemini meydana getiren geyr yalmz yeni bir yolun

I Olivier'nin bu iki Shakespeare filnine, ilaha yeni olan Ricftord III (1955)'ii do ekleneliyiz.

L-,
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(...) Qa[ de$qti. Birilerinin ileri siirme[e kalktr$r, sd,zii geqen filimlerin

karqrsrnda ileri siirmefe devam etti$i gibi, bir gerileme deEililir stiz konu'

su olan bu davramg... Yeni bir gergekli$in yeni gereklikleri kargrsrntla

insan[k tarihinin bir pargasrdrr, niye bu igler sinema gevresinde de olmasrn,

, Zrt"" P,td""kt" bu konuda gunlan yazryor: r<O zanadaro birgok kimse, $snim syullss y6ri[s

oluncu olnaya.n, figiiran adr verilen insanr koymak isteililini diigiirmugtii; ben ile, toylusumilan ola'

cak, bunu diigiinrtiirecek bir geyler ilemigimilir ara slra. Ama gerqekte, sanat yolumun 9u ya ila bu ko'

nasrntla diigtuiiin yamlgrlar uasruda, gergek insamn ilavramgmrn dofalcr 'aynntr'lannl konunun

bagka bagka tlurumlarrna mekanik olarak eokulmug taynntr'lann, o)ronswrun yerine koymak e[ilimi'

hig bir zanaii olnamrgtrr. Oyuncu olmayan kigiyi hiq bir zaman oyuncu ile kargrlagtrrmailm' sanat ey'

temimifs hiqbir zaman birini dbiiriiyle orgensel bir ba! iqedsine yerleqtirmedim." (Ilmestiereilel regis'

ta,Bocca, Mila.uo-Roma, r95a). A.ucak bu s6zler, yukauila gegen sdzlerle bir dlgiitle qatrgmaktadrr..'
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giiriilmesin? Hem kuram, hrlgrdan d.o[ar, krrgr da kuramdan. Hemen hemen
biitiin kuramcrlann yiinetmen olmasr da, bu b
geydir. 3oYaratrcr gahgmalarumzrn,, diyor pu
her zaman, ga$daq diinyaya ba$h oldufunu

saptanynrg? de$igmez olmug birtakrm yasalann yinerenmesi defil, toplumcu
devletimizin yagayrqryle srkr srkrya iligkili, siirekli olarak diri kalan bir et-
kinliktir." 3

:;r#"^:;:::'H'#'ffi:
. Luigi Russo, problemi ili metoilo critico, Lrterza. B""i, 19# 

maktadrr'
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elegtiri drqrdrr. Yazar bunu gerqekten istese, bu niyetini d'aha baqlangrqta

belirtse bile, diigiinen, yapan bir yaratrk oldufu igin, hig bir zaman nesnel

bir tutum takrnamayacak, qok gok, biiyle bir tutuma yaklagabilecektir. So-

run, olsa olsa, bir nicelik sorunudur. Kiqiler, "olduklan gibi giisterihnek"

(diipediiz, birtakrm olgularr ortaya koymak bakrmrndan) isteniligi zaman'

iite, litinqti ya da bilingsiz olarak, kimi daha az, kimi daha 
'ok 

olmak iize-

re, gairin bir sevgisini ya da sevmezli[ini gtisterecek, ele verecektir; bu sevgi

y" d. sevmezli$in, seyirci ya da okur iizerinde do[rudan do$ruya ya da do'

iayh etkileri olur, kimi zaman baglangrgtaki birtakrm olgiileri bile altiist eder.

Nitekim, Cronaca ili un amore filrninin zengin sanayicisi Enrico konusunda

Antonioni'nin baqrna biiyle bir qey gelmigtir. Bu filim, elbette, bir bulunq

sorununu, yeni bir yaqayrqrn baqlamasrna bir tiirlii meydan brrakmayan bir

piqmanhk acrsrm iglemektedir; biitiiniiyle ele ahndr[rnda, iizdeksel iizgiir'

iiigtio gergekleqmesi, tinsel tizgiirlii$iin de gergeklegmesini gerektirir de on'

a." lriri-aeo Giovanna ile Enrico'nun dirisi de, iiliisii de, iki sevgiliyi bir'

birinden ayrrmaktadrr.) Ancak, ozel bir sorun, Antonioni'nin yeniden ele

aldrfr geleneksel iiggenin yarattr[r sorun bile daha genel (ama bu yiizden

Orhi-fiig; hig de azalnoyan) birtakrm baqka sorunlardan doql", grkar; biitiin
bir ahlakla, dolayrsryle, bir toplumla gatrqma haline girer' flykiisiiniin kah-

r€unam olarak zeri$n bir sanayicinin kansrnt segmek, olayr Milanoonun bii-

yiik burjuva diinyasrna getirip yerleqtirmekle Antonioni de bunu anlamrp

LtaoSooo giisteriyor. Besbelli ki, boylesi bir seqi yaprldr[r anda' toplumsal

rra tagiyan belirli bir ere[e yabancr kahnmamrgtrr'

(Storia ilelle teoriche ilel film)

Qeviren: Bilge KARASU

bir sanatm tutsalt

o isidore isou

Danstaki, roman eylemindeki, tiyatrodaki, qiirdeki ve hatta resim ve

mimarhktaki diizenlemeler rliigiiniildiifiinde, biitiin sanatlann bir devini-

mi clile getirdikleri giiriiliir.

