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Bu gün si ne ma üze ri ne dü şü nür ken ve ya zar ken ih ti yaç du yu lan ve ay nı
za man da hem kla sik dö nem hem de son ra sı ku ram sal çer çe ve ler le ör tü -

şen te mel so run sal lar dan bi ri si ‘ham mad de’ kav ra mı nın çet re fil li bir ya pı ya
bü rün me si dir. Si ne ma sa lon la rın da ki de ği şik lik ler ve iş lev le ri nin azal ma sı,
ev si ne ma sı sis tem le ri nin yay gın laş ma sı, sa de ce si ne ma gös te ri mi ya pan
özel ka nal la rın art ma sı, ta şı na bi lir med ya oy na tı cı lar, üç bo yut lu gö rün tü ler
ve el bet te ki in ter net pay la şım la rı nın yo ğun lu ğu gi bi ge liş me ler, su num ve
du yum üze rin de ki so run la rı ve so ru la rı çe şit len dir mek le bir lik te kar ma şık
bir de ğer len dir me ler bü tü nü nü or ta ya çı kar mak ta dır.

Post mo dern bir ba kış açı sıy la bir tü ke tim me taı ya da Mar cus’un de yi şiy -
le bir ‘ar zu nes ne si’dir si ne ma. Hal böy le olun ca bir za man la rın ‘sa nat ve
top lum’ tar tış ma la rı nın kar şıt lı ğıy la sü re gi den tüm le yi ci ve tek bo yut lu eleş -
ti rel li ği nin ta rih sel mi ra sı nın çok uza ğın da, üre tim ve ser ma ye iliş ki le ri, po -
li tik et ki ler, ide olo ji, et nik pers pek tif ler, ta nı tım ve rek lâm sü reç le ri, pa zar la -
ma stra te ji le ri, yıl dız oyun cu lar, din, cin si yet ve di ğer kül tü rel et ki le şim ler,
aka de mik çev re ler, med ya aya ğı gi bi fil min üre tim ve tü ke tim aşa ma la rı nı et -
ki le yen bir çok un sur dan bah set mek müm kün dür. El bet te si ne ma nın in şa et -
ti ği dil ise hem su num hem de du yum sal sü reç ler, ya ni na sıl ba kı la ca ğı hu -
su sun da da be lir le yi ci dir. Bir di ğer ta raf tan da ti ca ri bir sek tör olan si ne ma -
nın se yir ci ile iliş ki le rin de rek lam, yıl dız oyun cu lar, gi şe bek len ti le ri de göz
önün de tu tul ma lı dır. Ay fre’nin ifa de siy le film le rin ço ğu so nun da film ya -
pım cı sı nın gü cü nün ro lü için de de ğer len di ri le cek tir. On lar is ter pro pa gan da
is ter por nog ra fik ol sun so nuç ta de ne yi min bir ara cı ha li ne ge le cek ler ve iz le -
yi ci nin ge rek si ni mi doğ rul tu sun da be lir le ne cek ler dir. Film ya pım cı sı ken di -
ni bu ge rek si nim le rin tat min edil me si ne tes lim et mek te dir. Ne olur sa ol sun
si ne ma dün ya da ki ya şan tı mı zı zen gin leş tir mek te dir; bu ön ce den bi çim le nen
fi kir ler hiz me ti şek lin de ola bil di ği gi bi, pa to lo jik ge rek si nim ler doğ rul tu sun -
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da da ola bil mek te dir (An drew, 2007:286). Ay fre se yir ci ve film et ki le şi mi ni
bir ne vi arz-ta lep iliş ki si ola rak be lirt se de si ne ma ko nu mu iti ba riy le be lir le -
yi ci un sur la ra hâ kim dir. Top lum mit le ri nin en et kin su nu mu si ne ma ta ra fın -
dan ya pıl mak ta dır. Se yir ci açı sın dan alım la ma eği tim, ırk, dil, din, cin si yet
gi bi pek çok de ğiş ke ne bağ lı ol sa da si ne ma ger çek li ği ye ni den üret me avan -
ta jı nı elin de bu lun dur mak ta dır.

Kla sik dö nem si ne ma iz le yi ci si ile gü nü müz si ne ma iz le yi ci si nin de ne -
yim le ri ni fark lı laş tı ran bir çok un sur mev cut tur. Yu ka rı da da ifa de edil di ği
gi bi tek no lo jik ye ni lik ler ve si ne ma de ne yi mi ni sa lon dı şı na ta şı yan ko lay lık -
lar film iz le mey le il gi li si ne ma sal sı nır la rı yı ka rak, iz le yi ci nin film üze rin de
da ha ege men ko nu ma gel me si ni sağ la mış tır. Yi ne de bu du rum iz le yi ci açı -
sın dan pek çok tu za ğı içe ri sin de ba rın dı rır. Mul vey’nin de be lirt ti ği gi bi film
dur du ru la bi lir/ge cik ti ri le bi lir ol duk ça bu düz an la tı sal iz le me den, fa vo ri an -
lar ve sah ne le ri sey ret me ye yö ne lik par ça lan mış bir film sey ret me edi mi ha -
li ne dö nü şe bi lir. Böy le ce akan gi den gö rün tü ler ola rak film sa hip olu na bi lir,
ele alı na bi lir bir hal alır. Hat ta doğ ru sal gi di şa tı pü rüz lü ha le ge ti ren bu du -
rum, si ne ma ile il gi li es te tik haz zı dö nüş tü re rek fe ti şis tik bir gö zet le me ye va -
rır (Kı rel, 2010:187). Se yir ci nin edil gen ko nu mun da ba zı de ği şik ler ol sa da
bü tün sa nat dal la rın da ol du ğu gi bi -top lum üze rin de ki et ki si de göz önü ne
alı nın ca- si ne ma nın ide olo jiy le et ki le şi me gir me si ta bii bir du rum dur. Si ne -
ma nın ku ru luş ve ge liş me aşa ma la rın dan iti ba ren bu du ru mu göz lem le mek
müm kün dür. Er ken dö nem Rus, Al man ya da Ame ri kan si ne ma sın da ik ti dar
ve si ne ma iliş ki le ri si ne ma nın ge li şi mi ne kat kı sağ la mak la bir lik te, si ne ma yı
po li tik leş tir miş tir. Bu ra da Rie fens tahl, Grif fith gi bi si ne ma cı la rı ha tır la mak ta
fay da var. Ör ne ğin Grif fith Ame ri ka’da Ku zey-Gü ney Sa va şı dö ne min de be -
yaz lar adı na ırk çı lı ğı öv mek için “Bir Mil le tin Do ğu şu” (1914) fil mi ni çek ti ğin -
de Ku Klux Klan ör gü tü nü ateş le yen bir fi til va zi fe si gö rür ken, ken di sin den
son ra ge len si ne ma nın bi çim len me sin de de et ki li ol muş tur. Yi ne 1902 Al -
man ya do ğum lu Le ni Rie fens tahl’ın, 1932 yı lın da Hit ler ve Go eb bels ile ta -
nış ma sı onu Na zi Par ti si’nin pro pa gan da sı nı ya pan bir sa nat çı ya dö nüş tür -
dü. Özel lik le “İra de nin Za fe ri” fil mi si ne ma nın pro pa gan da gü cü açı sın dan
en önem li ar ke tip ler den bi ri si dir. Ben zer şe kil de Ame ri kan si ne ma sın da ki
en düs tri leş me ve si ne ma nın ge niş kit le le re hi tap ede cek şe kil de po pü ler leş -
me si, si ne ma-ka pi ta lizm bağ la mın da de ğer len di ri le bi lir. Özel lik le 1950’li yıl -
lar dan iti ba ren te le viz yon po pü ler kül tü rü üre ten ve ak ta ran baş ak tör ler den
bi ri si olur ken, ka pi ta liz min kod la rı nın ye ni den üre til me si ve ge niş kit le le re
ya yıl ma sı nı sağ la mış tır.

