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BAŞLANGI CI NDAN 2. DÜNYA SAVAŞI NA Sİ NE MA VE Mİ MARLI K İ Lİ ŞKİ Sİ
ÖZET
Hı zl a deği şen bir dünyada yaşı yor uz. Hı zl a deği şen ve et kil eşen … Büt ün i nsanl ar,
ül kel er, t opl uml ar, bireyler ve el bett e sanatl ar birbirl eri yl e alışveriş i çi ndeler. Bugünün
dünyası nda, ancak bu şekil de birbirleri ni ta ma ml ayı p, et ki nli kl eri ne deva m edebilirler.
Bu t ezi n a macı biri gel eneksel, biri çağdaş i ki görsel sanatı n, mi marlı k i le si ne manı n
arası ndaki benzer ve ayrı k nokt al arı gör mek, birli kt e çalış mal arı nın sonuçl arı nı
i ncel e mek ve yor u ml a mak, mi marl arı n si ne madan, si ne macıl arı n mi mari den yar arl an ma
yoll arı nı keşfet mektir. Bu ilişki yi bir bağl a ma ot urt mak i çi n kr onol oji k bir sıra i zl en mi ş,
birli kt eli ği n en öne mli ürünl eri ol an fil ml er ayrı başlı kl ar altı nda i şl enmi ştir. İ ncel enen
döne mi n sosyal ve ekono mi k yapıl arı na deği nil meye özen göst eril mi ş, si ne ma ve
mi mari ni n gelişi ml eri, birbirl eri yl e bağl antılanarak açı kl an maya çalışıl mı ştır.
100 yılı biraz aşan kı sa bi r birli kt eli kl eri ol ması na rağ men çok geni ş bir konu ol an
si ne ma ve mi marlı k ilişki si ni gereken özenl e i şleyebil mek i çi n ancak bir böl ü münü,
si ne manı n i cadı ndan 2. Dünya Savaşı’na kadar ol an döne mi, i ncel e meye karar ver di k.
Dünyada kökl ü deği şi ml ere yol açan 2. Dünya Savaşı, he m si ne ma hem de mi marlı k
sanatı nda meydana getirdi ği deği şi kli kl erl e si nema ve mi marlı k ilişkisini n seyri ni de
deği ştir mi şti. Bu yüzden 2. Dünya Savaşı bu t ezin kapsa mı nı sı nırl a mak i çi n en uygun
tari h ol du.
İncel e meni n il k böl ümü si ne ma’ nı n doğuşuna ayrıl dı. Bu böl ü mde ti yatro ve si ne mada
set t asarı mı nı n öne mi yle benzer ve f ar klı yönl eri ne deği nil di. Bu başlangı ç böl ü mü,
si ne manı n bir hal k eğl encesi ol makt an çı kması nın ve di ğer öncü sanatl arla et kil eşi mi ni n
başl a ması yl a sona er di. İki nci böl ü m dı şavur u mcu mi mari ni n si ne mada kull anıl ması yl a
başl adı. Her ne kadar, set t asarı ml arı İt al yan si ne ması nda ve D. W. Griffit h fil ml eri nde
yet ki n bir bi çi mde kul lanıl dıl arsa da, si ne ma ve mi marlı k ort aklı ğı başyapıtları nı
Wei mar Cu mhuri yeti’ni n dı şavur u mcu UF A yapı ml arı yl a ver di. Bu dı şavuru mcu si ne ma
ör nekl eri i çer di kl eri mi mari t e mal arl a i zl eyi cil erde hayranlı k uyandırdıl ar. “ Das Cabi net
des Dr. Cali gari ” bu döne mde kl asi kl eşti. Tezi n bir sonraki böl ü müyse si ne ma il e
moder ni z milişkisi üzerine yazıl dı. Paris Fuarı’nın t ü m Avr upa’ ya mi mari moder ni z mi
tanıştır ması ndan bir kaç sene sonra, Frit z Lang “Met r opolis” adı nda bir başyapıt a i mza
attı. “ Moder n Mi marlı k: Ul usl ararası Ser gi ” ve “Nazi Al manyası ”ndan kaçan sanat çıl ar
moder ni z mi Ameri ka Bi rleşi k Devl etl eri’ne t aşıdıl ar. Si ne ma ve mi marlı k ilişki si nde
üreti m ağırlı ğı Ameri ka’ya geçer ken, 2. Dünya Savaşı he m mi marlı k he m de si ne mada
büyük bir dur gunl uğa yol açtı.
Tez i ncel enen döne mi n kısa özeti ve genel bir değerl endir mesi ile bitiril di.

vi

THE RELATI ON BET WEEN ARCHI TECTURE AND FI L M FROM THE
ORI GI N OF CI NE MA UP TO THE SECOND WORLD WAR
SUMMARY
We li ve i n a worl d of rapi d change. All hu man acti vities, all countri es, s oci eti es and
i ndi vi duals are i n co mmuni cati on f or t hey can co mpl e ment one anot her and conti nue
t heir acti vities onl y by doi ng so.
The ai m of t hi s t hesis i s t o obser ve t he si mil ar and contradi ct or y aspect s of t wo vi sual
arts, na mel y archit ect ure and ci ne ma, st udy and i nt erpret t he m, and co mpr ehend ho w
archit ects and movi e makers gai n fr omt he experime nt s of one and anot her. To gr asp t hi s
rel ati on bett er, a chr onol ogi cal or der i s f oll owed and each fil m t hat i s of most
i mport ance i n t er ms of t hi s rel ati on i s exa mi ned i n t he cont ext of its specific hi st ori cal
peri od. I n t hi s t hesis, t he soci al and econo mi c occurrences of t he menti oned peri od i s
taken i nt o account, and t he r el ati onshi p bet ween archit ect ure and ci ne ma i s expl ai ned by
t heir common charact eristics.
We have deci ded t o exa mi ne t he aspect of t he r el ati onshi p bet ween archit ect ure and
ci ne ma i n t he peri od bet ween t he i nventi on of movi ng pi ct ures and t he second Worl d
War. I n our opi ni on, t he begi nni ng of t he second Worl d War whi ch caused a l ot of
alt erati on i n t he worl d is a good dat e t o set a li mit t o t his t hesis.
The first st age of t his t hesis i s t he birt h of t he ci ne ma. Thi s st age begi ns wit h t he
i mport ance of set desi gn i n ci ne ma and t heatre, and ends wit h avant gar de arts t hat got
i nvol ved i n movi e maki ng. Second part of t hi s t hesis consi sts of t he r el ati onshi p bet ween
expressi onist archit ect ure and ci ne ma. The i mportance of set desi gn i n movi es ca me i nt o
consi derati on aft er t he great success of t he It alian movi es and Griffit h’s films. Ho wever,
ci ne ma and archit ect ure pr oduced t heir mast erpi eces wit h UFA pr oducti ons i n t he
Wei mar Republi c. These expressi oni st movi es are ad mi red even t oday. Especi all y, “ Das
Cabi net des Dr. Cali gari” has beco me a cl assi c of t his genre. The t hird part of t his t hesi s
is about moder nist archit ect ure i n ci ne ma. Paris Exhi biti on was opened i n 1924
presenti ng moder nist archit ect ure t o t he publi c. After a f e w years, Frit z Lang creat ed hi s
moder ni st mast er pi ece: “ Met r opolis”. “ Moder n Ar chit ect ure: I nt ernati onal Exhi biti on”
and t he artists who escape fr om t he war at mosphere i n Eur ope br ought moder ni st
archit ect ure t o t he Unit ed St at es of Ameri ca. Film ar chit ect ure br ought about t he most
i mport ant i nst ances i n t he USA. Unf ort unatel y, t he second Worl d War was an
unpr oducti ve peri od i n cine ma and archit ect ure.
Thi s t hesis ends wit h a short summar y and general eval uati on.
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1. GĠ RĠ ġ

1. 1. Gi riĢ ve ÇalıĢ manı n Amacı
1900’l eri n başı nda, Jean Coct eau’ ya si ne ma hakkı nda fi kri sor ul duğunda, ‘ ‘bir
sonraki şiiri ni dev bir kağı da yazacağı nı’ ’ söyl e mişti. ( Sel des, 1956) Coct eau, sit e m
et mekt e haklı ydı. Geçtiği mi z yüzyılı t ek bir sanatl a t anı ml a mak i st esek bu sanat
kesi nli kl e si ne ma ol ur du. Hobs ba wm’ı n ‘ ‘ Kı sa 20. Yüzyıl’ ’ adlı kit abı nda belirti ği
gi bi, sıradan i nsanl arı n yüzyılı ol an 20. yüzyıl a, onl arı n üretti ği ve onl ar i çi n ür etil en
bir sanat, si ne ma da mgası nı vur du. Fil ml er, uzakta ol anl arı yakı na getirdiler, yakı nda
ol anl arı uzağa göt ür dül er. Si ne ma yol uyl a bir anda t ü m dünya gözl e gör ül ür ve
bel gel enebilir bir yer ol du. Hayal gücünün gerçeğe en yakı n hali si ne ma il e
so mutl aştı. İ nsan zi hni nden geçenl er gözl e gör ül ebilir ol du. Özelli kl e 20. yüzyılı n il k
yarısı nda, fil ml eri n, seyirci ni n bili nç altı na gi zl edi ği kodl ar, bili nçli veya bili nçsi z,
bir uygarlı ğı n şekli ni belirledil er, yepyeni görsel bir kült ür ün t e mell eri ni attılar.
Wal t er Benj a mi n’i n yazdı ğı gi bi (1995):
Si ne ma bi ze daha önce hi ç düşünül me mi ş, dev bir devi nim al anı sağl ar! Bi r za manl ar
içki evl eri mi zi n, odal arı mı zı n, tren i st asyonl arı nı n ve f abri kaları mı zı n arası na hapsol muş
gi bi ydi k. Daha s onr a si ne ma gel di ve zi ndandan ol uş ma bu dünyayı sani yeni n onda bi ri
uzunl uğundaki za man parçacı kl arı nı n di na miti yl e para mparça etti; şi mdi bu dünyanı n
geni ş bir al ana dağıl mı ş yı kı ntıları arası nda serüvenli yol culukl ara çı k makt ayı z …

Benj a mi n’i n sözüne ettiği yeni dünyanı n kendi ne özgü bir mi marlı ğı da var dır
el bett e. Tez i çi nde ayrıntıl arı yl a açı kl ayacağı mı z mi marlı k il e si ne ma arası ndaki
ilişki konuyl a il gil enenl ere göre deği şi k bi çi ml er de sı nıfl andırılabilir. 1
1

Bi zce

Ör neği n, Neu mann’ a ( 1996a) göre, mi mari il e fil ml eri n üç ana bağl antısı var dır. Bunl ar çağdaş
mi mari ni n fil ml ere yansı ması, mi mari fant ezil eri n fil ml er il et est edil mesi ve mi mari ye filml er yol u il e
yeni bakı ş açıl arı getiril mesi dir. Tanyeli’ne ( 2001) göreyse si ne ma ve mi marlı k ilişkisi üç güzer gaht a
şekillen mi ştir. Bi ri nci güzer gah, si ne manı n i nşa edil me mi ş ve gerçekli k düzl e mi nde kull anıl mayan bi r
sanal mi marlı k al anı t anı ml aması bi çi mi nde, i ki ncisi, si nema nı n ‘ ‘gerçek’ ’ mi mari mekanl arı kendi
sanal evr eni nde yeni den ür etmesi il e so mutl aş mı ştır. Üçüncüdeyse, si ne ma kendi ol ay kur gusu i çi nde
bir mi marı ve/ veya mi marlı k et ki nli ği ni el e al mı ştır. Türeli ( 2001) i se fil ml eri n mi marlı ki l e ilişkisi ni
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si ne manı n mi mari il e ilişkisi, si ne ma sal onl arı i nşası nı ve mi marl ar üzeri ne ol an
fil ml eri dı şarı da bırakarak, i ki ana kat egori de t oplanabilir. Bunl ar mi mari gerçekli ği
yeni den yor u ml ayan filml er il e kı s men veya t a ma men mevcut ol mayan yepyeni
mi maril er yarat an fil ml erdir.
Fil m gör ünt üsü her t ürlü gerçeği n yeni den ür etil mesi dir. ‘ ‘ Yeni Dal ga’ nı n babası’ ’
Andr e Bazi n’i n dedi ği gi bi, ‘ ‘ Her şeyden önce sine ma, gerçeği ol duğu gi bi yeni den
üret me yet eneği ne sahi ptir.’ ’ ( Vi ncenti, 1993) Gerçeği n birebir kopyası bile ger çeği n
kendi si değil dir. Bu yüzden her fil m kendi mekanl arı nı yeni den üretir, i majl ar
yarat arak mi marlı k il e i lişki ye girer. Si ne ma mesajı nı verirken mekandan ve onu
yarat an mi mari den yararlanır, onu bozar, yor u ml ar veya yepyeni anl a ml ar yükl er.
Çer çeveye giren mi mari değer deği şir, çoğu za man ba mbaşka bir şey ol ur. Kur ul an
ilişki bazı fil ml er i çi n di kkat e değer ol masa da, her fil mi çi n söyl enebil ecek bir şeyl er
bul unabilir.
Ör neği n, ‘ ‘si ne manı n kent kült ür üyl e ol an ilişkisi ve onun fil msel sunumunun en
çeki ci ör neği ol an’ ’ Paris, ( Özt ürk, 2002) Lu mi ère Kar deşl eri n ‘ ‘L’arroseur arr oséKendi ni Sul ayan Bahçı van’ ’ fil mi yl e il k kez filme alı ndı ğı ndan bu yana hakkı nda
yapıl an pek çok fil m i çi n neşeni n, aşkı n ve mutl ul uğun şehri ol muşt ur. Öyl e ki,
Marl ene Di etri ch’e göre ‘ ‘Paris’i n yarattı ğı hayranlı k, bir er kek ve bi r kadı n
arası ndaki aşkı anl at mak kadar zor dur.’ ’ ( Öztürk, 2002) Peki, Paris’i il k kez
Mat t hi eu Kossovit z’i n ‘ ‘ La Hai ne- Nefret’ ’ (1997) adlı fil mi yl e görseydi k ne
düşünür dük? ‘ ‘La Hai ne’ ’, şehri n en güzel caddel eri nden biri ol an Cha mps-El ysées’ de
değil, Paris’i pekal a sıradan bir Avr upa şehri ol arak göreceği mi z banli yöler de geçer
çünkü. Özgürl ük, modernl eş me, veya aşkı n si mgesi Eyf el çerçeveye bir kez, o da
belli belirsi z girer. Fil m’in bir Si yah, bir Yahudi ve bir Ar ap’t an ol uşan kahra manl arı
içi n ul aşa mayacakl arı her şeyi t e msil eden Eyfel’i n çok uzakt an bir defalı ğı na
gözük mesi, el bett e yönet meni n bili nçli seçimdi r ve zi hni mi zde kur duğu muz
romanti k Eyf el i majı na bir dar bedir. Peki, gerçek Paris hangi si dir? Sanı rı z bunun

dört ana böl ü mde ve bunl arı n alt kat egorileri hali nde i ncel eme ni n mü mkün ol duğunu s öyler. Bu dört
ana böl ü m: si ne ma seyir mekanl arı yani si ne ma sal onl arı; konu ol arak belli bir hayatı n, belli bir
mi mari eseri n ya da döne mi n hi kaye ol arak i ncel en mesi; üretilen fi zi ksel mekanl ar üzeri ne çal ış mal ar
yani fil m mi marisi ve mi marlık vi zyonl arı dırlar. Tür eli mi marlı k vi zyonl arı nı üç alt kat egori de t opl ar;
kabull enil mi ş kentl er, üt opya ol arak kent ve di st opya ol arak kentl er. Di sopya kentler de dört
kat egori ye ayrılabilir; fabri ka kenti, bür okrasi ağı ol arak kent, yabancıl aş mı ş kent ve f üt üristi k di sopya
ol arak kent.
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kesi n bir cevabı yokt ur. Tü m bu fil ml er, Paris’i ve mi marlı ğı nı yeni den üret mi şl er,
kendi deneyi ml eri ne göre yepyeni anl a ml ar yükl emi şl erdir.
Si ne manı n gerçek mi mari yi reddetti ği, yepyeni mi maril er kur duğu fil ml er, önceki
kat egori kadar çok ör nek i çer mese de, mi mari bakı mdan en az biri nci kategori kadar
i ncel en meye değer ve heyecan veri ci dir. Lui s Buñuel’i n 1927’ de ‘ ‘Met r opolis’ ’i
seyretti kt en sonra dedi ği gi bi ‘ ‘fil ml er mi marl arı n en ol anaksı z düşl eri ni gerçeğe
dönüşt ürecekl er dir.’ ’ ( Neu mann,

1996a)

Gerçek hayatt a uygul a ma ol anağı

bul a mayan büt ün mi mari t asarılar fil ml er yol u il e i nşa edil ebilir. Üst eli k bu t asarılar,
ma ket, çi zi m veya canl andır madan f ar klı ol arak mi mari yi bir t opl um düzeni i çi nde,
sosyal, ekono mi k ve esteti k ilişkil er bağl a mı nda verirler. Böyl ece mi mari ye her
geçen gün daha da art an bir esnekli kl e geni ş bir çalış ma al anı sunarl ar.
Si ne ma, i çer di ği bu i ki genel hal ve bakı ş açı sı yl a, - gerçeği yeni den yor uml a ması ve
hayal et mesi- çağdaş i nsanı n zi hni ni kökt en deği ştir mi ştir. Bu çalış manı n a macı, 19.
yüzyılı n sonundan başl ayarak 2. Dünya Savaşı’na kadar ol an döne mde i ki öne ml i
görsel sanatı n, si ne ma ve mi mari ni n birbirl eri yl e ilişkisi ni, si ne manı n mi mari
me kanl ara getirdi ği açılı ml arı ve anl a ml arı i ncel e mek,

böyl ece t üm i nsan

et ki nli kl eri ni n birbirl eriyl e alışveriş i çi nde ol duğu, hı zl a deği şen bi r dünyada
mi marlı ğı n sı nırları nı geni şl et mektir.
Tezde si ne ma ve mi marlı k ilişkisi ni bir bağl a ma ot urt mak i çi n kr onol oji k bir sıra
işl enmi ş, bu birli kt eli ği n tari hsel açı dan en öne mli ür ünl eri ol an fil ml er ayrı başlı kl ar
altı nda i şl enmi ştir. Bu ilişki yi et kil eyen sosyal ve ekono mi k yapıl ara deği nil meye
çalışıl mış, si ne ma ve mi mari ni n gelişi ml eri birbirleri yl e bağl antılanarak açı kl an maya
çalışıl mıştır. Tezi n, il k böl ü mü, öncel eri sadece eğl enceli bir göst eri ol arak kabul
edil en si ne manı n doğuşuna ve bir sanat hali ne gel mesi ne ayrıl mı ştır. Bu böl ü mde
çevre t asarı mı nı n si ne madaki öne mi de i ncel enmi ştir. Sonraki böl ü m, si ne mada
dı şavur u mcu mi mari ni n kull anıl ması yl a, si nema ve

mi marlı k ilişkisi ni n il k

aşa ması nı n başl a ması üzeri nedir. Bu döne mi t akip eden böl üm, mi mari moder ni z mi n
si ne maya girişi ve gelişimi üzeri nedir. Bu böl ü m, 2. Dünya Savaşı’nı n yaklaş ması ve
mi mari moder ni z m il e si ne manı n yoll arı nı n ayrıl ması yl a kapanır. Tez i ncel enen
döne mi n kısa bir özeti ve değerl endir mesi yl e bit mekt edir.
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2. SĠ NE MANI N DOĞUġU

Si ne manı n t e meli nde yatan yanılsa ma, beyni n, gözün ağ t abakası üzeri ne düşen bir
gör ünt üyü kaybol ması ndan sonra da kı sa bir süre al gıl a mayı sür dür mesi ve ar dı şı k
ağt abaka gör ünt ül eri ni hareket eder bi çi mde al gıla ması ol gusuna dayanır. Bu yüzden
i nsan gözü, bir per de üzeri ne belirli bir hı zl a - ki bu günü müz si ne ması nda sani yede
24 karedir- yansıtılan fil m karel eri ndeki gör üntül eri kesi ntisi z bir hareket ol arak
gör ür. Üst eli k, gözün si ne maya t e mel ol uşt uran bu özelli ği f ot oğrafı n bul un ması ndan
çok önce bil e bili nmekt edir. ( Ana Britanni ca, 1994a)
Yunanlı Ari st ot el es, Romalı Luereti us, Mısırlı Batl a mi us gi bi bil gi nl erin f ar kı nda
ol duğu bu yanılsa ma, 16. yüzyıl da Leonar do da Vi nci, ar dı ndan da Gi avanni Battist a
dell a Port a’nı n deneyl erine de konu ol muşt ur. 1829 yılı ndaysa Bel çi kalı bir pr ofesör,
Joseph Ant oi ne Pl at eau, yaptı ğı deneyl er sonucunda ‘ ‘gözün ağ t abakası ndaki ı şı klı
bir i zl eni mi n, bu ı şı klı i zleni me yol açan neden ortadan kal ktı kt an sonra da sani yeni n
1/ 10’ u kadar sür düğünü’ ’ açı kl ayarak i nsan gözünün yarattı ğı bu ill üzyona dair il k
bili msel verileri sunar. (Onaran, 1994)
1823’ de, Dr. John Ayrt on’ un, çocuğunu eğl endirme k i çi n, bir sili ndiri n i ki i ç yüzüne
çi zdi ği kuş ve kafes resiml eri, sili ndiri n hı zl a döndür ül mesi sonucu, gözün yukarı da
anl atılan özelli ği sebebiyl e, i ç i çe gözüküyor; bakan i nsanl ara, kuş sanki kafesi n
içi ndey mi ş gi bi bir i zl eni m veri yor du. ( Onaran, 1994) Thau matr ope adı veril en bu
opti k aygıt, 1832’ de phenaki st oscope, 1934’ de de zoetrope adı verilen aygıtl ara
dönüşerek evri ml eşecekti.
Bu araçl arı n çalış ma pr ensi pl eri ni n altı nda yat an nedenl er i se ancak yıll ar s onr a t a m
ol arak açı kl anacaktı. ‘ ‘ Biçi m psi kol ojisi ni n üç kura mcı sı ve kur ucusundan bi ri ol an
Çek kökenli ABD’li psikol og Max Wert hei mer, 1912’ de yayı ml anan bir yazı sı nda,
durağan nesnel eri n birbiri ar dı ndan hı zl a göst eril mesi dur u munda, t ek t ek
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al gıl ana madı kl arı
sapt ayacaktı.

i çi n devi ngen mi ş

gi bi

gör ül dükl eri ni

yaptı ğı

deneyl erl e

Wert hei mer, bu yanılsa mayı Yunan Al fabesi ndeki ‘ ‘fi’ ’ harfi yl e

adl andırdı, böyl ece görünür devi ni m yanılsa ması ‘ ‘Fi Ol gusu’ ’ di ye anılır ol du.
Wert hei mer, ‘ ‘Fi Ol gusu’ ’nu ort aya koyacak ol an deneye 1910 yılı nda yaptığı bir tren
yol cul uğunda, devi ni mi n nasıl al gıl andı ğı sor usu aklı na t akılı nca giriş mi şti. Önce
oyuncak bir stroboskopl a yaptı ğı deneyl erl e, küçük deli kl erden kı sa aralı klarl a çı kan
i ki ı şı ğı n t ek ı şı k ol arak gör ül düğünü saptayacaktı. ( ġenyapılı, 1998) ‘ ‘Fi
Ol gusu’ ’nun veya geni ş t anı mı yl a ‘ ‘gör ünür devi ni m yanılsa ması nı n’ ’ en veri mli
bi çi mde kull anıl dı ğı al an da si ne ma ol acaktı.
1839’ da f ot oğrafı n bul un ması ndan sonra, hareketi eşit ve çok kı sa aralarl a sabit
fot oğraflar ol arak sapt ayan yönt e ml er geliştirilecekti. 1877’ de, İ ngiliz kökenli
fot oğrafçı

Eadwear d Muybri dge ( 1830- 1904),

yan yana

di zdi ği f ot oğraf

ma ki nel eri yl e koşan bir atı n gör ünt ül eri ni sapt adı ve dönen bir di sk i çi ne yerl eştirdi ği
bu f ot oğrafl arl a hareketli bi r gör ünt ü el de et meyi başar dı. Fransı z fi zyol og Éti enneJul es Mar ey ( 1830- 1904), 1892’ de kuşl arı n uçuşunu i ncel e mek a macı yl a, sani yede
12 f ot oğraf çeken, ka mera t akıl mı ş maki neli t üfeğe benzeyen bir aygıt geliştirdi.
1887’ de ABD’li Hanni bal Good wi n’i n ( 1822- 1900) f ot oğraf çeki mi nde selül oi d fil m
kull an ması, bir yıl sonra da Geor ge East man’ı n ( 1854- 1932) bu uygul a mayı
geliştirerek makaraya sarılı sel ül oit fil mşeri di ni n seri üreti mi ni başl at masıyl a si ne ma
fil mi ni n gerçekl eştiril mesi içi n büt ün ön koşull ar hazırl anmı ş ol du.
Yukarı da anl atılanl arı n ı şı ğı nda, si ne manı n sadece bir ki şi t arafı ndan i cat edil di ği ni
veya i cat edil di ği t ari hin kesi nli kl e belli ol duğunu söyl e mek mü mkün değil dir.
( Onaran, 1994) Ancak, bir t ari h ver mek gerekirse, si ne manı n 1887’ de Tho mas Al va
Edi son’ un ( 1856- 1930) dönen f ot oğraf aygıtı il e başl adı ğı kabul edil ebilir. Edi son il e
yar dı mcı sı Willi a m Kennedy Lauri e Di ckson’ un ( 1860- 1935) yaptı kl arı ki not ograf,
günü müz ka mer al arı nı n il k bi çi mi ol arak ort aya çı k mı ştır. Bu aygıtla, kenarl arı na
düzenli

deli kl er

açılmı ş

15 m’li k fil ml er

üzeri ne

sani yede

40

gör ünt ü

kaydedil ebili yor, bu şekil de bir fil m di zisi nde ki şi ni n, sarsak ve aralı klı da ol sa,
hareketl eri gözl e ml enebili yor du. Asl a akı cı bir hareket el de ede meseler de, bu
gör ünt ül eri n il k gerçek si ne masal kayıt ol duğunu söyl e mek yanlış ol ma yacaktır.
( Rot ha, 2000) Edi son ki net eskop adı nı ver di ği bir göst eri m aygıtı aracılı ğı yl a bu
gör ünt ül eri hareketli bir bi çi mde yansıt mayı da başar mı ştı. Ama bu aygıt, sadece
gözl eri ni i ki küçük deli ğe dayayan t ek bir izl eyi ci tarafı ndan kull anıl abili yor du.
5

Edi son, 1894 yılı nda ki net eskopunu Ne w Yor k hal kı na ti cari açı dan s undu ve
birdenbire pi yasada bu ma ki nel eri n yüzl ercesi satıl maya başl andı. Edi son’ un kendi
laborat uvarl arı nda yaptığı fil ml eri n konul arı, genelli kl e boks maçl arı, dansl ar ve
var yet e göst erileri ydi. Bunl ar yeni devi ni m bul uşl arı na ol anak t anı yan, il gi çeki ci
konul ar dı. Di ğer yandan, bu fil ml eri n yal nı zca bir ki şi t arafı nda i zlenebil mesi
nedeni yl e, aynı anda birden f azl a i nsanı n i zl eyebileceği ekran r esi ml eri ol uşt uran bir
al et, bir ‘ ‘büyül ü fener’ ’ tal ebi ort aya çı k mı ştı. Ancak Edi son bu i st ekt en pek hoşnut
kal ma mı ştı. O, t opl u göst eri ml eri n bu al andaki t al ebi çok hı zlı bir şekil de
t üket eceği ne i nanı yor, bu yüzden ci hazı n yabancı ül kel er deki pat ent hakkı na bil e i zi n
ver mi yor du. ( Rot ha, 2000)
Di ğer t araft an Avr upa’ da da deneyl er gerçekl eştirili yor du, üst eli k bunl arı n t ü mü
Edi son’ un ki net eskopu i le büyül ü f eneri n birl eştiril mesi a macı nı t aşı yordu. Aynı
za manda Ameri ka’ da 1895’t e, Woodvill e Lat ham’ı n ( 1838- 1911) ki neteskop fil m
resi ml eri yl e bir hal k gösterisi düzenl edi ği ni, ancak ace mi ce ve başarısı z bi r sonuç
el de etti ği ni de bili yor uz. Ger çekt eyse bu deney ve başarısı zlı kl ar, kı sa süre sonr a bu
al anda kazanıl acak büyük başarı nı n habercil eri ydiler.
Moder n pr oj ekt ör ün t e meli ni ol uşt uran Tho mas Ar mat ’ı n ( 1866- 1948) maki nesi, il k
kez 1895 Eyl ül’ünde At l ant a, Geor gi a Cott on St at es Ser gi Sal onu’nda hal ka
göst eril di. Gi şe geliri kaygı sı yl a yasal ol mayan bir şekil de Edi son’ un i s mi yl e birli kt e
tel affuz edil mi ş ol an Ar mat’ı n maki nesi daha sonra Br oadway’ e getirilecek ve
bekl en medi k bir başarı kazanacaktı. ( Rot ha, 2000) Ki net oskobu Paris’e bir ser gi de
gören August e Lu mi ère ( 1862- 1954) ve Loui s Lu mi ère ( 1864- 1948) i se,
si ne mat ograf adı veril en al etl eri ni geliştirecekl er di. Ell e çalıştırılabil en bu aygıt fil m
çeki mi ve göst eri mi yapabili yor, 10 kg dol ayı ndaki ağırlı ğı sayesi nde i stenen yere
kol ayca t aşı nabili yor du. Lu mi ère kar deşl er, bugün moder n si ne manı n başl angı cı
ol arak kabul edil en ilk göst erileri ni 28 Ar alı k 1895’ de Paris’t e, Capuci nes
Bul varı’ndaki Grand Café’ de gerçekl eştirecekl erdi. ( Ana Britanni ca, 1994a)
Si ne manı n Tür ki ye’ ye gi rişi yse, Lu mi ère kar deşl eri n bu il k fil m göst erilerinden kı sa
bir süre sonraya r astl ar. Lu mi ère kar deşl eri n, film çek mek üzere dünyanı n dört bir
yanı na dağıl an eki pl eri nden biri 1896’ da İst anbul’da da çeki myapar. İl k göst eri mi se
aynı yılı n sonl arı na doğr u ya da 1897 başl arı nda Dol mabahçe Sar ayı’ nda
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gerçekl eştiril mi ştir. 1908’ de açıl an Pat hé Si neması il e de Tür ki ye’ ni n il k s ürekli
si ne ma sal onu kur ul ur. 2 (Adalı, 1986)
Edi son fil ml eri genelli kle st üdyoda çekil mi ş sirk ve vodvil göst erileri yken, Lu mi ère
kar deşl eri n fil ml eri

dünyanı n çeşitli

yerl erine gönderil mi ş ka mera manl arı n

sapt adı kl arı bel gesell er ya da haber fil ml eri ydil er. Si ne manı n kendi ne özgü anl atı m
ol anakl arı ndan yararlanma ve si ne ma aracılı ğı yla bir öykü anl at ma dönemi i se t e mel
ol arak Fr ansı z yönet men Geor ges Méli ès ( 1861-1938) il e başl adı. Méli ès, fant asti k
si ne ma ve bili m kur gu si ne ması nı n da öncül eri sayıl an fil ml eri nde si ne manı n
yanılsa ma yarat ma gücünü kull anarak fil m ‘ ‘hil e’ ’leri uygul adı. Ancak Méli ès,
fil ml eri nde ka mer ayı sabit bir nokt ada t utt u ve öyküsünü ti yatro sahnesi ndey mi ş gi bi
gör ünt ül edi. Si ne ma dili ni n t e mel öğel eri ol acak deği şi k çeki möl çekl eri ni ve ka mer a
açıl arı nı kull anan ve bunl arı öykünün gelişi mi ne göre deği şi k bi çi m ve riti ml er de
kull anan il k si ne macı i se ABD’li Ed wi n S. Port er ( 1869- 1941) ol du. Özelli kl e ‘ ‘The
Gr eat Tr ai n Robber y- Büyük Tr en Soygunu’ ’ ( 1903) fil mi nde Port er, hareketli ve
gerili mli sahnel erde yakı n ve kı sa çeki ml er kull anarak, ka mer ayı hareket et tirerek ve
ar kadaki bir per deye yansıtıl mı ş gör ünt ül erl e öndeki bir mi zahseni n birl eştiril mesi ne
dayanan arka göst eri mt ekni ği ni uygul ayarak gerçekçi si ne manı n t e mell erini attı.
Daha il k göst erilerden başl ayarak kitl el eri n il gisi ni çeken ve yaygı n bir eğl ence
sanatı na dönüşen si ne ma, 20. yüzyılı n il k on yılı nda başlı başı na bir sanayi ve ti caret
dalı hali ne gel di. Öncel eri dünya pazarı na Fr ansız si ne macıl ar ege men ol du, Charl es
Pat hé ( 1863- 1957) il k ul usl ararası si ne ma i mparat orl uğunu kur du.

ABD’ de

ni ckel odeon adı veril en si ne ma sal onl arı nı n hı zl a yayıl ması, başlıca Doğu
kentl eri nde art ar da fil myapı mşirketl eri ni n kur ulması na yol açtı. Yapı mcı şirketl eri n
1908’ de kur dukl arı Moti on Pi ct ure Pat ent s Co mpany’ ni n yür ütt üğü mücadel e
karşısı nda bazı si ne macıl ar Batı’ya gi derek et ki nli k göst er meye başladıl ar ve
Holl ywood’ un t e mell eri ni attılar.
Bu il k yıllarda fil m yap mak i ki nokt a arası nda gi di p gel di. Devi nim i çi ndeki
nesnel eri n çeki mi ve halka göst eril mesi. İst asyona giren bir tren, fabri kadan çı kan

2

Bi r Tür k si ne macı sı nı n il k Tür k fil mi ni çek mesi i se 14 Ka sı m 1914 günü gerçekl eş mi ştir. 1876- 77
Os manlı- Rus savaşı nda Os manlı devl eti ni yenil gi ye uğratan Rusya’ nı n bu zaferi n anı sı nı yaşat mak
üzere var dı kl arı en uç nokt a ol an Ayast efanos’a ( Yeşilköy) di kdi kl eri anıtı n yı kılması ol ayı nı
gör ünt ül eyen 300 metreli k bu fil mi, 1910’ dan başl ayarak si ne mayl a bir göst eri mci ol arak uğr aşan
Fuat Uzkı nay çek mi ştir. ( Adalı, 1986)
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işçiler, öne mli bir politikacı nı n gelişi … Bu çalış mal ar da genelli kl e bel gesel nit eli k
ağır bastı. Fil mi n uzunl uğu il e çekil en ol ayı n uzunl uğu birbiri ne eşitti. Fil mi
yapanl ar, çekti ği fil mi n konusunu, kendi za manı ol an, kendi ilişkil eri ni kuran bir
öykü ol arak düzenl e meyi düşüne medil er. ( Vi ncenti, 1993) Bu yıll ar, ‘ ‘yeni sanat’ ’
si ne manı n e mekl e me süreci ol du. Bu döne mi n sine ması, sanat çıl ar arası nda ‘ ‘bayağı
bir hal k eğl encesi’ ’ veya ‘ ‘il gi nç bir bul uş’ ’ ol arak kabul edil di, ka mer anın t aşı dı ğı
pot ansi yell er üzeri ne düşünül medi. Si ne ma bir t i yatro ya da sirk sahnesi ni n fil me
alı nmı ş bi çi mi nden başka bir şey değil di.
1910’ dan sonraysa, si nema al anı nda başl ayan ama nsı z rekabet yapı mcıları kitl el eri n
il gisi ni çekebil ecek yeni fil ml er yap maya itti. On daki ka süren t ek ma kar alı k
fil ml eri n yanı sıra birkaç makaralı k uzun fil ml er de yapıl maya başl andı. ABD’ de ort a
sı nıfa yakı n öykül er ve r o manl ar art ar da per deye akt arıl dı ve adl arı çevresi nde
efsanel er ol uşt ur ul an si nema yıl dı zl arı ort aya çı kmaya başl adı.
1. Dünya Savaşı öncesi nde Avr upa’ da Fr ansı z ve İt al yan si ne mal arı önde gi di yor du.
Fr ansı z Fer di nand Zecca ( 1864- 1947), daha s onra ABD’ de sessiz si ne ma
ko medyenl eri ni deri nden et kil eyecek ko medi t ürünün ( cour se co mi que) ol gun
ör nekl eri ni ver di. Loui s Feuillade ( 1873- 1925) i se ‘ ‘Fant ômas’ ’(1913-14), ‘ ‘Les
va mpi res’ ’ (1915) ve ‘ ‘Judex’ ’ ( 1916) gi bi fil ml erle he m ci nayet ve kor ku si ne ması nı
geliştirdi, he m de di zi fil m uygul a ması nı başl attı. Bir yandan da gene Fr ansa’ da,
sahne oyunl arı nı n karmaşı k si ne ma uyarl a mal arı ol an sanat fil mi (fil m d’ art)
uygul a mal arı gör ül dü. İtal yan si ne ması i se 1908 ve 1913’ de i ki kez çevrilen ‘ ‘ Gli
ulti mi gi or ni di Po mpei -Po mpei’ni n Son Günl eri’ ’, ‘ ‘Quo Vadi s?’ ’ (1912) ve ‘ ‘Cabiri a’ ’
(1913) gi bi çok sayı da fi güranı n ve dev dekorları n kull anıl dı ğı, uzunl uğu 6- 12
ma kara arası deği şen destansı tari hsel fil ml erl e dikkati çekti.
Bu İt al yan üst ün yapı ml arı, kı sa süre sonra çekeceği fil ml erl e si ne manı n bir sanat
dalı ol abil eceği ni i spat eden ABD’li yönet men Davi d- War k Griffit h’i deri nden
et kil eyecekti. ‘ ‘Gli ulti mi gi or ni di Po mpei’ ’, ‘ ‘Quo Vadi s?’ ’ ve ‘ ‘Cabiri a’ ’ kullandı kl arı
me kanl arı n göz alı cı t asarı ml arı yl a ‘ ‘ mi marlı k ve si ne ma’ ’ ilişkisi ni n başl adı ğı il k
fil ml er ol dul ar. Bu filml eri öncüll eri nden ayıran başlı ca özelli kl erinden biri
çerçeveni n i çi ne al dı kl arı öykül eri n t a ma men t asarl an mı ş mekanl ar da geç mesi ydi.
Set t asarı mı 1910’l arı n İtal yan si ne ması na kadar üzeri nde çok az dur ul an bi r konu
ol duğu hal de, gel ecekt e si ne manı n en öne mli bil eşenl eri nden biri ol acaktı. Çünkü bi r
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eğl ence aracı ndan bir ifade aracı na dönüşen filmi n i çer di ği anl a m, görünt ül edi ği
me kanl ar dan bağı msı z düşünül e mezdi.