Devinimi yalmz sinemaya iizgii bir iife sanmak aptalh$rna nasrl diigiil'

miig bilnem?
Yiiksek sinema Enstitiisii (trpkrsr) d[rencilerine gok kez sormaktan

hoglandrfirm en kazrk sorulardan biri, pek akrlhca olmayan 9u soruda tizet-
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lenebilir: "sinema nedir?" O$rencilerin yamtr ise hig de$iqmez: "Dewinim."
Oysa, bu sanatrn adr bile, iifrencilerin tantmlm d.estekler gibi gdriinen bir
rlefigiklife u[radr. Sinematograf iken sinema oldu. Baqlangrgtaki ad, devi-
nimi, foto[rafla birlegtiriyor ve biiylece, ktikiiniin (fotofraf ya da riiprodiik'
siyon) deyimine baflr oldu$unu ne de olsa biraz belirtiyordu. Yeni sanatrn

(Lumibre: Iqrk sanatr) yaratrcrlarr giiziinde foto$raf, asrl tamktro ya da bu
sanata getirdikleri asrl ii$elerin yer aldrfr baghca temeldi: Yapyahn foto['
raf evrenine getirilmig olan devinim, 6zgid;r- bir geyili; tibiir sanatlarda devi-
nim denen gey daha Onceden vardr giinkii. Lumiire'in kendisini bir Niepce

ve Daguerre siirdiiriiciisii olarak giirmesi, yani belli bir gergeveye (foto$ra-
frn gergevesine) rrala;acr bir nitelik getirmig bir grrak olarak gdrilnmesi ge'

rekiyordu. IIig bir zam:ar.l getirmiq oldu[u biricik gef, bir sanatm iizgiillii'

$iinii yaprnak savrnda bulunmadr o.

Sanatrn gergek anlamr giiz Oniinde bulunduruldu[unda, sinematografrn

sinemaya gevrilmiq olmasr hiq bir anlam taqrmaz. Musiki de sanat tannqa'
larr (miiz) alam anlamrna gelir, yalmzca bir sesler diizenlemesidir oysa. $ii'
rin de, ktik yaprsrna gdre, yaratma igi, eylemi anlamrm temsil etmesi gerekir'
fi, ne var ki sOzciilclerin diizenlenme bigimlerindeu biri obnakla yetiniyor
o da.

Sanatlar, ufraqr alanlanyle ba$daqmayan adlar taqrmaktadrr genellik-

le. Halkrn yahgtrrdrg terimler tehlikesi, bu tarumrn, bu siizde kalan tize uy-
gunlufunun doSuraca[r teb-likeden daha hafiftir.

Sinema iizgiil bir bilim kolu haline getirilcli[i srralarda, rgrk iincesi ev-

renle biitiin ba$an koparmaya dek vardrnldr ig; devinim b0liimii igine

girmiq olilu[u deyimden koparrhp ahndr. Canlandrrma bu sanatrn biricik
nitelifi oluyordu, oysa ikinci srrada gelen iizelliklerinden biriyili o. Este-
tik anlatrmdan uzak bir devinim, fiziksel bir olay olmaktan iite gegemez

hig bir zamarr. Bir anlatrmlar evrenine sokulunca da, itici giicii olaca$ o

anlatrmlar sanatrnl geligtirmekten bagka bir gey yapamazdr elbette o.

Canlandrrma, bir sanatrn tutsa[:::::::::::::::r olacak demek hep. Hig bir zaman 6z

ilkesi olamayacaktrr onun. Birlegtirme ti[elerinden yoksun bile olsa, katlnsrz
flsvinirn, hig bir zamar bir hig olrnayacaktrr yine de.

Devinimsiz rOprodiiksiyonlar ise bir fotofraf sanatr verebilirlerfi bize
hig olmazsa.

Lumibre sinemamn bag kigilerintlen biriilir, ]oksa bag kigisi de[il. Qo'

$altmamn ilk olarak gizini ortaya koyabilen ve devinme ii[esini (enstanta-
ne) giizlerimiz iiniine seren Niepce ve Daguerre, riiprodiiksiyon sanatr dedik'
leri bu yeni sanatrn terimlerinin gergek bulucularr olarak kahyorlar.

Sinema dilini yaratanlann arasrnda Lumiire'in gok biiyiik bir yeri var-
drr, ne var ki yanhg bir tarumr tla kenclisiyle beraber siiriikler bu yer.
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psrrini'n bu sanatrn iizii yollannd'an

biri ilefil yoksa. Yaprtlaro bug yin iistiinile

tutuyoilar, yani ikinci srad.a temel ilke-

(Esth&i'que ilw Cin6ma, l95l'1

Qeviren: Tahsin SARAQ

arnold hauser

o filim qaEl

n gdze

garp YiizYtl'

tlaki r' Kaf'

ka'da ruhbilimin yerini bir geqit mitoloji abrugtrr; Joyce'da iseo her ne kadar

ruhlilimsel giiziimlemel"", trpL bir gergekiistiicii resivndeki aynntrlarrn do-

$aya trpr trprna u)rmasr gibi, iamamryle d'o[ruysa da' bu romanlann ruhbilim'

sel bir merkez "olu-roi" 
kahramanlan olmamak bir yana, aym zamand'a

varh$rn tiimJti[iinde hig bir iizel ruhbilimsel alan bu]unmamaktadrr' Roma'

or,, irhbili-."likt"o gikrqr ilaha,once Proust'la baqla:mgtr. Proust, duygu'

lann ve di\iincelerin giiziimlenmesinde en biiyiik usta olarak, ruhbilimsel

romarun doru$unu *"yd"rru getirir, ama aym zamanda j";T:*"""::l
tliinYasrnrn kargr

kendi ile bagkasr,

insan ruhu ile ihg d.iinya arasrndaki ruhbilim' Proust'-

da iistiinliifiinti .iirdii.*"kten artrk Qrkar. Proust her ne kadar ategli bir port'

reci ve karikatiirciiyse'de, tek tek kiqiliklerin yaratrlmasrndan gok, varLk'

bilimsel bir olay olarak tinsel mekanizmalun giiziimlemesiyle ilgilenir' Pro'

ustrun yapltr, yalmz modern toplumun tam bir tablosrrnu igine almasr gibi

tamdrk bir anlamda 1e[il, fakal aytu zamand.a modern insamn biitiin tinsel

aygrbru biitiin eBilimleri, iggiitliileri'
aldcrlrk ve akrld.rgrcrhklanyle betiml