Ge liş mek te olan fark lı ül ke si ne ma la rı ve ba zı sı ra dı şı yö net men le re rağ -
men Ame ri kan si ne ma sı nın gü cü ve di ğer ül ke si ne ma la rı üze rin de ki et ki le -
ri yad sı na ma ya cak de re ce de faz la dır. İs tis na lar dı şın da Holl ywo od si ne ma -
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sın da ‘ana akım’ film le ri ola rak ni te le nen bu ya pıt la rın be lir le yi ci özel lik le ri -
ne ve bun la rın se yir ci üze rin de ki ola sı et ki le ri ne de kı sa ca de ğin mek te fay da
var. Ro bin Wo od, Holl ywo od si ne ma sı nın te mel özel lik le rin den bah se der -
ken Ame ri ka’nın her ke sin re fa hı ve mut lu lu ğu ya ka la ya bi le ce ği, kar şı la şı lan
prob lem le rin se kök lü çö züm le re ge rek ol mak sı zın var olan sis tem içe ri sin de
(sis te min el ver di ği öl çü de ve sis te min sağ la dı ğı ola nak lar la) çö zü le bi le ce ği
bir yer ola rak ta nım lan dı ğı nı ifa de eder (Wo od, 2004: 320). Ger çek li ğin ye ni -
den üre til di ği bu si ne ma kur gu, bi çim ve ba kış açı sı gi bi bir çok tek nik özel -
li ği ile Alt hus ser ci bir söy lem le ege men ide olo ji nin ay gıt la rın dan bi ri si dir.
Holl ywo od si ne ma sın da iz le yi ci nin be yaz per de ye yan sı tı lan kur gu lan mış
ger çek lik le öz deş leş me si is te nir. Bu da tek nik un sur lar la il gi li ba zı ka ide le rin
oluş ma sı na ne den ol muş tur. Ör ne ğin bi çim se yir ci den giz len me li, ba kış açı -
sı da bu na hiz met et me li dir. Kur ma ca bir dün ya ile kar şı kar şı ya ol du ğu nun
se yir ci ye sez di ril me si ya da açık tan ilan edil me si is ten mez. Bi çim ör tük ol -
ma lı dır ki se yir ci sor gu la mak ye ri ne bü yü len sin. Bu gün Holl ywo od kli şe le ri
di ye ifa de edi len ve iz le yi ci açı sın dan zih ni yor ma yan, ba şı ve so nu ge nel de
doğ ru sal bir düz le me otu ran tüm ana akım film le ri bu ör tü lü pro pa gan da -
nın şe kil len dir di ği ya pı nın ürün le ri dir. Bü tün ka mu sal alan la rın ve dev let
or ga niz ma la rı nın si mü la tif sos yal bi lin çal tı sü re ci ni bes le yen ve de on dan
bes le nen teo rik ide al ve du ra ğan bir ne vi bü yü lü imaj la rı söz ko nu su dur.
Amaç sa de ce ku rum sal ya pı yı ko ru mak olur ise, ye ni imaj lar ile onu ko ru -
mak tan baş ka hiç bir şey kal maz. Ve bu imaj lar top lum için ger çek te hiç bir
şey ifa de et mez ler. Sa de ce alış kan lık ve ri tü el bü rok ra si si in şa edil miş olur.
(Öz türk, 2008:193).

Si ne ma da Mu ha lif Akım lar

Si ne ma ve ege men ide olo ji ara sın da ki iliş ki nin, içe rik ve bi çim açı sın dan
be lir le di ği kod la rın ay nı za man da mu ha lif du ruş lar üret me si ola ğan dır. Si -
ne ma nın ge li şim sü re ci içe ri sin de hem ye rel hem de bey nel mi lel et ki ler le şe -
kil le nen mu ha lif si ne ma akım la rı nın il ki ‘Dı şa vu rum cu luk’tur. Özel lik le Al -
man ya’da et ki li olan bu akım sa na yi dev ri mi, ka pi ta lizm ve bur ju va ah la kı -
na kar şı tep ki ler so nu cu or ta ya çık mış tır. Rol yap ma da ki ya pay lık ve sür re al
de kor lar ön pla na çı kar. Renk kul la nım la rı ve bi çim uy gu la ma la rıy la rea -
lizm den fark lı la şan, bur ju va ma ter ya liz mi nin bi rey üze rin de ya ra tı ğı trav -
ma yı vur gu la yan mu ha lif bir akım dır. “Dr. Ca li ga ri’nin Mu aye ne ha ne si”,
“Met ro po lis”, “Nos fe ra tu” gi bi film ler bi li nen ör nek ler ara sın da dır. Sov yet -
ler’de ise 1920 ve 1930’lu yıl lar ara sın da dev rim si ne ma sı öz gün ya pıt lar ve
ku ram sal ça lış ma lar la si ne ma ya önem li kat kı lar sağ la mış tır. El bet te dev let
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des tek li Sov yet si ne ma sı nın ide olo jik çer çe ve si ken di düz le min de mu ha lif
de ğil dir. Ama ana akım si ne ma sıy la kar şı laş tı rıl dı ğı za man mu ha lif bir düz -
le me otur tu la bi lir. Dev rim si ne ma sı ön ce ki dö nem le bağ la rı ko par ma ya ça lı -
şır ken, ye ni dü ze ne ve sos yal bir lik te li ğe vur gu ya pan po li tik film ler üret -
miş tir. En te mel fark lı lık la rın dan bi ri si bi rey le rin de ğil kit le le rin ön plan da
ol ma sı dır. Özel lik le Ei sens te in ge liş tir di ği mon taj tek ni ği ile iz le yi ci yi pa sif
du rum dan çı ka ra rak fil me tep ki gös ter me ye, an lam ya rat ma aşa ma sın da bi -
lin cin et kin rol oy na ma sı na ola nak sağ lar. Ei sens te in’in “Grev” ve “Po tem kin
Zırh lı sı”, Dovz hen ko’nun “Ar se nal” ve “Zve ni go ra” film le ri, Pu dov kin’in yö -
net ti ği “St. Pe ters burg’un So nu”, “Cen giz Han’ın To ru nu” gi bi film ler bu ka te -
go ri de de ğer len di ri le bi lir. 1930’lu yıl lar dan son ra da, önem li hat ta de ney sel
ya pıt lar ol mak la bir lik te Sta lin dö ne mi si ne ma sı nın ne ka dar öz gür ol du ğu
tar tış ma lı bir ko nu dur. 1930’lar dan iti ba ren 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 kal mış tır (Öz can, 2011:354).