2. 1. Si ne mada Set Tasarı mı nı n Öne mi
Çevr e, veya sı klı kl a kullanıl an adı yl a set, fil mi n anl attı kl arı nı n veya öyküsünün
geçti ği mekan ve za man anl a mı na gelir. Bogs, ‘ ‘The Art of Wat chi ng Movi es‘ ‘ ( 1991)
başlı klı kit abı nda, çevreni n fil m öyküsünün akı şı, öykünün kahra manl arı, ana i zl ek,
karşıtlı kl ar ve si mgecili k gi bi öt eki öğel eri yl e karmaşı k ilişkil eri bul unduğu i çi n çok
i yi irdel en mesi gerekti ğini vur gul ar, ve görsel i şlevi açı sı ndan büyük önem t aşı dı ğı
içi n çevreni n güçl ü bir sine masal öğe ol arak benims endi ği ni belirtir.
Çünkü, i nşa edilse de, edil mese de fil m mi marlı ğı, ‘ ‘ruhsal mekanl ar, çevrel er,
dur u ml ar ve i majl ar üzeri ne çalışan bir anl a m mi marlı ğı dır. Çerçeveni n i çi ndeki
duvar ı şı k ve göl gel erden ol uşan duyusal bir mekandır ve i çi nde, öne msi z ya da bi r
şey anl at mayan hi ç bir şey yokt ur …
’ ’ (Schaal, 2000)
Çoğu za man çevre ve dekor arası ndaki anl a m ayrı mı di kkat e alı nmaz ve geneli kl e
dekor sözcüğü kull anılır. Ancak bu kull anı mda, dekor sözcüğü genelli kl e çevre
kavra mı nı n i çer di ği anla ml arı da kapsar. Çek yönet men Mil os For man, ‘ ‘ Dekor
per dede gör ül en herşeydir’ ’ di yerek, belirtilen anl ayı şl a, öz a ma kapsa mlı bi r t anı m
bil e yap mı ştır. (ġenyapılı, 1998)
İnsanı bi çi ml endiren çevresi, çevre koşull arı dır; di ğer bir deyi şl e i çi nde yaşadı ğı
fizi ki çevresi ni n özelli kl eri, yaşadı ğı döne m ve bu döne mde üyesi ol duğu t opl ul uğun
ekono mi k ve t opl umsal yapı sı, o t opl ul uğa ege men ol an gel enek ve görenekl er,
ahl aksal değerl er il e davranı ş bi çi ml eri belirler i nsanı n karakt eri ni. Dol ayı sıyl a, çevre
fil me konu ol an ki şi ni n ki şisel özelli kl eri ni belirleyi ci ol uşu açı sı ndan büyük öne m
taşı makt adır ve her başarılı fil mde di kkatlice analiz edil mek zor undadır.
Di ğer t araft an çevre, si ne ma i zl eyi cisi ne fil mdeki ki şi ya da ki şileri n karakt erleri ni
anl a mak i çi n i puçl arı verir, bir başka deyi şl e fil m kahra manl arı nı n karakt eri ni
yansıtır. Görsel ol arak i zl eyi ci ye sunul an çevre, fil mdeki kahra manl ar hakkı nda il k
izl eni ml eri edi nme mi zi sağl ar. Kahra manı n ot ur duğu evi görerek, kentt e mi , kır da mı
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yaşadı ğı nı; pasaklı mı, titiz mi ol duğunu; t ek başı na mı, ail esi yl e mi ot urduğunu;
yoksul mu, zengi n mi ol duğunu veya t opl umsal konu munu çı kartırız.
Ayrı mlı t ürl er i çi nse neredeyse kalı pl aş mı ş çevre düzenl e mel eri ni n t ekrarl anarak
uygul andı ğı gözl enir si ne mada. Ör neği n, gerili mfil ml eri nde, kadı n kahra man eli ne
bir mu m al arak, duyduğu bir gür ült ünün nedeni ni araştır mak a macı yl a gece yarısı
ıssı z ve koca man bir şat o ya da mali kanede yal nı z başı na dol aş maya çı kar. Gene
kor ku fil ml eri nde kahrama nl ar si sli, ıssı z, yarı karanlı k bir dı ş mekanda, ol madı k
saatl erde gezi nirken görül ürl er. Seçil en veya yaratılan çevre il e i zl eyi cide kor ku,
gerili m, kuşku, coşku, acı ma, üzül me, sevi nme, i mr en me ve benzeri duygul arı n
uyan ması a maçl anır. Doğr u seçil mi ş ya da t asarlan mı ş çevre, fil mi n a ma cı na daha
kol ay ul aş ması nı sağl a makt adır.
En başarılı si ne ma yapı tları nda, çoğu za man çevre si mgesel bir şekil de, yaşanan
dünyanı n küçük bir modeli ol arak seçilir ve t asarı ml anır. Ör neği n İt al yan yönet men
Ett ore Scol a’ nı n ( doğumu 1931) fil mi ‘ ‘ Ball ando Ball ando’ ’ ( 1983) sadece t ek bi r
me kanda, bir müzi khol de geçer. Fil m, yakl aşı k yarı myüzyıllı k bir döne mdeki si yasal
ve t opl umsal ol ayl arı anl atırken, fil mi n mekanı za man dili ml eri ne gör e deği şi me
uğrar. Müzi khol ün i ç dekorasyonu, geli p gi denl eri n gi yi m kuşa ml arı, saç t uval etl eri,
davranı ş bi çi ml eri, canlı müzi k yapan t opl ul ukl ar, yapıl an dansl ar deği ş mekt e,
müzi khol ün duvarl arı nda geç mi ş döne ml ere ilişki n f ot oğrafları n sayı sı art makt a,
hi z met edenl er yaşl an makt a, yeni ve genç el e manl ar i şe alı nmakt adırl ar... Böyl ece
me kan-za man birli ği sağl an makt a, anl atılanl ara uygun bir çevre yaratıl mı ş
ol makt adır. Ama asıl üzeri nde dur ul ması gereken nokt a, bu fil mde zama n i çi nde
deği şi m göst eren fi zi k mekanı n ve bu mekana gi di p gel enl eri n ol uşt ur duğu çevr eni n
si mgesel ol uşudur. Fransa ve Fr ansı zl arı n yarı m yüzyıllı k bir süre boyunca
ul usl ararası dur u ml arı ndaki deği ş mel er den si yasal, ekono mi k ve t opl umsal ol arak
nasıl et kil endi ği ni anl atma k i çi n bir müzi khol çevresi seçil mi ştir. Bu çevre aynı
za manda, bir mi cr ocos mos’ dur. Müzi khol dı şı ndaki macr o dünyada nel er, nasıl ve
neden yaşanı yorsa, bu mi cr o çevrede de aynen onl ar yaşan makt adır. ( ġenyapılı,
1998)
Çevr e, fil ml e anl atıl mak i st enenl erle bağdaşacak bi çi mde yaratılır/tasarı ml anır.
Si ne mada dekor süsl e me a maçlı değil dir. Monaco’ nun yazdı ğı gi bi ( 2002) mi marlı k
ve si ne ma ilişkisi doğr udan değil dir, met af ori ktir. Anl atı mı peki ştir mek, anl atıl mak
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ist eneni n kol ayca anl atılması nı ve i zl eyi ci ni n anl atılanı zorl anmadan al gıl a ması nı
sağl a mak i çi n yapılır. Dolayısı yl a, dekor un gör keml i ve göz ka maştırıcı ol ması değil,
fil mi n anl attı ğı na uygun ol ması arzu edilir.
Bu sebepl er den öt ür ü ki mi za man gerçekt e var olma yan bir yer, henüz yaşan ma mı ş
bir za manda ol uşan bir çevre yarat mak da gerekebilir. Ör neği n, Ri dl ey Scott’ı n
yönetti ği, gel mi ş geç mi ş bili m kur gu fil ml eri içi nde en öne mlil eri nden bi ri ol an
‘ ‘Blade Runner’ ’ (1982) adlı fil m i çi n st üdyo ve st üdyo dı şı nda 2020 yılı nı
canl andıracak çok sayı da yeni çevre t asarl a mak gerekmi ştir.
Bi r fil m i çi n ol uşt ur ul an çevre ve yapıl an set t asarı ml arı yönet meni n üsl ubunu
yansıt an öne mli öğel erden biri dir si ne mada. Anl at mak i st edi ği ni anl atırken ki mi
yönet men pek ön pl ana çı kmayan, ki mi doğal güzelli ği n ege men ol duğu, ki mi yalı n,
ki mi gör ke mli çevrel er ist erl er. Ki mi çevreyi i zleyi ci ni n öyküdeki kahra manl arı n
özelli kl eri ni daha i yi algıl an ması na yar dı mcı bir öğe ol arak kull anır. Ki mi i çi n
öykünün havası nı ol uşt uran güçl ü bir araçtır dekor. Ki mi yönet mense dekoru i ki ncil,
anl atılanl ara eşli k eden a ma ön pl ana çı k mayan bi r öğe ol arak değerl endirir, özel
ol arak vur gul a maz. Dekor u nasıl kull andı ğı na bakarak yönet meni n üsl ubu, dünyaya
nasıl baktı ğı, sor unl ara ve ol ayl ara yakl aşı mı hakkı nda bir yar gı ya varıl abilir.
Özelli kl e sıra dı şı t asarıml a yapıl mı ş dekorl arı n önceli kl e yönet meni n zevki ni el e
ver di ği ni belirt mek yanlış ol maz. ( ġenyapılı, 1998)
Tü m bu bil gil er ı şı ğı nda, si ne ma’ da mekan duygusunun gelişi mi ne geç meden,
ti yatronun mekan gelişimi ne kı saca deği n mekt e yarar var dır. Çünkü sine macıl ar,
si ne manı n il k yıll arı nda ti yatrodan abartılı oyuncul ukl a birli kt e dekor anl ayı şı nı da
ödünç al mı şl ardır.
2. 1. 1. Ti yatroda Sahne Tasarı mı
Vi truvi us’ dan öğrendi ğimi ze göre, Aeschyl us’un ( MÖ. 525- 456) bir oyununda
dekorl ar perspektif ol arak çi zil mi ştir. ( Fuat, 1970) Sonraki yüzyıllarda, Ort açağ’ı n
saray ti yatrol arı nda, ör neği n bir cehenne m sahnesi yarat mak i çi n havai fi şek, du man
göst erileri ve sahne maki nel eri düzenl e mel eri yapıl dı ğı nı bilsek de, ( Nut ku, 1993)
bunl arı mekan arayı şl arından çok, seyircileri etkil e meye yöneli k göst eriler ol arak
kabul et meli yi z. Ti yatroda sahne düzenl e mesi öyl e yavaş gelişecektir ki, yüzl erce yıl
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sonra bil e, bir Rönesans yazarı 1484 il e 1486 yılları arası nda düzenl enen bi r açı k
hava oyununda il k boyalı dekor u yaptırdı ğı i çi n Kar di nal Ri ari o’ yu övebil ecektir.
( Fuat, 1970)
Di ğer t araft an, Doğu ti yatrosu t a m anl a mı yl a semboli k bir ti yatrodur. Konuş mal ar,
hareketl er, dekor, makyaj ya da maske, herşey bi zi gerçekt en uzakl aştırılır. Bi r masa
dağ yeri ne geçer, bir yelpaze sırası nda hançer, sırası nda mekt up ol uverir. Gel eneksel
Çi n ve Hi nt ti yatrol arı nda sahne dekorsuzdur. Oyuncul arı n anl a mı kesi nlikl e bili nen
se mboli k hareketl eri vardır. Çi nli oyuncu yer deki bir çe mberi n i çi ne girme k ya da
çı kmakl a bir yer den başka bir yere gi der. Hi ntlini n yüzünü boyayı şı ndan doğduğu
yer ya da bağlı ol duğu sı nıf anl aşılır; Çi nli ni n yüzünü boyayı şı i se ki şili ği ni ort aya
koyar. Beyaza boyan mı ş bi r yüz köt ül üğü, kır mı zı bir yüz yi ğitli ği; mavi bir yüz
zali mli ği belirtir. Çi n ti yatrosunda üstl eri ne t ekerl ek çi zil mi ş i ki sarı bayrak bir araba,
üstl eri nde dal galı çi zgil er bul unan bayrakl ar bir ırma k ya da deni z ol ur. Bu bayrakl arı
sahne eşyal arı na bakan ki mse il e yar dı mcıl arı t ut arlar; gi ydi kl eri kara el bi sel er
sahnede gör ül medi kl erini anl atır.

Masal ar, i ske ml el erl e, t apı nakl ar, köpr ül er,

ge mil er, sarayl ar canl andırılır. Birisi öl dü mü yüzüne kara bayrak t ut ul ur, öl en ada m
kal kı p yür üyerek sahneden çı kar; onun kesi k kafası ol arak yere kır mı zı bi r t or ba
atılır. ( Fuat, 1970)
Bi r kaç yüzyıl il erl edi ği mi zde, Batı ti yatrosuna haki m ol an r o mantiz m akı mı
süresi nce, hazırl anan sahne dekorl arı nı n hal a r esi ml en mi ş panol ar dan i baret
ol duğunu gör ür üz. ( Nut ku, 1993) Bu geliş me seyri yl e ti yatro, mekan yar at ma
anl ayı şı nda il eri gi debilme k i çi n 20. yüzyılı n başı na kadar bekl e mek zor unda
kal acaktır.
Si ne manı n, bir hal k eğl encesi, ‘ ‘düşük’ ’ bir sanat ol duğu başl angı ç yıll arında ör nek
al dı ğı ti yatro da, ‘ ‘ Geleneksel Batı Ti yatrosu’ ’ ol arak adl andırabil eceği mi z bu
ti yatrodur. 20. yüzyılı n başl arı nda avangar d sanat çıl ar t arafı ndan aşıl maya çalışıl an
da aynı ti yatro ol muştur. Öncü ti yatrocul ar çağı n i hti yaçl arı nı karşıla madı ğı nı
düşündükl eri gel enekl ere savaş açtılar, oyuncul uk, kost üm ve mekanda çı ğır açı cı
yenili kl er yap maya başladıl ar. Bu, 20. yüzyılın avangar d ti yatrosu ile si ne ma
arası nda yönt e m bakı mı nda bazı ol uml u beraberlikl er ol acağı nı n da işareti ol du.
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1910’l arda f üt üri z m ve dada hareketi il e birlikt e, gel enekl e bağl arı nın t a ma men
koparıl ması nı i st eyen, tü m est eti k nor ml arı n kökt en ol ums uzl an ması ndan ort aya
çı kan yeni bir sanat anlayışı geliş mi şti. Füt üri zm ve dada hareketi çevresi ndeki
ti yatro deneyl eri görsel sanatl ar ve mi marlı k ile yakı n bağl antı hali ndeydi. Bu
deneyl er, so mut ti yatro sahne düzeni yl e yakı n duran ‘ ‘nesnel er ti yatrosu’ ’nu; ı şı k,
renk ve sesl erl e geliştirilen, oyuncu ol arak i nsanı n sahnede yer al madı ğı fi gür
ti yatrosunu yarat maya yöneli k deneyl er di. Avangar d sanat çıl ar, geçerli est eti k
st andartl ara göre, sanatt an sayıl mayan sirk, akr obasi, spor, var yet e, fil m, proj eksi yon,
gazet e ve hı zlı çi zi m gi bi t arzl arı beni mse mi şl erdi. Gözl e meye dayalı gel eneksel
sanat sal alı ml a ma bi çiml eri ni n yeri ne, duyu mları n dı şavur u munu öne çı kar mayı
getiren, içsel yapılı sanat eserl eri ver me a macı ndaydıl ar.
Füt ürist ve dadai st sanatçıları n ti yatro ve f ot oğrafl a ul aş maya çalıştı kl arı ‘ ‘başka
dünyal ar’ ’ aslı nda si nema nı n r ehberli ği nde yanı na kol ayca varıl acak hedefl erdi.
Böyl ece 20. yüzyılı n avangar d ti yatrosu il e si ne ma birbirl eri ne yakı nl aş maya başl adı
ve bu il k döne m fil ml eri ni n ti yatro il e kur duğu ilişki den çok f ar klı bir beraberli k
ol du. Pra mpoli ni ( 1894-1956), f üt ürist sahne t asarı mcılı ğı üzeri ne bir yazı sı nda
(1993), ‘ ‘Yeni heykel sanatı nasıl moder n sanayi nin yarattı ğı bi çi ml er den esi nl eni yor,
şiir nasıl t el grafçılı kt an öğr eni yorsa, ti yatro da moder n yaşa mı n üç boyutl u
di na mi z mi ni ve özgün eyl e ml eri ni ör nek al malı dır’ ’ di yerek ti yatronun sine masal bir
anl atı mdili ni edi nerek deva mlılı k sağl ayabil eceğini söyl üyor du. Bu si ne masal t ekni k
ancak mi mari bir üç boyutl u di na mi z mil e dest eklenirse ayakt a kal abilirdi.
Bu yüzden, Bauhaus sahnesi ni n est eti k al andaki t i yatro t artış mal arı na getirdi ği yeni
il kel erden biri de, ti yatroyu bir mekan sor unu ol arak gör mek ve araştır mak ol acaktı.
Mo hol y- Nagy ( 1961), bu ti yatronun sesi n, rengi n (ışı ğı n), hareketi n, mekanı n ve
for mun ( nesnel er ve i nsanl ar) bil eşi mi ol acağını söyl üyor du. Os kar Schl e mmer
(1888- 1943) i se, Bauhaus’ da sahneyi bir t ür tiyatro l aborat uvarı na dönüşt ür müş,
sahnel e meni n odak nokt ası ol arak da, i nsan ve mekan arası ndaki ilişki ni n
araştırıl ması nı el e al mı ştı. ( Brauneck, 1993) Gropi us i se, ( 1993) ‘ ‘ mi marı n,
ti yatronun, i çi ne düşdüğü don muşl ukt an kurt ulması nı nasıl sağl ayabil eceği, sahne
mi mari si ni n yenili kl ere kapalı kal ması ndan zarar gören sahneye koy ma sanatı na nasıl
bir canlılı k kazandırabil eceği’ ’ üzeri ne kafa yor uyor du.
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Mi marlı kl a birli kt e 20. yüzyılı n başı nda t ü m sanatl ara haki m ol an sanat akı ml arı,
hareket, ı şı k, hı z, kentl eş me, endüstrileş me gi bi ‘ ‘yeni’ ’ konul ara il gi duyuyorl ardı.
Düş üncel eri ni daha i yi ilet ebil mek i çi n de, yeni bir sanatı, si ne mayı keşfetme kt e geç
bil e kal mı şl ardı. Si ne ma setl eri ni n geliş mesi yle, özelli kl e görsel sanatl ara ve
mi mari ye yepyeni çalışma al anl arı açılı yor du. 1923’ de ‘ ‘ Dni yevni k Gl u movaGl u mov’ un Günl üğü’ ’ adı nda bir kı sa fil m çekerek bunu Al eksandr Ost rovcki’ den
gene kendi uyarl adı ğı bir oyunda kull anan ( Ana Brit anni ca, 1994b) Ser gei
Ei senst ei n’ı n dedi ği gi bi ‘ ‘araba devrili p parçal andı, sür ücüsü si ne maya yuvarl andı’ ’,
( Bordwell, 1996) di yerek, ti yatrodan si ne maya geçen sanat çıl arı n sayısı gözar dı
edil e meyecek kadar çokt u. Gel eceği n si ne ma ust al arı ol acak Vert ov, Pudovki n,
Kul eşov, Ti sse gi bil eri Eki m Devri mi’ ni n ya da daha sonraki i ç savaş döne mi nde
işçilere devri mci ti yatro sun mak i st eyen Pr olet kult Ar ena’ nı n dekorcu ya da
kost ümcül eri ydil er aslı nda. ( Gevgilili, 1989)
2. 1. 2. Si ne mada Çevre Tasarı mı
Fil m setl eri ni n başl angıç nokt ası i çi n, Bi rl eşi k Devl etl er’deki Ne w Jersey West
Or ange’ı n adı verilebilir. 1894’ de Tho mas Edi son‘ un fil m şirketi nce tasarl anan
‘ ‘Black Mari a’ ’ Edi son’un l aborat uvarl arı nı n ve at öl yel eri ni n bul unduğu West
Or ange’a kur ul muşt u. Küçük çatısı güneş ı şı nl arına göre ayarl anabil en, fil m çeki mi
içi n özel ol arak i nşa edi len en eski strükt ür dü; ‘ ‘Bl ack Mari a’ ’. Ancak Edi son, fil m
yap maya bi nl erce bul uşunun yanı nda f azl a vaki t ayır mayacak, kı sa bir süre sonr a
Ameri kalılar, set di zaynındaki öncü pozi syonl arı nı Fransı zl ara kaptıracakl ardı.
İyi set t asarı mı nı n öne mi ni keşfeden il k ki şi yse, Fr ansa’ daki il k fil mst üdyosunu da
kuran Geor ges Méli ès ol acaktı. Si ne mada gel ecekt e de kull anıl acak, karar ma (fadeout), zi ncirl e me ( di ssolve) gi bi pek çok efekti n müke mmel sonuçl arı Méli ès
tarafı ndan Paris’t eki Robert Houdi n Ti yatrosu’ nda hal ka sunul acaktı. Méli ès, 1896
ile 1913 yıll arı arası nda yakl aşı k 500 fil m yapt ı. Bunl arı n bir böl ü münde günün
öne mli ol ayl arı nı fil me al dı. Böyl ece Fr ansa’ dan kil ometrel erce öt ede i nsanl ar 1900
Paris Fuarı’nı, veya Rus çarı nı n Versailles’ı zi yareti ni görebil dil er.
Bel gesel nit eli ği ol mayan fil ml eri ndeyse reali zm ve stilizasyonu ort ak kull andı
Mél i ès. Tasarı mcıl arı bu i ki seçenek arası nda kendi seçi ml eri ne göre varyasyonl ar
düzenl edil er. Fil ml eri ni n ana konul arı, ‘ ‘Le voyage à travers I’i mposi bble-İ mkansı z
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Yol cul uk’ ’daki ( 1904) dev maki ne seti gi bi, endüstri yel geliş mel er, en son teknol oji k
ve bili msel bul uşl ardı. Bunun dı şı nda yabancı ve egzoti k dünyal arı da büyük bi r
başarı il e canl andırdı. Robi nson Cr usoe, Cl eopatra, Faust ve Ha ml et il k kez onunl a
beyaz per deye t aşı ndı. Ancak, Méli ès’i n en büyük başarısı 1902 yapı mı ‘ ‘Le Voyage
dans l a Lune- Aya Yol cul uk’ ’ ol du. Bu fil m i çin, i çi nde l aborat uvarl arın, bir r oket
ra mpası nı n ve ay yüzeyini n de ol duğu ot uz deği şik sahne t asarl adı.

Resi m 2. 1. Le Voyage à travers l’i mpossi bl e (1904, George Méli ès)
Lu mi ére kar deşl er, seyirci ni n di kkati ni her gün gör düğü müz a ma di kkat et medi ği mi z
ayrı ntılara çeki yorl ardı. Mél i ès, Lu mi ére’lerden ana fi kri al dı a ma kendi t asarı ml arı nı
çekti. Paris dı şı ndaki Mont reuil-sous- Boi s’deki seti nde ı şı ğı i çeri alan - yapay
aydı nl at ma i çi n daha bekl e mek gereki yor du- bir set i nşa et mi ş, i çi ni de ill üzyon
ti yatrosunun bi nbir çeşit hil esi il e dol dur muşt u. Es ki bir ill üzyoni st ol an Méli ès,
kendi fil m seti ni ‘ ‘bir fot oğraf st üdyosu il e tiyatro sahnesi ni n bil eşimi’ ’ ol arak
tanı mlı yor du. ( Al brecht, 2000) Méli ès fil ml eri yl e öyl e büyük başarı kazandı ki, onun
et kisi il e fil ml er post a kartları nı n ya da f ot oğraf albü ml eri ni n hareketli versi yonl arı na
dönüşt ül er. Fil m yapı mcıları da, ti yatro gel eneği il e bire bir ört üşen bu t avırdan,
sağl anan başarı sebebi i le, seyirci sı kıl ana ve yeni şeyl er gör mek i st eyene kadar
vazgeç medil er. 3

3

İl erl eyen yıll ar da fil mendüstrisi ndeki r ekabet e dayana mayan Méli ès yavaş yavaş pi yasadan çekil di.
1929 yılı nda Paris’i n bir garında t üt ün satı cılı ğı yapar ken bir gazet eci t arafı ndan bul unana kadar da
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Sı kıl an seyirci ni n arzusuna cevapsa İt al ya’ dan gel di. İl k göst erişli set di zaynı
İtal ya’ da 1910 yılı nda yapıl dı. Seyirciler il k kez, Gi ovanni Pastrone’ ni n ‘ ‘La cadut a
di Tr oi a - Tr oya’ nı n Düşüşü’ ’ adlı fil mi nde dekorun haci mli kull anı mı yl a ol uşt ur ul an
göz alı cı dekorl arl a4 karşılaştılar. ( Rhode, 1976) Set dekor u en çar pı cı ör neği ni ise,
üç yıl sonra, Gi ovanni Pastrone’ ni n bir di ğer fil mi ‘ ‘ Cabiri a’ ’ il e verdi. M. Ö. 3.
yüzyıl da genç Kart acalı bir kadı nı n, Ro ma’lı bir savaşcı yl a ol an aşkı nı, Kart aca’ nı n
Ro ma İ mparat orl uğu’ nun eli ne geç mesi yl e paralel anl at an fil mi çi n mi mari ni n büt ün
ol u ml u et kil eri kull anıl dı. Büyük mer di venl er, pl ast er ve fi ber karışı mı mal ze mel erl e
kapl an mı ş yüzeyl er, ahşapt an yapıl mı ş duvar ve pl atfor ml ar Akdeni z güneşi il e
ar kadan aydı nl atıl dı kl arında fil me muazza m bi r est eti k güç ver dil er. ‘ ‘La cadut a di
Tr oi a’ ’ da di kkatlice kul lanıl an ı şı k ve göl ge oyunl arı, ‘ ‘ Cabiri a’ ’ da i yi ce deri nli k
kazandı. Artı k fil m sahnesi düz bir yüzey deği l di. ‘ ‘ Cabiri a’ ’nı n si ne manı n çi zdi ği
rot aya et kisi büyük ol du, Mél i ès’ni n st andartları tama mı yl a deği şti.

Resi m 2. 2. Cabi ri a - Kent GörünüĢ ü (1914, Gi ovanni Pastrone)
St ell an Rye’ dan ( 1880- 1914) ‘ ‘ Der St udent aus Pr ag - Pr aglı Öğr enci’ ’ (1913) gi bi
sanat si ne ması nı n ar kai k ör nekl eri i çi n kur ul an st üdyo düzenl eri ndeki, dramati k ı şı k-

kendi si nden haber alı na madı. Si ne maya kat kıl arı nda dol ayı ‘ ‘Légi on d’ Honneur’ ’ ni şanı alan Méli ès,
21 Ocak 1938’ de hayat a gözl eri ni kapadı. ( Onaran, 1994)
4

Devasa kapıl ar veya ağzı ndan su fışkıran asl anlı çeş mel er gibi …
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opti k kull anı ml arı, mekan t asarı ml arı, güncel i ç mekan donanı ml arı gi bi t asarı m
araçl arı, dünya si ne ması na ‘ ‘set t asarı mı’ ’ ya da ‘ ‘fil m mi marisi st andartl arı’ ’nı n
gel mesi ni -az da olsa- sağl adıl ar.

2. 2. Davi d- Wark Griffith
ABD’li si ne ma ada mı Davi d- War k Griffit h ( 1875- 1948) si ne ma sekt öründe uzun
yıll ar çalış mı ş, daha önceki si ne ma ada ml arı nı n, Méli ès’ni n, ‘ ‘The Great Tr ai n
Robber y- Büyük Tr en Soygunu’ ’nu çeviren Edwi n S. Port er’i n, Pat hé şirketi ni n
başyönet meni ol an ve 1901’ de çevirdi ği ‘ ‘L’ hist orie d’ un Cri me- Bir Ci nayeti n
Öyküsü’ ’ adlı fil mde zama n boyut una da el at mış ol an Fer di nand Zecca’nı n, gerçek
bir ol ayı n, Çi n’ deki boxer ayakl an ması nı n konu edil di ği, 1900 yılı yapı mı ‘ ‘Att ack on
a Chi na Mi ssi on- Bir Heyet e Sal dırı’ ’ adlı fil mde koşut anl atı mı uygul ayan İ ngili z
Ja mes Willi a mson’ un yaptı kl arı nı, Avr upa ve di ğer ül ke si ne mal arı nın başarılı
ör nekl eri ni de i ncel eyerek, si ne maya özgü bir anl atı mı ol uşt uracak öğel eri belirl eyi p
bir araya t opl a mayı başar mı ştı. Bu yoll a Griffit h si ne mayı il gi nç bi r eğl ence
düzeyi nden başlı başı na bir anl atı m aracı konu muna yükselt en en öne ml i yönet men
ol du.
Loui sville yakı nl arı nda küçük bir köyde doğan genç D. W. Griffit h, ail e büt çesi ne
kat kı da bul un mak a macı yl a bir kit abevi nde çalıştı ğı sırada Loui sville’i n aydı nl arı ve
Te mpl e Ti yatrosu’ nun oyuncul arı yl a t anı ştı. Bir süre onl arla ve başka ti yatro
t opl ul ukl arı yl a çalıştı kt an sonra oyuncu dostl arından biri ni n önerisi yl e yazdı ğı t ek
ma karalı k fil m senar yoları nı Edi son Fil m Company il e Bi ograph Co mpany’ e
sat maya başl adı. 1908’ de Bi ograph‘t a yönet men ol arak çalış maya başl ayan Griffit h,
1913’e deği n 400’ den fazl a fil m çekti.
Bi ograph’ da çalıştı ğı sırada bazı si ne ma t ekni kl erini il k kez uygul adı ya da geliştirdi.
Tek bir nesne ya da yüz gör ünt üsünün beyaz per deyi dol dur duğu yakı n çeki m,
ma nzaranı n büt ün geni şli ği yl e beyaz per deye yansıtıl dı ğı geni ş çeki m, ayrı yerl er de
çekil en sahnel eri n kur gulanması ve art ar da getiril mesi yl e far klı ol ayl arı n aynı anda
gerçekl eşti ği i zl eni mi ni n yaratıl dı ğı kar maşı k kurgu bul uşl arı arası ndaydı. Gör ünt ü
yönet meni G. W. ‘ ‘ Bill y’ ’ Bit zer’i n yar dı mı yl a, Griffit h karar ma (fade i n) ve açıl ma
(fade out) adı veril en t ekni kl eri de başarı yl a uygul adı, ayrı ca ka mer a önüne t akıl an
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farklı parçal arl a st andart di kdört gen gör ünt üden f ar klı çerçevel e me bi çi ml eri
geliştirdi. Ancak Griffith si ne ma sanatı nı deri nden et kil eyecek fil ml erini 1913’ de
ayrıl dı ğı Bi ograph’ dan sonra sözl eş me i mzal adı ğı Mut ual Fil m Cor por ati on’ da
yapacak, söze ve yazıya başvur madan sadece si ne manı n anl atı m ol anakl arı yl a
izl eyi ci yi et kil eyen duygu ve düşüncel eri en çarpı cı bi çi mde per deye yansıt acaktı.
( Ana Britanni ca, 1994c)
Bugün, Griffit h’i n 1913’den sonra yaptı ğı üç film, bu sanat a getirdi kl eri yenili kl erl e
si ne manı n t e mel taşl arı arası nda sayıl makt adır.
Griffit h 1913’ de çekti ği, ‘ ‘ Birt h of a Nati on- Bir Ul usun Doğuşu’ ’nda si nema ya özgü
gör ünt ül e me bi çi ml eri uygul an mı ş, il k kez sabit bi r nokt aya yerl eştiril mi ş ka mer anı n
sapt adı ğı genel pl anl a yeti nmeyi p göğüs çeki mi de yap mı ştır. Ayrı ca, ka mer anı n
sağdan sol a, sol dan sağa, yukarı dan aşağı ya, aşağıdan yukarı ya devi nmesi ni anl at an,
yavaş ya da hı zlı yapıl an ve ‘ ‘çevri nme’ ’ di ye adl andırılan yönt e ml e gör ünt ül e me de
il k kez bu fil mde kull anıl mı ştır. Bir sahneden, öt eki sahneye geç mel er, ol ay il e
öykül eri n zi ncirl e me görünt ül erl e anl atı mı da Griffit h’i n si ne masal anl atıma getirdi ği
yeni yönt e ml er ol arak ‘ ‘Birt h of a Nati on’ ’da gözükmüşl er dir.
Yukarı da sözü edil enl erden daha öne mli kat kısı ise, Griffit h’i n i ki nci fil mi ol an
‘ ‘Int ol erance- Hoşgör üsüzl ük’ ’ (1916) il e si nema ya getirdi ği ‘ ‘kur gu’ ’ kavra mı
ol muşt ur. Griffit h, ‘ ‘Intol erance’ ’da dört ayrı döne mde geçen dört ayrı öyküyü
birbiri ne koşut bi çi mde anl at mı ş, bu koşutl uğu da kur gu ile sağl a mı ştı.
Dest ansı boyutl arda bir fil m ol an ‘ ‘Int ol erance’ ’ dört ayrı öyküden ol uşuyor du: Es ki
Babil’i n II. Kyr os’ un ko mut ası ndaki güçl eri n eli ne geçi şi, 16. yüzyıl da Fr ansa’ da
Azi z Bart ol omeos Yort usu kı yı mı, İsa’ nı n çar mı ha gerilişi ve haksı z yere mahku m
edil en bir i nsanı n çağdaş öyküsü. Gitti kçe kar maşı kl aşarak i ç i çe geçen dört öykü bu
gün bil e hayranlı k uyandıran deneti mli bir görünt ü zengi nli ği yl e sona eri yor du.
Yal nı zca çağdaş öykünün sonu mutl uydu. Fil m savaşı n sona er mesi i çi n t anrısal
güçl eri n müdahal esi ni di leyen al egori k bir ri cayla sona eri yor du. Bu ri ca çi çekl erl e
kaplı bir savaş al anı üzeri ne mel ekl eri n gör üntüsünün bi ndir me t ekni ği yl e beyaz
per deye yansıtıl ması yl a canl andırılı yor du. 1916’da Ne w Yor k’t a göst eri me gi ren
fil m seyirci ni n il gisi ni çeke medi. Ancak birçok yönet meni n önünde büyük uf ukl ar
açtı ve el eştir menl eri n büyük çoğunl uğunca sessiz fil m döne mi ni n en başarılı fil mi
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ol arak değerl endiril di. Özelli kl e eski Babil’i t emsil eden dev dekorl ar si ne manı n
anl atı m ol anakl arı nı n si mgesi hali ne gel di. ( Ana Britanni ca, 1994c)
Üçüncü fil mi

ol an ‘ ‘Br oken

Bl osso ms- Kı r To mur cukl arı’ ’nda i se,

Griffit h

oyuncul arı n üzeri ne eğil mi ş ve kalı pl aş mı ş yüz ve beden devi ni ml eri yl e
gerçekl eştirilen si ne ma oyununun si ne maya özgün bir oyuna dönüş mesi yol unda il k
adı ml arı at mı ştı. Bu si ne ma oyununun bir pando mi m ol makt an çı k ması de mekti.
( ġenyapılı, 1998)
Bi r za manl ar Griffit h, kendi de dahil ol mak üzere, il k si ne macıl arı n gerçeği ür et mede
ol dukça başarısı z ol dukları ndan şi kayet et mi şti: ‘ ‘ Çünkü gör ünt ül erl e anl at mayı
bil mi yor duk, her şeyi ka mer a il e el de et meyi bil mi yor duk. Yepyeni bir anl atı m
bi çi mi önü müzde açıl mı ştı a ma bi z hal a eski sanat bi çi ml eri yl e ol aya yakl aşı yor duk.’ ’
( Vi ncenti, 1984)
Ancak, si ne macıl ar, bir ol ayda, ka mer anı n yeri deği ştirilerek yani ol aya uzakl aşı p
yakl aşılarak da çeki ml er yapıl abil eceği ni, çerçeveni n i çi ne i st enil en ki msel er ya da
nesnel er alı nırken, i st en meyenl eri n dı şarı da bırakıl abil eceği ni far kedecekl er di.
Ayrı ca yavaş yavaş da ol sa, fil mi n gerçek za mana göre bağı msı z ol an kendi
za manı nı n ol duğu da anlaşıl acaktı.
Böyl ece si ne macıl ar kamer a ve ı şı ğı et kili kull an mayı öğrendil er, ti yatrodan ödünç
al dı kl arı abartılı oyuncu perfor mansl arı ndan kurtul dul ar ve si ne mada film s etl eri ni n
nasıl t asarlan ması gerekti ği ni öğrendil er.

Avangar d sanatı n zir vede ol duğu

1920’l erde, set tasarı ml arı da en çar pı cı örnekl eri ni ver di.

2. 3. Si ne ma il e Öncü Sanatl arı n Et kil eĢ mesi
1. Dünya Savaşı’ndan sonra mi marlı k, resi m, heykel gi bi ‘ ‘yüksek’ ’ sanatl ar il e,
si ne ma gi bi ‘ ‘düşük’ ’ sanatl ar birbirl eri yl e et kil eşme ye başl adıl ar. Modern sanat ve
sessi z si ne ma zat en yaşıttı. Sanat çıl ar, elit

ya da popül er ol sun, t üm est eti k

değerl eri n ko mbi nasyonunu arayan bakı ş açıl arı geliştirdil er. Eski değerl ere il k
çar pı cı et ki de si ne ma ve mi marlı k ort aklı ğı ndan gel di. 1907 il e 1912 ar ası nda he m
moder n sanat he m de si ne ma büyük deği şi m göster di. 1918’ de Loui s Ar agon ( 18971982), Loui s Dell uc’ı n (1890- 1924) Le Fil m adlı der gisi ne ‘ ‘si ne ma avangar d sanat
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içi nde yeri ni al malı dır’ ’ di ye yazdı. ( Rees, 1996) Sanat si ne ması veya hi kayeci
avangar d 1912 il e 1930 arası nda si ne ma il e bazen sadece paral el, bazen de i ç i çe,
yol una deva m etti. Al ma n ekspresyoni z mi, Rus mont aj si ne ması, Jean Epst ei n,
Ger mai ne Dell uc gi bi Fransı z e mpr esyoni stl eri, Abel Gance, F. W. Mu rnau, Carl
Theodor Dr eyer gi bi bağı msı z yönet menl er avangar d akı ml arı ti cari si ne ma
ör nekl eri nde kull anmak içi n ı srar ettiler, bunda başarılı da ol dul ar. G, De Stijl gi bi
radi kal sanat der gil eri il e Cl ose- up, Fil m Art, Experi ment al Fil m gi bi radi kal si ne ma
der gil eri bu girişi ml eri dest ekl edi. ( Rees, 1996) Böyl ece ‘ ‘sanat fil ml eri’ ’ si ne ma
kul üpl eri nde, bası nda, sanat t artış ma ve f esti vall eri nde öne çı ktılar. Jean Vi go, Lui s
Buñuel, Ger mai ne Dul ac, Dzi ga Vert ov gi bil eri avangar d il e gel eneksel si ne ma
arası ndaki sı nırl arı aştılar. Bu sanat fil ml eri 1909 il e 1920 arası nda f üt ürist,
konstrükti vist ve dadai st gr upl arı n akı nı na uğradı.
Si ne mayı öncü sanatl ar ile birl eştir me yönünde ilk adı m, hı zı, şi ddeti ve kakof oni yi
est eti k bir unsur ol arak t anı ml ayan f üt üristlerden gel mi şti. İt al ya, bu döne mde
ekono mi k açı dan az geliş mi ş, politi k açı dan dağı nı klı ğı n ve kı s men bağı mlılı ğı n5 ,
düşünsel yaşa mda i se açı k bir dur gunl uğun egeme n ol duğu bir ül keydi. ( ÇalıĢl ar,
1993) Bu dur gunl uğu f üt üristler dağıt acakl ar dı. En veri mli döne ml erini f üt ürist
ma nifest onun yayı ml andı ğı 1909 il e 1. Dünya Savaşı arası nda yaşayan f üt üristl er
üretti kl eri fil ml erle f ot oğrafsal gerçekli ğe di kbaşlılı kl a karşı koyacakl ar, gel eneksel
öykü f or muna karşılı k, si mult ane, j akt opoze ve i rrasyonel i majl arı t aban al an soyut
bir si ne ma yapacakl ardı.
F. T. Mari netti ( 1876- 1944), il k f üt ürist manifest oyu 20 Şubat 1909’ da Pari s’de
yayı ml a mı ş ve cehennemde bir mevsi m i çi n müke mmel bir set ol arak gör düğü
moder n şehri, göz ka maştırıcı ve uyu ms uz her şeyi i nsanı cennet e yakı nl aştıran
durakl ar ol arak yücelttiği gi bi, kut sa mı ştı. ( Rhode, 1976) 1916’ da Mi l ano’ da
yayı ml adı kl arı si ne ma üzeri ne manifest ol arı nda, Mari netti ve ar kadaşl arı si ne mayı
‘ ‘di ğerleri nden çok daha çevi k ve geni ş bir sanat’ ’ ol arak t anı ml a mı şl ar dı. ‘ ‘Si ne ma
özer k bir sanattır. Asl a bir sahneyi kopyal a ma mal ı dır, res mi n evri mi ni t a ma ml a malı,
gerçekt en, f ot oğraft an, mi nnett arlı kt an ve ağırbaşlılı kt an kendi ni kurt armalı dır …
’’
Mari netti ve di ğer f üt üristlere göre ‘ ‘ Resi m + heykel + pl asti k + di nani z m +

5

İtal ya’nı n bazı böl gel eri Avust urya tarafı ndan işgal edil mi şti.
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düzenl en mi ş gür ült ül er + mi marlı k + sent etik ti yatro = Füt ürist Si ne ma’ ’dır.
( Mari netti ve di ğ., 1992)
Enri co Pr a mpoli ni’ni n (1894- 1956) yönet men Ant on Gi uli o Br agagli a ( 1890- 1960)
ile i şbirli ği sonucunda gerçekl eşen ‘ ‘Il Perfi do Incant o’ ’ ( 1916) bu f üt ürist il kel er
doğr ult usunda çekil mekl e birli kt e, moder ni st stili il k göst eren fil ml er den bi ri de
ol acaktı. Pra mpoli ni, art-deko il e vur ucu soyut f or ml arı si yah ve beyaz desen
kat manl arı nı n üzeri ne yerleştir mi şti. Füt üri z mi n deneyl eri İt al yan fil m endüstrisi nce
1930’l ara kadar ci ddi ye alı nmasa da, ( Al brecht, 2000) bir başka avangar d akı m ol an
dı şavur u mcul uk Al man si ne ması na da mgası nı vuracaktı.
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3. SĠ NE MA VE MĠ MARLI K ETKĠ LEġĠ MDE Ġ LK AġAMA

Si ne ma ve mi marlı k ilişki si nden ci ddi ol arak söz edi p, referans verebil eceği mi z il k
döne m, dı şavur u mcu mi mari ni n Al man si ne masında sı klı kl a kull anıl dı ğı, 1919 il e
1922 arası ndaki za man dili mi dir.

3. 1. Dı Ģavuru mc u Mi mari ni n Si ne maya Gi riĢi
1. Dünya Savaşı’ndan yeni k ayrıl an Al manl ar, 19 Ocak 1919’ da, il k kez kadı nl arı n
da oy kull andı ğı seçi mlerde de mokr ati k bir sist e mi n kur ul ması ndan yana ol an
partilere oy ver dil er. Seçil en vekiller Berli n’i n karışı k si yasi ort a mı ndan uzakt a,
Wei mar’ da t opl andı ğı i çi n, Wei mar Cu mhuri yeti ol arak anıl an bu dönemi n he men
başı nda, Al manya ağır şartl arı na rağ men Versailles Antl aş ması’na da i mza at mak
dur u munda kal mı ştı. Buna r ağ men Versailles Antl aş ması’ndan sonra t opl anan
Wei mar Kur ucu Meclisi döne mi n Avr upa’sı ndaki en de mokr ati k anayasayı hazırl adı.
Böyl ece, 1920’l eri n başları ndaki si yasi ve ekonomi k kar gaşaya karşı n Al ma nya’ nı n
kült ürel ve düşünsel yaşa mı nda öne mli deği şiml er ol maya başl adı. 19. yüzyılı n
sonundan başl ayarak Avr upa’ daki

est eti k duyarlılı ğı

deği ştir meye başl ayan

moder ni st akı m, ‘ ‘ Wei mar Rönesansı’ ’ ol arak adlandırılan döne mi n Al manya’sı nda
geni ş öl çüde yankı bul du.
Moder ni z mi n gel eneği reddeden yakl aşı mı yl a, Al manl arı n savaşt a yok ol anl arı n
yeri ne yeni anl a m ve değerl er bul ma gereksini mi t a m anl a mı yl a uyuşuyor du.
Böyl ece,

Geor go

Gr osz,

Max

Beck mann ve

Ott o

Di x gi bi r essa ml ar

dı şavur u mcul uğu beni msedil er. Ar nol d Schoenberg, Ant on von We ber n, Al ban Ber g
gi bi best ecil er yüzyıllar dır gel en gel eneği yı karak t onal

müzi ği reddettiler.

Oper al arı n ve ti yatro oyunl arı nı n pek çoğu gel eneğe yönel en bu sal dırıdan hoşnut
kal mayan seyircil er t arafı ndan yarı da kesilse de, Al manya öncü sanat ve mi marlı ğı n
kal esi ol du. 1918’ de cepheden dönen Walt er Gr opi us, ‘ ‘ Bir dünya yı kıl dı; şi mdi
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radi kal bir çözü m bul mal ı yı z,’ ’ di yor du. ( Ana Britanni ca, 1994d) Kı sa bir süre sonr a
Bauhus t asarı m okul unu kuracak ve il k yöneti cisi ol acaktı.
1910 yılı na kadar si ne ma il e sadece endüstri yel madde üret erek il gil enmi ş Al manya,
ekono mi k açı dan güçl ü bir ül ke ol ması na rağme n gerçek bir si ne ma endüstrisi
kura ma mı ştı. Avr upa’ da bir Fransı z t ekeli söz konusuydu. Ancak 1. Dünya
Savaşı’nı n son günl eri nde kur ul an Al man Fil m Endüstrisi; UFA bu t ekel e bir son
verecekti.
Al manya’ da bu döne mde çok başarılı fil ml eri n çekil mesi ni n nedeni ni t ek başı na bir
kur u ma bağl a mak doğr u değil dir; ancak UFA bi rbiri nden bağı msı z eyl em al anl arı
içi nde yer al an sanat çıları, mi marl arı, fil m yönet menl eri ni ve çeki m i çi n par a
sağl ayan pr odüksi yon kur u ml arı gi bi dağı nı k grupl arı birl eştir mi şti. Başl angı çt a,
i kti darı n, si ne manı n ve sanatı n ‘ ‘ Al manl aştırılması’ ’ i deol ojisi i çi n ekono mi k ve
politi k bir dayanak nokt ası ol arak düşünül en UFA, Wei mar Cu mhuri yeti ile birli kt e
özer k hal e gel erek bir sanat for mu yaratıl ması na yar dı mcı ol muşt u.
UF A’ ya paral el gelişi m içi nde ol an Bauhaus il e, i nsanı n al gı yetileri ne bili msel bir
öl çek kazandıran Gest alt kura ml arı nı n geliş mesi, başt a Freud kaynaklı ol ma k üzere,
i nsana ilişki n psi koanaliti k veril eri n çoğal ması gi bi et kenl er il e ‘ ‘za man ve
me kan/ çevre’ ’ al gısı nı n sı nırl arı ve koor di natl arı deği ş meye başl a mı ştır. ‘ ‘ Böyl ece
‘düşünceni n ve est eti k algıl a ma’ nı n mer kezi ne ot uran i ki kitle aracı ol an mi marlı k ve
si ne manı n birbirl eri ne ekle ml en mesi günde me gel mi ş ve sanat i mgesi ni n t asarı mı nda
‘ ‘tüm çevresel gerçekli ği n’ ’ yeni eyl e m al anı yaratıl mı ştır. ( Seri m, 2001) UF A,
si ne ma ve mi marlı ğı endüstri yel t abanlı bir büt ün hali ne getiril mi ş, böyl ece fil m
mi marlı ğı başlı başı na bir disi pli n hali ne gel mi ştir.
Dı şavur u mcul ar i çi n si ne ma, ‘ ‘nesnel eri birbiri ne bağl ayarak onl ara dünya t abl osu
içi ndeki görelili kl eri ni veren mekan’ ’ ( Worri nger, 1985) aracılı ğı i le, yaşa m
deneyi mi ni n anl a ml arı nı çoğull aştır makt a ve safl aştır makt adır.