rlolayr Joyce'un Ulysses'i, Proustgu rr

.lo; io ,o-"odn biiyiik bir kentin bir giinliik {acam]DE 
igeri[ini yaratan

motiflerin ilokusunila yansrmrg olarak, tam anlamryle moilern uygarh[rn
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ve zamamn bu dramaturgiyle ilgili kategorilerinin nitelik ve giirevleri filim-
de bagtan sona defigmiqtir. Uzay duruk niteli[ini, durgun edilgenli[ini yi-
tirir ve canhhk kazarur; giizle giiriilebilecek bir varhk kazanrr. Bu uzay akr-
ctdtr, stmrsrzdrr, bitimsizdir, kendi bagrna tarihi, qemasr, geliqme siireci olan
bir ii$edir. Bir cinsten fizik :uzay burada ayrr cinsten diizenlenmig tarihsel
zarlc.alclln niteliklerini kazamr. Bu aragta, tek tek evreler artrk aym gegitten
de$ildir; uzayrn tek tek pargalarr artrk aynr de[erde d.e$ildir; bu arag iizel
olarak nitelenmiq durumlarr kapsar; bunlardan bazrlarr geligmede oldukga
tincelik tagrr, bazrlarr uzaysal denemenin yiicelimini giisterir. Orne$in omuz
gekimlerinin kullamhgrnd a yalnrz uzaysal iilgiit yoktur, bunlar aynr zaman-
da filmin zamansal geligmesinde varrlacak ya da agrlacak bir diinemi giiste-
rirler. iyi bir filimde omuz gekimleri geligigiizel, rastgele da[rtrlmamrqtrr. Bu
omuz gekimleri, sahnenin ig geliqiminden ba[rmsrz olarak, rastgele zalor^aln

ve yerlere yerleqtirilmemig, yalmzca gSzli giiglerinin kendisini duyurdufu
ve duyurabilece$i yerlere konmuqtur.

(...) Fakat, filimde uzay ile zalrrarl birbirinin yerini alabileceklerinden
dolayr birbirlerine ba$h olduklarr gibi, zamansal iligkiler hemen hemen bir
uzaysal nitelik kazamr; nasrl ki, luzay d.a giincel bir iinem kazamr ve zafrrar-
sal nitelikler yiiklenir; bagka bir deyigle, bunlarrn anlarrmn birbirini izleyi-
qine bir geqit iizgiirliik katrlrr. Bir filmin zamansal aracrnda, :uzaya iizgii bir
tatzd.a hareket ederiz: Yiiniimiizii segmekte tamamryle iizgiir olarak, zama-
run bir diineminden iibiiriine, trpkr insamn bir odadan iibiiriine geqigi gibi
giderek, olaylarrn geligmesindeki tek tek aqamalan birbirinden ayrrarak ve
bunlarr bir araya kiimeleyerek, yani genellikle tzaysal diizenin ilkelerine
uyarak hareket ederiz. Krsacasr zarrrar, burada bir yandan kesiksiz siirek-
lili$ini, iite yandan tersine gevrilmez yiiniinii yitirir. Zarnr.an durdurulabilir:
Omuz gekimlerindel tersine gewilebilir: Geriye dOniiqlerde; tekrarlanabilir:
Hatrrlatmalarda; ileriye srgratrlabilir: Gelecekle ilgili tasanlarda. Aym anda
meydana gelen, zamandag olaylar birbiri ardrndan giisterilebilir, zaman ba-
krmrndan birbirinden ayn olaylar aym anda gtisterilebilir -ikizleme ve nii-
betleqnreyle-; daha iince olan daha sonra, daha sonra olan zamamndan iince
giisterilebilir. Zalm'an konusundaki bu ginemahk kavram, aym aracrn giir-
giil ve dramatik kavramryle kargrlagtrrrldrfrnda tamamtyle nesnel ve agrk-
ga diizensiz niteliktefir. Giirgiil gerqe$in zam.anr ba$clagrk bir tarzda yol alan,
kesiksiz olarak siiriip giden, hig bir vakit tersine gevrilemeyen diizendedir
ve olaylar trpkr bir "iletme kayrqrnda"ki gibi birbirini izler.

(...) Ote yandan filimde, yalmz birbirini izleyen olaylarrn hrzr de[il, ay-
m zamanda kronometrik iilgii de gok kez gekimden de[igiktir; bu de$igiklik
yavaglatrlrnrq ya da hrzlandrnlmrg zamamn, hrzh ya da yavag kurgunun,
qok ya da az omuz gekiminin kullamhp kullamlmadrfrna baflrdrr.

(...) Olaylar dizisinin ve sahne geligiminin siireksizli$i, diigiincelerin ve
davramqlarrn birdenbire ortaya grkrgr, zaman iilgiilerinin giireceli[i ve uyum-
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hkh anlayrg zemini aramak bogunadrr. Bunlar bir filmi befienmedikleri
vakit, befenmeyiglerinin nedeni iizerinde o kadar az birlegme ihtimali var-
drr ki, insan genellikle befenclikleri bir filim igin bile bir yanhg anlama sOz

konusudur fiy" diigiinebilir.

Sanatr meydana getirenler ile sanata gergek bir ilgi beslemeyen toplum-
sal tabaka arasrnda arabulucu olarak aym cinsten ve de[igmez seyirci birim-
leri, her vakit, iince koruyrcu bir gtirev yiiklenrniglerdir ve bilcli$imiz gibi
bu gtirev, sanatrn nimetlerinden yararlantna igi demokratlagtlkga sona er-
miqtir.

(...) Filim, modern bireysel uygarh$mrzrn baglangrcrndan bu yana, kiit-
le seyircisi igin sanat meydana getirme yolunda ilk girigimfir. Bilinilifi gibi,
gegen yiizl'rhn baqrnda bulvar o)nrnunun ve tefrika romanrn yiikseligiyle
iligkili olan tiyatro ve okuyucu yaprsrndaki defigiklikler, sanatrn demokrat-
laqtrnlnoasrmn gergek baqlangrcrm meydana getirmigti ki, bu da en yiice nok-
tasrna sinemamn kiitle halindeki seyircileriyle ulaqmrgtrr.

