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“Son dö nem de bi çim le nen ide olo ji nin en ayırt edi ci yö nü ... ba -
rın dır dı ğı sos ya list un sur la rın za yıf la ma sı dır. Bu, sos ya list an la tım
bi çi mi nin yok ol du ğu ya da yok ol ma sü re ci ni yaşa dı ğı an la mı -
na gel me mek te dir. Ak si ne, slo gan la rın bü yük bö lü mü ha la sos -
ya list un sur lar içer mek te dir. An cak bun lar ar tık da ha ön ce ki ide -
olo jik ağır lık la rı nı ko ru ma mak ta dır lar. Sos ya list un su run ye ni
slo gan lar da di na mik bir rol oy na ma sı gi de rek azal mak ta dır... Ta -
rih sel geç miş ten alı nan da ya nak lar -halk, et ni si te, ana va tan, ulus ve
yurt se ver lik- ye ni ide olo ji de bü yük bir rol oy na mak ta dır.” 

Ve ra Alek san dro va, 1937

Özet: 1930’lardan itibaren Sovyet sinemasında yeni bir eğilim ortaya çıkmaya başlamıştır. II. Dün-
ya Savaşı öncesi ve sırasında yaşanan koşulların da etkisiyle Sovyet Rus sinema ve edebiyat an-
layışı ulusal birlik fikri çerçevesinde gelişme göstermiştir. Bu eğilimlerin Stalin’in tek ülkede sos-
yalizm ilkesini öne çıkardığı bir döneme rastlaması şaşırtıcı değildir. Rus kimliği temelinde bir
Sovyet insan modeli yaratmaya yönelik propaganda faaliyetinde sinemaya büyük bir rol düş-
mektedir. Bu, Nazi Almanyası’na karşı verilen mücadelenin başarısıyla da yakından ilgilidir. Bu
nedenle yurt sevgisi ve Rusya’nın tarihsel büyüklüğü, üstünlüğü tezi yoğun olarak işlenmeye
başlanmıştır. Böyle bir girişim için, önemli tarihsel kişilikler, Rus efsaneleri biçilmiş kaftandır. Bu
dönemde artık sınıf mücadelelerini, Çarlığın yıkılışını, Ekim Devrimini konu alan filmler yeri-
ne, Çarlık dönemine ait efsane ve kişilikler olumlu yönleriyle öne çıkarılmıştır. Bu makalede, Sov-
yet sinemasında ortaya çıkan bu eğilimler, ünlü Sovyet sinemacı Eisenstein’ın 1930’lu ve 1940’lı
yıllarda yaptığı iki film -Korkunç İvan ve Aleksandr Nevski- çözümlenerek ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sovyet sinemasında tarihsellik, Stalin dönemi, Eisenstein sineması, II. Dün-
ya Savaşı 

Historicality in Soviet Cinema and Glance on Tsardom in Stalin Era:
Instance of Eisenstein Cinema 

Abstract: Beginning from 1930s, a new tendency in the Soviet cinema started to appear. The circums-
tances before and during the Second World War has made a significant effect in the development of ci-
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* Bu ya zı, Ba kü’de Me de ni yet Dün ya sı der gi sin de (Sa yı: 11, 2006) ya yım la nan ma ka le min ye -
ni den göz den ge çi ril miş bi çi mi dir. 



nema and literary perspective in terms of national unity in the Soviet Russia. It is not suprising that,
these tendencies occur at the same time as Stalin’s putting emphasis on socialism in one state prin-
ciple. During the propaganda activities in regards to create a Soviet human-being on the basis of a Rus-
sian identity, cinema plays the vital role. This situation is also closely related to the success of conten-
tion towards Germany. For this reason, the thesis of the country love and Russia’s historical greatness
along with it’s superiority has been embodiered intensively. Important historical personalities, Rus-
sian legends are cut out for such an undertaking. In this particular epoch, instead of films which find
their point of departure in class struggless of society, the collapse of Tsardom and October Revoluti-
on, films which lay stress on the themes of Tsardom Period’s legends and historical personas has been
emphasized with their positive aspects. In this article, these tendencies which can be observed in So-
viet cinema will be evaluated by taking into account of the celebrated Russian moviemaker Eisenste-
in’s two movies’ analysis -Ivan the Terrible and Aleksandr Nevskii-  which he has produced in 1930s
and 1940s.

Keywords: Historicality in Soviet cinema, Stalin era, Eisenstein sinema, II. World War

I

D ev rim son ra sı Rus ya’da top lu mun ge nel an lam da Sov yet he def le riy le bü -
tün leş ti ril me sin de si ne ma nın bü yük bir önem ka zan dı ğı nı gö rü yo ruz.

Dev ri min karşı-dev ri me dö nüş tü ğü 1930’lar dan iti ba ren ise bu an la yışın gi de rek
top lu ma mi li ter-di sip li ner bir dü zen ve ril me si ça ba la rıy la ör tüş me si be lir gin lik
ka za na cak tır. Bu ev re de Sov yet si ne ma sı par ti bü rok ra si si ta ra fın dan sı kı sı kı ya
de net le nen bir en düs tri ve oto ri ter yö ne ti min bir un su ru ha li ne gel miş tir. 

Dev ri min li der le ri nin, özel lik le Troç ki ve Sta lin’in si ne ma nın kit le le ri et -
ki le me ve yön len dir me gü cü nün far kın da ol duk la rı bi lin mek te dir. Her iki li -
der de, kit le le rin ta rih sah ne sin de et kin rol oy na dı ğı XX. yüz yıl başı koşul la -
rın da bu ye ni “araç”ı ken di amaç la rı açı sın dan ol duk ça önem se miş ler dir. Bu
far kın da lık ve önem se yiş el bet te eş dü zey de de ğer len di ri le mez. Çün kü Troç -
ki ve Sta lin’in Sov yet top lu mu nun inşa sın da iz le me yi ge rek li gör dük le ri
yön tem ve araç lar ara sın da önem li fark lı lık lar bu lun mak ta dır. 