Bu nedenl e,

dı şavur u mcu sanat çıl arı n bi rçoğu, si ne ma çevresinde bir araya gelirler ve si ne mada,
sanat yöneti mi döne mi ni kesi n ol arak başl atırlar. Bu döne mi n mi marlı k etki nli kl eri ni
felsefe, edebi yat ve özelli kl e bili mi n i nsan ont ol ojisi ve al gı sı üzeri ne yaptığı güncel
çalış mal ar çerçevesi nde el e al an Der St ur m, Di e Akti on, Di e Er hebung ve Das hohe
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Uf er adlı sanat ve mi marlı k yayı nl arı nı yür üten birçok mi mar ve t asarı mcı i se,
hareketi n si ne mada ifade kazan ması içi n gerekli tasarı m dest eği ni verirler.
Bunun sonucunda, endüstri devri mi yl e var ol an kentl eş me karşıtı sanatsal el eştiri,
si ne mada il k ci ddi ör nekl eri ni Al man ekspresyoni st si ne ması il e ver meye başl ar.
He m bel gesel nit eli kt eki ‘ ‘kent fil ml eri nde’ ’, he m de ‘ ‘ Metropolis’ ’ gi bi bi li m kur gu
epi kl eri nde, kentl er aynı güçl ü referans ve keli melerl e, şeyt ani bir deus ex machi na6
ol arak t anı ml anırl ar. Erken döne m ekspresyoni st si ne ma ör nekl eri nde şehri
karakt eri ze et mek i çi n kull anıl an başlı ca met af orl arsa l abirent ve orma n ol ur.
( Wei hs mann, 1997)
Bu fil ml eri n çoğunda kent bir şeyt an, yok edi ci mi sti k bir Babyl on ol arak
sunul muşt ur ve bu t anıml a mal ar il e o günün Ma nhatt an’ı veya üt opik gökdel en
tasarı ml arı arası nda kol ayca bağl antı kur ul abilir. Sert ve duygusuz bi r savaşt an
sonra, ekono mi ve kült ürdeki ani deği şi ml er yüzünden burj uva sı nıfı sürekli bir kri z
dur u munda, şi ddet ve fel aketl er hakkı ndaki yeni düşüncel ere açı k hal e gel di. Bu
ort a mda ekspresyoni st sine ma t uhaf, hatt a ki mil eri ne göre t ot aliter i nanı şl arı per deye
yansıttı. Şehir bir anda suçl ul arı n, seri katilleri n ve t ehli keli delileri n ol uver di. Dr.
Cali gari, Dr. Mabuse, Karı ndeşen Jack, Herr Orlac gi bi köt ü karakt erl er şeyt ani ve
öl ü mcül oyunl arı nı hep met r opoll erde oynadıl ar.
Er ken döne ml er de ekspresyoni st si ne manı n bir başka ti pi k özelli ği de, gerçekli kt en
tasarlan mı ş bir kaçı şı n ve güçl ü sahnel e me yet eneği ni n doğallı k karşıtı kull anı mı
ol du, ki bu benzersi z bi r soyutl uk, setl eri n kusursuzca arı ndırıl ması ve bunun i çi n
‘ ‘rüya-çevre’ ’leri n st üdyolarda kur ul ması anl a mı na gel di. Paul Rot ha’ nın ‘ ‘st üdyo
konstrükti vi z mi’ ’ di ye t anı ml adı ğı şekil de, ( Wei hs mann, 1997) st üdyonun bi raz
öt esi nde bul unan Berli n bi nal arı bil e fil m setl eri nde doğaüst ü bir bi çi mde yeni den
yaratıl dılar.
Böyl ece, Mar x Ber g’i n Yüzüncü Yıl Sal onu ( 1913), Hans Poel zi g’i n 1919 t ari hli
Berli n Büyük Ti yatrosu ve Eri ch Mendel sohn’ un ( 1887- 1953) i nşası 1921’ de bit en
yapıtı, Post da m’ daki Ei nst ei n Kul esi gi bi ender uygul a ma ol anağı na ul aşan
dı şavur u mcu mi mari, Wei mar döne mi si ne ması nda geni ş bir prati k alanı bul du.
Me ndel sohn, Wassil y Kandi nsky’ ni n önderli ği ni yaptı ğı dı şavur u mcu r essa ml arı n
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mer kezi ol an Müni h’t e eğiti m al mı ştı. ‘ ‘İnsanı n içsel duygul arı nı n fi zi ksel f or mda
gerçekl eştiril mi ş si mgesel anl atı mı ndan doğan bir mi marlı k anl ayı şını’ ’ da bu
ressa ml ar dan esi nl enerek geliştir mi şti. ( Rot h, 2000) Bi r süre sonra bir akıl hast ası nı n
zi hni nden geçenl eri fi zi ksel f or mda stilize ederek ekspresyoni st fil ml eri n en ünl üsü
ol an ‘ ‘ Das Cabi net des Dr. Cali gari’ ’ni n set t asarı ml arı na i mza at anl ar da, ressa ml ar
Her mann War m( 1889- 1970), Walt er Röhri g ( 1883- 1954) ve Walt er Rei mann ( 18871936) ol acakl ardı. Bi r di ğer başarılı girişi mde bul unan Hans Poel zi g ( 1869-1936), bir
fil m i çi n or gani k şekilli heykel sel bir mi mari geliştirecek, haci msel kar maşa il e
ört ül ü, gi ze mli bir ı şı kla aydı nl anan ‘ ‘ Der Gol em’ ’i n setl eri ni yarat acaktı. Robert
Wi ene ( 1881- 1938), Dost oyevski’ni n Suç ve Ceza adlı r o manı ndan 1923’ de
uyarl adı ğı ‘ ‘ Raskol ni kow’ ’da, Al man ekspresyoni z mi il e Rus konstrükti vi z mi ’ ni
birl eştirecekti.
Bu fil ml erl e, Ne w Yor k Ti mes muhabiri ni Her mann G. Scheffauer’i n yazdı ğı gi bi
‘ ‘insanı n altı ncı duyusuyla hi ssedeceği yeni bir me kan doğacaktı.’ ’ ( Vi dler, 1996)
Ancak bu fil ml eri n mi mari si il e döne mi n mi marl arı nı n t asarl adı kl arını n arası nda
farkl ar da ol duğu gör ül ecekti. Bu f ar klılı kl ara deği n meden önce döne mi n belli başlı
fil ml eri ni i ncel e mek yerinde yeri nde ol acaktır.
3. 1. 1. Das Cabi net des Dr. Cali gari
Genç kuşak arası nda öne çı k maya başl ayan Ekspresyoni st harekett eki yönet menl er
arası nda bir senar yocu: Carl Mayer 7 ( 1894- 1994) ve Der Strum der gisini n başı nı
çeken dı şavur u mcu üç r essa m ve dekorcu var dır: Her mann War m, Walt er Röhri g ve
Wal t er Rei mann. Ekspresyoni st yönelişi n il k ve en çok r eferans veril en fil mi ol an
‘ ‘Das Cabi net des Dr. Cali gari- Dr. Cali gari’ni n Muhayenehanesi’ ’ (1919) bel ki de
yönet meni Robert Wei ne’den çok, bu senarist ve ressa ml arı n ür ünüdür. Çünkü bu üç
ressa m, bir akıl hast ası nı n zi hni nden geçenl eri stilize ederek ‘ ‘ Das Cabi net des Dr.
Cali gari’ ’ni n o

güne

kadar

eşi ne rastl anma mı ş

özgünl ükt eki

me kanl arı nı

yarat anl ar dır.
Fil m kı saca, Dr. Cali gari adı nda çıl gı n bir bili mada mı nı n uyku hast alı ğı na t ut ul muş
hast ası nı, ona ci nayetl er i şl et ecek deneyl eri nde kull an ması yl a il gili dir. Fil mi n
6

Bir den ve bekl en medi k bir biçi mde belirerek, çözü ms üz bir soruna, yüzeysel ve yapay bir çözü m
getiren kişi ya da şey.
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başı nda ana karakt er Franci s, bir ar kadaşı na Hol stenwall’daki f uar da, Cesare adlı bir
uyur gezeri ser gil eyen Dr . Cali gari’ni n hi kayesi ni anl at maya başl ar. Dr. Cali gari’ni n
kent e gel mesi yl e, di zi cinayetl eri n i şl en meye başla ması aynı za mana denk gel mi ştir.
Bi r süre sonra ci nayetl eri n sor u ml usunun hast ası Cesare’ı maşa ol arak kul lanan Dr.
Cali gari ol duğu anl aşılır.

Resi m 3. 1. Das Cabi net des Dr. Cali gari - Hast ane (1920, Robert W
i ene)
Dr. Cali gari kaçarak bir akıl hast anesi ne sı ğı nır. Aslı nda hast aneni n heki ml eri nden
biri dir, notl arı bul unup okununca, Cesare’ı n üzeri nde yaptı ğı kor kunç deneyl er de
açı ğa çı kar. Fil mi n sonunda, gerçek hayat a dönül ür ve hi kayeyi anl at an Fr anci s’i n bir
akıl hast ası ol duğunu, nefret etti ği dokt or unu zi hni nde efsanevi köt ü dokt or, Cali gari
ol arak canl andırdı ğı anl aşılır.

Resi m 3. 2. Das Cabi net des Dr. Cali gari - Hapi shane (1920, Robert W
i ene)
7

Hans Jano wit z senar yo konusunda Mayer’e yar dı mcı ol muşt ur.
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Hol st enwall’nun mi marisi dar ve al abil di ği ne yüksek oda il e geçitleri i çerir.
Pencerel erden, yoll ara, ağaçl ara herşey eğri ve eği mli dir. Bozuk perspektifleri il e
dengel eri parçal ayan boyalı manzaral ar, set e akt örl eri n hayal etl er gi bi hareket
et mel eri ni sağl ayan kal astrof obi k havayı ver mi şler dir. İ nsanl ar kendil eri içi n hi ç de
uygun ol mayan sandal yel erde ot ur makt a, yür üme ni n i mkansı z ol duğu pati kal ar da
yür ü mekt edirl er. Tasarıml arı n keski n hatl ardan et kil enme mek zor dur. Duvarl ar t uhaf
işaretl er, keski n hatlı figürl erl e kaplı dır. Dekorun i nce det ayl arı ka mera ve ı şı ğı n
ort ak çalış ması nı gerektir mi ştir. Boyalı dekorlar, aydı nlı k ve karanlık ar ası nda
kontrasl ar meydana getir mi şl er, fil me i zl eyi ci ye akt ar mak i st edi ği t eki nsi z havayı
ver mi şl erdir. Böyl ece, Franci s’i n hast a zi hni ni n ür ünü ol an mi mari, Dr. Cali gari il e
birli kt e fil mi n i ki nci köt ü karakt eri ol ur.
Bu büyül ü düzenl e mel erin i çi ne giren seyirci, kendi ni yadsı nmı ş gerçek dünya, kent
ve evl er arası nda bir ‘ ‘iç dünya bal onu’ ’na hapsedil mi ş, delili ği n ağzı na bakar ken
bul ur. Kaf ka’ nı n ‘ ‘di ğer yüzü’ ’ çok uzakt a değil dir. Bu dünya aynanı n di ğer t arafı,
i majl an mı ş r üyal ar al anı dır. Sahnel er yavaşca, ka mer anı n bir göz gi bi açılı p
kapan ması yl a başl ar ve biter. Labirent t ümüyl e kapalı dır, kaçı ş yokt ur. ‘ ‘Cali gari’ ’ni n
mi mari si sanki kull anı cıları nı deli kl ere hapset mek içi n i nşa edil mi ştir. (Schaal, 2000)
3. 1. 2. Genui ne - Di e Tragödi e ei nes selt msa me n Hauses
‘ ‘Das Cabi net des Dr. Cali gari’ ’ni n ul usl ararası başarısı ndan sonra Robert Wi ene ve
Carl Mayer, ‘ ‘ Genui ne- Die Tr agödi e ei nes selt msa men Hauses - Genui ne- Gari p Bi r
Evi n Tr aj edi si’ ’ adlı i kinci bir fil m daha yap maya karar verirl er. Ressa m, sahne
tasarı mcı sı ve dekorat ör César Kl ei n ( 1876- 1954) fil mi n set t asarı ml arı i çi n seçilir,
ort aya çı kan fil m er ken ekspresyoni z mi n en çılgı n ve f ant asti k ör nekl eri nden biri
ol ur.
Bi r kadı n va mpi ri n il k kez beyaz per deye gel di ği fil m de ‘ ‘ Genui ne’ ’dir. ‘ ‘ Dr.
Cali gari’ ’ni n başarı f ormül ü ol an çevreyi güçl endir mek i çi n setl erin özenl e
tasarlandı ğı fil m, ne yazık ki kal abalı kl arı n il gisi ni çek mez.
Gi ze mli bir t ari katı n üyesi Genui ne, i çi nde ol duğu t ari katı n gerekl eri nden biri ol arak,
daha çocukken kan i ç meye alıştırıl mıştır. Bi r gün bir köl e t üccarı t arafı ndan kaçırılır
ve onu şat osunda kilit altı nda t ut acak Kont Mel o’ ya satılır. Sadece, bir süre sonra
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Genui ne’ ye aşı k ol acak ber beri onu her gün görme ye i zi nli dir. Ar al arı nda yaşanan
kı sa bir ilişki den sonra, kont u öl dür ürl er. Ancak Genui ne başka erkekl eri de
arzul a makt a, kan i st e mekt edir. Öl dür ül mekt en son anda kurt ul an ber ber, inti ka mi çi n
geri döner. Önce Genui ne’ yi, polisl er şat oyu basma dan birkaç sani ye önce de kendi ni
öl dür ür.

Resi m 3. 3. Genui ne - Yat ak Odası (1920, Robert W
i ene)
Kan e men Genui ne, hırslı kur banl arı na er oti k bir t uzak ol an, si hirli ağaçl arla çevrili
dairesel ve eği mli şat osunda yaşa makt adır. ‘ ‘ Dr. Cali gari’ ’ gi bi UFA st üdyol arı nı n
geni ş ol anakl arı yl a çekilen ‘ ‘ Genui ne’ ’de, ‘ ‘fil min mi marisi doğr udan Genui ne’ ni n
karakt eri ni ve a maçl arını yansıtır. Muht eşe m aynal ar, şat afatlı yat akl ar, t uhaf
mobil yal ar, ‘ ‘ Cali gari’ ’nin Kaf kaesk l abirentl eri ci nselli kl e yükl ü yeni bir mekana
açıl mı şl ardır. Di şi va mpiri n et ki al anı ndaki mi mari ni n t ek a macı öl ümc ül başt an
çı kar madır. Kapıl arı n, kori dor ve yu muşak mağaral arı n mi mari özelli kleri aslı nda
açı kça bir kez i çi ne gi ril di mi kaç ma şansı nın ol madı ğı bir kadı n vücudunun
sunu mudur. ( Schaal, 2000) Fil mdeki kasabanı n kendi si de t uhaf dükkanl arı, daracı k
yoll arı ve pek de nazik ol mayan i nsanl arı yl a bi r hayal kasabası dır. Ancak i ç
dünyal arı Genui ne il e karşıl aştırıl mayacak kadar sıradan ol an bu i nsanl arı n
yaşadı kl arı yerl er, Genui ne’ ni n şat osu kadar i nceli kli i şl en me mi ştir. İçi nden
geçil erek Genui ne’ ye varılan kasabanı n büyül ü or manı i se, bi zzat Wiene’ ni n i st eği
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ile, bir peri hi kayesi ne en uygun ol acak bi çi mde, kart on ve kanvas kull anıl arak,
ta ma men gerçek dışı ol acak bi çi mde i nşa edil mi ştir.
‘ ‘Genui ne’ ’de, ‘ ‘ Cali gari’ ’ye oranl a daha az mekansal deri nli k, sekans devi ni mi ve
aydı nl at ma kull anıl mı ştır. Kl ei n’ı n eski zl eri nden anl adı ğı mı za göre bunl ar yeri ne,
‘ ‘Genui ne’ ’ni n dı şavur u mcu seti, er oti z mi n veya t ehli keni n de se mbol ü ol an, canlı ve
parl ak r enkl ere boyan mı ş, çok sayı da i maj, süs ve dekoratif mal ze me kull anıl arak,
di şi va mpi r hi kayesi güçlendiril mi ştir.
Ekspresyoni st fil mi n gelişi mi nde ve t artışılması nda, dı şavur u mcu psi kol oji k
me kanl arı sun ma bi çi mi yl e ‘ ‘ Genui ne’ ’, ‘ ‘Cali gari’ ’ye çok öne mli bir cevap ol arak
kabul edil mi ştir. ( Neu mann, 1996b) Çünkü, dı şavur u mcu dekor hast a bir zi hni n
yansı ması ol makt an çı kmı ş, bi zzat gerçeği n kendi ol muşt ur. Di ğer t araftan, or du,
okul, at aer kil ail e, i mparat orl uk gi bi kur u ml arı n yerl eşi k ot oritesi ne karşı çı kmı ş,
t opl um dı şı na itil mi ş yoksull arı n, ezil mi şl eri n, akıl hast al arı nı n, sokak kadı nl arı nı n
ve ezi yet edil enl eri n yanı nda yer al an Al man dı şavur u mcul arı nı n ( Ana Britanni ca,
1994d) di ğer eserl eri yanı nda ‘ ‘ Genui ne’ ’ bi zce ol dukça masu m kal makt adır.
Ni hayeti nde, hi kaye f antasti k bir masal dır ve dekorl ar i çsel bir gerçeği n yansıtıl ması
görevi ni görsel er de, önceli kl e seyircilere ser gil enen bir sirk görevi yap makt adırl ar.
Bu yüzden ‘ ‘ Genui ne’ ’nin bazı el eştir menl eri n o yıll arda yazdı ğı gi bi ‘ ‘sanat sal fil m
yapı mı na yepyeni bir yakl aşı mı n başl angı cı’ ’ (Ne u mann, 1996b) ol up ol madı ğı
tartış maya açı k bir nokt a ol arak kal acaktır.
3. 1. 3. Al gol
Robert Wiene’ ni n ‘ ‘ Cali gari’ ’ il e el de etti ği başarı dan yararlan mak i çi n başka
yönet menl er de f azl a bekl e medil er. Dı şavur u mcu si ne manı n bu en veriml i çağı nda
pek çok başka sanat çı ‘ ‘Cali gari’ ’ni n başarısı na ul aş maya ya da onu t aklit et meye
çalıştı. Yönet menli ği ni Hans

Wer ck mei st er’in yaptı ğı 1920 yapı mı ‘ ‘ Al gol’ ’,

görselli ği ‘ ‘ Cali gari’ ’den ol dukça f ar klı ol an mi mari si, si ne ma- mi marlı k ilişki si ne
yeni bir boyut getir mese bil e- kull andı ğı mi mari dili ve bu dili n

yaptı ğı

gönder mel erl e üzeri ne durul maya değer bir yapı mdır.
‘ ‘Cali gari’ ’ t ek bi çi mlili k ve deği ş mezli kl e t anı mlanırken, ‘ ‘ Al gol’ ’, ‘ ‘Caligari’ ’ i çi n
çalışan set eki bi nde

bul unan Walt er Rei mann t arafı ndan t asarlanan yüksek
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yapaylı kt aki setl eri, boyan mı ş i ç mekanl arı, st üdyo dı şı çeki ml eri ve bel gesel
met ar yali yl e seyircil eri ne cesaretli bir karışı m sunuyor du. Fil mi n i nanılmaz zengi n
yerl eşi ml eri, görsel açıl arı ve at mosferi de el bett e bu f ar klı yakl aşı mı n sonucu ol arak
ol uşuyor du.
Ma denci Robert Her ne’ ye Mefi st ophelisti k bir yaratı k t arafı ndan, uzak bir gezegen
ol an Al gol’da yapıl mı ş, ışı nl arl a çalışan küçük bir maki ne e manet edil mi ştir. Robert
Her ne, bu maki neyi kendi çı karl arı i çi n kull anacak, zengi n ve güç sahi bi bi r ada m
ol acaktır. Yi r mi yıl sonra, Her ne t ü m dünyaya enerji sağl ayan çok öne mli birisi dir
ancak gücü onu mutl u et meye yet me mekt edir. Sevdi ği i nsanl ar yavaş yavaş ondan
uzakl aş makt a, t arı ml a uğraşan küçük ko mş u ül keye göç et meyi seç mekt edirl er.
Her ne çözü mü güç mer kezi ni yok edi p, kendi ni öldür mekt e bul ur.
Daha

ilk

bakışta,

özelliklerini

Reimann’ın

yansıttığı

tasarladığı

açıkça

görülür.

setin,

Bir

kez

karakterlerin
daha

mimarinin

insan karakterini, insan karakterinin de mimariyi şekillendirdiğine
tanık

oluruz.

Uzaylı

yaratık,

tuhaf

biçimli

Algol

gezegeninde

yaşamakta, dünyaya geldiğinde de çarpık, biçimsiz bir tavan arasını
kendine mekan seçmektedir. Zor bir hayattan sonra zenginliğe ulaşan,
bu zenginliği bırakmaya da niyeti olmayan Robert Heine sert hatlar
kullanılarak dekore edilen bir ofiste çalışmaktadır. Güvenilmez oğlu
Reginald ise, kuş tüyü yastıkların içinde, ipek perdeler ve renkli
beneklerden oluşan duvar kağıtlarıyla kaplanmış odasında tembellik
eder. Dekorasyonun yuvarlak ve yumuşak hatları Reginald’ın yaşadığı
vurdumduymaz hayatı temsil etmektedir.
Bu devrin bütün filmleri, ister istemez bu türdeki filmlerin ilki
olan ‘‘Caligari’’ ile karşılaştırılmak zorundadır. Her iki film için
de

çalışan

Reimann,

‘‘Caligari’’de

kullandığı

duvar

desenlerini

‘‘Algol’’de de kullanmıştır. Hatta Algol gezegeninin yabancılığını
daha

güçlü

verebilmek

için,

desenleri

tabana

da

yayar.

‘‘Caligari’’deki ekspresyonizm bütün karelerde baskınken, ‘‘Algol’’de
ender

olarak

karşımıza

dışavurumculuk,

çıkar.

‘‘öteki’’den

-ki

Filmin
bu

tasarımında

filmde

öteki,

tüm

kullanılan
insanlığı

tehdit eden bir ‘‘yaratık’’dır- kurtulmak için başvurulan bir yoldur
sadece. Diğer tasarımlarda, özellikle de Robert Herne’nin ofisinde,
modern

mimarinin

ofisi,

konağı

izleri
ve

bolca

dev

güç

görülmektedir.
odası,

Endüstri

çağdaş

patronunun

mekanlar

olarak

betimlenmişlerdir. Bununla birlikte bu mekanlar, sadece boyanmışlar
ve

gerçek

Makinelerin

mimariyi
bile

taklit

karton

için

üzerine

anlaşılmaktadır
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girişimde
boyama

bulunmamışlardır.
oldukları

kolayca

Fil mde, ön pl anda yüksek t onozl u maki ne dairel eri, ve onl arı n üst ünde gecel eri
ışıl dayan krist al strükt ürl ü yüksek kul el er gör ürüz. Bi r kaç yıl sonra i yi ce moda
ol acak, sonra da günü müze kadar gel ecek bir gel eneği n başl a ması dır söz konusu
ol an; güç sahi bi ada ml arı n ofisl eri nden gözüken ve gücü t e msil eden bi nal ar …
Empi re St at e Bi nası’nı n, beyaz per deni n bir yeri nde gözükt üğü, ve her zama n gücün
ve ul aşıl mazlı ğı n se mbol ü ol duğu sayıl a mayacak kadar çok fil m çekil ecektir
Holl ywood’ da. Daha önce ekspresyoni st mi marlar yeni r uhsallı ğı n se mbol ü ol arak
bir di zi yüksek ka mu bi nası il e ca mdan üt opi k kat edrall er t asarla mı şl ardı. Ancak,
1920’l erden iti baren t ut ucu mi marl ar bu fi kirl ere daha f azl a sahi p çı kmaya, bunl arı
yüksel en milli yet çili kl e birli kt e geliş mi şli ği n ve üst ünl üğün se mbolleri ol arak
özelli kl e ofis bi nal arı nda kull an maya başl ayarak pr opagandaya soyunacakl ar dı.
Robert Her ne’ ni n penceresi nden gözüken endüstri yel kat edral Neu mann’ a gör e
(1996c) t a m da böyl e bir geçi şi n sunu muydu. Gel eceği n Ameri kan fil ml eri nde
bol ca

gör ül eceği

gi bi

kat edrali n

f onksi yonu

yüksek

endüstrileş me

il e

e mper yall eş meyi sun maktı. Rei mann, Her ne şehri ni ı şıl ı şıl parl ayan yüksek
bi nal arı n ol uşt ur duğu deri n kanyonl ar da, geni ş caddel eri n uzandı ğı f üt üristi k bir kent
ol arak t asarla mı ştı. Ancak bu f üt üristi k kent t ü m göst erişi ne rağ men i nsanlı ğı n
i hti yacı ol an kent değil di.
Fil m daha mutl u bir hayat a, ancak bir t arı mt opl umunda ul aşıl abil eceği ni göst ererek,
1. Dünya Savaşı’ndan yenil gi yl e çı kan Al manya’nı n gel eceği hakkı nda sür en gi den
tartış mal ar da kendi t arafı nı belirl e mi şti. Zat en, fil mde yerl eşi ml eri n seçi ml eri de
politi k manal arla dol uydu. ( Neu mann, 1996c) Robert Her ne, Al man i mparat orl arı nı n
yazlı k konut u ol an Sanssouci’deki Neue Or angerie konut unda yaşa makt aydı ve bu
daha yeni devril mi ş ol an Pr usya monarşisi ne di rek bir gönder meden başka bir şey
değil di.
3. 1. 4. Der Gol e m, wi e er i n di e Welt ka m
‘ ‘Der Gol e m’ ’i n hi kayesi 16. yüzyıl da Habsbur g i mpar at or u II. Rudolf’un yahudil eri
Pr ag gett osundan kov ma girişi mi il e başlı yor du. Yıl dı zl ardan gel eceği gör en ve
hal kı nı n başı na gel ebil ecek kor kunç ol ayl arı engelle mek i st eyen Haha m Lö w kil den
Gol e m’i yaratı p, si hirli sözcükl er il e As ht ar ot h’ un r uhunu çağırır ve ona can verir.
Bu ar ada kı zı Miri a m’ da i mparat or un el çisi Fl ori an’a aşı k ol muşt ur. Bu ar ada Haha m
Lö w‘ ün i mparat or un sarayı na bir göst eri yapma ksı i st enir. Yahudil eri n t ari hi ni
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büyüyl e bir si ne ma per desi ndey mi ş gi bi soyl ul ara i zl etirken, i mparat or ve
çevresi ndekil er gül meye, onl arla al ay et meye başlarl ar. Bu hakareti n bedeli sarayı n
yı kıl ması ol ur. Neyse ki Gol e m, i mparat or u ve saraydakil eri kurt arır, böyl ece II.
Rudolf e mri ni geri alır. Ancak Miri a m ve Fl ori an’ı n aşkı nı kı skanan Lö w’ ün
yar dı mcı sı, Gol e m’i Fl ori an’ı öl dür mesi i çi n kull anacaktır. Gol e m kontr ol den
çı ktı kt an sonra, ancak küçük bir kı zı n göğsündeki büyül ü yıl dı zı sök mesi yl e
dur dur ul abilir.

Resi m 3. 4. Der Gol e m- Ke nt GörünüĢ ü (1920, Paul Wegener)
Al man dı şavur u mcu si neması ve mi marlı k denil di ği nde üzeri nde dur ul ması gereken
en öne mli ör nekl er den bi ri dir ‘ ‘Der Gol e m’ ’. Yönet menli ği ni Paul Wegener’i n ( 18741948) yaptı ğı, 1920 yapı mı ‘ ‘ Der Gol e m’ ’, seti nde gerçek bir mi marı n t asarı ml arı nı n
kull anıl dı ğı il k fil mdir. (Ne u mann, 1996d) Fil mi n dekorl arı nı yapan Hans Poel zi g8
(1869- 1936), Frit z Schumacher ve Hei nri ch Tessenow gi bi gel eneksel ile moder n
arası t asarı ml ar yapan, aynı za man da fil ml er i çi n de çalışan ender mi marl ar dan

8

Hans Poel zi g Tür ki ye il e sı kı ilişkil eri ol an bir mi mar dır. 1916’ da İst anbul’da Tür k- Al man Dosl uk
Evi Yarış ması’ na katıl mış, 1934’ de İst anbul Ti yatro ve Konser vat uarı yarış ması nı kazanmı ştır. 1935
yılı nda hakkı nda açıl an s or uşt ur mal ar ve babası nı n İ ngiliz ol ması sebebi yl e Nazi Al manyası’ndan
ayrıl mak zor unda kal mı ş, Mil li Eğiti m Bakanlı ğı’nı n daveti i l e Tür ki ye’ ye gel mi ş, ancak r ahat sı zlı ğı
yüzünden ül ke mi zde f azl a kal a ma mı ştır. Aynı yıllarda, ‘ ‘ Der Gol e m
’ ’de Gol e m’i n mas kesi ni
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biri ydi. Fil mi çi n 54 t ane goti k bi na t asarla mı ş ve i nşa et mi şti. Gol e m gi bi, evl er de
yarı ahşap, yarı ça mur dan yapıl mı ş, sı va ve sa man il e kapl an mı ştı. Bununla birli kt e
bunl ar bil di ği mi z, i çi nde yaşa maya alıştı ğı mı z gerçek evl er değill erdi. Bi naları n i ç ve
dı ş mekanl arı eğrili p, çar pıl mı ş, bükül erek defor me edil mi şti. Fil mde her bi na,
özelli kl e de gett onun kapı sı karakt eristi k bir bi çi mde kederli ve endi şeli bi r yüze
benzetil mi şti. ‘ ‘ Dr. Caligari’ ’ni n seti nde kull anılan ti yatral, i ki boyutl u ve boyalı
dekorl ar yerleri ni i nsanı deri nden et kil eyen üç boyutl u sahnel ere bırakmı ştı.
Di ll mann’ı n yazdı ğı gi bi ( 2000), fil m We gener’i n ol duğu kadar, 1. Dünya
Savaşı’ndan yeni k çı kmı ş Al manya’ nı n at mosferi i çi nde yaşayan, goti k stil den
et kil enmi ş, okültiz m il e il gil enmi ş, mi marlı ğı mi sti k bir sanat ol arak beni mseyen
Poel zi g’i n de ür ünüydü. ‘ ‘ Der Gol e m’ ’i n setl eri mi marı n ve benzer deneyi ml eri
yaşayan Yahudi ce maati ni n i ç dünyası nı n dı şavur u mu ol arak dı şavurumcuydu.
Poel zi g mi marlı ğı yüksek i nsanl arı n i şi ol arak gör üyor du, a macı t a ma men düş
gücünü kull anarak, sansürl en meden yarat acağı me kanl arı i nşa et mekti. O sı ral ar bu
hayall er ancak fil ml erle hayat a geçirilebilirdi. Geç mi şt e başr ol ünde oynadı ğı ‘ ‘ Der
St udent aus Pr ag’ ’ adı hayal et fil mi yl e dı şavur u mcu si ne manı n t e mell eri ni at an Paul
We gener il e ol an ar kadaşlı ğı Poel zi g’e bu şansı verecekti. Zat en i kili nin ilişkisi ni
sı kıl aştıran da We gener’i n Doğu sanatı na, avangar d sanat a ve mi marlı ğa duyduğu
il gi ydi. Wegener ve Poel zi g’i n i şbirli ği, UFAt arafı ndan da mali ol arak destekl eni nce
ort aya ‘ ‘ Der Gol e m’ ’ gi bi bir fil m çı kması doğal karşılanmalı dır.
‘ ‘Der Gol e m’ ’de her çekime haki m ol an güçl ü görsel et ki, neredeyse mi mari ni n her
pl anda dr a mati k ve çok kat manlı bir r ol oyna ması yl a meydana çı kmı ştır. Poel zi g
ma ğarayı andıran evl eri ile gett onun hapsedil mi şliği ni ve Yahudi t opl umu üzeri ndeki
bit mez t üken mez baskıl arı vur gul a mı ştır. Kol onlara, ke merl ere, döner mer di ven ve
kul el ere uygul anan boz ma gett onun kor ku ve t ekinsi zli ği yüzündendir. Di ğer t araft an
gett o ‘ ‘ manevi yat’ ’ il e dol udur. Haha mı n l aboratuvarı ndaki spiral mer divenl er, bir
kul ak gi bi

gökyüzüne yüksel mekt e,

böyl ece

Lö w’ ün yıl dı zl arı oku ması nı

sağl a makt adır.

tasarl ayan Rudolf Belli ng de ( 1886- 1972) Poel zi g’i n t avsi yesi il e İst anbul’a yerl eş mi ş, 1937’ den
1965’ e kadar Güzel Sanatl ar Akade mi si ve Tekni k Üni versite’de ders ver mi ştir.
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3. 1. 5. Von Morgens bi s Mi tt ernachts
‘ ‘Von Mor gens bi s Mit ternacht s- Sabaht an Geceyarısı na’ ’, bir banka me mur unun
hayatı nı n bir t ek günü i çi n de ol sa, monot onl uğu kır mak i st e mesi ni n hi kayesi dir.
Me mur üzeri ne geçirdiği para il e büyük şehre kaçar. Onun i çi n bu şehir aynı
za manda yüzeysel zevkl erl e t anı ml an mı ş bir dünyaya da giriştir. Altı günl ük bi r
bi si kl et yarışı, ku mar hane, bar ve gece kul übü, kı saca para il e sahi p ol unan büt ün
zevkl er me mur un hi z met i nde ol ması na rağ men, bunl ar dan geri ye boşl uk ve yal nı zlı k
kalır. Tat mi n ol mayan me mur un kaçı şı t ut kusu hali ne gel mi ştir. Tanı ştı ğı kadı nl arı n
yüzl eri, öl ümün yüzüdür. Ger çekt en de, bir ara sırrı nı açı kl adı ğı bir kadı n, başı na
konan ödül ü al mak i çi n onu i hbar eder. Me mur polisi n eli ne geç mekt ense kendi ni
öl dür meyi terci h edecektir.

Resi m 3. 5. Von Morgens bis Mitternachts (1920, Karl hei nz Marti n)
Yönet menli ği ni Karl heinz Marti n’i n ( 1888- 1946) yaptı ğı 1920 yapı mı ‘ ‘ Von
Mor gens bi s Mitt ernacht s’ ’, Al manya’ da sıradan seyircil ere asl a ul aşa ma makl a
beraber, ‘ ‘ Cali gari’ ’ni n yanı nda en di kkat çeki ci si ne mati k dı şavur u mcu i fadel er den
biri ol muşt ur. Bel ki de bu sebept en, il gi çeki ci rekl a m ka mpanyal arı na ve bası nı n
fil me ilişki n yazıl ara geni ş yer ver mesi ne r ağ men dağıtı mcıl ar fil mi dağı t ma mı şl ar,
fil mi n sadece özel gösterilerde seyredil ebil mesi ne sebep ol muşl ar dır. Lähn’ ün
(1996a) yazdı ğı na göre, 1922’ de Müni h’t e gösteril di ği ve seti n başarılı bul unduğu
bili nmekt edir. 1922 Ar alı k’ı nda, Tokyo’ da Hong-za Sal onu’ nda da gösteril mi ştir.
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Uzun sür e büt ün kopyal arı nı n kaybol duğu zannedil en ‘ ‘ Von

Mor gens bi s

Mi tt ernacht s’ ’nı n bir kopyası Tokyo’ daki Ul usal Fil m Mer kezi’nde bul un makt adır.
‘ ‘Dr. Cali gari’ ’yi t aklit eden fil mf ur yası nı n bir ür ünü ol makl a birli kt e, ‘ ‘Von Mor gens
bi s Mitt ernacht s’ ’, Cali gari z m’ den ol dukça f ar klı bir yer de dur ur. ‘ ‘ Dr. Cali gari’ ’
gerçekt en yol a çı kar ve hi kayesi ni daha i yi anl at abil mek i çi n düşsel bi r at mosfer
ol uşt ur ur. ‘ ‘ Von Mor gens bi s Mitt ernacht s’ ’ ise başl angı çt an iti baren, sıradan
seyircil eri n anl a m ver mekt e zorl anacağı dı şavur umc u ve f ant asti k bir dünyada geçer.
Bu dünya soyut mekanlar, renksi zli k, perspektifleri n abartılı, yüzeyl erin anl a mlı
kull anı ml arı il e şekillenmi ştir ve i zl eyi cil eri ‘ ‘ Cali gari’ ’deki gi bi açı kl ayıcı bir son
bekl e mez. Set t asarı mcı sı Robert Neppach il e kamer a man Carl Hoff mann’ı n uyu ml u
işbirli kl eri, boyalı yüzeylere mi mari anl a mda büyük değer kat mı ştır. ‘ ‘Caligari’ ’de ve
‘ ‘Von Mor gens bi s Mitt ernacht s’ ’da far klı karakt erde mi mari motifl eri n kull anıl ması
dı şavur u mcul uğun si ne mada belli kurall ara uyan t ut arlı bir stil değil, her fil m i çi n
tekrar yaratılan bir est etik ol duğunu bi ze t ekrar ispat et mi ştir. ( Lähn, 1996a)
3. 1. 6. Di e Strasse
‘ ‘Die Strasse- Sokak’ ’, kısaca kentt e yaşanan bi r geceni n hi kayesi dir. Hi kayeni n
kahra manı şehri n ı şı kl arı ve caddel eri n çeki ciliği t arafı ndan başt an çı karıl mı ş bir
er kektir. Fil mi n başl angıcı nda eşl erden di ğeri caddeyi ol duğu gi bi seyreder ken,
ci nsel bakı mdan hayal kırı klı ğı na uğra mı ş er kek i çeri sı zan ı şı k il e büyül enir,
evlili ği n t ü m yükünden kurt ul arak özgürl ük, zevk ve eğl ence sunan sokağa çı kar.
Küçük bir me mur ol an ada m, sabaha karşı yenik ve hayal kırı klı ğı na uğra mı ş bir
şekil de eve dönecek ve karısı nı n t ek bir kelime s öyl e meksi zi n, ı sıt arak önüne
koyduğu, dün akşa mdan kal an ye meği yi yecektir.
Fil mi n kahra manı nı n macera i st eği ni ansı zı n uyandıran şeyl er şehri n bi ze s unduğu
başt an çı karı cı i majl ardır aslı nda. Başl angı ç sahnesi nde, şehri n ı şı kl arı göl gel eri n
arası ndan süzül erek, al acakaranlı k odanı n i çi ni dol dur ur. Me mur pencereden dı şarı
bakar ken kenti i ç i çe girmi ş bi nl erce süpri zi i çeren bir hedi ye paketi gi bi gör ür. Önce
dükkanl arı n vitri nl eri, rest oranl ar, sonra da yol dan geç mekt e ol an çeki ci bir kadı nı
izl er kahra manı n gözl eri. Oysa bir süre sonra şehir, bir gözl ükçü dükkanı nı n r ekl a m
tabel ası ol an dev gözl ükleri n, hayat kadı nı n t uzağı na düş mekt e ol an me muru i zl edi ği
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fil mi n o en ünl ü sahneleri nden biri ndeki gi bi, tuhaf ve t ehdit edi ci karakt erl erl e
dol acaktır.

Resi m 3. 6. Di e Strasse (1923, Karl Grüne)

Resi m 3. 7. Di e Strasse (1923, Karl Grüne)
Karl Gr üne’ ni n ( 1890- 1957) yönet menli ği ni yaptı ğı 1923 yapı mı fil m, 1. Dünya
Savaşı’ndan önce de set t asarı mı konusunda belli bir üne sahi p ressam Lud wi g
Mei dner’i n ( 1884- 1966) tasarı ml arı il e i zl eyi cil er üzeri ne görsel yönden güçl ü et kil er
bırak mı ştır. Gr üne ve Mei dner, şehri n çeki ciliği ni bir ill üzyon gi bi ver mi şl erdir.
( Neu mann, 1996e) Hayat dol u ve r enkli ‘ ‘sokak’ ’ı n büyüsü, kahra manı n i çi ne
gir mesi il e bozul uver mi ştir. Sokak, birdenbire sadece genel bir al an ol makt an çı k mı ş,
güvenil mez, karanlı k ve t eki nsi z bir yer ol muştur. Mei der kentt eki bi nal arı masif
duvarl ar ve küçücük pencerel er ol arak t asarla mı ş, aral arı ndan daracı k yoll ar
geçir mi ş, izbe arkabahçeler yerl eştir mi ştir.
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‘ ‘Die Strasse’ ’de, cadde ve döl yat ağı ol arak evi n birli kt e i şl endi ği ni görür üz. Ana
karakt er, caddeni n kendisi ni ‘ ‘sal yangoz kabuğu’ ’ evi nden kurt ar ması nı bekl er ken,
sokak birden neşeli şeytanl ar il e dol up t aş maya başl a mı ştır. Neu mann’ın deyi mi yl e
(1996e) ‘ ‘cadde, kana t ehli keli bir uyuşt ur ucu enj ekt e eden bir i ğne gi bi dir.’ ’
Kahr a manı mı zı n fil mi n sonunda ul aştı ğı evi yse artı k bir şat o, di nl en mek i çi n bir
sı ğı naktır. Topl u m bili mci Si egfri ed Kr acauer sokağı sı kça ‘ ‘yanlış u mutl arla dol u bir
a mbar’ ’ ol arak t anı ml amı ştır. Ona gör e ‘ ‘ Uyan mak üzere ol an sessiz yaratı kl ar
kapit alist kenti n bu yanl ış u mutl arı nı yok et mek üzeredirl er.’ ’ ( Wei hs mann, 1997)
‘ ‘Die Strasse’ ’ni n kenti, Kracauer’i haklı çı karır.
1947’ de Kr acauer’i n yazdı ğı na göre: ‘ ‘Fil ml er şehirdeki hayatı n anarşist t arafları nı
tanı mak yeri ne, şehri or man kurall arı nı n geçerli ol duğu, caddel eri nde oynanan
oyunl ar da i nsanl arı n mutl ul uk ve suni seks ilişkil eri aradı kl arı yerler ol arak
tasarlayı p, pr ot est o et mişl erdir.’ ’ ( Neu mann, 1996e) ‘ ‘ Di e Strasse’ ’ de mi mari ye
ol u ms uz anl a m yükl eyen bu fil ml eri n en öne mlil eri nden biri ol muşt ur.
3. 1. 7. Das Wachfi gurentcabi net
‘ ‘Das Wachfi gurent cabi net- Bal mu mundan İ nsan Heykell eri Müzesi’ ’in öyküsü, hal ka
göst erilecek bal mu mundan i nsan heykell eri hakkı nda t anıtı m kartl arı yaz ması i çi n
kiral anan genç bir ada mı n hi kayesi dir. Har un el Reşi d ve Kor kunç I van hakkı ndaki
hi kayel eri bitirdi kt en sonra, genç yazar müzesi ndeki masası nda uyuya kalır.
Rüyası nda Karı ndeşen Jack’i n mu myası canl anır, onu, kı z ar kadaşı nı ve müze ni n
sahi bi ni n kı zı nı, şehri n dı şavur u mcu bir bi çi mde bozul muş caddel eri nde koval a maya
başl ar.
Ki mi gör üşl ere göre ‘ ‘ Cal gari’ ’ ekspresyoni z mi n şöhreti ni, hast a bir zi hnin r üyal arı
ol arak göst ererek köt üye kull an mı ştır. ( Neu mann, 1996f) Yönet men Paul Leni’ ni n
(1885- 1929) yakl aşı mı ysa, ekspresyoni st fil m dili ni n i mkanl arı nı keşfet mekt edir.
Kasaba ve bal mu mu heykell eri n ser gil eneceği fuar al anı, gerçek hayatta da, genç
yazarı n kabusunda da aynı açı sal bozul muşl uğa sahi ptir. Leni, ka mer a manı Hel mar
Lerski’ni n yar dı mı yl a yeni bir çevreni n bi ze sunduğu pot ansi yell erl e oyna mı ş,
gel eneksel, riji d aydı nl at mayı ve ‘ ‘ Cali gari’ ’yi karakt eri ze eden ti yatrodan alı n mı ş
ka mer a açıl arı nı ar kası nda bırak mı ştır. Bir kaç sahne i çi n oyuncul ar si yah kadife
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per del eri n önünde oyna mak zor unda kal mı şl ar, böyl ece fil m i çi nde Leni’ ni n
çi zi ml eri fil mi n i majl arı ile üst üst e bi ndirilerek kullanıl abil mi ştir.

Resi m 3. 8. Das Wachsfigurenkabi nett (1924, Paul Leni)
Fil mde, Har un el Reşid ve Kor kunç I van’ı n hi kayel eri ni n geçti ği yerl er, bu
karakt erl eri n t ari hsel ol arak gerçek ort a ml arı yken, bal mu mu heykell eri n sergil endi ği
ve hi kayeni n başl adı ğı müze il e fi nal deki kabus sekansı ekspresyoni st me kanl ar da,
mi mari ol arak bozul muş ve t eki nsi zce aydı nl atıl mış yerl erde geç mekt eydi. ‘ ‘ Der
Cabi net des Dr. Cali gari’ ’de Cali gari’yi oynayan Wer ner Kr auß’ un Karı ndeşen Jack’i
canl andırdı ğı fil m, genel ol arak ‘ ‘ Cali gari’ ’ni n i zinden gi den ekspresyoni st fil ml eri n
sonuncusu ol arak kabul edil ebilir.