(...) Sanatrn de[eri ile yaygrnhfr arasrnda her vakit bir gerginlik ii$esi
ortaya grkrnrgtrrl bu demek de$ildir ki, genig halk kiitleleri her vakit daha
agafr bir sanattan yana olarak nitelik bakrrnrndan iyi sanata kargr grkarlar.

$iiphesiz, daha qapragrk bir sanat, bu hiitle igin, daha basit ve daha az gelig-
miq sanata giire daha biiyiik giigliikler grkarrr; ama uygun anlayrgm eksik-
li$i, bunlan bu sanatr benimsemekten mutlaka alakoym.az, her ne kadar bu
benirnseme bu sanatrn estetik d.e$erine dayanmazsa da... Bu seyirciyi kazan-
mak, de$er iilgiisiinden tamamryle ayn bir igtir. Bu seyircilerin tepkileri
sanat yiiniinden iyi ya da kotiiye kargr defil, kendi varhk alanlannda ken-
dilerini huzurlu ya da huzursuz krlan izlenirnleredir. Sanat yiiniinden de$er-
li olan qey, anlayrqlarrna uygun bigimde sunulmak, yani konu-maddesi geki-
ci olmak ga,rtryle bu seyirciler buna ilgi giisterirler. Bu giiriig noktasrndan,
iyi bir filmin bagan ihtimalleri daha ilk afizd.a iyi bir resim ya da giirin ba-
gan ihtimallerinden daha biiyiiktiir. Qiinkii, filim bir yana, ilerici sanat bu-
gtin igin baqlangrcrnda bile olmayanlar igin hemen hernen kapah bir kitaptrr;
ilerici sanat? yaprsr bakrmrndan halkrn tutmadrfr bir geydiro giinkii bu sana-
trn ulagrm araglan uzun ve kendi igine kapamk uzun bir geligme srrasrnda
bir gegit gizli gifreye diiniigmiigtii; oysa filmin yeni geligen dilini ii[renmek,
en ilkel sinema seyircisi igin bile bir gocuk oyunca$rydt. Insan bu gegit anhksal
u)rugumun cennetsi bir gocukluk durumundan bagka bir qey olmadrfrm ve
bunun yeni sanatlar do$dukqa tekrarlandr[rm bilmezse, bu mutlu lakrrnyrl.
drzdan fibnin gelecefiyle ilgili gok iyimser sonuglar qrkarmaya yiinelebilir.
Belki de biitiin sinema anlatrrn yollan gelecek kugak igin bile artrk anlagrhr
olrnaktan grkacaktrr ve bu alanda da uomanlan srradan seyircid.en a)nran
gefikler eninde sonunda ortaya grkacaktrr. Ancak geng bir sanat yaygrn ola-
bilir, giinkii bu sanat yaglanmaya bagladrkga, bu sanatr anlayabibnek igin,
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geligmesinin daha iinceki diinernlerini bilmek zorunlulufu ortaya grkar. Bir
sanatr anlamak, bu sanatrn bigimsel ve maddi iifeleri arasrndaki zorunlu
bafr anlamak demektirl bir sanat geng ordukga, bJ. sanatrn igeri$i ile anla-
trm yollarr arasrnd.a do$al, basit bir iliqki vardrr, yani bu ,uo"tro honu-mad-
desinden bigimlerine giden dolaysrz bir yol bulunmaktadrr. zaman gegtikge
bu bigimler' tema malzemesinden bafrmsrzrrk kazamr, iizerk olur, anlamca
yohsullagrr, yorumlanmasr giiglegiro nihayet seyircinin ancak gok kiigiik bir
tabakasr tarafindan anlagrlabilir duruma geqer. Filimde bu siireg daha an-
cak baglamrqtrr ve sinema seyircilerinin biiyiik bir go$unlu$u heniiz filmin
d€ugunu giiren ve filmin biqimlerinin biitiin anlamlarrna tamk olan bir ku-
qaktandrr.

(...) Kargrlagrlan sorun, sanatr bugiinkii genig kiitleler gevreniyle srmr-
landrrmak de$il, kiitlelerin gevrenini elden geldi$i kadar gok geniqletmek-
tir. Sanatrn gergek bir de$erlendirmesine giclen yol e$itimden geger. Kiigiik
bir azrnh$rn sanatr tekeline al-asrm iinlemenin yoluo sanatr aqrrr bigimde
basitlegtirmek de$il, estetik de$er yargrsrna varma yetene$ini geligtirmek-
tir' Biitiin kiiltiir siyaseti alamnda ordu$u gibi burada du 

"o 
biiyiik giiqliik,

geligmedeki her geligigiizel kesintinin gergek sorund.an yiiz, gevirigidir; yani
iiyle bir durum yaratrhr ki, bu durumda ortaya herhangi bir sorun grkmaz,
dolayrsryle bir qiiziim yolu bulmak giirevini ertelemekten t 

"qk" 
ige yaramaz.

Bugiin, ilkel oltlu$u kadar de$erli sanata gdtiiren kestirme bir yol hemen he-
men yoktur' Bugiln gergek, ilerici, yaratrcr sanat ancak qup"ugrk bir sanat
anlamrna gelir. Herkesin bu sanattan egit iilgiide ,evk armasr ve bu
sanatr egit iilqiide de$erlendirmesi hig bir vakit miimkiin olmayacaktrr; ne-
var ki, daha geniq kiitlelerin bundaki payr go[altrlabilir ve derinlegtirilebilir.
Kiiltiir tekelinin gevgetilmesinin iin kogullarr her geyden iince ekonomik ve
toplumsaldrr. Bu iin kogullarr yaratmak iqin garprqmaktan bagka bir gey ya_
pamayrz.

(The Social History of Art, l9il1

Qeviren: Niiat 0Z0N

andr6 bann o
sinema dilinin evrimi

(...) sinemada r920'den L940'a kadar birbirine karqrt iki biiyiik e$ilimi
ayrrt edecefim: Giiriintiiye inanan ytinetmenler ile gerge$e inanan yitnet-
menler.