Troç ki, “Vot ka, Din ve Si ne ma” baş lık lı 1923 yı lı na ait bir ma ka le sin de si ne -
ma yı “ko lek tif bir eği tim si la hı” ha li ne ge tir mek ten, onun ye ni top lu mun inşa -
sın da oy na ya bi le ce ği üs tün rol den söz edi yor du. Da ha önem li si, ge re ği gi bi
kul la nıl dı ğı tak dir de si ne ma nın, ça riz min ti pik tem si li me kân la rı olan ki li se ve
mey ha ne ye karşı al ter na tif bir me kân ola rak ör güt le ne bi le ce ği ni çar pı cı bir bi -
çim de di le ge tir mek tey di.1 Sov yet ler’in 1920’li yıl lar da ki inşa sı nı iz le yen dö -
nem de si ne ma, dev let yö ne ti ci le ri nin gö zün de “ku ru cu”, “inşa edi ci”, “ya ra tı -
cı” ro lü nü yi ti re rek git tik çe “dü zen ko ru yu cu”, “dev let gü düm lü” ve “ulu sal-
pro pa gan dif” özel lik le ri ağır ba san bir rol üst len me ye baş lar. Bel ki her iki dö -
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nem de de de ğiş me yen şey si ne ma nın kit le-eği ti mi ne yö ne lik ol ma sı dır.2
1930’lar dan iti ba ren ise Sov yet si ne ma sı Sta lin’in ve po lit bü ro nun em ri ne ta bi
bir or gan ta ra fın dan sı kı sı kı ya de ne tim al tı na alın mış tır. Böy le ce Sov yet film
en düs tri si nin ya ra tı cı lı ğı cid di an lam da tör pü len miş tir. Si ne ma pra ti ği il gi li
dev let de ne tim ku rul la rı nın ta lep, kri ter ve ra por la rı na bağ lı kı lın mış tır. 

II 

Bu ça lış ma da Sov yet si ne ma sı nın her kes çe bi li nen iki yet kin fil mi üze rin -
den 1930’lu yıl la rın Sov yet ta rih gö rüşü nü teş rih et me ye ça lışa ca ğız. Ser gey
Ei sens te in’ın Kor kunç İvan ve Alek sandr Nevs ki ad lı film le ri, ge rek iş le dik le ri
te ma lar ge rek se ta rih sel ba kış açı la rı do la yı sıy la il gi çe ki ci dir. Bu film ler de
ser gi le nen ba kış açı sı, res mi ta rih ta sav vu ru açı sın dan Çar lık Rus ya sı ile Sov -
yet ler Bir li ği ara sın da na sıl bir sü rek li lik iliş ki si ku ru la bi le ce ği ko nu sun da
bi ze yol gös te re cek tir. Baş ka de yiş le söz ko nu su film ler ara cı lı ğıy la Sta lin
Rus ya sı’nın Çar lık dö ne mi ne res mi yak laşım tar zı ko nu sun da ba zı ipuç la rı -
nı tar tış ma ola na ğı bu la ca ğız. Eser le ri sa de ce Sov yet si ne ma sı nın de ğil dün -
ya si ne ma sı nın da kla sik le ri ara sın da gös te ri len Ei sens ten’ın fil mog ra fi si ne
bak tı ğı mız da, 1920’le re ait film le ri ile son ra ki dö ne me ait film le ri ara sın da te -
ma, içe rik, ta rih sel ba kış vb. açı sın dan önem li fark lı lık lar gö re ce ğiz. Do la yı -
sıy la Ei sen te in’ın si ne ma sı nın ge çir di ği bü yük dö nüşü mü dö nem sel ge liş me -
ler iti ba riy le ele al ma ge rek li li ği bu lun mak ta dır. 

Sov yet si ne ma di li nin ve tek ni ği nin bü yük öl çü de Ba tı lı ol du ğu, an cak ev -
ren sel ol du ğu ka dar ulu sal te ma la rın da Sov yet si ne ma cı la rın ca iş len di ği söy le -
ne bi lir. Yer li, ulu sal te ma la rın özel lik le Sta lin dö ne min de iz le nen kül tür-sa nat
po li ti ka la rı çer çe ve sin de ağır lık ka zan dı ğı bir ger çek tir. Rus ede bi ya tı nın tü -
müy le Ba tı tek ni ği ne da yan ma sı na karşı lık, as len yer li te ma la ra bağ lı kal dı ğı nı
vur gu la yan Dos to yevs ki de bu na ben zer bir du ru mu di le ge tir mek te dir: Ba tı
ede bi ya tı tek ni ği ile “Rus de ha sı”nın, “Rus ru hu”nun ek lem len me si... Ei sens te -
in da ken di si ne ma sın dan söz eder ken, bu sa nat la ilk kez Pa ris’te ta nış mış ol -
du ğu nu ve Av ru pa tek nik po tan si ye liy le ya ra tı cı Rus de ha sı nı bü tün leş tir mek
is te di ği ni ifa de et mek te dir.3 Bu ra dan da gö rü le ce ği gi bi, söz ko nu su sa nat çı lar -
da yer li kül tü re ve ulu sal te ma la ra yö nel me eği li mi be lir gin dir. Bu na karşı lık,
ge rek Çar lık Rus ya sı’nda ge rek se Sov yet ler’de kül tü rel alan da (özel lik le ede bi -
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2 Ekim Dev ri mi sı ra sın da ve iz le yen yıl lar da Rus ya’da ge çi ci bir sü re bi çim ci kay gı la ra ağır -
lık ve ren, top lum sal lı ğı, ko lek tif ru hu göz ar dı eden avan gard sa nat akım la rı nın da gö rül -
dü ğü nü be lirt mek ge re kir. An cak 1920’le rin or ta sı na ge lin di ğin de bu akım lar ar ka la rın da
hiç bir iz bı rak ma dan si li nip git miş ler dir. 