3. 2. Sonuç
Gör ül düğü gi bi, büt ün bu fil ml er de dı şavur u mcul uk il e mi mari, kaba ve saldırgan bi r
tavır içi nde ol muşt ur. Bahr’a göre (1998) bunun nedeni:
Onun kendi ni i çi nde bul duğu koş ull arda aran malı dır. Bunl ar gerçekt en de il kel, vahşi
i nsanlı k koşull arı nı n aynı sı dır… Doğadan kor karak kendi i çi nde bir sı ğı nak arayan il kel
i nsan gi bi, bi z de r uhu muzu yut mak i çi n bekl eyen bir ‘ ‘uygarlı k’ ’tan kaç mayı seç mek
zor undayı z.
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Ancak, nasyonal sosyaliz m il e bu fil ml er arasında bağl ar kuran Lott e Ei sner ve
Si egfri ed Kr acauer gi bileri ni n yazdı kl arı üzeri ne de düşün mek gerekir. Kitabı ’ ’ Von
Cali gari zu Hitl er’ ’de, Kr acauer bili nçli veya bili nçsi z ol sun, 1920’l erde Al man fil m
yapı mcıl arı nı n Nasyonel Sosyali z m’i n yüksel mesi nde Bahr’ı n deği ndi ği uygarlı kt an
kaç ma t e ması yüzünden roll eri ol dukl arı nı öne sür müşt ü. ‘ ‘ Cali gari, tiranlık ve kaos
arası nda bocal ayan bir ruhu ser gil edi kçe, hal k moder n sanat il e tiranlık ve kaos
arası nda bağl antı kur muşt ur’ ’ di ye yaz mı ştı Kr acauer. ( Rhode, 1976) Özt ürk’ ün
(2002) Kr acauer’den akt ar dı ğı na göre, görsel müke mmelli ğe ul aş mayı ön pl ana al an
Al man yönet menl eri ni el eştiren Kr acauer, ‘ ‘ Nazil eri n i kti dara gelişi ne kadar bir
uyur gezer gi bi gör ünt ül eri n peşi nden koşt ul ar, fil ml eri ni n politi k et kil erini di kkat e
al madıl ar’ ’ di yerek Al man dı şavur u mcul arı hakkı nda fi kri ni belirtti kt en sonra şunl arı
ekl e mi şti:
Onl arı n fil ml eri nde Al manya’nı n bu döne mi ndeki kara msar ort a m, güvensi zli k, kor ku ve
ezi kli k açı k bir bi çi mde yer al ma kt adır. Bi r yandan tiranl ar, öt e yandan s okağa dökül müş
kal abalı kl ar ve çar esi z birey, acıl arı n, u mut suzl uğun kaderle açı kl an ması, mücadel eden
kaçarak i çe kapan ma t e mal arı bu dur u mun fil ml ere yansı ması ydı. Yönet menl eri n
st üdyol ara kapan mal arı bil e, t ek çareyi kendi kabuğuna çekil mekt e bul arak, de mokrasi
uğr una mücadel eni n yanı nda yer al mayan ort a sı nıfı n tavrı nı anı msat makt adır.

Bi zce, dı şavur u mcul ar i çi ne düşt ükl eri u mut suz dur u mu so mutl aştırı yorlar, zi hni n
kendi ni gerçekl eştirebilme yet eneği üzeri ne çalış mal ar yapı yorl ar dı. Onl arı n t ü m
stillere ol an mer akl arı Nazi bağnazlı ğı il e çar pı cı bir t ezat i çi ndeydi. Hatt a
dı şavur u mcu fil ml er den alı nan met ar yall er Nazil er t arafı ndan, 1937’ de yapıl an
Dej enere Sanatl ar Fuarı’nda bil e sergil enmi şl erdi. ( Moritz, 1991)
Ancak önceki sayfal arda da deği ndi ği mi z gi bi, Ekspresyoni st fil ml eri n me kanl arı,
dı şavur u mcu mi marl arı n düşl edi kl eri mekanl ar dan bir hayli far klı ydı. Mi marl ar
başt an aşağı ya yeni bir insan, deği ş mi ş bir t opl um, yeni den canl andırıl an bi r yaşa m
düşü kur uyorl ardı. Bi rey, mi marlı k yol uyl a t ü müyl e yaratı cı ol abili yor ve yaratı cılı k
işl evi dol ayısı yl a da Tanrı’yl a özdeşl eşi yor du. Özelli kl e Br uno Taut gi bi ana
mal ze me ol arak ca mı seçen mi marl arı n t asarı ml arı, ekspresyoni st fil m me kanl arı nı n
göl gel eri yeri ne ı şı kl a dol makt aydı. Ör neği n, 1919’ da Das hohe Uf er adlı der gi de,
hayranı ol duğu şair Scheer bart’ı saygı yl a andı kt an sonra, Taut şöyl e yazı yor du
( Ri chard, 1984):
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Mi marl ar, i şt e dünyanı z. Sal t gör ke mlili k ve neşeyl e dol u, ent ellekt üel acıl ar dan ve
yapı ya karşıt herşeyden uzak ol an bu dünyaya gül ün. Paul Scheer bart, gözl eri ni zdeki
bağı açı yor ve si z daha önce göre medi kl eri ni zl e, karanlı ğı n ne kadar bunaltıcı ol duğunu
gör meye başlı yorsunuz.

Dünyaya, Taut gi bi mi marl arı n açı sı ndan bak mamı ş bil e ol sal ar, fil m yapı mcıl arı nı n
deneyl eri nden öğrenil ecek çok şey var dı. Önceli kl e, ekspresyoni st filml er i nsan
zi hni ni n mi mari il e nasıl ilişkil enebil eceği ni göster dil er. Günl ük hayat a ol u ms uz bir
bakı ş açı sı il e yakl aşan dı şavur u mcul ar, büt ün bu fil ml er il e i nsanl ara, tasarl an mı ş
i majl ar ol arak kendi kabusl arı nı gör dür dül er. (Schaal, 2000) Fil m, ve buna bağlı
ol arak mi marisi, kendi et kil eyi cili ği ni n özüne var dı. Bu hayat ile egonun
karşıl aş ması, dünyanı n mer kezi ne yapıl an kur gusal bir yol cul uk, za man ve mekanı n
içi ne yapıl an bir seyahatti. Sonradan gel en fil m setl eri ve fil m mi marlı ğı,
ekspresyoni st mekan- hücrel eri ni, onun abartılı perfor mansl arı nı n at mosferi ni, kor ku
dol u sosyal modl arı, dra mati k mi mari ve ı şı ğı kull anarak gelişti. Her büyük fil m
yönet meni, kent e ve mi mari ye ol u ml u ya da ol u msuz yakl aşsı n, hep bu benzersi zli ği
yakal a maya çalıştı. Sı klıkl a seçil en mekan, bi na ya da kent, ‘ ‘ Metropolis’ ’, ‘ ‘Sunset
Boul evar d’ ’, ‘ ‘ Manhatt an’ ’, ‘ ‘Ro ma’ ’ gi bi, fil ml ere kendi adı nı vererek ana karakt er
ol du.
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4. SĠ NE MA VE MĠ MARLI K ETKĠ LEġĠ MDE Ġ KĠ NCĠ AġAMA

Ekspresyoni st si ne mada ‘ ‘dışarısı’ ’ klişe anl a mı ile kor ku kaynağı hali ne gel mi şti.
Ancak, ‘ ‘ metropolis’ ’ veya ‘ ‘ megapolis’ ’leri n daha güçl ü kriti kl eri ni n yapıl ması yl a
birli kt e, Le Cor busi er (1887- 1965) veya Mi es van der Rohe ( 1886-1969) gi bi
mi marl ar bu kaoti k orta ma çözü ml er getirdi kçe, fil m endüstrisi de ‘ ‘cadde’ ’ ve
‘ ‘metropolis’ ’in pot ansi yeli ni keşfedi p, i deali ze et meye başl adı. Caddenin yal nı zca
çirki n, pi s, t ehli keli, kaoti k, anarşi dol u bir yer değil, r üya ve üt opyal arı n ger çek
ol duğu, burj uva karşıtı bir var ol uşun yaşanabildi ği özgür bir mekan ol duğu da
hatırlandı. Ancak bu döne m ol dukça kı sa sür dü. Yarı di nsel bir u mutl a daha i yi,
sosyalist bir gel ecekt e birleşen bazı i stisnal ar ol sa da, fil msel fant azil er genelli kl e
ol u ms uz fi kir ve vi zyonlar da bul uşt ul ar.
20. yüzyılı n başl arı nda çağdaş mi marl ar yeni bir mi mari stil geliştirdil er. Bi nal arı nı
akı cılı k,

hafifl etil mi ş dol ul uk ve boşl ukl ar, s oyut f or ml ar

ve endüstri yel

mal ze mel eri n alışıl madı k kull anı ml arı yl a t anı ml adılar. Bunun dı şı nda, sanatçıl ar yeni
bir kült ür ol uşt ur ma görevi ni de üstl eri ne aldıl ar. Moder ni st hareket 1920 ve
1930’l arda altı n çağı nı yaşadı. Mi marl ar kit ap ma nifest o ve ser gil erl e kendil eri ni
göst er mekl e kal madıl ar, başka di si pli nl erdeki sanat çıl arı da et kil edil er. Ro mancıl ar
ve pi yes yazarl arı, ultra- moder n çatı katl arı nda geçen oyunl ar yazdılar, moda
fot oğrafçıl arı f on ol arak t ransatl anti kl eri kull andıl ar. Çi zgi r o man çi zerleri süper
kahra mal arı nı f üt üristi k kentl eri n üzeri nde uçur dul ar. Oysa moder ni z m, kur ucul arı
içi n bazı est eti k değerl erden çok daha f azl ası, bir kırıl ma nokt ası, bir savaş çı ğlı ğı,
bir a mbl e mdi.
Hugh Ferriss ( 1889- 1962) The Ne w Yor k Ti mes Magazi ne’i n 19 Mart 1922
sayı sı nda ‘ ‘bi z’ ’ de mi şti, ‘ ‘yeni bir şehri n mi marlığı üzeri ne düşün müyor uz. Yeni bir
me deni yeti n mi marlı ğı üzeri ne düşünüyor uz.’ ’ ( Willis, 1986)
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Moder ni z m est eti k düzle mde fil m yapı mcıl arı i çi n çok çeki ci ydi. Moder ni st
mi marlı k gi bi, fil m di zaynı da kökende haci m, ışı k ve hareket’e bağl ı ydı. Fil m
yapı mcıl arı, yönet menl er, oyuncul ar ve sanat yönet menl eri fil ml eri ni n yetersi z kal an
görsel

yönl eri ni

geliştir mek

i çi n

moder nist

mi mari ni n

deneyi ml eri nden

yararl anabil ecekl eri ni kısa sürede kavradıl ar.
Ancak moder ni z m popül er sanatl ara, özelli kl e de en popül er ol anı na yani si ne maya,
yanlış bir şekil de adapt e edil di. Bunun en öne mli sonucu i se ironi k ol arak, ‘ ‘ moder n
bakı ş’ ’ın t opl umt arafı ndan kol aylı kl a kabul edil mesi ol du. ( Al brecht, 2000)
Moder ni st mi mari, il k deneyl er de i zl eyi cil ere daha i yi bir t opl umun haberci si ymi ş
gi bi sunul du. Ancak bu ‘ ‘daha i yi t opl um’ ’ moder ni st sanat çıl arı n hayal etti kl eri
t opl um değil di. Moder nist üt opyanı n bir r üyası var dı. Sı radan bir i nsan/işçi sağlı klı
evl er de yaşayacak, güneş al an f abri kal arda çalışacak, i şt en çı kı nca spor sal onl arı nda
egzersi z yapacaktı. ( Al brecht, 2000) Moder ni stler endüstri devri mi ni n beraberi nde
getirdi ği pr obl e ml ere çare bul mak i sti yorl ardı. Le Corbusi er 1923’ de ‘ ‘Yeni Bi r
Mi marlı ğa Doğr u’ ’ ( 1991) adlı eseri nde bu pr oble ml ere endüstri ni n kendisi ni n çare
bul acağı ndan söz et mi şti. Moder ni stl er i çi n bi naları n yüksel mesi ni n ki şisel hırsl arı
ile il gisi yokt u, sadece hı zl a art an ve şehirl ere akan nüf usun yerl eşi m sor unl arı nı
çöz mek i sti yorl ardı. Çatılarda t asarl adı kl arı hava al anl arı ki şisel birer fantezi değil,
i nsanl arı n bir yer den bir yere daha kol ay ulaşabil mesi i çi n yapıl an düşünce
egzersi zl eri ydi. Ferriss, The Ne w Yor k Eveni ng Post il e yaptı ğı bir söyl eşi de, üt opi k
kenti ni şöyl e anl at mı ştı (Wi llis, 1986):
Gel ecekt e, kenti n evri mi t ama ml andı ğı za man, Ne w Yor k’l ul ar gökl erde yaşa maya
başl ayacakl ar. Caddel er gökbahçel eri ne uzanacak ve i nsanlar gök golfü dersl eri al maya
başl ayacakl ar. Kı r havası i çin kent dı şı na çı k mak yeri ne, ‘ ‘yukarı’ ’ çı kacağı z. Kul e
bi nal arı n t erasl arı çocukl ara açı k havada oyna ma şansı verecek. Şehirdeki her kes açı k
havada daha f azl a vakit geçirecek. Hava hangarl arı yapıl acak ve uçakl ar, ot o mobill er
gi bi kull anıl acak.

Fil m yapı mcıl arı i se moder ni z mden bir ‘ ‘zengi nli k üt opyası’ ’ yarattılar. Fil ml er i şçi
evl eri yeri ne l üks villa ve çatı katl arı nı, fabrikal ar yeri ne endüstri ni n kapit alist
önderl eri ni n göz ka maştırıcı ofisl eri ni, spor kul üpl eri yeri ne de, gece kul üpl eri ni
göst erdil er. Moder n mi marlı k i zl eyi cil ere elit bir st andart, ul aşıl ması gereken çeki ci
bir hedef gi bi sunul du. Si ne ma 20’li ve 30’l u yıllar da moder ni st mi marlı ğa yeni bir
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perspektif kazandır makl a kal madı, görsel kitle sanatl arı nı n kitl el eri nasıl asi mil e
edeceği ne de alışıl ma mı ş bir örnek ol uşt ur du. ( Al brecht, 2000)
1916 ve 1924 yıll arı arası nda moder ni zi m dört öncüsü aracılı ğı yl a si nema ya gi riş
yap mı ş, f üt üri z m, ekspresyoni z m, Vi yana secessi oni st stili ve art -deko si ne maya
adapt e edil mi şl erdi. Si ne ma ve öncü sanatl ar ilişkisi nde bir sonraki devir, yani
moder ni st mekanl arı n si ne mada gözük meye başl a ması, 1924’ de Paris Fuar’ı nı n
öncesi nde başl adı. 1928 ve sonrası si ne ma ve moder ni z milişkisi nde i ki nci devr eyi
te msil edi yor du. Bu peri od, set t asarla ma i şleri ni n mi marl ardan çok, bu i şt e
uz manl aş mı ş a ma

pr ati k ol arak

moder ni st hareketi n i çi nde ol ma yan set

tasarı mcıl arı na veril di ği saf haydı. 1928’i i zl eyen on yıl da moder ni zm si ne ma
dekorl arı nı n vazgeçil mez öğesi ol du ve popül erli ği ni n zirvesi ne ul aştı. 1920 ve 1930
arası nda moder ni z m‘ ‘ Ul usl ararası Üsl up’ ’a yakı şır bi çi mde he m Avr upa’ da he m de
Ameri kan fil ml eri nde kull anıl mı ştı. 1930’ dan sonra ağırlı kl a Ameri kan fil ml eri nde
kull anılır ol du. Dünya film pi yasası nı eli nde t ut an beş ül ke, Fr ansa, Al manya, İt al ya,
Sovyetl er Bi rli ği ve ABD ar ası ndaki yarışt an ABD gali p çı kmı ştı. Di ğer t araft an
Holl anda gi bi moder n mi marlı ğı n li der ül kel eri nden biri, ul usal bir si ne ma endüstrisi
ol uşt ur maya yet meyen küçük nüf usu ve zayıf ekono mi si yl e yarışa dahi gire me mi şti.

4. 1. Moderni st Mi mari ni n Si ne maya Gi riĢi
‘ ‘Das Cabi net des Dr. Cali gari’ ’ Birl eşi k Devl etler’de başarı el de ede medi. 1921’ de
Loui se Dell uc’ un çabal arı yl a Fr ansa’ da göst erilmesi i se, si ne mada bir Paris- Berli n
hattı ol uş ması na yol açtı. Jean Epst ei n ve

Mar cel

L’ Her bi er’i n fil ml eri

ekspresyoni z mden et kilendil er. L’ Her bi er ‘ ‘ Don Juan et Faust’ ’ fil mi yl e ( 1922)
dı şavur u mcul uk ve kübi z mi birl eştirdi. 1924’e kadar Avr upa fil msahnesi nde bir kaç
tasarı mcı, savaş öncesini n set dekorl arı nı n ege menli ği ni kır maya ve si ne ma
dünyası nı moder ni z mil e t anı ştır maya çalı ştı. Bunlar arası nda Joseph Ur ban, Cecill e
De Mill e’ni n ‘ ‘The Affairs of Anat ol’ ’u ( 1921) i çi n art-deko t asarı ml ar yapan Paul
Poiret, Paul Iri be ve Nat acha Ra mbova sayıl abilir. 1920’l eri n sonl arında Al man
si ne ması dı şavur u mcu psi kol oji k t e mal ar dan, yaşa mı ol duğu gi bi akt aran gerçekçi
fil ml ere yönel di. Yeni nesnel cili k ( Neue Sachli chkeit) adı veril en bu yöneli mi n en
öne mli te msil cisi G. W. Pabst (1885- 1967) ol du.
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He m Avr upa’ da, he m de Ameri ka’ da öncü sanatl arı n set di zaynları sı kça
kull anıl ması na rağ men Fr ansa moder n mi marlığı n avant ajl arı nı si ne ma per desi ne
taşı yan il k ül ke ol du. 1921’ de Loui s Dell uc dünyanı n il k fil m sanatları der neği
CAS A’ yı kur du. Der neği n kur ucul arı si ne mayı me vcut sanatl ar i çi nde doğr u yeri ne
koy mayı ve et kil eyi cili ği i çi n güçl ü görsel efektlere i hti yacı ol an sessi z si ne mayı
kull anarak t asarı ml arı nda yeni fi kirl ere ul aş mayı a maçl adıl ar. CASA’ nı n kur ucul arı
si ne ma per desi ni bir ressa mı n t uali ne benzettiler, sıradışı f ot oğraf t ekni kl eri ni,
moder n yönt e ml eri kullanarak deneyl ere giriştiler. Füt üri z m, ekspresyoni z m ve
sürreali z m aynı pot ada eritil di ve Fr ansa’ nı n zengi n fil m gel eneği ne büyük kat kı da
bul unul du. ( Al brecht, 2000) Fr ansa ve dünyada sine ma ve mi marlı k deni nce akl a il k
gel en i si ml er den biri yse Robert Mall et- St evens ol du. Mall et- St evens 1930’l ar da
si ne ma ve mi marlı k üzerine düşünen ve yazan en öne mli mi marl ar arası nda yer al dı.
4. 1. 1. Robert Mall et- Stevens
Mart

1886’ da

Paris’de

doğan

Robert

Ma llet- St evens,

çocukl uğunu

Pari s

yakı nl arı ndaki Mai sons-Laffitte’de geçir mi ş, burada 17. yüzyıl dan kal ma, t asarı mı
Ma nsart t arafı ndan yapılan bir şat o üzeri nde büyük et ki bırak mı ştı. Çocukl uğunda,
Br üksel’de yaşayan, geni ş bir i zl eni mci koll eksi yona sahi p dedesi il e bir sanat
uz manı ol an babası ndan çok et kil endi Mall et-St evens. Mesl ek seç mek zor unda
kal dı ğı za man da yeni öğreti m met otl arı nı n ve rasyonel düşünceni n egeme n ol duğu
Paris’deki Écol e Spéci ale’ yi t erci h etti. Okul dayken, adı nı Brit anya’ daki küçük bi r
kasabadan al an bir kit ap bil e yazdı: ‘ ‘ Guérande’ ’. Ki t ap sanatı n evri mi ni anali z et me
çabası ndaydı, sanat çı nı n r uhunu ol uşt uran ana pr ensi pl eri açı kl a maya çalışı yor,
Mal l et- St evens’ı n geo metri dünyası ndan özü msedi ği for mal keşifl eri ni gösteri yor du.
Aynı günl er de Mall et- Stevens’ı n dayı sı, Ott o Wa gner’i n öğrenci si ol an mi mar Josef
Hoff man’ dan kendi evi ni i nşa et mesi ni i st e mi şti. Ot t o Wa gner t ü m sanat f or ml arı nı
birli kt e kull an ması yl a ün kazan mı ş bir sanat çı ydı. Hoff man da ‘ ‘St ocl et Konağı’ ’nı
onun i zi nden il erl eyerek t asarladı. Önce konağı i nşa etti, mobil yal arı t asarladı,
ar dı ndan Bayan St ocl et’i n el bise ve mücevherl eri ni yaptırdı, bunl arı günün belli
saatl eri nde, evi n belli odal arı nda, gün ı şı ğı nda ya da el ektri k ı şı ğı nda kull an ması
konusunda ona zor unl ul ukl ar getirdi. Bu ‘ ‘t opl a m sanat’ ’tı. ( Vaill ant, 1997) İl erl eyen
yıll arda Hoff man’ı n Mallet- St evens üzeri ndeki et kisi daha i yi anl aşılacaktı.
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Robet Mall et- St evens parlak bir öğrenci ol arak di pl oması nı al dı kt an sonra bi r süre
Avr upa ve Ameri ka’ da çalış mı ş, 1. Dünya Savaşı boyunca da hava kuvvetl eri nde
çalışarak maki ne rasyonali z mi ni n öne mli nokt aları nı öğren mi şti. Savaştan sonr a,
işi ni n başı na döndüğünde, Josef Hoff man gi bi, müşt erileri ne t avi z ver me mesi
yüzünden, bi na i nşa ede me mi ş ol sa da, dekorat ör ol arak ün kazandı. Bu günl er
Fr ansı z sanat çıl arı n De Stijl, Bauhaus gi bi akıml ar il e t anı ştı ğı günl erdi. 1920’ de
Mal l et- St evens, Ray mond Ber nar d, Henri Di a mant - Ber ges ve Mar cel L’ Her bi er il e
tanıştı, böyl ece fil ml er i çi n set di zaynl arı yap maya başl adı. Ri cci ott o Canudo il e
birli kt eli ği süresi nce, kendi mi mari araştır mal arı il e si ne ma arası ndaki bağl antı
kur ul abil eceği ni gör dü. Canudo’a, Cl ub des a mi s du 7i è me art il e La Ga zett e des 7
arts’da ve 1924’ de yayı mladı ğı manifest osunda yardı m etti.
Cl ub des a mi s du 7i è me art üyesi ol an Mar cel L’ Herbi er Fransı z si ne ması nı n gücünün
Fr ansı z kült ür üne bağlı ol duğuna i nanı yor du. Böyl ece bir fil m yap mak i çi n gerekli
t üm sanat koll arı nı bir araya getirdi, fi nans kaynakl arı bul du ve 1924’ de ma ni fest o
fil mi ‘ ‘L’Inhu mai ne’ ’ye başl adı. Mall et- St evens fil mi n sanat direkt ör ü ol du. Onun
içi n st üdyo t ü m sanat sal f onksi yonl arı n bir ar aya gel di ği bir fabri ka gi bi ydi ve fil m
setl eri bu f ar klı akti vit eleri t est et mek i çi n benzersi z bir fırsattı. Ayrı ca bu yoll a
sanatı nı daha geni ş kitlelere ul aştırabilir, moder nist sanatı kitlel erl e bul uşturabilirdi.
( ÇalıĢl ar, 1999)
Mal l et- St evens, si ne ma endüstrisi i çi n çalış maya başl adı kt an sonra za man i çi nde bazı
genel krit erl er belirl edi ve bunl arı yazarak t artışılabilir hal e de getirdi. Ona göre, bir
fil m di na mi k bir el e man ol an oyuncu il e, st ati k bir el e man ol an seti n birleşi mi nden
doğuyor du. ( Wout ers, 1990) Onun i çi n bir fil mi n konusunun çağdaş ya da t ari hsel
ol ması arası nda kur ul acak setl eri n genel mantı ğı açısı ndan bir far k yokt u. Ona gör e
sadece i ki t ür set var dı, gerçekçi ol anl ar ve bir at mosferi çağrıştıranl ar.
1933’ de Le Cor busi er fil m est eti ği ni n ‘ ‘gerçeği n r uhunu’ ’ kucakl adı ğı nı söyl e mi şti.
( Vi dl er, 1996) Sıradan bir fil m, seçil en ka mera obj ektifi, haci msel oyna mal arl a
gerçeği, gerçeği n kendi si nden daha çok yansıtabilirdi. Sanat yönet meni i yi bir
gözl e mci, ka mer a i yi bir det ay t opl ayı cı ydı. Fi l mi n yapı mcı sı her i ki si yl e de
oynayabilirdi. ( Vaill ant, 1997)
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Savaşt an sonra, ekono mi k kri z, maki nel eş meni n artışı ve moder n stili n doğuşu daha
basit ve daha soyl u bir mi marlı ğı beraberi nde getirdi. Mall et- St evens, önceli kl e
moder n bir şekil de, kendi döne mi ni yaşayarak t asarl a mak i sti yor du. Forml ar uyu m
içi nde ol acakl ar dı, bunun anl a mı da bi çi ml eri n doğr u yerl eri nde ol masıydı. Önce
1923- 24’ de pol yval ent bir model üzeri nde si ne mada uygul adı ğı t eori k yakl aşı ml arı
dene mi şti. Zat en kendi si de çi zi ml er ve maketl er yapan, yaptı kl arı nı deva ml ı
deği ştirerek dene mek i steyen bir mi mar ol arak t anı nmı ştı. Deneyl eri ni n sonucunda
bi na cephe ve pl anl arı nı bir kare il e onun i çi ne çizil mi ş bir daireye ot urt arak, yat ay,
düşey ve 45 dereceli k açılardan kur duğu ağı n i çi ne konstrüksi yonunu kurma ya kar ar
verecekti. Mall et- St evens düşündükl eri ni hayat a geçir mek i çi n büyük bir şans ol an
Noaill es Vill ası’nı 1924’de i nşa et me fırsatı nı bul du. 9 Bu yapı yı, i ç il e dış mi mari
arası nda birli kt eli k kurarak t asarladı. Bi r mi mar ol arak si ne maya artisti k öl çül eri ni
ver mi şti, moder n mi marlı ğı nı da f ot oj eni k bir mi marlı k yaptı. Her ne kadar Mall et St evens fil m mi marisi ile gerçek mi mari ni n farklı ol duğunu söyl ese de, Noaill es
Vi ll ası bir fil m seti gi bi ka mer a hareketl eri ne i zi n verecek şekil de t asarl a mı ştı.
( Vaill ant, 1997) Bu, kı sa bir süre sonra, bir başka büyük sanat çı t arafı ndan da
ispatl anacaktı.
Charl es de Noaill es, 1928’ de Man Ray’ den bu kübi st vill a il e il gili bir fil m
çek mesi ni ri ca edecekti. Fil m yal nı zca mi mari hakkı nda ol mak zor unda değil di.
Dekorasyon, moder n sanat veya çağdaş yaşa m hakkı nda da ol abilirdi. ( Vaill ant,
1997) Man Ray ( 1890-1976) bu fil mi Mall et- Stevens’ı n set t asarı mcı sı ve mi mar
ol arak er de ml eri ni sunarak da yaptı, ort aya her i majı n bir t abl o ol duğu a ma bu
tabl ol arı n koca man t ek bir hareketi ol uşt ur duğu, bir fil m çı kar dı: ‘ ‘Les Myst ères du
chât eau Dé- Şat onun Gi zemi’ ’. Bu aynı za manda Man Ray’i n son fil mi ydi.
Aynı yıl Robert Mall et-St evens moder n mi marlık ve si ne ma hakkı ndaki il k kit ap
ol an ‘ ‘ Le Décor Moder ne au Ci né ma’ ’yı, döne mi n öne mli art-deko set örnekl eri il e
moder ni st setl eri ni bir araya t opl ayarak yazacaktı. Kit abı nda günün fil m setl eri nde
kull anıl an de mode ol muş ‘ ‘tari hsel’ ’ setl eri yeri yor, moder n t asarı ml arı nın i se i çi nde
za mparalı k yapıl an gece kul üpl eri sahnel eri nde kull anıl ması ndan şi kayet edi yor du.
Si ne mayı gerçek bir sanat ol arak el e al an fil ml er i se övül üyor du. ( Vaillant, 1997)
Mal l et- St evens’ı n t asarımcıl arı ndan biri ol duğu 1924 yapı mı ‘ ‘L’Inhumai ne’ ’ de

9

Mall et- St evens daha sonral arı İstanbul’da Meci di yeköy Li kör Fabri kası’nı da tasarl ayacaktı.
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1920’l eri n sanatı nda altı çokça çi zil en t eknol oji k i yi mserli ği n en çabuk far kedil di ği
ör nekl er den biri ydi zat en.
4. 1. 2. L’Inhu mai ne
L’I nhu mai ne, bili m kurgunun, bir aşk hi kayesi ve gerili m il e birleştiril di ği
kar makarışı k bir fil m ol arak t anı ml anabilir. Bi r şarkı cı ve f e mme f at al e ol an Cl aire
Lescot’a İsveçli bir bilim ada mı Ei nnar Norsen, bir Hi nt Prensi ol an Dj or ah - ve
başka pek çok zengi n i ş ada mı - t arafı ndan kur yapıl makt adır. Fil mi n hi kayesi Cl aire
Lescot’un zarif vill ası nda, soğuk kal plili kl e i ki er keği n duygul arı yl a oynadı ğı
sahnel erl e başl ar. Norsen, Cl aire’ni n kendi si ne karşı ol an duygul arı nı ölç mek i çi n,
saht e bir i nti har sahnel er. Lescot, Norsen’i n i nti harı ndan dol ayı kendi ni soru ml u t ut ar
ve Norsen’i sevdi ği ni anl ar. İ ki yeni aşı k birbirleri ne kavuşt ukt an sonra, Norsen,
Cl aire’e l aborat uvarı nı gezdirir, et kil eyi ci bul uşl arı nı göst erir. Bunl ar dan biri
Cl aire’i n söyl edi ği şar kıları t üm dünyaya di nl et ebil eceği çok geliş mi ş bir r adyodur
ör neği n. Şar kı cı bu ma ki ne il e di nl eyi cil eri n reaksi yonl arı nı da ekran üzeri nde
görebil mekt edir. Cl aire ve bili m ada mı nı n mutl ul ukl arı nı haz mede meyen Hi ntli
prens, Cl aire’i t uzağa düşür ür ve Cl aire prensi n yılanı t arafı ndan ı sırılarak zehirl enir.
Fi nal sahnesi nde, bili m ada mı, hareket eden maki nel eri yl e, köpükl er çı karan
ki myasal maddel eri yl e, üst üst e bi ndiril mi ş ı şı k ve el ektri k efektl eri yl e ner edeyse
canl anan l abar ot uvarı sayesi nde onu kurt aracaktır.
Vi yanalı

mi mar

Adolf

Loos

( 1870- 1933), ‘ ‘L’Inhu mai ne’ ’ni n

1924’ deki

göst eri mi nden çok et kil en mi ş ve ‘ ‘bu moder n t ekni ğe yazıl mı ş şaşkı na çeviri ci bir
şiir’ ’ di ye yaz mı ştı. ( Al brecht, 2000) Ancak çoğunl uk fil mkarşısı nda onun duyduğu
heyecanı duy mayacaktı. Fil mde kull anıl an i nce i şçili kli i ç mekanl ar ve t asarl an mı ş
mi maril er gerçekt en et kil eyi ci ydi. Ancak hi kayeni n kar maşı klı ğı mi mari ye de
yansı mı ştı. Fil m önce gel eneksel konusu il e avangar d dekorl arı nı n arası ndaki
öl çüsüzl ük sebebi yl e, sonra da f ar klı set t asarı mcıl arı nı n fil m i çi n yaptı kl arı
tasarı ml ar arası ndaki uyu ms uzl uk nedeni yl e el eştiril di. ( Monchaux, 1996) Mall etSt evens’ı n saf geo metri k cephel eri il e, Caval canti’ni n sıra dı şı art-deko i ç me kanl arı
ta m bir t ezat i çi ndeydiler. Cl aude Aut ant- Lara’nı n ekspresyoni st kı ş bahçesi ve
Fer nand Léger’i n t asarladı ğı l aborat uvar al etl eri de birbirl eri il e t a mame n il gi si z
tasarı ml ar dı. 1968’ de basıl an bir söyl eşi de L’ Herbi er set konusundaki seçi ml eri ni n
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a macı nı n Fr ansa’ da yapılan ünl ü Dekoratif Sanatlar Fuarı’ndaki ser gil eri n bir özeti ni
yap mak ol duğunu söyl eyecekti. ( Monchaux, 1996)

Resi m 4. 1. L’Inhu mai ne - Nol sen’i n Evi (1924, Marcel L’ Herbi er)

Resi m 4. 2. L’Inhu mai ne - Laborat uvar (1924, Marcel L’ Herbi er)
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Resi m 4. 3. L’Inhu mai ne - Nol sen’i n Evi (1924, Marcel L’ Herbi er)
Mar cel L’ Her bi er’i n ( 1888- 1976) yönetti ği ‘ ‘L’Inhu mai ne’ ’, farklı di si pli nlerden pek
çok sanat çı nı n katılı mı yla Paris Fuarı’ı ndan bir sene önce çekil mi şti. Caval canti’ni n
sanat yönet menli ği nde, Cl aude Aut ant - Lara ( 1901- 2000) bahçe di zaynl arı, Robert
Mal l et- St evens bili m ada mı nı n l aborat uvarı, Fer nand Léger ( 1881-1955) i se
laborat uvarı n i ç dekorasyonu i çi n çalış mı ştı. Set t asarı ml arı nda Le Cor busi er’i n
yadsı nmaz et ki si var dı ve bu et ki, moder n mi marlı k il e çağdaş sanatın birl eşi mi,
fil me yüksek nit eli kli bir gör ünt ü sağlı yor, ‘ ‘yüksek’ ’ sanatl ar il e popül er sanatl ar
arası ndaki köpr üyü sağl aml aştırı yor du. ‘ ‘L’Inhu mai ne’ ’, setl eri n mi marl arın aklı ndan
geçen mi mari moder ni zm i l e ört üşt üğü ender fil ml er den biri ydi aynı za manda.
Cl aire, kendi villası nda t a m bir güvenli k i çi ndeyken, Norsen, kendi l aborat uvarı nda
ta m bir haki mi yet kurmuşt u. Karakt erl eri n başl arı nı bel aya sokt ukl arı za manl ar
kor unaklı sı ğı nakl arı nı ter kedi p, şehre i ndi kl eri anl ar dı. ( Monchaux, 1996) Bi r kaç
sene sonra, Mar cel Her bier’i n bir başka fil mi ‘ ‘L’Ar gent’ ’ (1928) si ne manı n bi r başka
pot ansi yeli ni; ki neti k detayl arı yani hareketi n kompozi syon i çi nde di na mi k bir öğe
ol arak kull anı mı nı keşfedecekti. ( Al brecht, 2000)
Ondan önce i nsan hareketl eri ne dekor ve kost üml eri kull anarak atıft a bul unan il k
yapı msa, Yakov Pr ot azonov’ un ‘ ‘ Aelit a’ ’ (1924) adlı, Marst a geçen bi li m kur gu
fant azisi ol muşt u.
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4. 1. 3 Aelita
‘ ‘Aelita’ ’ (1924) genç Sovyetl er Bi rli ği nde bilim kur gu

r o manl arı nı n yüksel en

popül eritesi ni si ne mal ara t aşı yan fil mdir. Sovyetl erdeki il k bili m kur gu fil mi
ol ması nı n yanı nda, dünyadaki en er ken bili m kur gu ör nekl eri arası ndadır, he m
Rusya’ da, he m de yurt dı şı nda büyük il gi gör müş, Ser gei Ei senst ei n’ı n ‘ ‘Bronenoset s
Poti omki n- Pot e mki n Zı rhlısı’ ’na ( 1925) kadar da dünyada en bili nen Rus fil mi ol arak
yeri ni kor u muşt ur. Fil mi n yönet meni Jakov A. Pr ot azanov ( 1881- 1945) devri m
yıll arı ndan önce de başarılı bir fil m yapı mcı sı ydı. Pek çok Rus ent ellektüeli gi bi 1 0
Eki m Devri mi’ ni n çal kantılı yıll arı nda ül keyi t erk et mi ş ve Avr upa avangar dı nı n
mer kezl eri Berli n ve Paris’e git mi şti. 1923’ de kendi si ne yapıl an çağrı yı kabul
ederek, Mos kova’ ya dönmüş, altı yıl da on fil mçek mesi i çi n kendi si il e anl aşıl mı ştır.
‘ ‘Aelita’ ’ işt e bu fil ml er den il ki dir. Pr ot azanov’ un t a ma ml andı ğı nda 2841 m ol an fil mi
içi n 22. 000 m fil m harcandı ğı, bi nl erce ki şili k bi r oyuncu ve t ekni k kadronun fil mi
içi n çalıştı ğı düşünül düğünde, fil mi n za manı n en pahalı Rus fil ml eri nden bi ri
ol duğunu söyl e mek yanlış ol mayacaktır. ( Neu mann, 1996h)

Resi m 4. 4. Aelita - Kent GörünüĢ ü (1924, Jakov A. Prot azanov)

1 0

Bunl arı n arası nda ‘ ‘Aelita’ ’nı n yazarı Tol st oi ile set tasarı mcısı Al exandra Ext er’de var dır.
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Resi m 4. 5. Aelita - Kent GörünüĢ ü (1924, Jakov A. Prot azanov)
Fil mi n baş kahra manı mühendi s Loss’ dur. Loss uzay yol cul uğuna il gi duy makt a,
gi zli ce, Mars’a gi debilecek bir uzay aracı nı n pl anl arı üzeri nde çalış makt adır.
Fant azil eri nde Mars kraliçesi ni n onu bekl edi ği ni hayal et mekt edir Loss, bir yandan
da, karısı nı n sadakati nden şüphe et mekt e, kendi ni aynı bi nada kal an kiracılardan bi ri
ile al dattı ğı nı düşün mekt edir. Bir kı skançlı k anı nda karısı nı vur ur ve kaçar. Bundan
sonra hi kaye Loss’ un gördüğü bir r üya il e deva m eder. Loss uzay ge mi si ni i nşa eder
ve ar kadaşı Gussev il e bi rli kt e Mars’a doğr u yol a çı kar. Yol da ge mi ye kaçak bi n mi ş
bir yol cu bul url ar. Bu yol cu Loss’ u ci nayet suçundan t ut ukl a mak i st eyen dedektif
Kazl ovsky’ dir. Mars’a var dı kl arı nda Loss, Mars krali çesi Aelit a’ya aşı k ol ur. Ancak,
Mar s’t a adal etsi z bir düzen hükü m s ür mekt edir. Loss il e Gussev, dev yeraltı
kentl eri nde yaşayan köl eler arası nda bir ayakl anma düzenl erler ve devrim yaparl ar.
Artı k Mars’ta da bir Sovyet Cu mhuri yeti var dır. Ancak Aelit a devri me i hanet eder.
Hayal kırı klı ğı na uğra mı ş Loss onu da öl dür ür, ve r üyası ndan uyanır. Gerçek hayat a
dön müşt ür. Moskova Radyo İst asyonu’ ndadır. Eve dön meye karar verir ve aslı nda
karısı nı n öl medi ği ni gör ür. Kurşunu i sabet ettire me mi ştir. Bu arada şüpheli ko mş u da
saht ekarlı kt an t ut ukl anır. Loss artı k hayal kur mayacaktır. Uzay ge mi si ni n pl anl arı nı
yakar. Bundan sonra sadece yeni Sovyet t opl umu munu kur mak i çi n çalışacaktır.
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Sovyet t opl umu u mutl an mak ve düş kur mak i çi n yet erli ol anakl arı sun makt adır.
Başka gezegenl ere git mek gereksi zdir. ( Rol off ve Seeßl en, 1995)
Pr ot ozanov, çağdaşl arı Dzi ga Vert ov ( 1896- 1954) ve Ser gei Ei senst ei n’a gör e çok
daha gel eneksel bir si nema dili ni uygul a makl a bi rli kt e, gerçek ve r üya sekansl arı nı n
il gi çeki ci mont ajl arı, dekorl ar ve kost ümt asarı mları nı n başarısı il e öne ml i bir fil me
i mza at mı ştır. Gerçekt en de, Neu mann’ı n yazdı ğı gi bi ( 1996h) ‘ ‘ Aelita’ ’da özelli kl e
di kkati çeken şey, set di zaynı il e hi kaye arası ndaki kopukl ukl ar dır. Devri m öncesi
Rusya’sı na gönder me yapıl an feodal ve di kt atöri yel Mars’ da t ekni k geliş mel er
kı skançlı k veri ci dir. Mars met r opolisi ni n gelişi mi heyecan veri ci bi r netli kt e
moder ni sttir ve Mos kova’ nı n kal abalı k ve t ehli keli sokakl arı il e t ezatlı k i çi ndedir.
Köl el eştiril miş i şçil eri n çalıştı ğı yeraltı mağaraları bil e geni ş mekanl ardır ve il eri
teknol oji ür ünü gereçl erle dol udur. Bu şehir, 1921’ deki Eki m Kutla mal arı’nda
ser gil enen Al exander Vesni n ve Lud mill a Popova’ nı n ‘ ‘gel eceği n s osyalist
met r opolisi’ ’ pr oj el eri ile büyük benzerli k t aşıma kt adır. İ ki t asarı mda uzun i nce
kul el ere, dev ke merl ere, geliş mi ş bir il etişi m ağı nı n ifadesi ol arak bol bol ağa
sahi ptir.
‘ ‘Aelita’ ’nı n büyük başarısı konstrükti vi z mi si ne ma setl eri ne t aşı mı ştı. Döne mi n
dekorl arı nda Fr ansı z kübi z mi ve İt al yan f üt üri zmi ni n et kil eri de gör ül üyor du. Bu
döne mi n en öne mli ki neti k t asarı ml arı, ‘ ‘ Aelita’ ’nı n set t asarı mcı sı Ext er’i n ( 18821949) de yakı n ar kadaşları ol an Soni a Del aunay ( 1885- 1979) ve kocası Robert
Del aunay’ı n ( 1885- 1941) ‘ ‘ Rene Le So mpti er’ ’in ‘ ‘Le P’tit Pari got’ ’ seri si i çi n
yaptı kl arı tasarı ml ar ol du.
Soni a Del aunay’ı n her t ürl ü sanat sal ifadeye ol an bit mek bil mez mer akı set
tasarı ml arı na da il gi duy ması na yol aç mı ştı. ‘ ‘ Hareket’ ’i keşfet mek i çi n si ne madan
daha i yi bir yol ne ol abilirdi ? ‘ ‘ Bi zi m i şi mi z me kani k, di na mi k ve görsel ol an
üzeri ne...’ ’ di ye yaz mı ştı Soni a Del aunay: ‘ ‘ Mekani k ve di na mi k çağı mı zı n pr ati k
öl çüsünün anl a mı, gör ünt ü i se onun r uhsal karakt eristi ği dir.’ ’ ( Al brecht, 2000)
Geo metri k desen ve bi çiml eri n açı k gal eri ve yükseltil mi ş katl arı n sağl adı ğı geni ş
açı klı kl arda üst üst e bi ndi ği dekorl ar, çoğunu Sonia Del aunay’ı n gi ydirdi ği hareketli
akt ör gr upl arı i çi n di na mi k f onl ar ol uşt ur uyor du. Dekor Fr ansı z sanat çıl arın i şl eri ni n
si ne mada t ek keli me ile müke mmel bir deva mı oldu.
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4. 2. Si ne mada Moderni st Hareketi n GeliĢ mesi

4. 2. 1. Al manya
Fr ansı zl arı n pek çok yet enekli sanat çısı na karşılık, Al manl arı n Wei mar döne mi ni n
bereketli kült ürel ort a mı nda, özelli kl e Bauhaus’ta yetişen yaratı cı pek çok sanat çı sı
var dı. Bu sanat çıl arı n si ne madaki en öne mli is mi yse Fritz Lang’ di.
4. 2. 1. 1. Fritz Lang
1890’ da Vi yana’ da bir mi marı n oğl u ol arak doğan Frit z Lang ( öl ümü 1976) Vi yana
Tekni k Üni versitesi’nde kı sa bir süre mi marlık eğiti mi gör dü. Çeşitli ül kel eri
gezdi kt en sonra bir süre Paris’t e kal arak r essa mlık yaptı. 1. Dünya Savaşı’na katıl dı,
yaral andı. İ yil eş me döne mi nde il k senar yol arı nı yaz maya başl adı. Savaşt an sonr a
Al man fil m yapı mcı sı Eri ch Po mmer’l e çalış mak üzere Berli n’e gitti. Yönet men
ol arak il k başarısı nı ise ‘ ‘Der Müde Tol d- Yor gun Öl ü m’’ (1921) ile kazandı.
Lang er ken döne m fil ml eri nde ekspresyoni z mi n et kisi altı nda kal dı. ‘ ‘ Das Cabi net
des Dr. Cali gari‘ ‘yi yönetmesi i çi n, önce ona t eklif göt ür ül müşt ü. Fil mi yönet mese de
fil mi n giriş ve sonuç sekansl arı nı n fi kri ni ver mi ş, büyük or anda aynı eki bi n
tasarladı ğı 1919 yapı mı ‘ ‘Die Vest i n Fl orenz’ ’ adlı başka bir fil mi n de senar yosunu
yaz mı ştı. 1922’ de ‘ ‘ Dr. Ma buse der Spi el er’ ’le1 1 önce manyeri z me, ar dı ndan da yavaş
yavaş ‘ ‘ Di e Ni bel ungen’ ’ ( 1924) gi bi fil ml eri nde, keski n kübi k kütl el er, geo met ri k
dekorasyonl ar t asarl ayan Ot t o Hunt e, Eri c Kett elhut ve Karl Voll brecht gi bi biri nci
sı nıf tasarı mcıl ardan ol uşan eki bi yl e moder ni z me kaydı.
4. 2. 1. 2. Di e Ni bel ungen
1924’ de Frit z Lang t arafı ndan, ‘ ‘ Ni bel ungenlied’ ’ efsanesi ni n fil me çekil mesi
UF A’ nı n en di kkat çeki ci işl eri nden biri ol du. Senar yo, hi kayeni n epi k kaynakl arı nı
biraz kı s mı ş, aslı nda i yi-köt ü, sevgi-nefret, masu mi yet-suçl ul uk gi bi kavra ml arı
işl eyen fil m efsaneyi kendi hi kayesi ni n iskel eti olarak kull an mı ştı.