II. Dün ya Sa va şı ve ya rat tı ğı yı kı mın ar dın dan İtal ya’da or ta ya çı kan Ye -
ni Ger çek çi akım, var olan si ne ma ya pıt la rı nın dı şın da ka lan tar zı ve içe ri ğiy -
le on yıl ka dar et ki li ürün ler ver miş tir. El bet te ki tüm si ne ma akım la rı gi bi
ka lı cı iz ler bı rak mış tır. Ana akım si ne ma sın da ki ay dın lık ve renk li dün ya ya
kar şıt gri ve sert ton la ma lar la, sa va şın ha rap et ti ği dün ya nın ger çek li ği be -
yaz per de ye yan sı tıl mış tır. Ço ğun luk la fa kir hal kı, köy lü le ri ken di zor lu ya -
şam ko şul la rı içe ri sin de gö rün tü ler ken bel ge se li an dı ran çe kim ler ağır ba sar.
İtal yan si ne ma sın da ki bu dö nü şüm Holl ywo od si ne ma sı üze rin de de et ki li
ol muş tur. İtal ya’da fa şist re jim son ra sı, ön ce ki dö nem de or ta sı nı fı tem sil
eden si ne ma ya bir kar şı du ruş ser gi le yen ve fark lı bir sı nı fı mer ke ze alan bu
yak la şı mın oluş ma sın da, Mark sist en te lek tü el le rin sa vaş son ra sın da et kin -
lik le ri ni art tır ma sı be lir le yi ci bir rol oy na mış tır. Fa şiz min et ki sin de bi çim ve
içe rik iti ba riy le me lod ra mı ön pla na çı ka ran kur gu sal si ne ma nın fe da kâr lık,
kah ra man lık ve en uç nok ta da ha ya tın ege men ide olo ji ta ra fın dan yü cel ti len
de ğer ler adı na fe da edil me si üze ri ne in şa edi len an la tı sı nı pa ro di leş tir mek
ye ri ne, bu kur gu ve bi çi mi red de den Ye ni Ger çek çi ler var ola nı mü da ha le et -
mek si zin gös ter mek su re tiy le in sa na ve onun du ru mu na kar şı bir ne vi say gı
du ru şun da bu lun du lar. Böy le ce ger çe ği ye ni den üret mek ye ri ne, top lum sal
ger çek li ği be yaz per de ye ta şı dı lar. Bu nok ta da umut kav ra mı nın ol ma yı şı ve
top lum sal ka bul le niş bu film le ri dev rim ci bir mu ha le fet çiz gi si ne ta şı ma sa
da alı şı la gel miş Holl ywo od ka lıp la rı na kar şı du ruş la rıy la tep ki sel ve po li tik
bir si ne ma an la yı şı na önem li kat kı lar yap ma la rı nı sağ la mış tır. 1945 yı lın da
bir grup İtal yan si ne ma cı ta ra fın dan baş la tı lan bu akı mın önem li isim le rin -
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den ba zı la rı şun lar dır: Ro ber to Ros sel li ni (“Ro ma Açık Şe hir”, “Al man ya Yıl Sı -
fır”) Fe de ri co Fel li ni (“Ca bi ri a Ge ce le ri”, “Son suz So kak lar”), Luc hi no Vis con ti
(“Yer Sar sı lı yor”), Vit to ri o De Si ca (“Um ber to D”, “Bi sik let Hır sız la rı”).

Fran sa’da ise An dre Ba zin ve onun ya yın la dı ğı si ne ma der gi si (Chai ers
Du Ci ne ma) et ra fın da top la nan yö net men le rin baş lat tık la rı Ye ni Dal ga akı mı
bir di ğer mu ha lif akım dır. İtal ya’da ki ne ben zer bir şe kil de Fran sız so lu nun
et ki siy le şe kil le nen bu akım Ye ni Ger çek çi lik te ol du ğu gi bi ben zer özel lik te
film le ri içer mez. Da ha çok ana akım si ne ma sı nın ka lıp la rı nın dı şın da ol ma -
la rı film le rin bu akı ma dâ hil edil me sin de et ki li ol muş tur. Ku ral la ra gö re lik
de ğil, ku ral la ra kar şı bir du ruş var dır. Ce za yir gi bi sö mür ge ler de öz gür lük
ha re ket le ri nin gün dem de ol du ğu ve Fran sız so lu nun da bu ha re ket le re des -
tek ol du ğu dö nem de Ye ni Dal ga akı mı nın ön cü le ri Clau de Chab rol, Je an-Luc
Go dard, Erich Roh mer, Ag nes Var da, Jac qu es Ri vet te, Chris Mar ker, Ala in
Res na is, Fran ço is Truf fa ut, Lo is Mal le gi bi isim ler dir. Ye ni Dal ga si ne ma sın -
da, Holl ywo od ana akım si ne ma sı na mu ha le fet et mek or tak amaç ol du ğun -
dan, hem bi çim hem de içe rik ola rak fark lı film ler üre til miş tir. Be lir li bir öy -
kü yü mer ke ze yer leş tir mek ye ri ne ke sik ve par ça lı di ya log lar la be zen miş
olay la rı iş ler ler. Amaç iz le yi ci yi uyut mak de ğil uyar mak tır. İz le yi ci kur gu yu
fark et me li, film ve kah ra man lar la öz deş leş me me li dir. Se yir ci si ne ma nın bü -
yü sü ne ka pıl mak ye ri ne, kur gu nun far kın da ol ma lı, iz le dik le rin den yo la çı -
ka rak ger çek ha ya ta yö ne lik sor gu la ma ya gi riş me li dir.

İtal yan Ye ni Ger çek çi li ği ve Fran sız Ye ni Dal ga sın dan et ki le nen La tin
Ame ri ka lı yö net men ler de ana akım si ne ma sı na kar şı du ruş ni te li ğin de film -
le re im za at mış lar dır. “Üçün cü Si ne ma” ifa de si ilk de fa Fer nan do So la nas ve
Oc ta vi o Get ti no ta ra fın dan ka le me alı nan ve Holl ywo od si ne ma sı na kar şı bir
mu ha lif du ru şun ge rek li li ği üze ri ne ide olo jik ve kav ram sal çer çe ve yi be lir le -
yi ci bir ma ni fes to ni te li ğin de ki ma ka le de kul la nıl mış tır. Ka pi ta list te mel ler
üze rin de du ran ana akım si ne ma sı na kar şı lık Mark sist bir du ruş ser gi le yen
‘Üçün cü Bir Si ne ma ya Doğ ru’ isim li ma ka le le rin de So la nas ve Get ti no dö ne -
min en de ğer li ile ti şim ara cı olan film le rin, Ame ri ka lı olan en düs tri sa hip le -
ri nin, dün ya film pa za rı nın efen di le ri nin ide olo jik ve eko no mik çı kar la rı nı
tat min için tah sis edil di ği ni be lir tir. Holl ywo od si ne ma sı nın Ame ri kan po li -
ti ka la rı na pa ra lel içe rik le re sa hip ya pım la rın da öte ki leş ti ri len ve dış dün ya -
ya olum suz imaj lar la yan sı tı lan La tin Ame ri ka lı la rın, ken di ger çek lik le ri ve
kül tür le ri üze rin den bir kar şı du ruş üre ten bir si ne ma yı ha re ke te ge çir me le -
ri ge rek ti ği üze rin de du rur lar. En te lek tü el le rin ve sa nat çı la rın ro lü üze rin de
ya pı lan tar tış ma la rın iki ku tup üze rin de gi dip gel di ği ni, bun lar dan bi ri si nin
po li tik sü reç ler le sı nır lan dı rıl ma ma sı ge re ken ev ren sel ve tek an lam lı kav -
ram lar üze rin den yü rü tü len kül tür, sa nat, gü zel lik, sa nat ya pı tı ve gü ze lin
ay rı ca lı ğı gi bi ifa de ler bü tü nü; bir di ğe ri nin ise an ti-em per ya list ma ni fes to -
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lar la va ro lan po li tik bağ la nım lar ol du ğu nu be lir tir ler. So la nas ve Get ti no
ege men ler ve ulus ara sın da ki re ka be te da yan dır dık la rı kar şı lık lı kül tür, sa -
nat ve si ne ma an la yı şı nın, ulu sa da ya nan yö nü nün öz gür lü ğe da ya lı ve do -
la yı sıy la ev ren sel olan iti ci gü cü sa ye sin de iki li ğin üs te sin den ge le rek za -
man la tek bir ev ren sel ka te go ri ola ca ğı nı sa vu nur lar.

