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Sinema icadından itibaren kuramsal görüş ve sinematografik anlatım şekillerinin 

paralelinde farklı yaklaşımlara, araştırmalara sahne olmuştur. Gerçekçi sinema sanatsal 

olanı ifade ederse formalist sinema anlayışı sanat olarak nitelendirilemez mi?  Sinema ne 

kadar gerçekçi olmalıdır ya da ikna edici? Sinemanın sanatsal yapısı hangi dinamiklere 

bağlı olarak değişkenlik gösterir? Farklı yaklaşımlara göre oluşan sinema akımları 

arasında etkileşim gerçekleşemez mi? Etkinin varlığı asıl sanatsal olanı ortaya koymaz 

mı? 

Bu tez 2. Dünya Savaşı sonrası doğan bir akım olan İtalyan Yeni Gerçekçiliği’nin 

etkisinde, dönemin Fransız eleştirmenlerinin sinema kritikleriyle, plansız ve 

kendiliğinden oluşan Yeni Dalga sinemasının öncü yönetmenlerinden François 

Truffaut’nun filmlerindeki, gerçekçi yaklaşımdan uzak bir yönetmen olarak nitelendirilen 

Hollywood stüdyo film yönetmeni, İngiliz Alfred Hitchcock’un etkisini deşifre etmeye 

çalışmaktadır. Farklı dünyalara ait olarak düşünülen Hitchcock sinemasının Truffaut 

sinemasında kendine ne derece yer bulduğu, ne şekilde Hitchcock izlerine rastlanıldığı, 

bu izlerin Truffaut diline nasıl evrildiği araştırılmaktadır. Farklı akımlara yani avangard 

ve sanatsal Yeni Dalga akımının başlıca yönetmenlerinden Truffaut sineması ile 

Hollywood klasik anlatısına bağlı Hitchcock fantastik sinemasının farklılıklarına rağmen 

Truffaut filmlerinde görülmüş Hitchcockvari içerik ve teknik benzerlikler, etkiler 

incelenmektedir. Yeni Dalga’nın avangard ve sanatsal sinema anlayışına tezat oluşturan 

Hollywood klasik sinema anlatısına sahip Hitchcock’un anti rasyonel ve seyirci odaklı 

filmlerinin Truffaut sinemasına olan etkisi araştırılarak varlığı kanıtlanmaya 

çalışılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında; Alfred Hitchcock ve François Truffaut’nun kendi 

dönemlerinin ve dönemlerinin toplumsal yapılarının filmlerinde nasıl bir arka plan 

oluşturduğu ve birbirlerine tezat olan sinemalarının yaklaşımının ideolojik yapılarının 

nedenleri ve oluşum süreçleri önemli bir veridir. Paralel olmayan toplumsal yapı ve 

süreçlere rağmen böyle bir etkinin nasıl oluştuğu da önem kazanmaktadır. Birbirinden 

çok farklı olduğu düşünülen iki yönetmenin sinemalarının sanatsal yönlerinin ne olduğu 

izleyiciyi nasıl ve ne yönde etkileyerek sinemanın kült filmlerine imza attıkları 

incelenmektedir. Sinema farklı olarak nitelenen kuramsal çalışma ve akımlar arasında 

iletken bir geçiş yapısı kurabilen bir sanat dalıdır.  Truffaut kendi sinema anlayışına ve 
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farklı uslubuna rağmen bazı filmlerinde Hitchcock dilini dönüştürmüştür diyebilmek 

tezin öz amacıdır. 

Cahiers Du Cinema dergisinin başında yer alan ve kuramsal çalışmaları ile 

derginin yazarlarını önemli ölçüde etkilemiş olan, bu nedenle Yeni Dalga’nın fikir babası 

ve François Truffaut’nun hocası olarak adlandırılan Andre Bazin, sinemanın gerçekçi 

olabildiği oranda sanat olduğunu savunmaktadır. Bu noktada bir ayrım gerçekleştiği ileri 

sürülebilmektedir. Truffaut’nun etkilendiği nesnel gerçekçi Andre Bazin’in etkisinden 

Hitchcock’un klasik anlatıyla beslenen sinemasına uzanan bir yol ayrımından ya da daha 

doğru bir deyişle evrilmesinden bahsedilebilmektedir. Bu yönden bir evrilme ise bir 

yönetmenin Auteur dilinin ancak başka bir Auteur yönetmenin sinemasının etkisiyle 

dönüşüme uğrayacağı şeklinde ifade edilebilir. Truffaut filmlerindeki Hithcock dilinin 

gerçekçi öğelerden oluşan paralellikleri Alfred Hitchcock sinemasına olan bakışı 

değiştirebilir. Bu bakış klasik anlatı sinemasından çok alt metin örgüsünde yatan 

toplumsal gerçekçi öğelerin varlığına işaret etmektedir. Bu yönüyle de Hitchcock 

sinemasının alt metin ve biçimsel yapısının kendi gerçekçi ve sanatsal Auteur dilini 

oluşturacak kadar üretken bir yapıya sahip olduğu ortaya çıkabilir. Genel olarak sanatsal 

sinemanın belli bir döneme, belirli bir zamana veya piyasaya ait olmasından çok zamanla 

devinim kazanan, doğurgan ve anti dogmatik yapısından söz edilebilir. Bu yapı François 

Truffaut filmlerinde görülen Alfred Hitchcock anlatımları üzerinden tartışılmaktadır. 

Truffaut filmlerindeki Hitchcock etkisinin varlığının nedenlerinin farklı sinema 

anlayışlarına rağmen nasıl oluştuğu önem kazanmaktadır.  

Nihai noktada ise ortaya çıkarılmaya çalışılan bu iki yönetmenin sinemalarının 

sanatsal yönde anlatımlar içerdiğidir. Truffaut’nun Hitchcock’tan etkilenmiş olma 

tespitinin sebebi olarak varılmaya çalışılan sonuç ise iki yönetmenin sinema sanatına 

yönelik ortak değer yargılarından kaynaklanmaktadır. Bu değer yargısı şudur; önemli 

olan sinemanın bir sanat olarak nasıl geliştirilebilir, nasıl zengin anlatımlar kazanabilir 

olduğudur. 

 

Anahtar Sözcükler: François Truffaut, Alfred Hitchcock, Gerçekçilik, Auteur Kuram. 
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Master Thesis 
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Advisor: Asst. Prof. Hakan Aytekin 

Maltepe University Social Science Graduate School, 2018 

 

 
After the invention of cinema, different approaches and researches have been 

witnessed in parallel with theoretical views and narrative forms. If realistic cinema 

expresses the artistic cinema, can not the formalist cinema be regarded as an art? How 

realistic or convincing should cinema be? What kind of dynamics does the artistic 

structure of cinema vary? Can’t interaction be realized between cinema movements 

formed according to different approaches? Doesn’t the existence of influence reveal the 

real artistic cinema? 

Under the influence of Italian New Realism, a post-World War II movement, 

Hollywood studio film director described as a far from realistic approach in the films of 

François Truffaut, one of the leading directors of the unplanned and spontaneous New 

Wave cinema with the critics of cinema and French critics of the period. Tries to decipher 

the influence of British Alfred Hitchcock. Hitchcock cinema, which is thought to belong 

to different worlds, is being investigated to what extent Truffaut cinema finds its place, 

how Hitchcock traces have been found and how these traces have evolved into Truffaut 

language. In spite of the differences between Truffaut cinema, one of the major directors 

of the avant-garde and artistic New Wave movement and the Hitchcock fantastic cinema 

of Hollywood classical narrative, the Hitchcock content and technical similarities and 

effects seen in Truffaut films are examined. In contrast to the avant-garde and artistic 

cinema of New Wave, Hitchcock's anti-rational and audience-oriented films with 

Hollywood classic cinema narrative are tried to be proved by investigating the effect on 

cinema. When viewed from this angle; The reasons and formation processes of the 

ideological structures of Alfred Hitchcock and François Truffaut’s approach to the 

cinemas of their cinemas and how the social structures of their periods and periods form 

in thier films are important data. In spite of the non-parallel social structures and 

processes, how such an effect occurs also gains importance. The artistic aspects of the 

cinemas of the two directors, who are thought to be very different from each other, are 

examined in how and in what way they influence the audience and sign the cult films of 

the cinema. Cinema is a branch of art that can establish a conductive transition structure 

between theoretical studies and currents, which are characterized as different. It is the 
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essence of the thesis to say that Truffaut has transformed Hitchcock in some of his films 

despite his own understanding of cinema and different styles. 

Andre Bazin, head of the Cahiers Du Cinema magazine, influenced the writers of 

the magazine with his theoretical work, and therefore called the New Wave's father of 

ideas and François Truffaut's teacher, argues that cinema is art to the extent that it can be 

realistic. It can be argued that a distinction has taken place at this point. It is possible to 

talk about a distinction or more accurately evolved from the influence of the objectively 

realistic Andre Bazin influenced by Truffaut to Hitchcock's classical narrative-fed 

cinema. In this respect, an evolution can be stated that a director's Auteur language can 

only be transformed under the influence of another Auteur director's cinema. The parallels 

of the realistic elements of the Hithcock language in the Truffaut films can change the 

way you view Alfred Hitchcock cinema. This view points to the existence of social 

realistic elements lying in the subtextual structure rather than classical narrative cinema. 

In this respect, the sub-text and formal structure of Hitchcock cinema can be seen to be 

productive enough to create its own realistic and artistic Auteur language. In general, it 

can be said that realistic cinema is a fertile and anti-dogmatic structure that moves over 

time rather than belonging to a certain period, time or market. This structure is discussed 

through the narratives of Alfred Hitchcock in François Truffaut films. How the reasons 

for the existence of the Hitchcock effect in the Truffaut films are formed despite the 

different cinematic approaches gain importance. 

The final point is that the cinemas of these two directors, which are tried to be 

revealed, contain artistic narratives. The result of Truffaut’s determination to be 

influenced by Hitchcock stems from the common value judgements of the two directors 

towards the art of cinema. This value judgment is as follows; how cinema can be 

developed as an art and how it can gain rich narratives? 

 

Keywords: François Truffaut, Alfred Hitchcock, Realism, Auteur Theory. 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ 

Bu tezin yazılma amacı ve şekillenme süreci François Truffaut’nun filmlerindeki 

Hitchcock etkisini araştırma isteğinden kaynaklanmaktadır. Çünkü Truffaut’nun 

filmlerinde Hitchcock’un varlığının olduğunun araştırılması ve Truffaut’nun Hitchcock’a 

olan hayranlığının nedenlerinin ne olduğunun irdelenmesi sinema tarihi açısından önemli 

olabilir. Bu önem farklı zamanlara, ülkelere ve sinema anlayışlarına rağmen sinema 

sanatının sınır tanımayan, uluslararası anlamda bir dili ve etkileşimi olduğunun 

kanıtlanabilmesinden kaynaklanmaktadır. Sinema sınırları olmayan bir sanat dalı olmalı 

ve dogmatik bir üretim sürecine yahut anlayış biçimine sahip olmamalı ve bu şekilde 

tanımlanmamalıdır. 

Araştırmanın başlama ivmesini kazandıran önemli ilk dayanak yine Truffaut’nun 

yazdığı Hitchcock adlı kitap olmuştur. Truffaut’ya göre Hitchcock’un filmleri başka 

birçok yönetmene göre zamansızdır ve kalıcı olacaktır çünkü her filmi büyük bir titizlik 

ve beceriyle çekilmiştir ve o diğer Avrupalı yönetmenler gibi (Fellini, Bergman, Bunuel) 

bir okuldur (Truffaut, 1987, s. 20-21). 

Farklı ülkede ve kültürde yetişen, farklı bakış açılarına, farklı toplumsal yaşantı 

ve geçmişlere sahip olan bu iki önemli yönetmenin kendi bireysel farklılıklarından daha  

da farklı ideolojik sinema anlayışlarına rağmen bir araya gelerek sinemanın yüz küsür 

yıllık tarihinin önemli bir baş kitabını oluşturmuş olmaları tezin yazılma nedenine güçlü 

bir taraf oluşturmuştur. Sinemalarındaki farklılıkların sadece dogmatik ve yüzeysel bir 

bakış açısında geçerli olduğu aranmak istenmektedir. Aslında Truffaut filmlerinde Alfred 

Hitchcock etkisinin olduğunun araştırılması ve gösterilebilmesi tezin temelini 

oluşturmaktadır. Fakat bu etkinin nasıl olduğunun altını çizmek gerekmektedir. Bu, etki 

altında kalan bir yönetmen arayışından çok, iki farklı sinema dilinin harmanlanarak 

kendine nasıl yeni bir yol çizebildiğinin gösterilmeye çalışılması olarak nitelendirilebilir.  

“Sinema bu evrilmeye olanak sağlar ve sağlamalıdır” iddiası bu çerçevede 

kurulmaktadır. Etkileşime izin veren ve üretken yapıda oluşan filmlerin zamansızlığından 

ancak bu noktada söz edilebilmektedir. Zamansız bir sinema dili ise gerçek anlamda 

sanatsal ifadeyi yakalayabilir. 
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Toplumsal olarak yaşanan farklı süreçler ABD ve Avrupa ülkelerinde bireyler ve 

sosyolojik süreçler üzerindeki etkisini farklı olarak göstermiştir. Yaşanan 2. Dünya 

Savaşı sonunda Avrupa sinemasına hâkim olmuş sansür politikalarının ve Nasyonel 

Sosyalist propogandanın bitmesi Amerikan filmlerinin Avrupa’da hızla izlenmeye 

başlamasını sağlamıştır. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte o dönemin Fransız eleştirmenleri 

Hitchcock, Welles, Ford gibi yönetmenlerin filmlerini kolaylıkla izleme, inceleme ve 

irdeleme imkânı bulmuşlardır. Sonuç olarak klasik sinema anlayışına öykünerek İtalyan 

Yeni Gerçekçiliğinden etkilenerek kendi dilini keşfeden avangard Yeni Dalga sinema 

akımı oluşmuştur. Bu nedenle savaşın baskıcı ve sansürlü yapısı optimist bir yaklaşımla 

böyle güçlü bir etkiye sebebiyet vermiştir denilebilir. Bu etki Hitchcock sinemasının 

Truffaut filmleri üzerindeki etkisinin varlığına işaret edebilir.  

Savaşın, siyasi ve ekonomik etkilerinin sinemaya olan müdahalelerinin sonuçları, 

Avrupa sinema izleyicisinin ve Yeni Dalga yönetmenlerinin Hitchcock sinemasına ve 

yine birçok Hollywood yönetmen ve filmlerine oldukça aşina olduğunu göstermektedir. 

Bu aşinalık 2. Dünya Savaşı sırasında bilhassa Avrupa’da geçerli olan propoganda 

sineması ve sansür politikalarına bağlı olarak meydana gelmiştir. Nazi dönemiyle beraber 

Almanya’da sinemanın sanatının varlığı Nasyonel Sosyalizmin izin verdiği ölçüde ve 

etkide gerçekleşmiştir. “Adolf Hitler ve onun propoganda bakanı Joseph Goebbels, 

sinemanın duyguları harekete geçirip zihinleri hareketsizleştirme, güçlü yanılsamalar ve 

tutsak izleyiciler yaratma yeteneğinin farkındaydı” (Smith, 2008, s.429). Bu dönemde bu 

tasarı önemli ölçüde gerçekleştirilmiştir. “Savaşla birlikte, Nazi sineması gerçekten hayat 

buldu. Yabancı pazarları fethetti. Eşi görülmemiş karlar getirdi. 1940’ta Amerikan 

rekabetini tamamen ortadan kaldıran ve Avrupa’nın çoğunu işgal eden Goebbels, 

özlemini duyduğu tutsak izleyici tipine sahip olmuştu” (Smith, 2008, s.435). Anlaşıldığı 

üzere işgal altındaki Avrupa gibi Avrupa sineması da esaret altındaydı ve Hollywood 

rekabetinin kırılması amacıyla izletilen daha doğrusu izlenilmesi yasak olmayan filmler 

Nazi Almanya’sı tarafından belirlenmekteydi.  

Burada dikkate edilebilecek bir nokta, Hollywood sinema pazarının 2. Dünya 

Savaşı sırasında egemenliğini Nazi Almanya’sına devretmiş olmasıdır. Yaklaşık 10 yıllık 

bir süreden sonra, 1945 sonrası Hollywood sinema egemenliği tekrar Avrupa’da etkili 

olmuştur. Bu etkiyle beraber Avrupa izleyicisi kaldığı yerden aşina oldukları Amerikan 

filmlerine kavuşmuştur. “İşgal sırasında önemli Hollywood filmlerinin Avrupa’ya ithalatı 
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Naziler tarafından yasaklandığı için Fransız seyirci Amerikan sinemasının bereketli 

döneminden mahrum kalmıştı. Savaştan sonra kayıp filmler hızlıca Fransa’da yayıldı. 

1946-47 yılları arasında genç Fransız eleştirmenler hızlandırılmış 10 yıllık Amerikan 

sineması dersine tabi oldular. Ki bu dönem Alfred Hitchcock’un başyapıtlarını da 

kapsamaktadır.” (Wiegand, 2005, s.11). Yani Truffaut’nun Hitchcock sineması ile 

tanışmışlığı ya da sinemasına olan hayranlığı savaş yıllarına dayanmaktadır. Ama bu 

hayranlığı sinemasından etkilenmiş olmayla bir tutmamak gerekebilir. Çünkü burada 

sansür ve propoganda kelimeleri vurgulanması gereken bir dönemi yani 2. Dünya 

Savaşının sonuçlarının önemini ortaya çıkarmaktadır. Bu dönem sonrası, Yeni Dalga’yı 

ve Amerikan sinemasına kavuşmanın eşiğinde popülarite ve egemen yapı karşıtlığında 

dikkat edilen başkaldırı unsurlarını keşfetmeyi sağlayan bir bakış açısını ifade etmektedir. 

Başkaldırı önce İtalya’da Yeni Gerçekçiler ile sonra Fransa’da Yeni Dalgacılar ile 

gelirken, Fransız sinemacı ve eleştirmenler izlenilenin ötesinde sinemanın isyankâr 

ruhunu ve özgürlükçü toplumsal yapılanma detaylarının yansıtılabileceğini fark ettiler.  

Araştırmada sinemanın sanatsal yönünün sadece gerçekçi sinema anlayışı ile 

sınırlandırılamayacağı ve formalist ya da dışavurumcu sinema dilinin sanatsal olabileceği 

ifade edilmektedir. Bu ifade Alfred Hitchcock gibi akla abes veya mantık dışı anlatım 

eleştirilerine maruz kalan bir yönetmen sinemasının başka bir Auteur yönetmen olan 

gerçekçi öğretilerle yetişmiş Truffaut’nun filmlerinde tespit edildiği ileri sürülen etkisiyle 

desteklenmektedir. O zaman iki farklı zıt kutuplar arasındaki iletkenlik sayesinde 

sinemanın tanımı en doğru şekilde yapılabilir; Sinema sanatı etki ve iletkenliğe izin 

vermeli ve sınırsız olmalıdır. Bu zıt kutuplar arasındaki etki sürecinin kendi diyalektik 

yapısı ise Hitchcock ve Truffaut arasındaki farklılıklar ya da tezat oluşturan durumlarıyla 

ortaya konmaktadır. 

 

Problem 

Problem yahut tezin sorunsalını oluşturan düşünce, sinema sanatının nasıl olması 

gerekliliği üzerinden anlatılmak istenmektedir. Sinemanın gerçekçilikle doğru orantıda 

sanat sayılabileceğini savunan Bazin’in manevi oğlu ve öğrencisi nasıl olur da biçimci ve 

müdahaleci, görüntü kontrolü üzerinde yoğunlaşan bir sinemacının, Hitchcock’un 

filmlerinden etkilenebilir sorusu tezin ana sorunsalını oluşturmaktadır. Bazin’ ci 
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gerçekçilik yaklaşımı izleyiciye en dürüst olan görüntüyü iletebilmek üzerine kuruludur. 

Bir film nasıl gerçekçi görünür? Sinema gerçekçi görüntüyü yakalayabilme amacında 

nasıl daha iyi hale getirilebilir? Sinemanın sanatsal yönünü bu gerçekçi görüntüyü elde 

etme çabası oluşturmakta ve Bazin’in gerçekçi sinema anlayışının temeli bu olmaktadır. 

Sanatsal kontrolün veye müdahalenin gücünden çok mekaniksel bir araç ile kaydedilen 

görüntünün çıplaklığı daha güçlü bir film geleneği oluşturmaktadır.   Bu noktada gerçekçi 

anlayışın Hitchcock sinemasındaki varlığından söz edilemese de toplumsal gerçekçi  

boyutlarının teknik olarak ya da görüntüsel olarak değil fakat metinsel incelemeler ve 

kurguladığı sembolik anlatımlı göndermeler üzerinden boyutlandırılabilir.  

Hitchcock filmlerinin mantık dışı görülen yüzeysel incelemelerinin dışına 

çıkılarak sinemasının komplike ve katmanlı alt yapı inşasındaki yaşanan toplumsal, 

psikolojik veya sosyolojik gerçekler tespit edilebilir. Bu tespit ile Truffaut’nun herhengi 

bir hayran yahut ortalama bir izleyici gibi olamayacak sinemacı ve eleştirmen analizleri 

sonucu Hitchcock dilinin zenginliğini fark ettiği ortaya çıkabilir.   

Gerçekçi bir yaklaşımı sadece biçimsel olarak değil metinsel ve toplumsal 

irdelemeyle de ortaya koymak gerekebilir. Sinemada gerçekçi olan belli bir zaman, akım 

ve biçem çerçevesi ile oluşurken bir diğer zaman ve akımda sinema kendine farklı bir 

gerçekçi anlatım kazandırabilmektedir.  

Sanatsal olan bir yapıtın gerçekçi olması onu daha fazla sanat ya da daha az sanat 

yapar gibi bir savunma sinemada gerçekçi anlatımlı filmlerin dışında kalan göstermeci ya 

da ekspresyonist vs. yaklaşımları dışlamaktadır. Hitchcock sinemasının kendine has 

fantastik öğeleri Hitchcock’un filmlerini daha az sanat yaparsa, ticari meta ya da ürün 

konumuna getirirse Truffaut’nun onun filmlerinden etkilenme nedenlerini açıklamayı ve 

varsaymaya çalışmayı da güçleştirmektedir. Bu noktada gerçekçi dilin de ne olduğu veya 

nasıl ifade bulduğu önem kazanmaktadır. Truffaut’nun Hitchcock sinemasından 

etkilendiği varsayımının nedenlerini o sinemanın, dilin aslında o kadar da fantastik 

olmayıp, kendi sinemasal gerçekçi dünyasını farklı bir üslup ve anlatımla yansıttığı 

düşüncesiyle güçlendirmek gerekebilir. “ Sinemasal gerçekçilik dediğimizde aklımıza, 

gösterilen ya da tarif edilen şeylerin gerçekliğinin görsel/işitsel anlatımı ve de yansıtılan 

karakterlerin içsel yaşamlarının gerçekliği gelmelidir” ( Clarke,2012 s.28 ). Yani  

Truffaut gibi Yeni Dalga’nın isyankâr ruhuyla kamerasını sorgulayan sokaklara çeviren 
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bir yönetmenin, Hitchcock sinemasında fantastik olanın dışında gerçekçi bir şeyler 

yakalamış olması mümkün olabilir. 

Etkileşim ve evrilme sanatın doğası gereği gerçek sanatın üretken ve doğurgan 

yapısını ortaya koymaktadır. Yani eğer sanat eserinden bahsediliyorsa o zaman o eserin 

etkisiyle oluşacak başka sanat eserlerinden de söz edilebilmektedir. Bu noktada etkileşen 

ve dönüşen Truffaut sineması başlı başına yenilikçi ve iletken bir sinema olarak karşımıza 

çıkabilir. Truffaut’nun perspektiften görünenlerin ise dönüştüğü, evrildiği ileri 

sürülebilir. Bu evrilme Truffaut’nun sinemasının sanatsal açıdan zenginliğini gösterebilir. 

Onun sinemasının üretken dönüşümün nedenlerinden biri, İtalyan Yeni Gerçekçiliği ve 

sonrasında Fransa’da oluşan Yeni Dalga sinemanın ideolojik olarak çatıştığı klasik anlatı 

Hollywood sinemasının ticari ve politik anlayışını benimsemiş veya öyle görünmüş  

Auteur bir yönetmen olan Hitchcock’un sinemasıdır.  

Truffaut Sineması’nda Alfred Hitchcock sinemasının etkilerinin var olamayacağı 

veya benzerliklerinin bulunamayacağı görüşlerine neden olabilecek nedenler somut ve 

maddesel olarak şöyle ileri sürülebilir:  

 Zamansal Farklılık: Hitchcock ve Truffaut arasında 33 senelik bir 

jenerasyon ve kültür farkı bulunmaktadır. 33 senelik bu zaman farkı 

sinemanın icadının ertesinde oluşan akım ve kuramlar açısından en fazla 

devingenlik, değişim ve gelişme gösteren zamanıdır. Dolayısıyla bu 

farklılık sinemaya bakış açılarını etkileyebilir. Bunun dışında dönemsel 

olarak yaşadıkları zamanlar farklı toplumsal ve evrensel süreçlere sahne 

olmuştur. Bu süreçler toplumsal yaşantıların ışığında sinema sektörüne 

etki etmiştir. Hitchcock 1.Dünya Savaşını geçirmiş bir çocukken Truffaut 

2. Dünya Savaşını çocuk olarak geçirmiştir. Dünya ve İnsanlık Tarihinin 

en trajik ve çalkantılı dönemlerinden biri olan bu savaşların toplumlar ve 

ülkeler üzerinde farklı süreç ve sonuçları olmuştur. 

 2. Dünya Savaşı Sonrası Toplumsal ve Sektörel Farklılık: Hitchcock’un 

İngiltere’den ABD’ye yönetmen olarak çağrılması ve sinemasını 

Hollywood sistemine uygun bir anlatıyla çekmeye başlaması ile 

Truffaut’nun sinemasının Fransa’da oluşma süreci tamamiyle farklı ve 

birbirine tezat anlayışları ortaya çıkarmaktadır. Truffaut 2. Dünya Savaşı 
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sonrası Avrupa’da yaşanan değişimlerin ışığında oluşmuş Fransız Yeni 

Dalga akımının öncü yönetmenlerindendir. Yeni Dalga Avrupa’da 2. 

Dünya Savaşı’nı başlatan Nasyonel Sosyalizm inancının etkisindeki 

propoganda sinemasından kurtularak kendine yeni ve özgürlükçü ifade 

bulan bir sinema anlayışıdır. Truffaut kendisini etkileyen en önemli 

isimlerden biri olan kuramcı ve düşünür Andre Bazin ve savunduğu nesnel 

gerçekçi sanatsal sinema anlayışıyla eleştirmenlik yapmış ve sinemaya 

adım atmıştır. Olabilecek en büyük tezatlardan birisini bu durum 

oluşturabilir. Hitchcock’un filmleri ABD’ye gidişinden sonra Hollywood 

klasik anlatı sinemasına uyumlu, çalıştığı sektöre rahatsızlık vermeyecek 

şekilde çekilmiştir. Örneğin Hitchcock’un savaş sırasında 1940 yılında 

çektiği Foreign Correspondent (Yabancı Muhabir) filminin yapımcısı 

Walter Wanger’dir. Walter Wanger dış politikaya meraklı bir yapımcıdır. 

Hitchcock bu ismin yapımcılığında ve yazarlığında bir filme imza atmıştır 

ve film 2.Dünya Savaşı sırasında ABD’den Avrupa’ya giden ve savaşın 

gerçeklerinin ne durumda olduğunu anlamaya çalışan bir muhabirle 

ilgilidir. Bu film ABD güzellemesi yaparak sözde basın özgürlüğü ve 

ülkenin gerçekleri arayışına dair oldukça yoğun göndermeler 

içermektedir. Hitchcock’un Hollywood’da çekmiş olduğu ikinci filminin 

savaş üzerinden yaptığı ABD lehtarlığı ve filmin Dr.Goebbels tarafından 

çok sevilmesi iki Auteur yönetmen arasındaki sinemaya dair farklı 

perspektiflerini ortaya koymaktadır. “T: Dr. Goebbels'in Yabancı 

Muhabir'i çok sevdiği söylenir. H: Evet bunu ben de duydum. Filmin bir 

kopyasını İsviçre’den bulmuş olabilir.” (Truffaut,1987, s.128). (Hitchcock 

savaş dönemi Hollywood’un desteklediği politikaya uygun ve savaşla 

ilgili Nasyonel Sosyalizmcileri pek de rahatsız etmeyen bir film çekmiştir. 

Bu aşamada Truffaut ve Hitchcock’un görüş farklılıklarından söz 

edilebilir. Hitchcock savaşı destekler yahut Hollywood ne isterse ona göre 

hareket eder denilemez sadece denilebilir ki kendisinin söz sahibi 

olamadığı noktalarda sadece film yapabilme endişesiyle hareket ederek 

sinemasıyla ilgilenmeye devam etmiştir. Bu noktada Truffaut’nun 
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sinemasını aksi yönde etkilemiş özgürlükçü ve asi ruh önemli bir değer 

olarak ortaya çıkmaktadır.  

 İdeolojik Farklılık: Hitchcock gişeye ve ülkenin siyasi, ekonomik 

çarklarına endeksli filmler çekmeye çalışan yapım süreçlerinin hakim 

olduğu bir sektörde sinemasını yapmaya çalışan bir yönetmendir. 

Hollywood’un kendi sinema sanayisinden istediği beklentileri bir 

yönetmen olarak en azından kendi yöntemleriyle karşılamaya 

çalışmaktadır. Truffaut bir yönetmen olarak gişeye endeksli bir sinema 

sektöründe doğmamıştır. Savaş yıllarında sansürün etkili olduğu 

propoganda sineması döneminde büyümüştür. Savaşın sonlanmasıyla 

oluşan Avrupa sinema akımlarının da etkisiyle kendi sinemasında 

özgürlük ve hükmeden sinema anlayışının karşıtında yeni ve avangard bir 

sinema dili oluşturmaya çalışmıştır. Politik değildir ama hüküm altında da 

değildir. Truffaut’nun manevi babası ve hocası denilebilecek Andre Bazin 

İtalyan Yeni Gerçekçi sinema anlayışını desteklerken asıl benimsediği 

sorunsal gerçekçi olanı yani sokağı ve sıradan insanı anlatabilmek ve 

izleyiciyi yaşananların aksi yönünde kandırmamaktır. Denilebilir ki savaş 

sırasında geçerli olan propoganda sinemasının tam aksi yönündeki bir 

sinema anlayışıdır bu.  

 Yöntemsel Farklılık: Hitchcock kendi filmleriyle ilgili çalışmasının 

çoğunu çekimler ve set öncesi bitirmektedir. Dekupaj ve çekim senaryosu 

tamamlanmıştır. Oyuncularından doğaçlama beklememekte ve onları 

kendi istediği mizansenlerin dışarısına çıkartmamaktadır. Kendi kafasında 

hazırlanmış ve kurgusu bitmiş bir film vardır ve setinde filmin istediği gibi 

çekilmesini bekleyen bir yönetmen gibidir.  

Truffaut birçok şeyi çekim sırası ve sonrasında  kurgu aşamasında sette 

yaşayarak oluşturmaktadır. Dialogları bazı filmlerinde senaryodan 

tamamiyle bağımsızca, oyuncuların içlerinden geldiği şekliyle oluşmuştur. 

Doğaçlama ve oyuncunun ezbersiz gelerek çekim anında hissederek 

konuşmasını ve oynamasını beklemektedir. Denilebilir ki set sırasında 

filmini oluşturmakta ve kurgu sırasında çekilmiş görüntü ve planlar 
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üzerinden yeniden tasarımını yapmaktadır. İki yönetmenin çalışma 

şekilleri birbirinden oldukça farlıdır. 

İki Auteur yönetmenin sinema anlayışları ve sinemalarına etki eden ideolojik 

tarzları birbirinden oldukça farklı görünmektedir. Her ne kadar bu farklılıklar sorunsal ya 

da problem gibi görünse de aslında fark edilmesi gereken en önemli ortak noktaları 

sinemaya aynı şekilde değer verdikleridir. İkisi de sinemanın bir sanat olarak nasıl 

gelişebileceğini dert edinmiş yönetmenlerdir.  

Bu farklılıklar kuramsal çerçevenin oluşmasını sağlamıştır. Yeni Dalga sinema 

akımı ile Hollywood klasik anlatı sineması birbirinden farklıdır. Yeni Dalga sineması 

klasik sinemaya öykünür. Fakat öğretilerini baştan yazar, uslubunu yerle bir ederek tekrar 

yeniden yaratarak yeni bir sinema anlayışı oluşturur. “Kendilerine Hawks, Hitchcock, 

Ray gibi Amerikan sinemacılarını, Rossellini ve Renoir’ı usta olarak seçen bir genç 

sinemacılar kuşağı, sinemaya yeni bir alfabe ve yeni değer ölçüleri kazandırmak üzere 

sefere çıkmışlardı” (Dorsay, 2012s.253-254). 

Bilinen Hollywood klasik anlatıma göre çektiği filmler Hitchcock sinema 

anlayışını ifade ederken, avangard Yeni Dalga sineması Truffaut’nun filmlerinin 

anlayışıdır. Bu farklı sinemalara rağmen yahut görünen paradoksal yapıya rağmen 

Truffaut sinemasındaki Hitchcock dilinin varlığı uslupsal bir evrilme ile sinema sanatının 

başka bir tanımını oluşturabilmektedir. Truffaut ve Hitchcock sinemasından tarifle de öne 

sürülebilen; zamansız ve her dönem üretkenlik kazanan devingen, sınırları olmayan bir 

sinema anlayışı… 

 

Amaç 

Bu tezin amacı Truffaut filmlerindeki Hitchcock etkisinin varlığını kanıtlamaya 

çalışmaktır. Yahut kanıtlamaktan ziyade tartışarak, değişken ve devingen yapılara bağlı 

çok yönlü ifadelere dayalı analizlerin ve tespitlerin sinema sanatındaki önemini 

vurgulayabilmektir. 2. Dünya Savaşı sonrası Fransa’da, İtalyan Yeni Gerçekçiliğinden 

sonra ortaya çıkan Yeni Dalga Sinema akımının kuramcısı Andre Bazin’in savunduğu 

şekliyle sanatın gerçekçi olduğu oranda sanat sayılması kriterine bağımlı olduğu savı 

üzerinden Truffaut’nun sinema dilinin evrilme örnekleri gösterilmeye çalışılmaktadır. 
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Araştırmanın önemli veri kaynaklarından biri Truffaut’nun yazdığı Hitchcock adlı kitap 

olmuştur. Truffaut’nun önce eleştirmen sonra yönetmen olduğu bilgisiyle, Hitchcock 

sinemasına olan hayranlığı kitabında kendi sözleriyle; “O günlerde Amerikalı bir 

eleştirmen bana şunları söylemişti: Arka Pencere’yi sevmenizin tek nedeni Greenwich 

Köyünü bilmemeniz! Ben de ona şu cevabı vermiştim. Arka Pencere o köyle ilgili bir 

film değildir, sinemayla ilgili bir filmdir ve ben, sinemayı bilirim”. (Truffaut, 1987, s.9) 

şeklinde ifade bulmaktadır. Yani Amerika’da Hitchcock’un sineması değer görmeyip, 

yadsınırken Truffaut’nun onun sinemasına ve yönetmenliğine değer katacak, daha 

doğrusu değerinin anlaşılmasını sağlayacak ve onun hakkındaki görüşleri değiştirecek bir 

kitabı yazmayı istemiş olması, fantastik ya da gerçekçi olmayan bir sinema dilinden daha 

fazlasının olduğunu kanıtlar niteliktedir. Bu kanıtlama girişimi aslında bir direniş 

sineması yönetmeni tarafından başlatılmıştır. Sinemasına olan hayranlığı kendi filmlerine 

olan etkisini gösterebilmek açısından da oldukça önemlidir. Çünkü asıl amaç budur; 

Hitchcock sinemasının Truffaut filmlerindeki etkilerinin varlığını bulabilmek ve 

kanıtlayabilmektir. Bu etkilerin ışığında tartışılması gereken gerçekçi sinema anlayışına 

tezatla formalist sinema anlayışı daha az sanatsal denilebilir mi? Sanatsal sinemanın ne 

olduğu ve nasıl olduğu önemlidir. Truffaut’nun filmleri gerçekçi anlayışa bağlıysa 

Hitchcock etkileri sinemasında ne şekilde var olmuştur?  Hitchcock’un filmlerinin 

kurguya dayalı biçimci yapısının toplumsal gerçekçi yanları nelerdir?   Çünkü ABD’de 

fazlasıyla gerçekdışı bulunan bir sinema dilinin Truffaut’yu ve hatta Yeni Dalga’cı başka 

yönetmenleri de fantastik, ayakları yere basmadığı düşünülen anlatımıyla etkilemiş 

olması yüzeysel ve irrasyonel görünmektedir. Montaj, biçem, teknik oyunlu anlatımlar, 

senaryo, uyarlama, alt metinde beslenen düşünceler vs. bütün bu ögelerin hepsi gerçekçi, 

akla yatkın film çekmekten öte filmin içerisinde yer alan toplumsal gerçekçi dinamiklere 

dayalı ifadeleri güçlendirmek amacıyla kullanılan bir sinemaya işaret edebilir. Bu 

noktada da Truffaut’nun Hitchcock sinemasında keşfettiği sanatsal yönlü sinema dilinin 

kendi filmlerinde nasıl ortaya çıktığını destekleyebilir. 