3 Ser gey M. Ei sens te in, Si ne ma Sa na tı, Pa yel Yay., İs tan bul, 1993, s. 17. 



yat, si ne ma, ti yat ro ve ba le vb.) dün ya öl çü sün de il gi gö ren ve kla sik leşen eser -
ler çık mış ol ma sı dik kat çe ki ci dir. Ei sens te in’ın film le ri de, sa de ce Po tem kin
Zırh lı sı* (1925) gi bi kült bir fil mi de ğil, Sta lin’in oto ri ter yö ne ti mi al tın da, ulu -
sal-gü düm lü bir çiz gi de yap tı ğı film ler de dün ya si ne ma sı nın par lak ör nek le ri
ara sın da, bi rer si ne ma kla si ği ola rak de ğer gör müş tür. (Bu çe liş ki li du rum, ulu -
sal de ğer ler den bes len di ği id di a edi len çağ daş Türk si ne ma sı nın ev ren sel öl çek -
te kla sik ler ya rat ma ko nu sun da ki za afi ye ti ile bir lik te kı yas la ma lı ola rak de ğer -
len di ril di ğin de, mil li ve ya yer li bir si ne ma ya rat ma id di ası nı taşı yan si ne ma cı -
la rı mı zın eser le ri nin ne den ül ke dışın da ye te rin ce il gi çek me di ği, da ha doğ ru -
su dün ya si ne ma sı na kat kı nın sı nır lı lı ğı prob le mi de ay dın lı ğa ka vuşa bi lir.) 

Ei sens te in’ın 1920’li yıl lar da yap tı ğı film le re bak tı ğı mız za man bun la rın
or tak bir iz lek ve tu tum çer çe ve sin de ge liş ti ği gö rü lür. 1924’te çe kim le ri ta -
mam la nan ilk fil mi Grev (1924)’in ko nu su iş çi sı nı fı nın dev rim ön ce si mü ca -
de le le ri dir. Da ha son ra ay nı ko nu da baş ka film ler de ta sar la yan Ei sens te in,
ön ce lik li ola rak et ki li bir kit le-eği ti mi ama cı nı güt müş tür. Bu yıl la ra ait film -
le rin de bir çok sah ne nin pro pa gan da ve rek lam öğe si taşı dı ğı söy le ne bi lir. An -
cak bu film ler bu amaç la da sı nır lı kal ma mış tır. Yö net me nin ay nı dö nem de
yap tı ğı ve kur gu tek ni ği ve si ne ma tog ra fik özel lik le riy le dik kat çe ken ikin ci
fil mi Po tem kin Zırh lı sı si ne ma ta ri hin de ol duk ça önem li bir ye re sa hip ola cak -
tır. Ama bun dan da ha önem li si, Ekim (1928) ve Ge nel Çiz gi (1929) ile bir lik te,
bü tün bu film le rin or tak nok ta sı nın si ne ma ta ri hin de ilk de fa baş ak tör ola rak
kit le le rin öne çı ka rıl mış ol ma sı dır. Kah ra man kit le ler dir. Bu yıl lar da kit le le ri
mer ke ze alan ye ni bir dev rim ci gös te ri es te ti ği be lir gin leş miş tir.4 Ay rı ca, Sov -
yet ler Bir li ği’nin ku ru luş aşa ma sı na iliş kin kü çük ta rih ke sit le ri ni ele alan ve
“dö nem film le ri” ola rak ni te le ye bi le ce ği miz bu film ler bek len me dik bir bi -
çim de ken di dö nem le ri ni aşan an lam lar da ka za na rak ev ren sel dü zey de yan -
kı bul muş lar dır. Bun lar ay nı za man da Çar lık dö ne mi ne yö nel til miş kes kin
eleş ti ri ler ba rın dır ma la rıy la ma tuf film ler dir. Bir ba kı ma za yıf bir ta rih sel lik
içer me le ri nin ne de ni de, ar ka plan da taşı dık la rı kay gı la rı** ol sa ge rek tir. 

Bu na karşı lık Ei sens te in’ın son ra ki dö ne me ait (özel lik le 1930’lar ve
1940’la ra ait) film le rin de yer li, ulu sal ve ta rih sel te ma la rı öne çı ka ra rak iş le -
miş ol du ğu gö rü lür. Ta rih sel lik kay gı sı gi de rek ağır bas mış tır. Bu dö ne me ait
film le ri de Ba tı’da bü yük il gi uyan dır mış tır. Do la yı sıy la Ei sens te in’a gös te ri -
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* Bü tün za man la rın en ba şa rı lı film le ri ara sın da gös te ril mek te dir. 
4 Ei sens te in’ın Sov yet si ne ma sı nın ilk ev re si nin tar zı nı da be lir le yen bu er ken dö nem eser le ri,

dev rim le be ra ber do ğan “kit le sel tem sil” tü rü nün uzan tı sı olan film ler dir. Bkz. L.-J. Schnit zer,
Mar cel Mar tin, Dev rim Si ne ma sı, çev. O. Akın hay, Ago ra Ki tap lı ğı, İs tan bul, 2003, s. 10.

** Çar lı ğın mi ra sı nın red di.



len ulus la ra ra sı il gi nin onun ev ren sel ko nu la rı iş le mek te ki us ta lık ve başa rı -
sı na bağ lı ol ma ma sı ge re kir. Sov yet ler’in dün ya üze rin de ki kri tik ko nu mu -
nun da bu başa rı da pa yı ol sa ge rek tir. 