"Giiriintii" stizciifiiyle, gok genel olarako temsil edilen nesneye perde
iizerindeki temsilinin katabilecefi her qeyi anhyorum. Bu katkr g"p.ugrktrr,
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fakat baghca iki olaylar toplulu[una ayrrlabilir: Giiriintiiniin plastifi ve kur'

gunun kaynaklan (Lu ila goriintiilerin zama. iginde diizenleniginden bagka

iir q"y degilalir). Plastifiin igine d'ekor ve makyajrn deyigini, hatta bir d'ere'

""y" L.,t.i oyunun a"yiqioi almak gerekir, tabiatryle bunlara aydrnlatma

ve nihayet diizenlemeyi tamamlayan gergeveleme de katrhr' Bilinclifi gibi

esas itibanyle Griffith'in baq yaprtlannd.an do$an kurguya gelince' Alclr6

Malraux Psychologie ilu Cinhma (sinemamn Ruhbilimi) adh kitabrnda onun

fil,nin ,"o"i ol"r"k do[ugunu safladrf.rm yazmaktaydr; gerqekten de filni
basit bir canh foto$raftan ayrran gey, nihayet bir ilildi'

Kurgrrnuo lqllanrhgr "giiriinrnez" olabilir; savaqtan iinceki klasik Ame'

rikan filiinde bu en srk rastlanan durumilu. Bu filimlertle gekimlerin biilii'
niigiiniin, olayr sahnenin madd,i ya d.a dramatik mantrfrna giire giiziimlemek-

ten baqka amacl yoktur. Bu giiziimlemeyi sezilmez krlan da hu mantrktrr;

seyircinin anla$r yiinetmenin kendisine 6nerdi[i giiriig noktalarryle dofal

bir uyugum giisterir, giinkii olgunun co$rafyasr ya da dramatik ilginin yer

defigtirmesi bu gitriig noktalanm hakh qrkanr'

Ancak, bu "giiriinmeztt kurgulamalun tarafsrzh$, kurgunun biitiin ola'

naklanm ortaya koymaz. Bu olanaklan, tersine, genellikle "kogut kurgu",
,.hrzh kurgu,, ve "garprcr kurgu" diye bilinen iig iglemde iyice anlagrlmakta-

drr. (..) tabiatryle bu iiq iglemin gegitli diizenlemeleri vardrr'

Bu diizenlemeler ne olursa olsun, hepsind'e, do$rudan dofruya kurgu'

nun tarumr olan gu ortak yiin vardrr: Giiriintiilerin nesnel olarak taqrmadrk'

lan ve sadece bunlarrn iligkilerinden dofan bir anlamr yaratmak. Mosjukin''

in giiliinsemesinin kenfinden iinceki giiriintiiye uyarak anfamrm cle[igtirir

gibi giiriindii$ii Kuleqov'un iinlii d,ene1a, kurgunun iizelliklerini gok iyi '

0zetler.

Kulegov'un, Eisenstein'rn ya da Gancetrn kurgulan olayr gostermiyor'

du, olaya tel_mihte bulunuyord,u. $iiphesiz bu kurgular hig olmazsa iifelerin'

d"n gojo,,o, anlatmakistefikleri gerqekten alyordu, ancakfilmin kesin anlaml

bu ii.lJerin nesnel igori$inden gok bu iifelerin diizenlenigindeyfi' GOriintii'

niin kendi bagrna g"rg"kgiligi ne olursa olsun, iiykiiniin malzemesi her gey-

den iince bu iligliillrilen do$uyordu (Giiliimseyen Mosjukin f iilii gocuk :
Acrma), yarii somut ii[elerinden hig birinde tincilleri (pr6mices) yer alma'

y.,, bi, .ooogto bu. Bunun gibi gu da tasarlanabilir: Geng Lirzlar * cisek

"gn 
g "l^t afaglan : I]mut. Diizeplemelor saFsrzdrr' Ancak hepsinin or-

tak yanr, iliigiinceyi, i[retileme ya da diigiincelerin gafnqrmryle ortaya siir'

melerifir. Btiylece, hikdyenin en son bigimi olan tam anlamryle senaryo ile

iglen'nemig giiriintii arasrna ek bir destek, bir estetik "transformatiir"ii gi'

rer. Anlam- giiriintiide defil, kurgu yoluyle seyircinin bilincine yansrtrlan

giilgededir.

Ozetleyelim: Sinema, giiriintiiniin plastik igerili kadar kurgunun kay'

't5er8 |
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nallenyle de seyirciye, anlattl$r olayrn yorumlamasrm kabul ettirmek igin

biitiin bir iglemler deposunu elind,e bulundurmaktadrr. Sessiz sinemanm

eonunda bu d,eponun t-arnamryle tlolilu$u tliigtiniilebilirdi. Bir yandan Sov'

yet sinemasr kurgunun kuramrni ve uygulamasrm gtitiiriir'
ilen, Almao okulu da giiriintiiniin plasti$ine (deko miimkiin

olan biitiin aqurhklan yiikltiyoritu. (...) Sinema laetik ile
kurgunun belli bir gerqe$e katabilece[i biitiin geylerdeyse, sessiz sinema sa'

natr tam bir sanattrr. SeS ikinci derecede ve tamamlayrcr bir tolden,bagka'
gm oynayamaz, bu rol de gtirsel giiriintiiniin karqr-siiriimiidiir (contrepoint).

Fakat bu olasr ve en iyi durumd.a bile ancak kiigiik gapta olabilecek zengin'

legme, sesle a;rnr zarnanda sinemaya sokulan ek gergefin safrasr pahasrna

pek a$rr basnamak tehlikesi gOsterir.

geln kaybolmamasrna gahgg.

qey vardr.