Başka bir süreç ise filmlerin yapılmasından sonraki tarihsel süreçtir. Filme 

yansımasa bile gişeye, pazara, eleştirmen yorumlarında ve izleyici tepkilerinde var olan 

bir gerçekliğe dönüşmektedir. Filmin izleyici üzerindeki etkisi, pazar sürecini ve başka 

bir gerçeği yansıtmaktadır. Burada önemli olan toplumsal durumların hatta yaşanan siyasi 

olayların toplum ve film yapım süreçleri üzerindeki etkisidir. Bu etki döngüsünü 
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sinemasına, filmine dahil eden bir yönetmenden ve onun dile dönüşen sanatından 

bahsettiğimizde ise gerçekçi bir toplumsal yapı inşaatı ortaya çıkmaktadır. Auteur bir dil 

ile toplumsal gerçekçi anlamda komik ya da absurd, şüphe uyandıran veya korkutarak 

eleştiren, hicveden alt metinli senaryoların, ABD toplumunun portresini çizdiği 

filmlerinin gerçekçilikten uzak gibi görünmesi belki de gerekli olan bir durumdur. Pazar 

etkisi, izleyici tepkisi ve yapım şirketi üçgeninde yer almak, filmde anlatılmak istenenin 

daha kılıfına uydurularak yapılması gerekliliği gibi bir koşulu ortaya çıkarabilir. 

Hitchcock’un gerçekçiliği “hilebazca” ve hiciv içeren bir taşlamayla gelir. İçeriksel dili 

bu şekilde oluşurken biçimsel ve teknik dili kendi oyun alanı gibi oluşmaktadır. Fakat bu 

oluşum çoğunlukla korkunçtur ya da macera içermektedir. Aslında izleyiciye çoğu zaman 

eğlenerek ders vermeye çalışmaktadır. Her ne kadar stüdyo ve yapım şirketi kuralları ve 

sistemi içerisinde görünse de ve birçok filmi stüdyo kuralları silsilesine bağlı olarak 

çekilmiş olsa da “kendi filmim” diyebildiği tüm filmlerinde Truffaut’nun başkaldıran 

hatta Yeni Dalga’nın uyandırıcı etki yaratmaya çalışan tarzı gibi izleyiciyi düşündürtmeyi 

güdülemektedir.  

Özetlemek gerekirse iki yönetmenin birbirinden farklı sinema anlayışlarına ve 

birbirlerinden taban tabana zıt sayılan filmlerine rağmen Truffaut sinemasının 

zenginliğini ifade eden farklı yönetmenlerin etkilerini taşıyan filmografisinden tespit 

edilen üç filminde etkilendiği başka bir yönetmen Hitchcock’un sinema dili analiz 

edilmektedir.  

 

Önem 

Hitchcock’un toplumsal gerçekçi yapısının kaynağı, anlatım dilinin alt metnindeki 

toplumsal sembolik ve alegorik ifadelerden okunmaktadır. Truffaut filmlerine entegre 

olarak kurulan Hitchcock karakter yapısı gibi bulunmaya çalışılan Hitchcock ile ortak 

etkilerin analizi ve kendi sinema dillerindeki benzerliklerle aynı anlatımların varlığı 

sinemanın sanatsal olarak eklektik ve esnek yapısını vermektedir. İzlendiğinde “bu bir 

Hitchcock filmi” ya da “bu Truffaut filmindeki Hitchcock etkisi” denebilecek kadar bariz 

görünen benzerlik taşıyan etkiler tezde ortaya konmaktadır. Bu etkinin varlığı bu çalışma 

dışında birbirinden çok farklı olduğu düşünülen yönetmen, film ve kuramsal çalışmaların 

karşılaştırılıp incelenmesi açısından önemli bir veri kaynağı oluşturabilir. Yüzeysel 
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olarak yapılan veya kurulan yönetmen ve film tanımlamalarının derinine inilerek 

yapılacak araştırmalara olanak sağlayabilir.  

François Truffaut ve Alfred Hitchcock, sinema tarihinin iki önemli yönetmeni 

olarak tarihe geçerken yarattıkları filmleri sanıldığının aksine o kadar da birbirinden 

ayrık, farklı gezegenlerden işler gibi durmamaktadır. Daha doğru söylemek gerekirse 

sinemayı farklı tarzda yapış şekillerine tezatla benzer kaygı ve amaçları da vardı 

denilebilir. Asıl ve paylaştıkları ortak dert izleyicinin beyninde uyarı yapmak, izleyiciyi 

düşünmeye sevk etmek ve kendi sinemalarını, dillerini yaratabilmektir. Hitchcock ve 

Truffaut’nun sinemayı sanat olarak nasıl gördüklerini ve ne şekilde filmlerinde var 

ettikleri açısından önemli bir ortak noktadır bu. Yedinci sanat olarak sinemayı 

zenginleştirmiş ve geliştirebilmiş iki yönetmenin farklılıklarının göründüğü kadar 

olmadığının da işaretidir. 

 

Varsayımlar 

 

Tezin çıkış noktası Hitchcock ve Truffaut sinemasında anlayış ve ideolojik olarak 

var olan tezatlıklar ve tezatlıklara rağmen Truffaut’nun filmlerinde rastlanabilecek 

Hitchcock etkileri ve anlatımlarıdır. Bu anlatımları gösteren ve varsayım olmaktan 

uzaklaştıran kanıt, Truffaut’nun Hitchcock adlı, yaptıkları röportajları kapsayan zengin 

kitabıdır. Burada “kanıt” kelimesi bilinçlice kullanılmaktadır çünkü kitap ve Truffaut’nun 

Hitchcock ile ilgili görüşleri kesindir. 

Araştırmada Truffaut sinemasında Hitchcock etkilerinin olduğu 

vurgulanmaktadır. Truffaut’nun Hitchcock’tan etkilendiği birçok kez söylenmiş yazılmış 

olsa da Truffaut’nun filmlerinde görsel anlamda Hitchcock dilinin varlığı araştırma 

gerektirmektedir. Araştırma sonucunda ortaya çıkabilecek paralelliklerin, dönüşen 

benzerliklerin olduğu iddiası tezin en temel varsayımıdır.  

Truffaut sinemasında Hitchcock anlatım diline rastlandığı görüşü varsayılırken, 

bu görüşün oluşmasına neden olan Alfred Hitchcock’un sinema dilinin etkisinden de 

bahsedilmektedir. Bu etkinin güçlü ve özgün olduğu, bu nedenle Truffaut’nun 

sinemasında kendine yer bulduğu savunulmaktadır. Hitchcock’un etkisinin ve kendine 
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özgü kamerasının Auteur bir yönetmene işaret ettiği ve bu dilin Truffaut filmlerinde 

gözlemlendiği ileri sürülmektedir. Yönetmenin Yeni Dalga akımı filmlerinde 

Hollywood’un Auteur bir yönetmeninin sinemasından izler gözlemlenmeye, saptanmaya 

çalışılarak Hitchcock verilerinin Truffaut’nun sinema diline nasıl evrildiği, entegre 

olduğu incelemenin konusu olmaktadır. Tez bu amaç üzerinden oluşturulmuştur. 

 

Sınırlılıklar 

Tezin yazımı sırasında Hitchcock adlı kitabın ve kitapla ilgili çekilmiş aynı isimli 

belgeselin üzerinden yönlendirmeyle Truffaut filmleri izlenip incelenerek Hitchcock 

sinema dilinin etkileri aranmaktadır. Bu etkileri ve benzerlikleri kapsayan filmler tespit 

edilerek çıkarımlar yapılmaktadır. Truffaut’nun Hitchcock etkisine en çok rastlanan 

filmlerinden bazı seçimler yapılarak evren daraltılmaktadır. Truffaut filmlerinin dönüşen 

ve evrimleşen yapısında saptanan Hitchcockvari etkileri taşıyan filmler tespit edilmeye 

çalışılarak tezin amacına hizmet edenler karşılaştırılmıştır. Araştırmanın önemli 

sayılabilecek bir başka boyutu Hitchcock filmlerinin toplumsal gerçekçi yanlarını ortaya 

daha fazla çıkaran anlatımların gözlemlendiği yapımları bulmak ve incelemek olmuştur. 

Tez kapsamında kurulacak Truffaut ve Hitchcock hipotezinin varlık bağına Truffaut’nun 

etkilenmiş olduğu savının nedenlerinin kaynağı ve sağlamlığı bağlanmıştır. Bu noktada 

Hitchcock’un ve Truffaut’nun tez için en fazla işe yarayacağı düşünülen filmlerinde karar 

kılınarak deşifresi yapılmaya çalışılmaktadır. Filmlerin gerçekçi anlatımla ve toplumsal 

yapı ipuçlarıyla bağlantılı veya tezat olduğu süreçler ve filmlerin ögeleri üzerinden 

çıkarımlar yapılarak bulunmaya çalışılmaktadır.  

Sanatsal sinemanın tek bir dönem, akım, kuram, sadece teknik anlatım, ekipman, 

çekim sırası veya sonrası yapılacak işlemler, biçim veya kurallar ile sınırlandırılmaması 

gerekmektedir. Çünkü böyle bir sınırlandırma ister istemez, tarih sahnesinde yahut 

zamanın devingenliğinde değişime uğramakta ve esnemektedir. Farklı dönemlerin Auteur 

sinemacıları üzerinden kurulan ve tartışılan bu araştırmanın önemi bu perspektifle 

oluşmaktadır.  

Truffaut sinemasında olabilecek Hitchcock anlatım benzerliğini ve etkisini 

araştıran Türkçe başka bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle tez bir tartışma 

yaratabilir ve akademik literatürde tezin bulabileceği, gösterebileceği örnek ve okumalar 
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yakın olmadığı düşünülen sinema dillerinin tekrar incelenerek irdelenmesine neden 

olabilir.  

           Tezin yazım aşamasına geçilmeden önce ve literatür taraması sırasında ilk önce 

Alfred Hitchcock ve François Truffaut arasındaki bağın doğruluğunun araştırılması 

gerekmiştir. Sübjektif bir bakış açısından ya da filmlerde aranacak benzerliklerden öte 

aktüel anlamda gerçekte yaşanmış olanın somut olarak kaynağına erişmek gerekli 

görülmüştür. İlk ağızdan söylenmiş hatta yayımlanmış olması gerekliliği yani Truffaut ve 

Hitchcock’un kendi konuşmalarına, yazışmalarına ulaşılmasının şart olduğu düşünülerek 

bu yönde kaynak arayışına geçilmiştir. Birincil yazı ve kaynaklara ulaşılmaya çalışılarak 

amaca ve öneme hizmet edecek dayanakların kaynağının araştırılıp tarihsel anlamda 

varsayım olmadığının kanıtı aranarak veriler toplanmıştır. Bu verilerin doğrultusunda 

problem oluşturulmuştur. Problemin kendisi iki farklı isim üzerinden yakalanan 

düşünceye tezat oluşturacak kuramsal ve dönemsel başka bir isimle desteklenerek 

sinemada gerçekçi yapının aksi olan etkiler ortaya varsayımsal olarak çıkarılmaktadır. 

Kesinliği sadece bu ve benzer araştırmalarla kanıtlanmasından ziyade tartışılmaya gerek 

duyulan bir konu olduğunun altını çizebilmek için veriler ve çoğunlukla kaynağı olan 

filmler, filmlerdeki ipuçları bulunmaya çalışılmıştır. Filmlerdeki ipuçlarını elde etmiş, 

ortaya çıkarmış kaynaklar azdır. En önemli dayanak kaynağı yönetmenlerin röportajları 

ve hayat hikâyelerinin olduğu kitaplar olmuştur. Bu kaynaklar üzerinden anlaşılan sinema 

sanatı olarak birbirini takdir etmiş iki sinemacının varlığıdır. Truffaut filmlerindeki 

Hitchcock dili yabancı bir makaleden destekle seçilen filmler üzerinden film 

karşılaştırmaları yapılarak, anlatımlar çözümlenerek bulunmaya çalışılmıştır. Seçilen 

Truffaut filmlerindeki Hitchcock sinema dili karakter analizleri, sinematografi, çekim 

teknik benzerlikleri tespit edilerek çıkarılmıştır. 

Truffaut’nun Tirez Sur Le Pianiste, Jules Et Jim ve Vivement Dimanche  

filmlerinde analiz edilen Hitchcock’un Vertigo ve Psycho etkileridir. Örneklem olarak bu 

filmler seçilmiştir. Daha doğrusu Vertigo ve Psycho’da yer alan karakter kurulum, 

dönüşümü, sinematografi ve kamera çekim benzerlikleri üzerinden bütünleştirilen 

anlamlar ortaya çıkarılmıştır. Truffaut’nun referans olarak Hitchcockvari göndermeleri 

içeren filminde Psycho ile benzer kamera çekimleri incelenmiştir. Bu filmlerin 

seçilmesinin gerekçesi Hitchcock anlatısına sahip karakter benzeşmelerinin ve kamera 

çekimlerinin belirgin olarak analiz edilebilmesi olmuştur. Truffaut filmlerinde görülen 
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teknik Hitchcockvari kamera çekim benzerlikleri ve karakter benzerliklerinin paralelinde 

saptanan etkilere göre evren filmler örneklem olarak bu filmlerle sınırlandırılmıştır. 

Hitchcock filmlerinden alınarak Truffaut filmlerine entegre olan benzerlik ve etkiler 

karşılaştırmalı analiz yöntemiyle ifade edilmiştir. Karşılaştırmalı film analiz yöntemi 

teknik anlatım, hikaye ve karakter anlatımı üzerinden uygulanmıştır.  

Hitchcock sinemasının alt metinlerindeki toplumsal gerçekçi örgülü sinema 

dilinin ipuçları görsel efektlerin, yapısal ve alegorik anlatımların olduğu plan ve sahneler 

ile filmlerin çekilmiş olduğu dönemde yaşanan olayların anlatıldığı kaynak ve röportajlar 

üzerinden çözümlenmeyle bulunmuştur.  Yararlanılan ve izlenebilecek detayları veren 

kitabın içeriği röportaj ve konuşmalara dayalı olduğu için söylem analizi metodu da 

gerekli noktalarda kullanılmıştır. Hitchcock’un ve Truffaut’nun tezatlıklarını ele veren 

ideolojik ve politik, stüdyo yapım, bağımsız yapım sinema gibi anlayışlarına sınırlık 

olarak değil anti paralellik olarak bakılmış ve araştırmada bu gibi farklı görüşlerini 

gösteren içeriklere, tez savunmasını desteklemese de yer verilmiştir. 

 

Tanımlar 

Bu başlık altında araştırmaya konu olan iki yönetmen ve bulguların arka planını 

oluşturan dönemlerinin sinema akımlarına ilişkin bilgiler verilmiştir. Bu bağlamda Yeni 

Gerçekçilik sineması, Yeni Dalga sineması ve Savaş Dönemi Hollywood Sinema sistemi  

üzerinden iki yönetmen François Truffaut ve Alfred Hitchcock’un filmlerinin kuramsal 

çerçevesi belirlenmiştir. Kendi dönemlerinin film anlatım süreçlerine etki etmiş yaşanan 

toplumsal süreçler dönemin siyasi ve sosyal olayları üzerinden inecelenmektedir. Andre 

Bazin kuramcı olarak Truffaut’nun hayatına ve filmlerine olan etkisi nedeniyle yine  

araştırmanın kuramsal zeminini oluşturan isimlerden biri olarak yer bulmaktadır. Okuma 

sırasında 1.5 Hitchcock ve Hollywood İlşkisi başlıklı bölümün 31. sayfasında  bahsi 

geçen Walter Wanger ismi harf benzerliğinden dolayı Walter Wagner ile 

karıştırılmamalıdır. Walter Wanger Amerikalı bir film yapımcısıdır. Walter Wagner ise 

Alman Nasyonel Sosyalist parti üyesi bir avukattır.  
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1.1 SİNEMADA GERÇEKÇİLİK 

1920’lerden İkinci Dünya Savaşına kadar olan dönem sinemanın kuramsal 

anlamda da keşfedildiği bir döneme işaret etmektedir. Bu dönemde sinemada 

gerçekçiliğin kuramsal boyutta nasıl olduğunun analiz edildiği farklı bakış açıları 

gelişmiştir. Bu gelişim sürecinde önemli olarak görünen iki farklı ideolojik görüş 

etrafında toplanılmıştır. Bu dönemin ışığındaki tartışmaları; “Dudley Andrew 

“gerçekçiler” ve “biçimciler” arasındaki bir çatışma olarak özetler. Andrew’a göre birinci 

gruptakiler yani gerçekçiler ham gerçekliği filme almakla ilgilenirken, ikinci gruptakiler 

daha çok filmin ham malzemesini dönüştürerek elde edilebilecekler üzerinde 

uğraşıyordu. Buna göre içlerinde Arnheim ve Balazs gibi isimlerin yer aldığı biçimciler, 

bir sanat yapıtının öneminin, doğrudan sanatçının malzemeyi biçimlendirme düzeyiyle 

ilişkili olduğunu savlamaktadırlar. Onlara göre gerçekliği yeniden ürettiği için sinemanın 

soyutlama gücü sınırlıdır. Kracauer ve ardından Bazin’in görüşleriyle örneklendirilen 

gerçekçi yaklaşım ise, buna karşılık sinemanın gerçekliği yeniden üretme özelliğini ön 

plana çıkarır” (Büker – Topçu, 2008, s.60). Filmler incelendiğinde Hitchcock sineması 

daha biçimci, kendi gerçekliğini malzemesiyle ve oyunlarıyla tekrar yoğuran bir tavıra 

sahipken, Truffaut sineması kendi gerçekliğini yeniden inşa etmeyi seçen bir tavıra 

sahiptir denilebilir. 

Yaşanan savaşın akabinde ise sinema, sanatsal ve kuramsal yönüyle 

sorgulanmaktan çok derinlikli bir arzuyla bağlanılan ve düşüncelerin ifadesinde yeni 

anlamlar kazandırılan bir iletkenlik kazanır. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da ve toplumlarda gerçeğin tekrar 

sorgulandığı bir döneme girilmiştir. Ülkeler arasında demokratik hak ve özgürlüklere 

verilen değerlerin artması, komünist rejimin Rusya’da güçlenmesi gibi siyasi ve 

diplomatik ilişkiler anlamında değişiklikler yaşanmıştır. Bir yandan insan, kendi başına 

gelen belki de getirdiği savaşın sonuçlarından kendi gerçekliğini tekrar sorgulamaya 

başlayarak, içine düştüğü buhrandan kurtulmaya çalışarak hayata tekrar anlam 

kazandırmaya, gerçeği tekrar elde etmeye çalışmıştır. Varlığın sorgulanması, düşülen 

inançsızlıktan kurtulma çabaları, yaşanılan uzun dönem savaşın ve inanılması güç olan 

ama yaşanmış bir soykırımın etkilerini üzerinden atmaya çalışarak var olan gerçeğin ve 

insanın ne olduğunun arayışına başlamıştır.  
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İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda İtalya'da faşizmin yıkılarak demokratik düzene 

geçilmesi, sinemanın da faşist ideolojinin kalıplarından sıyrılarak, toplumsal 

sorunlara yepyeni bir bakış getiren filmler üretmesini sağladı. Sinemanın yalnızca 

bir seyirlik olarak değerlendirilmesine karşı çıkarak, toplumsal yaşamın değişik 

yönlerini ve sorunlarını perdeye getirmeyi amaçlayan bu anlayış, sıradan insanın 

sorunlarına ve yaşam savaşımına eğilen filmlerin yapılmasına yol açtı (Teksoy, 

2009, s.327).  

İçine düşülen umutsuzluktan çıkma, yeniden dirilme çabaları içerisinde gerçeğin 

ve varlığın tekrar ortaya konması gerekmiştir. Sinemada bu gerçeklik arayışı İtalyan Yeni 

Gerçekçiliği olarak kendine yer bulmuştur. Buhran döneminin atlatılması ve insanın 

yaşanmış olan trajediden kurtulma çabasının en büyük gereksinimi her şeyi olduğu gibi 

görebilme, fark edebilme, gösterebilme ve başkaldırma isteğine dönüşmüştür. 

Farkındalık ve bilinç önemlidir artık. Klasik anlatının yani Hollywood sinemasının 

yarattığı uyuşukluğun, totaliter sinema pazarına uygun olan sinema anlayışının ve Nazi 

dönemi faşist rejimdeki propoganda amaçlı filmlerden farklı bir sinema anlayışına, 

başkaldırı sinemasına, İtalyan Yeni Gerçekçilik sinema anlayışına bu şekilde geçilmiştir. 

Bu dönemde çekilen filmler sokağı, birebir savaşın sonucunu yaşayan bir toplumu ve 

sıradan insanı gösterebilmeyi amaçlıyordu.  

Bin bir zorlukla derlenen ve genellikle kalitesiz malzemeyle çekilen bu filmler 

ister istemez belgeselci bir nitelik kazandı. Stüdyolarda çekilen filmlerin eğildiği 

dünyadan çok ayrı bir dünyaya eğilen bu filmler, oyuncu, dekor, giysi, ışık gibi 

öğelerden arınınca, günlük gerçekliğin içinde yaşayan kişilerin rol aldıkları 

kurmaca öyküler, bu kişilerin gerçek yaşamda yaşadıkları üzerine kurulmaya 

başladı. Hiç kuşkusuz bu gelişmede, faşizme önce düşünceyle, sırası geldiğinde 

de silahla direnişin yetiştirdiği siyasetçi ve aydın kadrolarının etkisi büyüktü. Ama 

asıl etken, savaşın son yıllarında ülkeyi altüst eden olayların yol açtığı büyük 

acılardır. (Teksoy, 2009, s. 328).  

Toplumsal sorunların ne olduğunu dert edinen, yaşanmış, yaşanan fakirliğin ve 

sokakların olduğu gibi gösterilmesini amaçlayan bir sinema anlayışıdır bu. 

 

1.2 İTALYAN YENİ GERÇEKÇİLİĞİ 

Mussolini döneminde propoganda amaçlı çekilen filmlerden sonra gerçekte 

yaşananların ne olduğunun gösterilebilmesi ve ifade özgürlüğünün öneminin ne 

olduğunun kavranması faşist dönemin ve savaşın Avrupa toplumları üzerindeki en büyük 

etkileri olmuştur. 1945 yılında Roberto Rosellini tarafından çekilen Roma Açık Şehir 
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İtalyan sineması adına büyük bir dönüm noktası olmuş ve bu filmle beraber Yeni 

Gerçekçilik terimi yaygın halde kullanılmaya başlanmıştır.   

Film kuşkusuz ilkel koşullarda, belli bir amatörlükle çekilir. Ama gerek 

Rossellini, gerekse çevresindekiler amatör değildirler. Tersine, sinema üzerinde 

yıllardır düşünegelen ve kimi filmler kotarmış kişilerdir. Kurarncı yanları olsun, 

yaratıcı yanları olsun, güçlüdür. Bu yüzden, ortaya çıkan film, Jacques 

Lourcelles'in isabetle belirttiği gibi: “iki açıdan benzersiz bir filmdir bu… Bir 

yanıyla devrimci bir filmdir: Yeni bir hareket, şaşırtıcı bir eylem gerçekleştiren, 

estetik düzeyde sonsuza dek açılan bir yenilenme öneren bir film… Ama öte 

yandan, sinemanın geçmişinde oluşmuş olan hemen her türlü bilgi ve beceriye de 

dayanır” Gerçekten de film, o döneme dek genellikle romantik biçimde anlatılmış, 

araya yeterince duygusallık, gerilim ve serüven duygusu katılmış olan 

(Kazablanka tarzı) savaş filmleri türüne, gerçekçilik yoluyla, hiç görülmedik bir 

belgesel güç getirir. Aynı ölçüde de savaşın şiddetini ve dehşetini vermede etkili 

olur. (Dorsay, 2012, s.140-141) 

Bu filmin oluşum süreci gerçekte yaşanan savaş dönemine dair deneyimlere 

dayanmaktadır. Rossellini’nin filmi oluşturma sürecinde henüz savaş bitmemiştir ve film 

böyle bir dönemde yaratılmıştır. Roma Cıtta Aperta bu açıdan savaş dönemine ait 

belgesel nitelikte bir sinema filmi kanıtıdır. “ Almanların kurşuna dizdiği rahip 

Morosini'nin direnişçilerle işbirliğini işleyen Roma Açık Şehir' in senaryosu, savaşın son 

günlerinde Rossellini'nin gizlendiği bir eve direnişçilerden günü gününe gelen bilgiler 

temel alınarak geliştirildi. Filmde ezilen insanların destekçisi rahip Pietro'yu Alda 

Fabrizi, bir çocuklu, dul halk kadınını Anna Magnani oynadı. Çizgisel bir gelişme 

izlemeyen film, kadının makineli tüfek ateşiyle öldürülmesi, rahibin de yakalanıp kurşuna 

dizilmesiyle noktalanır. Yönetmenin amacı dokuz ay boyunca nazi boyunduruğu altında 

inleyen Roma halkının dramını vermektir. Film bu dramın belgeseli olur. Rossellini 

içgüdüsel bir sezgiyle, kurmaca bir öykü yerine yaşanmış tanıklıklardan yola çıkar” 

(Teksoy, 2009, s.329). 

Filmin etkisiyle yaygın hale gelse de Yeni Gerçekçilik teriminin ilk olarak 

kullanımına ise ayrıca değinmek gerekmektedir:  

1930’larda edebiyat ve figüratif sanatlarla ilgili olarak kullanılan bu terimi sinema 

için kullanan ilk kişi Luchino Visconti ye göre 1943 te editör Mario Serandrei’dir. 

Fransız’ların “lecole italienne de la Liberation” dedikleri Yeni Gerçekçilik, bir 

okul veya bir sanat akımı olmaktan çok, dönemin sinemasında savaş yorgunu 

İtalya ve Direniş gerçekliğine bakışın, onu temsil edişin yeni bir yolu ve gerçekliği 

temsil edişin ve yönelimin bir parçasıydı. Yeni Gerçekçiliğin örtük ideolojisinin 

kalbinde, biraz türsel de olsa halkın ve toplumun köklü bir yenilenişine yönelik 

olumlu ve iyimser bir arzu yatar (Smith, 2008, s.411). 
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Yaşanan trajedileri yansıtan ve sinemada kendine yer bulan bu başkaldırı aslında 

oldukça iyi niyetli bir hava taşır ve pozitif bir ihtiyacı, umutla bakılan bir geleceği  temsil 

etmektedir. Yaşananların ve sokağın insan üzerindeki etkileri geleceğe yönelik negatif ya 

da nihilist bir yaklaşımla perdeye aktarılmamaktadır. Aksine gösterilmeye çalışılan 

gerçekçilik anlayışı olumluluk ve çıplaklıktır. Görünen ve dönemin önemle vurguladığı 

en büyük temel ihtiyaç ise yaşanan savaşın etkilerini sinema da var edebilmektir. Kamera 

stüdyodan, yapaylıktan çıkmıştır ve gerçeği en yalın, sade haliyle abartmadan olduğu gibi 

göstermektedir. Yaşanan yoksulluk, ekonomik ve psikolojik buhran olduğu gibi 

neredeyse yorum katılmadan resmedilmektedir. Olabildiğince hümanist bir anlatımla 

yaşananların sertliği ve insanların çaresizlikleri olduğu gibi yansıtılmaktadır. Bu akımın 

etkisinde ortaya çıkan diğer bir direniş sineması Fransa da kendine şu şekilde bir isim 

bulmuştur; Yeni Dalga Sineması… 

1.3 YENİ DALGA SİNEMASI 

İtalyan Yeni Gerçekçi sinemaya göre Yeni Dalga sinemasının daha farklı bir 

duruşu ve tavrı vardır. İtalyan Yeni Gerçekçi sinemanın duruşu daha toplumsal konular  

üzerinden gelişip anlatım biçimi kazanırken, Yeni Dalga sinema filmlerinde olaylar daha 

bireye odaklanmakta ve sıçralamalı kesme (jump-cut) gibi farklı kurgu tekniklerinin 

Şekil 1.1 Roma Citta Aperta ( Roma Açık Şehir – 1945 ) 

https://www.criterion.com/current/posts/1356-rome-open-
city-a-star-is-born 

https://www.criterion.com/current/posts/1356-rome-open-city-a-star-is-born
https://www.criterion.com/current/posts/1356-rome-open-city-a-star-is-born


 

 

19 

 

sanatsallığa kavuşmuş üst düzey kullanımından bahsedilmektedir ki izleyiciyi 

anlamsızlığa düşürerek ilgisini çekme amacıyla Hollywood sinema anlatısına karşı 

duruşun teknik yönden ifadesini vererek, Auteur kuramın inşa yapı örneklerini 

benimsemektedir. Yeni Dalga Sineması hem ideolojik olarak hem de toplumsal olarak 

İtalyan Yeni Gerçekçi Sinema anlayışının etkisisiyle oluşmaya başlasa da Yeni 

Gerçekçilikten oldukça farklı içerik ve usluba sahiptir. Aynı zamanda Hollywood klasik 

anlatı sinemasına da öykünür fakat tarzı, deneysel kurgusal buluşları ve gerçekçiliğe 

yaklaşımı çok farklıdır. “Genç yönetmenlerin filmlerinin ortak özelliği dar bütçeli 

olmaları, senaryoyu da yönetmenin yazmış olması, edebiyat uyarlamalarından 

kaçınılması, stüdyo çekimleri yerine sokaklarda yapılan çekimlerin ağırlık kazanması, 

gün ışığının yapay ışığa yeğlenmesi, tanınmış oyuncuların oynatılmaması, çekimler 

sırasında doğaçlamaya da yer verilmesi ve kurgunun yerini uzun planlara bırakmasıydı. 

Sinema, yaratıcının içindeki bir tutkuydu ve çıraklık yaparak değil, ancak yönetmenlik 

yaparak öğrenilirdi. Claude Chabrol'un deyişiyle “film çekiminin teknik yönlerini 

öğrenmek için, dört saat yeterliydi”. Yeni Dalga'nın en önemli özelliği ise siyasal ve 

toplumsal konulardan uzak durmasıdır. Yeni Gerçekçiliğin tersine, “apolitik” bir sinema 

olmasıdır. Çinhindi ve Cezayir savaşları gibi ülkeyi sarsan olaylar, General de Gaulle'ün 

iktidara gelmesine yol açan kurumsal bunalımlar ya da toplumsal çelişkiler, göçmenlerin, 

emekçilerin sorunları, genellikle bu sinemanın ilgi alanı dışındadır.” (Teksoy, 2005, 

s.484-485) 

Yönetmenin bireysel daha doğrusu manipülatif etkisi en aza indirgenerek, 

anlatılmak istenen hikâyenin karakterlerinin bireysel duruşlarının zaman ve mekânsal 

yönden gerçekçi birlikteliği oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu yönden gerçekçiliği 

yakalamaya çalışmaktadır. Mekân ve kurgu tekniklerinin avangard kullanımlarının önemi 

Yeni Dalga’da öne çıkmaktadır. İki aynı dönem akımınsa her şekilde dertleri ortaktır. 

Kamera uyutma görevi üstlenmemekte ve sokağı anlatmakta, göstermektedir. Çerçevenin 

zamansal ve mekânsal boyutu ya da iş birlikleri izleyeni uyuşturmaz aksine uyandırır. 
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A Bout De Souffle (Serseri Aşıklar – 1960); “Truffaut'nun bir sinopsisi üzerine 

Jean-Luc Godard'ın bizzat oluşturduğu bir senaryoya göre anlatılan, Paris fonu üzerinde 

iki amaçsız, mutsuz ve düzen dışı kişinin karşılaşmasıdır küçük bir haydut olan, araba 

çalarak geçinen, bu arada kazayla bir polisi öldüren Michel Poiccard (Jean-Paul 

Belmondo) ve Champs-Eiysees’de gazete satarak ekmek parası kazanan işsiz güçsüz 

turist, Amerikalı Patricia (Jean Seberg). İki genç karşılaşır, tanışır ve sevişirler. Ama 

amaçsızlıkları ve doğuştan mutsuzlukları bu ilişkiyle onulacak gibi değildir. Patricia genç 

adamı polise ihbar etmekten kaçınmaz. O da pisi pisine, yol ortasında vurularak ölür 

gider” (Dorsay, 2010, s.259). 

Film konusu itibariyle her ne kadar Amerikan noir filmlerinin konusuna, etkisine 

öykünüp referanslarına sahip olsada kullanılan teknikler tamamiyle dönüştürülen ve 

ustalıkla işlenen yenilikçi anlatımlara ve yeni bir dile işaret etmektedir. “Tam 1960 

yılında, klasik sinemayı ve onun birçok filmini ve yaratıcısını sevip yıllar boyu yazılarıyla 

savunmuş olmalarına karşın, temelde sinemayı yenilemek, kendi sinemalarını yaratmak 

için yola çıkmış bir avuç genç Fransız gelir ve bu “babadan kalma” sinemaya el koyarlar. 

Serseri Aşıklar, Hollywood kara filminden ödünç alınmış olsalar da çağlarına büyük bir 

uyum içeren gerçek anlamda genç kahramanları, altmış yıl boyu özenle oluşturulmuş 

çekim ve anlatım kurallarına ters düşse de, kendi içtenliğini ve mantığını taşıyan sinema 

dili, serbest ve kurallara uymayan kurgusu, uzun ama kimi zaman çok kısa planları, 

doğaçlamaya yakın oyun biçimi ve tümüyle genç işi temalarıyla, sinema için tam bir 

gençlik aşısı olur” (Dorsay, 2012, s.261). 

Şekil 1.2  A Bout De Souffle - 1960 Jump Cut Kurgu 

http://foundationsofediting.blogspot.com/2015/02/conventions-

and-techniques-jump-cutting.html 

http://foundationsofediting.blogspot.com/2015/02/conventions-and-techniques-jump-cutting.html
http://foundationsofediting.blogspot.com/2015/02/conventions-and-techniques-jump-cutting.html
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Yukarıda filmden görünen sahne sıçramalı kesme kurgu tekniğine örnek bir 

sahnedir. İki plan zamansal olarak filmde devamlı olarak eklenmiştir fakat gerçek zaman 

gibi sürekli değildir. Arasında saniyelerin arttığı planlar sıçratılıp, kesilir ve bir araya 

getirilerek birbirine eklenir. Bu şekilde izleyicide sürekliliği bozan ve dikkat etmesini 

sağlayacak bir etki uyandırılır. Bu uyanışla istenen, izleyicinin ilgisinin sürekli açık ve 

tetikte olmasını sağlamaktır. Toplumsal olarak alt metnine bakıldığında ise uyanmış ve 

gerçekliği arayan insanın perdeye yansıyan simülasyonunu oluşturmaya çalışmaktır.  