1930’lar dan iti ba ren Sov yet si ne ma sın da ye ni bir eği lim ken di si ni gös ter -
me ye baş lar. Ta rih sel dra ma lar ön ce ki dö ne me kı yas la çok da ha be lir gin bir
önem ka zan mış tır. Ay rı ca, ge le nek sel Rus kim li ği nin vaz ge çil mez un sur la -
rın dan olan otok ra si, ana va tan, halk ve ulus (na rod ve na rod nost), sa da kat,
yurt se ver lik ve sa vaş çı lık gi bi ef sa ne leş ti ri len yer li de ğer le rin yü cel til me si,
ta ri he sık gön der me ler ya pıl ma sıy la ya kın dan iliş ki li dir. Bun da, II. Dün ya
Sa vaşı ön ce si ve sı ra sı na ait koşul lar ge re ğin ce Sov yet es te tik an la yışı nın
ulu sal bir lik il ke si ve top lu mun as ke ri leş ti ril me si çer çe ve sin de ye ni den ele
alın ma sı nın da pa yı bu lun mak ta dır. Ta ri he, ta rih sel sem bol le re re fe rans res -
mi ide olo ji nin bi çim len me sin de son de re ce önem li dir. Bu tür den eği lim le rin
Sta lin’in tek ül ke de sos ya lizm il ke si ni öne çı kar dı ğı bir dö ne me rast la ma sı
şaşır tı cı de ğil dir. Ta rih sel Rus kim li ği ni mer ke ze alan bir Sov yet in san mo -
de li ya rat ma ya yö ne lik pro pa gan da fa ali ye tin de si ne ma ya bü yük bir rol
düş müş tür. Böy le ce Sta lin yö ne ti mi al tın da Sov yet ler’de si ne ma ara cı lı ğıy la
(sa de ce si ne ma ara cı lı ğıy la da de ğil) Çar lık dö ne mi ne ait kül tü rel mi ra sın
ye ni den di ril til me si ne ta nık olun muş tur. Sta lin dö ne mi Sov yet kül tü rü Al -
man ya’da Hit ler’in ik ti da ra ge lişi ve son ra ge lişen olay la ra ka yıt sız kal ma -
mış tır. Sov yet ler’in ola sı bir sa vaş ve is ti la teh di diy le yüz yü ze gel me si sa -
vun ma kay gı la rı nı ön pla na ge çir miş tir. Bu na bağ lı ola rak par ti yö ne ti mi nin
di rek tif le riy le si ne ma da ta rih sel dra ma tü rü yurt se ver li ğin, ulu sal bağ lı lık
ta lep le ri nin hiz me ti ne koşu la cak tır. Ay rı ca şu nu da be lirt mek ge re kir ki,
1930’lar Al man ya’sın da Hit ler’in ik ti da rı nı sağ lam laş tır ma sın da da aji tas -
yon ve pro pa gan da tek nik le rin den ya rar la nan si ne ma nın ro lü bü yük tür. Al -
man ya’da da, Sov yet ler’de ki ne ben zer bir bi çim de, ata vik (Cer men) geç mişi
yü cel ten ta rih sel dra ma tü rün de film ler re vaç bul muş tur. 1940’la ra ge lin di -
ğin de, Sov yet ler’de Al man ya’ya karşı cep he de ve ri len mü ca de le nin başa rı -
sı için pro pa gan da fa ali ye ti son de re ce önem ka zan mış tır. Bu na bağ lı ola rak
yurt sev gi si, Rus ya’nın ta rih sel bü yük lü ğü ve üs tün lü ğü te zi yo ğun ola rak
iş len me ye baş lan mış tır. Böy le bir gi rişim için, çar lar gi bi önem li ta rih sel
kişi lik ler, Rus ef sa ne le ri ve kah ra man lık la rı bi çil miş kaf tan dır. Or ta çağ’da
ger çek leşen Cer men-Rus re ka bet ve ça tış ma sı nın Rus kül tü rün de kök leşen
ef sa ne vi an la tım la rı, II. Dün ya Sa vaşın da Al man ya’ya karşı en bü yük cep -
he yi açan Sov yet ler için bir ide olo jik mal ze me ha li ne gel miş tir. Slav la rın
bar bar Tö ton la ra karşı ver di ği ta rih sel mü ca de le te ma sı nın Sta lin’in ol du ğu
ka dar bü yük sa vaş sı ra sın da ki müt te fik le ri nin de his le ri ne ter cü man ol du -
ğu kuv vet le muh te mel dir. Do la yı sıy la bu dö nem de Sta lin ik ti da rı nın Al -
man ya’ya karşı baş lat tı ğı ide olo jik mü ca de le nin Sov yet ler’in Ba tı lı müt te -
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fik le rin ce de ka bul gör me si şaşır tı cı ol ma ma lı dır. Ei sens te in’ın o dö nem de
yap tı ğı Al man karşı tı pro pa gan da içe ren iki fil min, Alek sandr Nevs ki ve Kor -
kunç İvan’ın, Ba tı’da da öv güy le karşı lan ma sı an lam lı dır. Si ya sal kon jonk tür
sa nat sal pra tik ler le denk düş mek te dir. Bu na karşı lık ay nı yö net me nin Mek -
si ka dev ri mi ni an la tan Qu e vi va Méxi co! (1932) fil mi -çe kim le ri nin bir kıs mı -
nın ya pıl dı ğı- ABD’de ol du ğu gi bi Av ru pa’da da yan kı uyan dır ma mış tır. 

Ger çek ten de bü yük sa vaş yıl la rın da Ei sens te in ar tık sı nıf mü ca de le le ri ni,
Çar lı ğın yı kı lışı nı ve Ekim Dev ri mi ni ko nu alan film ler ye ri ne, Çar lık dö ne -
mi ne ait ef sa ne le rin ve ta ri hi kişi lik le rin olum lu yön le riy le öne çı ka rıl dı ğı
film ler yap ma ya yö nel miş tir. Res mi çev re ler ce teş vik edi len si ya sal he def le -
re uy gun ola rak Sov yet es te tik an la yışın da gi rişi len kök lü re viz yon la rın da
bu yön de ğişik li ğin de pa yı ol ma lı dır. De ğişi mi, Ei sens te in’ın da ha ön ce ki dö -
nem de yap tı ğı film ler le kı yas la ya rak iz le ye bi li yo ruz. Söz ge lişi Po tem kin Zırh -
lı sı’nda pro fes yo nel ak tör kul lan ma yan ve ta ma men kit le le rin ya ra tı cı gü cü -
nü öne çı ka ran, “bi rey sel kah ra ma na ar tık yer ol ma dı ğı(nı), onun ye ri ni kit -
le-kah ra ma nın al ma sı ge rek ti ği”ni5 düşü nen Ei sens te in, ye ni dö nem de ta rih -
te bi re yin ve bi rey sel ira de nin ro lü nü öne çı ka ran film ler çek me ye baş la mış -
tır. An cak bu film ler de kah ra man, Ay dın lan ma cı bir an la yış la ör tüşen bi rey
de ğil dir. Bir üç le me ola rak yap ma yı ta sar la dı ğı üç film de de (Bo yar la rın İha -
ne ti, Alek sandr Nevs ki ve Kor kunç İvan) sı ra dan bi rey le rin de ğil, otok rat bi re -
yin psi ko lo ji si ne odak lan mış tır. Ta rih te bi re yin ve kit le le rin ro lü so ru nu ve
Çar lık dö ne mi ne öv gü açı sın dan Ei sens te in’ın ta rih sel ko nu lu son ra ki film -
le ri ön ce ki ler den bi linç dü ze yin de ke sin bir ko puşu ifa de et mek te dir. Do la -
yı sıy la Sov yet si ne ma sı nın 1930’lar dan iti ba ren ye ni yö nü nü be lir le yen et -
ken ler Ei sens te in si ne ma sı için de ge çer li dir. Sov yet si ne ma sın da bu dö nem -
de or ta ya çı kan güç lü ta rih sel yak laşım ve te ma la rı doğ ru de ğer len di re bil -
mek için önem li dö nem sel olay la rı da göz önün de bu lun dur mak ge rek mek -
te dir. Bu, Çar lık dö ne mi ile Sta lin Rus ya sı ara sın da ki ide olo jik sü rek li lik un -
sur la rı nı da da ha an laşı lır kı la cak tır. 