Hig giiphesiz sinema iizellikle on yrldan beri az ya da gok bilingle, 1930-

1940 arasrnia hemen hemen tamamryle karanh$a giimiilmiig olan Stroheim
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sokugturmaktaydr. Fakat bu sinema kurgunun sa$radrkrauru kesinrikle te-mizlemek giiyle dursun, tersine bunlara b-i, gti""c"Jilik ("elaiivit6) ve bir an-lam werir. Ancak giiriinriiniin arrmrr gergekqiliEiyre ba$rntrrr olaraktrr ki,bir ek soyutlama m'r'mkiin olur. ornqfiii Hi."L"o'.L gibi ii" yonetmenin de-yig da$arcr$r ham belgenin giiciind.en birrdirmele"" o"" b"g g"irr,1"rio" kadaruzarur. Ama Hit
datrg)rndaki omu
bir gey defilclir.
menin siiylemek istedi$ini iluyuruyo
nihayet bugiin yiinetmenin sinemad.a
Gdriintii -plastik yaprsr, zamar
qekgili$e dayandrfr igin gerge$i
aracr vardrr. sinemacr artrk yalnrz". 

"".rrlro ya da o)run yaza'mn rakibiobnakla kalmaz, romancryla da eg duruma geger.

(Yingt ans ile cinhma ir venylt 1952 adh kitapta, L,Age Nouoeau,sayr: 93, temmuz 1955 ve Caiiers du Ci"ar"",'"iyt I , nisan l95ltlergilerinde yayrmlanan inbemelerden.) -"--"-''"r

gdrtintii simgecilifi
Tiyatronun geleneksel siizlii$

terimi (trplu bazr eski mimarhk
rarlamlmasr gibi) gitze garpar bir iki

nanmamrg olsaydr, trajefi olarak varh$rr
tiyatrosu da gecikmig olarak sahneye iooog,*o koltu$unda bekleyebilmigti.

- 9yr"'- filim krh$rna girmef uman bir senaryonun bu filmin drqrndakivarh[r nedir ki ? sinema yiinetmenini: giirevini berirlemek igte bu noktada
da hig olmazsa bunlann iiziio netind.e
payrmn ise ne kanunlan ne de srmr-

ne kadar daha gapragrksa da,
iinemli olmayabilir. Bu giirev
yerine yerlegtirmek bilimidir.

ratma ormakra kalmapp, iiykiiyii *-*X*ttitt:rlT;":' 
derecede bir va-

(...) B" yiinetmen nasasrndaki k'frdrn iiniinde, .,kurgularrr4sr,, 
gerekensahneyi diigiiuiir. senaryocu ona dramatik ve ruhbirimsi orrryr, konugma
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rakterlerini, niyetlerini daha agrlcaa

JJfi lH"li'[-'"1"'*'ff#;:'l.]:
riigte herhangi bir nedene $a:a1m,ak-

srzrn bir kefiyi, srgrayan bir kedinin hareketini diigiiniir. senaryo ya da ko'

nugmalarda forrt a"iio"n hig bir qey yoktur' ama yiinetmen d'iiqiincelerine

ne'kadar eok dalarsl lo k"'lioio ver almasrnilaki"'fi1J,$**l 
|Jt"":'#

e koyugu billfrrlagtuabilir ve o

z, biiliik Pdrgiik, Yararsrz olan

srliirhkla gabucak srraya girebilir'

alonte'ta perdenin kenerlannda kah'

kediler Y""t"t' mr? La rEgle ilu jeu

kutulan ve iiliimleri bize esirgenmek-

? Bunlarrn senaryoda hig yeri obna'

masrna rafmen sohneye looyug1ur. kilit taqrdrr'
atik ve edebi

en her qeYfir.
iiykiiye kang'

a vurarak, tliYalofun bq amn'

havasrna uygun bir geqit hu-

belki irkiltecektir' Baqka bir de;eqle'

eye koyuq' senaryonuu ve d'iamatik

gOrtintiisiintin anlatabilece[i kavra-

kangmasr demektir'

1l'Eoon f:rangais, 24 ekim 1949)

Qeviren: Niiat 0Z0N

cesare za'{attiri

yeni-gergekqilik iizerine g6rtigler

Higqiipheyok,gtinliikgergekkarqrsrnd'akiilkveeniistiin}'6riitepki.
miz can srkrntrsrdu. iot tsa]i.r"-t6rel tembelli$imizin _tislfnilen 

gelmeilik'

9eo bu tembelli[i y"o-"a;fqu gerqek-bize her gegit gekicilikten uzak giirii-

"it. Sr halde sinemamn heyecanlandrtrcr' gbze garprcr

"tyf" 
g;"C"gt" igine bir "6ykii" sokuqturmak g [ini t

-Lo t"-"i kag"'rl"'42 sa)rmasrna gagmamah' ptkca

o

I
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sanki diiggiiciiniin ige kangmasrna kargr bir gey yaprlamazmrg gibi gergek-
ten hemencecik kagrvermek olana$r sa$llamr.

Bundan dolap yeni-gergekgililin en onemli niteli[.i, asrl yenili$i benco
gud.ur: Yeni-gergekgilik bize "dykii" zorunlulufunun bir insan yenilgisini
bilingdrqr gSzlem.e tarzr; bugiin kullamldrlr biqimile diiggiiciiniin de iilii ka-
hplan canh toplum. olaylarrna uygulamaktan bagka bir gey olmadr[,rm gOs-

terdi.
Krsacasr, gtirdiik ki, gergek son derece zenginfi, sadece bu gergefe bak-

masuu bilrnek gerekiyordu. Sanatgrmn giirevi de birtakrm deSgtirnelere
bag vurarak seyirciyi heyecanlandrrmak ya da tiksindirm,ek de[il, onu ken-
disinin ya d,a bagkalanmn yaptr$r qeyler iizerine, yani katrksrz gergek iizeri-
ne diigiinmeye (istersenizo heyecanao hatta tiksinmeye) yiineltmekti. Bily-
lelikle gergek karrgrsrnda duyulan derin, bilingdrgr bir giivensizlikten, yalan-
cr ve belfi belirsiz bir kagrgtan egyaya, olaylara, insanlara oonsuz bir giiveno
geqildi.