Yeni Dalga’nın kendini buluş süreci yazılan sinema ve toplumsal konulu 

eleştiriler ve eleştirmenler tarafından spontane olarak gerçekleşir. Sinema 

eleştirmenlerinin bir araya gelerek yazdığı yazılar, aslında sinemadan önce akımın asıl 

manifestosunu ortaya koymaktadır. Bu manifesto klasik Hollywood sinemasının genel 

geçer kurallarını yok saymaktadır. Eleştirmenler ana akımın dışında olduklarını 

belirtirler. Yani stüdyo sineması ile sınırlı, yapımcı ve senaristlerin (yazar değil senarist) 

hâkimiyetinde bayağı hikâyelerle, tekdüze kurgu ve işlevsiz zaman devamlılığı ile 

anlatılan filmlerin yaratıcılıktan uzak, köleleştiren, düşündürmekten uzak izleyiciye ucu 

açık hiçbir düşünce bırakmayan sinema filmleri yadsınmaktadır. Bu anlayışa karşı çıkan, 

tabuları kırmaya çalışan anlayışta ki sinema tutkunu eleştirmenler Les Cahiers Du 

Cinema adlı makale dergisinde bir araya gelmişlerdir. Sinema sanatı konusunda makale 

ve kritiklere yer veren Cahiers Du Cinema ‘nın kurucuları Jacques Doniol-Valcroze, 

Joseph-Marie Lo Duca ve Leonid Keigel’dir. 1951 Nisan ayında kurulan bu dergi’nin 

editörü ise Andre Bazin’dir. Sinemaya geçiş ise derginin yazarlarının birçoğunun kendi 

özgür düşüncelerini sinemaya aktarabilmek için deneyimli ya da deneyimsiz olarak kendi 

filmlerini zor şartlarda da olsa çekmeye başlamalarıyla gerçekleşmiştir. Fakat yazılarında 

olduğu gibi yönetmen olarak da filmlerinin tarzları bir bütünlük oluşturmamakta idi. “Bu 

yönetmenlerin Cahiers Du Cinema dergisinde yazmaktan başka ortak noktaları oldukça 

azdı. Hepsi sinemayı seviyordu ama uygulayım biçimleri bambaşkaydı. Bazıları bir 

akademizme bağlı kalıyor bazıları insanların ruhsal durumlarını irdeliyor bazıları 

entellektüalizmi benimsiyordu. Bazıları ise siyasi görüşlerini filme yansıtıyordu” 

(Odabaş, 1994, s.282). Yani bazı filmler daha psikolojik bir anlatım tarzına sahipken bir 

başka film daha biçimsel olarak öne çıkmakta yahut daha akademik bir ifade 

göstermektedeydi. Yine de benzer anlayışta olan sinemaları hatta aynı teknik ekibi ve 

oyuncuları kullanma gibi ortak paylaşımları olan Yeni Dalga yönetmenlerinin ve 
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kritikçilerinin ilk akla gelen en önemli isimleri François Truffaut, Jean Luc Godard, 

Claude Chabrol, Eric Rohmer, Jean-Pierre Melville, Jacques Rivette’dir.  

Ellili yıllarda, bu genç ve entelektüel eleştirmen-yönetmenler, 1930’lu-40’lı 

yılların Hollywood film fabrikalarında bant sistemiyle otomobil üretircesine 

üretilmiş olan, ticari garantiyi sağlayan standart kodlarıyla, komedi, western, 

gerilim gibi tür filmlerini ard arda izleyince; bu, endüstri filmlerin ne kadar 

kusursuz ne kadar işlevsel olduğunu görürler. Amerikan tür sinemasının bu 

kusursuzluğuna hayran olan genç Fransız sinefiller, Avrupalı bakış açısıyla 

baktıklarından, bu filmlerden bazılarının ustabaşısının yaratıcılığını. Yani 

yönetmenin izini taşıdığını fark ederler. Standart kalıplar üretilmiş olsalar da tür 

filmlerindeki bu yönetmen izlerinin peşine düşünce de izler onları “Auteur 

Kuramına” götürür” (Kuyucak Esen, 2013, s.39-40)  

Yeni Dalga filmlerinin en büyük kazanımlarından biri Auteur Kuramdır. Auteur 

kuram her ne kadar Yeni Dalga döneminin yükselen Fransız sinemasıyla akıllara gelse de 

sinemanın bir dil olduğu, bir dil gibi işleyerek anlatım kazandığı temeline dayanmaktadır. 

1950’li yılların sonu ve 1960’lı yıllar boyunca öykülü sinema filmlerinin de bir 

dil yetisine sahip olup olmadıkları tartışması giderek yaygınlaşmaya başlamıştır… 

Doğal olarak sinema başlangıçta bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde öncelikle bir 

sanat olma yönünde ilerlemiş ve sonunda kendini kanıtlamıştır. Ancak bu süreç 

içinde sinemayla ciddi bir şekilde ilgilenen kuramcılar ve entellektüeller 

sinemanın aynı zamanda bir dil yetisine benzediğini daha doğrusu bir dil yetisine 

benzediği ölçüde bir sanat dalına dönüşebildiğini fark etmişlerdir (Adanır, 2016, 

s.14-15).  

François Truffaut'nun, Cahiers du Cinema'nın 31. sayısında yayınlanan Une 

Certaine Tendance du Cinema Français (Fransız Sinemasının Belirli Bir Eğilimi) 

başlıklı yazısı, yeni bir sinema anlayışının manifestosu sayıldı. Senaryonun, 

konuşmaların ve türlerin önem kazandığı Fransız sinemasının “kaliteye” verdiği 

aşırı önemi eleştiren, bu sinemanın ticari açıdan verimli olmasına karşılık seyirciyi 

“uyuşturduğunu” öne süren yazı, yaratıcı yönetmen (auteur) anlayışının gündeme 

gelmesinde ilk adım oldu. Hemen belirtmek gerekir ki, benzer bir çıkışı çok daha 

önce Alexandre Astruc (1923) yapmıştı. Astruc, L' Ecran Français dergisinde 

1948 yılında yayınlanan Naissance d'une Nouvelle Avant-Garde: La Camera-

Stylo (Yeni Bir Avangardın Doğuşu: Alıcı-Stilo) başlıklı yazısında, Fransız 

sinemasını, Hollywood sinemasına öykünmekle, ekonomik gerekçelere sığınarak, 

hep aynı çizgiyi izleyen filmler üretmekle eleştirmişti. Sinemanın da resim ve 

roman gibi özerk bir anlatım aracı olduğunu ve Bresson, Renoir, Rossellini, 

Welles gibi büyük yönetmenlerin alıcıyı bir yazarın kalemi kullandığı gibi 

kullandıklarını vurgulamıştı. Film çekmek için teknik bilgiye gerek yoktu. Sinema 

kültürü olan bir kişi, tıpkı bir roman, bir deneme yazarı gibi düşüncesini sinema 

aracılığıyla aktarabilirdi” (Teksoy, 2009 s. 483-484). 
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Sinemanın dili olması fikri başka bir eleştirmen olan Alexandre Astruc tarafından 

kamera-kalem (camera-stylo) terimiyle ilk olarak kendi makalesinde ortaya konmuş 

sonrasında Cahiers Du Cinema yazarları tarafından benimsenmiştir. 

Sinema filminin yönetmene ait olduğu daha doğrusu kameranın bir yazarın kalemi 

işlevine sahip olduğu fikri Yeni Dalga yönetmenlerini ortak noktada toplayan bir kurama 

dönüşmüştür. Burada fark edilen yeni olgu ise bu fikrin başlı başına klasik anlatı 

sinemasının hakimi durumunda olan senaristlerin ve yapımcıların hegemonyasından 

çıkılarak, yönetmenin kamerasını bir dil gibi geliştirerek oluşturması ve bu şekilde söz 

söyleyenin yani filme sahip olma hakkının yönetmene tanınmasıdır. Kamera bir kalem 

gibidir, yazar ise yönetmen olarak filmin tek sahibidir.  

Fransızların yönetmene atfettikleri “auteur” konumu aslında sanat sineması 

içerisinde daha belirleyici olmaktadır. Sanat sineması; yönetmenin bireysel 

kararları, bakış açısı, yaratıcılığı çerçevesinde şekillenen, onun dünya görüşünü 

izleyiciye taşıyan öznel filmleri içermektedir. Popüler sinemanın karşısına 

konumlandırabileceğimiz bu sinemada izleyiciden çok filmin yaratıcısı önemlidir. 

Filmi yaratan kişinin tıpkı bir ressam, müzisyen, yazar gibi anlatmak istediği, 

anlatmazsa varolamayacağı birtakım olaylar, konular, durumlar söz konusudur. 

Yönetmen bunları anlatırken kendine özgü yöntemler kullanır ve popüler 

sinemanın izlediği tür kalıpları yerine özgün, farklı yapılar yaratır. Hollywood 

filmlerinin aksine sanat sineması bu yüzden bireyseldir. Bu bireysellik izleyici 

tarafına da taşınır. İzleyici izlediklerini anlamada ve yorumlamada klasik anlatıya 

göre serbesttir. Filmi izleyen herkes kendi sanatsal deneyimlerine göre 

farklıanlamlar çıkaracaktır. Bu yüzden Avrupa’da sanat sineması izleyicisiyle 

birlikte gelişmiş böylece filmlerin devamlılığı sağlamıştır. Bu filmler sinema 

kulüplerinde popüler sinemanın aksine bir çeşit eğitim ortamında izlenmiş, 

yorumlanmış ve tartışılmıştır” (Büyükyıldırım, 2005, s.46-47). 

“Yazarlar’ın Politikası” kuramı Cahiers Du Cinema yazarları tarafından 

oluşturulan bir başka kuram olmuştur fakat bu kuram “Yaratıcıların Sineması”na 

evrilmiştir. Ama bu evrilme Amerikalı Yazar Andre Sarris tarafından oluşturulmuştur.  

Sarris, Cahiers yazarlarının yaklaşımlarını benimser fakat “Yazarların 

Politikası”nı “Yaratıcaların Kuramı” olarak değiştirir. Nedeni de filmin tümüyle 

kişisel sanat anlayışına dayalı olmasıdır. Ona göre büyük filmler, yönetmenlerinin 

imzasıyla tanınır. Sarris burada, yönetmeni filmin tek sahibi yapmaktadır. 

Gerçekten de öyledir. Görüntü yönetmeninin oyuncunun da filme katkıları vardır 

ama yine de o film o yönetmenindir (Odabaş, 1994, s.284 ). 

Yaratıcıların sinemasında öykü ön planda tutulmamaktadır. İçinde bulunulan 

ekonomik nedenlere dayalı olarak daha ucuza mal edilebilecek hafif kamera, ışık 

ekipmanı olmadan çekim yapılabilecek sahneler, sokaklar kullanılmaya başlanmıştır. 
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Teknik anlamda izleyici sürekli olarak film izlediğinin farkındayken öykü neredeyse 

doğaçlama üzerinden diyaloglarla oluşturulmakta, kurgu tekniği gerçekçi olanı yakalama 

amaçlı kullanılmaya başlanmaktadır. Kurgu öyküyü ya da içeriksel olanı değil, duygunun 

gerçekçi çarpıcı anlarını elde ederek, yaratılmaya çalışılan gerçeğin uzamsal görüntüsünü 

yakalama amacına hizmet etmektedir. Daha doğrusu asıl amaç, görüntüyü yakalamak ve 

karakterlerin duygusal anlarının gerçekçi bir dille gösterilip elde edilmesini sağlamaktır.  

Bu da yönetmenin bireysel anlamda amaçladığı manipülatif olandan ve izleyiciyi 

tekdüzelikten kurtaran bir dili yaratabilme isteğinin kanıtı olmaktadır. Diğer yandan 

yönetmenin yaratmaya çalıştığı gerçekçi dünya, yönetmenin bireysel olarak var olduğu 

kendi dünyasını birebir yakalamaya çalışması için elde ettiği uğraşılarının ifadesi 

olmaktadır. Bu noktada her türlü kurgu tekniği, mekân kullanımı, oluşan diyaloglar 

izleyicinin yönetmenin uzamsal gerçekçiliğindeki dünyasının farkına varması amacını 

gütmektedir. Auteur olarak yönetmen çoğunlukla filmin senaristi yani yazarıdır. Bu 

noktada sinema bir tüketim ürünü değil, irdelenip deşifre edilmesi gereken bir sanat yapıtı 

olarak kabul edilir. Ama bu sanat yapıtının auteur kuram bazında değerlendirilmesi 

dönemin kuramcıları açısından kendi içinde bazı çelişkili ayrılıkları da beraberinde 

getirmektedir. Örneğin, Bazin, Auteur kuramı yazarlık yönü açısından tümüyle 

benimsememektedir. Ona göre, Auteur kuram yanlıları sinemada Sheakspeare’ler, 

Rembrandt’lar görmek istiyorlar. Fakat Yazar-Konu-Yapıt ortaklığının bilincinde 

konunun öneminin yitirilmemesi gerekmektedir. Kişisel anlatı sinemasının (Auteur dilin) 

filmden filme gelişme göstereceğinden kuşkulanmakta ve sinemanın yazın veya resim 

gibi bireysel olmadığının altını çizmektedir. Burada Bazin, Auteur kuram savunucusu 

Astruc ile çelişerek, Yazarların Politikası kuramı ile de tümüyle hemfikir olmamaktadır. 

(Oysaki öğrencisi Truffaut bu politikayı oluşturmakta ve savunmaktadır) Çünkü Bazin 

sinema filminin bir bütün olarak tarih sürecinde başlı başına bir sanat yapıtı olarak 

değerlendirilmesi gerekliliğini savunmaktadır. (Odabaş, 2015, s. 157). Astruc kameranın 

bir usta yazarın kalem gibi kullanılabileceğini savunurken Bazin sadece yazar-yönetmen 

odaklı pratikle sinemanın yazar, konu ve yapıt denkleminde aynı yazı-kamera dilinin 

filmden filme aktarıp taşıyabilmenin ve böylelikle gelişme gösterebilmesinin 

olanaklılığına kuşkuyla bakmaktadır. Auteur kuramın sadece yönetmen odaklı olması ve 

yazarın öneminin vurgulanması dışında sinemanın tarih sahnesinde de sanatsal bir yapıt 

olması durumunun önemine işaret etmektedir. Yıllar sonra Andrew Sarris 1990 yılında 
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yazdığı bir makaleyle Bazin’in sinemanın bir sanatsal yapıt olarak önemini vurgulamasını 

ve aşırıya kaçan Auteurcülüğe yapılan uyarılarına hak vermektedir. Ve makalesinde ilk 

Auteurcü biçem örneği olarak Hitchcock’un Psycho’sunu örnek göstermektedir. 

Kierkegaard tabii ki sinemanın keşfinden çok önce ölmüştü, ancak onun 

shadowgraph1’ları, tıpkı Platon’un mağarası gibi sinemanın gelişini çok önceden 

görmüştü. Yine de yazıma Kierkegaard’dan yaptığım alıntıyla başlamamın nedeni 

onun fikirlerinin geleceği kâhince görmesinden çok daha öte bir anlam taşıyordu. 

1960 yılında, Hitchcock’un Psycho filmindeki ilk auter’cü biçem hakkındaki övgü 

dolu yazıyı yazdığım zaman yarattığım sansasyonu hayal bile edemiyorum… 

Önemli olan, Auteur kuramın, eserin onu yaratanın dışında da var olabileceğini 

ortaya koymasıydı. Eğer birçok iyi fakat çözümlenmemiş film olmasaydı, 

keşfedilmeyi bekleyen bu kadar tanrısal auteur yönetmen de olmazdı” (Sarris, 

2008, s. 327-328-329). 

Diğer yandan dönemsel yeni gerçekçi sinema yaklaşımı da ülkesel olarak 

farklılıklar barındırmaktadır. İtalyan Yeni Gerçekçiliği sinemasına göre Yeni Dalga 

sinemasının konularının toplumsal olaylarla direkt ilgisi olmamaktadır. Örneğin Truffaut 

sineması daha bireyseldir ve aşk, arkadaşlık konuları vurgulanmaktadır.  

Konular ve doğaçlamalarla beraber alt metin olarak bakıldığında Yeni Dalga 

filmleri karakterlerin iç dünyasını ele almaya çalışmaktadır. İç dünyalar isyankâr ve 

özgürlükçüdür. Genel anlamda irdelenen olgular, insanlar arasındaki ihanet, aşkın yıkıcı 

yanı, güvenilen arkadaşlıklardır.  

Bireysellik daha ön plandadır ve sanatsal olan her şey sinema dili yoluyla 

perçinlenerek ulvileşmektedir. Gösterilen herhangi bir sanatsal edebiyat, resim, heykel 

yapıtının planlarının verildiği sahnelerdeki anlam bütünlüğü o yapıtın değerini yüceltecek 

yönde kurgulanmaktadır. Bir kitap ya da heykel ya da tablo özgürlükçü ve üzerine 

düşünülmesi gereken bir yapıyı sembolize etme görevi üstlenir. Kareler, planlar öylesine 

                                                

1Shadowgraph, hava, su veya cam gibi saydam ortamlardaki düzensizliği ortaya çıkaran optik bir 

yöntemdir. Shadowgraph bir akış görselleştirme türüdür. Kaynak: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shadowgraph 
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görüntülerden veya eğlendirme amacından ibaret değildir. Her şey gerçekçi, somut bir 

şekilde sanatsal olanı yaşamın içinde var etmeye odaklıdır.  

Yöntemler konusunda birlik içinde olsalar dahi Yeni Dalga yönetmenlerinin 

birbirinden farklı konularda filmler çektikleri görülmektedir. Toplumsal konulara olan 

eğilimin az olması kendi bireysel ekonomik kökenleriyle örtüşmektedir. “Çoğunun küçük 

burjuva kökenli olması toplumsal konulara el atmalarını engelleyen nedenlerden birisidir. 

Bu yönetmenlerin büyük çoğunluğunun kariyerleri sağlamlaştıkça, gençliğin anarşik 

güdülerine karşı gösterdikleri yakın ilgi de azalma göstermiştir” (Odabaş, 1994, s.286).  

Yeni Gerçekçi anlayışın etkisindeki Yeni Dalga sinema akımının çelişkili 

yönlerinin varlığı, hem bakış açılarının çeşitliliği açısından hem de dönemin yazarlarının 

ve kuramcılarının oluşturduğu kuramlar açısından birbirinden beslenen ve dönemin 

sinemasının gelişmesini sağlayan diyalektik bir yapı oluşturmuştur. Bu diyalektik yapı 

içerisinde Alfred Hitchcock, Orson Welles, John Ford gibi gibi yönetmenler Avrupa’da 

yarattıkları sinema dillerinin etkisiyle auteurleşmişlerdir. Çünkü sinemaları daha önce 

yapılmayanın yapılmasıdır bu açıdan da deneysel ve tektir.  

 

1.4 ANDRE BAZİN 

Andre Bazin’in savaş sırasında psikolojik danışman olarak görev alması savaşı 

birebir yaşamış hatta etkilerine birebir şahit olmuş olduğunu göstermektedir. Bu 

deneyimlerinin ve yaşanılanları bilmesinin sinemada nesnel gerçekçiliğe verdiği önemin 

nasıl oluştuğunu gösteren bir kanıt gibi durmaktadır. Her şeyin ve tüm yaşanılanların 

toplumsal ya da bireysel gerçekçilikle ve açıklıkla gösterilmesi gerekliliğinin savunucusu 

olması boşuna değil gibidir. Andre Bazin için sinema sanatı gerçeğin yoruma 

dayandırılmasından ya da tekrar yorumlanmasından çok var olanı çerçeve içine 

koyabilmekle ilgilidir.  

Arkadaşı eleştirmen P. A. Touchard onun eleştirilerindeki şiirsel duyarlılığa 

dikkat çekerek yorum kapasitesini övmektedir. Konuşurken kekeleyen bu adamın 

bilimsel, felsefi ve soyut terimleri öylesine yerli yerinde kullanarak dinleyenlerin 

fantastik iştahlarını doyurduğunu belirten Touchard, Bazin'in bunu yaparken 

kullandığı alçakgönüllü üsluba olan hayranlığını saklayamamıştır (Bazin, 2000, 

s.7). 
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Gerçeğin gerçekçi görüntüsünü elde edebilmektir amaç. Ama bu görüntüyü elde 

ederken bilinmesi gereken detay Bazin’in şiirsel ya da estetik olana karşıt bir görüş 

içerisinde olmadığıdır.  

Nesnel gerçekçi sinemanın kendi şiirsel ya da estetik bir dilinin olabileceği fikri 

üzerinde savunma yapmak gereksizdir bu noktada. O zaman gerçekçi olan sadece gerçek 

zaman, mekân ya da ses kullanımından ve amatör oyunculardan ya da doğaçlamanın 

spontane yapısına güvenilen noktadan daha bağımsız olabilir. Lirik ya da ekspresyonist 

bir anlatıya sahip olabilir. Bu sav bu şekilde ifadelendiğinde Bazin’in görüşleriyle uyum 

içinde olmadığı yine görülür.  

Bazin’e göre sinema dilinin evrimi dışavurumculuk ve kurgunun hilelerinden 

uzaklaşarak gerçekçilik, mizansen ve derin odak yönünde bir ilerlemeydi. O halde 

Bazin bir gerçekçiydi, ama bu "gerçekçi" sözcüğünü onun kastettiği özel anlamda 

(estetikten çok etik ve psikoloji konusu olarak) anlamalıyız. Eleştirisinin bütünü 

gibi, mizansen kuramı da sanatçı ile izleyici arasındaki insani ilişkiye yoğun 

ilgisine dayalıydı. Bazin'i ilgilendiren belirsiz, soyut bir estetik hüküm değil, 

sanatçı ile izleyici arasındaki bağlantının canlılığı ve dürüstlüğüdür. Onun 

gerçekçiliği, kökleri film aygıtının psikolojisinin derinliklerinde olan ahlaki ve 

etik bir kuraldır (Monaco, 2006, s.14).  

Burada yüzeysel bakışla ortaya çıkan bir çelişki, Yeni Dalga yönetmenlerinin 

kurgu tekniklerinden oldukça yararlanmasıdır. Kurgusal anlamda çok farklı ve zengin bir 

dil geliştirmişlerdir. Belki de asıl önem arz eden aslında dürüst anlatımlı gerçekçiliğe 

nasıl ulaşıldığı olmaktadır. Sonuca bakıldığında Yeni Dalga’nın estetik ve gerçekçiliği 

yakalamaya çalışan kareler bütünlüğünü gösterebilen filmleri Bazin’in samimiyet 

anlayışıyla ters düşmemektedir.  
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O zaman anlatımın gerçeği bozmayan yapısı onu katletmeyip izleyicide 

oluşturduğu etkinin dürüstlüğü ya da verilmek istenen fikrin etik özüne ne derece sadık 

kalındığıyla ifade edilebilir. Örnek olarak Bazin, Nosferatu filmini dışavurumcu olarak 

değerlendirmemektedir. Nosferatu 1922 yılında Friedrich Wilhelm Murnau tarafından 

çekilmiş dışavurumcu korku sinemasının en önemli örneklerinden biri olsa da Bazin’e 

göre filmin gerçekçi bir tavrı bulunmaktadır. Burada tavırdan kasıt montaj tekniklerinin 

kullanımındaki gerçekçi yalın yaklaşımdır aslında. Bazin’e göre izleyiciyle olan 

ilişkisinde Murnau gerçekçiliğe hizmet eden dışavurumcu bir samimiyet kurmaktadır ve 

bunu montaja çok da başvurmadan yapmaktadır.  

Montaj, Nosferatu’da Sunrise’da (Munrau – 1927) olduğundan daha fazla bir rol 

oynamaz. Bu nedenle onun görüntülerinin dışavurumcu olduğu düşünülebilir. 

Fakat bu yüzeysel bir görüş olacaktır. Onun görüntülerinin kompozisyonu 

resimseldir. Gerçeğe hiçbir şey katmaz, onu değiştirmez, onun yapısal derinliğini 

bozmaya çalışmaz (Bazin, 2011, s.37).  

Aynı şekilde Bazin’in gerçekçi anlatıma kattığı önemli sinematografisi açısından 

Yurttaş Kane (1941 – Orson Welles) hayranlığı bilinmektedir. Bu filmin sinema tarihi 

açısından yeri oldukça büyüktür ona göre. Orson Welles’in filmde yarattığı alan derinliği 

(net alan sahası) izleyicinin perdede gördüğü planın odağında bulunan nesne etrafında 

görünen her şeyi inceleyip analiz edebilmesini sağlamaktadır. Bu analiz, geniş mercek 

kullanılarak yapılan çekimin insan gözüne bir armağanı gibidir. Çünkü sinemada insan 

1.4. Citizen Kane – 1941 

https://www.thetimes.co.uk/article/classic-

film-citizen-kane-1941-9clhppcmr  

1.3. Nosferatu - 1922 

http://www.apartmansinemasi.com/nosferatu-

bir-korku-ikonu/ 

https://www.thetimes.co.uk/article/classic-film-citizen-kane-1941-9clhppcmr
https://www.thetimes.co.uk/article/classic-film-citizen-kane-1941-9clhppcmr
http://www.apartmansinemasi.com/nosferatu-bir-korku-ikonu/
http://www.apartmansinemasi.com/nosferatu-bir-korku-ikonu/
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gözü ile kameranın kendisi tek bağlantı aracı olmakta yani görüntü sadece kameranın 

gözünden izleyiciye aktarılmaktadır.  

“Bazin Eisenstein'in “montaj” teorisi yerine, gerçekliği en zengin haliyle 

verebilecek olan “alan kavramını” benimser. “Klasik kesimli” sinema yerine Bazin'in 

tercihi plan-sekans (sürekli çekim, uzun çekim, çekim içinde kurgu) ve alan derinliğini 

kullanan bir sinema anlayışıdır” (Gök, 2007, s.121). Alan derinliği ile kamera planı, odak 

noktası dışındaki her şeyi izleyicinin inceleyebileceği şekilde gösterebilmektedir. “Bazin’ 

e göre Yurttaş Kane sinemanın gerçekçiliğe yüreğini açmasında kritik anlardı. Yurttaş 

Kane İtalyan Yeni- Gerçekçiliğini dört gözle bekledi. Ona göre, alan derinliği ve ayrım 

çekimlerin kullanımı Yurttaş Kane’in en önemli özelliğidir” (Wollen, 2008, s.336). 

“Odak derinliği izleyiciye görüntünün daha yakın görünmesini sağlayacağı için 

gerçekliğe daha çok yaklaşılır. Görüntünün kapsam yapısının bu sayede daha gerçekçi 

olduğu açıktır” (Bazin, 2011, s.50). 

Bazin’e göre fotoğraf, plastik sanatlardan ve resim sanatından farlı olarak nesneyi 

mumyalar, onun çürümesini engeller. Nesnenin yerine geçer.  Zamanı nesne açısından 

anlık olarak yakalar.  Burada nesne fotografik görüntünün kendisi olmakta, zamandan ve 

fiziki uzamdan soyutlanmaktadır. Resim sanatındaki modelin üretimi fotoğrafta tekrardan 

üretilmez, çünkü kendisidir. Model ya da nesne insan faktörü olmadan cansız bir varlık 

tarafından yani mercek, kamera tarafından olduğu gibi anı yakalar. Ve bu ilktir.  

Fotoğrafın gücü resimden farkı nesneleri olduğu gibi gösteren mercekten 

kaynaklanmaktadır. İlk kez ürün ile onu üreten nesne cansız varlıklardan 

oluşmaktadır. Artık olaya insanın yaratıcı müdahalesi söz konusu değildir. 

Fotoğrafçının kişiliği yalnızca çekeceği nesnelerin seçiminde ve amacında etkili 

olmaktadır. Her ne kadar sonuç onun kişiliğini yansıtıyor olsa da, bu, ressamın 

yaptığı ile aynı şey değildir. Bütün sanatlar insanın varlığı ile hayat bulmaktadır. 

Bunun istisnası fotoğraftır. Fotoğraf bizi tıpkı doğadaki bir fenomen gibi etkiler. 

Güzel bir resim bize belki model hakkında çok şey söyleyebilir fakat fotoğraf 

sanatının bıraktığı etkiyi sağlaması olanaklı değildir. Bunun yanında resim 

benzerliğin yaratılmasıdır. Sadece fotoğraf, nesnesinin yerine geçebilecek kadar 

duyarlı bir yaklaşıma ulaşabilir. Fotografik görüntü nesnenin kendisidir. Nesne 

zamandan ve uzaydan soyutlanmıştır. Onun belgesel değeri ne olursa olsun 

üzerinde bir oluşumun niteliğini taşımaktadır. Bu, artık yeniden üretim olmaktan 

çok, modelin kendisidir (Bazin, 2011, s.18-19).  

Sinema ise bu açıdan bakıldığında nesneyi korumamaktadır ve zaman ile 

boyutlanarak kendi dilini oluşturmaktadır  (Bazin, 2011, s.20). Kendi realitesi kendi 

diliyle ortaklaşa oluşur. Sinemanın icadının insanlar üzerindeki ilk etkilerinden biri 
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hayatın tekrar inşasının yaratılabileceği, oluşturulabileceği olasılığına olan inançtır. 

Neredeyse kusursuz birebir aynı olarak yaratılan doğanın replikası. Bu replika sinemayla 

mümkündür. Görüntünün karelerce birleşmesiyle oluşan tekrar üretilen yeni hayat. 

“Gerçekliğin teknik ve mekâniksel yeniden üretimi ondokuzuncu yüzyıldan itibaren 

sinema ile gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Fotoğraf ve fonografın birleştirilmesi tam bir 

gerçekliğin sağlanmasını beraberinde getirmiş ve zamanın geriye çevrilmezliği aşılmaya 

çalışılmıştır” (Bazin, 2011, s.27). 

Yeniden üretilen gerçeklik ile sinema montajla kendine yönetmenlerin 

insiyatifinde farklı yönelimler çıkarmaktadır. Görüntünün yani ekrana düşen nesnelerin 

görsellerinin hangi amaç doğrultusunda ve nasıl kullanılacağına yönelik farklı tutumlar 

oluşur. Bu tutumların zemini bir filmin ne anlattığı mı yoksa nasıl anlattığıyla mı ilgili 

yeni fikirler doğrultusunda oluşan biçemsel gelişmeleri kazandırmaktadır. Bazı 

yönetmenler gerçeği değiştirerek montajla filme duyusal anlık kareler 

kazandırmaktadırlar. İzleyicinin çıkarımlarını kendi kameralarının yönünde manipüle 

ederek gerçekçi yapısını bozmaktayken bazı yönetmenler gerçekçi yapının ahengiyle 

oynamadan, yapısal derinliğini bozmadan var olanı değiştirmeden, katmadan ya da 

eksiltmeden merceğe yansıtmaya çalışırlar. Bu yönetmenler için görünen yani kamera 

aracına girmeden önceki hayat ve doğa uzamsal ve zamansal yönden saygı duyulması 

gereken bir bütünlüğe zaten sahiptir. Sanatsal olan gerçeği değiştirmez, bozmaz ya da 

biçimiyle oynamaz. 

Bazin sinemada yaşanan tarihsel gelişmelerin ve sesli filmlerin ortaya çıkışıyla 

beraber gerçekçi anlayış hileli çekim işlemelerini ve montaj anlatımlarını izleyicinin 

sinemada güveninin sarsılması olarak niteler. “ Eğer filmin estetik açıdan tam olarak 

başarılı olması isteniyorsa bizim hile yapıldığını bilmemize karşın gerçekte nelerin olup 

bittiğini anlamamız gerekir. Asıl mesele seyircinin sinemanın gerçekliğine olan 

güveninin sarsılmasıdır” (Bazin, 2011, s.60).  Montajın kullanım şekliyle perdede olanın 

değil olmayanın mışçasına verilmesi izleyicinin güvenini sarsan hileden başka bir şey 

olmamaktadır. Sinemanın gerçekçiliğine olan inanç yok olmaktadır. Bu hayal gücünün 

gerçekliğidir ve öyküleşmektedir.  

Stüdyo kaynaklı ticari filmlerin yaşanan teknik yönden ses ve renk gelişmelerinin 

ışığında montaj kullanım limitlerinde yalancı, daha çok tüketici duruma gelmiş 
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olduklarından ve nihai noktada estetik gerçekçilikten yoksun olduklarından söz 

edilebilmektedir. Fakat gerçekçi olanın sadece merceğe düşen görüntüyle kıyas edilebilir 

olmasının tartışmaya kapalı olmaması gerekebilir.  Sanatsal olanın gerçekçi yapısal 

derinliğiyle ilgili olan durumu gerçeğin ne olduğu ve nasıl ifade edildiği, gösterildiğiyle 

bağıntılı olmaktadır. İnsanın hayal gücüne dayalı anlatımını göstermeye yönelik sanatsal 

teknik hilelere başvurulması anlatımın dürüstlüğünü perçinlemeye yönelik de 

kullanılabilmektedir. Gerçekçilikten yoksunluğun sanat sayılamayacağı düşüncesi 

sanatsal anlamda dışavurumcu akımın yahut romantik yaklaşımın sinemada var 

olamayacağı düşüncesine denk gelirse gerçeklik arayışının diyalektik yapısı da yok olmuş 

olur. Bu diyalektik yapı, dışavurumcu, sürrreal yahut gotik tasvirli her ifadenin, eserin 

yapının tezat, etkin mizacı üzerinden kurularak aranıp gelişen başka yollu bir gerçeğin 

ifadesidir. O zaman gerçekçi ifadenin varlığı sürreal ya da tezat olanın varlığına bağlıdır 

denebilir.  

“Gerçekçi estetiğe göre sinema hem özü hem görüntüyü; gerçek dünyanın hem 

görünüşünü hem de gerçeğini verebilen ayrıcalıklı bir biçimdir. Gerçek dünya, 

gören ve gösteren görme ustası sanatçının zihnine süzülerek oradan saf bir 

biçimde çıkar ve izleyiciye iletilir. Karşı-Gerçekçi estetik, gerçekliğin 

zenginliğini azaltıp özünü boşaltmakla suçlanır; sinemayı uzlaşımsal bir araç 

yapmaya çalışarak, sinemanın alternatif, daha iyi, daha saf, daha doğru vb. 

olabilme potansiyelini yokeder. Gerçekte bu estetik devasa bir gaflet üstüne 

kurulmuştur: gerçekçi estetikçilere göre gerçek dünyada bir “gerçek” yatıyordur 

ve kamera bunu seçip ayırabilir. Durum gerçekten böyle olsaydı, insanlar bütün 

yaşamları boyunca gerçek dünyada yaşadıklarına göre herkes kolaylıkla 

“gerçek”e ulaşabilirdi. Bu gerçekçi iddia bir el çabukluğuna dayanır: otantik 

deneyim, gerçek ile özdeşleştirilmiştir. Açıklayıcı bir gücü yoksa, bilgi değilse, 

düşünce ürünü değilse gerçeğin hiçbir anlamı yoktur. Farklı insanlar yoksulluk 

gerçeğini yaşamış olabilirler fakat hepsi de bunu farklı nedenlere bağlayabilir: 

neden kimine göre kötü talih, kimine göre doğal kıtlık, kimine göre kapitalizm, 

kimine göreyse Tann'nın isteğidir. Hepsinin yoksulluk hakkında kendine özgü bir 

deneyimi olmuştur, fakat yoksulluk hakkında bildikleri şey birbirinden tamamıyla 

farklıdır. Gerçekçilik gerçekten de, tarihsel gelişiminde olduğu gibi, 

Romantizm’den çıkmadır” (Wollen, 2004, s.148). 
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Bu noktada sanatsal ve samimi hayal gücü, soyut anlam, öykünme gibi ifadelerin 

sinemadaki varlığı gereksinim gibi durmaktadır. Belki bu aşamada montajın hileli teknik 

kullanımının izleyici tarafından görünmez olması tam tersi sanatsal ve devrimsel olanın 

gelişmesine katkıda bulunabilir. Ya da en azından gerçekçi anlayışın karşıtında yer alan 

sanatsal biçimci müdahale veya manipülatif işlem gerçekçi bir sinematografiye işaret edip 

sinemanın gelişmesine katkıda bulunabilir. “Wollen’a göre Yurttaş Kane üzerine yazmak 

bir bakıma sinema üzerine yazmaktır. Bazin’ e göre gerçekçilik geleneğini yeniden ele 

geçirmemizi sağladığı için de önemli bir film Yurttaş Kane. Welles görüntü yönetmeni 

Greg Toland ile işbirliği yaparak aslında görüntüyü işler (manipüle) eder. Ama Bazin alan 

derinlikli sinematografiden dolayı filmi kutsar” (Büker, 2008, s.332). Gerçekçi anlayış 

sinemanın diyalektiğini oluşturan terazilerinden biridir. Bu nedenle sanatsal olarak varlığı 

başka sanatsal anlayış olan formalist yaklaşıma gereksinir. 