Ma ka le de de ği ni len ve ge çer li ği ni ko ru yan önem li tes pit ler den bi ri si de
mu ha le fet kav ra mı nın ege men güç ler ta ra fın dan ma ni pü las yo nu dur. Ye ni-
sö mür ge ci li ğin ya rat tı ğı iki li ğin far kın da ol ma yan en te lek tü el ler, sa nat ya -
pıt la rı nı ege men ide olo ji nin be lir le di ği ‘ev ren sel leş ti ril miş’ kav ram lar üze -
rin den de ğer len dir mek te dir ler. Hat ta ken di si ni fark lı alan lar da sim ge sel
kod lar la giz le yen ik ti dar, sa nal bir mu ha le fet oluş tu ra rak ha re ket ala nı nı be -
lir le di ği sı nır lı ve kon trol lü iki lik le var lı ğı nı pe kiş ti rir ken mu ha le fe ti de ken -
di ne bağ lar. Si ne ma, Zi zek’in de ifa de et ti ği gi bi sim ge le rin, mit le rin ve ri tü -
el le rin yar dı mıy la bu ör tük an la tı nın yan sı tıl dı ğı alan lar dan bi ri si dir. So nuç -
ta mu ha lif si ne ma, ana akım si ne ma sı nın kul lan dı ğı tek nik le ri ve im kân la rı
da kul la na bi lir. Şe kil ci lik söz ko nu su de ğil dir. Amaç da ha çok içe rik le il gi li -
dir. Mu ha lif si ne ma el bet te yu ka rı da bah se di len ler le sı nır lı de ğil dir. Bu gün
yük se liş te olan As ya si ne ma sı, özel lik le ya kın dö nem İran si ne ma sı, Boll -
ywo od ka lıp la rı nı aşan ki mi film le riy le ye ni dö nem Hin dis tan si ne ma sı ve
Der viş Za im, Ye şim Us ta oğ lu, Nu ri Bil ge Cey lan gi bi ba şa rı lı yö net men le riy -
le Türk si ne ma sın da da alı şı la gel miş ka lıp la rın dı şın da ya da içe ri ği ile mu -
ha lif do ku ya sa hip film ler mev cut tur.

Finc her Si ne ma sın da Ka os, Tü ke tim ve Ya ban cı laş ma

Ege men ide olo ji için ka os, sis te min dı şın da şe kil le nip teh dit oluş tu ran un -
sur la rın tü mü dür. Bu ra da ki ka os al gı sı ka pi ta list sis te min de ğil, sis tem dı şı
güç odak la rı nın ya rat tı ğı ge çi ci bir be lir siz lik ve pa nik duy gu su dur ki sis te -
min ken di si bun dan ko lay ca et ki len mez. Da ha çok halk üze rin de et ki li olan
ve doğ ru dan ma sum in sa nı he def alan bu kur gu lan mış ka os, sü reç içe ri sin -
de ya ra tıl mış ide olo jik kar şıt lık lar üze rin den yer edi nir. So ğuk Sa vaş dö ne -
min de kao sun kay na ğı baş ta Rus ya ol mak üze re Do ğu Blo ku ül ke le ri dir.
Ekim Fü ze le ri bu na lı mı gi bi si ya si kriz ler, si ne ma sal sa nal kriz le rin de te tik -
le yi ci si ol du. Uzun ca bir sü re Holl ywo od gün de mi ni meş gul eden ve faz la -
sıy la ve rim li bir ak si yon mal ze me si de teş kil eden te ma nük le er kriz ler ol -
muş tur. Hat ta si lah lan ma ya rı şı post-apo ka lip tik se nar yo la rı bes ler ken, in -
san lık nük le er kı ya met son ra sı ya şa dı ğı kao tik dün ya da ne den se bir bi ri ni
yer ken yi ne Ba tı’nın üret ti ği de ğer ler sil si le si ne tu tu na rak ye ni me de ni yet le -
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rin (!) mi ma rı olur. Ame ri ka’nın ar ka bah çe si ola rak gör dü ğü Gü ney Ame ri -
ka ül ke le ri de bir di ğer ya sa-dı şı lık ve ka os kay na ğı ola rak uzun ca bir sü re
be yaz per de de boy gös ter di. Bu ara da çev re sel ko şul lar ve po pü ler ko nu lar
da si ne ma da ki ka os al gı sı nı şe kil len dir me ye de vam eder. Irak ve ben ze ri ül -
ke le re at fe di len bi yo lo jik ve kim ya sal si lah lar fark lı şe kil ler de ama ay nı ide -
olo jik çer çe ve içe ri sin de kriz ler ya rat ma ya de vam et ti ler. 11 Ey lül ile bir lik te
İs lam ve te rör kav ram la rı üze rin den kur gu la nan si ne ma ve ka os dai mi bir -
lik te li ği ni sür dür mek te dir. Hat ta za man za man dün ya üze rin de ki düş man
al gı sı nın bü yük sa vaş ma ki ne si ni bes le me ye yet me di ği za man lar da, uzay lı
düş man lar Ame ri kan şe hir le rin den baş la mak kay dı ile dün ya yı iş gal eder ler.
Bü tün bu sü reç ler va ro lan sis tem içe ri sin de çö züm le nir ken, ulus-dev le te ve
sis te me bağ lı al ter na tif kah ra man lar çö züm sü reç le ri ne kat kı sağ lar lar. Holl -
ywo od si ne ma sın da ka os, ku ru lu dü ze nin dı şı na çı kıl dı ğın da ya da ku ru lu
dü ze nin dı şın dan ge len ve ku ru lu dü ze ni ör tük, si vil hal kı ise bas kın bi çim -
de he def alan bir sü reç ola rak iş le nir ken, kao tik ko şul la rın or ta dan kal dı rıl -
ma sı da sis te me bağ lı lık sı na ma sı dır. Çö züm ege men ya pı nın için de sak lı dır.