Bu durum ahg, tabiyatryle, gerge$i degmek, gerge[e yeni-gergekgili$e
kadar sahip olabilecefiine inamlmay4l bu anlatrn yetenefinin, bu anlatrn
giiciiniin verilmesini zorunlu krldr. (A)

Sinemamn gdrmek ve g0ziimlemekteki bu giiqlii istefi, gerge$e olan bu
agh[r, bagkalanna yani var olan her geye kargr bir gegit somut saygrihr. 0-
biirleri a.rasrnda yeni-gergehgiligi Amerikan sinemasrndan a)nran da budur.
Gergekte Amerikahlann tutumu bizimkinin tam kargrtrdrr: Biz, kendimizi
gevreleyen gergefe ilgi duyar, bu gergefi dolaysrz olarak, derinden tantnak
isterken, Amerikahlar birtakirn defigtirmelerlo ;'umugatrlmrg bir bilgiylo
yetinrnefe devam ediyorlar.

Amerika igin bir konu srkrntrsrndan siiz agrlabiliyorsa, nedeni bud.ur;
bu srkrhtr bizde olanaksrzdrr. Gergek krth[r obnadr$rna giire, bizim igin tema
lathir da olamaz. Kenfilerini siirekli olarak bigimlendiren ortak ii$eler agr-

[a i'urulacak, abartrlacak yolda anlatrhr-sao giiniin her saatr, her yer, herkes
hikAye konirsu olabilir.

Igte bundan dolayr konu (olaylar) srkrntrsrndan de[.i], igerik (yani bu
olaylann yonr-rnlanmasr) srlirntrsrndan siiz agrlabilir. (A)

Yeni-gergekgili$i niteleyen gergefin bilincine vangrn, do$rudan ilofruya
dramatik yapryla ilgili iki sonucu vardrr:

l) Yeni-gergekgilikten iinceki sinemada bir olay anlatilrr, bundan bir
baqkasr, sonra bir iigiinsiicii g*aro bu btiyle siiriip giderken, her'sahne he-
men unutulmak iizere cliigiiniiliir ve ele ahmrken, bugiin bir sahneyi ta-
sarladr$'rnr2da bu sahne iizerinde "durmak" ihtiyacrnr dulmyoruz, giinkii bu
sahnenin gok uzun yankrlarrn biitiin olanak'lanm kendinde tagrdr$rm bili-
yortrz. $u halcle rahatga giiyle iliyebiliriz: Bize herhangi bir olay verin, on-
dan size bir,seyirlik grkaralrrn. Sinemamu, (teknik y0nden oklu$u kadar
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tiirel yiinden de) temer niteri$i oran merhezhag gi.cit., merkezcil giice dtiniig_miiqtiir.

2) sinema ya$amr hep en drgtan giiriinen orayra'yle anrattr$r halde,yeni-gergekqilik bugiin dohundurmararl yetinm"yrp ol"ti-t"-"ye yiiner-mek gerekti$ini iine siiriiyor; daha do$rusu bir giiziimlsmsnin iginde bir bi_regi'ns. (A)

Yeni-gergekqili$e kargr her geqit suglamararda burunurdu. Baqrrcalangunlar:

1) Yeni-gergehgilik yalnrz sefaleti anlatryor.
Yeni-gergekgilik zenginrik kadar sefaleti de incereyebirir ve inoeremeri-

nedeni gok basittir: Qiinkii sefalet.
. Herkesi bunun tersini ispata qa$r-
filirn gevirdikten sonra bu temamn

mek gok biiyiik bir yanhqtrr. yoksul-

temalardandrr
gey oLnayan
trlarsa, daha
Bizde zengin olan gey, yalmzca para c
giisterigli, en gdze qarprcr yiiniidiir), bundan do[an biitiin adaletsizlik ve gid-det bigimleridir. Adrna zengin denen insamn bir ,,tiirel, d.urumu vardrr.

2) Yeni-gergekqilih giiziimler suwnuyor, yeni yorar gi)stermiyor: yeni-ger-
gehgi filimlerin sonuqlar- tamarnlyle iagamahnr.

- Bu suglamayr biitiin giiciimre reddederim. Filimlerimizden her birininher am, sorulara verilmiq siirekli bir cevaptrr. Qiiziimlere gelince, giiziimlertasarlamak sanatqrmn igi defililir: Qiiziimlerin ,ororrlolrrg'ooo ve tezli$iniduyurmasr yeter de artar bile.

3) Kiigiik olaylar insanla^. ilgilendirmez, bir seyirrih oramaz.
Sinemacrlar,,kiiqiiL olay,,rn giizii

ca sinetrlamn kapitalist gevrelerinin ve
lanna boyun e$mekle kalrnryorlar,
giiyorlar; qiinkii bir olayrn giiziirnl
dizer gibi srralamaktan her vakit dah
crlann yan gizdikleri gey, derinlegme sorunudur. (A)
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lan kullanarak bu adamr acrlanndan kurtarmak iste$imi engellememelidir,
Bu adamrn (bu benim birkag saplantrmdan biridir) bir adr, bir soyadr var-
drr, hig giiphesiz bizi ilgilendiren bir tarzda toplumun bir pargasrdrr: onun
biiyiileyici etkisini duyuyorum. Ama bunu iiylesine etkili duymah;am ki,
ond.an yalmz ondan siiz agmah, uydurma bir kigiden de$il, giinkii o anda
gergek ile benim arama diiggiicii girer. (C)

Bana denecek ki, iyi ama diiggiicii nasrl, ne'vaLi1 ig6 kangrr? Burada
gok Ozel bir diiggiicii ve bunu kulla''''.akta yeni bir yiintem siiz konusudur.

lgte bir 6rnek: Kadrmn biri o$luna pabug almak igin ayakLabrcrya gi-
riyor. Pabuglann fiyatr ?.000 liret. Kadrn pazallrtla grriqiyor.

sahne on dakika siirer, oysa iftl saalhL bir firim gevirmem gerek. Nasrl
yapmahyrm? olap, kenfisini meydana getiren biitiin pargalanna a)4nrrm;
iince olanr, sonra gelecek olam, bu ikisi arasrnda gegeni ele ahrrm,.