İzleyicinin kendisi de gerçektir ve gözleriyle önündeki nesneyi gören duyusu 

mercek aracılığıyla kendisine aktarılmaktadır. Bu noktada gerçekçi görüntünün aslında 

gerçek olmadığı sorunsalından çok mercek aracılığıyla aktarılanın sorgulatan aktive edici 

özelliğidir belki de sorgulanması gereken. Birey manipülatif olmayanın direkt ve dürüst 

olanın kararına kendi varmak isterken kendi hayal gücüne ve kendi inancına yönelik 

hareket etmeyi tercih edebilmelidir. Bu tarz bir hareket ediş merceği ve kamerayı 

konumlandıran yönetmenin tanıdığı özgürlük çerçevesinde gelişmektedir. Bu özgürlükçü 

anlatımı kazandırabilmek, gösterebilmek ya da icat edebilmek kurgu tekniklerinden 

içeriksel anlatıma veya ışık ve nesne kullanımlarına kadar sinemanın sunabileceği 

sanatsal tercihlerle de var olabilir. Örneğin gözle görünenin ifadesinin kesik karelerden 

oluştuğu, sürekliliğinin olmadığı fark edildiğinde yahut insan göz yapısının analiz 

edilerek öğrenilen anatomisi üzerinden kamera mekânizmasında bu göz yapısının 

oluşturulmaya çalışılması bir tercihtir.  Yeni Dalga’nın avangard ve sanatsal anlatımının 

hileli kesme ve sıçramalı montaj kullanımında ilk olarak bu yönde bir keşif denenmiş ve 

istenene ulaşılmış olabilir. Montajın sinemanın gelişimi için ve kendine sanatsal olarak 

yer bulabildiği her döneminde bir “trick” olarak daha doğrusu hileli olarak kullanımı 

amacın dürüst ve gerçekçi ideolojisine katkıda bulunabilmektedir. İdeolojiye hizmet 

edecek yöndeki teknik kullanımlar, ışık ya da makyaj hileleri gerçekte olanı ya da var 

olanı olduğu gibi göstermeyerek gerçeği değiştirmektedir. Burada yönetmenin realitesi 

gerçekten bir adım öndedir, kazanmakta ya da kaybetmektedir. Hayal gücünden 
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beslenerek evrilmekte ya da biçim değiştirmektedir. Filmin kareleri kendi gerçeğini 

bulmaktadır. Daha az gerçekçi, kontrollü görüntüler daha az sinema, daha az sanattır 

düşüncesi sinemanın sınırlarını belki de fazla daraltmaktadır. Yeni Dalga’nın 

kurucularından Andre Bazin’in etkilediği en önemli isimlerden birinin François Truffaut 

olması bu noktada şaşırtıcıdır. Truffaut Yeni Dalga akımının ilk akla gelen 

yönetmenlerinden birisidir. Filmlerinde kullandığı kurgu teknikleri filmlerini gerçekçi 

sinema anlayışından uzaklaştırsa da sanatsal ya da estetik olandan uzaklaştırmaz.  

Truffaut filmlerinde gerçekliğe teknik yönden müdahale ederek gerçekçi duygu ve biçim 

görüntüsünü yakalamaya çalışır, gerçekçi duygu anlatımını yakalamak için keşfe çıkar. 

Gerçekçilik tanımı sinemada izleyici faktörü ele alınarak yapılabilir. Yabancılaştırma 

efektleriyle yahut katarsis sağlanarak izleyicinin ikna edilmesi sağlanabilir. Bu sağlama 

gerçekçi veya formatif anlayışla oluşturulabilir. Önemli olan belki de izleyicinin güven 

duygusunun diğer sanat dallarından çok daha manipülatif bir etkisi ve gücü olan sinema 

perdesinin karşısında savunmasız bırakılmaması gerekliliğidir. Elinde bu gücü 

bulunduran aracı merceğin sahibi olan yönetmen bu bilince sahip olabilmelidir savı bu 

noktada yine kuvvetlenmektedir. 

Sinema uyarmalı ve yabancılaştırarak düşünmeye, tartışmaya zorlamalı ya da 

dikkatini çekip özdeşleşme sağlarken filmin yapısal derinliğini, satır aralarını 

inceletebilmelidir. Belki de sinema bir sanat dalı olarak bu şekilde de tanımlanabilir.  

Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası izleyiciler açısından önem kazanmış gerçekçi 

anlatımın değeri haber alma, yaşananlardan haberdar olma anlamında bir boyut 

kazanmıştır. İtalyan Yeni Gerçekçilik akımının çizdiği gerçekçilik çerçevesi de bu yönde 

kendini tanımlamaktadır. Andre Bazin’in sinemada gerçekçi anlatıma verdiği değer ve 

tanımını bu yönde irdelemesinin yaşanan toplumsal kaynağı da savaşın geride bıraktıkları 

olmaktadır. Bunu zaten “Sinema Nedir?” kitabında Visconti’nin Yer Sarsılıyor (La Terra 

Trema – 1948) filmiyle aynı adı taşıyan bölüm başlığı ile savaşın son dönemlerinde ortaya 

çıkan gerçekçilik akımının ifadesini nasıl verdiğiyle belli etmektedir. Yerin sallanması 

sadece film adı değildir yaşanan savaşın sonrasında insanların gerçek olana ne kadar 

ihtiyaç duyduklarını, eskinin yerle bir olarak yeni, hümanist bir dünya düzenine eşit 

şartlarda yaşayan özgür insan modeline kavuşulması gerekliliğinin iki kelimelik özü 

gibidir. Muhakkak burada şu çıkarım oluşur; Gerçekçi sinemanın saf hammaddesi 

izleyici, manevi ve etik norm, ahlaki olan gibi toplumsal ve idealist temelli bir bakış 
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açısına paralel olarak oluşmaktadır. Tabii ki yine de bu sinema didaktik değildir, ahlak 

nöbetçiliği yapmamaktadır. Ya da buna benzer bir tavır takınmaz. Sade, saf olanı, yaşanan 

her şeyi kendi gerçekçi evreninde yaratarak yakalamaya çalışmaktadır. Bu çaba perdeye 

nihilist ya da olumsuz yönde bir inançsızlıkla yansımamaktadır. Toplumsal saflık ve 

savaş sonrası sokakların umutsuz gerçekçi görüntülerinin yanında beslenen umutlu 

yaklaşım yönüyle İtalyan Yeni Gerçekçiliği filmlerinin ideolojisi Bazin’inki ile 

paraleldir. De Sica’nın Bisiklet Hırsızları için;  

Karşıt değerlerin diyalektik sentezi, sanatsal düzenin ve gerçekliğin biçimsiz 

düzensizliğinin, onun özgünlüğünü ortaya çıkarır nitelikte olması durumunu 

gösterir. Anlamla yüklenmiş olan tek görüntü yoktur. İnsanlara akıldan çıkarılmaz 

ahlaki gerçekliği çok kesin bir şekilde empoze etme amacı taşımamaktadır. Böyle 

bir tutum, gerçekliğin varlıksal belirsizliğine ters düşecektir. Filmde verilen hiçbir 

hareket, hiçbir olay veya hiçbir nesne, yönetmeninin ideolojisini ön plana çıkarıcı 

değildir (Bazin, 2011, S.188). 

Diğer yandan sinemada yönetmenin ideolojisinin ön plana çıkmasının Bazin’e 

göre nesnel gerçekçiliği bozan bir durum olduğu anlaşılmaktadır. Fakat Auteur kuramın 

ortaklaşa savunulan kamera-kalem, yazar-yönetmen ifadesi Bazin için abartılmaması 

gereken bir durumdur. Daha doğrusu Bazin’in Auteur kurama yaklaşımı Yeni Dalgacılar 

kadar kuramın kesin hatları içerisinde yer almamakta daha eleştirel bir bakış açısıyla 

görüşe katılmaktadır. “Ama Bazin’in uyarılarına da kulak vermek gerekiyor, Auteur 

kuram konusundaki aşırılıklara duyarlı olmalıyız. Onun dediği gibi “ Auteur kuram 

sineamanın gizemlerini çözme yolunda son durak olmaktan ziyade bir ilk adımdı””( 

Büker, 2008, s.335). Kurama göre filmin yönetmeni yani filmin yazarı düşüncenin değeri 

ve başlıca amacıyken Bazin için bu amaç ne olursa olsun her zaman filmin kendisi yani 

sanat eserinin kendisidir. “ Bazin ise tümüyle hemfikir değildir. Yazarın kendine özgü bir 

yeteneği var kuşkusuz ama bir de filmin sinema tarihindeki yeri var. Orson Welles’in 

Yurttaş Kane’i (1941) Mr.Arkadin’e (1955) göre üstündür. Bazin yazarların politikası 

yanlılarının Welles, Lang, Renoir, Hawks ya da Rossellini’nin tüm yapıtlarının aynı 

biçem ve anlam özellikleri taşıdığını izlenimi vermelerinden korkuyor. Çünkü Bazin’e 

göre her filmde sinema sanatının bir izi vardır” (Odabaş, 2015, s.157). Auteur kuramın 

önde gelen ismi François Truffaut içinse filmin sanatsal değerinin ölçülmesinde 

yönetmen sadece bir referans standardı değil başlı başına sanat yapıtının etken gücüdür. 
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Sonuç olarak problem ya da analiz edilmek istenen düşünce, sinema sanatının 

gerçekçi olduğu kadar sanat sayılması ifadesinin diyalektik yaklaşımın ışığında   formalist 

sinema anlayışı ile senteze uğrayabileceğidir. Bu diyalektik yapı şudur; A. Bazin’in fikir 

babası olduğu Yeni Dalga akımının öncü ismi François Truffaut ve İngiltere’de film 

çekmeye başlayıp Hollywood yapımcıları tarafından çağrıldıktan sonra sinemasıyla 

önemli bir isim haline gelebilmiş ve hatta Yeni Dalga yönetmenlerini etkilemiş olan 

Alfred Hitchcock’tur. Daha doğrusu iki yönetmenin gerçekçilik konusunda birbirinden 

çok daha farklı tarzda yaklaşımlara ve akımlara yönelik sinema anlayışlarına sahip 

olmalarına rağmen Hitchcock’un biçimci sinema dilinin Truffaut’nun yeni gerçekçi 

deneysel sinemasını etkilemiş olması araştırmanın temel sorunsalı olmuştur. Ama bu 

etkiyi daha önce de belirtildiği gibi pasif bir alıcılık ya da farkındasızlıkla oluşan bir süreç 

gibi değerlendirmek yanlış olur. Etkinin sonuçları filmlerinde bilinçli olarak alınıp 

kullanılan görsel ve teknik işlemeler, karakter kurgularıdır. Bu işlemeler Truffaut 

tarafından kendi sinema diline dönüştürülerek kullanılmıştır. Uslupları farklıdır, sinemayı 

nasıl anlattıkları değişkenlik gösterir elbette ama Truffaut’nun filmlerindeki 

Hitchcockvari etkiler karakter ve çekim benzerlikleri yönünden ortaklık gösterir. 

Dönemsel olarak sadece Truffaut değil başka Yeni Dalga’cı yönetmenler de filmlerinde 

Hitchcocok sinema etkisine bilinçli olarak yer vermiştir. Truffaut sinemasındaki 

Hitchcock sinema dilinin ışığında ortaya çıkarılmak istenen Hitchcock’un alt 

metinlerindeki toplumsal gerçekçi değerlendirmeler ve Truffaut’nun gerçekçi 

yaklaşımındaki semiyotik anlatımlardır. Sanatsal Yeni Dalga akımının ve akıma bağlı 

yönetmenlerin toplumsal ve zamansal koşullara bağlı olarak ortaya koydukları 

düşüncelerinin başka sinema anlayışlarıyla etkileşerek devinim kazandığı görülmektedir. 

Bu kazanımların sonucunda kendi sinema dillerinin avangard, gerçekçi yapısında biçimci 

ve müdahaleci yaklaşımı var eden anlatımlar fark edilmektedir. Tüm bu devinimler Andre 

Bazin’in sinemanın saf gerçekçilik düşüncesiyle ters düşmektedir. Cahiers Du 

Cinema’nın yazar yönetmenlerinin zamanla değişen sinemaları Yeni Dalga sinemasının 

ve Auteur kuramın çelişkili bazı görüş farklılıklarını, değişkenlerini göstermektedir. 
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1.5 FRANÇOİS TRUFFAUT 

 

François Truffaut 6 Şubat 1932 tarihinde Paris’te dünyaya gelmiştir. Çocukluk ve 

gençlik yıllarını zor koşullar altında geçirmiş olması onun sinemasını da Hitchcock gibi 

oldukça etkilemiştir. İki yönetmenin birbirleri ile olan ilişkileri çoğunlukla tezatlıklardan 

dolayı oluşup zamanla kurulan saygı ve hayranlık temeline dayanmaktadır. 

Truffaut 1969 yılında New York Times Magazine ile yaptığı söyleşisinde 

küçükken okuduğu kitap olan Madame Bovary’nin başkarakteriyle kendini 

özdeşleştirdiğini, onun gibi para sorunları olduğunu ve onun aşığıyla buluşması gibi 

kaçarak gizlice sinemaya gittiğini ifade etmektedir ( Bergan, 2010, s.ix ). Truffaut 

hayatında en fazla iki şeye önem vermektedir. Birincisi sinema ve kitaplar ki ona göre 

bunlar hayattan daha önemlidir, ikincisi ise aşktır. Kendi duygusal yapısı çocukluğunun 

ve gençliğinin zorlu koşullarının izlerini taşımaktadır.  

 Filmlerin içine girmeye çok ihtiyacım vardı ve bunu da sinema salonunu yok 

sayabilmek için beyaz perdeye gitgide daha yakın oturarak yapabiliyordum; 

yaşıtım olan küçük seyircilerin aksine kendimi küçük seyircilerin aksine 

kahraman karakterleriyle değil, sakat olanlarla ve daha ziyade hata yapan 

karakterlelrle eşleştiriyordum. Alfred Hitchcock’un tamamen korkuya adanmış 

eserinin beni başından beri büyülediğini anlamak kolaydı (Truffaut, 2015, s.22).  

Nazi işgali sırasındaki Paris dönemine dair birebir yaşadığı çocukluk anıları ve 

sonrasında gençlik anıları onun filmlerinde fazlasıyla kendini göstermektedir. 400 Darbe 

otobiyografik bir film olarak anılmaktadır. Truffaut’nun kendi çocukluğunu anlattığı 400 

Darbe ve gençlik yaşantısının bölümlerinin görüldüğü Stolen Kisses gibi filmleri 

Truffaut’nun yaşantısına dair paralellikler taşımaktadır. Sinema bileti için hırsızlık yapıp 

okuldan kaçarak hayattan kaçış olarak tanımladığı filmlere giden sonrasında okuldan 

alınarak ıslahevine konan Truffaut askere yazdırıldıktan sonra arkadaşları sayesinde 

askerlikten atılır.  

Antoine (Jean-Pierre Leaud) 400 Darbe’de okula gelmemesinin gerekçesini 

açıklarken annesinin öldüğünü söyler. Truffaut ise işgal sırasında öğretmenine 

aslında babasının Almanlar tarafından tutuklandığını söylemişti. Truffaut o kadar 

çok düzmece hasta raporu hazırlamıştı ki, müdür annesini çağırıp ona, oğlunuzu 

artık tutamayız madam, sağlık durumu çok hassas demişti. Truffaut bunun üzerine 

evden kaçmış, metro istasyonlarında, anne babası evde olmayan arkadaşlarında 

kalmış, iki hafta sonra yakalanmış, ve bir ıslahevine gönderilmişti. 400 

Darbe’deki çocuk gibi onun da saçları kazınmıştı. Truffaut’ ya isyankâr gençlik 
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yıllarından geriye hiç silinmeyecek bir otorite kuşkusu kalmıştır (Bergan, 2010, s. 

46). 

Hitchcock ise kısa süreli bir karakol nezarathane deneyimi yaşamıştı. Fakat 

Truffaut’nun ıslahevinde kaldığı, yaşadığı deneyimi çok daha uzun süreli olmuştur. Yine 

de her iki yönetmen de üniformalılardan nefret eder yahut korkarlar. Bu otorite kuşkusu 

onda toplumsal ve siyasal yönden aktif olmanın düzmece olduğuna dair bir görüş 

kazandırmıştır. Kendini ve filmlerini asla toplumsal ya da siyasal görmemektedir. Bu tarz 

olaylara karşı her zaman mesafeli ve apolitik bir duruş sergilemiştir. Hiç oy 

kullanmamıştır.  Buradaki istisnai olarak görülebilecek tek durum ise 1968 yılında vuku 

bulan Mayıs Paris Gençlik Hareketi sırasında yaşananlara kayıtsız kalamamış olmasıdır. 

Türk Sinematek Derneği’nin kuruluşuna katkıda bulunmuş olan  ve İkinci Dünya Savaşı 

sırasında oldukça geniş çaplı bir sinema arşivini Nazi’lerden koruyabilmiş Fransız 

Sinematek’inin kurucusu Henri Langlois’nin dönemin iktidardaki ismi Charles De Gaulle 

yönetiminin kararıyla, Sinematek’ten kovularak tutuklanması sonucu Truffaut, Godard 

gibi önemli sinemacılar durumu değiştirip, protesto edebilmek için Cannes Film 

Festivali’nin iptalini sağlamışlardır. Yine de Truffaut bu hareketi politik bir eylem olarak 

görmemektedir. Kendini de bir eylemci olarak ifade etmez. Onun görüşleri, tavırları 

bireysel olarak kendisine dokunan, üzen etkilerin sonuçları olarak ortaya çıkmaktadır. 

Siyasi bir katkıda bulunmak için değildir. Cannes’ın iptal edilmesi gerektiğini düşünür 

çünkü doğru olan, bireysel olarak hissettikleri bu yöndedir. Solcu kesim öyle istiyor ya 

da anti-kapitalist yaklaşım bunu gerektirir diye düşünmez. Eğer hisleri ve hissettikleri 

karşı çıkmasına neden olursa karşı çıkar. Yaklaşımı bireysel duyguları yönünde eyleme 

dönüşür, toplumsal ya da siyasal hareket unsuruna bağlı olarak harekete geçmez.  

Çünkü yapılması gereken en mantıklı şey buydu. Fransa kepenk indiriyordu. 

Cannes’ın da kepenk indirmesi gerekiyordu. Fransa’nın felç, hükümetin 

darmadağın olduğunu gördüğüme üzülmüş değilim. Ertesi gün festivalin iptal 

edilmesini önerdiğimde, işçilerle bir dayanışma jestinde bulunmak gibi bir 

düşüncem yoktu; öyle olsa Pazar günü mahkemede alelacele yapılan bir 

duruşmada hapse mahkûm edilen dört öğrenciyle daha çok dayanışma içerisinde 

olduğumu hissederdim. Ben sadece, festivalin birkaç gün sonra olayların zoruyla 

askıya alınması yerine, kendi kararıyla son bulmasının onun çıkarına olacağını 

düşünüyordum. Bunu bir askeri darbe olarak görmedim, sadece belirsiz olmayan 

bir durum yaratmak istedim (Bergan, 2010, s. 38-39) 

Yaşanan toplumsal olaylara karşı harekete geçmesi Henri Langlois’ye yapılan 

haksız denebilecek davranışlara müdahaleyi gerçekleştirmiştir. Truffaut kendini akla 
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yatkın siyasi bir reformcu ya da eylemci veya devrimci gibi nitelemese de isyankâr 

karakteri ve bireysel yapısı düşünce ve duygusal yapısına zarar verecek herhangi bir olay 

karşısında adil olmayana karşı savaş açar durumda ortaya çıkmaktadır. Kendi filmlerinde 

ve sinema anlayışında da bu görülür. Filmlerini ilginç ve şaşırtıcı gelse de toplumsal ya 

da sosyal bulmamaktadır. Öyle olmalarını, görünmelerini de istememektedir. Çünkü 

Truffaut didaktik olan, yapay ve baskıcı tutumları sevmemektedir. Bu nedenle onun 

filmleri isyankâr, avangard olarak nitelenirken ve her ne kadar İtalyan Yeni 

Gerçekçiliği’ne paralel zamanlı ortaya çıkan Yeni Dalga akımının kurucusu Andre 

Bazin’i manevi babası olarak görse de onun kadar gerçekçi anlatıma ve kurgu karşıtı 

düşünceye yakın durmamaktadır. Roberto Rossellini sayesinde film çekebilecek güveni 

kazanmıştır. Bunu açıkça ifade etmektedir ama onun yeni gerçekçi anlatım sinema dilini 

benimsememektedir. Daha doğrusu Rossellini’nin sadeliğini öğrense de 

müdahalesizciliğini kullanmaz. Sinemanın sanatsal yönünü avangard anlatım ve aşk 

konularında dile getirmektedir. Öte yandan kendisini askeri hapishaneden kurtarıp onu 

yazma konusunda cesaretlendiren ve eleştirmen olarak yazmaya başlamasına vesile olan 

isim de yine Andre Bazin’indir. Truffaut yönetmen olarak yapılan değerlendirme ile 

eleştirmen olarak yapılan değerlendirmelerin farklı olduğunu belirtir. İkisinin amaçlarının 

farklı noktalardan çıktığı açıktır. Bu yaklaşımla değişmeyen beğenilerinden bazıları ise 

onun Yurttaş Kane, Orson Welles ve Hitchcock hayranlığıdır. Alman işgali sonrası 

yasakların kaldırılmasıyla izlenmeye başlayan her türlü Amerikan filminin ardından 

Yurttaş Kane filmini izleyişini bir dönüm noktası olarak görmektedir. Orson Welles ve 

Yurttaş Kane filminin Andre Bazin için de önemi oldukça büyüktür. Truffaut’ya göre bu 

iki hayran olduğu ismin yani Hitchcock ve Welles’in filmlerinin tek bir sahnesinden 

yönetmenlerinin kim olduğu anlaşılabilmekte, görsel tarzları tek ve taklit edilemez 

olmaktadır (Truffaut, 2015, s.349).  

Burada anlaşılan Truffaut’nun tam ve net bir tavır ile Auteur tanımını Hitchcock 

için yapmış olmasıdır. “Truffaut’yu en fazla etkileyen yönetmenler Renoir, Rossellini  ve 

Hitchcock olmuş; Hitchcock’u eleştirel gözlerde, özellikle de Amerikalı eleştirmenlerin 

gözünde dahi bir yönetmen mertebesine yeniden çıkarmak amacıyla Le Cinema Selon 

Hitchcock adlı bir kitap yazmış” (Bergan, 2010, s.12). Auteur kuramın savunucu ve 

uygulayıcılarından biri olarak Truffaut Cahiers Du Cinema’da yazdığı yazıların 

sertliğinden dolayı provakatör ilan edilmiştir. Yeni Dalgacı birçok yönetmen gibi sinema 
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hayatına eleştiriler yazarak başlamış olan Truffaut, Cannes film festivalinden sahne 

önündaki çiçeklerin filmdeki altyazıların görüşünü engellediği için kaldırılmasını talep 

ettikten sonra kovulmasının ertesi yılı 400 Darbe ile Cannes Film Festivaline yönetmen 

olarak davet edilmiştir.  

                   
 

 

 

 

400 Darbe Truffaut’nun Yeni Gerçekçi anlayışa en uygun, belgesel tarz olarak 

çektiği filmidir denebilir. Kamera dışarıda sokaktadır ve konusu kendisi kabul etmese de 

toplumsal içeriklere sahiptir. Kendisi kesin bir dille filmin toplumsal bir temele ait 

olmadığını söyler ki söylemekte de haklıdır çünkü film onun kendi hayatıdır. “Biri çıkıp 

da filmlerinden birinin toplumsal ya da siyasal bir önemi olduğunu ileri sürecek olsa 

Truffaut böyle bir ‘suçlama’ya’ vargücüyle karşı koyuyordu. ‘Filmlerimde toplumsal bir 

yan yok. Hayır, 400 Darbe’deki hapishane sahnelerinin hiçbir toplumsal anlamı yok… 

Bradbury’nin kitabında (Fahrenheit 451) toplumsal bir eleştiri de olsa, benim filmimde 

hiç yok (Lennon, 1967)’” (Bergan, 2010, s.xviii).  

Truffaut’nun Charles Thomas Samuels’a anlattığı üzere, 400 Darbe’den bir başka 

meşhur sahne, Antoine’ın ekranda görünmeyen psikiyatrla yaptığı görüşme de bir 

doğaçlama ürünüymüş; Leaud soruları (Truffaut sormuş, sonra bir aktris üzerine 

dublaj yapmıştı ), aklına geldiği gibi cevaplamış. Kitaptaki söyleşilerin açıkça 

ortaya koyduğu şeylerden biri de Truffaut’nun oyuncularla çalışma yöntemleridir; 

yönetmen ‘oyuncuları yönetme2 lafına kuvvetle itiraz etmiştir. ‘Ben kimseyi 

yönetmem. Ben kaptan değilim! Sadece onları, onlar için ya da film için iyi olan 

şeye doğru yönlendiririm. (Insdorf, 1981). Birçok filmimin serbest akış 

1.5 Les 400 Coups – 1959 Jean- 

Pierre Leaud 

https://www.programme-

television.org/news-tv/Les-400-coups-

Arte-le-premier-film-de-Francois-

Truffaut-4079180 

https://www.programme-television.org/news-tv/Les-400-coups-Arte-le-premier-film-de-Francois-Truffaut-4079180
https://www.programme-television.org/news-tv/Les-400-coups-Arte-le-premier-film-de-Francois-Truffaut-4079180
https://www.programme-television.org/news-tv/Les-400-coups-Arte-le-premier-film-de-Francois-Truffaut-4079180
https://www.programme-television.org/news-tv/Les-400-coups-Arte-le-premier-film-de-Francois-Truffaut-4079180
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niteliğinde olmasını kısmen açıklayan şey de oyunculara duyduğu sempati ve bu 

doğaçlamacı yaklaşımıdır (Bergan, 2010, s.xx).  

Film çekerken Hitchcock’un aksine çoğu şey doğaçlama olarak 

gerçekleşmektedir. Çekim senaryosu hazırlamaz, oyuncuları yönetmez hatta yönetme 

kelimesine karşı çıkarak sadece yönlendirdiğini dile getirmektedir Oyuncu 

yönlendirmesinde oyuncuların psikolojilerine değer vererek çalışmaktadır. Hassas ya da 

psikolojik sahnelerde etrafta çok fazla çalışanın olmasına izin vermemiştir. Örneğin 400 

Darbe filminin psikolog sahnesi birkaç kişilik ekiple tamamen doğaçlama olarak 

çekilmiştir. Filmin son sahnesinde Antoine’ın kameraya bakışı kazara çıkmış ve Truffaut 

bu sahneyi tesadüfi kazadan doğaçla montaj odasında ortaya çıkarmıştır. Oyuncuların 

replikleri ezberlemesini ya da tam anlamıyla hazır olmalarının ortaya çıkacak performans 

açısından kötü, tutkusuz olduğu kanısındadır. İçerikle oldukça ilgilidir. Konu fazlasıyla 

önem taşır. Şiddeti, aksiyonu sıkıcı bulur. Onun için sıkıcı olmayan şey aşktır. Bütün 

bunlar Hitchcock’un yöntemleriyle ve inançlarıyla taban tabana zıttır. Filmlerini kitaptan 

uyarlayarak çekiyorsa kitaba olabildiğince sadık kalmaya çalışmaktadır. Çünkü kitaplar 

ve edebiyat onun için oldukça önem taşımaktadır. Belki de bu nedenle Fahrenheit 451’i 

çekmiştir. Truffaut’nun tarzına göre oldukça toplumsal ve siyasi bir içeriğe sahip bu 

filmin ya da kitabın konusunda onu etkileyen şeyi şöyle ifade eder: “Bradbury’nin 

icadında çok sevdiğim şey, bir hukuk hayal ederken aynı zamanda onu aşmanın yolunu 

da icat etmiş olması. Bu da kitapları ezberlemektir, ki bence bu olağanüstü bir hiledir” 

(Bergan, 2010, s.17). Bu filmini çekerken Hitchcock’un kendisine öğrettiklerini nasıl 

kullandığını da belirtmektedir: 

Senaryoda gerçekçi olmaya, senaryoyu filme çekerken rüya gibi bir etki vermeye 

çalıştım, sahnelerin her birini, normal olanları bile çekerken Hitchcock’un ustası 

olduğu ve bize de sırrını öğrettiği bir dengesizlik, bir hastalık, bir istikrarsızlık 

yaratmaya çalıştım. Fahrenheit’ta öncelik sistematik olarak görsel yöne özen 

göstermek oldu. Nihayetinde film bir rüyaya benzerse, hepsinden iyi olmuş 

demektir” (Bergan, 2010, s. 18).  

Fahrenheit 451 filmi distopik bir bilimkurgudur. Buna rağmen Truffaut tersi 

hareketle filmi gerçekçi bir rüya gibi kurmaktadır. Çünkü Truffaut sanatta tezatlıklar 

kurmayı, paradoksal bir yapı inşa etmeyi sevmektedir. Ona göre sanatın doğasında 

paradoks vardır. Birebir gerçeğe yaklaşmaya çalışmak sıkıcı ve sanattan uzaktır. Bu 

gerçeklik görüşünde Andre Bazin ile ayrılmakta Hitchcock’a yaklaşmaktadır. Fakat 



 

 

41 

 

birbirinden çok zıt ve farklı yaklaşımlardan bahsediliyor gibi düşünülmemesi 

gerekmektedir. Çünkü Bazin Hitchcock’ un sinemasıyla ilgili şunları ifade etmiştir: 

Hitchcock seyirciyi kandırmaz; ya basit dramatik bir ilgi ya da derin bir ıstırap söz 

konusudur, merakımız tehditlerin belirsizliğinden kaynaklanmaz. Burada söz 

konusu olan, fırtına gibi her tür tehlikenin ansızın ortaya çıkabileceği gizemli bir 

hava değil, aksine kaygan bir yokuşta kaymaya başlayan ve gelecekteki hızı 

kolaylıkla hesaplanabilecek çelik bir kütlenin dengesizliğine benzer bir 

dengesizliktir. Bana kalırsa Hitchcock tarzının anahtarı, tarzı öylesine ona 

özgüdür ki filmlerinin en sıradan görüntülerinde bile sadece bir göz atarak tanırız, 

bu dengesizliğin hayran olunacak derecede belirleyici niteliğindedir (Truffaut, 

2015, s.121).  

Seyirciyi kandırmamak ve gerçekçi olmayan ya da absurd filmlerine rağmen 

sinema dilini fazlasıyla hakiki olaylardan besleyerek oluşturan Hitchcock’un sinemasının 

Bazin ve Truffaut için önemi büyüktür. Zaten Bazin’in asıl önemsediği gerçekçilik 

anlayışı uzamsal yönden nesnelerin kullanımında yaratılan imgesel olmayan 

gerçekçiliktir. Hitchcock sineması yine de biçimci ve imgesel müdahalelerin yarattığı bir 

sinema diline sahiptir. Truffaut ile sinema yapış şekilleri özellikle hem prodüksiyon hem 

de dahil oldukları ülkelerdeki sistem açısından çok farklı olsa da, Hitchcock’u sistem 

adamı ve ticari kaygı taşıyan filmlerin yönetmeni gibi kelimelerle etiketlemek aslında 

Truffaut’ya göre yanlıştır. Truffaut Hitchcock’u bu şekilde nitelememektedir: 

“Hitchcock’un filmlerinin tarzı gitgide daha ciddileşerek göz alıcılığın, dolayısıyla ticari 

kazancın tersine gidiyor. Evet, söz konusu olan hassas bir püritenin, dünyaya abartılı bir 

haşinlikle bakan bir auteur’ün ahlaki tutumudur” (Truffaut, 2015, s. 117).  

Yeni Dalga’nın isyankâr tavrı en belirgin olan yönetmeninin Hitchcock’a 

duyduğu saygı ve hayranlık aslında o kadar da şaşırtıcı görünmemektedir. Hitchcock’un 

sinemasında Truffaut’nun yakalamayı başardığı çoğu özellik, toplumsal ve ahlaki 

çelişkilerin, ikiyüzlülüklerin ortasında yaratılmış masum olup suçlanan, deliren anti 

kahramanlardan oluşmaktadır. Truffaut’nun Hitchcock’un kendisini en fazla yansıttığını 

düşündüğü filmi The Wrong Man’dir (Lekeli Adam). Belki de Truffaut bu filmin, 

Hitchcock’un ahlaki ve duygusal açmazlarını en iyi ortaya koyduğu filmi olarak 

düşünmüştür. Kendi filmlerinden en çok La Mariee Etait En Noir (Siyah Gelinlik) filmi 

Hitchcock filmlerine yakın bulunsa da  (Siyah Gelinlik filminin uyarlandığı kitabın yazarı 

Cornell Woolrich aynı zamanda Rear Window filminin uyarlandığı kitabın yazarıdır.) 
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Truffaut, Hitchcock tarzına en yakın filminin L’enfant Sauvage (Vahşi Çocuk) olduğunu 

belirtmektedir; 

Hitchcock’un kullandığı malzemeden ziyade, çalışma tarzını seviyorum. 

Eleştirmenler gerilim kategorisinde kalan yaptığım her şeyde, özellikle de La 

Mariee Etait En Noir’da Hitchcock etkisi arıyorlar, fakat ben şahsen L’enfant 

Sauvage gibi bir filmde bu etkinin daha bilincindeyim. Bu film aslında bir 

belgesel, Hitchcock filmlerinin benim üzerimdeki etkisi bu filmi belgeselden öte 

bir şey yapmamı sağladı. Ayrıca hikâyeyi belgesel şeklinde çekmiş olsam 

anlaşılacağından daha iyi anlaşıldığına inanıyorum. Hitchcock’ta ne bulduğum şu 

iki soruya verdiğim cevaplardır: İlki nasıl anlaşılacağım, ikincisi nasıl ilginç hale 

getireceğim. Aynı senaryoyu dünyanın dört bir köşesinden elli yönetmene verecek 

olsanız, en iyisini Hitchcock çekerdi. Gelgelelim L’enfant Sauvage’da bu etkinin 

sonucuna dair somut bir şey yok. Filmde Hitchcock’un yapmış olduklarına 

benzeyen tek bir sahne bile yok. Hitchcock’tan sabırla ayıkladığım şeylerin bana 

yardımcı olduğu izlenimini edindim. Hithcock’ta kesinlikle değerli bulduğum şey 

belgesellerden nefret etmesi. Böyle bir duygu hissetmek, sinemayı hayattan daha 

iyi bulmak demektir; Sinema hayatın yoğunlaştırılmasıdır. Çok küçük şeyleri, çok 

küçük durumları alıp çok ilginç hale getirebilirsiniz. Hitchcock’un filmlerinde 

ilgimi çeken şey de bu ( Bergan, 2010, s. 119 ). 

 

1.6 ALFRED HITCHCOCK HOLLYWOOD İLİŞKİSİ 

Andre Bazin’in gerçekçi sinema anlayışının ve sinema hayranı Cahiers Du 

Cinema yazarlarının dönemin baskın ve aşırı ticari Hollywood sinema anlayışına karşı 

tavırları günümüze kadar gelen bir akımın ve kuramın gelişmesinde önemli rol 

oynamıştır. Yeni Dalga sineması, derginin yazarlarının yönetmen koltuğuna geçmeleri 

sayesinde yaşanmışsa da, Auteur kuram yine aynı Fransız yazar-yönetmenleri etkileyen, 

öncesinde Hollywood’daki işin ehli yönetmenleri tanımlayabilmek için geliştirilmiş bir 

perspektiftir. Auteur kuramdan bahsedebilmek için önce Hollywood’a bakmak gereklidir. 

Bu kuram, Amerikan sinemasının derinlemesine incelemeye değer olduğu; üstün 

yapıtların yalnızca ticari pastanın üstünde bir krema tabakası oluşturan kültürlü 

bir elit, yani küçük bir grup yönetmen tarafından değil, çalışmaları dışlanıp 

unutuluşa bırakılmış bir Auteur'ler yığını tarafından yapılmış olduğu inancından 

doğdu.  İkinci önemli etken ise Fransa'da sinemayla entelektüeller arasında her 

zaman var olan yakın ilişkiye bağlı olarak gelişmiş başarılı bir cine-club akımının 

varlığıydı. Cine-club akımı ile bağlantıları olan, Jean-Luc Godard'ın tanımıyla 

"büyük auteur" Henri Langlois'nın kurduğu muhteşem Paris Sinematek'i vardı. 