Ka os kav ra mı nın be yaz per de de ki yan sı ma la rı po li tik film ler den post- apo -
ka lip tik bi lim kur gu la ra, ta ri hi film ler den ak si yon içe rik li çiz gi ro man uyar la -
ma la rı na ka dar ge niş bir ala na ya yı lır ken ki mi za man ge niş plan çe kim ler de
vinç ka me ra ara cı lı ğıy la alev ler, yı kım lar ve kar ma şa hep bir lik te su nu lur ken,
ba zen de bir ay na ya da göz lük ca mın dan yan sı yan gö rün tüy le oyun cu nun ba -
kış açı sıy la bü tün leş ti ri lir. Ge li şen tek no lo jiy le inan dı rı cı lı ğı ar tan gör sel efekt -
le rin zen gin leş tir di ği bu kao tik or tam da se yir ci bü yü le nir. Holl ywo od film le -
rin de ka os, te mel ar gü man ol mak tan zi ya de yar dım cı bir un sur dur. Ka os ve
kriz ler kah ra man lar ya rat ma ya me rak lı po pü ler si ne ma da sis te min gü cü nü
onay lar ve pe kiş ti rir ken, ger çek ha yat ta da te mel ku rum la rın tı kan ma sı ve al -
ter na tif le rin do ğu şu için kı rıl ma nok ta la rı ya ra tır lar. Ki mi za man da Da vid
Finc her’in po pü ler fil mi “Dö vüş Ku lü bü”nde ol du ğu gi bi ka os ana so run sal lar -
dan bi ri si ola bi lir. Finc her da Kub rick gi bi hem sis te min için de yer alan hem de
sis te me eleş ti ri ler ge ti ren ya da öy le ol du ğu öne sü rü len film ler çek mek te dir.
Bi re yin ken di ne ve çev re ye ya ban cı laş ma sı gi bi te mel iz lek ler ve gör sel ta sa -
rım lar üze rin den Kub rick’le iliş ki len di ri len yö net men, ay nı za man da kad ro su
yıl dız lar la do lu bü yük büt çe li film ler le gün dem de ki ye ri ni ko ru mak ta dır. Va -
ro luş sal bu na lım la rı be yaz per de ye yan sı tan yö net me nin film le ri, özel lik le de
“Dö vüş Ku lü bü” bir çok tar tış ma la ra ve si le ol muş tur. Faz la sıy la ses ge ti ren bu
film den çok da ha ön ce ben zer gös ter ge le ri ba rın dı ran ve özel lik le de ilk ses ge -
ti ren fil mi ola rak ni te le ne bi le cek “Ye di” ve ar dın dan “Ye di” ka dar ol ma sa da
eleş ti rel çiz gi si ni fark lı bir ka nal üze rin den sür dü ren “Oyun” gi bi film le ri de
or tak bir çer çe ve içe ri si ne yer leş tir mek müm kün dür.

“Ye di” fil mi mis tik bir alt me tin ile Ame ri kan si ne ma sın da ba ya ğı bir tarz -
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da faz la sıy la iş le nen se ri ci na yet hi kâ ye si ni, o gü ne ka dar gö rül me dik bir
kur guy la ba şa rı lı bir bi çim de bir leş ti rir ken, bun la rın ara sı na yer leş tir di ği
kod lar la -ki bu iz le yi ci nin alım la ma dü ze yi ne gö re de ği şen gös ter ge ler le fil -
min bü tü nü ne ya yıl mış tır- eleş ti rel du ru şu nu or ta ya ko yar. Sos yal so run lar,
du yar sız lık, ya ban cı laş ma ve yal nız lık, şid det do lu kao tik bir dün ya gi bi
kav ram lar ve so run lar üze rin den akar film. Te mel hi ka ye si, ah la ki za af la rı,
Hı ris ti yan lık ta kar şı lı ğı nı bu lan ye di bü yük gü nah üze ri ne te mel len di re rek
ci na yet ler iş le yen sı ra dı şı ve ze ki bir se ri ka til John Do e (Ke vin Spa cey), di -
ğer ta raf ta yaş lan mak la bir lik te için de bu lun du ğu yoz laş mış top lum dan kaç -
ma is te ği son rad de ye ulaş mış olan ve bu yüz den emek li ol ma yı dü şü nen
De dek tif Som mer set (Mor gan Free man) ile genç ol du ğu ka dar top lu mun ge -
le ce ği hu su sun da da ha umut lu ve gi riş ken olan De dek tif Mills (Brad Pitt) üç -
lü süy le iler ler. Se ri ka til ale la de bir ka rak ter de ğil, faz la sıy la ze ki dir. Ze kâ sı
ve inanç la rı için de ya şa dı ğı yü zey sel top lu ma onu ya ban cı laş tı rır ken, ah la ki
du yar lı lık la rı nı, du yar sız laş mış top lum da ki in san be den le ri ve on la rın tü ke -
tim alış kan lık la rı ile ra yın dan çı kan ah la ki za af la rı nı, yi ne be den üze rin de
sim ge sel leş ti re rek dı şa vu rur. Ge niş açı lı, dar odak lı çe kim le riy le, kim lik siz
bir şe hir de yağ mu run ek sik ol ma dı ğı ve ışı ğın bi le rek kı sıl dı ğı kas vet li ve
kao tik at mos fe riy le me tin ile gör sel an la tı yı bü tün leş ti rir. De dek tif Mills ve
eşi nin yer leş ti ği ev ban li yö tren le ri nin gü rül tü süy le bo ğu lur ken, ka rak ter le -
rin ha yat la rı gi bi dü zen ve hu zu ra izin ver me ye cek bi çim de sar sı lır. De dek -
tif Som mer set ya ta ğı na gir me den ön ce yal nız ve dü şün ce li kim se le re has ri -
tü el le ri ni ger çek leş tir dik ten son ra uza nır ken bir sı ğı nak ol ma sı bek le ni len
uy ku ya ka vu şa maz ve şeh rin kao tik li ği ni vur gu la yan ses ler fon da dır. Za -
man ve me kân açı sın dan ya ra tı lan bi linç li so yut la ma ve in dir gen miş lik ki şi -
ler üze rin de sü rek li bir bas kı ve izo las yon duy gu su oluş tu rur, ki bu nu da ha
son ra ki film le rin de de fark lı şe kil ler de göz lem le mek müm kün dür.

Ti ca ri an lam da “Se ven” ka dar ba şa rı lı ola ma sa da bi çim ve içe rik açı sın -
dan ben zer özel lik ler ta şı yan bir di ğer fil mi ise “The Ga me”dir. Bu se fer zen -
gin in san la rın ha ya tı na çev ri len ka me ra ya yan sı yan fi gür Nic ho las Van Or -
ton (Mic ha el Do ug las) so ğuk, ki bir li ve izo le bir ka rak ter dir. Ya ban cı laş ma sı -
nın te me li ço cuk lu ğu na ve er ken yaş ta omuz la rı na bi nen yü ke bağ lıy mış gi -
bi gö rün se de as lın da böy le bir geç mi şin ki şi yi da ha mü te va zı kıl ma sı bek le -
ne bi lir. Bel ki de bu dö nü şü mün so rum lu su yi ne re ka bet çi top lum ya pı sı ola -
rak oku na bi lir. Ana ka rak ter, ken di si ne gö re da ha ra hat gö rü nen kar de şi
Con rad (Se an Penn) ta ra fın dan ol duk ça pa ha lı bir oyu nun ka tı lım cı lar lis te -
si ne ek le nir. Bir müd det son ra ha ki kat ve oyun kav ram la rı iç içe gi rer. Böy -
le ce Nic ho las Van Or ton, ken di et ra fı na ör dü ğü ka lın du var lar bi rer bi rer yı -
kı lır ken, göz le rin de ki per de den de kur tu lur. Bir ne vi ye ni den do ğuş ya şar.
Bir nü ans ola rak zen gin le rin dün ya sı yan sı tı lır ken sı nıf sal fark lı lık la rın Holl -
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ywo od film le rin de de ste re otip leş ti ril di ği ni göz önün de tut mak ge re kir. Türk
si ne ma sın da da top lum cu ba kı şın hâ kim ol du ğu dö nem ler de zen gin ler ge -
nel lik le du yar sız, ki bir li kı sa ca kö tü ka rak ter ler; yok sul lar sa da ha asil ve du -
yar lı por tre ler le ek ra na yan sı tıl mış tır.