Kadrn pabuglan aLyor: b aod" o[lu ne yapryor? Bu bir gift pabugla
bir iliqkisi olabilecek. Hindistan,da neler oluyor?

Pabuglar 7.000 lirete patladr, bu para bu kadrmn eline nasrl geqti, bu
parayr ele gegirmek bu kadrna neye mal oldu, bu parann bu kadrn igin de-
fieri ne?

Ya pabuglan satan ayakkabrcr? Kimdir bu adam? Bu iki insan arasrn-
da kurulan iligki nedir? Ayakkabrcrmn da yemek yry"oo gene galan iki o$lu
var. Konugmalanm dinlemek ister misiniz? Igte bakrn...

ve biiyle siiriip gider? Mesele gudur: varrrklann Oziine gitmek, olaylar
arasrndaki iligkileri vo bu olaylan doiuran siireci giistermek. i,Bir gift pabu-
cun satrn ahnmasr" bu qekilde giiziimlenirse, pratik, toplum.sal, ekonomik,
ruhbilimsel ytinleri bakrmrndan iiniim,iizde gapragrk o" gok geniq, a$rr1k ve
de$eri btiyiil bir dtinya g0riiriiz. Bayagrhk ortadan kalkar, gti"tti artrk ona
yer yoktur.

Ben olafaniistii kigilere, kahramanlara karqipmo bunlara kargr hep ig-
giidiisel bir kin duydum. Diinyamrzdan ve iibiir milyonlarca kigid"o ,uut
varhklan kargrsrnda hep rahatsrz oldum.

Kigiler biziz. Kahrarnanlar seyircide aga$rhk kompleksi yaratrr. yaga-
mrn gergek kahrananlanmn kendileri oldu$unu seyircilere siiylemek zama-
nr gelmigtir. Buuun sonucu, her insanrn sorumluluk ve onurunun siirekli ola-
rak hatrrlatrlmasr olacaktrr. Yeni-gergekgilifin aynacr budur: Herkesi giig-
lendirmek, her birini insan oluglanrun bilincine uragtrrmak. (A)

Yeni-gergekqilik terimi, en genig alam.rnda, senaryocununki de dahil ol-
mak iizereo her gegit tekni! ve meslelf igbirli$inin ortad,an kalknasrm kap-
8ar.

El kitapla'mn, dilbilgilerinin, ciimre dizinlerinin arrrk bir anlamr yok-
t'r; gii$iis geLi'ni, kargr agr, v.b. terimlerin anlamr kahnayaca$r gibi:
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Eler birimiz senaryosunu kenili bilili$ince hazrrlar. Yeni-gergekqilik bii'
tiin kahplan krrar, biitiin dogmalan reddeder. Yeni-gergekqilikte dnsel gtifiis
gekimi ya da kargr agr olamaz,

Konu, uyarlama, yiinetim aym gahgmamn iig ayn aqamasr olmamah'
drr: Bugiin boyledir ama, mantrksrz bir geydir bu.

Senaryocu ile uyarlamacr ortadan kalkmahdrr: Tek yaratrcrya, yiinet-
mene ulaqmahdrr; biiylelikle ydnetmenin tiyatro yiinetmeniyle artrk ortak
hiC bir yiinii kabnayacaktrr.

Bir insan filmini tek bagrna gevirmeye koyulsun, her gey agrcr olur, her
qey siirekli bir olanak kazarur, her gey bu sonsuz olanaklarla dolup tagar;

hem de yalmz gevirirn srrasrnda de[il kurgu, bilegtirme, v.b. srrasrnda da. (A)

1934'ten beri ltalyan sinemasr igin gahgryorum; ahgrbmg kaLplardan
bazrlarrmn krnlmasrna emefim gegtifini de biliyorum. Yeni-gergekgilife, var-
hklara yOneltilecek en giiglii ga[nlardan biri cliye inanan birkaq kigi arasrnda

yer ahyorsam, bu bir iliiggiicii eksikli[inclen ileri gebniyor giiphesiz; qiinkii,
tersine, diiggiiciimiin beni siiriiklememesi iqin onun fizginlerine var giiciim-
le sanl-ak zorunda)4m. Geleneksel anlamd.a tliiggiicii mii? Ondan bende

satrl*, tiimen tiimen var. Ama yeni-gergekgili$in bizden istedi$i, diiqgiicii-
:lrridrzid yerinile, gimiliki iizerinde kullanmamrzdrr. Qiinkii olaylar, ilo$al im-
gesel giiglerini ancak incelendikleri, derinleqtirildikleri vakit aqr[a vurur;
ancak o vakit seyirlik nitelik kazamr, giinkii artrk agr$a wurulmug gergek-

lerdir.
Charlie Chaplin'inkiler gibi gok giizel filimler gevrilebilece$-ini ve bun'

lann yeni-gergekgi yaprtlar olmadr[rm gok iyi biliyorum. Qok iyi biliyonr-m
ki, insanhfa qeref veren bagyaprtlan , gevirmig Amerikallaro Ruslar, Fran'
srzlar ve bagkalarr da var. Bunlar giiphesiz filmi boquna harcamadrlar. Ye
Tann bilir, dehalanna uyarak, stiidyolarda, romanlardan uyarlayarak, yrl-
drzlan kullanarak bize daha kag tane yiice yaprt vereceklerdir. Fakat ben,
Italyan sinemacrlarrmn gerge$n kaprlarrm cesaretle araladrktan sonra, de-

yiqlerini ve esinlerini korumak ve geligtirmek igin gimili bu kaprlan ardrna

kadar agmalarr gerektifine inamyorum. (B)

(Zavattini'nin Rit:isra iIeI cinemo italiano, arahk L952 (A), Emilia,
kaem 1953 (B) tlergilerindeki yazrlannilan ve Parma'ilaki Yeni-gergek-
gilik Kongresirdeki konuqmasrndan, 4 arahk 1953 (C) ilerlenerek Ca-

hiers ilu Cin6ma, sayr l 33, mcrt 1954'te yayrmlanan metinden)

Qeviren: Niiat OZON