Sinematek'in politikası maksimum sayıda film göstermek, geleceğin sinemasının 

boy atmasına yarayacak kültürü kurmak için geçmişin ürünlerini tekrar gösterime 

sokmaktı. İşte bu olay Fransız sinemaseverlerine Hollywood'un tarihsel boyutları 

ve her yönetmenin çalışması hakkında eşi görülmemiş bir anlayış derinliği 

kazandırdı. En çok beğenilen Amerikalı yönetmenler içinde Budd Boetticher, 
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Samuel Fuller ve Howard Hawks'dan oluşan bir grup yönetmen adı, başı çeken 

Ford, Hitchcock ve Welles'den hemen sonra geliyordu (Wollen, 2004, s.68-69).  

Bu noktada Auteur kuramı direkt Yeni Dalga akımıyla bağdaştırmamak 

gerekmektedir. Fakat kuramın gelişiminin ve bilinirliğinin Yeni Dalga akımına borçlu 

olduğu söylenebilir. 

Avrupa’da yaşanan 1. ve 2. Dünya Savaşlarının sonuçlarına paralel ekonomik ve 

toplumsal süreçler sinemanın duraksamasında etkili olmuştur. 2. Dünya Savaşının Nazi 

döneminin baskı rejiminde Avrupa’nın sancılı sinema dönemine tezatla Hollywood, bir 

hayli yol kat etmişti. “1920’ler Amerikan Film Endüstrisi için inanılmaz bir büyüme ve 

zenginleşme yılları olmuştu. Film Endüstrisi’nin 1927-28’de sesli filmlere geçişini 

izleyen “sözlü patlaması” 1920’lerin sonuna ek bir pazar artışı sağlayarak ve 

Hollywood’un büyük stüdyolarının egemen konumunu daha da pekiştirerek bu durgun 

döneme son verdi” (Nowell-Smith, 2008, s.259). Nitekim ekonomik buhranın yaşanması 

stüdyoları da etkilemiştir. Yaşanan ani ekonomik kayıpların ve düşüşün atlatılması 

yapılan müdahaleler ile atlatımıştır. “B’ler ve iki film birdenler, stüdyoların ve 

gösterimcilerin Büyük Kriz’in ilk yıllarını atlatmalarına yardım ederken, Hollywood’un 

hayatta kalmasının gerçek anahtarı, hem Wall Street hem de Washington D.C’nin duruma 

müdahalesiydi” (Nowell-Smith, 2008, s.263). Bu tarzdaki büyük ölçekli müdahaleler 

aslında Hollywood stüdyo filmlerine verilen ticari önemin dozajını, ekonomi çarkındaki 

geniş yerini göstermektedir. Krizi atlatarak yoluna devam eden bütün bir Amerikan 

stüdyo yapımları endüstrisinin ciddi bir pazar oluşturarak hakimiyet kurmasının nedeni 

ülkenin ekonomik politikalarının içinde yer alacak kadar önem arz etmesiydi. Her türlü 

müdahale sonucu krizi atlatan Hollywood Avrupa’dan kaçan, sürülen ya da çağrılan 

yönetmenlerin de kendi stüdyo sisteminde film çekmelerine olanak sağlamıştı. Wollen’a 

göre; 

Şurası kuşkusuz ki Hollywood'a duyulan tepki hep abartılmıştır. Ayrım yapılması 

gereken iki nokta vardır. Bunlardan ilki Hollywood'un hiç de öyle başlı başına, 

tamamıyla farklı bir olay olmadığı, ikincisiyse, Amerikan sinemasının geri 

dönülmez ve aşırı biçimde "öteki" olmadığıdır. Her şeyden önce bütün sinemalar 

ticaridir; prodüktör ve para desteği sağlayanlar dünyanın her yerinde aynı 

düşünceden yola çıkarlar. Amerikan filmlerinin temel farkı Amerika pazarını 

olduğu kadar yabancı pazarları da ele geçirebilmiş olmalarıdır. Fransız, İtalyan, 

Japon ya da Doğu Avrupa sinemasının yalnız bir dilimini görüyor, oysa 

Hollywood'a ait geniş bir yelpazeyi izleyebiliyoruz. Yabancı bir sinemayı çok 

fazla izliyor olsak aynı şey sonunda onun da başına gelecek, tıpkı Amerikan 
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filmleri gibi o da dışlanacaktır: örneğin İtalyan komedileri ya da Japon bilim kurgu 

filmleri. Bunun yanı sıra geniş bir Amerikan yönetmenleri grubu önce Avrupa'da 

çalışmıştır: Hitchcock en göze batan örnektir (Wollen, 2004, s.15).  

Bu yönden bir bakış açısıyla Hollywood sinema endüstrisi değerlendirilirse 

varılacak sonuç sadece sinema pazarı için geçerli olmayıp her tür pazarı ve ekonomiyi 

kapsayan yapım ve ürünlerin tabi olduğu, tutulduğu, sistemin bağımsız ve gelişime 

olanak sağlamayan yapısında aranması ve sorgulanması gereken sorunların varlığıdır. 

Yine de sistemin işleyişinin sonucu ya da değil Avrupa’dan gelen yönetmenlerden biri 

olarak Hitchcock Amerika’daki ilk filmini savaşın başlamasının ardından 1940 yılında 

çekebilmiştir. Titanic’i çekme amacıyla gelen Hitchcock, 1940 yılında Rebecca filmini 

çeker. Bu filmden sonra aynı yıl çektiği Foreign Corespondent (1940) filmi ise 

Hitchcock’un Hollywood stüdyo kategori kaidelerine göre adlandırılan ilk filmidir.  

- T: Yeniden Amerikan sinema dünyasına dönelim. Hollywood'un en şanssız 

yönlerinden biri, film yapımının keyfi bir biçimde kesin sınıflandırmalara ayrılmış 

olmasıdır. Yaptığı filmler “A” filmi olarak değerlendirilen yönetmenler vardır. 

Ötekiler “B” ve “C” filmi yaparlar. Bir kategoriden diğerine geçmek çok zordur.  

- H: Evet doğru. Onlar daima aynı çizgi üzerinde kalırlar.  

- T: Varmak istediğim nokta şu: Rebecca gibi kalburüstü ve başarılı bir filmden 

sonra Yabancı Muhabir'i (Foreign Correspondent) yapmanıza oldukça hayret 

etmişimdir. Filmi takdir etmiyor değilim, ama kesinlikle “B” kategorisine ait bir 

film...  

- H: Bunu kolaylıkla açıklayabilirim. Bir kez daha sorun, kadro sorunuydu. 

Bildiğiniz gibi serüven öyküleri ve gerilim filmleri Avrupa'da küçük görülmez. 

Bu tür konular Amerika'da ikinci-sınıf edebiyat olarak değerlendirilirken 

İngiltere'de yüksek itibar görür. Esrarengizlik türüne her iki ülkede yaklaşım 

bambaşkadır. Yabancı Muhabir'in. Senaryosunu tamamladığım zaman Gary 

Cooper'a götürdüm. Ama gerilim filmi olduğu için geri çevirdi. Hollywood'da 

çalışmaya başladığım sıralarda bu davranış o denli yaygındı ki, sonunda hep ikinci 

en iyiyle yetinmek zorunda kalıyordum bu durumda Joel McCrea'yla. Yıllar sonra 

Gary Cooper bana ‘yaptığım bir hataydı, o filmde oynamam gerekirdi’ dedi. 

-  T: Filmin yapımcısı Walter Wagner'di. Öyküyü o mu seçmişti?  

-  H: Evet. Her zaman dış politikayla ilgilenirdi (Truffaut, 1987, s.125-126).  

Bu noktada parantez açmak gerekmektedir. Öncelikle Hollywood stüdyo 

sisteminde “B” yapımı olarak adlandırılan filmler 1930’lu yıllarda ekonomik kriz 

denetimi sırasında ortaya çıkmıştır. Bu dönemde yaşanan buhranı atlatabilmek için bazı 

Hollywood şirketleri ekonomilerini daha düşük ve risksiz yapımlara göre çizmişlerdir. 

Bu tarz planlamaların nedeni zahmetsiz ve maliyeti aza indirgenerek çekilmiş filmlerle 

sinema salonlarına müşteri çekmektir. “Artan ürün talebi, büyük ölçüde B filmleriyle yani 

genellikle altmış dakika kadar süren ve önemli şehir pazarlarının dışındaki ikinci gösterim 
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salonlarında çift program oynatılmak üzere tasarlanan, çoğunlukla hızlı ve çabuk yayılan 

western ya da aksiyon filmleriyle karşılanmaktaydı” (Nowell-Smith, 2008, s.259). “B 

filmi üretimi neredeyse “yoksul işi” teçhizatla sınırlıydı, ama stüdyo sisteminde önemli 

bir öğe haline geldi” (Nowell-Smith, 2008, s.261). Bu bilgiden hareketle Hitchcock’un 

Hollywood’a Titanic adlı bir film çekmesi için çağrılmasından sonra çektiği ikinci filmi 

Rebecca’dan sonra Foreign Correspondent olmuştur. Bu filmi problem kısmında 

açıklanan ideolojik farklılık sebebini oluşturan bir veri olarak gösterilmektedir. Nasyonel 

Sosyalist propoganda bakanı Dr. Goebbels’in Foreign Correspondent filmini sevmiş 

olmasının nedeni belki de propoganda sinemasının ne olduğunu çok iyi bilmesinden 

kaynaklanmaktadır. Truffaut söyleşisinin ilerleyen bölümünde Joseph Goebbels’in filmi 

oldukça beğendiğini ifade etmiştir. (Truffaut, 1987, s.128). Hollywood film yapım 

sürecinde etken yahut direkt etkili olan bazı dengelerin olması ve bu dengelere uyum 

sağlanması koşuluyla film yönetilebilmesi yahut yönetilen filmlerin belli kurallar ve 

sistem içerisinde çekilmeye çalışılması şaşılacak bir durum gibi gözükmemektedir. 

Burada önemli olan aslında tüm bu bilgilerin ışığında Truffaut’nun sinemasında 

Hitchcock sineması izlerinin olduğu iddiasının hala geçerli olabilmesidir. Savaşın 

başladığı yıllarda Truffaut yedi yaşlarındadır. Savaşı yaşayarak geçirdiği zor bir çocukluk 

hayatından sonra sinemaya olan hayranlığı ve saygısıyla izlediği Hitchcock’un 

sinemasının dilinden bilinçli bir şekilde etkilenmiş olabileceği zaten bu araştırmanın 

ivmesini kazandıran savıdır.  

            “T: Sapık'ın deneysel bir film olduğunu söyleyebilir misiniz? H: Mümkündür. 

Beni en çok memnun eden şey, filmin izleyiciyi etkilemiş olmasıdır. Bu, benim 

için çok önemlidir. Konuya aldırmam, oyunculuğa aldırmam. Buna karşılık filmin 

bölümlerine, fotoğraflanmasına, ses düzenine ve izleyiciye çığlık attıracak her 

türlü teknik ayrıntıya büyük önem veririm. Kitlenin ortak heyecanını ve 

duygulanmasını sağlayabilecek bir sinema sanatı kullanımının, bizler için nan 

derece tatmin edici olduğunu düşünürüm. Ve Sapık ile buna kesinlikle ulaştık. 

Belki izleyiciyi harekete geçirecek bir mesajı yoktu ya da oyunculuk yönünden 

olağanüstü bir şey değildi. Ama izleyiciler salt sinemaya özgü bir olayla 

uyarıldılar. T: Evet, çok doğru. H: Bu nedenle, Sapık’ın, öteki filmlerimden çok 

daha yüksek oranda sizin ve benim gibi sinemacılara ait bir film olmasından gurur 

duyuyorum” (Truffaut, 1987, s.278). 
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Hitchcock’un Hollywood klasik anlatı sineması ve ABD propoganda politikası 

içerisinde sistemin istek ve taleplerine paralel çektiği filmlerine rağmen “sinemacılara 

ait” diye nitelendirdiği ve Avrupalı Yeni Dalgacılar tarafından takdir kazanan deneysel 

filmlerinin var olduğu da bir gerçektir. 

Yukarıdaki alıntıya göre Hitchcock’un bireysel görüşlerinin dışında dahil olduğu 

sisteme karşı verdiği bazı tavizlerden bahsedilebilir. Hollywood’a ilk gittiği zamanlarda 

daha ABD güzellemesi yaparak çektiği ya da daha kendini içinde olduğu Hollywood 

sinema sektörüne kabul ettirmeye çalışan bir yönetmenden bahsedilebilir. Amacı, 

görünürde uyum sağlayarak geçirilen savaş yılları ve sonrasında film yapmaya devam 

edebilmektir belki de. Fakat sinemasında daha özgürce hareket edebildiği filmleri hem 

sanatsal hem de kendi Auteur dilinin zenginliği açısından avangard ve yenilikçi 

sinemanın önemli örnekleri arasındadır. Yine de tezat yahut paradoksal gibi görünen 

bilgiler oldukça önem taşımaktadır.  

 

1.7 ALFRED HITCHCOCK VE SANATSAL SİNEMA  

Andre Bazin’in sanatın müdahalesiz olduğu noktada ya da müdahalenin en az 

olduğu noktada sanat sayılabileceğine yönelik düşünceleri, biçimci olarak tanımlanan 

sinema anlayışıyla ters düşer. Yani müdahale olmadan ne kurgudan ne dekupajdan ne de 

sembolik ya da alegorik anlatımların filme yerleştirilmesinden söz edilebilir. Bazin 

doğanın fotojenik olduğunu vurguladığında aslında yapılacak müdahalelere, dokunuşlara 

gerek olmadığını savunmaktadır. Fotoğraf fazlasıyla gerçektir. Gerçek olan ise sanatsal 

olanın kendisidir. Bu yaklaşım sinemanın bir yazın edebiyatı gibi ele alınmasına izin 

vermemektedir. Sinema bir dildir fakat fotoğraf sanatının bir dilidir. O zaman Lumiere 

Kardeşler (The Lumiere Brothers – 1895 ) bir sinema sanatı ise Ay’a Yolculuk (Le Voyage 

Dans La Lune – 1902 ) değil midir? Yeni Dalga’nın kurgusuz ya da dekupajsız bir sinema 

eğilimi olduğu söylenemez. Diğer yandan François Truffaut’nun Bazin’in öğrencisi 

olduğu halde etkilenmiş olduğu (tezde savunulan) Alfred Hitchcock isminin kurguyu ve 

dekupajı fazlasıyla kullanan bir yönetmen olduğu da bir gerçektir.  

Christian Metz Bazin’in fotoğrafın tarafsız ve saf gerçek doğa taklidi 

düşüncesinde gerçek dışının varlığını bulmaktadır. Fotoğrafın uzamsal boyutta kapladığı 
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alanın şu anki zamandan kopuk olmasını ve anda gerçekleşmiyor oluşunu gerçekdışının 

varlığını keşfetmek için kullanır. Yakalan an gerçektir ama gerçeğin izafi zaman 

sürekliliğinden kopmuştur. Bu kopuş yakalanan anın gerçek görüntüsünü fakat şu anda 

var olmayanı vermektedir. Yaratılan daha az gerçek ya da gerçeğe benzer görüntünün 

inandırıcılığı ise devinim sayesinde gerçekleşmektedir.  

Yeterince inandırıcı olabilen bir yeniden canlandırma, seyircinin olaya katılmasını 

sağlamaktadır. Aynı zamanda algısal ve duygusal olan bu katılma, gerçeğin 

kopyasına bir gerçeklik kazandırılmasını sağlamaktadır. Bu bakış açısı 

doğrultusunda gerçeklik izleniminin bir film karşısında neden bir fotoğraf 

karşısında olduğundan çok daha güçlü olduğu sorusu sorulabilir. Bu devinimdir 

(Metz, 2012, s.21).   

Devinimin sağladığı izleyicinin zihinsel olarak katılımıdır. Bu katılım aktif olarak 

düşünmesine imkan verilerek sağlansın ya da sağlanmasın sembolik göstergelerin ve 

kullanılan çağrışımların bilinç düzeyinde yarattığı süreç fotoğraf gibi anlık değil hareket 

halindedir.  Kendi durağanlığı sırasında karşısındaki eylemler döngüsünü izleyen izleyici 

kitap ya da fotoğraftan farklı olarak görsel bir devamlılığın zihinsel olarak etkisi 

altındadır. 

Andre Bazin’e göre fotoğraf bir tür geçmişte kalmış bir gösterinin izidir. 

Canlandırılmış fotoğrafın ya da bir başka deyişle sinemanın da geçmişte kalmış 

bir devinim izi gibi algılanması gerektiği düşünülmektedir. Oysa seyirci, devinimi 

her zaman için güncelmiş gibi algılamaktadır. Bu yüzden Roland Barthes’ın 

sözünü ettiği ve bir fotografik görüntünün amaçlayıp gerçekleştiremediği 

eskidenmiş izlenimi adlı zamansal çelişki devinimin gösterilmesiyle devre dışı 

kalmaktadır” (Metz, 2012, s.22).  

Sinemada devinimi gerçekleştiren şey tüm çekilmiş planlardan elde edilen 

fotoğraf karelerine süreklilik kazandırılmasıdır. Fakat karelerde görünenler imgelerden 

başka bir şey değildir. Zamansal süreklilik ve gerçek boyutlu uzamda bizimle olmayan 

nesnelerin görüntüleri algısal olanı harekete geçirmektedir. Bu geçiş ise aslında zihinsel 

bir eylemdir. Zihinsel eyleme ivme kazandıran imgelerin kullanımında anlam çıkarımının 

oluşmasını sağlayan kurgusal oyunlar yahut sembolik güdümlemelerden bahsedilebilir. 

Pierce’e göre imgeler görüntüsel göstergelerdir (Wollen, 2004, s.134). Ve bu görüntüler 

sembolik anlamlar üretebilmektedir. Sinemanın kendi dilinde gösterenin işaret ettiği 

gösterilen, işaret edilen göstergelerin sembolik açıklamaları yönetmence bir müdahalenin 

de habercisidir. Yerleştirilen gösterge tesadüfi olarak planda yer almamaktadır.  
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Sinemanın simgesel dolayısıyla kavramsal boyutunun varlığını kabul etmek 

özellikle önemlidir, çünkü bu nesnel eleştirinin en temel güvencesidir. Christian 

Metz, Eisenstein'ın Que Viva Mexico’sunun ünlü bir sahnesini şöyle yorumlar: 

Önce zorba hükümdarlarının atlarının nallan altında işkence gördükten sonra 

yalnız başları dışarda kalacak biçimde kuma gömülen üç köylünün acı çeken fakat 

huzurlu yüzlerini tasvir eder. Düz anlamsal bağlamda bu imge adamların acı 

çektiklerini, öldüklerini anlatır. Fakat işin bir yan anlamsal boyutu vardır: 

manzaranın soyluluğu; Eiseinstein'a özgü, üçgen kompozisyonu olan güzel bir 

çekim söz konusudur. Bu ikinci boyutta imge "Meksika halkının soyluluğunu, son 

zaferin kesinliğini, kuzeyden gelen bir insanın sahnenin güneşle yıkanan göz 

kamaştırıcılığına duyduğu bir tür tutkulu aşkı" ifade eder (Wollen, 2004, s.137).  

Bazin bilhassa Eisenstein ve egemen kurgu anlayışına karşı çıkmaktadır. Fakat 

kurgunun ve çekilen karelerin belli bir manipülatif perspektifle seçilerek oluşturulup bir 

araya getirilmesi bu tarz bir sinemayı daha az sinema yapmaktadır düşüncesi pek de 

makul durmamaktadır. Ya da yönetmenin öznel yaklaşımı ile oluşan anlamsal boyutlar 

sinemanın sanatsal yönünü azaltmakta değil belki de aksine arttırmaktadır.  

Sinema yalnızca teknik açıdan gelişim gösterip, büyülü kutu, Daguerreotype2, 

Phenakistoscope3 ve benzeri araçların gelişimiyle ortaya çıkmadı. (Bu sinemanın 

Gerçekçilik Akımı açısından tarihidir.) Sinema aynı zamanda çizgi romanlardan, 

Vahşi Batı gösterilerinden, otomatlardan, ucuz romanlardan, gezginci tiyatro 

temsillerinden, büyüden ortaya çıktı. (Bu da sinemanın anlatım ve harikuladelikler 

tarihidir.) Lumiere ve Melies, Habil ve Kabil gibi değildirler, birinin ötekini yok 

etmesi gerekmez. Sinemanın tek bir boyutunu diğerleri pahasına, tek taraflı geçerli 

saymak çok yanıltıcıdır. Karantinaya alınmış, tek bir öze dayalı, katışıksız sinema 

diye bir şey olamaz (Wollen, 2004, s.138). 

 

                                                

2Dagerreyotipi, gümüş nitratla ışığa duyarlı hale getirilen bakır levhaların, camera obscura içinde 10 ila 

20 dakika pozlanarak, cıva buharına tabi tutulup geliştirilmesiyle fotoğrafik görüntü elde etme 

yöntemidir. Sülfür ile gümüş plaka üzerine işlenmesi esasına dayanır. Kaynak: 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Dagerreyotipi 

 
3Fenakistiskop, ilk animasyon aletlerinden biridir. Zoetrop'tan önce kullanılmıştır. 1830'ların başlarında 

Belçikalı Joseph Plateau ve Avusturyalı Simon von Stampfer tarafından neredeyse eşzamanlı olarak 

bulunmuştur. Phenakistoscope kelimesinin Yunan kökeni göz aldatması gibi bir anlam taşır. Kaynak: 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Fenakistiskop 

 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Dagerreyotipi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fenakistiskop
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. Çünkü görüntü sanatının, gösterme sanatının içeriksel olarak kazanabileceği 

anlatımlar, kazandırılabileceği formlar, yeni biçimler sinemanın sanatsal olarak devinime 

katkıda bulunabilmektedir.  

Diğer kutuptan bakılması gerekirse kurgunun sinemanın tek gerçeği olduğu ya da 

sinemanın kurgudan ibaret olduğu düşüncesinin fazlasıyla dogmatik bir yaklaşım 

olabileceği durumudur. Eisenstein’ın egemen kurgu anlayışının esnetilmesi ve kurgunun 

sinemada önemli bir yeri vardır demek bu açıdan daha ılımlı ve rasyonel bir yaklaşım 

olabilir. Metz’e göre imgelerin art arda sıralanıp düzenlenerek bir söyleve dönüştürülmesi 

sinemadır. İmge tek başına sadece bir fotografik görüntü sunarken anlamlar bütününü 

oluşturacak bir sıralamaya tabi tutulmasıyla ancak bir dilyetisine dönüşebilmektedir 

(Metz, 2012, s.84). Buradaki dilyetisi sinemanın sunduğu teknik imkanlarını ve 

sinematografik anlatım becerisini kullanabilme yeteneğine bağlı olmaktadır. Bu 

yeteneğin ya da yaratıcılığın devamında kullanılmak için yapılan tercihler yönetmenin 

kendi öznel kararı ile gerçekleşmektedir. Alfred Hitchcock filmlerinde gerilimi yaratırken 

izleyicinin beklemediği veya gerçeğe ulaşamadığı olayları meraklarını cezbetmek için 

montaj, kurgu ve biçimsel anlatımlar ile yan anlamlar yaratarak vurgulamaktadır. 

Örneğin, Kuşlar (Birds 1963) filminde her zaman bir muamma olarak kalan kuşların 

kasabaya saldırması bir anda gerçekleşmez. Çeşitli planlardaki kuş anlatımının sembolik 

varlığı yavaş yavaş artan tehditkâr hava içerisinde gerçekleşmektedir. Toplumsal anlamda 

kuşların sembolik birer anlam taşıdıkları düşünülebilir. Kuş imgesi sembolik olarak 

belirli bir anlam yüklense eğer, belki de kuşlar Psycho’da olduğu gibi anaç ve geleneksel 

köklere bağlılığı temsil etmektedir.  Bu temsil güvenilir, tevazu içerisinde, gelenekselci 

ve ahlaki kuralları içerisinde yaşayan kasaba halkının yaşamının tasviridir. Zengin ve 

şımarık Melanie’nin şehirden ayrılıp küçük kasabasında annesiyle yaşayan Mitch’in 

peşinden kasabaya gelmesiyle belki de tehdit başlamış olur. Kuşlar olacakları önceden 

hissetmişlerdir. Melanie Mitch ile karşılaşmamalıdır. Kurallar bunu gerektirmektedir. Bu 

tarz bir yaklaşım ile kuşlar ahlaki ve ananeci bir toplumsal düzeni sembolize etmektedir. 

Zengin, kibirli Melanie’ye kuşların saldırması düzenin devamı ve korunması için 

yapılmış bir eylem olabilir. Hitchcock’un Kuşlar filminde yine kendisinin kurguladığı 

anlam yüklü göstergelerden biri; 
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Bildiğiniz gibi filmde çok sayıda ayrıntı vardır. Bazı küçük nüanslar, filmin 

yaratacağı etkiyi zenginleştirdiği ve filmi kuvvetlendirdiği için kesinlikle 

gerekliydi. Rod Taylor'ı (Mitch) filmin başında bir kuş dükkanında gösteriyoruz. 

Kafesinden uçan kanaryayı yakalıyor ve kafesine koyarken Tippi Hedren'e 

(Melanie Daniels) sizi yaldızlı kafesinize iade ediyorum Melanie Daniels, 

diyordu. Bu cümleyi konuya çekim sırasında ekledim. Ekleyişimin nedeni ise, 

kızın tiplemesine zengin ve yüzeyde bir playgirl’lük katacağını hissetmiş 

olmamdı. Daha sonra martılar köye saldırdığında Melanie Daniels cam telefon 

kulübesine sığınıyor. Burada onu kafes içinde bir kuş gibi gösteriyorum. Bu kez 

yaldızlı kafeste değil, çaresizliğin kafesi içindedir. Ayrıca bu olay, onun oldukça 

çetin geçecek sınavının başlangıcıdır. İnsanlarla kuşlar arasında eski çağlardan 

beri süregelen çatışmanın tersine çevrilmiş şeklidir. Burada insanlar kafesin 

içindeyken, kuşlar dışarıdadır (Truffaut, 1987, s.285).  

Bu tarz süper egosal, sembolik anlatımlarla beraber Hitchcock filmlerinde farklı 

kurgu teknikleri de kullanmaktadır. Kullandığı kurgu teknikleri ile yarattığı anlamlar ana 

hikâyenin aksiyonuna ve filmin gerilimine güçlü bir şekilde hizmet etmektedir.  

Kurgunun sinemadaki görevini tamamladığı görüşüne karşı geliştirilen görüşler 

için Hitchcock’un Arka Pencere (Rear Window) filminin final sahnesi somut bir 

örnek olacak yetkinliğe sahiptir. Katilin evde olmadığı saatte Grace Kelly eve 

girer. Katil beklenmedik bir anda eve dönünce de, onunla boğuşmak zorunda kalır. 

Panikleyen James Stewart polise telefon eder. Katil de karşı dairede James 

Stewart’ı görür; kendisini ele veren kişinin o olduğunu anlar, yanına gelir. James 

S. sandalyeye bağımlı olduğundan, zaman kazanmak için katilin gözüne flaş 

patlatır. Bu sahne Eisenstein’cı kurguyla yaratılmıştır. James Stewart fotoğraf 

makinesinin flaşını, kendini korumak için seri bir şekilde patlatmaya başladığı 

zaman çiğ-beyaz ışık pembeye ve vişneçürüğüne dönüşür, böylece katilin 

görmesini engeller. Silah gibi (ışığın ard arda patlaması silah gibi kullanımı silah 

etkisi yaratmış katili engellemiştir. Fotoğraf Makinesi- Silah anlamı yüklenmiştir) 

ardı ardına flaş patlatılan çekimleri, katilin patlayan flaşa tepki göstermesi içlemli 

yüz plan çekimleri ardışık düzenlemiştir (Asıltürk, 2008, s.115). 
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Kurgunun farklı kullanımlarının ve göstergeci imgesel anlatımın başka 

örneklerine Hitchcock sinemasında sıkça rastlanmaktadır. Hitchcock anlatmak istediğini 

sahnenin ihtiyacı olan en işe yarayacak kurguyu, mekânı, sesi ve teknik ifadeyi bularak 

ya da kendisi icat ederek çekmektedir. Bu yüzden benimsediği tek bir kurgu anlayışı, 

kamera açısı yahut ışık kullanımından bahsedilemez. 

 

1.8 ALFRED HITCHCOCK 

 

Zamanın değiştiği ve geçen zamanın yaşanan toplumsal, ekonomik ve siyasi 

olaylarla insanları, sanatı ve bakış açılarını değiştirdiği bir gerçektir. Eskinin sağlam 

değerlerinin üzerine gelişen, evrimleşen yeni gerçekler, farklı anlatım ve tarzlarda 

değişimi, sanatın devinimini sağlamaktadır. Görünen gerçek artık gerçek değildir. Bu, 

zamanın televizyon programlarından edebiyatına kadar etkisini belli etmektedir. Artık her 

şeyin altında yatan, nedenleri gösterilmeyen ve gerçek gibi duran ama gerçeği 

yansıtmayan eserlerin, yapıtların, insana ait çıkarların ne için olduklarının fark 

edilmesinin zorunluluğu asıl gereksinimdir. Alfred Hitchcock sinemasına bu 

gereksinimle bakıldığında analizler daha farklı anlamlar kazanabilmektedir. Yaptığı 

sinemayla görüneni, akla saçma gelenin altındakileri keşfeden bir sinemaya imza atmıştır. 

Bu bakış perspektifinde onun kamerasından görünenler dogmatik gerçekçilikten uzaktır. 

Onun sineması zamanımızın her şeyin altında yatan nedeni bulmaya, deşifre etmeye 

programlı günümüz insanının psikolojisine daha yakın durmaktadır. Alfred Hitchcock 

1.6 Rear Window  – 1954 Eisenstein Kurgu Örneği 

https://thehitchcockreport.wordpress.com/2010/11/ 

https://thehitchcockreport.wordpress.com/2010/11/
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belki de stüdyo filmlerini bilen, politik olmanın zorunlu olduğu bir sistemde sunduğu 

filmlerinde yaptığı eleştirinin çok açıkça yapılmaması gerektiğinin farkındadır. 

Filmlerinin temel anlam ve yan anlamlarının katmanlı yapısının barındırdığı toplumsal 

gerçeklerin eleştirel, hicivli yapısının kendi sinemasına daha doğrusu sinema 

yapabilmesine zarar vermemesi gerekmektedir. Filmografyası taviz verdiği ve katiyen 

taviz vermediği durumların gözetiminde oluşmuş filmlerinin toplamını içerir.  

         
        
           

 
                                                                 

 

 

Hithcock’un isteyerek ve istemeden yapılmış seçimleri, hayatının birebir gerçek 

yanları olarak şimdi bile bakıldığında oldukça anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir olgu 

olarak durmaktadır. Ve hala günümüzde geçerliliğini koruyan bir savunma ve korunma 

mekânizmasıdır. Hitchcock’un sinemasında iş yaptığı ve yer almaya çalıştığı Hollywood 

empozeli baskın sinema endüstrisinin izleyicilerini oluşturan topluma göre gerçeği 

bulmak için görünenin arkasına bakmak zor olabilmektedir ve bu durumda belki de 

gerçeği anlatmak gerekir. ABD o dönemde hiçbir zaman da olmadığı gibi, filmlerinde yer 

almış olan, kodlanmış gerçekleri açıkça dile getiremez, getirmek de istemez. Hâlbuki alt 

metne bakabilmek bu şekilde o filme gerçekten sahip olabilmeyi gerektirmektedir. Bunun 

için yani izleyicinin korktuğu nokta dışında korkusunun kaynağını bulabilmesi için 

irdelenebilen ve okunması gereken bir sinema yapmak gerekmektedir. Tüm hileli teknik 

oyunların ve hicivlerin dışında derinlikli analitik yaklaşımlarla bakıldığında Hitchcock 

1.7 Alfred Hitchcock 

https://www.filminquiry.com/quick-

guide-auteur-theory/ 

 

https://www.filminquiry.com/quick-guide-auteur-theory/
https://www.filminquiry.com/quick-guide-auteur-theory/
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sineması okunması, çözülmesi gereken gerçekleri olan bir sinema olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Filmlerinde siyasi olanı aksiyonla ve hatta mantıksız görünen,  heyecan 

veren mizansenlerle birleştirip, yaşananları absurd bir şekilde göstererek ve  eylemin 

(buradaki eylem sadece sinema filmindeki eylem olarak değil toplumsal ve siyasi olarak 

ABD’deki insanların dünyada yaşananlarla ilgili olarak yaptıkları ya da yapmadıkları gibi 

bir eylem olarak alınmalıdır) bir parçası haline getirerek anlaşılması, düşünmeyen izleyici 

için bir şey ifade etmeyip, sorgulamayı bilen izleyici için ciddi göndermelere sahip 

toplumsal gerçeklikler üretmektedir.  

Bu dili keşfedip, bir okul gibi niteleyen ise François Truffaut olmaktadır. “ Tıpkı 

Fellini, Bergman ve Bunuel gibi Hitchcock da artık bir okuldur. Zaman ona arka çıkmış 

ve en dikkafalı eleştirmenlerini bile yıpratmıştır. Son tahlilde kazanan Hitchcock 

olmuştur”(Truffaut,1987, s.21).  Truffaut kendi ilham ve akıl hocası olan Andre Bazin’in 

etkisiyle hatta ebeveynliğiyle yetişmiş, ait olduğu vatanının ikiyüzlü olamayacak kadar 

gerçekleri görerek İkinci Dünya Savaşı’ndan çok zor şartlarda çıkmış ülkesinin ve 

ülkesinde gelişen isyankâr, duygusal gerçekçi tavırlarının etkisiyle yetişen Fransız 

sinemasının başka bir toplumsal gerçeğidir. “ Truffaut ıslahevinden tanınmış bir adam, 

sosyal adalet ve reform savunucusu, insancıl gazeteci Andre Bazin tarafından kurtarılmış. 

Bazin müdüre, “ Sinema zevkini okuldan kaçarak edinmiş olsa da bir çocuğun, sinemayı 

çok sevdiği için ıslahevine gönderilemeyeceği” ni söylemiş. O ve eşi çocuğu evlerine alıp 

neredeyse evlat edinmişler” (Bergan, 2010, s.11).  

Bu noktada fark edilmesi gereken birbirine yakın ama çok olaylı dönemleri farklı 

şekillerde yaşamış toplumlar ve o toplumların önemli yönetmenlerinin gerçeği nasıl 

anlatmaya çalıştıklarıdır. Ama bu iki auteur yönetmenin anlatımlarının ortak 

sayılabilecek bir noktası vardır. Dünyalarında yaşananlar toplumlarında ne derece farklı 

koşullar yaratmış ve bunun ifadesi onların kendi sinemalarında ne kadar farklı dile 

getirilmiş olsa da Hitchcock ve Truffaut’nun kesiştikleri nokta sinemanın daha iyi nasıl 

yapılabileceği ve sanatsal olarak ne şekilde geliştirilebileceğine duydukları istekleridir.  

Alfred Hitchcock 13 Ağustos 1899 tarihinde Londra’ da doğmuştur. François 

Truffaut ile aralarında 33 yıllık bir zaman dilimi farkı vardır. Yani bir nesillik bir farktan 

bahsedilebilir. Orta öğrenimini dini (Cizvitlerin yönetimindeki) bir okulda 

tamamlamıştır. Burada aldığı din otorisine bağlı eğitim sürecinin izleri filmlerinde 
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kendini farklı şekillerde göstermektedir. Perdeye yansıttığı karakterler yahut korkuyu 

yaratış şekli bazen dinsel korkulardan ivme kazanarak oluşmaktadır. Örneğin Psycho 

filminde anne teması veya Birds filminde evcil kuşların saldırganlaşması süper egosal 

inanca dayalı sistemin sembolik tehditkâr altyapısını oluşturmaktadır. I Confess (1953) 

filmi her ne kadar Gerald Pratley tarafından sıkıcı bulunmuş, Hitchcock tarzını 

yansıtmamış olduğu düşünülse de, filmde papaz kıyafeti giyerek cinayet işlemiş bir katil 

vardır. Bu gibi detaylar Hitchcock’un dinsel ve geleneksel yapılara karşı bilerek ya da 

bilinçsizce tepkisel olarak yaptığı eleştirileri gibidir. Hitchcock sonrasında mühendislik, 

sanat ve çizim okur. Geçmişinin başka bir travmatik olduğu düşünülen olayı babası 

tarafından eline tutuşturduğu bir kağıtla karakola gönderilmesidir.  