1 1

Fil m’ de Dedektif De Witt’in, Dr. Mabuse’ni n peşi ndeyken t anıştı ğı gi ze mli bayanı n onu evi ne
davet etti ği sırada s öyl edi kl eri di kkat e değer dir: ‘ ‘Evi n f artasti kli ği l ütfen si zi şaşırt masın, abi m bi r
kübi stir de.‘ ‘ Fil mde sı k sı k gözüken bu kübi st villanı n yanı nda, Ott o Hunt e’ ni n krist alize motifl erden
ol uşan gece kul übü de mi mari açı dan il gi çeki ci dir.
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Resi m 4. 6. Di e Ni bel ungen i çi n Es ki z (1924, Otto Hunt e)

Resi m 4. 7. Di e Ni bel ungen i çi n Es ki z (1924, Erich Kettel hut)

Resi m 4. 8. Di e Ni bel ungen i çi n Es ki z (1924, Erich Kettel hut)
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İki böl ü mden ol uşan fil mi n il k böl ü münde Si egfri ed bir köl edir. Mi me’ den
de mi rcili k zanaatı nı öğrendi ği or manı t er keder, Günt her ve onun kı zkar deşi ol an
Wor m’ daki Kri e mhil d’in şat osuna doğr u yol a çı kar. Bunun i çi n önce büyül ü bir
or manı geç mesi gerekecektir. Si egfri ed, yol da Al beri ch t arafı ndan kor unan
Ni bel ungen hazi nel eri ni yağ ma eder, Al beri ch’i n si hirli başlı ğı nı da yanı na alır. Bi r
ej der ha il e dövüşür, onu öl dür ür ve kanı il e yı kanarak kendi ni, üzeri ne kazara bi r
yaprak düşdüğü i çi n kanı n değ medi ği küçük bir nokt a dı şı nda, öl üms üz yapar.
Günt her’i n şat osuna vardı ğı nda, Kri e mhil d’i n aşkı nı kazan mak i çi n bir t ur nuvaya
katılır. Ancak hai nce öl dür ül ür. İ ki nci böl ü m ‘ ‘Kri e mhil ds Rache’ ’de Kri e mhil d
Hun’l arı n li deri Et zel il e evl enir ve onl arı n yar dı mı yl a, bu kendi öl ü münü de yanı nda
getirse bil e, Si egfri ed’i n inti ka mı nı alır.
Fil mi n konusunun geçtiği Ort açağ peri yodu Al ma n t ari hi nde özl e ml e anıl an bir
döne mdi. Bu özelli ği il e fil m 1. Dünya Savaşı’ndan yenil gi yl e çı kmı ş Al ma nl ar i çi n
gerçek dünyadan, eski mutl u günl ere bir kaçış ol muşt ur. Fil mi n senaristi ve Lang’i n
eşi ol an Thea von Har bou il e Frit z Lang ‘ ‘ Di e Ni bel ungen’ ’i ‘ ‘ Al man hal kı na ve
kökeni saga’l arı n en soyl usu Ni bel ungen’ den doğan Al man kült ür ve medeni yeti ne’ ’
adadı kl arı nı fil mi n başı nda belirt mi şl erdi. Bu da Lähn’ı n yazdı ğı gi bi ( 1996b) açı kça
savaş sonrası ol uşan psi kol oji k ve politi k dur u mun r eferans alı nması de mekti. Fil mi n
mi mari si ve dekorl arı da, çağdaş bir ort açağ vi zyonu il e bu dur u mun altı nı çi zi yor du.
Net, düzgün i ç mekanlar ve düzgün geo met ri k süsl e mel eri ol an bir mi mari
Wor m’ daki t asarı ml arı et kisi altı na al mı şken, Br unhil d’ı n at eş göl ü i çi ndeki şat osu,
eğrisel ve vahşi dı şavuru mcu Hun kült ür ünün süsl eri il e ol uşan, daha ilkel mi mari
for ml ar dan ol uş muşt u. Yüzyılı n başı nda moderni z mi başl at an, arts and cr afts gi bi
akı ml arı n, er ken Bauhaus i şl eri ni n ve ekspresyonist mi marl arı n renkli fantazil eri ni n
karışı mı, fil mi n mekanl arı nı meydana getir mi şti.
Lang dört far klı dünyayı, t ek bir büt ün i çi nde yakal a mak i sti yor du. Lang’i n
yazdı kl arı na göre: Wor m’l arı n dünyası, Si egfried’i n dünyası nı n t ersi ne, rafi ne bi r
kült ür ün dünyası ol arak t asarl anacaktı. Büyül ü or mandaki kat edral, al acakaranlı k
ovanı n i çi nde hayal etl eri n boğu m boğu m ağaçları n arası nda cirit attı ğı si hirli bir
dünya ol acaktı. Al beri ch’i n buzl ar i çi ndeki, sol gun, kuzey ı şı ğı il e aydı nl anan
t oprakl arı ve dünyanı n haki ml eri Et zel il e Hunl arı n As ya dünyası di ğer ana
me kanl ar dı. ( Lähn, 1996b) Dekor daki her det ay uygul an madan önce Ott o Hunt e’ ni n
(1881- 1960) uzun gece seansl arı nda çi zdi ği eski zlere de bakarak Lang t arafı ndan sı kı
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sı kı ya i ncel eni yor du. Bunl ar üzeri nden, mi mari, ışı kl andır ma ve ka mera açıl arı
hakkı nda konuşul uyor, ardı ndan eski zl er Eri c Kettel hutt ( 1893- 1979) t arafı ndan bi r
daha el den geçirili yor, tekni k çi zi ml eri yapılı yor ve i mal edili yor du.
Lang’i n er ken döne mi ndeki başyapıtı ysa, bel ki de t ü m döne ml eri n en öne mli bili m
kur gu fil mi ol an ‘ ‘ Metropolis’ ’ ol acaktı. ‘ ‘Met r opolis’ ’, ‘ ‘ Di e Ni bel ungen’ ’ni n
moder ni st öngör ül eri yl e, Lang’i n 1933’ de Al manya’ dan ayrıl madan önce Bauhaus
dekorl arı yl a yaptı ğı

son fil ml eri

arası nda bi r

köpr ü ol uşt ur du.

Lang’i n

‘ ‘ Metropolis’ ’indeki yüzey üst ünde kal an kent mi mar ve t eorisyen moder nistl eri n t a m
da hayali ni kur dukl arı r oma nti k ve büyül ü kentti. Eri c Kett el hut’ı n eski zleri o yılı n
müke mmel bir özeti ol arak kayıtl ara geçti.
Ancak ‘ ‘ Di e Ni bel ungen’ ’ il e ‘ ‘ Metropolis’ ’ arası nda bir Al man fil mi ni n daha
moder ni st mi mari içi n söyl eyecekl eri var dı.
4. 2. 1. 3. Der l etzte Mann
İngilizce konuşul an ül keler de genelli kl e ‘ ‘The Last Laugh- Son Gül üş’ ’ ol arak bili nen
‘ ‘Der l et zt e Mann- Son Ada m’ ’ kendi si nden sonra gel ecek fil ml ere yapt ı ğı et kil erl e
si ne mada bir kil ometre t aşı ol arak kabul edilir. Fil m, yaşlı bir ot el kapı cısı nı n, giriş
kapı sı önündeki görevi nden alı narak, ot eli n t uval etl eri nde çalış maya başl a ması nı n
hi kayesi dir. Varlı klı bir Ameri kalı t arafı ndan kendi si ne hedi ye edil en para il e zengi n
ol ana kadar yaşlı ada m çevresi ndekil eri n aşağıl amal arı yl a, ki kendi si de ot el kapı cısı
i ken çevresi ndekil ere benzer bi çi mde davran mı ştır, yaşa mak zor unda kal acaktır. Ar a
yazıl arı ol madan göst erilen fil m, ana karakt eri n çekti ği büt ün psi kol ojik acıl arı,
ut ancı nı, t ut kul arı nı, korkul arı nı o güne kadar ul aşıl a ma mı ş bir başarıyl a si ne ma
dili ne akt ar mı ştır. Bunu yapar ken de ol uşt ur mak i st edi ği psi kol oji k ort ama, başr ol
oyuncusu Emi l Janni ngs’i n müke mmel oyunu, üst üst e bi ndiril miş efektl er ve mont aj
tekni kl eri yl e birli kt e, mi mari ni n de büyük et kisi ol muşt ur.
Fil mi n yönet meni F. W. Mur nau ( 1888- 1931) ve set t asarı mcıl arı, setl eri n yapı mı i çi n
büyük enerji ve para harca mı şl ar, mi mari el e mentl erden met af ori kal bi r yaratılış
gerçekl eştir mi şl erdi. ( Neu mann, 1996g) Ör neği n, kapı cı nı n görevi nden alı ndı ğı ve
ünifor ması nı kaybetti ği anl ar, ca m kapı nı n panell eri arası ndan i zl en mi ş, böyl ece
dı şarı dakil eri n de bu utanca şahit ol ması sağlan mı ştır. Ayrı ca, kapı cı kı sa bir
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süreli ği ne eski ünifor ması nı kı z kar deşi ni n düğününde gi y mek i çi n çal dı ğı nda,
yıll ardır gur ur duyduğu ot eli ona karşı t ehdit edici bir konu ma sür ükl enir. Kapı cı nı n
hayatı ndaki i ki öne mli me kan, bir saraya benzeyen çalıştı ğı ot el ve kal dı ğı büyük
apart man bl oğudur. Kapıcı nı n düğünden sonra at eşl er i çerisi nde sar hoş bi r hal de
gör düğü kabust a, ot eli n l obi si il e apart manı n dar bahçesi suçl ul uk duygusuyl a
birbiri ne karışır. Harap bl oğun köşesi nde bir asansör çalış maya başl ar. Ot o mati k bir
kapı açılı p kapanarak, kapı cı ya kor ku ver meye başl ar.

Resi m 4. 9. Der l etzte Mann i çi n Es ki z (1924, Robert Herlt h)
Fil mde, he m ot eli n kendisi, he m de cadde boyu gi den yapıl ar, devasa bi nal ar ol arak
göst eril mekt edir. Oysa Berli n’ de o yıll arda beş katt an yüksek bi na bul abil mek bil e
çok zor dur. Fil mde kull anıl an, i nsanı hayret e düşürecek kadar süssüz ve ci ddi ol an
bu yüksek bi nal ar, he m Ameri kan e mper yeli z mi ni n se mboll eri dirl er, hem de büyük
şehri n kal psi zli ği ne gönder me yap makt adırl ar. ( Neu mann, 1996g) Bununl a birli kt e o
yıll arda, bu t ür bi nal ar Al ma n mi mar ve kent pl anla macıl arı t arafı ndan moder n şehri n
pr obl e ml eri ne alt ernatif bir çözü m ol arak sı kça t artışılı yor du. Robert Herlt h ve
Wal t er Röhri g’i n fil mi çin yaptı kl arı set bu t artış mal arı n bir yansı ması ydı.
4. 2. 1. 5. Met ropolis
Ne w Yor k, si ne manı n ilk gel ecek kenti ol an ‘ ‘Met r opolis’ ’ i çi n esas ilha mı ver en
kenttir. Frit z Lang’i n akl ı na gel eceği n kenti il e i l gili bir fil m yap ma fi kri 1924’ de,
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ge mi il e il k kez Ne w York Li manı’na girerken gel mişti. Lang’i n gör düğü kaos, onu
fot oğrafçı Al fred Sti eglitz’i n on yıl önce hi ssetti kl eri ne göt ür müş ol malı ydı:
‘ ‘ Muht eşe m. Dev bir maki ne gi bi, r uhsuz ve kal psi z …
’ ’ ( Al brecht, 2000) Lang
fil mi nde, Sti eglitz’i n hi sl eri ndeki zıtlı ğı payl aşır, böyl ece senar yosunu Thea von
Har bou’ nun yazdı ğı, set di zaynl arı i se Ott o Hunt e, Eri ch Kett el hut ve Karl
Voll brecht t arafı ndan yapıl an, ‘ ‘ Metropolis’ ’ he m tatlı bir r üya, he m de bir kabus ol ur,
içi nde ait ol duğu çağı n teknol oji ve geliş me hakkı ndaki çelişkil eri ni, kor kul arı nı,
u mutl arı nı ve t ut kul arı nı müke mmel bir şekil de i çi nde barı ndırır. Fil m, güçl ü mi mari
met af orl arı ve vi zyonl arı ile set tasarı ml arı nda da bir kil ometre t aşı ol muştur.
Met r opolis’i n efendi si ni n oğl u Fr eder Fr edersen ve

Mari a fil mi n i ki ana

karakt eri dirl er. Beyaz i pekl er i çi ndeki Fr eder, yırtı k pırtı k gi ysil er gi yen Mari a’ yı i l k
kez, elit t abakayı ‘ ‘di ğerleri’ ’nden i zol e eden, ağaçlar ve havuzl arla süsl enmi ş, cennet
parçası t erast a gör ür. Bu zıtlı k Freder’i sarsar ve daha önce hi ç gör medi ği yeraltı
kenti ni keşfet me arzusu uyandırır. Freder, babasını, aslı nda her za man bi l di ği a ma
al dır madı ğı, büyük acı yla yüzl eştirir, ona Maria’ dan ve yaptı kl arı ndan bahseder.
İkti darı n başt an çı kar dı ğı J ohn Fr edersen i se, Mar ia’yı gözden düşürerek ezil enl eri n
devri mi ni engell e meyi t asarl a makt adır. Deli bili mada mı Rot wang il e, köt ü bir r obot
Mari a yarat ması i çi n, bağl antı kurar. Ancak pl anları geri t eper. İşçil er kenti besl eyen
ma ki nel eri t ahri p et mek içi n i syan ederl er. Fil mi n sonunda köt ü Mari a yok edil mi ş,
gerçek Mari a i se i şçil er il e kenti n efendil eri arası nda sağl anacak bir barı ş i çi n
arabul ucul uk yap makt adır.

Resi m 4. 10. Met ropolis - Maki ne Dai resi (1927, Fritz Lang)
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Resi m 4. 11. Met ropolis - Kent GörünüĢ ü (1927, Fritz Lang)

Resi m 4. 12. Met ropolis - ĠĢçileri n Konutl arı (1927, Fritz Lang)
Met r opolis’t e bul unan en güçl ü t asarı ml ar köl eleri n kenti yl e il gili ol anlar dır. Ki rli,
du man püskürt en ve kendi ne kur ban edil en i şçil erle Fr eder’i n kor kul arı nı besl eyen
ma ki ne ‘ ‘ Mol och’ ’ bi ze önce Azt ek pira mitl eri ni hatırlatsa da, Ne w Yor k’ un başarısı z
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gökdel enl eri i çi n t asarlanan modell eri daha çok andırır. Endüstrilizasyonun, bu
karanlı k ve Di ckensi yen beti ml en mesi açı kça moder n hareketi n t eknol oji yanlısı
gör üşl eri ne karşı ydı. Öyl e ki Deut scher Wer kbund’ un yayı n or ganı Di e For m, kenti n
güç mer kezi ni n bu t ür den bir sunu munun yapılması nı kı yası ya el eştir mişti. Aynı
der gi, fil mi n kal an böl üml eri, özelli kl e de üst kent i çi n el eştiri ni n dozunu çok daha
düşük t ut muşt u. ( Neu mann, 1996i)
Bunun dı şı nda, ‘ ‘alt kent’ ’teki güç mer kezi ‘ ‘ Herzmachi ne’ ’de, San’t Eli a’nı n ( 18801916) f üt ürist mi marisi ni n et kisi var dır, Henri Sauvage’ ni n başarısı z konut bl okl arı
veya Le Cor busi er ve August e Perret’i n ( 1874- 1954) gökdel enl eri yl e de Met r opolis
arası nda bir bağl antı kur ul abilir. Kett el hut’ı n tasarı mı nda mer kezde 150 katlı,
çatısı nda uçakl ar i çi n bir pl atfor m bil e bul unan dev bir gökdel en yer al makt adır. O
çi zi ml er den biri Mi es’i n 1924’ de t asarl adı ğı ca m kul el eri n yeni den yaratılmı ş hali dir.
Fil mdeki t asarı ml ar i çi n veril ebil ecek bir di ğer referans i se Hugh Ferriss’dir. Ferriss
‘ ‘The Met r opolis of Tomorr ow’ ’ adlı kit abı nı 1929’ un sonl arı nda, Wall St reet’i n
çöküşünden kı sa bir süre sonra yayı ml a mı ş ol sa da, i çi ndeki bi na ve kent çi zi ml eri
1920’l erden sonra dönem döne m yapıl mı şl ardı ve Met r opolis’deki t asarı ml ar il e
büyük benzerli kl er t aşı makt aydıl ar. Ferri ss ( 1986), gel eceği n kenti ni ‘ ‘sabah si sl eri n
arası ndan’ ’ beti ml e meye başl a mı ştı. Onun kent i nde de si sl er aral andı kça ‘ ‘göz
görebil di ği ne uzanan’ ’ yeni kenti gör ür üz. Eski ni n yüksek bi nal arı, şi mdi yer den bi n
fit yüksekli ği nde, devasa kütl el er ol arak yarı m mi l aralı kl arl a sıral an mı şl ardır. Tr afi k
200 fit geni şli ği ndeki caddel er den ak makt adır.
Eri ch Kett el hut’ı n 1925 ve 1926 arası nda yaptı ğı eski zl eri n bir kı s mı bugün
Berli n’ deki Stift ung Deutsche Ki ne mat hek ve Paris’deki Ci né mat hèque Françai se’ de
bul un makt adır. Bu çi ziml er ve Kett el hut’ı n hatıral arı ı şı ğı nda ‘ ‘ Metropolis’ ’deki
yönet men, senar yo yazarı ve set t asarı mcıl arı nı n ilişkil eri açı ğa kavuşabilir.
( Neu mann, 1991i)
İl k çi zi ml eri nde Kett el hut’ı n t asarladı ğı şehir fazl ası yl a past oral bir kenti. Tr afi k
birkaç kat mandan hı zl a akı yor du. Ar abal ar i çi n par k yerl eri bil e ayrıl mı ştı. Yayal ar
kendil eri ne ayrıl mı ş böl ü ml er de gökdel enl erin arası nda dol aşı yorl ardı. Kenti n
mer kezi nde, zengi n ort a sı nıfı n gel eneksel küçük evl eri il e sarıl mı ş Goti k bir kat edral
var dı. Bu, 1925’ de Al ma nya’ nı n yakı n gel eceği hakkı nda fi kir yür üten her kesi n
aklı na gel ebil ecek ort a karar bir t asarı mdı. Kettel hut önde kal an gökdelenl er i çi n
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Ferriss gi bi kri z döne mi nde pek çok f üt ürist öneri geliştiren mi marl arı n fi kirl eri nden
yararl anmı ştı.

Tasarı mdaki

kat edrali n

mer kezi

r ol ünün sebebi i se,

fil mi n

senar yosunun uyarl andığı Thea von Har bou’ nun r o manı ydı. Ro manda ‘ ‘küçük bir
goti k mezhep’ ’ t anrıl aşan maki nel ere karşı mücadel e et mekt eydi. Neu mann’ı n
yazdı ğı na göreyse ( 1991i), Lang fil mi nde bir kilise gör mek i st e mi yor du. Çi zi ml eri n
üzeri ne düzelt mel er yapmı ş, Kett el hut’t an kiliseden kurt ul ması nı, onun yeri ne bi r
Babil Kul esi yerl eştiril mesi ni i st e mi şti. Kett el hut yeni skeçl eri nde yal nı z kiliseden
kurt ul makl a kal mayacak, kenti n pl anl a ması na da yeni bir bakı ş açı sı yl a yakl aşacaktı.
Artı k şehri n sil üeti ni çağdaş t apı nakl ar ol an gökdel enl er çi zi yor du. Goti k kilise yeri ni
çok katlı, masif, üzeri nde uçakl arı n i ni p kal kması i çi n bir pl atfor mbul unan, avangar d
bi nal arl a çevril mi ş devasa bir gökdel ene bırak mıştı. Bununl a birli kt e şehir mer kezi
saki n ve davet kar bir havaya bür ün müşt ü. Ancak Lang bu t asarı mı fazl ası yla i yi mser
bul acaktı. Fil mi n hi kayesi gaddar bir yöneti ci il e oğl u ve i şçil eri arası ndaki gerili m
üzeri ne yükseli yor du. Kett el hut’ı n t asarl adı ğı santral i se ı şı ğı i çeri al an dev
pencerel ere sahi p, t e mi z pak bir mekandı. Oysa i şçil eri yut an bir güç mer kezi, böyl e
bir yer de ol a maz, böyl esine hoş bir şehri besl eye mezdi.
Kettl ehut kenti n mer kezi ne gökdel eni yerl eştirdi, ona masif ve t ehdit edi ci bir
karakt er kazandırdı. ‘ ‘Met r opolis’ ’in ul usal bir anıt ol arak Hitl er gi bil eri nce
kucakl an ması nı n bir nedeni de, bu masif kitleni n Al man e mper yali z mi ni ve gücünü
te msil etti ği ni n düşünül mesi ol du. Di ğer yandan fi nal sahnesi ndeki ‘ ‘aklın’ ’ ve ‘ ‘eli n’ ’
birl eşti ği sahne herşeye rağ men kat edrali n basa makl arı nda gerçekl eşti.
Tür ün pek çok fil mi gi bi, ‘ ‘ Metropolis’ ’in de moder n endüstri yel t opl uma çelişkili
yakl aştı ğı belirt mi şti k. Fil m bir yandan 19. yüzyıl yazarl arı Jul es Ver ne ve H. G.
Wel l s’i n üt opyal arı ndaki i yi mser i nanı şı n altını çi zer, di ğer yandan da Mar y
Shell ey’i n ‘ ‘Frankenst ei n’ ’ı ve Sa muel Butl er’ı n 1872’ de basıl an anti-üt opi k r o manı
‘ ‘Ere whon’ ’un1 2 t eknol oji kor kusunu payl aşır. Bu yüzden fil mi n politi k olarak bir
yere yerl eştiril mesi neredeyse i mkansı z ol muşt ur.
Ör neği n,

Os kay’ı n ( 1981) kriti k etti ği gi bi, Frit z Lang’i n ‘ ‘ Metropolisi’ ’nde

ma ki nel er ve t eknol oji nin özdeksel yanı ol an gelişki n maki ne si st e ml eri, bel ağrıt an
işl erde çalışan i şçil eri köl el eştirdi ği i çi n el eştiril mekt e; a ma bu t eknol oji ni n
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t opl umsal

belirl eyi cil eri ni n de i çi nde yer al dı ğı çağdaş t opl umun kendi si

el eştiril meyi p, gökdel enlerl e dol u bir cer men orma nı na dön müş kent e hayranlı kl a
bakıl makt adır.
Ancak, Os kay’l a zıt düşüncel er i çi nde ol anl ar da var dır. Bunl ar dan i kisi Rol off ve
Seeßl en’ dir (1995):
He men he men büt ün Al man f ant asti k fil ml eri nde karşılaştı ğı mı z e mek-ser maye
birl eş mesi ve bunun, önderl eri n şi ddet ya da duygusal eyle ml eri yl e gerçekl eştiril mesi
te ması, Lang’i n bili nçli bir terci hi nden çok, döne mi n yaygı n i deol oji k anl ayı şı ndan
kaynakl an makt adır. Çünkü artı k kapit aliz mi ve henüz s osyaliz mi beni mse mek mü mkün
ol mayı nca, i st er i st e mez bunl arı n i kisi arası nda ya da bunl arı n ‘ ‘üst ünde’ ’ kal an üçüncü
bir şeyi n ar an ması nor mal dir. Kı sacası kapit aliz mde e mek-ser maye çelişkisi ni gör en
ancak devri mci bir dönüşü mü göze alı p beni mseye meyen bir ki mse - en azı ndan o
günl er den bu günl ere baktı ğımı zda- i st er i st e mez bir ar aya getiril mesi ve bağdaş ması
ol anaksı z ol anı, sö mür ücül er ile sö mür enl eri zorl a birl eştiren f aşi z mi n yakı nl arı nda bi r
yerl ere sür ükl en mekt en kurt ula mayacaktır.

Ger çekt en de Lang, sonradan bir söyl eşi de anl at acağı gi bi, ‘ ‘yir mil er boyunca politi k
bir dur uş i çi nde ol ma mı ş, fil ml eri ni n i çer di ği, veya i çerebil eceği, politi k anl a ml arl a
hi ç il gil enme mi şti. Met ropolisi n i çer di ği ki mi geri ci öğel er var dı. Ama o politi k
ol arak ancak Hitl er i ktidara gel di ği nde bili nçl enecekti’ ’. ( Rhode, 1976) 1932’ de
çekti ği ‘ ‘ Das Test a ment des Dr. Mabuse- Dr. Ma buse’ ni n Vasi yet na mesi’ ’ adlı
yapıtı ndaki de magog akıl hast ası ti pi ni n Hitl er’le açı k paral elli kl er t aşıması Nazi
pr opaganda bakanı Joseph Goebbel s’i n il gisi ni çeki nce, Lang, Goebbel s’i n bür osuna
çağrıl arak uyarıl aca, yet eneği ni

Nazil ere pr opaganda fil ml eri yapması i çi n

kull an ması i st enecekti. Lang i se aynı gece Al manya’ dan ayrıl acaktı. Önce Fr ansa’ ya
geçecek, sonra da ABD’ ye yerl eşecekti. ( Ana Britanni ca, 1989) Rhode’ ni n
belirti ği ne göre ( 1976) Bert olt Br echt ve Tho mas Mann’ da benzer süreçl er den
geç mi şl erdi. Her şeyden önce, 1920’l erdeki genel politi k körl ük, sanat çıl arı
Me phi st ophel es’i n güç ver di ği bir Faust, bir si hirbaz ol arak gören Al man gel eneği
tarafı ndan dest ekl eni yor du.
Lang’i n‘ ‘ Metropolis’ ’inden sonra en il gi çeki ci filml er den biri, bir di ğer bi li m kur gu
epi ği ol an ‘ ‘ Di e Fr au i m Mond- Aydaki Kadı n’ ’ (1929) ol du. Fil m aya yapıl an bi r
1 2

İngilizce’ de ‘ ‘ol mayan yer’ ’ anl a mı na gel en‘ ‘nowhere’ ’ kelimesi ni n terst en yazılışı ol an‘ ‘Erewhon’ ’,
çok uzakl ar daki bir İngiliz koloni si dir. Burada hast a ol mak suç işl e mektir, güzelli k ise erdem. Sa muel
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seyahati konu edi nen bir uzay operası ydı. ‘ ‘ Metropolis’ ’in renkl endiril miş mi sti z mi ne
karşılı k ‘ ‘ Di e Fr au i m Mond’ ’ bel gesel nit eli kte, bili msel özelli kl eri ağır basan,
mi marlı k, f ot oğraf ve endüstri yel t asarı ml arı, sanat sal bakı şl a birl eştiren t asarı ml arı n
yapıl dı ğı bir fil mol du. Fil mi n t asarı mı, sanat çı ve bili mada ml arı arası nda Deut scher
Wer bund’ dan Bauhaus’a güçl endiril meye çalışılan bili m-sanat i şbirli ği ni n gör ke ml i
bir bil eşi mi ydi. Emi l Hasl er, Karl Voll bret ch ve Ott o Hunt e, Al man f üze uz manı
Her mann Obert h ve Wi ll y Ley il e fil mdeki r oket

modell eri i çin birli kt e

çalış mı şl ardı. 1 3 Fil mi n devasa çeli k ve ca m uzay mer kezi Lang’e gene oriji nal ve
me ydan okuyan bir si ne mati k fırsat t anı mı ştı. Uzay üssünün uzay ge mi si nden
gör ünüşü en az ‘ ‘ Metropolis’ ’in gör ünüşü kadar göz ka maştırıcı ydı. ‘ ‘ Di e Fr au i m
Mond’ ’, Mar cel L’ Her bier’i n ‘ ‘L’ Ar gent’ ’i gi bi, Lang’i n de son sessi z fil mi ydi. Bu
fil m, Wei mar’ı n kal bi ndeki pr o-t eknol oji k r uhun hayat a geç mesi ydi, ‘ ‘L’Ar gent’ ’ ise
moder ni z mi popül er si nema ya ekl e ml e mi şti. Bu i ki fil mgörsel i majı n yok ol uşundan
önce son bir kez en parlak hali yl e ı şıl da mal arı ydı. ( Al brecht, 2000) Bu sönüşe s on
bir parl aklı k kazandıran fil ml er den biri yse, ‘ ‘kent yaşa mı na sevgi yl e yakl aşan’ ’
( Ri chard, 1984) 1929 yapı mı ‘ ‘ Asphalt’ ’ ol du.
4. 2. 1. 6. As phalt
Mücevher hırsı zı ol an El se, t ut ukl an ması i çi n bir polis me mur una t esli m edilir.
Me mur u kandırarak kendi dairesi ne göt üren El se genç ada mı kendi ne aşı k eder.
Aş kt an büyül en mi ş memur El se’ ni n suç ort ağı nı öl dür ür. İşl edi ği ci nayett en
pi ş manlı k duyarak, eski bir polis me mur u ol an babası na gi der, ancak babası kendi
ell eri yl e oğl unu adal et e t esli m eder. Mahke mede vi cdanı nı n sesi ni di nleyen El se
genç polis me mur unu t emi ze çı karacaktır.
Sı radan hi kayesi el bett e ‘ ‘Asphalt- Asfalt’ ’ın sessi z Al man si ne ması nda öneml i bir yer
bul ması na i zi n ver mez.

Bununl a birli kt e fil mi n çi zdi ği sanat sal büt ünün

ko mpozi syonu ve eki p çalış ması il e UFA pr odüksi yonl arı nı n r uhunu yakal a ması
açısı ndan öne mli dir. Asfalt, fil mde şehircili k, t el aş ve canlılı kl a eş anl a mlı
Butl er’ı n ro manı kiliseye ve i ki yüzl ü Vi kt or yen İngiliz ahl akı na çok güçl ü bir sal dırı dır aslında.
1 3

‘ ‘ Di e Fr au i m Mond’ ’, fantasti k Al man fil ml eri i çi nde t eknol oji k gerçekli ğe en yakı n düşen
fil ml er den biri dir. Frit z Lang fil mi nde kendi bul uşu ol an ‘ ‘geri-say ma’ ’ ol ayı nı kull an makl a kal ma mı ş,
fil mi n kahr a manl arı nı Ay’ a t aşı yan r oket, daha s onra Nazil eri n r oket yapı mı nda dest ek ver di kl eri
araştır ma ve deneyl er deki modell ere öyl esi ne benzerli k göster mi şl erdir ki, fil mr oket yapı mı üzeri ne
bil gi veril di ği endi şesi yl e yasakl an mı ştır. ( Rol off ve Seeßl en, 1995)
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kull anıl mı ştır. Rutt mann’ı n‘ ‘ Berli n: Di e Si nf oni e der Gr oßst adt’ ’ il e bel gesel ol arak
keşfetti ği kenti, ‘ ‘Asphalt’ ’ kur gusal ol arak keşfe miştir. ( Lähn, 1996c)

Resi m 4. 13. As phalt için Set (1929, Joe May)
Robert Kett el hut fil mi n çeki ml eri başl adı kt an kı sa bir süre sonra kadroya dahil
ol muşt ur. Yapı mcıl ar set t asarı mı i çi n önce Robert Herlt h’ü ( 1883- 1962) t avsi ye
et mi şl erse de, yönet men J oe May ( 1880- 1954), Herlt h il e çalış mak i ste me mi ştir.
Ger çekt en de, Healt h’ ün çözü ml eri il e Kett el hut’ı n çözü ml eri birbiri nden ol dukça
farklı ol muşt ur. Herlt h’ün t asarı ml arı ağırbaşlı moder ni st t asarı ml ar dır. Katı bi çi mde
düzenl en mi ş bir perspektif anl ayı şı il e uzun ve geni ş pencerel er kal dırı ml arla birli kt e
sonsuzda yok ol url ar. Kett el hut’ı n caddesi i se daha yoğun ve görsel bi r i maj a
sahi ptir. Rekl a m panol arı, üst üst e bi n mi ş mi mari, i nsan kal abalı ğı, trafi k hep
birli kt e, heyecanl a bekl enen çağdaş Berli n’i n bir ani masyonu gi bi sunul muşt ur.
Fil mi n setl eri St aaken’ deki bir uçak a mbarı nda kur ul muşt u. Ambarı n dev kapıl arı
açı k t ut ul arak bazı karel erde bir uf uk çi zgisi ill üzyonu sağl an mı ştı. St üdyo
kayıtları na göre bu set 15 met re geni şli ği nde, 230 met re boyundaydı ve i nce bir asfalt
tabakası il e kapl an mı ştı. Dekorl arı daha gerçekçi kıl mak i çi n, cephel ere t anı n mı ş
Berli n fir mal arı nı n t abel a ve l ogol arı yerl eştiril mi şti. Kull anıl an bir vi nç il e ka mer aya
daha önce bili nmeyen bir hareket kazandırıl mı ştır. Kuşbakı şı bakı lan cadde
sahnel eri yl e ‘ ‘ Asphalt’ ’ sessi z fil m mi marisi nde ul aşıl an zirvel erden biri ol muşt ur.
Fil mi n göst eri mi i çi n t asarl anan ı şı kl ar ve hareketli t aşıtlarl a süsl ü dev bi l boar d il e
fil mi n mi marisi tekrar caddel ere taşı nmı ştır. ( Lähn, 1996c)
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4. 2. 2. SSCB
Savaş sonrası nda, si ne ma al anı ndaki en öne mli geliş mel er den biri SSCB’de ort aya
çı kmı ştı. Sovyet hükü meti ajitasyon ve pr opaganda i çi n kull anacağı si ne maya özel
bir öne m ver mi şti. Ni san 1919’ da Leni n si nema yı ‘ ‘t üm sanatl arı n i çi nde en
öne mli si’ ’ ol arak t anı ml amı ş, ( Rhode, 1976) dünyanı n il k si ne ma okul u olan Devl et
Si ne ma

Enstit üsü ( VGİ K)

kur ul muş,

ajitasyon

ve

si ne ma

sözcükl eri ni n

birl eş mesi nden ol uşt ur ulan ‘ ‘agit ki’ ’ sözcüğüyl e tanı ml anan fil ml eri n yapı mı na hı z
veril mi şti.
Ol anakl ar son derece kıt ol duğundan agit ki’l er, çarlı k döne mi nde çekil miş eski
fil ml eri n, yeni yöneti mi n pr opagandası nı yapacak bi çi mde, yeni den kur gulan ması yl a
hazırl anı yor du. Bu dönemde Ser gei Ei sensti en (1898- 1948) al gıl a ma psikol ojisi il e
Mar ksist di yal ekti ği birleştiren bir kur gu kura mı geliştirdi ve uygul adı. Vs evol od
İllari onovi ç Pudovki n (1908- 1953) i se Ei senstien gi bi di yal ekti k çatışma ya değil
anl a msal bağl antı ya dayanan bir kur gu anl ayı şını savunuyor du. ( Ana Brit anni ca,
1994a) Dzi ga Vert ov i se kur maca si ne maya karşı çı karak bel gesel gör ünt ül eri n
düzenl e mesi ne dayanan si ne ma- göz ( ki no- gl az) kura mı nı ort aya at acak ve bu gör üş
doğr ult usunda si ne ma- gerçek ( ki no- pravda) adı veril en ve gerçeği ol duğu gi bi
sapt ayan bir di zi fil m çekecekti.
Sovyetl erde 1920’l erde pek çok fil myapı mcı sı i çin mi marlı k, 1917 Eki m Devri mi il e
başl ayan ko müni st rejimi n se mbol üydü. Pek çok fil m yapı mcı sı, ekono mi k
ol ma ması na karşı n, i nşaatl arı n ve yeni yapıl mı ş Sovyet bi nal arı nı n f on ol uşt ur duğu
sokak setl eri nde fil ml eri ni çek mi şl erdi.
Döne mi n en başarılı Rus yönet meni Ser gei Ei senstei n’ı n fil ml eri nde Rus moder ni z mi
en yüksek nokt al arı na ulaş mı ştı. Ei senst ei n, St. Pet ersbur g’ da mi mar ve mühendi s
ol arak eğiti m gör müşt ü. Füt üri z mden, sahne t asarı mı ve görsel anl ayı şıyl a çokça
et kil en mekl e birli kt e, kendi ni çağdaş akı ml arl a kı sıtla madı ğı i çi n geni ş bir il gi al anı,
geç mi ş kült ürlere, özelli kle de Rönesans’a büyük mer akı var dı. Bu bakı mdan, mesel a
Mari netti’ni n yaptı ğı gi bi büt ün İt al yan Rönesansı’nı yerl e bir edi p yeni bir sanat dili
ol uşt ur mak yeri ne, onu öğren meyi, onunl a kendi sanatı arası nda bağl antılar kur mayı
dene mi şti. İçi ndeki mi mar Rönesans’ı n mekan konseptl eri ne hayrandı. Maki ne
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çağı nı n duygul arı yl a Rönesans’ı n büyük stilleri ni, birl eştir meye çalışı yor du
Ei senst ei n. ( Rhode, 1976)
1928’ de Ei senst ei n, Komüni st Parti’ni n koll ektif çiftli kl er ve ağır sanayi ile il gili bir
fil mı s marl a ması yl a birlikt e sonradan ‘ ‘St aroye I Novoye- Eski ve Yeni’ ’ adı nı al acak
fil mi ni n dı ş

mekanl arı nı t asarla ması i çi n genç

mi mar

Andr e w Bur ov’ u

görevl endir mi şti. ‘ ‘ Yal nızca dekoratif efekl er t asarl a mayı düşün me mi şti m’’ di ye
anl at mı ştı Bur ov sosyalist bir çoşku il e: ‘ ‘endüstrileş mi ş t arı mı n yeni met otl arı nı,
moder n mal ze me ve yönt e ml erl e i nşayı t anıt abil mek i çi n si ne ma mükemmel bir
fırsattı.’ ’ ( Al brecht, 2000)
‘ ‘Staroye I Novoye’ ’ni n konusu yalı ndı. Devri mi n üzeri nden on yıl geç mesine karşı n,
genç köyl ü kadı n Marfa, eski t örel eri n, boş i nançl arı n ege men ol duğu, zengi n ve
yoksul köyl ül eri n bir arada hayatl arı nı sür dür dükl eri bir köyde yaşar. Tarl ası nı
sürebil mek i çi n, zengi n ko mş usundan ödünç at ist er, a ma geri çevrilir. Bu sırada
t oprakl arı n ve e meği n bir kooperatif i çi nde birl eştiril mesi çabal arı başl a mı ştır. Marfa
bu deği şi me katılanl arı n başı nda yer alır, kul akl arla, kuşkucu köyl ül erl e, bürokrasi yl e
mücadel e eder. Ancak önce bir kay mak maki nesini n, ar dı ndan bir boğanı n, sonunda
da bir trakt ör ün gelişi yle köyl ül er yavaş yavaş kooperatife katıl maya başl arl ar.
Topr ak uyan mı ştır. Fil mi n Sovyet opti mi z mi ni i şaret eden en öne mli sahnel er den
biri; Marfa’ nı n moder ni st t arı m bi nal arı nı ve onl arı n gökyüzüyl e birl eşen be mbeyaz
gövdel eri ni düşl edi ği sahnedir.

Resi m 4. 14. St aroye I Novoye i çi n Tasarı m( 1928, Andre w Burov)
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Bur ov’ un ‘ ‘St aroye I Novoye’ ’ i çi n yaptı ğı bu tasarı ml ar i ki öne mli moder ni stt en
övgül er al mı ştı. 1928’ de Mos kova’ ya yaptı ğı yol cul uk sırası nda Le Cor busier henüz
bit me mi ş fil mi n bazı böl ü ml eri ni gör müş, özelli kl e de kendi si ni n St uttgart’ta bir
önceki yıl yaptı ğı

model evl ere benzer konutl arı n fil mdeki sunul uşl arı ndan

et kil enmi şti. Ne w Yor k Moder n Sanatl ar Müzesi’ni n il k direkt ör ü Al fred Barr’ da
‘ ‘fil mi n yüz mil yon köyl üye ‘ moder n’ bir çiftli k düşü kur durt mayı başar dı ğı nı’ ’
söyl e mi şti. Barr’a göre; fil mde moder ni z mi n ki mi unsurl arı Le Cor busier’den bil e
daha cesurca kull anıl mıştı. ( Al brecht, 2000) ‘ ‘St aroye I Novoye’ ’ni n moder n
mi mari yi pr opagandi st kull anı mı moder ni z mi n radi kal kökl eri ni gör mezden gel en
si ne ma i çi n de alışıl madı k bir dur u mdu.
Ser gei Ei senst ei n’ı n mi mari il e doğr udan il gisi bu fil ml e sı nırlı kal ma mı ştır. 1926’ da
‘ ‘Bronenosets Poti omki n- Pot e mki n Zı r hlısı’ ’nı n göst eri mi i çi n Berli n’de bul unduğu
sırada ca m ve çeli k mi marlı ğı nı n et kil eyi ci ör nekl eri ni n et kisi altı nda kal mı ş ve
sonradan ‘ ‘ Ca m Ev’ ’ olarak adl andırılacak senar yosu i çi n notl ar al mı ştı. 1930
Haziranı’nda, Holl ywood’ da bul unan Ei senst ei n, Para mount St üdyol arı tarafı ndan
fi nanse edil ecek bir film i çi n konu arar ken, daha önceki bu girişi mi Ne w Yor k
Ti mes’ da Fr ank Ll oyd Wr i ght’ı n çok katlı bir yapı pr oj esi üzeri ne yazıl an bir
ma kal ede el e alı nmı ştı. Bunun üzeri ne Ei senst ein eski pr oj esi ni hatırla mış, ‘ ‘ Ca mı n
Senf oni si’ ’ adı nı ver di ği ca m bi nal ar da yaşa manı n günl ük hayat a et kil eri ni i ncel eyen,
bir prol og ve beş böl ümden ol uşan bir si nopsis yaz mı ştı.
Lyssi otis ve Mc Qui re’ ni n nakl etti ği ne göre ( 2000), Ei senst ei n’ı n hi kayesi nde ol ay,
transparanlı ğı n bu yeni bi çi mi ve daha önce özel ol an pek çok şeyi n ani den
gör ül ebilir ol ması etrafı nda dönüyor du. Bi rinci böl ümün başlı ğı ‘ ‘birbiri mi zi
gör müyor uz’ ’du.