II I

Ei sens te in 1938’de, Rus ta ri hin de Cer men Tö ton şö val ye le ri ne karşı bir
kah ra man lık des ta nı ya zan Alek sandr Nevs ki’yi ko nu alan bir film yap mış -
tır. En iyi Or ta çağ film le ri ara sın da gös te ri len film için Ei sens te in’a 1939 Şu -
ba tın da Le nin Nişa nı ve ril miş tir. Bir baş ka yö net men, Pet rov ise Çar I. Pet -
ro’yu film leş tir miş tir. İşin ga ri bi, tü müy le geç mişin ül kü leş ti ril miş ulu sal
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anı la rı nı yü ze ye çı ka ran ve Çar lık mi ra sı na sa hip çı kan bu film le rin, Çar lık -
la her tür lü ba ğı nı ko par dı ğı nı id di a eden bir ül ke de çev ril miş ol ma sı dır.
Ger çek te Çar lık la köp rü le rin atıl ma dı ğı bu film ler de ve ri len me saj dan açık -
ça an laşıl mak ta dır. 

Ei sens te in’ın Alek sandr Nevs ki ad lı fil mi Or ta çağ’da Cer men le ri ye nil gi ye
uğ ra tan bir Rus pren si ni des tan laş tır ma gi rişi mi dir. XII I. yüz yıl da ku zey Av -
ru pa’yı iş gal eden Tö ton şö val ye le ri ne karşı bu li de rin ön der li ğin de Slav la -
rın ver di ği mü ca de le an la tıl mak ta dır. Tö ton şö val ye le ri nin buz tut muş bir
göl üze rin de tu za ğa düşü rül dü ğü sah ne, Rus ya’ya Ba tı’dan yö ne len is ti la
dal ga la rı nın sert coğ raf ya koşul la rı nın da yar dı mıy la “çe lik ten Rus ira de si”
karşı sın da se me re siz ka la ca ğı na iliş kin Rus uya rı sı nı ima eder. Rus ya’nın bu
sa vaş ta ka zan dı ğı za fer ül ke nin ba tı sı nır la rı nı ko ru nak lı kıl mış, böy le ce
Prens Nevs ki de Rus ulu sal ha fı za sı na unu tul maz bir ef sa ne ola rak geç miş -
tir. Be lirt mek ge re kir ki Rus ya bu sa vaş ta Mo ğol la rın hük mü al tın da dır ve
Prens Nevs ki ba tı da ve ri len sa vaş la rın başa rı sı için ge çi ci ola rak Mo ğol lar la
an laş ma im za la mış, hat ta on la ra ha raç öde miş tir. Ger çek te bu, Rus la rın ta -
rih sel üs tün lü ğü id di ası na göl ge düşü re cek ni te lik te bir olay dır. Prens Nevs -
ki fi gü rü ara cı lı ğıy la “Ba tı so ru nu”nu bir şe kil de çö zen Ei sens te in “Do ğu so -
ru nu”nun çö zü mün de ye ter siz kal mış tır. Bu na karşı lık II. Dün ya Sa vaşı yıl -
la rın da çe vir di ği Kor kunç İvan fil miy le “Mo ğol so ru nu”nu, baş ka de yiş le Do -
ğu teh li ke si ni de çö zü me ka vuş tu ra cak tır. 

Alek sandr Nevs ki fil mi nin sah ne le ri ne ün lü Rus bes te ci -Sta lin için ka si de
gi bi bes te ler ya pan- Ser gey Pro ko fi yef’in mü zi ği de eş lik et mek te dir. Film,
kri tik bir dö nem de, II. Dün ya Sa vaşı’nın he men ön ce sin de, Al man ya ile Sov -
yet ler Bir li ği’nin sal dır maz lık pak tı im za la dı ğı yıl çev ril miş tir. Ama Sov yet
yö ne ti mi Na zi teh di di nin er geç Rus ya’yı da kap sa ya ca ğı nın far kın da dır. Bu
ne den le film kon jonk tü rel dip lo ma tik kay gı lar la ba zı eleş ti ri ler al ma sı na,
hat ta 1939 yı lı için de gös te rim den kal dı rıl ma sı na karşı lık, Sta lin’in fil mi hay -
ran lık la sa yı sız kez iz le di ği id di a edil mek te dir. Bu dö nem de par ti çev re le rin -
de Rus ya’nın geç mişi ne ve gü nü ne ege men olan otok rat “tek adam” ge le ne -
ği nin ih ya edil me si ne yö ne lik can lı bir il gi gö ze çarp mak ta dır. Fil me gös te ri -
len il gi de bu zih ni ye tin bir uzan tı sı dır. 