Hiç li ğe Açı lan Ka pı

Ha pis ha ne de ka le me al dı ğı mek tup lar dan bi rin de M. Lut her King yap tık -
la rı ey lem le ri ta nım lar ken şöy le bir ifa de kul la nır: ‘Di ya log için ge ri lim ya -
rat mak...’ Hak la rı ko nu sun da gör mez den ge li nen si ya hî va tan daş la rın, ik ti -
dar gü cü nü elin de tu tan lar ile di ya log ka nal la rı nı aç mak için dik kat çek me
yol la rın dan bi ri si de ya sal ka nal la rı zor la ma dan bir ge ri lim ya rat mak tan ge -
çer. Bu yak la şım gü nü müz de, si vil ita at siz li ğin te mel ar gü man la rın dan bi ri -
ni teş kil eder. Pe ki, ik ti dar ile uz laş ma yol la rı nın tı kan dı ğı ya da hiç ol ma dı -
ğı za man ne ya pı lır? Bel ki de “Dö vüş Ku lü bü”nün mer ke zin de yer alan kah -
ra ma nın ya şa dı ğı va ro luş sal bu na lı mın onu sü rük le di ği nok ta dır bu so ru -
nun ce va bı. Kah ra man sa ken di so ru la rı na ce vap bu la ma dı ğı için içi ne sü rük -
len di ği ni hi lis tik du ru mun ve par ça la nan öz ne nin kao tik ev re ni nin dı şa vu -
ru mu dur şid det.

Ay dın lan ma ile baş la yan tüm bi lim sel ve tek no lo jik ge liş me ler, ar tan sa -
na yi leş me ile do ru ğa çı kan ka pi ta liz min da yat tı ğı re ka be te da ya nan ve iş bir -
li ği ni yad sı yan ya şam bi çi mi, bi re yin bu na lım la rı nın da baş lan gıç nok ta sı dır.
Ki er ke ga ard, Ay dın lan ma ha re ke tin den do ğan, bil gi yi ve ak lı ege men kı lan
ras yo na liz min bi rey sel va ro lu şu yok et ti ği ni ifa de eder. Lu kacs’ın da be lirt ti -
ği gi bi bi rey sel bir ni hi liz me da ya nan gi zem ci bir kö tüm ser lik tir bu. Sar -
tre’da da gö rü len bu dü şün ce ye gö re biz le re su nu lan ya şam la bi rey sel va ro -
luş ça ba sı ara sın da ki ge ri lim hiç li ğe açı lan ka pı dır. Finc her’in fil min de ki ha -
ya li ikin cil ka rak ter Tyler da sa de ce yı kar. Dev rim sel bir ça ba de ğil dir onun -
ki. Yı kı la nın ye ri ne koy ma yı dü şün dü ğü bir şey yok tur ama ha ya tı na hük -
me den di renç nok ta la rı nı or ta dan kal dır dı ğın da ken di va ro luş sal bi lin ci ni
ya ka la ya bi le ce ği ni dü şü nür. Çün kü Ni etzs che’nin de vur gu la dı ğı üze re mo -
dern çağ red det ti ği ya da sal dır dı ğı inanç ve de ğer ler bü tü nü ne al ter na tif bir
de ğer ler sis te mi üre te me miş tir.

Ed ward Nor ton ta ra fın dan can lan dı rı lan baş ka rak ter, Ame ri kan rü ya sı nı
ya şa yan kü çük bur ju va dır. Ya şa dı ğı ha ya tın an lam sız lı ğı nın ya rat tı ğı tü ken -
miş lik duy gu su, ön ce uy ku suz luk ola rak baş gös te rir ken, za man la bu şi zof -
re ni ye doğ ru ev ri lir. La can, ifa de ve an la mı oluş tu ran bir bi ri ne bağ lı gös ter -
ge bi lim sel zin cir de di zim sel bir kop ma ola rak be lir tir bu du ru mu. Ana ka -
rak ter, par ça lan ma ya baş la yan öz ne ile bir lik te ben li ğe ha iz du yar lı lık la rı nı
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yi tir me ye baş lar. Ge nel bir ka yıt sız lık içe ri si ne sü rük le nir. Son ra mo dern top -
lu mun da yat tı ğı te da vi ve te ra pi grup la rı na yö ne lir. So ru nun kay na ğı as la
sis tem de aran maz. Bi rey sel te ra pi ile so run la rın da ya nak nok ta sı bi re yin iç
dün ya sın da ara nır ken, grup te ra pi le riy le de yal nız la şıp ya ban cı la şan bi re ye
ya pay bir sos yal leş me sü re ci da ya tı lır.

De leu ze ve Gu at ta ri’ye gö re psi ka na list ler mo dern top lu mun ra hip le ri -
dir ler. Acı çe ken ve çö züm ara yan baş ka rak ter de grup te ra pi le ri ne yön len -
di ri lir. Bi rey ler, sos yal ile ti şi min za yıf ve yü zey sel ol du ğu, sah te bir ne za ket -
le ba ya ğı laş tı rı lan (Mar cu se’un ifa de siy le “na zik ol ma”) iliş ki le rin sa mi mi yet -
ten uzak la şıp za yıf la dı ğı, çı kar, tü ke tim ve gös te ri te mel li bir ile ti şi min sar -
ma lın da dır lar. Üre ti len tüm ik ti dar kar şı tı tep ki ler de psi ka na list ler ve grup
te ra pi se ans la rı ara cı lı ğıy la kü çük ka nal la ra ak ta rı la rak nöt ra li ze edi lir. Ha -
ta la rın kay na ğı sis tem ya da ik ti da rın ken di sin de de ğil, bi rey de dir. Bi re yin
tep ki si ni üst ku rum la ra ya da dev le tin kod la dı ğı top lum sal ya pı la ra çe vir -
me si ne izin ve ril mez. Bi rey an cak iç sel leş ti ri len me se le le ri ni çöz dük ten son -
ra top lum la hem hal olur. De leu ze ve Gu at ta ri’ye gö re psi ka na liz bi rey adı na,
bi linç dı şı adı na, bi linç dı şı ar zu la rı nı Oe di pus ti yat ro sun da tem sil ede rek ko -
nu şan ve bu yol la ar zu yu ken di si ne kar şı dön dü ren bir söy lem dir. Ar zu lar
Oe di pal bi linç dı şı nın gös te ren le ri ola rak yo rum la nır ve bu sü reç va sı ta sıy la
ar zu hi za ya çe ki lir, teh li ke siz kı lı nır, dev le te akı tı lır. Psi ka na liz de bü tün ger -
çek ar zu lar za ten or ta dan kay bol muş tur; yer le ri ne de bir kod, söz le rin sim -
ge sel bir üst kod la nı şı, has ta la ra şans ta nı ma yan kur ma ca bir söz ce lem öz ne -
si ko nul muş tur. Öz türk’ün de be lirt ti ği üze re, psi ko lo ji, te ra pi yo luy la ka za -
nım la rın dan as la vaz geç me ye cek bir in san mo de li üret miş tir. Bu in san mo -
de li te ra pi ve hip noz gi bi sa nal yol cu luk lar la sa ğal tım ya şa ma yı öğ ren miş ve
el de et tik le ri ne ze val ge tir me den se ya hat ler ger çek leş tir me yi bil miş tir. Sa nal
ola rak ken di si ne yük ge ti ren var lık la rın dan kur tu lup or gazm ya şa dık tan
son ra tek rar on la ra dö ne bil miş tir. Tıp kı gü nah çı kar mak gi bi. Ana ka rak ter -
se sa de ce ak lın da ki de ğil on la rın kay na ğı olan sır tın da ki yük ler den de kur -
tul mak is te mek te dir. Nor ton’a evi ni yak tı ran da bu dur. İç dev ri mi böy le ce
baş lar, ken di ni sis te me bağ la yan zin cir ler den bi ri kı rıl mış olur.