Truffaut: - Bay Hitchcock, 13 Ağustos 1399’da Londra’da doğdunuz. Çocukluk 

yıllarınızla ilgili tek bildiğim şey, polis karakolunda geçen bir olay… Bu öykü 

gerçek mi? 

Hitchcock: - Evet doğru, beş altı yaşlarındaydım sanıyorum. Babam elime kısa bir 

not tutuşturarak beni karakola göndermişti. Polis şefi kağıdı okuyunca, ‘biz kötü 

çocuklara böyle yaparız’ diyerek beni beş-on dakikalığına bir hücreye kapatmıştı” 

(Truffaut, 1987, s.24).  

İlginç bir detay olarak bu olay Truffaut’nun tesadüfi olarak Hitchcock ile 

yaşadıkları benzerlik gösteren ortak bir olaydır. Truffaut ise okuldan kaçmaları dışında 

işlediği suçlar yüzünden ıslahevinde kalmıştır. Bu ortak nokta, sinema açısından rasyonel 

bir denklem oluşturmasa da Truffaut’nun Hitchcock’a duyduğu saygının duygusal 

yönünü ele verebilir. “ Epeyce bilindiği üzere Truffaut da filmlerindeki Antoine gibi ufak 

tefek suçlar yüzünden bir süre ıslahevinde kalmış, ayrıca askerden kaçmış” (Bergan, 

2010, s.116).  

Beş dakikalık bir nezarethane deneyimi Hitchcock’ta hayatı boyunca yaşayacağı 

ciddi bir polis korkusunu oluşturmuştur. Bu polis korkusu yine filmlerinde suçsuz yere 

aranan, yanlış anlaşılmalar silsilesi sonucu polisten kaçan ya da masumiyetini 

inandıramayan karakterlerin vurgusunun başlangıç bölümüdür. Vurguladığı hikâye alt 

metinlerinde kendi geçmişinden gelen detaylar bulmak mümkündür. Diğer yandan 

Hitchcock, filmlerinde içerikten çok hikâyenin nasıl anlatıldığına önem vermektedir. Ona 

göre saf sinema konu ya da konuşan insanlar kareleri değildir, konunun nasıl görsel dile 

dönüştürüldüğüdür.  
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Hitchcock filmlerinde hep aynı, tek bir kurgu yöntemi veya kamera açı tekniği 

kullanmaz. Tekniğini, mekânını, planını uyarladığı kitap ya da oyun ne olursa olsun kendi 

film diline dönüştürerek görsellikle anlama hizmet edecek hale getirir. Bir mekân ya da 

kesme öylesine kurgulanmış yahut rastlantısal değildir. Doğaçlama yoktur. Film sete 

geçilmeden önce onun kafasında bitmiştir. Çekim senaryosu ve dekupaja oldukça önem 

vermektedir.  

Bay Tanner: - Kurgucunun görevi neydi? 

Hitchcock: - Kurgucu senaryoyu çekimden önce çalışıyor. Son filmimi kaba 

kurgulu halde seyrettiğimizde önce kameraman, sonra da kurgucu yorum yaptı. 

Kurgucu kağıt üzerinde çalışıyor, film üzerinde değil. 

A.Farmer: - Çekim senaryonuzun çizimlerin yer aldığı görsel bir senaryo 

olduğunu söylüyorsunuz.  

Hitchcock: - Evet.  

Stanley Irving: Her şey önceden planlandığından çekimler boyunca yönetmenin 

konumu ne oluyor?  

Hitchcock: - Ben ortalıkta gözükmüyorum pek. Sadece planın çekiminin başarılı 

olması için dua ediyorum.  

Peter Hoyle: - Boom operatörünün prova için çok fazla şansı oluyor mu? 

Hitchcock: - Prova için bu şekilde daha fazla fırsat yakalamış oluyor. Hiçbir şey 

doğaçlama değil (Gottlieb, 2014, s.31-32).   

Tüm bu açılardan da görüldüğü gibi sinemasında avangard, Yeni Dalga 

gerçekçiliği ile hiçbir benzerlik gösteren taraf yoktur. Kendi sinemasını sembolik 

anlatımlar üzerinden tanımlamaz, Alman Dışavurumculuğu akımı ile benzerlik 

göstermediğini belirtir. Yine de sineması sembolik göstergeler ve anlatımlarla doludur.  

- Filmlerinizde gölge ve ışık zıtlığı var. Ekspresyonist deneyimden mi etkilendiniz 

yoksa Fritz Lang’ in yapıtlarından mı etkilendiniz? 

- North By Nortwest’ de simgesel olan hiçbir şey yok. Ah evet! Son plan Grant 

ile Eva Marie Sant arasındaki aşk sahnesinden sonra tünele giren tren” (Ve Sinema 

Dergisi, 1987, s.28).  

Dışavurumcu denilmese de gerçeküstücülüğe yakın fantastik sanat anlayışından 

beslenmektedir. En sevdiği ressamlardan biri olan Alman kökenli İsviçreli ressam olan 

Paul Klee’nin Heroic Roses tablosu ile Hitchcock’un Vertigo filminde kullandığı gülün 

ve helezonik bilgisayar efektli kamera anlatımlarının benzerlik taşıdığı düşünülebilir. 

“Hitchcock’un kendini sanatçı olarak tanımladığı bu söyleşide ana referans noktasının 

resim sanatı olması ilginçtir. Anekdotları eğlenceli ve açıklayıcıdır. Auteur olarak ele 

aldığı üç ressamın ismini verir: Rousseau, Van Gogh, Klee; sırasıyla biçimlendirilmiş 
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gerçekçiliğin, anlamlı acının, komik ve felsefi soyutlamanın ustaları” (Gottlieb, 2014, s. 

xix). 

 

      
       

 

 

 

Hitchcock kendi sinema sanatında mantığa yer vermez. Mantığın sıkıcı olduğunu 

ve sanat ile mantığın bir arada yer almalarına gerek olmadığı kanısındadır.  

- Fakat Bay Hitchcock ayrıntılara çok önem verdiğinizi söylüyorsunuz. Oysa 

filmleriniz genellikle mantıksız geliyor. North By Northwest’in başında kimse 

Gary Grant’ ın başına gelen maceraya inanmıyor. 

- Ortalıktan iki-üç saat için kaybolduğunu unutuyorsunuz. Burada oynayan zaman 

etkeni. Bana Vertigo’nun ilk sahnesinde Stewart’ın damdan nasıl indiği de 

soruldu. Yanıtı şu: Apartman yangın merdiveninden indi. Bu sahneyi çekmedim. 

Çünkü çok sıkıcı olacaktı.  

- North By Northwest’ de de Strangers on a Train’de de kahramanın elleri, nasıl 

oluyor da onları ezen ayakların basıncına dayanabiliyor? 

- Size göstereyim… Bu tür sorunları çözümlemem gerektiği zaman eski bir deyişi 

anımsıyorum: Dünya’da hiçbir şey mantıktan daha donuk olamaz. Benim 

mantığım Mormon değildir. Mormonları bilir misiniz? Çocuklar zoru soru 

sorduklarında ‘yok ol’ diye yanıtlarlar. Mantıktan daha önemli bir şey var. O da 

hayal gücüdür. Ve insan ilk önce mantığı düşünürse hiçbir şey hayal edilemez. 

Genellikle senaristimle çalışırken ona bir fikir veririm. ‘Ah imkânsız’ der. Fakat 

fikir iyidir. Mantık iyi olmasa da fikir iyidir. Mantığı pencereden dışarı fırlatırız” 

(Ve Sinema Dergisi, 1987, s.26-27). 

 

1.8. Vertigo - 1958 

Helezonik Efekt 

https://www.diyphotography.

net/alfred-hitchcocks-

vertigo-possibly-first-movie-

use-computer-animation/ 

1.9. Paul Klee  Heroic Roses - 1938 

https://tr.pinterest.com/pin/415246028

123541217/ 

https://www.diyphotography.net/alfred-hitchcocks-vertigo-possibly-first-movie-use-computer-animation/
https://www.diyphotography.net/alfred-hitchcocks-vertigo-possibly-first-movie-use-computer-animation/
https://www.diyphotography.net/alfred-hitchcocks-vertigo-possibly-first-movie-use-computer-animation/
https://www.diyphotography.net/alfred-hitchcocks-vertigo-possibly-first-movie-use-computer-animation/
https://tr.pinterest.com/pin/415246028123541217/
https://tr.pinterest.com/pin/415246028123541217/
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Diğer bir resim sanatı üzerinden yaptığı mantığa ulaşmaya çalışmanın sıkıcılığı 

üzerine dair anekdotu ise şöyledir;  

Sanatın her alanında duygu yaratmaya çalıştığımızı düşünüyorum. Sanat eserinin 

önemi bir tepki uyandırmasıdır. Biri beğendim ya da beğenmedim der demez artık 

gördüğü şeye kayıtsız değildir. Modern Sanat Müzesini gezen genç çiftin 

hikâyesini çok seviyorum. Kafaları karışmış, bir soyut resmin önünde duruyorlar. 

Birden resmin içinden onlara doğru bir parmak çıkar ve “Ben de sizi 

anlamıyorum” der (Gottlieb, 2014, s. 143).  

Hitchcock’un verdiği röportajlarda sorulan sorulara yönelik cevapları bazen 

alaycı, küstahça bazen de oldukça dürüstçedir. Fark edilen ise gerektiği yerlerde asla 

doğruyu söylememektedir. Örneğin kuşlar niye saldırıyorlar denirse bir nedeni yok 

diyebilir. Onun sinemasındaki gizli mizah verdiği röportajlarında da ortaya çıkmaktadır. 

Filmindeki göstergelerin ya da sembolik kodların bilinmesini istemiyorsa kimseye hiçbir 

yerde bir açıklama yapmayabilir ki yapmaz da. Böylece onun sinemasına dair toplumsal 

ipuçları karakter yapısındaki muzurca olan mizah ve yalan gücünden yararlanılarak 

çıkarılabilir. Aslında denebilir ki toplumsal düzenin kilit unsurlarına yönelik araştırmalar 

yapmakla beraber bu unsurları filmine yerleştirerek korkutmayı, kaygılandırmayı, 

dramatik unsurlar yaratabilmek açısından kullanmayı bazen de küçük önemsiz bir 

detaymışçasına göstermeyi sevmektedir.  

Eylemi mekânın bir parçası olarak kullanırken kendi şekillendirdiği toplumsal 

unsurlar göze çarpmaktadır. 

- Rushmore dağı4nı ve Özgürlük Heykelini Amerikan seyircisinin ahlaki 

değerlerini belirtmek için mi, yoksa dramatik dekorlar olarak mı seçtiniz?  

- Dramatik dekor olarak. Benim için sanat demokrasiden önce gelir… Ben eğer 

filmi çok özel bir dekorda çekecekseniz, burdan dramatik olarak yararlanmanın 

zorunlu olduğuna inanıyorum. Yani bir hareket varsa bu özel dekorda, bu hareket 

doğrultusunda gidenin ne olduğunu sormak gerekir (Ve Sinema Dergisi, 1987 

s.24).  

Belki de Hitchcock’un masum olan baş karakterin başına gelen haksız olaylardan 

kaçıp geldiği Rushmore dağını seçmesi bu mekânda final yapması ironi içeren bir 

anlatımdır. ABD’nin masum bireylerine ve başlarına gelen olaylardan sorumlu olanların 

                                                

4Rushmore Dağı: Güney Dakota eyaletindeki, ABD başkanlarından George Washington, Thomas 

Jefferson, Abraham Lincoln ve Theodore Roosvelt’in portrelerinin işlendiği anıt. Bu anıt Amerika Birleşik 

Devletleri'nin dört başkanını gösteren dev heykellerden oluşur. Anıt, heykeltıraş John Gutzon Borglum'un 

ve oğlunun eseridir. Kaynak: https://tr.wikipedia.org › wiki › Rushmore_Dağı_Anıtı 
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ABD Başkanlarının önünde kendi başlarına silahlı bir çatışma yaşamalarına ve 

başkanların izleyip hiçbir şey yapmamalarına dair. Zorlamada olsa Northwest By 

Northwest (1959) filminin sonunda kullandığı Rushmore dağı filmin başından beri kaçan, 

CIA ajanı sanılan, polise gidemeyen ve masum olduğu bir türlü anlaşılamayan Roger 

Thornhill (Cary Grant) karakterinin düşman casuslarla çatıştığı mekândır. Burada bu 

mekânın seçimi bir anlamsız kahramanlık hikâyesinin gösterişli finali için mi uygun 

bulunmuştur yoksa ironik anlamda nedensiz olarak başı belaya giren karakterin dört 

Amerikan Başkanının önünde girdiği ölüm kalım savaşının ana gösterge mekânı olarak 

mı?  

Diğer bir Hitchcock’a özgü toplumsal gerçekçi düşüncenin filmlerinde kilit nesne 

olarak kullanımı  (ki bu sinema dili aracılığıyla yapılan Macguffin’leri yani nesne 

kullanımlarını Hitchcock önemsiz olarak nitelese de) Macguffin’dir. Truffaut ile 

söyleşisinde Hitchcock Macguffin’i şöyle tanımlamaktadır: 

Bildiğiniz gibi Kipling'in öykülerinin çoğu Hindistan'da geçerdi ve Afganistan 

sınırında yerlilerle İngiliz kuvvetlerinin çatışmalarıyla ilgiliydi. Çoğu casus 

öyküsü olup iyi korunmuş bir yerden gizli planların çalınması çabalarıyla 

ilgiliydi. Gizli belgelerin hırsızı, orijinal MacGuffin'di. Böylece Macguffin 

planları ya da belgeleri çalmak veya bir sırrı keşfetmek gibi şeyleri belirtmek 

için kullandığımız bir terim oldu. Bunların ne olduğu önemli değil. Bu nedenle 

mantık yanlılarının MacGuffin'in ardındaki gerçeği bulmaya çalışmaları yanlış, 

çünkü amaç bu değil. Bizi ilgilendiren tek şey, plan, belge veya sır gibi 

malzemelerin filmdeki karakterlere hayati önemde görünmesi gerektiğidir. 

Benim için, yani öyküyü nakleden kişi için bunların hiç önemi yoktur (Truffaut, 

1987, s.129).  

Macguffin’in kendisi için değil filmdeki karakterler açısından önemli olduğunu 

söylese de, Hitchcock’un Notorious (1946) filmi için kullanmaya çalıştığı Macguffin 

şarap şişesine konulmuş uranyumdur. Filmdeki uranyum Macguffin örneğinin 2. Dünya 

Savaşı ve atom bombasının Amerika tarafından kullanılması döneminin alakasız ve 

önemsiz bir detay olduğunu düşünmek mantıksız olmaktadır. Zaten söyleşinin devamında 

Hitchcock hikâyenin ve uranyumun Macguffin olarak yani önemsiz bir şey olarak filmde 

kullanımıyla ilgili yaşadıklarını şu şekilde ifade eder:  
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Yapımcı: Tanrı aşkına nedir bu? diyor. Ben yanıtlıyorum: Bu, uranyumdur. Atom 

bombasını bununla yapacaklar. Yine soruyor: Ne atom bombası? 1944 yılı 

olduğunu ve Hiroşima'dan bir yıl öncesi olduğunu anımsamalısınız. Elimde tek 

bir ipucu vardı. Yazar arkadaşlarımdan biri, bilim adamlarının New Mexico'da 

gizli bir proje üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Öylesine gizliydi ki, bilim 

adamları o bölgeye gittikten sonra bir daha hiç çıkmamışlardı. Ayrıca Almanların 

da Norveç'de birtakım deneyler yaptıklarının farkındaydım. Böylece bu ipuçları 

beni uranyumlu MacGuffin'e getirdi. Yapımcı hayli kuşkucu biri olduğu için, 

atom bombasının öykümüzde temel olması fikrini kullanmayı gülünç buluyordu. 

Öykünün temelinin atom bombası olmadığını, bunun sadece bir MacGuffin 

olduğunu ona anlatarak bu konuya çok fazla önem verilmesine gerek olmadığını 

söyledim. Evet, yapımcıları ikna etmekte başarılı olamadım ve birkaç hafta sonra 

tüm proje RKO'ya satıldı. Bir başka deyişle Ingrid Bergman, Cary Grant, senaryo, 

Ben Hecht ve ben bir paket gibi hep birlikte satılmıştık. Bu uranyumlu MacGuffin 

hakkında size anlatmam gereken bir şey daha var. Notorious (1946) gösterime 

girmesinden dört yıl sonra oldu. Queen Elizabeth gemisinde yolculuk yaparken 

yapımcı Hal Wallis'in yardımcısı olan Joseph Mazen adında biriyle tanıştım. 

Bana, Hiroşima'dan bir yıl önce atom bombası düşüncesini nereden elde ettiğinizi 

hep bilmek istemişimdir. Notorious’un senaryosunu bize teklif ettiklerinde geri 

çevirmiştik. Çünkü atom bombasının bir filme temel alınamayacak kadar aptalca 

bir konu olduğunu düşünmüştük demişti. Notorious’un çekimlerinden önce 

meydana gelen başka bir olay daha vardı. Ben Hecht'le birlikte, Dr. Millikan'la 

tanışmak için Pasadena'daki Kaliforniya Teknoloji Enstitüsüne gitmiştik. 

Amerika'nın önde gelen bilim adamlarından biriydi. Bize çalışma odasını 

gösterdiler, bir köşede Einstein'ın bir büstü vardı. Hiç unutamam. Ona 

sorduğumuz ilk soru şöyleydi: Dr. Millikan, atom bombasının büyüklüğü ne kadar 

olacak? Bize şöyle bir bakmış ve şunları söylemişti: Tutuklanmayı ve benim de 

sizinle birlikte tutuklanmamı mı istiyorsunuz? Sonra bize düşüncemizin ne kadar 

imkânsız olduğunu anlatarak hidrojeni üretmek mümkün olsaydı, ancak o zaman 

bir şeyler olabileceğini söyleyerek sözlerini bitirmişti. Yanlış ipucu üzerinde 

gezindiğimize bizi ikna etmeyi başardığını sanmıştı ama daha sonra FBI'ın beni 

üç ay gözetim altına aldığını öğrendim. Gemideki Mr. Mazen'e dönersek, o 

zamanlar bizim Macguffin’imizi ne kadar aptalca bulduğunu söyleyince şöyle 

demiştim: Tüm bunlar, sizin MacGuffin'e fazla değer biçmekle ne kadar hatalı 

davrandığınızı bir kere daha gösterir (Truffaut, 1987, s.160-161).  

Hitchcock kendi filmlerinde olduğu gibi kendi röportaj ve söylemlerinde de 

çoğunlukla alaycı ve hedef şaşırtıcı bir usluba sahiptir. Söyledikleriyle aslında demek 

istediğinin aksini belirten bir hava verse de, uranyum fikrinin filminde kullanılmasının ne 

kadar önemsiz olduğunu vurgulasa da gerçekte öyle olmamaktadır. Yönetmenlik yaptığı 

Hollywood sektörünün fazlasıyla siyasi ve buyrukçu yapısına karşı kendi savunma 

mekânizmasını kurmuş ve sinemasına da bu savunma yolunu dahil ederek kilit mekân ve 

nesne kullanımlarını önemsizleştirerek hayata geçirmiştir. Kullandığı önemsiz ya da 

önemli motifler sinemasını o kadar da anti rasyonel ve fantastik yapmamaktadır. Kendi 
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öznel diliyle yarattığı anlatımları ve kullandığı kesmeler ve kurgu anlatımları deşifre 

edilerek bakılması gereken bir sinemayı işaret etmektedir. Uranyum önemsizdir, 

Rushmore Dağı sadece eyleme katkısı açısından kullanılmıştır veya Psycho sadece bir 

hız trenine binmiş yolcuları korkutmayı amaç edinmiş bir filmdir. En azından öyle 

olmaları gereklidir. Aksi takdirde Hollywood zaten gerçekçi ve özgün bir sinemayı 

kaldıramayacak kadar siyasi, müdahaleci yahut tehlikeli olabilir. Gerçi Hitchcock taviz 

verdiği filmleriyle benim filmim diye nitelendirdiği kendi filmlerini ayırmak konusunda 

da açık davranabilmektedir. Taviz verme noktası ile kendi istekleri doğrultusundaki 

bileşken yapıyı ip üzerinde yürümek gibi bir iş şeklinde tanımlar. Sorumluluğunun sadece 

kendisine ve sanatına olmadığını, para aldığı yapımcılara ve şirketlere de sorumluluğunun 

olduğunu söyleyerek açıklamaktadır (Gottlieb, 2014, s.45). Bu aynı zamanda iyi bir 

manevra da olabilir; söylenmesi gereken ve kabul edilebilir gibi duran bir manevra… 

Seyircide uyandırılmak istenen duygu yaratımları, manipülatif sinematografik etkilere 

karşı verilen tepkiler Hitchcock’un ulaşmaya çalıştığı sonuçlardır. İzleyicide duygusal 

tepkiler yaratmak ister. Amaçladığı koltuğunda sadece sanat filmi izleyerek entelektüel 

birikimi artan birkaç seyirci değil, kitlesel halde korkan, tepki gösteren ve deşifre edilmesi 

gereken bir sinema deneyimidir. Sanatının doğası müdahaleyi, manipülasyonu, gizlenmiş 

ya da önemsizleşmiş toplumsal gerçek unsurları ve farklı göstergelerin olduğu biçimci bir 

gerçeküstücü anlatımları gerektirmektedir. Tam da bütün bu özellikleriyle Yeni 

Dalga’dan ve Andre Bazin’in gerçekçi, müdahalesiz sinema sanatı görüşünden 

ayrılmaktadır. Fazlasıyla birbirine zıt olan Bazin ile Hitchcock’un saf sinema anlayış 

farklılıkları iki farklı kutup noktaları gibi durmaktadır.  
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Charles Thomas Samuels 1972 yılında Hitchcock ile yaptığı söyleşisinde tam 

olarak Bazin’in keskin hatlarıyla ilgili sorularını yöneltir: 

– Mesela Andre Bazin, derin odaklı çekimlerin ve plan sekansların izleyiciyi 

izlediği filmde nelere daha çok dikkat etmek istediğini seçme konusunda serbest 

bıraktığını ve böylece izleyicilerin tercih etmiş olduklarından bahsediyor. 

– Bir dinleyici duyacağı notaları seçme yetkisine sahip mi? Eğer seyirciyi 

seçmekte serbest bırakıyorsanız tiyatro yapıyorsunuzdur, sinema değil. 

– Seyirciyi serbest bırakma konusunda başka bir şeyden söz etmek istiyorum. 

Yeni gerçekçiliğin tarafsız, belgeselimsi tarzı hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Bisiklet Hırsızları filmi mesela?  

– Çok güzel bir film; fakat bir takip filminden farkı yok. 

– Ancak vurgu etki yaratmak da değil; daha çok içinde bulunulan duruma 

yansıyan sosyal gerçeklerde.  

– Evet ama De Sica seyirciye genelevleri, aşevlerini vb. gösteriyor.  

– Fakat her durumda keskin bir şekilde tanımlanmış bir duygu yaratmak için değil. 

Bir panorama yaratılıyor. Bu sizin amaçladığınız bir şey değil. Demek istediğim, 

bir estetik problemi çözmeye ya da onu akla getirmeye aldırmadan bir sosyal 

gerçekliği belgelemeyle ilgilenmiyorsunuz.  

– Sıradan seyirci açısından dramatik etki başka nerede? Unutmamalısınız ki, 

Bisiklet Hırsızları İtalyan seyircisinin ilgisini çekmeyi başaramamıştı (Gottlieb, 

2014, s.160). 

Yaratılmak istenen dramatik etki, sosyal gerçekler ve sıradan izleyici 

betimlemeleri aslında konunun ne olduğunu fazlasıyla şekillendiriyor. Amaçlanan farklı 

hedefler doğrultusunda sinema anlayışları ve sinema sanatının ne olduğu farklı görüşler 

kazanmaktadır. İzleyiciye müdahalesiz, kurgunun en aza indirgendiği bir film göstermek 

mi sanat filmini ifade eder yoksa sinemanın kurgu ile oluşan bir dil olduğu ve izleyicide 

yaratılmaya çalışılan reaksiyon mu sanat filmini ifade etmektedir? İki tezat uç noktadan 

hareket etmek dışında daha ılımlı bir bakış açısında Truffaut’yu ve sinemasını bu noktada 

incelemek gerekmektedir. Hitchcock aynı söyleşisinde Truffaut’nun en çok kendi 

sinemasında yarattığı öznel tekniği takdir ettiğini söyler ve bunun sinema olduğunun, yani 

karakterlerin zihnini imgesel olarak izleyicide yaratabilme gerekliliğinin sinema 

olduğunun bilgisini verir (Gottlieb, 2014, s.157).  
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BÖLÜM 2. YÖNTEM 

 

Araştırma Modeli 

Araştırmanın bu bölümü Alfred Hitchcock ve François Truffaut’nun sinema 

dillerine yönelik bilgileri, örneklemi oluşturan Truffaut filmlerinde görülen etkilerin 

kaynaği olan Hitchcock filmlerine yönelik toplumsal gerçekçi verileri, okunan Hitchcock 

kaynaklı etkilerin Truffaut filmlerine nasıl yansıdığına yönelik niteliksel araştırma ve 

analizleri içermektedir. Truffaut filmlerinde görülen Hitchcock etkileri iki yönetmen 

üzerinden karşılaştırmalı film analizi yöntemiyle bulunmaktadır. Film analizi 

karşılaştırmaları ile Truffaut’nun Hitchcock filmlerindeki karakter benzerlikleri, tematik 

ve içeriksel konu benzerlikleri, mekan seçim benzerlikleri, teknik çekim benzerlikleri, 

sembolik anlam bütünlüğü sağlayan sinematografik anlatımları ortaya konmaktadır. 

 

Araştırma Soruları: 

1. Alfred Hitchcock ve François Truffaut’nun birbirine tezat ve ayrı uçlarda 

görünen sinema anlayışlarına rağmen Truffaut sinemasında Hitchcock 

sinemasına dair etkiler var mıdır? Varsa nasıl ve ne şekilde yer almıştır?  

2. François Truffaut’nun Yeni Dalga akım sinemasına uygun üslubu değişmeden 

filmlerinde Hitchcock sinema dil benzerlikleri nasıl var olmaktadır?  

3. Andre Bazin in etkilediği Yeni Dalga akımının önemli isimlerinden François 

Truffaut’nun kendi akım ve direnişçi sinemasına tezat oluşturan Hollywood 

stüdyo sinemasının yönetmenlerinden Hitchcock’un filmlerinin etkisinde 

kendi diline evrilmiş filmler çekmesi onun sanatsal yönünü nasıl ortaya 

çıkarmaktadır? 

4. Bu iki Auteur yönetmen uslupsal ve estetiksel farklı sinema anlayışlarına 

rağmen ortak kaygıları olan sinemanın nasıl bir sanat olması gerektiği 

konusunda neden ve nasıl önem arz eder? 
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Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni Alfred Hitchcock ve François Truffaut filmlerini 

kapsamaktadır. Alfred Hitchcock ve François Truffaut ilk filmlerini kısa metraj olarak 

çekmişlerdir. Hitchcock’un 1922 ve 1967 yılları arasında çektiği filmlerinin sayısı 72’dir. 

Truffaut 1955’ten başlayarak öldüğü yıl 1983’e kadar ki döneme 28 film sığdırmıştır. İlk 

uzun metraj filmi olan 400 Darbe 1959 yılında çekilmiştir.  

İki yönetmenin özellikle Hitchcock’un filmografisinin oldukça geniş olmasına ve 

Truffaut’nun film perspektifinin zenginliğine rağmen evreni daraltmak için seçilen 

filmler araştırmanın asıl amacına hizmet eden yani Hitchcock etkilerinin 

gözlemlenebildiği filmler olmuştur. Truffaut’nun Shoot The Piano Player, Jules et Jim 

ve Vivement Dimanche filmleri örneklem filmler olarak seçilmiştir. Örneklem filmleri 

Yeni Dalga sinemasının avangard yapısına göre kendi Truffaut tarzını oluşturmuş 

filmlerdir. Seçilen Truffaut filmlerine etki etmiş olduğu ileri sürülen Hitchcock’un 

örneklemi oluşturan filmleri ise Psycho ve Vertigo olmuştur. İki filmde Hitchcock’un en 

çok bilinen filmlerindendir. Bu film seçimleri hem bireysel olarak yapılan analizlere hem 

de dayanak olarak bulunan tek, yabancı makale kaynağına göre belirlenmiştir. 

Filmlerdeki uslup farklılıklarına rağmen paralel olan anlatımların ve benzerliklerin 

bulunması tezin amacıdır. Karşılaştırmalı film analizi yöntemi ile sinematografik etkileri 

ve benzerlikleri içeren sahne ve anlatımlar üzerinden tezin iddia ettiği sav 

desteklenmektedir.  
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Vertigo filmi Hitchcock’un ilk akla gelen önemli filmlerinden biridir. 1958 yılında 

vizyona girmiştir. Yükseklik korkusundan kaynaklı baş dönmesi (Vertigo) yaşadığı için 

görevinden istifa etmiş dedektif John Ferguson (James Stewart) eski arkadaşı Gavin 

Elster (Tom Helmore) tarafından karısını takip etmesi için tutulur. Karısının Madeleine 

Elster – Judy Barton (Kim Novak) nerede, ne yaptığını öğrenebilmek istemektedir. Aynı 

zamanda eşinin uzak bir akrabasına olan takıntılı ilgisinden bahseder. Filmin devamında 

John, Madeleine’e aşık olur. Film Madeleine’in olduğu tüm sahneler ve planlarda garip 

bir gerçek dışılık ve büyülü bir atmosfer yaratır. Madaleine’in ilk intihar girişimi başarısız 

olur çünkü John son anda suya atlamasına engel olur fakat ikinci intihar girişimi yani ünlü 

çan kulesinden atlama sahnesi ile Madeleine’in kuleden düştüğü görülür ve John 

yükseklik korkusu nedeniyle müdahale edemez. Filmin devamında John, Madeleine’e 

çok benzeyen tezgâhtar kız Judy ile tanışır ve benzerliğinden dolayı travmatik bir sarsıntı 

yaşar. Judy’i gittikçe eski aşığına dönüştürmeye çalışır. Fakat bu dönüşüm süreci 

gerilimin dozunu arttırmakla kalmayıp sır gibi görünen gerçeklerin ortaya çıkmasına 

neden olur. Ortaya çıkan gerçekler ise, Madeleine aslında ölmemiştir ve her şey başından 

itibaren düzmece bir plandan ibarettir. Bu planı asıl yapan ise John’un arkadaşı Gavin 

Elster’dan başkası değildir. Bu planın bir parçası olan Madeleine’in Judy’den dönüşümü 

sırasında yaşadığı karambol duygularını gizleme çabası karşılığında John’un yaşadığı 

Hitchcock ifadesiyle bir anlamda nekrofili duyguları filmin Psycho kadar rahatsız edici 

ve korkutucu bir hal almasına neden olur. Çözülen sırlarla beraber tekrar aynı çan 

kulesine gelindiğinde John ve Judy ya da Madeleine için başka çözülme anları mevcut 

olur. Korkularından kurtulan John ve kendi içsel korkusu nedeniyle çan kulesinden 

atlayan Madeleine’in gerçek ölümü ile film sonlanır.  

Madeleine’in ölümünü Hitchcock ölüm düşüncesi olarak yorumlar. “Kim Novak normal 

bir durumda değil. Geri dönenin ölüm olduğunu düşünüyor, ölümün gölgesi ve hemen 

ardından da kendini öldürüyor. Ölümün görüntüsüdür onu öldüren” (Ve Sinema Dergisi, 

1987, s.29). 

Filmin açılış sekansı Hithcock filmi olduğunu belli ederek başlamaktadır. 

Müziğin kullanımı şüphe ve gerilim yaratmaktadır. Sonrasında bir kadın yüzü ve göz 

yakın planıyla baş dönmesi görsel grafik efekti birleştirilerek metaforik bir sinema dili 

oluşturulur. Bu detay göz planı baş dönmesi ve vertigo rahatsızlığının sembolik anlatımı 

gibidir. Vertigo yani yükseklik korkusu kodlanarak gördüğüne inanma, inandırılma, 
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kandırılma, gittikçe etkisine kapılma ve gerçeği algılayamayıp mesafe ve kontrol hissini 

kaybetme şeklinde yorumlanabilmektedir. Buna benzer başka bir Hitchcock detay göz 

planı Psycho’da da karşımıza çıkmaktadır.  

 

 

Vertigo vizyon dönemi, ABD’de Vietnam savaşı yıllarının başladığı daha doğrusu 

ABD’nin aktif olarak savaşa dahil olduğu döneme denk gelmektedir. 

Vietnam Savaşı aslında 1945 yılında başlamışsa da ABD’nin dahil olması İkinci 

Dünya savaşı sonrası Sovyetler Birliği ve Çin’in komünist rejimin gücünü arttırdıkları 

zamanla gerçekleşmiştir. ABD’nin savaşa dahil olmasıyla başlayan ve devamında 

yaşananlar, ülkenin ekonomik ve siyasi yönden gittikçe açmaz bir noktaya 

sürüklenmesine neden olmuştur. Bu dönem tonlarca silah ve bomba kullanımı ve ticareti, 

onlarca  askerin savaşa gönderilmesi, hayatta kalanların döndüklerinde kendi psikolojik 

ve travmatik süreçlerinde oluşan toplumsal yabancılaşma, televizyonlarda düşman 

komünizm başlıkları üzerine kurulu her türlü propogandanın uygulandığı ama paralelinde 

savaşın nedenlerinin anlaşılarak yaşananların gerçekte ne olduğunun farkına varılması, 

savaş sanayiinin boyutlarının görülmesi hem ekonomik hem psikolojik açıdan çöken bir 

topluma dönüşüldüğünün farkına varılması, güvenin, inancın sarsılması gibi sonuçları 

doğurmuştur. Bu durum, Vertigo’da sembolik bir sinema diliyle psikolojik ve daha da 

çok toplumsal olarak bireyin yaşadığını zannettiği rüyanın gerçek zemininin sarsıldığı, 

ayaklarının altından kaydığı bir dönemi işaret ederek bir anlamda hicvedilmektedir. 

Hitchcock bu zemin kaymasının gerçekçi yapısını Vertigo’da, güven ve inanç sınırları 

2.1 Vertigo Helezonik Efekt 

https://thehitchcockproject.wordpress.

com/2010/11/06/week-44-vertigo-

1958/ 

2.2 Dolly Ve Zoom Out Hareketi 

https://cinemashock.org/2012/06/01/v

ertigo-shot/ 

https://thehitchcockproject.wordpress.com/2010/11/06/week-44-vertigo-1958/
https://thehitchcockproject.wordpress.com/2010/11/06/week-44-vertigo-1958/
https://thehitchcockproject.wordpress.com/2010/11/06/week-44-vertigo-1958/
https://cinemashock.org/2012/06/01/vertigo-shot/
https://cinemashock.org/2012/06/01/vertigo-shot/
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üzerinden psikolojik bir rahatsızlıkla kodlamaktadır. Bu kod belki de toplumsal 

eylemsizliğin, görünen mesafelerin ve kişilerin doğru algılanamamasıyla gözleri 

kapanmış, obsesif bir bilinç dışı korku ve anksiyeteye dönüşmesidir. Birey toplumda 

yaşananların ve bireyselleştirilen savaşların haklı sebepleri olduğu inancıyla üzerini 

örtmeye çalıştığı gerçekliği er ya da geç algılamak ve yüzleşmek zorunda kalmaktadır. 

Kişi tanıdığını zannettiği birini gerçekten gördüğüne inansa da, güvense de bu davranış 

biçimi kendine anlık bir zayıflık anı geldiğinde psikolojik ve bilinç dışı bir yol bularak 

korkutucu bir rahatsızlık ya da semptoma dönüşebilmektedir. Ki bu rahatsızlık kişinin 

daha da fazla kandırılıp manipüle edilmesine yol açabilmektedir. Karakter, John Ferguson 

(James Stewart) yüksekten korkmaktadır. Bu korku, suçlu olduğu düşünülen bir zanlının 

arkasından koşarken yüksekten atladığı anda beliriverir. 