IV

Ele ala ca ğı mız ikin ci film Kor kunç İvan’dır. Ei sens te in, Kor kunç İvan hak -
kın da bir üç le me yap ma yı plan la mış ama öm rü üçün cü fil mi çek me ye yet -
me miş tir. Ta rih sel dra ma tü rün de olan fil min bi rin ci bö lü mü 1943-44’te, ikin -
ci bö lü mü 1946’da çev ril miş tir. Bi rin ci bö lüm par ti yö ne tim çev re le rin de öv -
güy le karşı lan mış ve bi rin ci de re ce Sta lin ödü lü ne la yık gö rül müş tür. Ay rı ca
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ken di si de en az İvan ka dar acı ma sız bir otok rat olan Sta lin ta ra fın dan ken -
di ey lem le ri ni hak lı ge rek çe ler le açık la yıp meş ru kıl dı ğı için çok se vil miş tir.
Sta lin’in ken di si ni İvan’a ben zet ti ği, onun gi bi bü yük bir azim ve ira de ye sa -
hip ol du ğu nu zan net ti ği söy le nir. An cak fil min ikin ci bö lü mün de İvan por -
tre si nin den ge siz, acı ma sız ve vahşi bir ka rak ter ola rak çi zil me si, ça rın giz li
po lis ör gü tü nün uy gu la dı ğı dehşet ve ri ci kı yım la rın gö rün tü sü Sta lin’i ra -
hat sız et miş tir. Bu ne den le bu bö lüm Rus ya’da 1958’e ka dar ya sak lı ka lır. 

Film, Çar İvan fi gü rü ör ne ğin de ik ti da rın do ğa sı üze ri ne odak la nır. Kor -
kunç İvan, sı ra dan Rus köy lü sü nün de ğil, bü yük ta rih sel amaç lar adı na top -
lu ma ön der lik eden otok rat bi re yin, “se çil miş in san”ın yü cel til me si dir. Ei -
sens te in’ın, İvan’ın güç lü por tre si ni res me der ken Mar xist öğ re ti ye ta ban ta -
ba na ters düşe cek bir ba kış açı sı na sa hip ol du ğu gö rül mek te dir. Çar İvan
ken di ça ğı nın koşul la rı na di re nen ve Rus ta ri hi nin sey ri ni bam baş ka bir yö -
ne çe vir me ye ça lışan, bu yol da ben zer siz bir ira de gös te ren ulu bir ta rih sel
kah ra man ola rak res me dil miş tir. Ei sens te in İvan’ı mad di koşul lar dan ya lı ta -
rak, ta rih-ya pı cı kit le le rin zor la ma sın dan ba ğım sız bir fi gür ola rak res me der.
Mak yaj, ışık ve sah ne kul la nı mı ve mon taj tek nik le ri ça rın por tre si ni vur gu -
la mak için üst dü zey de kul la nıl mış tır. Böy le ce fil min akış sey ri için de, kö tü -
lü ğü tem sil eden aris tok ra si ve ruh ba nın ya nı sı ra ça rın ko ru ma sı na muh taç
ma sum köy lü ler de onun müt hiş ira de si nin önün de ikin cil pla na düşer ler. 

Oy sa Çar İvan’ın bü tün ya pıp et tik le ri ne kişi sel bir hır sın ne de Rus la rın
ken di iç le rin de çö züm le me le ri ge re ken bir iç he sap laş ma sı nın ürü nü dür. XVI.
yüz yıl da Ka zan’ın fet hi ve Ta tar la rın zap te dil me si Rus ya açı sın dan son de re -
ce önem li ta rih sel bir so run dur. Ön ce lik le böy le bir he def Rus lar üze rin de ki
iki yüz el li yıl lık Ta tar ege men li ği ne fii len son ve re cek, Vol ga neh ri ara cı lı ğıy -
la Ha zar De ni zi’nin ve Kaf kas ya’nın Rus lar ca de ne ti mi ni ko lay laş tı ra cak tır.
Rus lar çe tin koşul la rın hü küm sür dü ğü Kaf kas dağ la rı nın aşıl ma sı na ge rek
ol ma dan ne hir yo luy la ko lay ca Ha zar’a ine bi le cek ler ve “Do ğu So ru nu”nun
çö zü mün de rol ala bi le cek bir ak tör ko nu mu na ge le bi le cek ler dir. Bu he def
önün de Ka zan, Do ğu yol la rı üze rin de bu lu nan ve ezil me si ge rek li gö rü len ilk
en gel dir. Ka zan’ın ele ge çi ril me si, Kaf kas ya’nın, gi de rek İran’ın, Kör fez böl -
ge si nin, Hin dis tan’ın iş ga lin de ve Os man lı’nın teh dit edil me sin de ilk ve en
önem li adım dır. Bu beş yüz yıl lık stra te jik baş kent, Vol ga neh ri üze rin de bu -
lun ma sı ne de niy le, önem li Do ğu ti ca ret yol la rı üze rin de bu lu nan Ha zar De -
ni zi’yle bağ lan tı nın sağ lan ma sı nı da ko lay laş tı ra cak tır. Rus ya’nın ti ca ri ve as -
ke ri he def le ri açı sın dan ön ce lik li bir ko nu ma sa hip olan Ka zan’ın fet hin de rol
oy na yan bü tün bu ve ben ze ri ta ri hi se bep le re rağ men, Ei sens te in Çar İvan’ı
kişi sel bir id di ası nı is pat la mak is te yen, ade ta Tan rı sal özel lik le re sa hip bir in -
san ola rak tas vir et me yi ter cih et miş tir. Çar ola ğa nüs tü ni te lik ler le do nan mış
(te at ral sah ne kul la nı mıy la bu ni te lik ler pe kiş ti ril miş tir), Rus ya’nın bir li ği için
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ça ğı nın koşul la rı nı ve çev re sel bas kı la rı zor la yan ef sa ne vi bir de ha dır. Bi rey -
sel ira de yi sı nır sız öl çü de yü cel ten bu gi rişim, İvan’ın ta rih sel ey le mi ni ken -
di siy le baş la yıp ge lişen ve baş ka bir fak tö re in dir ge ne me yen özel bir ey lem
ola rak sun mak ta dır. Bu ne den le İvan’ı or ta ya çı ka ran koşul lar ih mal edil miş,
bu koşul la ra dik kat çe kil me miş tir. Bu olay, kişi kül tü nün be lir gin ola rak ön
pla na çık tı ğı Sta lin dö ne min de ge rek ti ğin de ta rih sel ma ter ya lizm il ke le rin den
ta viz ve ri le bil di ği ni, idea list bir ba kış açı sıy la ta rih sel ge liş me de bi rey sel ira -
de nin oy na dı ğı ro lün abar tı la bil di ği ni gös ter mek te dir. 