Bir sah ne de han gi tarz ye mek ta kı mı nın ki şi li ği ni da ha iyi yan sı ta ca ğı nı
dü şü nen ana ka rak te rin du ru mu, kül tü rel alt ya pı nın ol ma dı ğı ya da za yıf la -
dı ğı bir top lum da kim li ğin ge çi ci me ta la ra ir ca edi li şi nin bir ar ke ti pi ola rak
oku na bi lir. Ki şi li ği in dir ge yen ve kod la yan ar zu lar hem ka rar sız hem de
fark lı mo ti vas yon un sur la rı ta ra fın dan sü rek li ma ni pü le edil dik le ri için de -
ğiş ken dir ler. Bağ lı lık tü ke ti min hem onay la dı ğı hem de red det ti ği bir pa ra -
doks tur. Film de ana ka rak ter İke a mar ka sı nı öne çı ka rır. Bir mar ka ya ya da
mar ka la ra bağ lı lık ve kim lik sel ifa de nes ne le ri oluş tur ma, ya ni bir ne vi mar -
ka fe ti şi pi ya sa dü zen le yi ci le ri açı sın dan ba şa rı lı bir so nuç tur. Bir di ğer yan -
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dan bir tü ke tim nes ne si ne sü rek li ba ğım lı lık, ve rim li ve li mit siz kul lan ma ve
ar zu nun do yu rul ma sı is ten me yen bir du ru mu dur. Önem li olan tek şey bü -
tün uğ raş la rın uçu cu lu ğu, ya pı sal ge çi ci li ği dir. Bu ar zu nes ne si nin tü ke til -
me si için ge re ken za man dan (nes ne nin ar zu la nır lı ğı nın yok ol ma sı için ge re -
ken za man dan) da ha uzun so luk lu ol ma sı na hiç bir bi çim de izin ve ril me yen
ta ah hü dün ken di sin den da ha önem li dir (Bau man, 2006:94).

Fil min bü tü nü ne ya yı lan şi zof re ni mo dern top lu mun te mel so run la rın -
dan bi ri si dir as lın da. Çün kü üst le ni len de ğil yük le ni len rol le rin ya rat tı ğı çe -
liş ki ler, sta tü sel en di şe ler, iş bir li ği gi bi ge le nek sel ve do ğal uyum lu luk sü reç -
le ri ye ri ne re ka bet ol gu su na da ya lı ör tük ça tış ma lar ki şi nin ben li ğin de, vic -
dan ve kod lan mış duy gu lar üze rin den bir ça tış ma ala nı ya ra tır. Tü ke ti mi be -
lir le yen ser ma ye grup la rı in san be de ni nin de bü tün lük al gı sı nı or ta dan kal -
dı rır. Be de nin her bir kıs mı üze rin den ar zu lar pa zar la nır. Or ga nik olan ya da
ol ma yan fark lı bi le şen ler le be den de tü ke tim çar kı nın bir par ça sı ha li ne ge -
lir. Fil min ana ka rak te ri yal nız lı ğı, psi ko lo jik, sos yal du ru mu so nu cu olu şan
pa to lo jik so run la rı ve nev ro tik li ği ile Ri es man’ın The Lo nely Crowd’da (Yal -
nız Ka la ba lık) por tre si ni çiz di ği öte ki-yö ne lim li ti pe ben zer. İn san duy gu la -
rı nın çe şit li li ği öte ki-yö ne lim li tip te öf ke ve za ra fe te in dir gen miş tir. Öte ki-
yö ne lim li tip ter cih le rin, gö rüş açı la rı nın, pers pek tif le rin bir Sa man yo lu ga -
lak si si ile kar şı kar şı ya ol du ğun dan, bun lar dan her han gi bi ri ne bağ lan mak -
tan aciz dir. Bu tip bir iç tah min ci, kit le ha lin de bir en for mas yon tü ke ti ci si ha -
li ne ge lir; çün kü dün ya da ki iş le rin gi di şa tı nı ger çek ten de ğiş tir mek için elin -
den hiç bir şey gel me ye ce ği ne ina nır. Bu yüz den öte ki-yö ne lim li tip duy gu lar
âle min de ken di si ni ve baş ka la rı nı ma ni pü le eder. Med ya ve hü kü met ler ta -
ra fın dan, baş ka la rı ta ra fın dan ma ni pü le edi lir.

Bas tı rıl mış duy gu la rın dı şa vu ru mu ikin cil ki şi lik Tyler üze rin den olur.
Be de niy le bir tü ke tim me taı ha li ne gel miş Brad Pitt’in bu rol için se çil miş ol -
ma sı da dü şün dü rü cü bir te zat tır. İkin cil ki şi lik ya şam tar zı ve ko nu mu iti -
ba riy le avam dır. Bu, Fo uca ult’nun ava mı bir öz ne lik ya da öz de ğil, bir ener ji
bo şal ma sı, bir yük bo şal ma sı ola rak de ğer len dir me si ni ak la ge ti rir. Bu ra da ki
ener ji bo şal ma sı ön ce ana ka rak te rin ken di be de ni üze rin de baş la yıp, di ğer
fert le rin dâ hil ol ma sıy la bir lik te ye ral tın da iz be bir me kâ na ta şı nır. İler le yen
za man da bu ener ji sim ge sel leş ti ri len me kân la ra yön len di ri le cek tir. Bir sah -
ne de an la tı cı ikin cil ka rak te ri Tyler için, bir çok fay da lı bil gi le re sa hip ol du -
ğu na da ir bir ifa de kul la nır ki, as lın da uy ku suz kal dı ğı ge ce ler bo yun ca te le -
viz yon ka nal la rı nın kar şı sın da yo ğun laş tı rıl mış me saj bom bar dı man la rı na
ma ruz ka lan bi lin çal tı nın yük len di ği sa yı sız bil gi par ça cık la rı nın so nu cu dur
bu. En for mas yo nun dört kol dan in sa nı sar ma la dı ğı ama bil gi le rin ni hai ve
sat hi akı şı nın bir zi hin sel du ru luk de ğil ar zu yu gı dık la yan ya rım bil gi par ça -
cık la rıy la örül müş en for ma tik bir sis per de si oluş tur du ğu nu fark ede me yiz.
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Tü ke ti ci, uya ran lar ha lin de ge çit res mi ya pan nes ne le rin iş lev le ri hak kın da
her za man ikir cik li dir ve es rar ca zi be yi art tı rır. Ve da ha da öte sin de ço ğun -
luk la sa hip ol ma ar zu su, man tık sal se lek tif tav rı ve iş lev sel lik al gı sı nı bas tı -
rır. Ar zu ise uçu cu dur. Hiç bit me yen yol cu lu ğun da nes ne ler do yum un su ru
de ğil, ge çi ci mo la yer le ri dir. İş lev man tık sal dır, ar zu ise duy gu sal. Tü ke tim,
man tı ğı alı cı da ko num lan dır maz. Man tık kı sıt lı dü zey de pa zar la ma ve ik na
et me nin bir par ça sı dır ve ma ni pü la tif dir.