         
      

 

 

Bu karmaşık içsel ve toplumsal yapı filmin detaylarında kendini Hitchcock 

tarzıyla göstermektedir. Fırtınada yol almaya çalışan yelkenliler, çevrenin değiştiğini 

vurgulayan inşaat makinalarının camdan görünen planları değişen yeni ABD toplumu ve 

kontrolün kendinde olduğunu zanneden ama onu kaybetmekten korkan bireylerin içsel 

dünyasını gösterir gibidir. Gavin Elster her ne kadar John’un arkadaşı gibi bir profille 

karşımıza çıksa da, düzmece planı yapan ve bu plan için karısını kullanan kişidir. 

Toplumda değişen her şey, değişken ve güvenilmez yapı Gavin’in yani filmdeki kötü 

karakterin etrafında kendini sembolik olarak göstermektedir. Bu yapım tasarımı 

tarafından betimlenen gerçek öykü karakterin etrafına örülerek vurgulanmaktadır. 

2.3 Vertigo İnşaat Makinaları 

https://dcairns.wordpress.com/2009/1

1/03/the-crimes-of-gavin-elster/ 

2.4 Vertigo Fırtınada Yelkenliler 

https://villains.fandom.com/wiki/Gavi

n_Elster 

https://dcairns.wordpress.com/2009/11/03/the-crimes-of-gavin-elster/
https://dcairns.wordpress.com/2009/11/03/the-crimes-of-gavin-elster/
https://villains.fandom.com/wiki/Gavin_Elster
https://villains.fandom.com/wiki/Gavin_Elster
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Hitchcock’un bu nesne kullanımları çoğunlukla sadece hikâyedeki karakterlerin iç 

dünyalarını anlatan semptomlar gibi ifadelendirilse de, aslında daha derine bakıldığında 

bu nesneler toplumsal yaşantıların bireyler üzerindeki etkisiyle oluşan iç dünyaların 

yansıtıldığı sembolik anlatımlar gibi gözükebilir. 

                              

                                     
 

 

 

Filmin kadın başrol karakteri Madeleine Elster ilk ve bir çok planında sanki bir 

illüzyon bir hayalet gibi büyülü bir havada gerçek değilmiş gibi gösterilir. Ve zaten 

gerçek değildir. Oynadığı dedektife karşı kurulmuş kurgusal bir plandır. Çiçekçi 

dükkânında Madeleine çiçekler arasında görülür. Yürüyen bir hayalet gibi hareket 

etmektedir. Hayalet Madeleine ve dedektif John’un ikili olarak yansıyan ayna plan 

duruşları aslında kandıran ve kandırılan rollerinin büyülü bir hava ile verilmesinden başka 

bir şey değildir. Bu sahnenin en önemli kandırmacası izleyicinin henüz gerçekleri 

bilmemesinden kaynaklanmaktadır. İzleyici hala araştırma aşamasındadır ve Madeleine 

merak konusudur. Geçmişten gelen hayalet olarak Madeleine kendisi olmayan bir 

yansımadan ibaret olarak karelenir. Çünkü Madeleine aslında geçmişe hapsolmuştur ve o 

geçmişin ruhu tarafından ele geçirilmiştir. Mezarlık sahnesinde yürürken ve müzede 

büyük büyük annesinin portresine bakarken yine Hitchcock anlatım dili bariz olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Portredeki kadın ve Madeleine çiçek buketleri ile saçları aynıdır. 

Yine geçmişin hayaletlerinin vurgusu yapılır gibi görünse bu Hitchcock’un oynamayı 

sevdiği kandırmacadır. Buradaki saç şeklinin benzerliği Madeleine’in sanki gerçekten 

2.5 Vertigo Kim Novak 
https://alfredhitchblog.wordpress.com

/2018/03/28/vertigo-part-two-themes-

and-technique/ 

https://alfredhitchblog.wordpress.com/2018/03/28/vertigo-part-two-themes-and-technique/
https://alfredhitchblog.wordpress.com/2018/03/28/vertigo-part-two-themes-and-technique/
https://alfredhitchblog.wordpress.com/2018/03/28/vertigo-part-two-themes-and-technique/
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ruhunun yaşlı ölen akrabası tarafından ele geçirilmiş olduğu düşüncesini güçlendiren bir 

etki yaratmaya çalışsa da Hitchcock aslında gerçeğin ipucunu vermektedir. Bu ipucu 

helezonik olan saç şeklinin filmin açılış sekansı göz planındaki grafik anafor şekliyle aynı 

olmasıdır. Yani dedektif John için gerçeğin gittikçe kaybolmaya başlaması ve anafora 

benzer bir etkiye kapılmış olmasının sinematografik bir anlatımla verilmeye 

çalışılmasıdır. Açılış sekansındaki anafor etkisi, kandırılan birey John’un (yükseklik 

korkusunun alt metnindeki toplumsal psikolojik yapı) sağlam zannedilen zemininin 

kaymasına işaret ederek, bu durum Madeleine’in saç şekline yapılan zoom ile 

vurgulanmaktadır. 

              
            

 

 

Bu sembolik anlatım aslında bireyin yavaşça, farkında olmadan manipüle edilip, 

kapılarak inanmasını ifade eder. Anafor gibi dönerek mesafeden, bireyin kim olduğundan 

ve gerçeğin ne olduğu algısından kopmaya başlama ve sorgulama gücünü kaybetmenin 

görsel anlatım biçimidir. Bu anlatım biçimi John’un Madeleine’i arabasıyla takip ettiği 

sahnede daha açıkça verilmektedir. Hitchcock’un hemen hemen her filmde aynı plandan 

bir araba takip sahnesi vardır fakat içerisinde bulundurduğu anlam ve anlatım biçimi 

farklı çıkarımlara hizmet eder. Vertigo’daki anlamı, yükseklik korkusunun alegorisiyle 

aynı anlatımı sembolize eder. Bilinçsizce emilen, gittikçe başı dönerek uyutulan John ve 

yaşamak üzere olduğu olaylar, yükseklik korkusunun Hitchcockvari kamera diliyle olan 

anlatımına göre uygulanmıştır.  

 

 

2.6 Carlotta Helezonik Saç Şekli 

https://tr.pinterest.com/pin/888757926

17795173/ 

2.7 Madeleine Helezonik Saç Şekli 

https://clothesonfilm.com/costume-

identity-in-hitchcocks-vertigo/ 

https://tr.pinterest.com/pin/88875792617795173/
https://tr.pinterest.com/pin/88875792617795173/
https://clothesonfilm.com/costume-identity-in-hitchcocks-vertigo/
https://clothesonfilm.com/costume-identity-in-hitchcocks-vertigo/
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Hitchcock bu kamera efektini ilk kez Rebecca filminde kullanmıştır.  

O efekti otuz yıl önce ilk defa Rebecca’da, John Fontaine’in bayıldığı sahnede 

denedim. Çok içkili olduğum bir yılbaşı gecesi Londra’daki Royal Chelsea Arts 

Ball’da bu efekti bizzat yaşamıştım. Her şey benden uzaklaşıyordu. Kamera dolly 

ile ileri kayarken optik uzaklaştırma (zoom out) yapılacaktı (Gottlieb, 2014, 

s.117). 

Bu nokta da bu anlatım Hitchcock’un kendi yaşadığı bir deneyim üzerinden 

kamera hareketi geliştirerek filminin anlatım gücünü güçlendirmek için hikâyeye 

uyarladığı yaratıcı bir sinema dilini ifade etmektedir. Bu kamera kullanımı sonraları 

Truffaut tarafından Jules Et Jim filminde kullanılmıştır.  

Filmde Hitchcock sinema diline ait olan başka sembolik anlatımlar da mevcuttur. 

John’un geçmişe hapsolmuş ve gerçekleri bilinçsizce geçmişe takıntılı bir şekilde 

görmezden gelip kaybolmayı seçerek yaşamayı istemesi toplumsal bir taşlamanın 

karakteristik yorumu gibi anlamlandırılabilir. Toplumca yaşanan psikolojik bir mültecilik 

yahut yabancılaşmışlık hissinin belirsiz ve istemsizce kapılıp gitme durumu John’un 

yaşantısıyla kolayca özdeşleştirilebilmektedir. Gerçek olmayan geçmişin kendisi 

olmaktadır. İhtişamlı ABD günlerinin etkisi kalmamıştır. Vertigo’nun yüzlerce yıllık 

kesilmiş ağaç gövdesinde gösterilen kronolojik zaman çizelgesinin betimleniş sahnesi bu 

yüzden önem taşımaktadır. Ağacın yaşını gösteren dairesel çizgilerde, ABD’nin keşfi ve 

özgürlük zaman dairesinin gösterildiği planın ardından 1930 yılında yüzlerce yıllık bu 

köklü ağacın öldüğü tarih gösterilir. Bu açıkça yapılmış ve gösterilmiş toplumsal tarihe 

yönelik sinematografik bir anlatımdır. Belki bu plan tarihsel gerçeklere dayandığı gibi 

Hitchcock’un da bireysel ABD hakkındaki görüşlerine dayanmaktadır. Çünkü 1930 yılı 

Dünya tarihinin en büyük krizlerinden biri olan Büyük Buhran’ın yılıdır. Birinci Dünya 

Savaşı sırası ve sonrasında ABD‘nin Avrupa üzerindeki ekonomik hakimiyetinden kısa 

bir süre sonra özellikle gayrimenkul alanındaki ani şişme ve gerileme ile baş gösteren bu 

buhran kendi sonunu getirmiş bir anaforun yaratılmış olmasından kaynaklanmış gibi 

görünmektedir. 
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Bu çıkarımda geçmiş ölüdür, ABD artık yaşamı bitmiş bir ağaçtır ve birey kendini 

ve geçmişten gelen hayaletlerini şimdiki zamanda yaşatmaya çalışmaktadır. ABD 

toplumunun özlediği, hiçbir şeyden haberi olmadan ayrı bir gezegende yaşamış gibi 

davranan bireylerin o zamana, geçmişe olan özlemlerinin, kabul etmeyişin betimleniş 

şekli, ölü ağaçtır da denebilir. Bu Hitchcock’un filmlerindeki toplumsal alt metnin 

zenginliğini gösteren bir kanıt da olabilir, fazla kurgusal bir çözümleme de…  

Araştırmada seçilen iki temel Hitchcock filminden diğeri Vertigo’nun dışında 

Psycho’dur. Bu filmler hem araştırılıp bulunan verilere göre hem de arasında görsel bir 

auteur dil kurulabilme olanağı sağlaması nedeniyle seçilmiştir. Vertigo ve Psycho 

filmlerinin Hitchcock’un auteur dilini kanıtlayan taraflarından biri mimari olarak seçilmiş 

mekânların kullanımıdır. Özellikle John’un kendisinin şizofren mi acaba diye kuşku 

bırakan sahnesinin geçtiği yer olan otelin merdivenleri, Psycho’daki Norman ve 

annesinin yaşadığı evin merdivenlerini andırmaktadır. Psycho’da bu sahne daha 

psikolojik bir korku gerilim filminin ve karakterin endişe verici, tekinsizlik yaratan iç 

dünyasının simgesel anlatımlı ilk haberci planı gibidir. 

2.8 Vertigo Ağaç – ABD Tarihi 

Alegorik Anlatım 

https://amycutler.wordpress.com/2013

/04/20/here-i-was-born-and-there-i-

died/ 

https://amycutler.wordpress.com/2013/04/20/here-i-was-born-and-there-i-died/
https://amycutler.wordpress.com/2013/04/20/here-i-was-born-and-there-i-died/
https://amycutler.wordpress.com/2013/04/20/here-i-was-born-and-there-i-died/
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Hitchcock’un filmlerinde korku ve gerilim yaratan öğeler dikkatlice 

incelendiğinde karşılaşılan çok temiz bir toplumsal süper ego taslak eleştirisidir. Ve 

oldukça gerçekçi dayanaklara sahiptir. Farkına varılması gereken filmlerindeki 

karakterlerin doğmasına neden olan asıl temel neden toplumun bireyleridir. Çünkü 

korkuların temelinde bireyler ve bireylerin kendisine dayatılan toplumsal, ahlaki, cinsel 

yönden kuralların baskısıyla oluşan bilinçaltı vardır. Zizek “ Herşeyi yeniden tanımlamak 

zorundayız. İnsan olmak ne demektir’ den başlayarak”5 demiştir. Bu söz Vietnam 

Savaşı’nın beklenmedik sonuçları sırasında yaşayan ABD bireylerini anlayabilmek için 

gereklidir. İnsanı yeniden tanımlayabilmeyi, fark ettirmeyi korkutucu bir dile çevirip 

işleyebilmek Psycho’nun doğru tanımlarından biri olabilir.  

 

 

 

 

 

 

                                                

5 https://www.internethaber.com/marksist-dusunurden-carpici-itiraf-219859h.htm 

2.9 Psycho Merdivenler 

https://tr.pinterest.com/pin/556757572

660661696/ 

2.10 Vertigo Merdivenler 

https://pierfrancescoartinicmp.wordpr

ess.com/2009/10/28/stairs-2/ 

https://www.internethaber.com/marksist-dusunurden-carpici-itiraf-219859h.htm
https://tr.pinterest.com/pin/556757572660661696/
https://tr.pinterest.com/pin/556757572660661696/
https://pierfrancescoartinicmp.wordpress.com/2009/10/28/stairs-2/
https://pierfrancescoartinicmp.wordpress.com/2009/10/28/stairs-2/
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Büyük ihtimalle bu yaklaşımı en belirgin şekilde sinema diline dönüştürdüğü filmi 

Psycho’dur çünkü. Hitchcock’ un ifadesiyle Psycho:  

- T: Ama bizi anormale, yani Perkins'e ve içi doldurulmuş kuşlarına doğru 

yönlendiriyor.  

-  H: Bu kuşlar benim dikkatimi çekmişti: Birer simge gibiydiler. Perkins'in, kendi 

annesinin cesedinin içini saman çöpleriyle doldurduğuna göre taxidormy 

(tahnitçilik)  ile ilgilendiği açıktı. Ama örneğin filmdeki baykuşun başka bir 

anlamı vardır. Baykuşlar, gecelerin dünyasına aittirler, gözetleyicidirler. İşte bu, 

Perkins'teki mazoşizmi çağrıştırıyor. Kuşları yakından tanıyor ve kendisini her 

zaman izlediklerini biliyor. Kendi suçunu, onların bilen gözlerinden okuyor.  

-  T: Sapık'ın deneysel bir film olduğunu söyleyebilir misiniz?  

- H: Mümkündür. Beni en çok memnun eden şey, filmin izleyiciyi etkilemiş 

olmasıdır. Bu, benim için çok önemlidir. Konuya aldırmam, oyunculuğa 

aldırmam. Buna karşılık filmin bölümlerine, fotoğraflanmasına, ses düzenine ve 

izleyiciye çığlık attıracak her türlü teknik ayrıntıya büyük önem veririm. Kitlenin 

ortak heyecanını ve duygulanmasını sağlayabilecek bir sinema sanatı 

kullanımının, bizler için ne derece tatmin edici olduğunu düşünürüm. Ve Sapık ile 

buna kesinlikle ulaştık. Belki izleyiciyi harekete geçirecek bir mesajı yoktu ya da 

oyunculuk yönünden olağanüstü bir şey değildi. Ama izleyiciler salt sinemaya 

özgü bir olayla uyarıldılar. Bu nedenle, Sapık’ın, öteki filmlerimden çok daha 

yüksek oranda sizin ve benim gibi sinemacılara ait bir film olmasından gurur 

duyuyorum” (Truffaut, 1987, s.278). 

Filmin açılış sekansından itibaren tam netlik hissinin verilmemesi ve görüntünün 

keskin çizgilerle bölünmesi görünen gerçekliğin kesilmiş yapısını ve belirsizliğini 

vermektedir. Görünen gerçek keskinlikle bölünmektedir ve görünenin ardına bakmak 

gereklidir. Tekinsizlik hissi veren gülen yakışıklı bir yüzün arkasına, kapalı bir perdenin 

arkasına ya da uyutulmuş bir sistemin şalterini açmayı sağlayacak bir gözle bakabilmek 

gibi… Psycho filminin korkulan en önemli yönetmen lehine avantajlarından bir tanesi 

yanda oturan tatlı, şirin komşunun katil çıkabileceği ihtimalinin var olduğunun ortaya 

çıkarak beklenmedik bir şok yaratabilmesiydi. Bu yaratılan, çekilen şokun toplumsal 

gerçekçi yanları vardı ve bir bakımdan gerekli bir uyarıcıydı. Çünkü 1960 yılında yaşanan 

İkinci Dünya Savaşının ertesinde ABD toplumunun Vietnam savaşına girmesiyle halk 

yavaş yavaş uyanmakta ve 68 kuşağına adım adım ilerlenmekteydi. 68 kuşağı bir 

başkaldırı olmasının yanında oldukça beklenmedik bir zincirleme tepki yaratmıştır. 

Şaşkınlık yaratan ve beklenmeyen bu tepki uyanan bir toplumu, kabul etmeyen bir 

toplumu ifade etmektedir. “ Şurası kesin ki İngiltere doğumlu yönetmen, Amerika’nın 

toplum psikolojisine doğrudan hitap etmenin yolunu bulmuştu: Canavarını son derece 

normal bir insan yapıp; cinselliği, deliliği ve cinayeti tek bir tekinsiz ve kirli hikayede 
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birleştirerek,sonraki yılların haber başlıklarını önceden tahmin edebilmişti” (Jay 

Schneider, 2005, s.386 ). Psycho şaşkınlık yaratan izleyiciye beklenmeyeni beklemediği 

anda ve beklemediği şekilde veren bir filmdir. Hiçbir şey izleyicinin beklediği gibi 

olmamaktadır.  Bu Hollywood’ta stüdyo sinema kurallarının geçerli olduğu yapımcı ve 

senarist odaklı çekilen filmlerin ortamında yönetmen adına oldukça riskli bir girişkenlik 

gibi gözükse de Hitchcock’u eğlendirdiği açıktır.  

- H: Buna gerek yoktu. Yine de zavallı kız öldüğü zaman izleyiciler üzüldü. 

Aslında öykünün ilk bölümü, konuyu değişik yönlere çeken bir bölümdü. 

Cinayetin gerilimini yükseltmek amacıyla izleyicilerin dikkatlerini başka yönlere 

çekmek için bilerek yapılmıştı. Hırsızlık ve kızın kaçışını kısa verirken, bu 

başlangıç sahnesini amaçlı olarak uzun tuttuk. Böylece izleyici, ister istemez 

kadının yakalanıp yakalanmayacağı sorusuna dalacaktı. Bildiğiniz gibi, insanlar 

öykünün bir adım ötesinde olmaktan hoşlanırlar. Yani daha sonra nasıl bir şeyin 

geleceğini hissetmeyi severler. Bu nedenle, denetim altına almak için bu olgudan 

sonuna kadar yararlanarak onların düşüncelerini denetim altına alabilirsiniz. Kızın 

yolculuğuyla ilgili ne denli ayrıntıya gidersek, izleyici de o denli kızın kaçışına 

dalar gider. Motosikletli polis ve araba değişimi konularının bu kadar üstünde 

durulmasının nedeni de buydu. Anthony Perkins motelde kıza hayatını anlatırken 

ve karşılıklı konuşurlarken bile, hâlâ kızın sorunları ön plandadır. Kız sanki geri 

dönerek paraları geri vermeye karar vermiş gibi bir tavır takındığı için izleyici ‘ah 

işte bak, kız genç adamın etkisinde kalıp fikrini değiştiriyor’ diye düşünecektir: 

İzleyiciyi bir o yöne, bir bu yöne çevirerek onu asıl olacaklardan olabildiğince 

uzak tutabilirsiniz. Sapık, çok ilginç bir yapıya sahipti, ayrıca izleyiciyle oynanan 

bu oyun son derece büyüleyici bir şeydi. Bu filmde aslında ben izleyiciyi 

yönetiyordum. Onlarla top gibi oynadığımı söyleyebilirsiniz (Truffaut, 1987, 

s.272-273). 

Anlaşılacağı üzere Hitchcock Psycho filmini oldukça eğlenerek çekmiş ve 

manipülatif unsurları ustaca kullanarak hatta kamera kullanımlarını ve açılarını gelecek 

şoktan daha doğrusu şoklardan kuşkulanılmamasını sağlamak için seçmiştir. Psycho’nun 

kırılma anı iki tanedir. Birinci kırılma anı ünlü duş sahnesidir. Filmin ortasında izleyicinin 

özdeşleşme kuralı için yaratılan kadın karakterin katledilmesidir. Bu risk taşıdığı kadar 

aslında komiktir de. En azından Hitchcock açısından durum böyledir çünkü seri üretim 

tarzı bir sinema sisteminin en büyük gereksinimi izleyici ve izleyiciyi bilet aldırtarak her 

şekilde perdenin önüne getirtebilmektir. Bu aldatıcı özdeşleştirme hikâyesi absurd bir 

yorum olsa da bu açıdan Hitchcock’un sisteme ve sistemin biricik izleyicisine oynadığı 

bir oyun gibidir. İlk kırılmadan sonra anneden korkup Norman Bates’i (Anthony Perkins) 

sahiplenen bir izleyici oluşur. Diğer kırılma anı ise Norman Bates karakterinin annesi 

olduğu ya da anne sanılan katilin Norman Bates çıktığı, anlaşıldığı sahnedir. ABD 
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toplumunun yapısını ve korkularını çok iyi deşifre ederek hicvedebilen bir film olarak 

Psycho karakter ve senaryo analizlerinde toplumsal gerçekçi anlatımın iyi bir örneğini 

verebilir. Adalet anlayışının Vietnam savaşıyla, televizyondan, basından verilen düşman 

komünistler ve kahraman ABD gibi her türlü savaş yanlısı dayatmalarla, dogmatik ve 

yüzeysel iyi, kötü kavramlarının materyalist propogandalarla güncellendiği ve bu yönde 

kodlanarak işlenmesiyle büyümeye devam etmiş Hollywood sinema sektöründeki 

yakışıklı baş aktörünün çift kişilikli bir sapığa dönüşmesi oldukça korkutucu olmuştur. 

Referansta verildiği gibiyse Hitchcock açısından ise eğlendirici bir taşlamaydı. Bu 

taşlama; ABD’de üretim ve tüketim hız farkının gittikçe azalmasıyla bireyselleşen, 

bireyselleştikçe dünyanın sorunlarına karşı kayıtsızlığı artan bireylerin yaşadıkları 

toplumun ekonomik yönden destek verdiği bir savaşın riyakar inkarı ve propogandası 

üzerine kurulu hayatlarına yöneliktir. Bu bilerek ya da bilmeden oluşmuş bilinçsizlik ve 

bireylerin materyalist ve tüketici yaşama olan kurgulanmış açlıkları ile inanç 

dünyalarındaki çelişkilerinin yanar döner anatomisini analiz etmek ise Alfred Hitchcock 

açısından çok zor olmamıştır. Bir yandan savaşı destekleyen bir yandan da sürekli sırıtan 

veya mutluluk saçan reklam pazarının renkli yüzlü ürünlerinin verdiği bireysel neşeyle, 

ekonomik yönden gittikçe zenginleşen, orta sınıfı ortadan kaldıran tasasız bir toplumun 

bireylerinin iç dünyaları bölünmüş çoklu kişilik bozukluğu hastalığının semptomları gibi 

bir yapıyı ele vermektedir. Bu açıdan bakıldığında izleyicinin her ne kadar kendini 

özdeşleştirdiği karakter ilk başta Marion Crane (Janet Leigh) olsa da maalesef ki filmin 

ortasında öldürülür. Bu durumu telafi eden, bu yabancılaştırma efektini evrimleştiren 

karakter de, Norman Bates’in hasta katilin kendisidir. Duş sahnesinden sonra Norman’ın 

annesinden korkularak Norman Bates için üzülen bir izleyici yaratılmaktadır. Ama 

Hitchcock’un manipülatif etki gücü ve bu güçle istediği gibi oynayabildiğini kanıtlayan 

asıl nokta şudur ki; Norman yeni merhamet güdülmeye başlanan karakter olduğu kadar 

aynı zamanda taşlamanın kendisidir. Bölünmüş, ne olduğu belli olmayan, ne yaptığını 

bilmeyen, kendi varlığının bilincinde olmadan, içi doldurulmuş sembolik, suçlayıcı 

gözlerle bakan kuşların baskısıyla yaşayan bir karakterdir. Bu karakter aslında duş 

sahnesinden sonra Marion ile beraber daha da ölür. Toplumsal düzen yani diğer kişilik 

olan anne kurgusu kazanır. Norman, annesi Norma’nın etkisi altına fazlasıyla girmiştir ve 

kendine ait tüm özellikleri ortadan kaybolmuştur. Aşırı tutucu, geleneksel, radikal 

normların etkisinde baskıcı ve düzenci toplum yapısının etkisiyle Norman’ın çarpık 
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zihnindeki anne yansımasını oluşturan yapı aslında kutsal sistemin ve bu sistemin içinde 

yaşanan paradoksların kendisidir. Bütün bu paradokslar toplumsal dinamiklerle bağıntılı 

olarak örülmüşlerdir. Bu örgü korku sinemasının gösterişli şiddet efektleri altından bir 

nevi toplum ve bireylerin absurd yapısını çizmektedir. 

Marion Crane’in duşta öldürülmesi filmin merak uyandıran ivmesini güçlendirse 

de aynı zamanda riskli bir girişimdir. Çünkü izleyiciyi kaybetme olasılığı vardır. İzleyici 

nefret edebilir, dışlayabilir. Hitchcock’un o döneme göre göze aldığı bu şaşırtıcı viraj 

aslında yine gişe kaygısı taşımayıp, uyarıcı etki yaratarak izleyicide düşünce gözünü 

açmayı ya da sorgulamayı amaç edinen bir yönetmeni işaret etmektedir. Bu duruş hazza 

yönelik Hollywood sinema anlayışının aksini kanıtlar niteliktedir. Hitchcock kendi iyi 

kullandığı manipülatif yönetmenlik gücünün detaylı tasarımını aslında karşı duruş ve 

başkaldırış şeklinde kullanmaktadır. Bu tarz bir çözümle fark edilebilir ki Psycho çok 

katmanlı olarak kurgulanan bir toplumsal süreç matematiğine sahiptir. Ve izleyici 

üzerinde dik kafalı bir tavır inşası kurma eğilimindedir. 

Güvensizlik hissinin ilk yaratımı aslında Norman Bates’e gelene kadar Marion 

Crane’in parayı çalmasıyla çoktan yaşanmıştır. Yasak ilişki yaşadığının anlaşılması 

üzerine kendisinden böyle bir hamle beklenmeyen kadın karakter aslında ilk başta 

suçlunun kendisidir. Çaldığı para ile aslında masum bir karakter değildir, kendisinin 

aslında ne olduğunu belli etmemektedir. Ama izleyici bilir çünkü izleyiciye gösterilir. 

Burada çalınan para Hitchcock’un bulduğu deyimle Mcguffin’dir. Hitchcock’un birçok 

filminde Mc guffin ile karşılaşılmaktadır. İzleyiciyi hiç enterese etmeyen bu nesne ya da 

nesneler Hitchcock’un kilit sembolik düğümleridir. Fark edilmeyen belki de gizli anlamı 

olan nesnelerdir. Karakterler bu mcguffin için herşeyi yaparlar, kaçarlar, kovalarlar, 

ölürler veya öldürülürler.  

Psycho’da Hitchcock sinema dili mekândaki sembolik anlatımlardan, hikâye 

kurgusuna hizmet eden yapım tasarımından yine anlaşılır. Oteldeki içi doldurulmuş 

kuşlar gelenekselci toplumsal yapıyı, düzeni, radikal aile yapısını sembolize etmektedir. 

Daha doğrusu böyle bir toplum yapısına göre nesneleşmiş bir versiyon olmaktadır. 

Hitchcock’un Birds (1963)  filmi Psycho’dan üç yıl sonra vizyona girer. Bu filmde kuşlar 

gelenekselci toplum yapısını daha da belli etmekte, bir erkeğin peşinden kırsal kesime 

gelen kadın karakter Melanie Daniels’ın (Tippi Hedren) bu ziyaretiyle kasabaya kuşlar 
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saldırmaya başlarlar. Melanie züppe, zengin, şımarık fakat en önemlisi dik başlı 

denebilecek kurallardan bağımsız bir karakterdir. Ve kasabaya gelip, düzeni bozması 

muhtemel olan tehdit edici bir yapı olarak sembolize edilirken, kuşlar düzeni korumaya 

çalışan, annelik içgüdüsüyle hareket edip yuvasında yabancı sezerek saldırıya geçen 

hayvanlar olarak kodlanırlar. Psycho’da Norman’ın annesinin daha doğrusu Norman’ın 

diğer kişiliği olan anne kurgusunun radikal, düzeni koruyan yapısının sembolik 

versiyonu, içi doldurulmuş her şeyi sezinleyen ve bilen kuşlardır. Kurulu düzenin, ailenin, 

gelenekçi hatta Katolik inancın nesnesel sembolleridir. Bu düzen yapısı Marion’ın otele 

gelmesiyle saldırı altına girmiştir. Kadın burada yine düzeni sarsan, tehdit oluşturan yapı 

olarak karşımıza çıkmaktadır, tehlike çanları yine çalmaya başlamıştır. Bu tehlikeyi haber 

veren anlatımlar Truffaut’nun özellikle Jules Et Jim filminde de kendi sinema diliyle 

ortaya çıkmıştı. 
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BÖLÜM 3. BULGULAR VE YORUMLAR 

3.1. TRUFFAUT FİLMLERİNDE  “VERTIGO” ETKİSİ 

 

VERTIGO 

Yönetmen: Alfred Hitchcock 

Senaryo: Alec Coppel, Samuel A. Taylor 

Oyuncular: James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes, Tom Helmor 

Yapım Yılı: 1958 

Film görevi sırasında yükseklik korkusu yaşayarak iş arkadaşına yardım edemeyen John 

Ferguson ‘Scottie’nin arkadaşı Gavin Elster tarafından tutulmasıyla başlar. Gavin eşinin 

psikolojik durumundan rahatsızlık duymakta ve intihar etmesinden korkmaktadır. Eşinin 

neler yaptığını ve nerelere gittiğini öğrenebilmek için onu takip ettirmek istemektedir. 

John Madeleine’i takip etmeye başladıktan kısa bir süre sonra ona aşık olur. Fakat 

Madeleine gittikleri kilise kulesinin çatısından atlayarak intihar eder ve ölür. John ise ona 

yardım edemez çünkü yükseklik korkusundan dolayı yukarı çıkamaz. John içine düştüğü 

bunalımdan sonra tesadüfen Judy ile karşılaşır. Judy aynı Madeleine’ e benzemektedir ve 

John Judy’i Madeleine dönüştürmeye çalışır. Ortaya çıkan gerçek ise Judy’nin Gavin 

Elster tarafından tutulmuş biri olduğudur. Gavin gerçek eşi Madeleine’ i öldürebilmek 

için Judy’i karısı gibi gösterterek John’u planın bir parçası yapmış ve intihar gibi gözüken 

cinayete tanık etmiştir.  

 

3.1.1 SHOOT THE PIANO PLAYER’DA “VERTIGO” ETKİSİ 

 

SHOOT THE PIANO PLAYER 

Shoot The Piano Player (Tirez Sur Le Pianiste – 1960) filmi François 

Truffaut’nun suç ve aksiyon unsurlarını harmanlayarak çektiği Hitchcock tarzı bir 

filmdir. Film David Goodis’in aynı adlı kitabından uyarlanarak çekilmiştir. Piyanist 

Charlie Kohler (Charles Aznavour) küçük bir cafe barda piyanist olarak çalışmaktadır. 

Yaşantısının gizli tarafı izleyici tarafından bilinmemektedir. İki gangsterden kaçarak bara 

gelen kardeşi Chico’nun (Albert Remy) hayatına girmesiyle başlayan aksiyon Charlie’nin 

geçmiş yaşantısına dair olayları da gün yüzüne çıkartır. Bu film Truffaut’nun aksiyonu 
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bol bol kullandığı bir film olsa da aşk hikâyesi fazlasıyla yer bulmaktadır. Çünkü 

Charlie’nin gerçek kimliğini sakladığı ve kendine başka bir yaşam çizdiği öğrenilir. 

Eskiden ünlü bir virtüöz olan Charlie’nin gerçek ismi Edouard Saroyan’dır. Ve eşi 

Therese Saroyan’ın  (Nicole Berger) intiharı sonrasında işini ve hayatını olduğu gibi 

bırakmıştır. Geçmiş yaşantısının acı ve karanlık sırlarının izleyiciye gösteriliş şekli yine 

bir aşk hikâyesi sayesinde gerçekleşmektedir. Charlie namı diğer Edouard yaşadıklarını 

barda garson olarak çalışan aşık olduğu Lena’ya (Marie Dubois) anlatır. Her ne kadar 

film gangsterlere ve kovalamaca sahnelerine sahip olsa da Yeni Dalga’nın kendine has 

üslubundan vazgeçmez. Senaryo yeni oluşturulmuş ve doğaçlamayla geliştirilmiş gibidir 

ve birçok sahne açık dış mekânda çekilmiştir. Çektiği filmi için Truffaut’nun pişman 

olduğu noktalar vardır. Aksiyon ve şiddeti sıkıcı bulan Truffaut’nun ölümü çekmesiyle 

ilgili de görüşleri oldukça duygusaldır: 

Ölüm, bir süre Truffaut’nun hayatıyla filmlerinin arka planında dolanıp duran bir 

konu olmuştur. Tirez Sur Le Pianiste’te çektiği ilk ölüm sahnesi hakkında, bir 

yönetmenin çektiği ilk ölüm sahnesinin kariyerinde bir aşama olduğu 

kanısındayım yorumunu getiriyor. Bu filmi izleyen dört filminde, özellikle de 

birçok cinayetin yaşandığı La Mariee Etait En Noir’da da ölümler vardı: İnsan hiç 

etkisi altında kalmadan 56 gün boyunca ölümü çekemiyor” (Bergan, 2010, s.xxvi 

).  

 Truffaut’nun filmlerindeki Hithcock etkisi yüzeysel değil çok daha derinlikli ve 

incelikle olarak işlenmektedir. O Hitchcock’un şiddetini ve tekinsizliğini alarak aşk 

ilişkisine dönüştürür ve kendi sinema diliyle ilişkiler handikapında yapılandırır. 

Vertigo’nun Shoot The Piano Player filmiyle en büyük ortak noktası erkek 

karakterlerin yaşamlarına giren kadınlara aşık olduktan sonra kadın karakterlerin intihar 

etmeleriyle sonuçlanan hayatlarındaki köklü değişiklik olmaktadır. Bu şekilde her iki 

erkek karakterin yaşadıklarıyla beraber filmlerin ikisi de iki bölüme ayrılmış olur. Aşık 

olmadan öncesi ve aşık olduktan sonrası şeklinde ayrılabilir. İntihar eden kadın karakter 

yaşamlardaki köklü değişimi sağlamış olur. Bilinmeyen gerçekler, karanlıkta kalan sırlar 

yaşanan trajik ölümle, ölüm algısıyla bir bölümü ifade ederken diğer bölüm geçmişin 

tesadüfi olarak verilen bir olayla tekrar gündeme gelerek gerçeğin gün yüzüne çıkmasını 

sağlamasıdır. Kim olduğu anlaşılmayan ya da şüphe duyulmasına neden olan tekinsizlik 

içerisinde geçen kişi ve olayların çakışmasıyla, güvensizlik yaratanın kaynağına 

ulaşılmasını sağlayan olaylar zincirinin başlaması sağlanır. Gerçek gibi görünenin yerini 
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aslında var olanın, gerçekte yaşananların ne olduğunun anlaşılması almaktadır. Gerçeklik 

algısı veya zemini yer değiştirerek bir kırılma anı yaşatmaktadır.  