Ei senst ei n’ı n notl arı na

göre: ‘ ‘çünkü

birbirl eri ni

gör mek

ist e mi yorl ardı.’ ’ İki nci böl ü m bir şiirdi: ‘ ‘gel ve aç gözl eri mi zi.’ ’ Üçüncü böl ü mde
bi na saki nl eri birbirl eri ni t anı maya başlı yor, a ma bundan ol u ms uz et kil enip ar al arı na
duvarl ar yerl eştiri yorl ardı. Dör düncü böl ü mde r ekabet savaşa dönüyor du. 5. Böl ü m,
şairi n i nti harı; Ei senst ei n’ı n ifadesi yl e: ‘ ‘böyl e muht eşe m bir yer de yaşa manı n
i mkansı zlı ğı’ ’ydı. Para mount, Ei senst ei n’ı n senar yosunu r eddet se de, gel ecekt e
gökdel enl eri n sağl adı ğı yaşa mst andartl arı Al fred Hi t chcock’ un ‘ ‘ Rear Wi ndo w- Ar ka
Pencere’ ’si ( 1954) veya Philli p Nol ce’ un ‘ ‘Sliver’ ’ı ( 1993) gi bi fil ml er de sı kça
işl enecek ve el eştirilecekti.
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Moder ni st hareket, Paris Fuarı’ndan sonra gi tti kçe art an bir popül erli k eğrisi
çi zi yor du. Bası nı n il gisi, üst üst e konu il e il gili kit apl arı n basıl ması da bu eğri ni n
eği mi ni artırı yor du. Bu il gi bel gesell ere de yansı yacak, fil ml er kentl eri bel gesel
tekni kl eri yl e de keşfe çı kacakl ardı. Kent e ve mi mari ye karşı ol u ml u bir havanı n
sezil di ği bu fil ml er den, daha sonral arı kent senf onileri ol arak adl andırıl acak bi r akı m
bil e ol uşt ur ul acak, Tür kiye’ de de bel ki bu fil ml eri n et kisi yl e Nâzı m Hi k met Rân,
1934 yılı nda ‘ ‘İst anbul Senf oni si’ ’ ve ‘ ‘ Bursa Senf oni si’ ’ adl arı yl a i ki bel gesel fil m
bil e çekecektir.
4. 2. 3. Bel gesel Si ne ma ve Kent
Bel gesel si ne ma, gerçeği bir öykünün yör üngesi nde değil, gerçekli ği n kendi dr a mati k
gerili mi i çi nde akt ararak, seyirci ni n gerçek dünyaya başka bir gözl e bak ması nı
sağl ar. ( Adalı, 1986) Bu açı dan, döne mi n kent üzeri ne yoğunl aşan bel gesel fil ml eri,
kent e ve onun mi marisine getirdi kl eri far klı yaklaşı ml arl a si ne manı n gerçekl e nasıl
oynadı ğı na i yi birer örnek ol urlar.
Önceli kl e, kent senf onil eri kapsa mı nda değerl endiril meyen, ancak onl arı n bir bakı ma
öncül eri ol an, ABD si neması nı n Avr upa et ki si altı nda kal madan yaptı ğı iki öne ml i
fil me deği n mekt e yarar var dır. Bu fil ml er, ‘ ‘ Mannahatt a’ ’ (1921) il e 1927 yapı mı
‘ ‘Twent y- Four Doll ar Island- Yi r mi Dört Dol arlık Ada’ ’dır. ‘ ‘ Mannahatt a’ ’ ressa m
Charl es Sheel er ve f ot oğrafçı Paul Strand i kilisi ni n ort ak çalış ması ydı. Pek de uzun
ol mayan bu fil m, Ne w Yor k’ u, en öne mli özellikl eri ol an güç, güzelli k, hareket ve
heyecandan yol a çı karak anl at mayı deni yor du. ( Kali ç, 1992) Fil m adı nı Walt
Whi t man’ı n ( 1819- 1892) aynı adlı şiiri nden alıyor, bu şiiri n di zel eri de ar a ar a
gör ünt üye giri yor du. Tekni ği son derece yalı n ve doğr udan ol an fil mi n 1930’l ar da
başl ayan Ameri kan bel gesel cili ği üzeri nde öne mli et kisi ol muşt u.
‘ ‘Twent y- Four Doll ar Island’ ’ ise pek çok yanı yl a ‘ ‘ Mannahatt a’ ’yı çağrıştıran bi r
fil mdi. Daha önce çekti ği ‘ ‘ Nanook of t he Nort h- Kuzeyli Nanook’ ’ (1920) ve
‘ ‘ Moano’ ’ ( 1925) gi bi bel gesel fil ml erl e belirli bir üne sahi p ol an Robert Fl ahert y
(1884- 1951), bu fil mi nde Ne w Yor k’t a yaşayan Kı zıl derili, Asyalı ve Afri kalı
i nsanl arı öne çı karı yor du. Ancak fil mi i çi n ‘ ‘bu mi mari bir şiir dene mesi dir. İ nsanl ar
yal nı zca fonun bir parçası dırlar …
’ ’ di yor du. ( Kaliç, 1992)
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Fl ahert y, ka mer ası nı St rand ve Sheel er’i nki ni andıran bir bi çi mde kull an mı ş,
met r opolitanlı k r uhu, gökl ere yüksel en gökdel enleri n sil uetl eri nde, arada kal mı ş bi na
vadil eri nde, koşuşan i nsan kal abalı kl arı nda ve akı p gi den met r o ı şı kl arı nda ar an maya
çalışıl mıştır. Fl ahert y aynı za manda gitti kçe daral an bir bakı ş açı sı, göl ge-ışı k
karşıtlı kl arı gi bi kenti n yarı-soyut resi msel değerleri ni de vur gul a makt adır. Sonuç
yönet meni n sözl eri yl e: ‘ ‘i nsanı n fil mi nden çok; i nsanl ar t arafı ndan yükseltili p,
i nsanl arı al çalt an gökdel enl eri n fil mi’ ’ ol muşt ur. (Kali ç, 1992)
Ancak, Ameri ka’ da yapıl an bu i ki fil mi n sine mada metr opol i ncele mel eri ne,
Avr upa’ da yapıl an i ki film i l e karşılaştırıl dı ğı nda yok denecek kadar et kisi var dır. Bu
i ki fil m aynı za manda şehir senf onil eri j anrı nı da yarat an fil ml er ol an, Al bert o
Caval canti’ni n ‘ ‘ Ri en que l es heure- Yal nı z Saatler’ ’i ( 1926) il e Walt er Rutt mann’ı n
yönetti ği, Karl Fr eund’un r esi ml edi ği 1927 yapı mı ‘ ‘ Berli n: Di e Si nf oni e der
Gr oßst adt- Berli n: Büyük Kent Senf oni si’ ’dir. İki fil mde moder n hayatı basit bir
for malli kl e, rit mi k bir çerçevede t anı ml a maya çalışsa da, t avır ve uygul a ma
bakı mdan bir birl eri nden ayrılırlar. Caval canti i çi n Paris, Rutt mann i çi n de Berli n çok
ki şisel bir bi çi mde okunur. Rutt mann’ı n mat er yali daha i yi or gani ze ol muş gözükse
de, Caval canti’ni n şehir portresi vi zyonu daha ol gundur.

Resi m 4. 15. Berli n: Di e Si nf oni e der Großst adt (1927, Wal ter Rutt mann)
Hatt a, i ki fil m arası ndaki far klılı kl ar bel ki de ‘ ‘senf oni k’ ’ ve ‘ ‘epi k’ ’ arası ndaki
farkl ardır. ( Wei hs mann, 1997) ‘ ‘ Berli n’ ’de senf oni, fil mi n i çeri ği ni, karakt eri ni ve
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a macı nı bi ze anl atır. Bi çi msel bir hi kayesi ni n ol ma ması, şehri n i nsanl arı yl a
il gil enme mesi, fil mi ni müzi kal bir str ükt ür üzeri ne i nşa et mesi, obj el erle, i majl ar
arası nda kur duğu bağl antı nı n bi çi mi Rutt mann’ı n fil mi ni moder ni st ve soyut
yap mı ştır. ( Mc Art hur, 1997) O, avangar dı n güçl ü şekil de i dealist olan t arafı na
me nsupt ur ve fil mi ni n bu şekli yl e kendi i çi nde her kesi n anl ayabil eceği evrensel bir
dil t aşı dı ğı nı düşünür. ( Rees, 96) ‘ ‘Berli n’ ’ büyük başarı kazanacak, hatt a aynı t ekni k
daha sonra Nazi pr opagandal arı i çi n, he m de bi zzat Rutt mann’ı n kendi si tarafı ndan
kull anıl acaktı.

Walt er Rutt mann, Frit z Lang gi bi, endüstri yel çağda i nsanı n

kaybol uşunu, yabancıl aşması nı ve kendi ni t ahri p et mesi ni, çocukça bir neşeyl e ve
pek de ahl aklı ol mayan bir bi çi mde beti ml e mi şti. Ger çekli ği n ve kenti n ‘ ‘di nsel’ ’ bir
met af or hali ne getiril mesi de Nazi pr opagandası nı n vazgeçil mez unsurl arı ndan
biri ydi.
Caval canti’ni n Paris’i n en eski

yerl eşi m böl gesi

Mont martre’ye bakı şı ysa,

Rutt mann’ı n Berli n’e bi çti ği soğuk, bel geseli msi havaya göre, daha t ari hsel, liri k ve
anekdot ums u ol muşt ur. Tari hçi Jay Chap man; Rutt mann kenti n rit mi ne duyduğu
hayranlı k il e kenara çekilirken, Caval canti’ni n kendi ni kenti n i nsanl arı na yakı n
hi ssetti ği ni söyl e mi ştir. (Wei hs mann, 1997)
Caval canti hi kayesi ni giriş, ana t e ma, geliş me ve sonuç ol arak kurar. Fil m, başt a ve
sonda gözüken saatl erden anl aşıl acağı gi bi za mana göre kur gul an mı ştır. Rutt mann’ı n
sı nırsı z hareketlili ği ne karşılı k,

Caval canti’ni n fil mi

mi ni malist ve st ati ktir.

Mont martre’ni n çür üyen mahall el eri ndeki r oma nti k bahçel erde ve t er kedil mi ş
caddel er de hareket yokt ur çoğu za man. 1926’ da Paris Fuarı’nı n açılışı nda bi ze bugün
gari p gel se de, ‘ ‘ Ri en que l es heure’ ’ bir skandala yol aç mı ş, sansür girişi ml eri il e
karşıl aş mı ştır.
Caval canti i çi n kenti n çı pl ak gerçeği ni yarı belgesel anl a mda ve ‘ ‘şehrin r ast gel e
i majl arı nı n bir t opl a mı ol madan’ ’ göst eren il k si ne macı dır denebilir. ‘ ‘Berli n’ ’ res mi
açıl arı ve si ne mat ografi ni n pot ansi yell eri ni zorl uyor, bir hareket manifest osu
ol uyor du. Bi rçok soyut fil m gi bi; şiirsel ka mer ası günl ük hayat, yer ve dur u ml ara
değ mi yor du. O sadece i nsanl arı n nasıl yaşadı ğı ve nel er yaptı ğı il e il giliydi. Fil mde
bir zengi n/fakir zıtlı ğı gözüküyorsa bil e, bu sosyal kaygıl ar yüzünden değil est eti k
kaygıl ardan ve birbiri ni zıtlayan motifl eri n et kil eyi cili ği nden kaynaklanı yor du.
Ör neği n açlı k Rutt mann’ı çok deri nden et kil eyen bir konu değil di. O, açlı kl a i şçil eri n
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sıraya geçerek bekl e mel eri ni renkli ve ir oni k bul duğu i çi n il gil enmi şti. Bu sekanst a
seyirci sadece i şçil eri değil, atl arı, filleri, bar daki i şada ml arı nı, rest orandaki
hanı mefendil eri, bir asl anı, bebeği ve deveyi de ye mek yer ken gör müş, s onra bir
tabak yı ka ma maki nesi nin çalış ması na ve atılan çöpl ere t anı k ol muşt u. Tüm bunl ar
rit mi k bir bi çi mde birbirleri ne ekl en mi şl erdir ve kübi st bir kol ajı andırırlar. Rutt mann
bir yıl boyunca gel eneksel bir senar yodan bağı msı z ol arak yaptı ğı çeşitli çeki ml eri,
Ed mund Mei sel’i n müzi ği il e birl eştir mi şti. Bu hali yl e sonuç da, senarist Carl
Ma yer’i n t asarladı ğı gi bi sosyal bir el eştiri, pol iti k bir bel ge değil, metropolisi n
di na mi kl eri ni n fil msel bir sunu mu ol muşt u.
Bu al anı nı n bir di ğer öneml i fil mi Dzi ga Vert ov’ un ‘ ‘ Çel ovek s ki noapparat om- Fil m
Ka mer alı Ada m’’ ( 1929) adlı yapıtı dır. Belirli bir ki şi ni n ana karakt er ol madı ğı,
bi zzat ka mer a manı n kendi si ni n, ‘ ‘ka mera- göz’ ’ün kahra man ol duğu fil m, Mos kova
caddel eri ni ve hayatı nı i ncel er. ‘ ‘ Ka mer a- göz’ ’ gör ün mez ol anı gör ünür kıl an, fl u
ol anı netl eştiren, gi zli olanı al enil eştiren, ört ük olanı t eşhir eden gözdür. ( Pentl ey,
2002) Bu yüzden, i zl eniml eri ni ve günl ük var ol uşu, bir duygu süzgeci nden geçirerek
yeni fil msel ifadel er il e ort aya koyar. Fil mi n a macı gerçeği t ekni k ve opt i k manada
yeni den i nşa et mektir. (Wei hs mann, 1997)
Yukarı da ver di ği mi z i ki öne mli ör nek dı şı nda, şehir senf onil eri arasında Al ex
St rasser’i n alışıl ma mı ş alçak açıl arı kull anarak çekti ği, ‘ ‘ Berli n von unt en’ ’ ( 1928),
Andor von Barsy’ ni n ‘ ‘Hoogstraat’ ’ (1929), Henri St orck’ un ‘ ‘I mages d’ Oost ende’ ’
(1930) ve Jean Vi go’ nun 1930 yapı mı ‘ ‘ Arropos de Ni ce’ ’ adlı fil ml eri sayıl abilir.
Joris I vens’i n er ken fil ml eri, ‘ ‘ De

Br ug’ ’ (1928)

ve ‘ ‘ Regen’ ’de ( 1929)

unut ul ma malı dır. Bu f il ml er o yıll arda deneysel si ne maya li derlik et mekl e
kal ma mı şl ar, kur gusal ol mayan kent fil ml eri ne de öncül ük et mi şl erdir. Eğer
Rutt mann’ı n ‘ ‘ Berli n’ ’i anıtsal bir senf oni i se, Joris I vens’i n ( 1898- 1989) fil ml eri
kesi nli kl e ‘ ‘şiir’ ’dirler. (Wei hs mann, 1997) ‘ ‘ Regen- Yağ mur’ ’un a macı sağnak bi r
yağı şl a kenti n nasıl değişti ği ni göst er mektir. I vens sıradı şı, şiirsel bir güzelli k ve
di kkatli bir gözl e ml e yağ mur a yakal anan bi r kenti n en kor kut ucu anl arı nı
yakal a mı ştır fil mi nde.
Robert Si od mak ( 1900-1973) ve Bill y Wil der’ı n ( 1906- 2002), döne mi n öne mli
sanat çıl arı nı n da yar dı mcı ol duğu yarı bel gesel fil ml eri ‘ ‘ Menschen a m Sonnt ag-
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Pazar İ nsanl arı’ ’da ( 1930) öne mli kent fil ml er den biri dir. Benzersi z bir duru m ol arak,
fil mde pr ofesyonel akt örler kull anıl ma mı ştır. Berli n’i n endüstri yel böl üml eri nden
çok, günl ük hayatı n geçti ği böl ü ml eri ne odakl anan fil m, bu t arafı yl a da peri yodun
fil ml eri nden ayrılır. Fil msanat yap ma i ddi ası nda bul un maz, pr opagandacı si ne manı n
di dakti k bakı ş açı sı nı da yansıt maz. Sadece bir grup genç i şçi ni n pazar gününü nasıl
geçirdi ği ni göst erir. Haf ta sonu, i şyerl eri ni, ev ve mahall el eri ni bırakırlar, Berli n
dı şı nda or manl arl a çevrili bir göl kı yı sı na pi kni k yap maya gi derl er. Fil m onl arı
di nl enirken, güneşl enirken, yüzer ya da oyun oynar ken veya ayl akça Wa nnsee’ deki
moder n bi nal arı n önündeki pl aj da gezer ken göst erir. Fil mi çekenl erin gençl ere
se mpatisi, bi ze bir Woodst ock havası yaşatır. Filmde ön çeki m, karakt er geliştir me,
ışı k düzenl e me veya sahnel e me f ar kedil mez.

Dzi ga Vert ov’ un ka mer a- göz

prensi bi nden et kil enil mesi ne r ağ men, açı k ya da saklı politi k mesajl ara, r et ori k
dur u ml ara veya i deol oji k referansl ara yer veril me mi ştir. Prag mati k ve politi k
ol madan, fil m 1920’l erin yeni felsefesi ni; ‘ ‘sanatta ve yaşa mda özgürl üğü’ ’ yansıtır
bi ze. ( Wei hs mann, 1997)
1928 ve 1932 arası nda, he m i mgesel, he m de bel gesel si ne mada moder nist hareket
popül erli ği yüzünden i ki büyük deği şi m geçir mi ştir. Biri ncisi fil m setl eri ni
tasarlayanl arı n artı k moder nist öncül er yeri ne, yetenekli a ma t aklitçi set t asarı mcıl arı
ol ması, i ki ncisi i se moder n hareketi n esas doğası nı ol uşt ur an ent ellekt üel ve
pr opagandi st a maçl arı n unut ul ması dır. Artı k moder ni st fil m dekor unun hal ka
moder ni st üt opyal arı anlat mak gi bi bir der di yokt ur. Bu nokt ada, önceki sayfal ar da
adı geçen bel gesell eri n dı şı nda kal an, ancak doğr udan mi mari ve i nşaat sekt ör ü
üzeri ne eğil en fil ml ere de deği n mek gerekir. Ti cari ve avangar d si ne madan
uzakl aştırılan moder ni st mi mari bu t ür fil ml eri n konusu i çi ne gir mi ştir. Genelli kl e
hükü met dest eği yl e ya da şahı sl arı n ı s marl a ması yol uyl a çekil en bu fil ml er, İ ngili z
Bel gesel Okul u’ nun kurucusu ve ‘ ‘docu ment ary’ ’ t eri mi ni il k kez Fl ahert y’ ni n
‘ ‘ Moana’ ’ fil mi hakkı nda yazdı ğı bir yazı da kullanarak ‘ ‘bel gesel si ne ma’ ’ya adı nı
veren John Gri erson’ı n Adalı’nı n (1986) nakl etti ği:
Si ne ma ne bir sanattır, ne de bir eğl ence. Bi r yayı n bi çi mi dir ve yüz ayrı i zl eyi ci öbeği
içi n yüz ayrı bi çi mde yayı n yapabilir …Bunl ar i çerisi nde en öne mli si pr opagandadır …
Hal kl a daha yar atı cı ve yaygı n bi çi mde il etişi m kur mak git gi de yoğunl aşan bi r
gereksi n me hali ne gel mekt e… Si ne mayı bir kürsü ol arak gör üp bir pr opagandacı ol arak
kull anı yor u m.
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sözl eri nden yol a çı karak eğiti m,

pr opaganda

ve r ekl a m araçl arı

ol arak

kull anıl mı şl ardır.
4. 2. 4. Bel gesel Si ne ma ve Mi mari Propaganda
Bel gesel si ne ma t ari hi nde öne mli bir aşa ma ol an İ ngiliz bel gesel fil m hareketi ni n1 4
li derleri, John Gri erson (1898- 1972) ve Paul Rot ha ( 1907- 1984) eğiti m ve sosyal
refor mu bel gesel fil mhareketi ni n mer kezi ne yerleştir mi şl erdi. John Gri erson bi r fil m
yapı mcı sı ol arak a macı nı n: ‘ ‘bir nesli n zi hni ne biri ki ml e ko mut a et mek’ ’ ol duğunu
söyl e mi şti. ( Bull ock, 1996) 1920’l er boyunca küçük öl çekl er de de ol sa si ne ma
eğiti m a maçlı kull anıl mı ştı. İ ngiltere’de ‘ ‘ Where There’s Soap’ ’, ‘ ‘There’s Li fe’ ’ gi bi
eğiti ma maçlı fil ml er, göst eri m yapabil ecek şekilde düzenl en mi ş araçl arl a şehirl er de
dol aştırıl mı ş ve sı nırlı sayı da i zl eyi ci ye ul aştırıl mıştı. 1930’l arda i se bu t ür fil ml eri n
yapı mı bir devl et politi kası hali ne getirilerek sağlı k, i şsi zli k, çar pı k yapılaş ma gi bi
konul ar da hal kı n bil gil endiril mesi ni a maçl a mı şl ardı. Ne yazı k ki, bu yıll arda yapıl an
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İ n g i l i z D e v l e t l e r T o p l u l u ğ u ’ n u n s i y a s i v e e kono m ik bir
toparlanma
hamlesi
içinde
olduğu
1920’li
yıllarda,
modern demokrasi içinde kamuoyu oluşumu ve geniş halk
kitlelerinin eğitilmesi sorununun yanı sıra kapitalist
üretim
ilişkilerinin
gelişimi,
reklam
ve
halkla
ilişkiler
sorunları
ortaya
çıkarmıştı.
Bu
sorunların
çözümlenebilmesi
ve
ekonomik
çarkın
işlerliğinin
sağlanabilmesi
için
örgütlenmelere
ve
bu
örgütler
aracılığıyla
etkinliklere
girişilmişti.
‘‘ E m p i r e
Marketing
Board-İmparatorluk
Pazarlama
K u r u l u ’’
geniş
topraklara yayılan imparatorluğun besin sorunuyla ilgili
üretim, ulaştırma, depolama gibi konulardaki her türlü
etkinlik
ve
araştırmayı
yönlendirmeye
başlamıştı.
EMB’nin o zamanki genel sekreteri Sir Stephen Talles
kurulun
gerçek
anlamda
işlerliğini,
yapılanların
kamuoyuna
gereği
gibi
duyurulabilmesiyle
sağlanabileceğine inanıyordu. Bu amaçla EMB içinde küçük
bir sinema bölümü kurulmuştu. Grierson yapmayı düşündüğü
türde filmler için destek olacak bir devlet kuruluşu
ararken
Sir
Stephen
Talles
ile
tanışmış,
bu
bölümü
Walter Creighton ile yönetmeye başlamıştır. Creighton’un
ç e k t i ğ i ‘‘ O n e F a m i l y - T e k A i l e ’’ ( 1 9 2 9 ) v e G r i e r s o n ’ u n
ç e k t i ğ i ‘‘ D r i f t e r s - B a l ı k ç ı T e k n e l e r i ’’ ( 1 9 2 9 ) E M B ’ n i n i l k
filmleri olmuştur.
‘‘ B a l ı k ç ı T e k n e l e r i ’’ b ü y ü k b a ş a r ı
kazanarak, sinema klasikleri arasına girerken, sinemanın
bir
propaganda
yöntemi
olarak
başarısı
yetkililerce
tartışmasız
kabul
edilmiş,
pek
çok
genç
sinemacı,
sinemanın geleceğini belgeselcilikte görüp, Grierson ile
çalışmaya başlayarak İngiliz belgesel film hareketini
oluşturmuşlardı.
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pek çok bel gesel fil mi nden geri ye pek azı kal mı ştır ve bu fil ml er bi ze ancak genel bir
fi kir verebil mekt edirl er…
‘ ‘Die Häuserfabri k der St adt Fr ankf urt-a m- Mai n’ ’, ‘ ‘Die Frankf urt er Kl ei nstwohnung’ ’
ve ‘ ‘ Di e Fr ankf urt er Küche’ ’ …1927 ve 1928 yapı mı bu fil ml er, 1925’ de Frankf urt’da
moder ni st bir konut refor mu yapan Er nst Ma y’i n ( 1886- 1970) i st eği il e fil m
yönet meni ve f ot oğrafçı Dr. Paul Wol ff t arafı ndan çekil mi şti. Di dakti k yapı daki bu
fil ml eri n aynı döne mde çekil en ‘ ‘ W
i e wohnen wi r gesund und wi rtschaftlich?Sağlı klı ve Ekono mi k Olarak Nasıl Yaşayabiliriz?’ ’ adı altı nda bir di zi fil mil e de
bakı ş açı sı benzerli kl eri var dı. Yönet menli ği ni Ernest Jahn’ı n yaptı ğı ‘ ‘ W
i e Wohnen
wi r gesund und wi rtschalftlich?’ ’, Berli n’de 1926’da kur ul an Fil mausschuss f ür Bauund Si edl ungs wesen Vakfı t arafı ndan dest ekl enmi şti. Bu vakfı n a macı da hal kı
‘ ‘eğiti msel ve kur gusal fil ml er yol uyl a konut ref or ml arı, yeni bi na t ekni kleri ve r uhu
hakkı nda bil gil endir mekt i’ ’ ve üyel eri arası nda Adolf Behne, Walt er Gr opi us, Er nst
Ma y, Leberecht Migge ve Br uno Taut gi bi tanı nmış isi ml er var dı. (Janser, 1996)
Al manya’ da 1929’ da yapıl an ‘ ‘ Di e St adt von mor gen’ ’ ise şehir pl anl a macılı ğı
üzeri ne çekil en bel ki de il k fil mdi. ( Janser, 1996) Şehir pl anl a macıl arı Maxi mili an
von Gol dbeck ve Eri ch Kot zer yöneti mi nde, bir gr up mi mar ve pl anl a macı nı n ort ak
çabal arı yl a gerçekl eştirilmi şti. Fil m t ür ünün pek çok ör neği gi bi şehir hayatı nı n
me vcut t ehli kel eri ni, sağlı ksı z koşull arı nı göst eri yor, sonra da çeşitli ani masyonl ar il e
en ‘ ‘ militer’ ’ bakı ş açı sı ol an kuşbakı şı perspektifi kull anarak kentl eri n nasıl düzgün
bir geliş me göst erecekl eri anl atılı yor du.

Yeni yerl eşi m yerl eri kent dı şı na

yerl eştirilecek, çalış ma ve yaşa ma al anl arı kesi nlikl e birbirl eri nden ayrıl acaktı.
Hans Ri cht er’i n yönetti ği ‘ ‘Di e neue Wohnung- Yeni Konut’ ’ 1. İsvi çre Ev ve Yaşa m
Fuarı’nda göst eril mek üzere ı s marl an mı ş bir fil mdi. Fil mde ağır ve kull anı şsı z
mobil yal ar el eştirili yor, mut fakt a hij yeni k ol ma yan koşull arda yaşanıl ması na,
sal onun pazar günl eri i çi n mi safirl ere ayrıl ması na ve - Willi a m Tell veya Ri char d
Wa gner bi bl ol arı gi bi- değersi z nesnel er il e dol dur ul ması na karşı çı kı yordu. Bol ı şı k
al an, uygun geni şli kt e yaşa m al anl arı önerili yor, sade ve hareketli mobil yalar, pr ati k
per del er, l aborat uvar gi bi mut fakl ar övül üyor du. Büt ün fil m ‘ ‘karanlık’ ’ eski il e
‘ ‘aydı nlı k’ ’ yeni arası nda geçi yor du.
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Mi marlı k ve i nşaat üzerine bir fil m de, Le Cor busi er’i n yar dı ml arı yl a, Pi erre Chenal
tarafı ndan çekil en, ‘ ‘ Bâtir-İnşaat’ ’, ‘ ‘Trois Chantiers- Üç Şanti ye’ ’ ve ‘ ‘ Archit ect ures
d’auj our d’ hui- Bugünün Mi marlı ğı’ ’ adlı üç fil mden ol uşan bir üçl e meydi. ‘ ‘ Bâtir’ ’
çeli k ve bet on il e i nşa edilen bir bi nanı n det ayl arını göst eri yor, gel eneksel cephel eri n
zararları ndan, onl arı Le Cor busi er bi nal arı il e karşıl aştırarak bahsedi yordu. ‘ ‘Tr oi s
Chanti ers’ ’ ise baraj ve köpr ü gi bi daha büyük öl çekli yapıl ara yer veri yor du.
‘ ‘Archit ect ures d’auj our d’hui’ ’ni n a macı ysa modernist hareketi fil mil e bi rl eştirerek
ul usl ararası üsl ubun pr opagandası nı yap maktı.
1935 yapı mı ‘ ‘ Housi ng Pr obl e ms- Konut Pr obl eml eri’ ’ o yıllarda yapıl mış bel gesel
fil ml er den ol uşan sosyal ka mpanyal ar da göst erilen en il gi çeki ci fil ml er den bi r
tanesi dir. İ ngiliz Ti cari Petrol Kur ul uşu’ nun dest eği il e Art hur Elt on ve Edgar Anst ey
tarafı ndan çekil en fil m Londr a’ nı n ar ka mahall eri nde yaşayanl arı n hayatları ndaki bir kadı nı n koca bir l ağı m f aresi il e mücadel esi gi bi- zorl ukl arı onl arı n ağzı ndan
nakl edi yor, sonra da bunl arı n ‘ ‘tek’ ’ çözü münü açı klı yor du.

Moderni st t arzda

tasarlan mı ş, hükü met t arafı ndan dest ekl enen Kensal konutl arı nı n bi r maketi
i ncel eni yor, bu ti p çağdaş yerl eşi ml eri n, ar ka mahall el erdeki sor unl ar a çözü m
getireceği vur gul anı yor du. Ayrı ca Owen Willi ams’ı n ( 1890- 1969) fil m ile aynı yıl
ta ma ml anan Londra’ daki moder ni st Peckha m Sağlı k Mer kezi yapı sı nda bir ail eni n
nasıl neşeli vakit geçirdiği göst erilerek, yeni mi marlı k il e sosyal ref or ml ar arası ndaki
bağ güçl endirili yor du. ‘ ‘Housi ng Pr obl e ms’ ’ ancak yüksek derecede eğitiml i, ül keyi
doğr u kararl arı al arak yönet ecek ve t opl umun çı karı i çi n t opl uma çeki düzen verecek
güçt e bir hükü meti n gereklili ği i çi n seyircisi ni ikna et meye çalışı yor du. ( Musser,
1996)
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Resi m 4. 16. Housi ng Probl e ms (1935, Art hur Elton ve Edgar Anstey)
Bi r başka fil m, Ameri ka Şehir Pl ancıl arı Enstit üsü t arafı ndan ı s marl anan ‘ ‘The Cit yKent’ ’ de ( 1935), ‘ ‘ Housing Pr obl e ms’ ’ il e aynı yol u i zl eyerek metr opoliten hayatı n
karanlı k bir portresi ni çiz mi şti. Ral ph Lor ent z ve Willi a m van Dyke’ın fil mi nde,
büyük kentl eri n sor unl arı na çözü m ol arak moder nist uz manl ar t arafı ndan şehri n
etrafı na yeşil kuşakl ar ol uşt ur ul ması, yeni yerl eşi ml eri n bu yeşil al anl ara
konu ml an ması ve ot oyol larl a şehri n mer kezi ne bağl an ması önerili yor du. Bu bel gesel
de elit bir t ut uml a ho moj en, beyaz, di kkatlice dağıtıl mış ci nsi yet r oll eri yl e ort a sı nıf
ail el erden ol uş muş bir dünya hayal edi yor du.
Bu yıll arda Tür ki ye’ de ort aya konan öne mli bir fil m de var dı. Bu, Basın Yayı n ve
Turi z m Genel Müdürl üğü’ nün i ki Rus yönetme ni, Ser gei Yut kevi ch il e Lev
Os car ovi ch Ar nst a m’ a yaptırdı ğı ‘ ‘Tür ki ye’ ni n Kal bi Ankara’ ’ ( 1934) adlı fil mdi.
Cu mhuri yet’i n 10. yıl dönü mü nedeni yl e hazırlatıl an bu fil mde Tür kiye devri mi
içi nde Ankara’ nı n yeri ve öne mi vur gul an makt a, geçen on yıl i çi nde katedil en yol
ser gil enmekt eydi. 1 5 1934 ve 1937 yılları arasında ‘ ‘Tür k İ nkil abı nda Terakki
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O za manki adı yl a Mat buat Umu m Müdürl üğü’ nün ı s marl adı ğı, 1969 yılı nda yeni den keşfedilen bu
fil mi n bir kopyası, ‘ ‘Ankara Ser dce Tur eckii’ ’ adı yl a Sovyetler Bi rli ği’nden getirtilerek yayı ml an mı ş
fil mi n j eneri ği ndeki Rusça yazıl ar gi bi sebepl erden dol ayı bası nda çı kan yazıl ar üzerine yayı n ve
sor u ml ul ar hakkı nda adli kovuşt ur ma açıl mı ştır. Akl an mayl a s onuçl anan bu kovuşt urma dan s onr a
fil m bir büt ün ol arak bir kaç kez daha yayı ml an mı ş, bazı böl ü ml eri daha s onral arı ki mi t el evi zyon
pr ogr a ml arı nda da sı klı kl a kullanıl mı ştır. ( Adalı, 1986)
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Ha ml el eri’ ’ adı yl a çekil en bir di ğer bel geseli de unut ma mak gerekir. ‘ ‘Tür ki ye’ ni n
Kal bi Ankara’ ’ gi bi o da t a ma mı yl a mi mari üzeri ne değilse bil e, ünl ü kurgu ust ası
Rus si ne macı Est er Shub’ un da kat kıl arı yl a Kemal Necati Çakuş t arafından çekil en
fil m, Tür ki ye devri ml eri ve moder nl eş mesi üzerine çekil en az sayı daki fil mden bi ri
ol ması açısı ndan çok öneml i dir.
1920’l eri n sonunda ve 1930’l arda mi mari üzerine pek çok bel gesel niteli kli fil m
yapıl mı ştır. Bunl ar genelli kl e elitist bir t avırl a bir devl et üsl ubu hali ne döndür ül en
moder ni st mi mari yi halka t anıt mayı a maçl ayan fil ml er dir. 2. Dünya Savaşı’ndan
sonra bu t ür fil ml ere çok daha f azl a i hti yaç duyul acak, yı kıl an şehirl eri yeni den i mar
et meye çalışan hükü metler bu t ür eğiti m ve pr opaganda fil ml eri i çi n büyük büt çel er
ayıracakl ardı. ( Bull ock, 1996)
Di ğer yandan, hükü metler mi mari moder ni z mi, kendi çağdaşl aş ma pr oj eleri ni n bir
parçası ol arak - kı sa bir süre de sürecek ol sa- sı kı sı kı ya kucakl arlarken, si ne macıl ar
moder ni st tasarı ml ara bambaşka anl a ml ar yükl e meye başl a mı şl ardır bile …

4. 2. 5. Fransa
4. 2. 5. 1. À Nous l a Li berté
Pek çok fil mi n moder ni st dekorl arı nı yapan, Rusya’ da doğan, Al manya ve Fr ansa’ da
yaşayan Lazare Meerson ( 1900- 1938) si ne mada moder ni z mi il kel eri ne gör e
uygul ayan ender i si ml erdendi. Moder n t asarı mda en i yi i şi i se René Cl air’i n ( 18981981) ‘ ‘ À Nous l a Li berté’ ’ ( 1931) adlı fil mi ol muşt u. Ül ke mi zde de ‘ ‘ Hürri yet e Can
Feda’ ’ adı yl a göst eril mi ş bu fil mi çi n t asarl anan f abri ka moder n hareket il e paral elli k
göst eri yor du ve endüstriyel mi marlı ğı n hij yen, veri mli çalış ma, havadarlı k, açı k pl an
gi bi özelli kl eri ni titizli kle pl anl ara uygul a mı ştı. J. A. Bri nk man ve L. C. Van der
Vl ugt’ı n Rott erda m’ daki ‘ ‘ Van Nell e Fabri kası’ ’nın ( 1928) bir benzeri, gerçek i nşaat
mal ze mel eri kull anarak, gerçek öl çekt e Epi nay’ daki Tobi s St üdyol arı’nda i nşa
edil mi şti. Meerson bu f il mde Le Cor busi er’i n ‘ ‘temi z ve dur u pl asti k gerçekl er
gözü müzü ve zi hni mi zi geo metri k f or ml arı n ver di kl eri zevk il e di nl endirirler’ ’
sözünden - militanca ol masa da- yol a çı karak setleri t asarla mı ştır. ( Al brecht, 2000)
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Mi mari ni n uzun ve net hatl arı, düzenlili ği, hij yen ve st erilli ği göst eri yordu. Deva m
eden yat ay pencerel er, mer di venl er, açı k manzara da hareket özgürl üğünü
si mgeli yor du. Gerçek hayat i çi nde, günün koşull arı yl a mi mari t asarı mı gayet başarılı
ol an bu f abri ka bi nası, ‘ ‘ À Nous l a Li bert é’ ’ni n i çi nde ba mbaşka şekill er de
gözüküyor du.

Resi m 4. 17. À Nous l a Li berté - Fabri ka (1931, René Cl ai r)
Fil mseyircil eri n moder niz mi n il eri ci bazı özelli kleri ni, moder n mi mari ni n anl at mak
ist edi ği nden f ar klı ol arak nasıl gör dükl eri ne de i yi bir ör nekti. ‘ ‘À Nous l a Li bert é’ ’de
teknol oji ve maki ne Os kay’ı n t anı mı yl a ( 1981) ‘ ‘çirki n ve saç mal a mı ş bir zali m ve
despot’ ’ ol arak gör ünüyordu. 1920’l erde moder niz mi genelli kl e ol u ml u gören bakı ş
‘ ‘À Nous l a Li bert é’ ’de t ersi ne dön müşt ü. Fabri kanı n r asyonel düzeni açı kça i ki
kahra manı n fil mi n başında kaçtı kl arı hapi shaneyi andırı yor du. Fonksiyon bur ada
strükt ür t asarı mı nı n ayrılmaz bir parçası ol arak değil, fabri ka/ hapi shane dünyası nı n
ironi k bir kontrpuanı ol arak kull anıl mı ştı.
4. 2. 6. ABD
ABD’ de savaş sonrası fil m yapı mı, dağıtı mı ve göst eri mi en öneml i sanayi
dall arı ndan biri ol muş ve çok geni ş bir kitleni n il gisi ni çeker hale gel mi şti.
Si ne manı n belli başlı t ürleri de bu döne mde ol uşmuşt u. Bunl ar arası nda en çok il gi
görenl er ko medi fil ml eriydi. Mack Sennett’i n Keyst one St üdyol arı’nda ür etil en ve
Keyst one ko medil eri olarak t anı nan bu fil ml er Charli e Chapli n gi bi yet enekl eri n
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ort aya çı k ması nı sağl adı. Chapli n ünl ü Şarl o ti pi ni bu fil ml er de yarattı. Avrupa’ daki
savaş at mosferi nden kaçarak ABD’ yi keşfe çıkan sanat çıl ar ABD si ne ması na
yepyeni bir hava getirdiler. Bu sanat çıl ardan biri Mur nau’ ydu.
4. 2. 6. 1. Sunri se
1917’ de

Ber nhar d Sunder mann t arafı ndan yazıl an bir r o mandan ol dukça

deği ştirilerek uyarl anan ‘ ‘Sunrise’ ’, çifçili kl e uğraşan evli bir çifti n hi kayesi dir.
Kentt en köye t atile gel en genç bir kadı n, kendi hali nde bir çift çi yi baştan çı karır.
Çi ft çi şehirde bul acağı nı düşündüğü daha i yi bir hayat i çi n bir kayık gezi ntisi
sırası nda karısı nı öl dürme yi t asarl ar. Bi r kaza sırası nda karısı boğul acak, çift çi i se
daha önce kayı ğa yerl eştirdi ği dal de meti sayesinde kurt ul acaktır. Ancak karı sı nı
öl düre mez. Böyl ece i ki si birli kt e göl ün karşı kı yı sı ndaki şehre gelir, büyük şehri n
karşısı nda birbirl eri ne yakı nl aşırlar. Geri dönüş yol undaysa bir fırtı na kayı ğı devirir.
Ada m kı yı ya çı kar ancak karısı bul una maz. Ancak bir süre sonra, kadını n dall ara
t ut unarak hayatı nı kurt ardı ğı anl aşılır.

Resi m 4. 18. Sunri se - Kent GörünüĢ ü (1927, F.W. Mur nau)
Mur nau moder n kenti n çeki cili ği ne ve i çer di ği t ehli kel ere ilişki n bir fil m yap mı ştır.
Moder n kent i nsanı n nefsi yl e mücadel esi nde yem ol arak, hı zlı ve eğl enceli hayatı
kull an makt adır. Gökdel enl erl e, rekl a m t abel al arını n ı şı kl arı, caz trompet çileri ni n,
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çıl gı nca akan trafi ği n ve i nsan kal abalı ğı nı n görünt ül eri üst üst e bi ner ve ekr andan
fırtı na gi bi geçerl er. Kocanı n ci nayet girişi mi nden vazgeçti kt en sonra, şehri n bu
renkli ve bir o kadar da t ehdit kar dur u mu, birli kt e trafi ği alt eden, şehirde nasıl
davranacakl arı nı keşfeden karı kocayı birbiri ne yakı nl aştırır. ( Neu mann, 1996j)
Mur nau ‘ ‘Sunrise’ ’ i çi n, Califor ni a’daki Cul ver Cit y’de Fox St üdyol arı’na büyük bi r
me bl ağ harcat arak çeki ml eri t a ma mı il e denetl eyebil eceği bir kent parçası
yaptır mı ştır.