Rus ya’nın dev let leş me si nin kişi-dışı, ta rih sel bir ze mi ni bu lun mak tay ken,
Kor kunç İvan fil min de ça rın kişi li ği ve bi rey sel ira de si önün de Rus de ha sı nın
abar tıl ma sı söz ko nu su dur. Slav bir li ği ni ya ra tan ger çek top lum sal koşul la ra
dik kat çe kil me miş tir. XV. ve XVI. yüz yı la ait top lum lar ara sı ge liş me ler, özel -
lik le Bi zans’ın bin yıl lık Hı ris ti yan Or to doks ege men li ği ne son ve ren Os man lı
fak tö rü ih mal edil miş tir. Bi zans’ın yok lu ğun da Rus ya’nın onun si ya si mi ra sı -
nı üst len mek için ken di kim li ği ni Os man lı’ya karşıt ola rak ta nım la ma sı -ki, o
ça ğın Rus ya’sı na ger çek özel li ği ni ka zan dı ran bir olay dır bu- film de ele alın -
ma mış tır. Ki li se nin XV. ve XVI. yüz yıl lar da oy na dı ğı rol Ei sens te in ta ra fın dan
kü çüm sen di ği, ki li se çar oto ri te si ne karşıt, “ge ri ci” bir ak tör ola rak gö rül dü ğü
için, söz ge lişi Slav Or to doks met ro po li ti Zo si me’nin, Rus ya için de önem li bir
ta ri hi dö nüm nok ta sı nı oluş tu ran, ye ni bir ça ğın baş lan gı cı nı tem sil eden 1492
yı lın da “her iki Ro ma da yı kıl dı. Üçün cü Ro ma Mos ko va ola cak tır ve bir dör -
dün cü sü gö rül me ye cek tir” sö zü nün de her han gi bir an la mı ol ma mak ta dır.
Rus kim li ği nin en önem li ku ru cu öğe le rin den bi ri olan ki li se nin oy na dı ğı rol
dö nem sel kay gı lar la ha sı ral tı edil miş tir. Ei sens te in’ın, bu fil min de ta ri hi bil gi -
le re ters düşen en önem li çar pıt ma sı ça rın oto ri te si ni had din den faz la abart ma -
sı dır. Çar İvan’ın kişi li ği, kişi sel de ha sı te at ral tek nik le re de baş vu ru la rak ola -
ğa nüs tü yü cel til miş tir. Çar, ki li se oto ri te si ni ve Bo yar la rı karşı sı na ala rak dev -
rim ci bir çı ğır aç mış bir kah ra man ola rak yan sı tıl mak ta dır. Oy sa Rus ya yıl ma -
sı salt çar la rın kişi sel ira de si ne bağ lı ola rak ger çek leş miş ol ma dı ğı gi bi, bu ya -
yıl ma ha re ket le ri ne karşı bir di renç de söz ko nu su dur. Bu na bağ lı ola rak Ei -
sens te in’ın bir baş ka çar pıt ma sı, Ka zan’ın zap tı nı ko lay bir ha re ket ola rak gös -
ter me si dir. Ka zan Han lı ğı’nın gös ter di ği di ren ci kü çüm se mek te, Slav bir li ği
başa rı sı nı kişi sel Rus de ha sı nın bir ürü nü ola rak tas vir et mek te dir. Film de bu
başa rı, te mel de iç çe liş ki le rin (Ki li se ve Bo yar lar ile Mos ko va kne zi ara sın da ki
ça tış ma la rın) gi de ril me si ne bağ lı ola rak ele alı nıp açık lan mak ta dır. Ei sens te in,
ki li se ve Bo yar la rı (top rak aris tok ra si si) si ya si bir li ğin önün de ki en önem li en -
gel ler ola rak göz den düşü re rek Slav la rın bir leş me si ola yı na güç lü ama ger çek -
çi ol ma yan bir an la tım ge tir miş tir. Ei sens te in’ın ta ri he bu anak ro nik yak laşı mı,
ef sa ne vi Rus ulu sal özel lik le ri ni öne çı kar ma eği li min den kay nak lan mak ta dır.
Ta rih sel ger çek li ğin tah rif edil me si pa ha sı na Rus mil li yet çi li ği hak lı çı ka rıl ma -
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ya ça lışıl mış tır. Sta lin’in gü cü nün do ruk la rın da ol du ğu bir dö nem de Ei sens te -
in bu fil miy le mil li yet çi Slav ru hu nu açı ğa çı ka rıp yü celt miş tir. Bu ör nek Sta -
lin dö ne min de Çar lık mi ra sı nın sa hip le nil di ği nin açık gös ter ge le rin den bi ri dir.
Çar İvan’ın Sta lin’in bü yük hay ran lık duy du ğu bir kişi lik ol ma sı, fil min çe kim
ama cı nı ve başa rıy la ser gi le nen olum lu ve in sa nüs tü İvan im ge si ni bir öl çü de
açık lar. Ei sens te in’ın İvan im ge si as lın da Sta lin dö ne min de Rus kah ra man la rı -
nın yü cel til me si yö nün de ki kül tür po li ti ka la rı na da son de re ce uy gun dur. 

Ei sens te in Ka zan’ın iş ga li ola yı nı ger çek ta rih sel bo yut la rıy la yan sıt ma -
mış tır. Film de, Ka zan’ın iş ga li nin tü müy le üs tün özel lik ler le (ira de, ce sa ret,
bü yük lük vb.) do nan mış bir kişi nin ta rih sel bir id di ası nın is pat lan ma sı adı -
na ger çek leş ti ği gö rüşün den ha re ket le Rus ya yıl ma sı nı hak lı gös ter mek te dir.
El bet te bu tu tum, II. Dün ya Sa vaşı nın pat lak ver me si nin asıl ne de ni olan ve
sa vaş so nun da Yal ta’da Sov yet ler’in Ba tı güç le riy le tam bir mu ta ba kat için -
de Do ğu’nun pay laşıl ma sın da rol al ma sı ile pa ra lel de ğer len di ril di ğin de an -
lam ka zan mak ta dır. 