Ana ka rak te rin te ra pi grup la rın da ta nış tı ğı ay rık sı ka dın ka rak ter Mar la
Sin ger ise te ra pi grup la rı nın ge dik li si dir. Fa kat tıp kı an la tı cı gi bi grup dı şı
amaç lar la ora da bu lu nur. Hat ta ken di ifa de siy le be da va kah ve ve çö rek için
ora da dır. Di ğer ta raf tan her ne ka dar ide olo jik te mel den yok sun ol sa da bü tün
dev rim sel fa ali yet le rin dı şın da dır. Film tü ke tim top lu mu nu ve do la yı sıy la nes -
ne le ri ni eleş ti rir ken, er kek-ege men bir baş kal dı rı ör güt le yen ka dı nı ise tıp kı
eleş tir di ği top lum sal ya pı da ki ko nu mu na in dir ge ye rek bir ar zu nes ne si ola rak
kod la yan du ru muy la bir pa ra doks ya ra tır. Yi ne te ra pi gru bun da ki ölü mü nü
bek le yen ka dı nın tek ar zu su nun cin sel lik odak lı olu şu da bir di ğer edil gen leş -
ti ri ci tu tum ola rak oku na bi lir. Bel ki Ame ri kan top lu mu nun ka dı na ba kı şı nın
eleş ti ri si ola rak de ğer len dir mek de müm kün dür. Finc her için ya pı lan eleş ti ri -
ler den bi ri si de film le ri nin üç bo yut lu ka dın ka rak ter ler den yok sun ol ma sı
üze ri ne dir ki, as lın da yu ka rı da da ifa de edil di ği gi bi bu, yö net me nin er kek-
ege men Ame ri kan top lu mu ve ana akım si ne ma sı na bir eleş ti ri si dir. Fil min ka -
dın ka rak te ri Mar la ve ikin cil ki şi lik ara sın da ki iliş ki sa de ce be den sel tat mi ne
da ya lı, duy gu sal lık tan uzak bir bir lik te lik tir. Ana ka rak ter se Mar la ile bir tür -
lü sağ lık lı bir ile ti şim ku ra maz. Ana ka rak te rin bi lin çal tı na itil miş duy gu la rı -
nın dı şa vu ru mu ni te li ğin de ki Tyler’ın sim ge sel gö rün tü sün de de tü ke tim top -
lu mu nun bel le ği ne kod lan mış ya şam bi çim le ri, de ğer ler, ri tü el ler ve me kân la -
rın yok edil me siy le bir lik te or ta dan kal kar. Fa kat fil min son ka re sin de ana ka -
rak ter olan Ed ward Nor ton ken di için de ki çe liş ki le ri çö züm le yin ce, yi ne bü tün
haz la rın ve tu zak la rın kay na ğı olan be de ni üze rin de ma zo şis tik bir şid det ey -
le mi ile bö lün müş ki şi li ği nin kon trol dı şı na çı kan ya rı sı nı or ta dan kal dı ra rak
iç bü tün lü ğü nü sağ lar. Er kek-ege men top lu mun er ke ğin sır tı na yük le di ği so -
run la rın ya rat tı ğı pa ra doks la rın kur ba nı olan ka dın, er ke ğin ya nın da ki ye ri ni
alır. Finc her tıp kı Tyler’ın si ne ma film le ri ni sa bo te et mek için uy gu la dı ğı 25.
ka re tek ni ği ni ken di fil mi ne uyar la ya rak pa ro di leş ti rir. Por nog ra fik bir gö rün -
tü son sah ne de tek bir ka re ola rak hız la akıp ge çer.

Finc her’in fil mi be yaz per de de boy gös ter di ğin de, tıp kı Stan ley Kub -
rick’in “Oto ma tik Por ta kal” fil min de ol du ğu gi bi içer di ği yo ğun şid det, ni hi -
list du ru şu ve özel lik le anar şiz me özen dir di ği ge rek çe siy le eleş ti ri le re he def
ol du. Bir di ğer eleş ti ri ise ana akım çiz gi si dı şın da film ler yap ma sı na rağ men
Holl ywo od im kân la rı nı so nu na ka dar kul lan ma sı ve film le rin de yıl dız oyun -
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cu la ra yer ver me si nin ya rat tı ğı çe liş ki ler di. Eleş ti rel du ru şu Finc her’ın mu -
ha lif bir yö net men ola rak anıl ma sı na ve si le olur ken bir di ğer ta raf tan da
eleş ti ri ler yö nelt ti ği tü ke tim top lu mu nun bü yük ak tör le ri ne ba şa rı lı rek lâm
film le ri çek miş tir. Kur du ğu şir ke tin is min de ki iro ni de dik kat çe ki ci dir: “Pro -
pa gan da Pic tu res”. “Se ven” ve “Fight Club” gi bi film le rin de kul la nı lan es te ti ze
edil miş şid det ise as lın da mo dern top lu mun çar pık lık la rın dan bi ri si dir. Şid -
de te kar şı ta kı nı lan top lum sal du yar sız lık “Se ven” fil min de De dek tif Som -
mer set’in söy le di ği bir sö zü ak la ge ti rir: “Ka yıt sız lı ğın bir fa zi let ka bul edil di ği
bu dün ya da da ha faz la ya şa na maz.” İş te bu ka yıt sız lı ğı, top lu mun fark lı ta ba ka -
la rın dan in san lar ve ya şam bi çim le ri üze rin den iş len di ği film le ri ile Finc her
bi re yin çağ daş top lum içe ri sin de ki du ru mu nu sor gu lar. Bi re yin ya şa dı ğı so -
run la rın kay na ğı ola rak ken di si nin ya da çev re si nin de ğil, sis tem ol du ğu nu
vur gu lar. Tek nik dü zey de ki ba şa rı sı, ken di ne has üs lu bu ve iş le di ği ko nu lar
iti ba riy le bir au te ur ola rak ni te le ne bi le cek olan Finc her, film le rin de iş le di ği
sos yal ko nu lar göz önü ne alı nın ca mu ha lif si ne ma ya önem li kat kı lar sağ la -
yan yö net men ler den bi ri si dir. An cak bu mu ha le fet gi de rek ken di ne dö nük
bir kı sır dön gü ve tü ke ni şin ye ni den in şa sı dır.
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