Rochus

Gl i ese t arafı ndan t asarl anan set,

neon ı şı kl arı ndan

ot o mobilleri ne kadar moder n bir kenti n benzeri ydi. Ancak kent ödünsüz bir mi mari
moder ni z ml e i nşa edil mi şti. Ancak sade ve kl asi k hatl arı yl a kilise gel eneksel bir yapı
havası ndaydı. Gli ese’ ni n eski zl eri nden çağdaş cam mi marisi ne, basit kübi k f or ml ara
ve yat ayda uzanan döşemel ere il gisi anl aşılı yor du. Fil mde, büt ün bi nal ar süssüz ca m
ve bet on cephel er ol arak t asarlan mı şl ardı. Mur nau, Al manya’ daki ‘ ‘gel eceği n
mi mari si’ ’ t artış mal arı nı ve moder n mi marlı ğı Ameri ka’ ya t aşı mı ş, Le Cor busi er’i n
il k Ne w Yor k zi yareti nden ve Ri char d Neutra’nı n Holl ywood t epesi ndeki Lovell
House’ undan önce bir t ür test e sok muşt u.
4. 2. 6. 2. ABD’ de Fil m St üdyol arı
1930’l ar boyunca ABD Batı si ne ması nı n li deri ol muşt u. Sadece 1933’ de, Ameri kan
si ne ma endüstrisi 500’e yakı n fil m yap mı ştı. Bu t ü m Avr upa’ da yapıl an fil ml eri n
ta ma mı na eşitti. Ameri ka en yakı n r aki bi İ ngiltere’ye 2, 5 kat far k at mı ştı. Bu hı zlı
gelişi m Holl ywood st üdyol arı nda et ki n bir or gani zasyon şe ması geliştiril mesi ve
kull anıl ması na yol açtı. Bu si st e m üç ana f onksi yon: üreti m, t anıtı m ve dağıtı m
fonksi yonl arı yl a i ş birliği hali nde ol an bir ağ sist e mi ydi. Her şey f or müll en mi şti.
Böyl e bir ort a mda Cl ar k Gabl e, Joan Cr a wf or d ve Gr et a Gar bo’l ar aslı nda MGM’ i n
‘ ‘cennett en daha f azl a yıl dı z’ ’ sl oganı eşli ği nde yönet menl er, senar yo yazarl arı ve
yapı mcıl ar tarafı nda üretilen ür ünl er den başka şey değil dil er. ( Al brecht, 2000)
Dev ür eti m şe ması, Ameri ka’ da set di zaynı nda Avr upa’ da alışıl dı ğı ndan çok f ar klı
bir yol i zl en mesi ne yol aç mı ştı. Avr upa’ da geneli kl e çı ğır açı cı sanat çıl ar ol an set
tasarı mcıl arı, t asarı mdan i nşaya i şi n t ü m yükünü t aşırlarken,

Hol l ywood’ da

sor u ml ul uk, seti n ana konsepti ni belirl eyen bir süper vi zör sanat yönet meni il e, onun
yar dı mcı sı konu munda seti t asarlayan ve i nşa ettiren bir yar dı mcı sanat yönet meni
arası nda böl ün müşt ü. 1930’l arda, MGM gi bi büyük bir st üdyoda, bir süper vi zör
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sanat yönet meni, yedi seki z yar dı mcı sanat yönet meni, beş altı ill üstratör ve ot uz
kadar t ekni k r essa m büt ün fil ml er i çi n seri bir bi çi mde setl er t asarlı yorl ardı.
Dol ayı sı yl a bu setl er mi mari ol arak başarılı da ol sa, anl a maçı sı ndan Avr upa fil ml eri
kadar yükl ü ol muyorl ardı. Bu yüzden, ABD’ deki bu döne mden st üdyo adl arı altı nda
bahset mek daha uygun olacaktır.
Holl ywood’ da mi mari değer t aşı yan i şl eri özellikl e üç st üdyo ür et mi şti: Para mount,
RKO ve MGM. Üç st üdyo da moder ni z mi, üretimde bul undukl arı fil mt ürleri ne gör e
düzenl e mi şl erdi. Bu döne m fil ml er deki mi mari de fil mi n ko medi, dra m ya da
müzi kal ol ması na göre deği şi kli kl er göst er mi şti.
Ameri ka, i ki dünya savaşı arası ndaki yıll arda Avr upalı mült ecil eri n akı nı na
uğra mı ştı. Para mount’daki Al man ege menli ği ni n sebebi de bu mült ecil erden bi ri ol an
Hans Dr ei er’di. 1885’ de Al manya’ da doğ muş, Müni h’t e mi marlı k okumuş, Al man
hükü meti adı na Batı Afri ka’ da bi nal ar t asarl a mı ş, 1919’ dan 1923’ e kadar da UF A
içi n çalış mı ş, Para mount’un daveti il e ABD’ ye git mi ş, 1932’ de de Para mount ’t a
süper vi zör sanat yönet meni ol muşt u. Ar dı ndan da Dr ei er’i n et kisi yl e Para mount bir
Bauhaus at öl yesi ne dönüş müşt ü. Jock Pet ers, Ken We ber gi bi Al man göç meni
tasarı mcıl ar Bauhaus’ un beyaz, yalı n ve elitist tarzı na yakı n setl er t asarla mı şl ardı.
Para mount’un sade, dekorsuz, asi metri k ko mpozi syonl u hafif haci ml eri 1930’l ar
boyunca 1927’ de ‘ ‘ Deut scher Wer kbund’ ’da sunul an Avr upa avangar dı nı n pek çok
karakt eristi ği ni payl aş mı ştı.
RKO’ nun setl eri i se, Para mount’un t ersi ne, modern mi marlı ğı n dekoratif özelli kl eri,
Art- Deko ve Neo- kl asisi z mi n birl eş mesi nden ol uş muşt u. RKO’ nun bu t ür den
dekorl arı ‘ ‘ moder n mi marlı k’ ’ adı na bir geril e meydi aslı nda. Tasarı mcıl ar dekoratif
ki mi motifl eri, moder n mi mari ni n üzeri ne uygul a mı şl ardı. İroni k ol arak bu
tasarı ml ara seyirciler kendil eri ni yakı n hi ssetmi şl er, RKO moder ni zmi n hal ka
tanıtıl ması nda öne mli bir rol üstlenmi şti.
MG M i se, Oscar heykelci ği ni de t asarl ayan Cedri c Gi bbons gi bi mükemmel bir
tasarı mcı sayesi nde, Paramount’un elitist set mi marisi il e, RKO’ nun enerjik dekoratif
öğel eri ni birl eştir mi şti. MG M, Hans Dr ei er’i n ‘ ‘Büyük M il e Moder niz m’’ di ye
adl andıracağı ( W
i l son, 2000) çok başarılı setl ere i mza at acaktı o yıll arda. Uni versal
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ise bu dal da bir ekol ol uşt ura masa bil e ‘ ‘Frankenst ei n’ ’, ‘ ‘Drakul a’ ’, ‘ ‘ Moder n Ti mes’ ’
gi bi fil ml er de mi mari değeri üzeri ne konuşul abil ecek, kaliteli işler çı kar mı ştı.
1920’l eri n sonuna doğr u, moder ni z m he men her ti pi k Ameri kan fil mi ni et kil e mi şti.
Her fil m bir trend yaratma ya çalışı yor, böyl ece endüstri ni n kökl eri güçl eni yor, fil m
pi yasası büyüyor du. St üdyo si st e mi il e mi mari mekanl ar kodl anarak il k ‘ ‘klişe’ ’ler de
ol uşt ur ul maya başl an mı ştı. Konutl ar ve gökdel enler i se il k kli şel eşen mi mari öğel er
arası nda yer al mı şl ardı.
1920’l er boyunca Avr upalı mi marl ar i deal evi planl a mak ve i nşa et mek i çi n çaba
harca mı şl ardı. Moder n mi mari, ev di zaynı nda r efor m yap mak, kadı nl arı n hayatl arı nı
kol ayl aştır mak i st erken, si ne manı n t epki si t ut ucu, kadı nl arı n t opl um hayatı ndaki
yerl eri yl e il gili popül er kor kuyu yansıtıcı ol muştur. Bunalı m yıll arı nı n atmosf eri nde
er kekl er çalış malı, kadınl ar i se eski gel eneksel r oll eri ne geri dön meli ydil er. Ort a
sı nıfı n moder ni z me ol an yabancılı ğı da si ne ma t arafı ndan kull anılı yor du. Ör neği n,
Al brecht’i n akt ar dı ğı na göre (2000) Hans Dr ei er’e göre:
Bugünün dünyası nda, özelli kl e Ameri ka’ da gökdel enl er, sı nır kapıl arı, ge mil er,
fabri kal ar gi bi bireysel ol mayan anıtsal ve endüstri yel yapıl arda - geç mi şl e ufak def ek
bağl ar da kur ul arak- çağdaş mi mari kull anıl abilir. Bu yapıları n f onksi yonalist ol mal arı
da zat en gerekli dir. Ama t üm duygul arı n açı ğa çı ktı ğı yer ol an ‘ ‘ev’ ’in, kur ul muş
gel eneği kull anarak za mansı zlaş ması ve pek çok bağ ile geçmi şe bağl an ması gerekir.

Hal kı n moder ni z me güvensi zli ği büyük depresyon il e birl eşi nce il gi nç sonuçl ar
ver mi ş ve fil ml er deki moder n t asarı ml ar, t opl um huzur unu t ehdit eden köt ü güçl erl e
sı k sı k işbirli ği ne gir mi şler dir. ( Al brecht, 2000)
1920 ve 30’l arı n Ameri kan fil ml eri ndeki i nsanl ar yaşadı kl arı evl ere benzer bi nal ar da
çalış mı şl ardı. Fil ml er genelli kl e moda, fi nans, özelli kl e de medya çevrel eri nde
geçi yor du. Popül er radyo kanalı NBC’ ni n 1930’da Ne w Yor k Rockefeller Cent er’a
taşı nması si ne mada bir moder n radyo i st asyonu t e malı fil ml er f uryası bil e
başl at mı ştı. 1. Dünya Savaşı cepheye gi den er kekl eri n yerl eri ni n kadı nl ar t arafı ndan
dol dur ul ması nı sağl a mı ştı. 1915’l eri n kadı nı pratik gi ysil er gi yen, kı sa saçlı, araba
kull anan, golf oynayan bir kadı ndı. 20’l eri n sonundaysa depresyon kadı na eski
gel eneksel rol ünü verecekti. ( Al brecht, 2000)
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1920’l eri n sonunda, t oplu ml ar kentl eri n i nsani pot ansi yeli üzeri ne ol dukça i yi mser
bir bakı ş açı sı na sahi ptiler. Strükt ür mühendi sli ği ni n, mekani k t eknol ojisi ni n, kent
pl anl a ması nı n ve büyük ser mayeni n ür ünü ol an gökdel enl er moder n Ameri ka’ nı n
si mgel eri ol dul ar. Ne w Yor k 1930’l arda gökdel enl eri n, aral arı nda Wal ker ve
Gi ll ette’i n ‘ ‘Full er Gökdel eni’ ’ (1929), Sl oan ve Robertson’ un ‘ ‘ Chani n Gökdel eni’ ’
ve Shr eve, La mb &Har mon’ un ‘ ‘ Empire St at e Bi nası’ ’ ol an, en gözde ör nekl eri yl e
dol muşt u. Gökdel enl er kısa sürede mobil ya t asarımcılı ğı, rekl a mcılı k, gi yim modası
ve bili m kur gu epi kl eri nden müt evazi sessi z fil ml ere si ne mayı et kil edil er.
Gökdel en çıl gı nlı ğı i se en üst nokt ası na borsanı n çöküşü ve onu i zl eyen i nşaat
fali yetl eri ni n t a ma men dur duğu i ki üç yıl i çerisi nde ul aştı. Bu senel erde si ne ma,
kull andı ğı fant asti k t eraslı gece kul üpl eri, çatı katları ve özel ofisl eri il e gökdel enl er
çevresi nde bir mit yarattı. Gökdel enl er de fil ml ere zengi n i mgel er sunuyorlar dı. Ki mi
fil m yapı mcıl arı çeşitli hilel er il e mevcut gökdel enl eri ol dukl arı ndan daha uzun bil e
göst er mi şl er, bi nal arı n mi sti kli ği ni artır mı şl ardı. ( Al brecht, 2000) Bunun dı şı nda
gökdel enl er, özelli kl e bili m kur gul ar da, devasa boyutl arı yl a i nsan kontrolünü kabul
et meyen ve t ehli ke pot ansi yeli t aşı yan yapıl ar olarak sunul dul ar. Her i ki hal de de
ol u ms uz bir anl a mı yüklendil er. 1930’l arı n sonuna doğr uysa gece kul üpl eri, çatı
katl arı, Manhatt an gökleri ne uzanan l üks ofisl er beyaz per deden

sili nmeye

başl adıl ar.

4. 3. Mi mari Moderni zm il e Si ne manı n Yoll arını n Ayrıl ması
Fr ansa’ da pek çok si nemacı sesli si ne mayl a birli kt e eski si kadar görselli ğe öne m
ver me meye, ‘ ‘Le Parf um de l a Da me en Noi r’ ’ (1931), ya da ‘ ‘ Le Bonheur’ ’ ( 1935)
gi bi Mar cel L’ Her bi er filml eri nde bil e görsel heyecan gitti kçe azal maya başl adı.
Nazil eri n yükselişi yl e birli kt e moder n fil m dekorları nı n fil ml er de kull anılması ender
hal e gel di, moder ni z ms osyalist i çeri ği ve daha çok da ul usl ararası nit eli ği yle Nazil er
tarafı ndan yasakl andı. Ni san 1933’ de Mi es’in yöneti cili ği ni yaptı ğı Bauhaus
kapatıl dı. Eri ch Mendel sohn ( 1887- 1953) 1933’ de, Gr opi us 1934’ de, Mi es van der
Rohe 1938’ de ABD’ ye yerl eştiler. Al manya’ da moder ni z mi n yok edilişiyl e konut
i nşaatl arı nda gel eneksel stiller, ka mu bi nal arı nda neo- kl asi z m kull anıl maya başl adı.
Leni Ri efenst ahl’ı n ( doğu mu 1902) 1934’ de çekt i ği ‘ ‘Tri umph des Will ens-İradeni n
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Zaf eri’ ’nde, Al man ol an pek çok şeyl e birli kt e, Al man kenti de i dealize edil di.
Ri efenst ahl’ı n bir uçağa, arabaya ya da kayı ğı n i çi ne yerl eştirdi ği ka mer al arl a
kaydetti ği kent gör ünt üleri nde, güneş ı şı ğı dı şavur u mcu si ne manı n göl gel eri ni
ta ma mı yl a yok et mi şti. Gel eneksel yapıl ar kır ma çatıları, kalı n duvarl arı yl a, yeni
boyan mı ş t erte mi z cephel eri yl e bi nl erce yıllı k yı kıl maz Al man gel eneği ni t e msil
eder ken, moder ni st mi mari yi ‘ ‘hatırlat acak’ ’ t ek det ay kl asi k Yunan mi marisi yl e i nşa
edil en geo metri k f or ml u st adyu mdu. Al manya’da Hitl er’i n baş mi marı Al bert
Speer’i n ( 1905- 1981) post- Berli n i çi n hazırladı ğı

mi mari pl anl arı ve cadde

modell eri ni göst eren 1939 yapı mı ‘ ‘ Das Wort aus St ei n’ ’da açı kça gör ül düğü gi bi
Al manya,

Hel eni sti k canl andır macılı ğı n et kisi

altı ndaydı.

Yunan

mi mari si

hakkı ndaki çalış mal arı başl at an bir Al man, J. J. Wi nckel mann’ dı ( 1717- 1768). Onun
en sadı k i zl eyi cil eri de gene Al manl ar ol muşt u. Bu başl angı ç, ‘ ‘ Amphytrion’ ’ ( 1935)
gi bi bir UFA müzi kali nde ve Leni Ri efenst ahl’ı n‘ ‘ Oli mpi a- Oli mpi yat’ ’ (1938) gi bi
fil ml eri nde ise dor uk noktası na ul aş mı ştı.
Nazil eri n anti-se mi ni st, sağcı ve ent ell ekt üeliz m karşıtı politi kal arı pek çok
yönet meni de Al manya dı şı na kaçırdı. ‘ ‘ Metropolis’ ’e hayranlı k duyan Hi tl er’i n
Al man Fil m Endüstrisi’nde en yüksek maka ml ardan biri ni t eklif et mesine r ağ men
Frit z Lang’ de ül keyi t erkedenl er den biri ol du. Ameri ka’ daki yılları nda moder ni st
tasarı ml ar fil ml eri nde gözük medi.

Bu döne mde Al man yönet menl er den çı kan en

öne mli set i se, Hunt e’ nin ‘ ‘ Gol d’ ’ (1934) i çi n t asarl adı ğı at omr eakt ör üydü. Ancak o
da mi mari bir işten çok, endüstri yel bir tasarı msayılırdı.
Bu döne mde Holl ywood’da set t asarı mı i ki ana yön i zl edi. Bi ri ncisi Fr ank Ll oyd
Wr i ght’ı n ( 1869- 1959) yaptı ğı gi bi moder ni z mi gel eneksel yapı m mal ze mel eri il e
birl eştirerek yu muşat mak ve nat urel bir hal e getir mekti. İ ki nci yol i se 1920’l er den
beri kull anıl an a ma 1932’ de Vi r gi ni a’daki Willia ms bur g kasabası nı n yeni den i nşası
ile i yi ce moda hali ne gel en kol onyalist yol du. ( Mandel bau m and My ers, 2000)
Depr esyondan kurt ul ma arifesi ndeki sıradan Ameri kalılar eski güzel günl eri, büyük
tarı msal gelişi mi ve mi mari mirası hatırlı yorl ardı.
1930’l arı n sonunda modanı n deği ş mesi, reali z me doğr u dönüş, moder ni st har eketi n
dağıl ması yl a moder ni z m si ne ma setl eri nden çekil meye başl a mı ştı. 1939 Ne w Yor k
Dünya Fuarı’nı n açılışı ile moder ni st mi mari film s etl eri nden uzakl aş maya başl adı.
1920’l erde moder ni z m si ne mada negatif ve pozitif yönl eri yl e birli kt e el e alı nmı ştı.
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1930’l ardan iti baren sadece abartılan ol u ms uz yanl arı yl a seyirci ye sunul du. Ancak
ironi k ol arak Ameri kan si ne ması en öne mli üt opi k öneril eri ni de bu döne mde ver di.
4. 3. 1. Just I magi ne
Özel efekt al anı ndaki deva mlı geliş me yapı mcıları, aral arı nda ‘ ‘ Metropolis’ ’in pek
çok t akli di ni n de ol duğu, gel eceği n kentl eri üzeri ne yeni fil ml er çek meye
hevesl endir mi şti. Ör neğin İ ngili z yapı mı ‘ ‘ Hi gh Tr eason’ ’ ( 1929) 1940’ları n Ne w
Yor k’ unu beti ml eyen öne mli yapı ml ar dan biri ydi. Öncesi nde i se Holl ywood’ un ünl ü
Pl ayers- Lasky şirketi, f üt üristi k bir kent hakkı nda, Jack Pet ers’i n t asarı mları yl a, bir
fil me çokt an başl a mı ş ama ‘ ‘ Metropolis’ ’in göst eri me gir mesi yl e bu pr ojesi ni i pt al
edil mi şti.
1930’ da, bir di ğer st üdyo Fox yeni bir f üt üristi k kenti, müzi kal ko me di yi, bili m
kur guya karıştırı p bir il ke de i mza at arak t asarladı: bu Davi d Butl er’ı n ‘ ‘Just I magi neSadece Düşl e’ ’ adlı fil mi ydi. ( Rol off ve Seeßl en, 1995) Ne w Yor k’t a üç ayrı za man
dili mi nde, 1880, 1930 ve 1980’l erde geçen fil mde, 1980’l eri ni n i nsanl arı t eknol oji k
geliş meyl e büyül en mi ş olarak göst eril diler. Gel ecekt e her kese bir nu mar a veril ecek,
evlili kl er önceden belirlenecek, ye mekl er hap ol arak alı nacaktı. ‘ ‘Just I magi ne’ ’
ol ağandı şı mi marisi ni n yanı nda, TV, ekranlı t el efon, ki şi ye özel uçak gi bi geliş mi ş
teknol ojilere de geni ş yer vererek i zl eyi cil eri ni et kiledi.

Resi m 4. 19. Just I magi ne - Kent GörünüĢ ü (1927, Davi d Butl er)
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Fil mi n kahra manı Si ngl e O, 1930’ da kafası na gelen bir golf t opu nedeni yle ko maya
girer ve ancak elli yıl sonra yatırıl dı ğı l aborat uvarda kendi ne gelir. Bu yeni dünyada,
kı z ar kadaşı LN- 18 il e evlili k i zni ni al abil mek i çin ünl ü bir muci di n geliştirdi ği uzay
ge mi si yl e Mars’a gi di p gel mesi gereken J- 21’i n hi kayesi ne, uzay ge mi si ne kaçak
bi nerek t anı k ol acaktır. ‘ ‘Just I magi ne’ ’ çekil di ği yıllardaki kent vi zyonl arı nı n başarılı
bir yansı ması dır. 200 katlı gökdel enl er, şehre gel en güneşi kes meyecek bi çi mde
düzgün aralı kl arl a yerleştiril mişl er, trafi k farklı düzl e ml er de akacak bi çi mde
düzenl en mi ştir. El ektri kle aydı nl atılan bi nal ar düzgün hatl arı yl a daha sağlı klı, mutl u
ve güvenli bir gel eceği vadederl er. Yeni bi nalara bir büt ünl ük kazandırılırken,
1930’l arı n kenti ni bi ze hatırlat acak eski bi nal ar tama men yok edil mi şl erdir.
Hugh Ferris’i n ill üstrasyonl arı, Ray mond Hood’un ‘ ‘gökdel en köpr ül er’ ’i, 1929’ da
ta ma ml anan Chr ysl er bi nası ve yakı nl arda t ama ml anacak Empi re St at e, fil mi n
tasarı ml arı na et ki eden mi mari yapıtl ar ol muşlardır. ( Neu mann, 1996k) Ancak
öncüll eri yl e karşılaştırdığı mı zda fil mdeki kent çok daha zariftir. St ephen Goosson’ un
i nceci k kul el eri, parl akça aydı nl atılarak yüksel en şerit pencerel erl e süslen mi şl erdir.
Büyük depresyonun pençesi nde kı vranan seyircil er, ‘ ‘Just I magi ne’ ’da gel eceği n
sor unsuz, mutl u Ameri kan şehri ni seyret mekt edirler. Set i çi n, 85 metre boyunda ve
25

met re geni şli ği nde

mi nyat ür

bir

şehri n kur ul duğu fil m,

Al manl arı n

‘ ‘ Metropolis’ ’ine bir t epki nit eli ği de t aşır. Teknol oji ve kentl eş me karşısı nda
Al manl arı n kuşkucul uğuna karşı Ameri ka’ nı n kendi nden e mi n ve neşeli cevabı dır
‘ ‘Just I magi ne’ ’. ( Neu mann, 1996k)
4. 3. 2. Bl ack Cat
‘ ‘Black Cat- Kara Kedi’ ’ (1934) genç bir çifti n Ma carist an’ daki bal ayl arı sırası nda
başl arı ndan geçenl eri n hi kayesi dir. Çift’i n saki n başl ayan gezil eri, 1.

Dünya

Savaşı’ndaki raki bi il e ödeş meye gi den Vit us Wer degast il e t anı şı nca bir den yön
deği ştirir. Çı kan fırtı nadan kor unabil mek i çi n yeni ar kadaşl arı nı i zl e mek zor unda
kal an çift kendil eri ni mi mar Hj al mar Poel zi g’i n gi ze mli evi nde bul url ar. O gece, bir
ci nayet e, ensest bir ilişki ye, sat ani st bir t örene ve bol bol i şkenceye t anı klı k
edecekl er dir. Genç çift zorl ukl a evden kaçar ve canl arı nı kurt arırlar.
Düş ük büt çeli bir ‘ ‘ B ti pi’ ’ fil m ol ması na ve çok hı zlı çekil mesi ne rağ men, ‘ ‘ Bl ack
Cat’ ’ 1930’l arı n en eni g mati k ve alışıl mamı ş fil ml eri nden biri dir.
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Fil mi n

yönet menli ği ni, senaristli ği ni ve set t asarı mcılığı nı yapan Avust ur yalı Edgar G.
Ul mer ( 1904- 1972),

Berli n’ de Max Rei nhardt il e çalış mı ş, aral arı nda Paul

We gener’i n‘ ‘ Der Gol e m’ ’i de ol an bir gr up fil mde dekor asist anlı ğı yap mıştır. F. W.
Mur nau’ un asist anl arı ndan biri ol arak Ameri ka’ya gel en Ul mer’i n ‘ ‘ Black Cat’ ’i
konusundaki bazı t ut arsızlı kl arl a birli kt e ol dukça kar maşı k, ki şisel, si nemat ografi k,
çağdaş ve t ari hsel ol ayl ara başarılı gönder mel er yapan bir fil m ol muşt ur.
Fil m, moder n mi marlı ğı sı k sı k çağdaş hayatı n ve onun hı zlı t e mposunun ana vasfı
ol arak gören ve aynı za manda çök mekt e ol an 1. Dünya Savaşı’nı n kalı ntısı bir
Avr upa’ nı n se mbol ü hali ne getirir. Hj al mar Poel zi g’i n şerit pencereleri il e Le
Cor busi er stili ndeki ultra moder n vill ası, çök müş Mar mar o Kal esi’ni n yı kı ntıl arı nı n
arası nda bul unan 1. Dünya Savaşı’ndan kal ma bir mezarlı ğı n üst t arafı na
kur ul muşt ur. Bu bir tahri p şaheseri ni n üzerine kur ul muş bir konst ür ksi yon
hari kası dır. Fil mi n, öl dürdüğü i nsanl arı n cesetl eri ni ca m t aputl arda ser gileyen köt ü
ada mı, mi mar Hj al mar Poel zi g’i n adı nda i se devri n ünl ü Al man mi marı Hans
Poel zi g’e bir gönder me var dı. Edgar G. Ul mer ve Poel zi g ‘ ‘ Der Gol e m’ ’de birli kt e
çalıştı kl arı na göre, bu seçi mi t atsı z bir şaka veya ki şisel bir i nti ka m ol arak
yor u ml a mak pek de yanlış ol mayacaktır. ( Neu mann, 1996l)
Fil m zat en Al man sessiz si ne ması na referansl arla dol udur. ‘ ‘ Cali gari’ ’de hi pnoti ze
edil mi ş Cesare t abut undan nasıl kal kı yorsa, Poelzi g’ de yabancıl ar evi ne gel di ği nde
yat ağı ndan aynı bi çi mde yükselir. Mahzendeki kara büyü seansl arı, ‘ ‘ Metropolis’ ’teki
Mari a’ nı n i şçil erl e yaptığı seasl arı satiri ze eder. Yol cul arı Poel zi g’i n evi ne getiren
ot obüs şöf ör ü ‘ ‘ Der l et zte Mann’ ’daki Emil Janni gs’ dir. Fil m moder n mi marlı kl a
acı ması zca dal ga geçerek, Uni versal st üdyol arı nı n 1934 yılı ndaki en başarılı fil mi
ol ur.
4. 3. 3. Thi ngs To Co me
Bi li m kur gunun çı ğır açan yazarl arı ndan biri kuşkusuz yazdı kl arı yl a si nema nı n t ü m
gel ecek t asarı ml arı na da büyük et ki si ol an H. G. Wells’dir ( 1866- 1946). 1908’ de
yayı ml anan r o manı, ‘ ‘When The Sl eeper Wakes’ ’in kahra manı nı n uyandı ğı nda
kendi ni bul duğu şehir, dev bi nal arı, ör ü mcek ağı gi bi kenti kapl ayan as ma köpr ül eri
ile ‘ ‘ Metropolis’ ’te beti mlenen kenttir. Bununl a birli kt e 1927’ de ‘ ‘ Metropolis’ ’ i çi n
yazdı ğı el eştirisi nde: ‘ ‘ Dün akşa m çekil ebil ecek en apt al fil mi gör dü m’ ’ de mi ştir
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Wel l s; ‘ ‘bundan sonra daha saç ması nı n yapıl masını düşün mek bil e i mkansız ol acak.’ ’
( Neu mann, 1996 m) We lls dokuz yıl sonra, 1936’ da üç yıl önce yayı ml anan kit abı
‘ ‘The Shape of Thi ngs t o Co me’ ’ı n si ne maya akt arıl ması na i zi n verir. Wells’i n kit abı
1920’l eri n çök müş ekono mi si ne bir sal dırı ve yüksel en milli yet çili ği n Avr upa’ yı
yı kı ma göt üreceği öngörüsüdür. Sadece büt ün t eknol oji karşıtı duygul ar dan arı n mı ş
er kek ve kadı nl ardan ol uş muş elit bir kur ul bu felaketi önl eyebilir.
Wel l s, bugün t ari h felsefesi al anı ndaki dosyal arın arası na atıl mı ş, a ma o günl er de
henüz birçok yandaşı bul unan poziti vist, t eknokrati k-sosyalist bir üt opya anl ayı şı nı n
hararetli savunucul arı ndandı. ( Os kay, 1981) Fil mi n çeki ml eri sırasında, eski
romanl arı nı n eyl e m yanı ağır basan dr a mati k yapıl arı ndan çokt an uzakl aşarak
si ne mayı da, tı pkı edebi yat gi bi si yasi mesajl arı n veril mesi ne yarayan bir ort a m
ol arak gör meye başl a ması ndan kaynakl anan bazı s or unl ar çı karacaktı. Neu mann’ı n
yazdı ğı na göre ( 1996 m) onun yüzünden senar yo defal arca deği ştiril mi ş, Wel l s çeki m
aşa ması nda bil e yoğun bir şekil de fil me müdahal el eri ni sür dür müşt ü. Fi l m eki bi ne
a macı nı anl at an notl ar dağıt makl a kal ma mı ş, bunl arı Ne w Yor k Ti mes’ da da
yayı ml at mı ştı: ‘ ‘Şunu genel bir kural ol arak anl a manı zı i sti yor um ki bur ada
yaptı ğı mı z şey Lang’i n‘ ‘Met r opolis’ ’te yaptı ğı nı n ta mt ersi dir.’ ’
‘ ‘Thi ngs t o Co me’ ’ 1936 noeli nde, aslı nda Londra’ nı n bir rekonstrüksiyonu ol an
Ever yt own’ı n saki nl eri nin yıl başı hazırlı kl arı yaptı kl arı bir döne mde, sadece John
Cabal’ı n il gi göst erdi ği uğursuz bir savaşı n i şaretl eri il e açılır. 10 yı llı k savaş
sonunda i nsan ır kı Orta Çağ’ı hatırlat an f eodal bir t opl um düzeni yl e, bar barl ar
tarafı ndan yönetil meye başl a mı ştır. Der ken bir gün Ever yt own üzeri nde bir zepli n
belirir ve hava ge mi si nden, ‘ ‘ W
i ngs Over t he Worl d - Ai r men’ ’ ( Dünya Kanatl arı n
Al tı nda- Gök İ nsanl arı) adı altı nda t opl an mı ş, t eknol oji yi kull anarak t opl u mu
özgürl eştirecek, dünyaya barışı getirecek bili m ada ml arı ndan ol uşan elitleri n önderi
John Cabal i ner. Cabal, önce bar barl ar t arafı ndan hapse atılır a ma bir yol unu bul up
ör güt üne haber ul aştırınca, gökyüzü zepli nl erle dol ar. Ai r men’l eri n t ek sil ahı,
sil ahl arı n en nazi ği ol an barış gazı dır. Havadan sı kıl an gaz yer deki direni şi kırar.
Ever yt own’ı n li deri ‘ ‘aşırı köt ü karakt eri’ ’ nedeniyl e i yil eş meye dayana maz ve öl ür.
Ai r men’l er yepyeni bir topl u m modeli ol uşt ur urlar. Ta ma men geneli n mutl ul uk ve
refahı i çi n hareket eden, ‘ ‘aşırı bireysel i hti yaç ve t al epl eri ni’ ’ özveri yl e bir kenara
it miş bul unan bili madaml arı, i nsanl arı n kaderi ni ve gel ecekl eri ni belirl er. ( Rol off ve
Seeßl en, 1995)
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Resi m 4. 20. Thi ngs to Co me - Kent GörünüĢ ü (1934, W
. C. Me nzi es)
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Resi m 4. 21. Thi ngs to Co me - Ana Meydan (1934, W
. C. Me nzi es)
Ai r men’l er, kenti yeni den kur up t a m bir Bauhaus fant azyası na dönüşt ür ürler. Artı k
bili mve t eknol oji kenti n her gör ünü müne ege mendir. Tekni syenl er or dusu ve onl arı n
kar maşı k maki nel er sist emi nden ol uş muş yeni bir dünya kur ul muşt ur. Yıl 2036’ dır.
Savaş, yoksull uk ve hast alı k ort adan kal kmı ştır. Tü m i nsanl ar aynı bi çi mde
düşün mekt edir. Cabal’ın getirdi ği t eknokrasi de t ü m i nsanl ar çalış ma saatl eri
dı şı ndaki sanat a, aşka, oyuna karşı gereksi niml eri ni ‘ ‘jeneri k i nsan’ ’ karşısı nda,
i ki ncil dur u ma i ndirge meye i kna edil mi şl erdir. Me gol a manyak bir karakt er ol arak
çi zil en, öf keli sanat çı Theot ocopol ous bu ‘ ‘gökden gel enl er’ ’ t opl umuna ve onun st eril
konf or mi z mi ne karşı bi r başkal dırı düzenl er. Muhal efeti n art ması yl a birli kt e baş
teknokrat Cabal, i çi ne kendi kı zı ve en yakı n ar kadaşı Pass wort hy’ nin oğl unu
koyduğu dev bir güll eyi aklı n ve maddeni n yasal arı nı, yeni yıl dı z ve gezegenl eri
fet het mel eri i çi n uzaya yoll ar. Bu bel ki de onl arı bil erek öl ü me yoll ama ktır a ma
i nsanlı ğı n gel eceği i çi n gerekli dir. Os kay’a göre (1981): ‘ ‘Hitler gi bi, hatt a Führ er’ de
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eri yi p kendil eri ni ona verenl er gi bi, Cabal da kafası ndaki evren ege menli ği içi n kendi
çocuğunu bil e feda et mekt edir.’ ’
Fil mil k vi zyona çı ktı ğı nda önce çok i yi el eştiriler al sa da, büyük ti cari başarısı zlı ğa
uğra mı ş, ayrı ca çoğunl uk t arafı ndan da t ot aliter bul un muşt ur. Wells’i n üt opyası il e
Al dous Huxl ey’i n dört yıl önce yayı ml adı ğı ‘ ‘ Brave Ne w Worl d’ ’ün ant i-üt opyası
arası ndaki benzerli kl er de gözden kaçacak gi bi değil dir.
‘ ‘Thi ngs t o Co me’ ’ yapı mcı sı Al exander Kor da’ nı n Londr a dı şı ndaki Denha m
st üdyol arı nda, Willia m Ca mer on Menzi es t arafı ndan çekil mi şti. O za manı n parası il e
1. 720. 000 dol ara

mal ol an fil mi n dekorl arı i çi n önce Le

Cor busi er ve

‘ ‘L’Inhu mai ne’ ’ni n l aborat uvar sahnel eri ni t asarl ayan Fer nand Léger’e t eklif
göt ür ül müşt ür. Teklif Le Cor busi er t arafı ndan da reddedili p, Léger’i n eski zl eri de
1924’ de yaptı ğı ‘ ‘ Ball et Mé chani que’ ’ adlı kı sa fil mil e büyük benzerli k taşı yı nca,
Bauhaus pr ofesör ü Lászl ò Mohol y- Nagy’e ( 1895- 1946) başvur ul muşt ur. Mohol yNagy mi mar ol ma makl a bi rli kt e, Er wi n Pi scat or’un Berli n’deki avangard ti yatrosu
içi n setl er t asarla mı ş, f otoğraf, resi m ve ti pol oji üzeri ne deneyl er yap mı ş, ‘ ‘sahneni n
bireşi msel üçboyutl u görsel devi ngenli ği ni ti yatro deneyi mi ni n t e mel il kesi ol arak
ort aya koy muş’ ’ çok yönl ü bir sanat çı ydı. (Çalı Ģl ar, 1993) Mohol y- Nagy’ ni n
‘ ‘Thi ngs t o Co me’ ’ i çi n yaptı ğı t asarı ml ar da t eknol oji k üt opya katı f or ml arı el e mi şti.
Konutl ar hayatı n doğal güç kaynağı ol an güneş ı şı nl arı nı doyası ya i çl eri ne
al makt adırl ar. Duvarl ar yok ol muşt ur. Bi nal ar inceci k çeli k i skel etl er den, ca m ve
pl asti kt en yapıl mı şl ar ve Mi es van der Rohe’ni n 1922 t ari hli ca m gökdeli ni
andır makt adırl ar. Tasarıml ar da 1920’l eri n avangar d mi marisi nden et kil enil mi şti ve
sonuç popül er bir si ne ma dekor u ol mak i çi n fazlası yl a soyutt u. Bu yüzden Mohol yNagy’ ni n setl eri fil mde kull anıl a madıl ar. Böyl ece moder n mi mari ni n ana fi kri yl e
fil ml er de kull anıl ması gi bi bir şans bir defa daha kaçırıl mı ş ol du. Her şeye rağ men,
fil mi n i çi nde beş daki kalı k savaşt an barış dol u met r opolise geçi ş sekansı nda, bir
buçuk daki kalı ğı na da ol sa bu set i zl enebil di. Mohol y- Nagy’ ni n eşi Sybi l Mohol yNagy’ ni n sonradan anl attı ğı na göre Mohol y- Nagy ‘ ‘katı f or ml arı el e meyi ’ ’iste mi şti:
‘ ‘Artı k, i nsanı n doğal güç kaynağı güneş il e arası na birşey gir meyecek, evl er ı şı k
haznel eri şekli ne girecekti. Duvarl ar kal kacak, çeli k i skel etl er sadece ca m ve pl asti k
ile kapl anacakl ar dı.’ ’ ( Neu mann, 1996 m)
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Resi m 4. 22. Thi ngs to Co me i çi n Tasarı m( 1934, Lászl ò Mohol y- Nagy)

Resi m 4. 23. Thi ngs to Co me i çi n Tasarı m( 1934, Lászl ò Mohol y- Nagy)
Sonunda ‘ ‘Thi ngs t o Come’ ’, yönet meni n kar deşi ve t anı nmı ş bir set t asarı mcı sı ol an
Vi ncent Kor da ( 1896- 1979) t arafı ndan, Le Cor busi er’i n‘ ‘ Vers une Ar chit ect ure’ ’ adlı
yapıtı ndan bol ca yararlanıl arak t asarl andı. ‘ ‘ Metropolis’ ’in gür ült ül ü ve kaoti k
dünyası nı n t ersi ne, ‘ ‘Things t o Co me’ ’ı n dünyası di ngi n bir dünyaydı. Medeni yeti n
ileri bir sevi yede ol duğu, zengi n, düzenli bir dünya el bett e kal abalıkl ar dan ve
huzursuzl ukt an uzak ol acaktı. Çağdaş hayatı hı z ve acel eden i baret mi ş gi bi gör mek,
ma ki nel eş meni n kontrolsüz et kil eri ne esir ol ma k de mekti. Çağdaş mi mari ni n
strükt ürl eri el bett e devasa ol acaktı, a ma bu onları n di zgi nl ene meyen canavarl ar
ol mal arı nı gerektir mezdi. Ta ma mı il e beyazı n haki m ol duğu 2036’ nı n şehri, yok ol an
eski Ever yt own’ı n yeri ne yapıl an yeni kent, bir dağı n i çi ne mi ni malist bir üsl upl a,
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yat ayda i nşa edil mi şti. Mi marisi ve asansörleri yl e, 1970’l eri n ot el l obil eri ni
hatırlat an, i çi ne doğr u açılan dev bir ekranl a hal ka sesl enil ebil en ana meydan, şehri n
ve Ever yt own t opl umunun kal bi ydi. Ne w Yor k’ un gökdel enl eri yse dedeni n t or ununa
göst erdi ği bel gesell erde kal mı ştı. Küçük kı z: ‘ ‘Ne w Yor k ne kadar eğlenceli bir
yer mi ş’ ’ di yor du büyükbabası na; ‘ ‘büt ün bi nal ar dimdi k ve pencerel erl e dolu.’ ’
4. 3. 4. Lost Hori zon
1930’l arı n sonunda savaş t ü m dünyayı t ehdit et meye başl adı ğı nda rijit sosyal pl anl ar
ve t eknol oji k il erl e meni n çağrıştırdı kl arı çok daha f azl a i ki anl aml ı ol maya
başl ayacaktı. Tot aliter reji ml eri n yüksel mesi ve bili mi n her geçen gün geliştirdi ği
daha t ehli keli sil ahl ar her i ki i deali de kor kut ucu hal e getir mi şti. Frank Capr a’ nı n
(1897- 1991) ‘ ‘Lost Horizon’ ’u ( 1937) t a m da bu at mosfer de, geçit ver mez dağl arl a
dünyanı n geri kal anı ndan t a ma mı il e koparıl mış, t eknol oji karşıtı Shangri - La’ yı
tanıt acaktı seyircileri ne. Kent daha önce ‘ ‘Just I magi ne’ ’ın set t asarı ml arı nı yapan
St ephen Goosson’ı n (1893- 1973) t asarı ml arıyl a i nşa edil mi şti.

Kor da gi bi,

Goosson’ da t asarı mı nı kapalılı k ve kor un ma üzeri ne kur muşt u. Shangri - La’ nı n
beyaz, aydı nlı k bi nal arı, geni ş mer di venli, kol onatlı t erasl arı, t apı nak havası ndaki
geni ş düz saçakl arı Goosson’ un daha önce setl eri ni t asarladı ğı ‘ ‘Just I magi ne’ ’nı n
keski n hatl arı yl a tezat içindeydil er.
‘ ‘Savaş ve savaş söyl entileri yl e dol u şu günl er de barış ve güvenli ği n hüküm s ür düğü,
yaşa manı n bir azap ol makt an çı kı p ebedi bir zevke dönüşt üğü bir yeri n hayali ni
kur duğunuz ol madı mı hi ç? El bett e ki evet. Zama nı n başl angı cı ndan beri her kesi n
hayali bu. Hep aynı şey. Ki mi za man buna üt opya derl er. Ki mi za man da gençli k
çeş mesi. Bazen de sadece ‘ o yeşil panj url u ev’ dir bu hayal. Bi r ada mı n da böyl e bir
hayali var dı ve bunun gerçekl eşti ği ni gör dü …
’’
Bi r kit abı n sayfal arı t eker t eker çevrili yor ve Capr a’ nı n fil mi yukarı daki girişl e
başlı yor du. Robert Conway, Çi n’ deki yerel bir devri m sırası nda 90 beyaz ada mı
katl edil mekt en kurt ar mak i çi n Baskül’e gönderil mişti. Con way büt ün beyazl arı
uçakl ara bi ndirdi kt en sonra, kar deşi ve kal an üç yol cuyl a birli kt e Şanghay’a doğr u
yol a çı kar. Görevi ni başarı yl a yeri ne getir mi ştir ama vi cdanı rahat değil dir.
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Sabah ol duğunda yol cular yanlış bir yöne, As ya’nı n i çl eri ne doğr u yol al dı kl arı nı
anl arlar. Meçhul bir pilot Baskül’den uçağa bi n mi ş ve onl arı kaçır mı ştır. Akşa m
saatl eri bir dağ zirvesi ne sert bir i niş yaparl arken pil otl arı öl ür. Yol cul arsa bi r süre
sonra karl arı n i çi nden çı kı veren yabancıl ar t arafı ndan kurt arılırlar. Ol dukça dost
gör ünen bu i nsanl ar kazazedel eri Shangri- La’ ya göt ür ürl er.