Ta ri hi olay la rın kişi-öte si, ira de-dışı ne den le ri ni göz ar dı ede rek ta ri hi
film de ne me le ri ya pan Sov yet si ne ma sı nın gös ter di ği başa rı bu ne den le tar -
tışıl ma sı ge re ken bir so run dur. Sov yet film le ri nin salt si ne ma tog ra fik özel lik -
le ri ne da ya nı la rak ya pı la cak olan yo rum lar ye ter li ol ma ya cak tır. Bu nun la
bir lik te dev rim son ra sı Sov yet si ne ma sı nın, Sov yet Rus ya ile Çar lık Rus ya sı
ara sın da ki ta ri hi mis yon sü rek li li ği ni başa rı lı bir şe kil de yan sıt tı ğı da bir ger -
çek tir. En azın dan bu film ler do la yı sıy la Çar lık dö ne mi mi ra sı nın Sov yet ler
dö ne min de büs bü tün red de dil miş ol du ğu nu öne sür mek güç leş mek te dir. 

Sta lin’in ölü mü nü iz le yen dö nem de Sov yet si ne ma sın da ye ni bir dö nem,
bir tür “ye ni dal ga” baş la mış tır. “Bi çim”e de “öz” ka dar önem ve ren bir an -
la yış ege men ol muş tur. Kişi put laş tır ma sı dö ne mi so na er miş, Sov yet si ne -
ma sın da bi rey te ma sı nı ele alış bi çi mi kök ten ci bir bi çim de de ğiş miş tir. Bu
ye ni ele alış tar zın da, Sta lin dev ri nin buz la rı nı çö zen Kruş çev’in “(Ba tı ile)
ba rış için de bi ra ra da yaşa ma” po li ti ka sı nın ro lü de in kâr edi le mez şüp he siz. 

V

Gö rü le ce ği gi bi Sta lin dö ne min de Sov yet si ne ma sı par ti-dev let çe be nim -
se nen ulus-mer kez li bir ta rih gö rüşü ne uyum lu ha le ge ti ril miş tir. 1920’le rin
sı nıf ek sen li, en ter nas yo na lizm vur gu lu ve ulu sal sa da ka te çok da prim ver -
me yen Bolşe vik ta rih gö rüşü 1930’lar da cid di bir eroz yo na uğ ra mış tır. Ei -
sens te in’ın fil mog ra fi si ne bak tı ğı mız da bu dö nüşü mün iz le ri ni ra hat lık la gö -
re bi li yo ruz. Ger çi yö net me nin bir çok fil mi Sov yet bü rok ra si si nin gad ri ne uğ -
ra mış; ba zı la rı dün ya si ne ma ta ri hi ne ma lo lan bu film ler, yö net me ni nin ter -
cih et ti ği es te tik bi çi mi ve kon sep ti onay la ma yan bü rok rat lar ca çeşit li güç lük
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ve en gel ler le karşı laş mış tır. An cak yi ne de bu eser ler Sov yet ler dö ne mi Rus
kül tü rün den dış la na ma ya cak, iz bı rak mış ör nek ler dir. 

Par ti bü rok ra si siy le yaşa dı ğı so run lar dan do la yı Ei sens te in’ın öz gür ce
si ne ma yap ma sı nın en gel len me si ge rek So ğuk Sa vaş ge rek se So ğuk Sa vaş
son ra sı dö nem de özel de Sov yet ler’e ve ge nel ola rak da sos ya liz me karşı
yö nel ti len an ti-ko mü nist pro pa gan da nın un sur la rın dan bi ri ola rak kul la -
nıl mış tır. Ben zer eleş ti ri ler Sov yet ler’in ye tiş tir di ği bir çok kül tür in sa nı nın
taşı dı ğı de ğer bü tü nüy le göz ar dı edil me si pa ha sı na ve ka pi ta list dün ya yı
hak lı laş tır ma adı na yö nel til miş tir. Özel lik le ne o-li be ral po li ti ka la rın kü re -
sel leşip re vaç bul du ğu 1980’ler den iti ba ren Sov yet kül tü rü da ha ge niş eleş -
ti ri le re ve alay cı yak laşım la ra ko nu ola cak tır. Ba tı’da öz cü bir an la yış la
“olum suz Rus ka rak te ri”ni iş le yen çok sa yı da ya yın, film vb. gö ze çarp -
mak ta dır. Sos ya lizm aleyh ta rı, li be ral yak laşı ma sa hip Ba tı lı la rın gö zün de,
Ei sens te in’ın olum lu (ade ta ila hi, iko nik) bir tarz da yan sıt tı ğı Prens Nevs -
ki ve Çar İvan, tıp kı Rus ta ri hi nin acı ma sız lık la rıy la ta nın mış di ğer ön de
ge len fi gür le ri gi bi oto ri ter, des pot ka rak ter ler dir.6 Bu tür eleş ti ri ler Ei sens -
te in’ın si ne ma cı kim li ğin den çok onun film le ri nin çe kil me koşul la rı na ve
ele al dı ğı tip le me le re odak lan mak ta, özel lik le de bir bü tün ola rak Rus kül -
tü rü hak kın da ki mev cut klişe ler pe kiş ti ril mek te dir. Baş ka bir de yiş le,
1930’lu ve 1940’lı yıl lar de ğer len di ri lir ken, şüp he siz hak lı ge rek çe ler ba rın -
dır ma sı na rağ men, re el sos ya lizm uy gu la ma la rı (özel lik le Sta li nizm) bü tün
bir sos ya lizm ta sa rı sı ile öz deş gö rü le rek mah kum edil mek te dir. Bu ne den -
le son dö nem de güç le nen ha kim li be ral ba kış açı sıy la ya kın geç mişin olay -
la rı hak kın da ger çek çi ve ön yar gı sız ana liz ler de bu lun mak müm kün gö -
rün me mek te dir. Ba tı-mer kez li ba kış açı sı ko run duk ça yak laşım lar da bir ta -
kım klişe im ge le rin ye ni den üre til me siy le sı nır lı kal mak ta dır. 
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6 Ben zer eleş ti ri ler için bkz. Ma ure en Per ri e, The Cult of Ivan the Ter rib le in Sta lin’s Rus si a, Pal -
gra ve, New York, 2001, s. 25-28. 