Resi m 4. 24. Lost Hori zon- Kent GörünüĢ ü (1937, Frank Capra)
Zor bir yol cul ukt an sonra küçük kafil e şehre ulaşır. Şehre açıl an geçitten geçer
geç mezse, doğa ve i kli m ansı zı n deği şi verir… ‘ ‘ Shangri- La’ ya hoş gel di ni z.
Gör düğünüz gi bi dört taraft an dağl arla kor unuyor uz. Bu mi nnet duyduğu muz bi r
doğa ol ayı …
’ ’ di yerek açı kl ar, eki bi n li deri Çeng. Geni ş bir vadi deki kayal arı n
üzeri ne kur ul muşt ur Shangri- La. Con way ve ar kadaşl arı şehri ‘ ‘büyül ü’ ’ bul muşl ardır.
Sar maşı kl arı n beyaz duvarl ara zarifçe dol andı ğı, üzerl eri ne t akıl an küçük düdükl er
sayesi nde kuşl arı n müzi kl e birli kt e kanat çırptı kları Shangri- La, o her za man s özü
edil en cennett en bir parçadır.
Shangri- La’ da i nsanl arın genel i nançl arı öl çül ü hareket et mektir. Buna er de mi n
aşırı ya kaç ması da dahil dir. Aşırı ya kaç mayan bir di si pli nl e yöneti p, aşırı ya
kaç mayan bir it aat bekl er şehri n i darecil eri. ‘ ‘ Bunun sonucunda i nsanl ar az çok
dür üst, az çok na musl u ve son derece mutl u’ ’ ol urlar. Suçun sebebi; ‘ ‘olan bir şeyl eri n
eksi kli ği dir. Başka birileri ni n sahi p ol duğu şeyi el de et me arzusu’ ’dur. Her şey
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yet eri nce ol duğu za man suç da yok ol makt adır. Biraz saygı en karışı k mesel el eri bil e
hall et mekt edir. ‘ ‘ Bi zi uygarlı ğa göt ürecek bir yol ol malı’ ’ di yen Con way’i n
kar deşi ne; ‘ ‘uygarlı kt an uzak ol duğunuza e mi n mi si ni z?’ ’ di yerek cevap verecektir
Çeng.
Shangri- La’ da para kullanıl ma makt a, ki mse ki şisel ser vet peşi nde koş ma makt adır,
çünkü i nsanl arı n para biri ktir mesi ni gerektirecek belirsi z bir gel ecek bekl e mez
onl arı. Dı ş dünyadan gel en sanat eserl eri veya mall ar vadi de çok mi kt ar da bul unan
ve ‘ ‘altı n denil en’ ’ madeni n takası yl a alı nmı ştır.
İnsanl arı n uzun yaşa ması nı; ‘ ‘i kli m, besl en me, dağ suyunun sonucu di yebilirsi ni z
a ma yaşadı ğı mı z hayatı n kavgası z ol ması na bağl ı dır’ ’ di yerek açı kl ar Çeng. ‘ ‘ Oysa
ül keni z gi bi yerl erde şu cü ml el eri ne kadar sı k duyuyorsunuz: ‘ üzünt üsünden
kahr ol du’ ya da ‘der di nden öl dü.’ Bu yüzden hayatı nı z da genel ol arak daha kısa …
’’
Böyl ece bir süre sonra, hal a hayatt a ol an Büyük La ma il e de t anı şır Conwa y. Büyük
La ma kit apl arı nı okuyup et kil endi ği

Con way’ den Shangri- La’ nı n yöneti mi ni

al ması nı ist e mekt edir:
Bu Shangri- La’ nı n büt ün anl am ve a macı. Bana mal u m ol du. Uzun za man önce. Büt ün
ul usl arı n güçl endi ği ni gör düm a ma bil geli k yol uyl a değil, bayağı t ut kul ar ve yok et me
arzusuyl a. Ell eri ndeki maki nel eri n gitti kçe güçl endi ği ni gör dü m. Ta ki t ek bir sil ahlı
ada m büt ün bir or duya bedel hal e geli nceye dek. İ nsanl arı n öl dür me t ekni kl eri ni
geliştirdi kçe çoşt ukl arı ve dünyanı n dört bir yanı na delice sal dırdı kl arı za manl arı
gör dü m. Öyl e ki her kit ap, her hazi ne yok ol maya mahku mdu. Bu gör dükl eri möyl esi ne
gerçek ve dokunaklı ydı ki, bul abil di ği m büt ün güzel şeyl eri ve kült ür hazi nel eri ni
t opl a maya ve bur ada, dünyanın hı zl a yakl aştı ğı akı bett en koru maya karar ver di m. Bugün
dünyanı n hali ne bak. Bundan daha acı klı bir şey ol abilir mi ? Bu ne delili k, ne körl ük, ne
akılsı z önderl er. Aç gözl ül ük ve kaba kuvvet girdabı na kapıl mış i nsan kitlel eri t el aş ve
şaşkı nlı k i çi nde bir biri ni n üzeri ne yür üyor. Ama za manı gelecek dost u m. Ve bu gi r dap
kendi ni yok edecek. Kaba kuvvet ve i kti dar i çi n duyul an arzu kendi kendi ni n kur banı
ol acak …İşt e o gün gel di ği nde, dünya yeni bir hayatı n arayışı na girecek. Ve bi zi m
u mudu muz, o hayatı burada bul mal arı. Çünkü bur ada onl arı kit apl ar, müzi k ve t ek bi r
basit kur al a dayanan hayat f elsefe mi zl e bekli yor ol acağı z: Nazi k ol un! O gün gel di ği nde
Shangri- La’ daki kar deşçe sevgi mi z t ü m dünyaya yayıl acak. Evet evl adı m, güçl ül er
bir biri ni ezi nce Hı risti yan ahl akı sonunda gerçek yeri ni bul abilir ve dünya al çak gönüll ü
i nsanl ara miras kal abilir.
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Bu konuş madan çok et kil enen Con way, ert esi gün Shangri- La’ da, dünyanı n geri
kal an kı s mı ndan sakl anmı ş ‘ ‘hari ka a maçl arı’ ’ olan bu yer de, küçük bir gezi nti yapar.
Gör ül düğü kadarı yl a Shangri- La aslı nda küçük bir köydür. Köyl ül er t aht a çitl erl e
kur ul muş ağılları n i çi nde koyunl arı n yünl eri ni kırp makt a, de mi rci küçük kul übesi nde
çalış makt a, çö ml ekçi kil den çö ml ek yap makt a, kadı nl ar göl kı yı sı nda ça maşır
yı ka makt adır. Gerçekt en de her kes mutl udur! Ancak, Shangri- La bir t arım şehri dir.
Çağdaş kenti n sor unl arını n çözü ml endi ği bir yer değil dir. Mesel a i nsanl ar ‘ ‘hal a
kuyul ar dan evl eri ne su t aşı makt adırl ar.’ ’
Fil mi n sonunda Shangri- La’ nı n i deall eri ni payl aşa mayan, bunl arı n birer al dat maca
ol duğuna i nanan kar deşi ni n ı srarı il e şehi rden kaçan Con way, oranı n gerçekt en
‘ ‘büyül ü’ ’ ol duğunu anl adı ğı nda geri dön mek i çin eli nden gel eni yapacaktır. Onu
engell e meye ve geri döndür meye çalışan Gai nsf ord, Con way’i n peşi nde t a m on ay
boyunca dol aş mı ştır, eli boş geri döndüğünde: ‘ ‘Shangri- La di ye bir yerin varlı ğı na
i nanı yor u m, çünkü i nanma k i sti yor um’’ der ar kadaşl arı na; ‘ ‘umarı m bir gün hepi mi z
kendi Shangri- La’ mı zı bul ur uz.’ ’
2. Dünya Savaşı t ehdidi altı ndaki dünya, İspanya İ ç Savaşı ve depresyonl a
çal kal anırken, Frank Capra seyredenl ere t a m bi r kaçı ş üt opyası sun muşt ur. Li fe
Ma gazi ne’e göre fil m: ‘ ‘Moder n hi kayecili kt eki en i nandırı cı r üyaydı.’ ’ (Ne u mann,
1996n) Öyl e ki, 1930’l arda Ameri kan banli yöl erinde pek çok evi n kapı sı na Shangri La yazan l evhal ara rastl anı yor du. ( Rhode, 1976)
2, 5 mil yon dol ara mal olan fil mi n harca mal arı nı artırıcı en öne mli unsur t asarı mcı
St ephen Goosson’a, Oscar kazandıran setl eri ydi. Bi r kaç yıl önce ‘ ‘Just Ima gi ne’ ’ı n
dekorl arı nı t asarlayan Goosson i çi n bu t asarı maynı za manda bir meydan oku maydı.
Seti n mer kezi ne yerl eştiril miş manastır Doğu ve Batı’nı n za mansı z bir sent ezi ni, i ç
huzur u, al çak gönüll ül üğü ve nazi kli ği si mgeliyor du. Ne çağdaş mi marlı k, ne de
gel eneksel çözü ml er bi naya t ek başı na hakim ol ma mı ştı. Hilt on’ un r o manı
ma nastırı n det aylı ol arak t anı mı nı ver mi yor du. Goosson çözü mü yeni Avr upa ve
Ameri ka mi mari avangar dı nda bul du. Avr upa moder ni stleri il e Fr ank Ll oyd
Wr i ght’ı n t asarı ml arı nı, r o manda t anı ml anan l üks t anı mı il e birl eştirdi. Geni ş
saçakl ar, huzur un si mgesi ol arak bir nil üfer havuzu, Le Cor busier’i n şerit
pencerel eri, bi nayı saran sar maşı kl ar... Shangri- La gerçek hayatı da et kil e mi ş,
Col orado yakı nl arı ndaki Rocky Dağl arı’na, filmden esi nl enerek Ray mond Harr y
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Er vi n t arafı ndan t asarlanan, sahi bi Harr y E. Huffma n ol an bir konut i nşa edil mi şti.
( Neu mann, 1996n)
‘ ‘Lost Hori zon’ ’, si ne manı n ‘ ‘ Metropolis’ ’ veya ‘ ‘Just I magi ne’ ’ gi bi heyecan veri ci
şehir t asarı ml arı ndan uzakl aş ması nı n habercisi ol du. 1936’ dan sonra bi li m kur gu
fil ml eri ni n popül erli ği di kkat çeki ci bi çi mde azal dı, bu t ür kentl er sadece ‘ ‘Fl ash
Gor don’ ’ veya ‘ ‘ Buck Rogers’ ’ t ür ü fil ml er de öncekil eri n t atsı z birer t akli di ol arak
gözükt ül er.
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5. SONUÇ VE DEĞERLENDĠ RME

Başl angı cı ndan 2. Dünya Savaşı' na kadar bir döne mde si ne ma ve mi marlı k üzeri ne
yapıl an bir i ncel e me, sadece i ki sanat dalı arasındaki benzer ve ayrı k yönl eri bi ze
anl at makl a kal maz, dönemi n sosyal, ekono mi k ve sanat sal ort a mı na ilişki n anl a mlı
i puçl arı da sunar.
İl k si ne ma göst eri mi ni n yapıl dı ğı günden, 1910' lara kadar si ne ma ava m bir göst eri
sanatı dır. Bodr u m katl arında, kafe köşel eri nde veya çadırl arda göst erilen filml er önce
Lu mi ère fil ml eri il e gerçek hayat parçacı kl arı s unar seyredenl ere, sonra Méli ès
fant azi dünyal arı nda yol cul uğa çı karır aynı ki şil eri. Port er ve Zecca gi bi
yönet menl erse bu t arzl ar arası nda yaptı kl arı geçi şlerl e si ne manı n gelişi mi ni sağl arl ar.
Aynı yıll ar mi marlı k sanatı nı n endüstrileş meni n beraberi nde getirdi ği s or unl arl a
yüzl eşti ği za manl ar dır.
19. yüzyıl da Avr upa kentl eri nde devri m yarat an ol ayl ar ol muşt u. Endüstrileş meyl e
birli kt e kentl erde nüf us artışı, konut yet ersi zli ği, s uç, kirlili k ve benzeri pr obl e ml er
art mı ştı.

Di ğer yandan Avr upa sö mür gel erinde yeni

kentl er i nşa edili yor,

Avr upalıl arı n yazı n di nlenebil ecekl eri çok sayı da kasaba kur ul uyor du. Japonya bil e
1868’ de i mparat orl uğunun başkenti ni Kyot o’ dan Edo’ ya getir mi ş, şehri n i s mi ni
‘ ‘Doğunun Başkenti’ ’ anla mı na gel en Tokyo ol arak deği ştir mi şti. Tü m dünyada
tel graf, post a, de mi r yol u sist e ml eri kur ul uyor veya yenil eni yor, gazl a aydı nlat ma gi bi
ka mu hi z metl eri veril meye başl anı yor du. 1850’l erde bu deği şi kli kl er eski düzeni asl a
geri gel meyecek şekil de boz muşt u. ( Benevol o, 1995) Bu, bir sonraki elli yı l boyunca
kenti n kült ürel ve ör güt sel dayanakl arı nı n yeni den gözden geçiril mesi ne yol açacaktı.
Bu dur u m karşısı nda mi marl ar il k defa sıradan i nsanı n sor unl arı na çare bul ma ya
çalışacaktı. Mi marlı k elit sı nıfl ar i çi n i nşa et me sanatı ndan çok daha f azlası hali ne
gel ecekti.

98

20. yüzyılı n öncesi nde kat pl anl a macılı ğı ana caddel eri, anıtsal meydanl ara bağl a mak
ve biraz yeşil al an düzenl e mekt en i baretti. Endüstri devri mi ni n getirdi ği büyük
deği şi kli kl er, Avr upa ve Ameri ka’ da ‘ ‘şehir zanaat’ ’ından ‘ ‘şehir bili mi ’ ’ne geçi şi
zor unl u kıl dı. Yeni pl ancılı kt a kent t abl osu büt ün bir coğrafi çevre ol arak el e alı ndı.
Yeni şehirciler yal nı zca şehri n dı ş gör ünüşüyl e değil, est eti k, sirkül asyon, s ağlı k ve
sosyal refah gi bi birbiriyl e kar maşı k ilişkil er kuran konul arla da il gil endil er. Önce
yayal arı, tren yoll arı nı, ser vis mekanl arı nı, sonra da tı kanan trafi ği hafifl et mek i çi n
ot o mobilleri çok kat manlı caddel erl e birbirl eri nden ayır mayı düşündül er. Yeni kent,
kent yaşa mı nı n büt ün gereksi ni ml eri ne göre donatıl mı ş kendi başı na büyük bi r
par ktı. Veya Modri an’ın dedi ği gi bi: ‘ ‘Sanatl a t ekni k birbiri nden ayrıla mazdı.’ ’
( Benevol o, 1995)
Fil m yapı mcıl arı nı n da bu kadar yakı nl arı nda gerçekl eşen deği şi ml ere kayıtsı z
kal mal arı düşünül e mezdi . Böyl ece ‘ ‘ metropolis’ ’, ‘ ‘sine ma’ ’ ve ‘ ‘ moder ni zm’ ’ arası nda
daha başl angı çt an iti baren bir ilişki kur ul du. Si nema kesi nli kl e kent moderni z mi ni n
bir ür ünüydü, a ma aynı za manda kent kült ür ü ve medenil eş meni n de üreti cisi ydi.
( Wei hs mann, 1997)
İl k döne mfil ml eri f ot oğrafa benzer yapıl arı yl a, gerçek hayat bel gesell eri - bu yüzden
de bili msel kanıtlar- ol muşl ar dı. Bunl ar çok f azl a anl a msal ve est eti k girişi ml er de
bul un ma mı ş, ka mer ayı günl ük hayatı ve sıradan dur u ml arı kaydet mek i çi n
kull an mı şl ardı. Méli ès’ye kadar il k si ne macıl ar, özel efektl ere, hil el ere, deği ştiril mi ş
gerçekli kl ere i hti yaç duy ma mı şl ardı.

Bunl ar s okakl arı n sonsuz hareket

ve

çeki cili ği nde zat en mevcutt u. Böyl ece Lu mi ère Kar deşl er, Skl adanowsky, Edi son,
Fri ese- Gr eene ve Not eri gi bil eri mevcut mi marlı ğı ve şehirsel geliş meyi gör ece
ol arak doğr u a ma ol dukça kari kat ürleştiril miş bi çimde t ekrar ve t ekrar fil me al mı şl ar,
şehri n anıtsal böl üml eri ne, ka mu al anl arı na farklı açıl ardan bak mı şl ardı.
Bu bel gesel başl angı çt an sonra gel en i ki nci faz kenti n gerçekl eri il e kur macayı
doğaüst ü şekillerde karıştır mak ol du. Loui s Feuill ade’ ni n ‘ ‘Fant ômas’ ’ (1913) ve
Ur ban Gad’ı n yarı stilize edil mi ş ‘ ‘ Di e ar me Jenny- Fakir Jenny’ ’ ( 1912) gi bi fil ml eri
bel gesel il e gel eneksel öykücü anl atı mı karı ştırdılar, gel eneksel met otl arla bel gesel
sahnel eri büt ünl eştirdil er.
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1910 yılı gel di ği nde, İtal ya' da yapıl an büyük pr odüksi yonl ar si ne ma ve çevre
tasarı mı ilişkisi ni başl attılar. Si ne macıl ar daha et kil eyi ci gör ünt ül er el de et mek i çi n
çevre il e oynayabil ecekleri ni keşfettiler. 1913’ de ‘ ‘ Cabiri a’ ’, setl eri ni n titizli kl e i nşa
edil mesi yl e büyük başarı kazandı.

D. W. Gr iffit, 1915’ de ‘ ‘Int ol erance’ ’ il e

tasarlan mı ş mi mari ni n fil m gör ünt üsünü nasıl kuvvetl endirdi ği ni en güzel bi çi mde
göst erdi. ‘ ‘Int ol erance’ ’daki Babil sekansl arı dev dekorl arı nı n başarısı yl a si ne manı n
unut ul maz sahnel eri arasına girdil er.
Bu başarılara rağ men, t i yatro dekor u anl ayı şı yla t e ması kaybet meden yapıl an bu
dene mel er fil ml er de mi mari il e at mosfer yaratma nı n çok il kel ve kaba ör nekl eri
ol arak kal dıl ar. Si ne manı n bu döne mi nde mi mari ancak başarılı bir fi güran
rol ündeydi ve başr ol i çin bir süre daha bekl e mesi gerekecekti. 1914' de başl ayı p,
1918' de sona eren 1. Dünya Savaşı i se bu sürenin uza ması na sebep ol acaktı. Di ğer
yandan, i nsanlı ğı n o güne kadar gör düğü bu en geni ş kapsa mlı savaş, t üm i nsanlı k
tari hi nde ol duğu gi bi, si ne mada da yepyeni bir sayfa açıl ması na sebep ol du. Savaşt an
sonraki metr opolis zevk ve heyecan arayan ayl aklar i çi n bir yer değil di. Yeni kent
kor kut ucu ve t ehdit edi ci saki nl eri il e kor ku fil ml eri ne f on ol maya başl adı.
Ekspresyoni st sanat

kent

nevr ozuna, çür ü meye ve öf keye di kkat çek mi ş,

‘ ‘Cali gari’ ’ni n teki nsi z, irrasyonel, doğal ol mayan mi mari si ne önayak ol muşt u.
Dı şavur u mcu si ne manı n başyapıtı sayıl an ‘ ‘ Das Cabi net des Dr. Cali gari’ ’ mi marl ara
ve si ne macıl ara mekanı n deği ş mesi ni n, fil mi nasıl deği ştirebil eceği ni göst erdi.
Tasarl an mı ş bir gerçek, gerçeği n kendi si nden daha gerçek ol abili yor du. Büyük başarı
kazanan ‘ ‘ Dr. Cali gari’ ’ il e çevre t asarı mı ve kentl er fil ml eri n konul arı i çerisi ne
gir meye başl adı. İl k üç boyutl u set di zaynl arı ‘ ‘ Der Gol e m’ ’ il e yapıl dı. İ nsanl arı n i ç
dünyal arı nı n mi mari ye yansı ması nı n müke mme l bir ör neği ol du: ‘ ‘ Der Gol e m.’ ’
Mi marl arı n ancak kağıt üzeri nde so mutl aştırabil ecekl eri pr oj el eri, fil ml er il e ayağa
kal dırılı yor du.
Ekspresyoni st fil ml eri nin si ne maya da mgası nı vur duğu bu döne mde si ne ma
mi mari yi pek sevi mli göst er medi. Ger çekt en de, kentl ere akan nüf us, hı zlı
endüstrileş meni n getirdiği çar pı k yapıl aş ma, hava kirlili ği, art an suç oranl arı t ü m
dünyada kentl eri güvensiz yerl er hali ne getir mi şlerdi. Savaş yor gunu Al ma nya' da
i mparat orl uk düzeni ni n ve i mparat or un saygı nlığı kal ma mı ştı. Ül keni n her yanı nda
yakıt ve yi yecek sı kı ntısı çekili yor du. Büt ün Avr upa' yı gri p sal gı nı sar mı ştı ve
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hast alı k Al manya' da di ğer böl gel ere oranl a daha et kili ol uyor du. 18 Eki m 1918' de,
yal nı zca Berli n' de 1700 öl ü m bil diril mişti. 1. Dünya Savaşı' nı n hatıral arını yanı nda
taşı yan Al man sanat çıl ar da, bu geliş mel eri kor ku ve t edirgi nli kl e karşıl ayarak
yapıtlar ver mi şl erdi.
Ancak, 1. Dünya Savaşı' nı n yaral arı nı n sarıl ması yl a kentl ere ve mi mari ye daha
ol u ml u yakl aşan fil ml er üretil meye başl anacaktı. İl k ör nekl er Fransa ve Rusya gi bi
biri savaşt an gali p ayrılan, biri de devri m il e yeni den doğuşu yaşayan i ki ül keden
gel di. ‘ ‘L’Inhu mai ne’ ’ il e ‘ ‘Aelita’ ’ gi bi çağdaş mi mari yi ol uml ayan i ki öne mli fil mbu
döne mde yapıl dı. 1920' lerde Bauhaus, De Stijl gi bi il eri ci mi marlı k hareketl eri
gel ecek i çi n u mut saçtılar. 20. yüzyılı n başı ndan beri manifest o yazan sanat çıl ar
sesl eri ni

daha da

yükselt meye başl adıl ar.

Le

Cor busi er

ve

moder ni stl er

ma ki nel eş menı n mi mariye gir mesi ni n daha i yi bir gel eceği yanı nda getireceği ni
savundul ar. 1925' de Paris Fuarı açıl dı. Fil ml er ve di ğer popül er sanatl ar moder ni z mi
hal ka t anıt maya başl adılar. Çi zgi r o manl ar' dan,

mut fak bezl eri ni n üzeri ndeki

desenl ere t eknol oji, yanı nda getirdi ği moder nist mi mari ve el bett e gökdel enl er
kut sandıl ar.
Mi marl ar, - özelli kl e moder ni st mi mari ni n sunumu i çi n- si ne madan yararl an mayı
düşündül er. Bauhaus’ un i ki yıl boyunca yöneticili ği ni yap mı ş Hannes Ma yer’i n
söyl edi ği gi bi: ‘ ‘ Neon ı şı kl arı, kl aksonl ar, rekl am t abel al arı, dükkan ı şıkl arı, sokak
la mbal arı yl a şehir her za manki nden daha f azl a görsel i maj il e dol uydu; bu görsel
dünyanı n yeni den ür eti mi ancak f ot oğrafi k ve si ne mat ografi k yoll arl a yapılabilirdi.’ ’
(Jansen, 1996) 1928’ de Si gfri ed Gi edi on bir adı m daha il eri gi decek, Le Cor busi er
ve Pi erre Jeanneret’i n Pessac’ daki konut bi nal arı nı yor u ml ar ken: ‘ ‘fot oğrafı n
moder ni st mi mari yi yakal a makt a hal a yet ersi z ol duğunu, moder ni st mi mari yi ancak
gözün hareketi ne eşli k edebil en, fil mi n anl aşıl abilir kıl acağı nı’ ’ söyl eyecekti.
(Jansen, 1996) Di e For m veya Das neue Fr ankf urt gi bi mi marlı k dergil eri, bu
ort a mı n et ki si yl e fil ml er üzeri ne yazıl ar yayı ml ama ya, mi marl ar da si nema ya deri n
bir il gi duy maya başl adılar. Hatt a, ort ak bir progra ma sahi p ol masal ar da, 1930
Kası m’ı nda CI AM- Ul uslararası Moder n Mi marl ar Bi rli ği’ni n 3. kongresi il e CI CIUl usl ararası Bağı msı z Si ne macıl ar Bi rli ği’ni n 2. Kongr esi, İsvi çre’de aynı günl er de,
La Sarraz’ da yapıl dı. Bir yıl önceki mi marl ar bul uş ması nda mi marlı k üzeri ne fil ml er
göst eril mi şti. 1934’ deki kongreyi ( bu kongre Mar sil ya ve Ati na arasında gi dili p
dönül en bir ge mi seyahati esnası nda yapıl mı ştı) ‘ ‘ Di ar y: Ar chit ects’ Congress101

Günl ük: Mi marl arı n Bul uş ması’ ’ adı yl a bi zzat Lászl ò Mohol y- Nagy t arafından fil me
alı nacaktı.
Bu yıll arda sıradan i nsanlar da - kı sa bir süre i çi n de ol sa- gel ecekt en u mut l u ol maya
başl adıl ar. Kentl eri bir i mar ve geliş me hareketi kapl a mı ştı. Dönemi n kent
senf onil eri ol arak anıl an bel gesell eri de bu ol uml u havayı payl aştılar. Walt er
Rutt mann’ı n ‘ ‘ Berli n: Die Si nf oni e der Gr oßst adt’ ’, Caval canti’ni n ‘ ‘ Ri en que l es
heure’ ’ gi bi fil ml eri kentin ol u ms uz yönl eri ni göster di kl eri nde bil e i yi mser haval arı nı
kor udul ar. Dzi ga Vert ov' un fil ml eri nde beş yıl önceni n kor kut an büyük kenti, artı k
hı z ve hareketi n est eti ği il e dol uydu. Si ne manı n kil ometre t aşl arı arası na giren bu
fil ml eri n dı şı nda, mi marlı k üzeri ne çekil en fil ml er de - çoğu f uar ve gösteril er i çi n
hazırl anmı ş da ol sal ar- mont aj, trük, üst üst e bi ndir me, maket ve ani masyon gi bi
za manı n t ekni kl eri nden yararl anıl arak moder niz mi n dili nden konuş maya gayr et
göst erdil er.
Bu dur u mu ol u ms uzl ayan bir yanıt gene Al manya' dan gel di. Si ne manı n rüyal arı nı n
şehri Ne w Yor k, Paris, Vi yana ve Mos kova’ ydı. Berli n i se kabust u. Çok i nceli kli bir
kent t asarı mı i çeren, bu yüzden de mi mar ve şehircil er t arafı ndan en çok üzeri nde
dur ul an fil ml er den biri olan ‘ ‘ Metropolis’ ’, gel eceği n i deal kenti ni ol acağı düşünül en
pek çok öngör üyü t ot aliter bir reji ml e bir araya getirdi. Böyl ece fil msıradan hal k - ve
Hi tl er- t arafı ndan beğeni yl e karşılansa da, ent ell ekt üell er t arafı ndan kı yası ya
el eştiril di. Gel eceği n şehri nasıl ol ur da i nsan yut an bir canavara dönüşebilirdi ? Bi zce
Lang' i n fil mi ne - bugün bil e- yapıl an geri ci s uçl a mal arı nı n en azı ndan kent
tasarı mı yl a al akası ol maması gerekir. ‘ ‘ Metropolis’ ’deki kent, t asarı mı yl a gel eceği n
mutl u kenti ni çağrıştırsa da, Lang' i n t asarı ml ar üzeri ne yaptı ğı oyna mal arl a - ca m
yapıl arı, kiliseyi t asarı mdan çı kar mak, i şçil eri n çalıştı ğı böl ü mü ı şı k al an aydı nlı k bir
fabri kadan yeri n altı na t aşı mak gi bi- üt opi k kent t asarı ml arı nda bir kırılma yarattı ğı
yadsı na maz. Zat en bu yarattı ğı kırıl ma il e Lang, bugün yaşadı ğı mı z kentl ere ve
sosyal ilişkil ere de çok yakı n bir yer de dur makt adır. Kentl eri bi çi ml endi ren mi mari
değil, kull anı cıl arı n mi mari yl e girdi kl eri ilişki ni n bi çi mi dir. Geç mi şt e de, -fil mdeki
Babil sahnel eri ni hatırlayalı m, bir di ğer ör nekse Mı sır pira mitl eri dir- bugün de
tapı nakl arı n, gökdel enl eri n i nşa edil mesi ve el it bir hayatı n yaşanabilmesi i çi n
mi l yonl arca i şçi, Met r opolis' deki ar kadaşl arı na benzer bir konu mda çalış makt adır.
Fil mdeki ‘ ‘ Mol och’ ’ bugün de, 1930' larda da ‘ ‘semboli k’ ’ bir bi çi mde me vcutt ur, ve
işçileri n bedeni yeri ne daha çok zi hi nl eri ni yut ma kt adır. Bu, 1930’l arda kitl el eri n
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nasıl ol up da Nazi' leri büyük bir i çt enli kl e i zledi ği ni n de göst er gesi dir. Kı saca,
çağdaş pr obl e ml ere çözü m bul mak i çi n t asarl anan Mi es van der Rohe yapıl arı ne
kadar güzel se, o pr oj eler den bi çi msel ol arak et kil enen, a ma kull anı cı il e yapı
arası nda t asarlanana benzer bir ilişki kur mayan Met r opolis gökdel enl eri de o kadar
çirki ndir, gerici değil …
1930' l arda i se, Avr upa’yı et kisi altı na al an savaş r üzgarl arı, Avr upalı sanat çıl arı
ABD' ye t aşı maya başl adı. 1920' l er ve 1930' l arda Holl ywood' un st üdyo sist e mi il e
üretilen pek çok fil mde mi mari moder ni z m, öncül eri ni n a macı na aykırı bir şekil de
elitizi munsur u ol arak kullanıl dı. Bi r anda Ameri kan fil ml eri moder ni st setlerl e dol up
taş maya başl a mı ştı. Ancak bu moder ni st yapıl ar, i şçil eri n evl eri veya spor sal onl arı
değil, kanun dı şı i nsanları n villal arı ve gece kul üpl eri ydil er. Moder ni zmi n eşitli k
te ması, ul aşıl ması gereken yeni hedef ‘ ‘ moder ni zm’ ’ ol arak arada eritil mişti. Empi re
St at e gi bi bi nal ar, i nsanlı ğı n doğa karşısı ndaki zaferleri ol arak değil, varış i pi ni n
göğüsl endi ği yarış al anları ol arak bell ekl ere kazı nmı şl ardı. Bu il gi ni n t ek ol u ml u
tarafı, moder ni st mi mari ni n sesl en mek i st edi ği kitl el ere kol ayca ul aşması ol du.
Ancak bu bul uş ma mani pül e edil mi ş bir şekil de gerçekl eşti. 1930’l arı n devri mci
hükü metl eri başt a ol mak üzere, moder ni st t asarıml ara ya hayr anlı k veri ci bakı şl arl a
bakıl dı, ya da t a ma mı ile yadsı narak gör mezden geli ndi. Her i ki dur u m da el eştirel
bir bakı şı beraberi nde getir medi. Bu döne mde Ameri ka’ da yapıl an i ki film, hayat ve
mi mari ye radi kal bakı ş açıl arı getirdi. Bunl ar, D. H. Wells'i n ‘ ‘The Shape of Thi ngs t o
Co me’ ’ adlı r o manı ndan si ne maya uyaranan ‘ ‘Things t o Co me’ ’ ve Ja mes Hi lt on’ nun
romanı ndan Fr ank Capra t arafı ndan beyaz perdeye getirilen ‘ ‘Lost Hori zon’ ’du.
‘ ‘Thi ngs t o Co me’ ’ı n t otalitari z me kaçan t eknol oji yandaşlı ğı na, ‘ ‘Lost Hori zon’ ’
genel de Doğu ve Batı, özel de Hı risti yanlı k ve Budiz mkarışı mı bir di nselli ği koyarak
karşı ver di. Her i ki filmde de şehirl er öncelikli ol arak dı ş dünyayı reddettiler.
‘ ‘Thi ngs t o Co me’ ’ı n yeni Ever yt own’ı, harabe Ever yt own’ a sırtı nı dön müş, bir dağa
içi oyul arak yerl eştiril mi ş, en i nce ayrı ntısı na kadar t asarlan mı ş bir kentti. Doğa il e
tek ilişkisi son derece düzenli yerl eştiril mi ş ağaçl arı yl a arada bir gör üntüye giren
geo metri k dev Fr ansı z bahçesi ydi. ‘ ‘İrrasyonel’ ’ çi çekl er yeri ne gayet düzgün
budan mı ş bit kil erdi fil mde r astl adı kl arı mı z. Shangri- La i se Ti bet’i n harit alarda bil e
bul un mayan bir vadi si ne sakl an mı ştı. Doğa il e barışı ktı. Ever yt own’ı n gökdel en ve
ma ki nel eri yerl eri ni dinsel mi mari il e Amerikan konut mi marisi ni n bi rl eşti ği
‘ ‘müt evazi’ ’ bir konağa ve küçük köyl ü kul übel erine bırak mı ştı.
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Shangri- La, 2. Dünya Savaşı' na giril meden önce si ne manı n yaptı ğı son öne ml i kent
tasarı mı ol du. İ ki fil mdeki mi mari yapıtl arı n t ek ort ak özelli ği, - dış dünyayı
reddet mel eri nden başka- saflı ğı n r engi beyaz ol mal arı ydı. ‘ ‘Thi ngs t o Co me’ ’da, Ai rme n’l er Ever yt own’ı çağdaş bir sevi yeye getirdi kten sonra, si yah deri ünifor mal arı nı
çı kartı p, beyaz ku maşt an el bisel eri ni gi yi yorl ardı. Sadece bu beyaz el bisel erl e,
Shangri- La' nı n rahi pl eri ni n gi ysileri uyu mi çi ndeydi.
2. Dünya Savaşı’nı n i şaretl eri ni n veril meye başl andı ğı bu yıll ar, beyaz sadece üt opi k
fil ml eri n t erci hi ol mayacaktı. 1932’ de

Willia msbur g’ un r ekonstrüksi yonunun

ta ma ml an ması Ameri kalılara ‘ ‘eski güzel günl eri’ ’ hatırlat mı ştı. Fil ml er yavaş yavaş,
beyaz boyalı, kır ma çatılı Ameri kan ort a sı nıf mahall el eri ne odakl an maya başl adıl ar.
Moder ni z mi n vadetti ği kuşkul u gel ecek yeri ne, i nsanl ar geç mi şe sı ğı nma yı t erci h
ettiler.
Si ne ma ve mi mari ni n bi rli kt e yaptı kl arı, kı sa ol ması na r ağ men yoğun deneyi ml er
içeren bu yol cul ukt an her i ki sanat dalı nı n ar al arı ndaki ilişkil ere dair ki mi
çı karsa mal ar da bul unul abilir. Bunl ar dan en öne mli si, her fil mi n kendi ne özgü,
yepyeni bir mi marlı k üretti ği dir. Fil mi n konusu, t ür ü, yönet meni n üsl ubu, sesl en mek
ist edi ği seyirci kitlesi gi bi unsurl ar, fil mi n mi mari il e ilişkisi ni belirler. Kı saca fil m
anl at mak i st edi ği ne göre mi mari il e oynar. Yönet me nl er, kenti ve mi mari yi mi marl ar
gi bi oku mazl ar. Mi marl ar i çi n i yi t asarl anmı ş mi mari mutl u i nsanl arı, mutl u i nsanl ar
ise daha i yi bir t opl um düzeni ni beraberi nde getirir. Yönet menl er i çi nse, mi mari
me vcut si st e mi n çoğu zama n deği ş mez bir si mgesi dir. Eğer fil mkahra manı hali nden
me mnunsa mi mari kucaklayı cı, tersi dur umda ise itici bir havaya bür ünüverir.
Tez i çi nde açı kl a maya çalıştı ğı mı z, başl angı cı ndan 2. Dünya Savaşı’na kadarlı k
döne mde si ne ma, mi mari yi bazen ol u ml u, a ma çoğunl ukl a ol u ms uz anl a ml arl a
birli kt e kull an mı ştır. Dı şavur u mcu si ne ması def or me ol muş bi nal arı yl a kenti, i çi nde
kaybol anl arı n av ol acağı bir l abirent ol arak sun muşt ur. Oysa bu kentlerl e, Leni
Ri efenst ahl’ı n 1934’ de çekti ği ‘ ‘Tri umph des Wil lens’ ’de gör ünt ül edi ği kentl er aynı
Al manya’ dadır. Aynı şekil de, ‘ ‘L’Inhu mai ne’ ’ ve‘ ‘ Thi ngs t o Co me’ ’da kurtarı cı ol an
teknol oji, ‘ ‘ Metropolis’ ’de i nsan yi yen bir canavara dönüş müş, ondan kaçabil mek i çi n
Ti bet’t eki saklı vadil ere gi dil mesi gerek mi ştir.
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Si ne manı n mi mari ye bakı şı her za man çelişkilidir. Bununl a birli kt e ol uml u ya da
ol u ms uz ol sun el eştirileri mi mari i çi n öne mli dir. Özelli kl e, mi mari ni n i nsanl a ilişki si
bakı mı ndan si ne ma mi mari ye çok şey öğret ebilir. Tez kapsa mı nda i ncel enen
döne mi n mi marl arı nı n, hep çok yukarı dan, neredeyse t anrı nı n yanı ndan dünyaya
baktı ğı nı gör ür üz. Si ne ma bi zl eri i nsan öl çeği ne yakl aştır. Hayatı t aklit ederek, sanal
bir laborat uvar ol uşt ur ur, mi marl ar ol arak hat al arımı zı gör me mi zi sağl ar.
Bu t ez, si ne ma ve mi marlı k ilişkisi ne genel bir giriş ol arak t asarlan mı ştır. Sözü geçen
ilişki ni n kapsa mı el bett e çok geni ştir. Si ne mada dekor kull anı mı, si ne ma kur gusu,
za man ve mi marlı k, ayrı başlı kl ar altı nda i ncel enerek, çok daha det aylı s onuçl ara
varıl abil ecek deri nli kt e konul ar dır. Bi ze düşense, Bazi n’i n ( 1966): ‘ ‘sine manı n,
kült ür ünün bi çi mi ve derecesi ne ol ursa ol sun herkesçe kendili ği nden anl aşıl abilir bir
dil ol duğu sanı sı ndan kaçı nıl malı dır’ ’ sözü eşli ği nde, bu konu üzeri ne düşün meye
deva m et mektir.
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EK- 1

Fil m Li stesi

Cabi ri a, 1913, İtal ya
Yönet men: Gi ovanni Pastrone.
Senar yo: Gi ovanni Pastrone, Gabri el e D’ Annunzio.
Oyuncul ar: Leti zi a Quarant a, Umbert o Mozzat o, Bart ol omeo Pagano.
Int ol erance, 1915, ABD
Yönet men: D. W. Griffit h.
Senar yo: D. W. Griffit h.
Setl er: Walt er L. Hall.
Oyuncul ar: Lillian Gi sh, Ma e Marsh.
Das Cabi net des Dr. Cali gari, 1920, Al manya
Yönet men: Robert Wiene.
Senar yo: Carl Mayer.
Setl er: Walt er Rei mann, Wal t er Röhri g, Her mann War m.
Oyuncul ar: Wer ner Kr auß, Conrad Vei dt, Fri edri ch Feher, Lil Dagover, Hans Hei nz von
Twar dows ki, Rudolf Kl ei n- Rogge.
Ge nui ne- Di e Tragödi e ei nes seltsa me n Hauses, 1920, Al manya
Yönet men: Robert Wiene.
Senar yo: Carl Mayer.
Setl er: César Kl ei n.
Oyuncul ar: Fer n Andra, Er nst Gr onau, John Gotto wt, Hans Hei nz von Twar dows ki.
Al gol, 1920, Al manya
Yönet men: Hans Wer ckmei st er.
Senar yo: Hans Brennert, Fri edel Köhne.
Setl er: Walt er Rei mann.
Oyuncul ar: Emil Janni ngs, John Gott owt, Hanna Ral ph, Er nst Hof mann.
Der Gol e m, wi e er i n die Wel t ka m, 1920, Al manya
Yönet men: Paul Wegener, Carl Boese.
Senar yo: Paul Wegener, Henr yk Gal een.
Setl er: Hans Poel zi g, Marianne Moeschke, Kurt Richt er.
Oyuncul ar: Paul Wegener, Al bert St ei nr ück, Lyda Sal monova, Er nst Deut sch, Ott o
Gebühr, Lot har Müt hel.
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Von Morgens bi s Mitternachts, 1920, Al manya
Yönet men: Karl hei nz Marti n.
Senar yo: Her bert Jutt ke, Karl hei nz Marti n ( Geor g Kai ser’i n aynı adlı oyunundan
senar yol aştırıl mıştır).
Setl er: Robert Neppach.
Oyuncul ar: Er nst Deut sch, Er na Mor ena, Ro ma Bahn, Hei nri ch von Twar do ws ki,
Eber har d Wrede, Fri da Richar d.
Di e Strasse, 1923, Al manya
Yönet men: Karl Gr une.
Senar yo: Karl Gr une.
Setl er: Ludwi g Mei dner, Karl Goer gen.
Oyuncul ar: Eugen Kl öpfer, Luci e Höfli ch, Aud Egede Ni ssen, Ant on Edt hofer, Leonar d
Haskel s.
Di e Ni bel ungen, 1924, Al manya
Yönet men: Fritz Lang.
Senar yo: Thea von Har bou.
Setl er: Ott o Hunt e, Eri ch Kett el hut, Karl Voll bretch.
Oyuncul ar: Paul Ri cht er, Hans Adal bert von Schlett ow, Mar garet he Schön, Hanna
Ral ph, Theodor Loos.
L’ I nhu mai ne, 1924, Fransa
Yönet men: Marcel L’ Herbi er.
Senar yo: Pi erre Mac Orl an.
Setl er: Robert Mall et- St evens, Al bert o Caval canti, Fer nand Léger, Cl aude Aut ant - Lara,
Pi erre Chareau, Jean Puiforcat, René Lali que, Jean Luce.
Oyuncul ar: Geor gett e LeBl anc, Jacques Cat el ai n, Phili ppe Herri at.
Das Wachsfi gurenkabi nett, 1924, Al manya
Yönet men: Paul Leni.
Senar yo: Hendri k Gal een.
Setl er: Paul Leni, Fritz Ma uri schat.
Oyuncul ar: Emil Janni ngs, Conrad Vei dt, Wer ner Kr auß, Wil hel m Di et erl e, John
Gott owt.
Der l etzte Mann, 1924, Al manya
Yönet men: F. W. Mur nau.
Senar yo: Carl Mayer.
Setl er: Robert Herlt h, Walt er Röhri g.
Oyuncul ar: Emill Janni ngs, Mar y Del schaft, Max Hi ll er, Emillie Kurz.
Aelita, 1924, SSCB
Yönet men: Jakov A. Pr otazanov.
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Senar yo: Feodor Ot sep, Al exei Fai ko ( Al exei Tolst oy’ un aynı adlı romanı ndan
senar yol aştırıl mıştır).
Setl er: Ser gei Kozl ovsky, Isaac Moi sseyevit ch Rabi novi ch, Vi ct or Si mov, Al exandra
Ext er.
Oyuncul ar: Ni chol ai Tseret eli, Val enti na Kui ndzhi, Iuliia Sol ntseva, Ni cholai Bat al ov,
A. F. Per gonet s, Konst anti n Eggert, V. A. Jor nadsky.
Ri en que l es heures, 1926, Fransa
Yönet men: Al bert o Cavalcanti.
Berli n: Di e Si nf oni e der Großst adt, 1927, Al manya
Yönet men: Walt er Rutt mann.
Senar yo: Carl Mayer.
Met ropolis, 1927, Al manya
Yönet men: Fritz Lang.
Senar yo: Thea von Har bou (kendi kitabı ndan senar yol aştırıl mı ştır).
Setl er: Ott o Hunt e, Eri ch Kett el hut, Karl Voll brecht.
Oyuncul ar: Bri gitte Helm, Alfred Abel, Gust av Fröhli ch, Rudolf Kl ei n- Rogge, Fritz
Rasp, Theodor Loos, Heinri ch Geor ge.
Sunri se, 1927, ABD
Yönet men: F. W. Mur nau.
Senar yo: Carl Mayer ( Bernhar d Sunder mann’ı n Die Rei se nach Tilsit adlı ro manı ndan
senar yol aştırıl mıştır).
Setl er: Ott o Hunt e, Eri ch Kett el hut, Karl Voll brecht.
Oyuncul ar: Geor ge O’ Br ian, Janet Gaynor, Garet Li vi ngst on.
As phalt, 1929, Al manya
Yönet men: Joe May.
Senar yo: Fred Mayo (Joe May), Hans Szekel y, Rolf E. Vanl oo.
Setl er: Eri ch Kett el hut.
Oyuncul ar: Gust av Fr öhlich, Bett y Amann, Al bert St ei nr ück, El se Hell er, Hans Adal bert
von Schl ett ow, Hans Al bers.
Just I magi ne, 1930, ABD
Yönet men: Davi d Butl er.
Senar yo: DeSyl va, Br own, Henderson.
Setl er: St ephen Goosson.
Oyuncul ar: El Brendel, Ma ur een O’ Sulli van, John Garrick, Marj orie White, Frank
Al bertson, Hobart Bos wort h, Kennet h Tho ms on.
Bl ack Cat, 1934, ABD
Yönet men: Edgar G. Ul mer.
Senar yo: Edgar G. Ul mer, Pet er Ruri c.
Setl er: Edgar G. Ul mer.
Oyuncul ar: Boris Karl off, Bel a Lugosi, Davi d Manners, Jacqueli ne Wells.
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Thi ngs to Co me, 1934, ABD
Yönet men: Willia m Ca mer on Menzi es.
Senar yo: H. G. Wells (kendi kit abı The Shape of Thi ngs t o Co me’ dan
senar yol aştırıl mıştır).
Setl er: Vi ncent Kor da.
Oyuncul ar: Ray mond Massey, Ral ph Ri char dson, Ed war d Chap man, Mar garet a Scott,
Si r Cedri c Har dwi cke.
Lost Hori zon , 1937, ABD
Yönet men: Frank Capra.
Senar yo: Robert Ri ski n (Ja mes Hilt on’ un aynı adlı romanı ndan senar yol aştırıl mıştır).
Setl er: St ephen Goosson, Car y Odell, Li onel Banks, Paul Mur phy.
Oyuncul ar: Ronal d Col man, Jane Wyatt, Edwar d Everett Hort on, John Howar d, Tho mas
Mi t chell, Mar go, Isabel Je well, H. B. War ner, Sa m Jaffe.
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ÖZGEÇ Mİ Ş
01. 10. 1976’ da İz mi r’de doğdu. Gazi Must afa Kemal İl kokul u ve Sel çuk Lisesi’ni bitirdi.
1993’ de girdi ği Yıl dı z Tekni k Üni versit esi’nden 1998’ de; “Süha Toner Bitir me Pr oj esi
Yarı ş ması Bi ri ncili k Ödül ü”nü al arak mezun ol du. UI A’ nı n açtı ğı “ Yoksull uğun
Yokedil mesi nde Mi mar i ni n Rol ü” konul u ul usl ararası yarış mada Yücel Gürsel
yöneti mi nde mansi yona l ayı k gör ül en eki bi n i çi nde yer al dı. 1998’ de yazdı ğı bir
senar yo, Fi MA adlı derneği n “Su” konul u “ Biri nci Kı sa Fil m Senaryo ve Yapı m
Ödüll eri ” yarış ması nı kazandı. Bu hi kayeden Fi MA’ nı n kat kıl arı yl a “ Gel ecek Za man
Ol ur Ki …” adlı kı sa bir fil mçekti. 1996 yılı ndan bu yana Express, Roll ve Post expr ess
adlı der gil ere kat kı da bulunur ken çeşitli i nşaat firmal arı nda mi mar ol arak çalış makt adır.
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