Hitchcock Vertigo’da kadın karakter, tehlike çanlarının yani yüzleşme anının 

habercisi gibidir. Çünkü yüklendiği anlam düşüşü, ihaneti aslında farkındalığı, uyanışın 

gerekliliğini ifade eder.  Truffaut’nun kendi sinema dilinde (Shoot The Piano Player) ise 

kadın tehlikeden çok aşk acısını ve birey olarak kendini tanıyamayan, varlığını 

sorgulayan, inancını kaybederek kendinden kopup ayrılan ihanet eden olanı 

betimlemektedir. Kadın duyulan aşkın acı ızdırabı, gerçeklerden kaçmanın nedeni 

şeklinde kodlanır. Truffaut’nun kendi dili teatral değil liriktir, gerilim efektinden çok 

romantizmi kullanmaktadır daha doğrusu kendi karakter yapısı böyledir. Aşık olunmuş 

tanınan ya da tanındığı zannedilen kadın erkeğin hayatında dönüm noktasına neden 

olmaktadır. Bu kadın tarafından ihanete uğramıştır erkek. Kadının ihanetine uğramak 

geçmiş beraberlik yıllarının ihanetine uğramanın başka çok yönlü daha romantik ve 

somut bir ifadesidir. O zamana değin yaşananlar bu ana kadar anlatılan ve gerçek olarak 

gösterilen her şeyin bir plan gibi yalandan, düzmece bir oyundan başka bir şey 

olmamasının ifadesidir. Geçmişin illüzyon perdesi kalkmaktadır ve gözün bildiği 

görünenin fakat doğru duyumsamanın arkasındakiler ortaya çıkmaktadır. Stüdyo içindeki 

çekimlerden farklı olarak sokaklar ve mekânlar olduğu gibi betimlenirken karakterler 

daha çok duygusal derinlikli yapılarıyla ortaya çıkmaktadır. Öykünün ivmesini ve 

ilerleyiş hızını karakterlerin yaşadıkları ve yaşananlara göre nasıl etkilendikleri, 

psikolojileri kazandırırken yaşanan durum korkudan çok ciddi duygusal gerçekçi bir 

anlatım biçimi kazanır. Denebilir ki Truffaut Vertigo filminin kendi üzerindeki anlam ve 

etkilerini kendi sinema diline göre değiştirmiş ya da dönüştürmüştür. Filmin Vertigo’dan 

hareketle dönüşen yapısı erkek karakter Charlie Kohler’in içinde olduğu durum üzerinden 

ifadelendirilebilir. İntihar etmiş olan karısı Therese’nin intiharından sonra eski hayatını 

terk ederek büründüğü başka kimliği saklanmak ve üzerinden atamadığı suçluluk 

duygusundan kaynaklanmaktadır. Bu intihar Vertigo’da ise John’un yükseklik 

korkusundan dolayı engelleyemediği Madeleine’nin intiharıdır. John’un içine düştüğü 

suçluluk duygusu bu noktada Charlie’nin psikolojik süreciyle örtüşmektedir. Yaşanan 

trajedi aslında ihanet sonrasında iki erkek karakterde ortak olarak geçmişin hayaletlerinin 

arasında bir nevi çöküntü ve yalnızlık içinde kalmıştır. Farklı olan Vertigo’da John 

ihanete uğradığını bilmemektedir, en azından bilinçli olarak farkında değildir. Sonradan 



 

 

80 

 

intihar ettiğini sandığı Madeleine’in, sahte eşin hayatta olduğunu her şeyin kurgulanmış 

bir plandan ibaret olduğunu anlaması ve yaşanılanları anlayıp, kabul ederek geçmiş 

yüklerinden kurtulmasıyla yükseklik korkusunun üstesinden gelir. İki filmde de aynı 

şekilde sevilen kadının, kadınların intiharının gerçekleşmiş olması erkek karakterlerin bu 

durumu engelleyemeyecek zayıflık anları içinde bulunmalarından ve göremeyecek kadar 

işlerine odaklanmış olmalarından meydana gelir.  

 

İKİ FİLMDE SAPTANAN KARAKTER ANALİZİ VERİLERİNİN 

ŞEMATİK VERSİYONU 

VERTIGO-SHOOT THE PIANO PLAYER 

KARAKTER ŞABLONU 

CHARLIE KOHLER -EDOUARD SAROYAN 

JOHN FERGUSON (Yaşanan trajedi sonrası iki karakterde travma yaşarlar. 

Edouard Charlie olur. John eskisi gibi biri değildir. Gözleri açılmış ve gerçeği farklı 

zamansal çizgide öğrenmişlerdir.) 

 

 

 

 

 

MADELEINE ELSTER-THERESE 

SAROYAN 

Aslında Madeleine gerçek değildir. Gavin 

Elster’in karısı gibi davranmaktadır. 

Sonradan onun Judy olduğu öğrenilir. 

Truffaut kendi sinemasında bu kumpası şu 

şekilde dönüştürür. Therese artık kendisi 

gibi değildir. Kocasını patronuyla aldat-

mıştır ve kendiyle yabancılaşmışlardır. İki 

karakterde erkekler için travmaya neden 

olur ve ölürler. 

 

 

JUDY BARTON-LENA 

Yaşanan trajedinin ardından 

kimlikler bölünür. Hitchcock 

Madeleine sanılan karakterin Judy 

olduğunu ortaya çıkarmıştır. Truffaut 

gerilim efektini ortadan kaldırarak 

kimlik bölünmesini yeni kimliğinde 

Edouard olan piyanist Charlie 

üzerinden filmine aktarır. Lena 

Edouard’ın yeni sevgilisi olarak 

ortaya çıkarken Judy Charlie’nin 

sevdiği kadın olan Madeleine’in 

gerçek kimliğidir. Ve yine iki kadın 

karakter bu sefer filmin finalinde 

ölür. 
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Therese’nin intiharı kocasının patronu olan kişiyle birlikteliğinden, içine düştüğü 

bunalımdan kaynaklanmıştır. Charlie ilk olarak Therese’nin intiharını sonra ikinci ölüm 

olarak Lena’nın filmin sonunda öldürülmesini yaşar. Vertigo’da da kimlik sorunsalı 

üzerinden metaforik ölüm ve kaçınılmaz olarak gerçekten yaşanan ölüm vardır. İki filmin 

tür ve anlatımları ile karakter tipleri farklı olsa da öyküyle ilgili paralel etkiler 

görülmektedir.  

Erkek sevdiği kadını iki kez kendi hatasından, kişisel kusurundan dolayı 

kaybeder. İlk kayıbın nedeni Bayan Elster’ın cinayeti ve Madeleine’in 

kayboluşudur. İkinci kayıp ise yeniden yapılanmış Judy’nin kaçınılmaz ölümüdür. 

Vertigo’ da olduğu gibi Shoot The Piano Player’da da farklı periyodlar arasında 

iki hikâye vardır; kahraman erkek kendi kimliği ve mesleği nedeniyle buhran içine 

girer (Preminger, 2011, s.171-172).  

John ve Charlie karakterlerinin hatası olarak görülebilecek bu durum iki 

karakterin hayatında da inzivaya benzer bir süreci başlatmaktadır. İki karakterde yaşanan 

trajik olay sonrasında kendi yaşamlarında köklü değişimlerin oluşmasına izin verirler. 

Charlie eşinin patronuyla olan ilişkisinden dolayı yaşanan intihar sonrası kendi 

kimliğinden sıyrılarak başka bir kimliğe bürünür. John gibi bir nevi inzivaya çekilir. Fakat 

kimlik bölünmesi Vertigo’da yine metaforik bir anlatımla psikolojik bir süreç gibi verilir. 

Farkına varılmadan, filmin ilerlemesiyle öğrenilen gerçek Madeleine’in daha doğrusu 

Mrs. Elster’ın Judy’e dönüşmüş olduğudur. Başka bir kimliğe bürünme anlatısı yaşanan 

trajik olayların ardından Judy yani Madaleine Elyster sanılan karakter ve Charlie sanılan 

Edouard Saroyan için geçerli olmuştur.  

     
     

 

 

3.1 Tirez Sur La Pianiste – 1960 

Ayna-Kimlik 

http://www.filmsufi.com/2014/09/sho

ot-piano-player-francois-truffaut.html 

3.2 Vertigo Ayna-Kimlik 

http://uicfilmphil.blogspot.com/2014/

09/blog-response-ii-hitchcocks-

vertigo.html 

http://www.filmsufi.com/2014/09/shoot-piano-player-francois-truffaut.html
http://www.filmsufi.com/2014/09/shoot-piano-player-francois-truffaut.html
http://uicfilmphil.blogspot.com/2014/09/blog-response-ii-hitchcocks-vertigo.html
http://uicfilmphil.blogspot.com/2014/09/blog-response-ii-hitchcocks-vertigo.html
http://uicfilmphil.blogspot.com/2014/09/blog-response-ii-hitchcocks-vertigo.html
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Therese’nin intiharı kendi kendini sorgulayan ve varlığıyla çelişkiye düşmesine 

neden olan kendi ihanetinin sebebidir. Bu noktada yine Vertigo ile örtüşen başka taraf ise 

John’un aşık olduğu ve intihar etmeye çalıştığını söyleyen Madeleine yani Judy’nin 

aslında kendisini iş için tutan patronuyla ona oynadıkları sahte plandan, yine ihanetten 

söz ederek itirafta bulunmasıdır. Bu itiraf iki kadın karakterinde içine düştükleri derin 

bunalım ve yabancılaşma psikolojisiyle ortaya çıkar. İki erkek karakter de ihanete 

uğramakta ve sevdikleri kadın tarafından aldatılmaktadır. Bu aldatış kadınlar üzerinde 

varlık bilincinin sorgulanmasına neden olabilecek sinematografik anlatımlar 

kazandırmaktadır. Shoot The Piano Player’da Therese kendinden soyutlanmıştır ve o 

artık kendisi değildir, kim olduğunun tanıyamamakta ve mutsuzluk içerisinde vicdan 

azabı çekmektedir. Bu yabancılaşma Therese’nin psikolojik içsel yapısı, Vertigo’da 

aslında aynı kişi olduğu öğrenilen sahte Madeleine ve Judy’nin Truffaut filmindeki 

yansıması, metaforik çözümlemesidir. Yani Madeleine ve Judy kimliklerinin 

bölünmüşlüğü aslında Truffaut yorumuyla Therese’nin yaşadığı içsel yabancılaşma 

üzerinden ifadelenmektedir. 

Vertigo’da John Judy’i kendi aşık olduğu kadına dönüştürmeye çalışırken bireysel 

olarak aslında kendini affetmeye çalışmakta aslında belki de bilinçsiz olarak gerçeği 

söyletebilmeye, boşlukları kapatmaya çalışmaktadır. Vicdani olarak yaşadığı suçluluk 

duygusundan kurtulmaya çalışırken var olanın ya da gözle görünenin arkasına bakmaya, 

bağımsızlaşmaya çalışmaktadır.  

Bu yaklaşım Shoot The Piano Player’da Charlie tarafından Yeni Dalga’nın özgün 

anlatımına daha uygun bir terimle ‘özgürleşmeye’ çalışması şeklinde yorumlanır. 

Kurtulma ve bu özgürleşme durumu Vertigo’da John’un yükseklik korkusundan 

kurtulması, zayıflıklarından arınması olarak verilirken, Charlie için materyalist sistemden 

uzakta piano çalıp, saklanmak olarak kodlanır. Bu bariz anlatım tezatlığı, Truffaut’nun 

Hitchcock etkisini değiştirerek kendi yorumuyla harmanladığını gösterir. John için 

çözülme anı intihar olayı gibi görünmüş olan atlamanın gerçekleştiği kilise kulesine 

tekrar gidilerek geçmişle yapılan yüzleşmesiyle gerçekleşir. Film finali Hitchcock’ta 

klasik Hollywood anlatısına sahip bir şekilde kahraman kurtuluşa erer. Bu anlatım klasik 

Hollywood sinemasının “herşey güzel olacak” tarzı ifadesidir. Her şey güzel olacak arzu 

tatminini sağlama görevi üstlenen popülist yaklaşımlı bir sektörün görevidir. Final 

açısından Psycho’nun aksine Hollywood klasik anlatı sinemasına uygun bir Hitchcock 
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tavizi olabilir bu. Truffaut ise karakterini mutlu sonla kavuşturmaz. Yeni Dalga 

çoğunlukla yaşanan ilişkiler sonrasında mutsuz ve sorgulatan bir son hazırlar. Charlie 

Lena’yı kaybetmiştir. Eski yaşamına sahte kimliğine geri döner. Sinema anlayışlarının 

bağlı olduğu akımlara yönelik uslup farkları bu şekilde ortaya çıkar. Ayrıca Hitchcock’un 

artan gerilime hizmet eden düz zamansal çizgisi Truffaut’nun filminde ortadan kalkar. 

Trajik kırılma ve bölünmeyi sağlayan yaşanan ölüm olayı filmin ortasında geriye dönüş 

yapılarak, aksiyonu ve aşk ilişkisini vurgulamak için kullanılır. Truffaut Hitchcock’un 

karakterlerinin düz zamansal çizgide gelişen gerilimi perçinleyen yapısını kendi 

sinemasına farklı zaman ve mekan birliği içerisinde kronolojik yapıyı bozarak 

konumlandırmaktadır. Vertigo’nun konu ve karakterlerini alarak aynı Yeni Dalga akımını 

tanımlayan bir işçilikle alaşağı ederek sanatsal uslubunda tekrar biçimlendirerek kendi 

sinemasını evrimleştirir. 

Vertigo’da kulede yapılan çekime ayrıca tekrar değinmek gerekebilir. Kulede 

yapılan yükseklik korkusunu anlatan Hitchcock icadı zoom efektsel çekim önceden de 

değinildiği gibi François Truffaut tarafından Jules Et Jim (1962) filminde 

kullanılmaktadır.  

 

3.1.2 JULES ET JIM’DE “VERTIGO” ETKİSİ 

Jules Et Jim Truffaut’nun en fazla ses getirmiş filmlerinden biridir. Henri-Pierre 

Roche’nin aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Truffaut’nun aşk ilişkileri ve ayrılık 

üzerine çektiği filminde iki ana karakter Jules (Oskar Werner) ve Jim (Henri Serre) çok 

yakın iki arkadaştır. Hayatlarına giren Catherine (Jeanne Moreau) ile yavaşça oluşan hem 

arkadaşlık hem de bir aşk üçgeninde içsel yolculuğa başlanır. Yaşayacakları duygular bol 

replikler ve doğaçlamalarla tamamlanırken, izleyici gerçek anlamda stabilize olamayan 

duyguları, aşk ilişkilerini, açmazları, yaz yolculuklarının huzur verici görsel planlarını, 

sonrasında savaşın sonuçlarını ve karakterlerin üzerlerindeki etkisini tanımlaya çalışır.  

Sinema kayıt tutma sanatıdır, sadece nesnelerin değil aynı zamanda görsel 

biçimlerin ve seslerin kaydını tutma sanatı. Ayrıca güçlü duyguların ürünü olan 

çarpıtılmış gerçekliğin kaydını. Jules Et Jim sadece böylesi, alışılmadık 

derecede çarpıtılmış bir gerçekliğin kaydını tutar. Savaş gelmek üzereydi, tıpkı 

yanılsama ve ölüm gibi (Jay Schneider, 2005, s.398). 

Jules ve Jim izledikleri bir film sırasında bir kadın heykeli görerek heykelin nerede 

olduğunu merak ederler. Ve akabinde heykelin olduğu yere giderek kendi gözleriyle 
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görmek isterler. Truffaut heykeli Hitchcock’un Vertigo filminde yerden yükseklik 

korkusunu,baş dönmesini ve düşme hissini anlatmak için uyguladığı dolly zoom out-in 

efektiyle göstermektedir. Dolly üzerindeki kameranın hareketinin tersine yapılan optik 

hareketle bu efekt sağlanmaktadır. Jules ve Jim’in gördükleri heykel Catherine’i (Jeanne 

Moreau) işaret etmektedir. Catherine takıntılı aşkın, saplantının, tanrıçanın ifadesisir. Bu 

nedenle erkekelerde yaratacağı bir baş dönmesini ve kayıp düşmenin, helezonik görsel 

efektlerin ve anafor etkisinin sembolik anlatımıdır. Aynı Vertigo’da erkeğin kayıp 

düşmesinin verilen anlamı ifade eder. Yani iki filmdeki bu çekimin uygulandığı sahneler 

çok farklı olsa da anlam bütünlüğü ve sembolik ifade aynıdır.  

Filmin kendi içindeki bir nevi kırılma anı da bu olmaktadır. Değişimin gelmesine, 

yaşantının tüm karakterler açısından farklılaşacağına yönelik romantik bir tehdit gibidir. 

Hitchcock tarafından keşfedilen bu teknik Vertigo’da John’un zayıflığını vurgulamak için 

kullanılırken, Truffaut yaşanacak aşk üçgeninde Catherine’in Jules ve Jim üzerinde 

yaratacağı açmaz bir zayıflığın etkisini vurgulamak için kullanmıştır. 

Başlangıç noktam, James Stewart’ın ilk kilise sahnesinde, kulenin merdivenlerinden 

aşağıya baktığındaki Hitchcock’un ‘Vertigo Çekim’ine tekabül eden, Jules Et Jim’de iki 

erkek Jules ve Jim tarafından keşfedilen Yunan heykeline yapılmış bu özel çekim 

tekniğidir. Kamera heykelden geriye doğru dolly hareketiyle giderken ve aynı anda 
kamera lensi zoom in yaparak heykele yakınlaşır. Bu birbirine zıt beraberce yapılan 

hareketler heykelin boyutları sabit kalırken aynı anda arka plan ve heykel arasındaki 

boşluğu küçülterek baş döndürücülüğe neden olur. Bu heykelin Jules ve Jim üzerindeki 
duygusal etkisinin belirgin, kendine özgü sinematik ifadesidir. Bu Vertigo çağrışımı 

algımızı, girdaba kapılmış gibi çekilen erkeklere yaklaşmakta olan kadına yoğunlaştırır. 

‘Vertigo Çekimi’ karakterin zayıflığını ve çaresizliğini vurgulamaktadır. (Preminger, 

2011, s.170). 

 
 

 

 

3.3 Jules Et Jim – 1962 Yunan Kadın 

Heykeli 

http://www.coffeetalkfilm.com/jules-

and-jim 

http://www.coffeetalkfilm.com/jules-and-jim
http://www.coffeetalkfilm.com/jules-and-jim
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Bu anlatım Vertigo’da Hitchcock tarafından anafora kapılıp gitme, düşme veya 

kendini kaybetme gibi çağrışımlarla aşk ve takıntı psikolojisi gerilim unsuru olarak 

kodlanır. Truffaut tarafından ise bu anlatım etkileyici ve baş döndürücü bir kadının 

yaklaşmakta olduğuna dair uyarı ya da mesajdır. Truffaut’ya göre anafor etkisi yaratan 

ve kayıp düşülmesine neden olacak şey aşkın kendisidir. Aslında Truffaut’ya göre olduğu 

gibi Hitchcock’a göre de aşkın kendisi düşmeye, kendini kaybetmeye neden olmaktadır. 

Ama yaşanacak düşüş Hitchcock’ta korkutucu bir gerilim filmi yaratırken Truffaut’da  

hüzünlü ve trajik sonlu bir romantizm yaratır. Truffaut Vertigo’da gerilimi perçinleyen 

kamera hareketini Jules Et Jim’de aşk ilişkilerini ve kadın temasını güçlendirmek için 

kullanarak, yüksekten korkma rahatsızlığı ile anlatılan erkeğin zayıflık ve çaresizliğini 

kendi dilinde dönüştürmektedir. Rahatsızlık kontrolü kaybetmek ve çaresizce girdaba 

yakalanmaktır. 

O gece her birini ezbere bildiğim, ancak bir an için kendi bağlamlarından 

koparılmış olan tüm o film clipslerini yeniden seyrederken dikkatimi en çok çeken 

şey Hitchcock’un yapıtlarının aynı anda hem içten hem de vahşi olmalarıydı. Tüm 

aşk sahnelerinin bir cinayet sahnesi gibi, tüm cinayet sahnelerinin ise bir aşk 

sahnesi gibi düzenlendiklerini farkettim. Bana öyle geldi ki Hitchcock’un 

sinemasında aşk yapmakla ölmek aynı şeydi (Truffaut, 1987, s.19).  

Jules Et Jim filmdeki nihai kırılma ile final başka bir intihar ile gerçekleşmektedir. 

Film bir aşk üçgeni ve arkadaşlığın üzerinden gelişmekteyken intihar anı sonlanmadır. 

Catherine’in aşık olduğu Jules ile kendini arabayla nehre atma sahnesi filmin sonudur 

fakat kırılma daha çok dostluk açısından vurgulanmaktadır. Jules ve Jim ayrılmıştır ve 

bunun sebebi Catherine’dir. Bir anlamda Catherine materyalist ve modern realitenin 

somut anlatımıdır. Daha çok tüketimin ve istediğini her şekilde almak, sahip olmak 

isteyen üstün kişidir. O dünyanın merkezindedir. Heykel ile betimlenişi bir nevi 

adanmışlık ve tapınma duygularını karşılamaktadır. Yani Catherine karakterinin kendisi 

için duyulmasını istediği davranış şekli budur. Bu tapınmayı elde ettiğinde sıkılıp aşkı 

ölmektedir. Daha çok tüketici ve açlığını doyuramayan, istediğini almak için her şeyi 

yapabilecek aşık kadın formundadır. Putlaştırılan ve obsesif bir aşk sancısı yaratması 

açısından Catherine John’un Madeleine için hisstettiklerinden farklısını yaratmaz. 

Madeleine hayaletinin canlanışı gibi kadın heykeli canlanmış gibidir. Madeleine ve 

Catherine erkeklerde aynı etkiyi yaratmışlardır. Zayıflık ve çaresizlik hissettiren sonunda 

intihar eden iki kadın karakter. Truffaut’nun Hitchcock tarzını kendi diline çevirişi 
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özellikle karakter ya da rol derinliği açısından ustalıkla örülmüştür. Saf iyi ya da kötü 

yoktur. Toplumun, yaşananlardan etkilenen insanların durumları ve psikolojik halleri 

vardır. Bu açıdan Hitchcock’un detaylarda keşfedilebilecek toplumsal alt metne sahip 

karakterleri gibi komplike bir yapı sunar. Sinema dilleri ve anlatım şekilleri açısından çok 

daha farklı görünürler. Ama Madeleine’in para için yaptıkları ile Catherine’nin kendine 

yönelik egosuyla açgözlü, talepkar tavrı, maddeci ve aşırı somut, bireysel dünyasının 

alegorisi gibidir. Jules et Jim’de Catherine’in suya atlama sahnesi ile Vertigo’da 

Madeleine’in suya atlama sahnesi ortak alt metne sahiptir. Bu açıdan hem sahneler olarak 

hem altmetin yapısında da benzerlik görülmektedir.  

                  
             

 

 

Bu intihar atlayışları gibi görünen atlayışlar gerçek değildir. İki filmin içerisinde 

ve sonunda da farklı atlayış ölüm sahneleri vardır. Filmin ortasındaki bu intihar eylemleri 

iki kadın karakterin erkekleri isteklerine yönlendirebilmek için ya da psikolojik bir 

egemenlik kurabilmek için oynadıkları manipülatif bir oyundur. Catherine ve Madeleine 

tarafından yapılan sahte intihar girişimleri anafor sürecinin çoktan başlamış olması 

dışında yaşanacak kötü sonu hazırlar gibidir. Zayıflamak üzere olduklarının bilincinde 

olmayan John, Jules ve Jim karakterlerini boyunduruk altına sokarak kendi isteklerinin 

hakimiyetine sokan talepkarlığın trajik sonucunu hazırlayan da ironik bir şekilde intihar 

oyunundan başka bir şey olmamaktadır. Kandırmaya ya da istediğini almaya çalışan 

alamadığı noktada aslında oldukça saldırgan bir tavırla gerçekleştirilen kendini öldürme 

eylemine sığınan kadın karakterlerin oyunları bu açıdan da oldukça benzerdir. Bu intihar 

atlaması Vertigo’da gerilimi perçinleyen ve John’u planın ya da oyunun içine 

3.4 Vertigo Suya Atlama Sahnesi 
https://www.reddit.com/r/TheOA/com

ments/5wlejc/oa_parallels_to_shakesp

eares_ophelia_and_alfred/ 

3.5 Jules Et Jim Suya Atlama Sahnesi 

https://tr.pinterest.com/pin/306596687

112008320/ 

https://www.reddit.com/r/TheOA/comments/5wlejc/oa_parallels_to_shakespeares_ophelia_and_alfred/
https://www.reddit.com/r/TheOA/comments/5wlejc/oa_parallels_to_shakespeares_ophelia_and_alfred/
https://www.reddit.com/r/TheOA/comments/5wlejc/oa_parallels_to_shakespeares_ophelia_and_alfred/
https://tr.pinterest.com/pin/306596687112008320/
https://tr.pinterest.com/pin/306596687112008320/
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sürüklenmesine neden olan sahne iken Truffaut’da kadın karakterin kendine yönelik 

bitmek bilmeyen adanmışlık isteğine olan ihtiyacının sembolik sahnesidir.  

Truffaut İkinci Dünya Savaşının etkilerini Jules ve Jim, biri Alman diğeri Fransız, 

iki yakın arkadaş karakteri üzerinden vurgulamaktadır. Savaştan sonra hayattan daha 

kopuk, daha münzevi bir yaşayış içinde tekrar bir araya gelen üç karakter arasındaki 

özellikle Jules karakteri (Oskar Werner) sessizlik, kopukluk içerisindedir. Kopuk 

münzevi yaşam ve mekânlar savaşın etkileri ve karakterlerin birbiriyle olan eskiye 

nazaran daha hüzünlü ve kopuk iletişimleriyle perçinlenmektedir. Jules kabul etmiş, 

boyun eğmiş, inancı sarsılmış bir profil çizmektedir. Jim ise eskiye nazaran daha dik başlı, 

isyan eden, mücadele eden bir profille Catherine’e karşı durabilmektedir ki bu duruş 

Vertigo’da kendini düştüğü düzmece plandan kurtaran, ne olduğunu çözen, uyanan 

John’un duruşunu anımsatmaktadır. Bu açıdan Jules ve Jim, John’un yaşadıklarını 

yansıtan iki farklı karakterler gibidir. Jules, John’un aşık olduğu kadın olan Madeleine’i 

kaybetmiş, farkında değilmiş gibi davranan, ne düşündüğünü ne bildiğini fark ettirmeyen, 

bildiklerine göre davranmayan, takıntılı, kontrol edilebilen, körleşmiş bir aşık olarak yas 

içindeki haliyken, Jim John gibi Madeleine’nin gerçek olmadığını anlayan Judy’i gören, 

farkındalığı artmış, uyanmış ve takıntılı aşık halinden kendini kurtaran bir tavır 

sergilemektedir. 

 

 

3.2. TRUFFAUT FİLMİNDE “PSYCHO” ETKİSİ 

 

PSYCHO 

Yönetmen: Alfred Hitchcock  

Senaryo: Joseph Stefano 

Oyuncular: Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles, John Gavin 

Yapım Yılı: 1960 

Psycho yasak ilişki yaşayan Marion Crane’in çalıştığı yerden patronun verdiği 

parayı çalmaya karar vererek kaçmasıyla başlar. Parayı çaldıktan sonra arabasıyla yola 

koyulan Marion’ın endişeli suçlu hali patronuyla yolda karşılaşması ve polisin de 

kendisinden şüphelenmesi sonucu artar. Yağmurun şiddetlenmesi ve havanın 

kararmasıyla yoldan saparak bir otele sığınır. Otelin sahibi ve işleticisi yandaki eski ahşap 
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evde annesiyle yaşayan Norman Bates adında uysal görünümlü bir adamdır. Bu sırada 

evlerinden gelen Norman’ın annesi olan Norma’nın sesi duyulur. Yedikleri akşam 

yemeği ve sohbetlerinden sonra Marion parayı çaldığına pişman olmuştur. Marion 

odasına döndükten sonra duşa girer. Norman delikten Marion’ı gizlice izlemektedir.  Ve 

tam bu duş esnasında Marion Norman’ın annesi gibi görünen biri tarafından bıçakla 

vahşice öldürülür. Cinayeti fark eden Norman cesedi ve Marion’ın eşyalarının hepsini 

bataklığa arabasıyla birlikte gömer. Patronundan para çaldığı anlaşılan Marion’ın kardeşi 

Lila Crane kardeşinden haber alamayınca endişelenir ve polisle beraber onu aramaya 

başlarlar. İzleri takip ederek geldikleri otelde Norman’ın annesinin aslında kendisi olduğu 

annesinin kılığına girerek Marion’ı öldürdüğü anlaşılır. Norman hastadır. Kişilik 

bölünmesi yaşamakta ve kendini annesi zannetmektedir. Tutuklanarak karakola getirilen 

Norman artık tam anlamıyla annesi olmuştur. 

 

3.2.1 VIVEMENT DIMANCHE’TA “PSYCHO” ETKİSİ 

François Truffaut’nun son filmi olan, Charles Williams’ın romanından uyarlanan 

Vivement Dimanche (Confidentally Yours) Truffaut’nun Hitchcock’tan öğrendiği; filmi 

nasıl ilginç bir hale getiririm mantığından ziyade onun sinemasına yönelik bariz bir saygı 

duruşu niteliğindedir “Eleştirmenler gerilim kategorisinde kalan yaptığım her  şeyde, 

özellikle de La Mariee Etait En Noir’da Hitchcock etkisi arıyorlar, fakat ben şahsen 

L’enfant Sauvage gibi bir filmde bu etkinin daha bilincindeyimBu film aslında bir 

belgesel, Hitchcock filmlerinin benim üzerimdeki etkisi bu  filmi belgeselden öte bir şey 

yapmamı sağladı. Ayrıca hikâyeyi belgesel şeklinde çekmiş olsam anlaşılacağından daha 

iyi anlaşıldığına inanıyorum. Hitchcock’ta ne bulduğum şu iki soruya verdiğim 

cevaplardır: İlki nasıl anlaşılacağım, ikincisi nasıl ilginç hale getireceğim”( Bergan,2010, 

s.119). (Bergan, 2010, s. xxviii-xxix). 

Hitchcock’un sineması Vivement Dimanche’de referans olarak kendini 

gösterirken anlatım dili Truffaut’nun seçimiyle Hitchcock sineması gibidir. İzleyici 

Truffaut’nun gözünden Hitchcock’u izlemektedir. Hitchcock’a ve sinemasına olan 

saygısının kamera diliyle ortaya çıkartılmasıdır. Tabi ki Truffaut’nun biricik değerli 

oyuncusu olarak ilişkiler ve aşk öykünün başrolündedir. Film komik veya absurd 

unsurlarla gerilimi harmanlayarak ilerlerken alt metinde aşkın, erkek kadın ilişkilerinin 

ve duyguların motivesiyle işlenen cinayetler ve tehlikeyi görmezden gelerek yapılan 
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araştırmalar vardır. Gerilimin, yaşanılan korkunç olayların nedeni aşkın ve obsesyonun 

yaptırdıklarıdır.  

Barbara Becker emlak ajansında sekreter olarak çalışmaktadır ve patronu Julien 

Vercel’e (Jean-Louis Trintignant) aşıktır. Julien avlanmak için gittiği bataklıktan geri 

döndükten sonra cinayet suçlaması ile birinci şüpheli durumunda kalır. Çünkü avlanmak 

için aynı bataklığa gitmiş olan Claude Massoulier (Jean-Pierre Kalfon) burada 

öldürülmüştür. Film ilerlerken tıpkı Hitchcock filminde gibi işler daha da karmaşık ve 

çözülemez bir hal almaya başlar. Açıklanamaz, kim olduğu meçhul bir kadının yaptığı 

tehditkâr ve endişe verici konuşmalarla suçlu olup olmadığı anlaşılamayan Julien’in 

karısı Marie-Christine Vercel’in (Caroline Sihol) kocasını aldattığı ortaya çıkar. Julien’in 

ifade vermek için karakola götürüldüğü sırada Marie’nin de öldürülmesiyle izleyici katil 

kim sorusunun peşinden gitmeye başlar. Filmin ise önemle gösterdiği en büyük eylem 

mizanseni sekreter Barbara’nın patronu için olayları çözmeye girişmesi olmaktadır. Tıpkı 

bir Hitchcock filmi gibi polisten saklanmaya çalışan masum bir adama, romantizmin 

nedenini veren aşık Barbara’ya ve aklanabilmek için beraberce girdikleri mücadeleye, 

araştırmalara tanık olunmaktadır. Beklenmeyen sonuç (gerçi izleyici avukattan 

şüphelense de sürekli soru işaretiyle ordan oraya sürüklenir) Julien’in avukatı Maitre 

Clement (Philippe Laudenbach) katildir. Hitchcock’un psikolojik yahut toplumsal bir 

çerçeveye oturttuğu cinayet sebebi burada psikolojik kökenli bir aşk takıntısından 

meydana gelmektedir. Marie yani Julien’in eşi aslında Belçika’da yaşamış asıl eşi jokey 

olan biridir. Tam bir sahtekârdır ve kimliğini, adını değiştirerek Julien ile evlenmiştir. 

Julien saf biri olarak ne aldatıldığını anlamıştır ne de eşinin gerçek kimliğini. Truffaut 

filmin başında gerilim dozunu arttırırken sonlara doğru komedi unsurlarını daha görünür 

yapmaya başlamaktadır. Görünen, zannedilen her şeyin tam bir yanılsamaya ya da 

gösteriye dönüştüğü (Hitchcock tarzı), finalde beklenilmeyeni gösterip, olayların 

çözülmesiyle gerçek yapar. Ama tüm bu çözüme ulaşma süreci, Truffaut sinema diliyle 

gittikçe komikleşerek ve romantikleşerek yaşanır. Öğrenilir ki avukat Maitre Marie’nin 

sevgilisidir ve Marie istediği için Massoulier’i öldürmüştür. Dahası Marie’nin 

Massoulier’le de ilişkisi vardır. Ama avukatın sevdiği kadını öldürme nedeni finalde 

kendi ağzından duyulmaktadır. Ertesinde ise Barbara ile Julien evlenerek mutlu sonla 

filmin finali yapılmaktadır.  
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Karmaşık bir olay örgüsüne sahip Vivement Dimanche en genel kapsamıyla bu 

şekilde yorumlanabilir. Filmde temel olayları besleyen veya daha da karmaşıklaştıran yan 

öykülerde yaşanan başka cinayetler, komik ve absurd, iç içe geçmiş örgüler de 

yaşanmaktadır. Suçlu sanılan, güven vermeyen garip adamın aslında kurbanın  papaz olan 

kardeşi olduğunun anlaşılması, Eden sinemasında gişeci olarak çalışan, akıl sağlığını 

yitirmiş yaşlı kadının tehditkâr telefonları eden meçhul kadın olduğunun ortaya çıkması, 

Eden sinemasının Kırmızı Melek gece kulübü zincirinin paravan şirketi, gece kulübü 

zincirinin de sokaklarda yaşanan fuhuşun paravan şirketi olduğunun ortaya çıkması, bu 

kulüplerin patronunun yine avukat tarafından iş ve hırs cinayetine kurban gitmesi… 

İzleyiciyi yanıltıp başka yöne saptıran öykünün, komplike, manipülatif, absurd 

Hitchcockvari göndermeleri fazlasıyla yoğun olarak kullanılmaktadır.  

Vivement Dimanche’nin siyah beyaz çekilmiş olması Hitchcock’un Psycho’yu 

bilerek siyah beyaz çekmesi gibi bilinçli yapılan bir tercihtir. Truffaut, Hitchcock gibi 

renk kullanımının sinema adına bir ilerleme değil aksine gerileme olduğu kanısındaydı.  

Son filmi Vivement Dimanche ise Hitchcock’a bir şapka çıkarma, bizi büyüleyen 

o Amerikan komedi gerilimlerinin gizemli, noktürnel, ışıltılı atmosferini yeniden 

yakalama çabasıdır. Gelgelelim, bu filmin en önemli yönü siyah beyaz 

çekilmesidir. Truffaut, Gerard Lebovici’ye yazdığı ve yukarıda değindiğimiz 

1982 tarihli aynı mektupta, filmi tek renk çekmesinin gerekçelerini açıklamaya 

çalışır, siyah beyaz kelimelerini yedi kez vurgular. Yıllar içinde verdiği birkaç 

söyleşide 1960’tan bu yana az çok zorunlu hale gelen renk kullanımını kınama 

konusunda çok kuvvetlidir. Hitchcock’un filminde ‘renkleri durdurun!’ diye 

haykıran Marnie gibi Truffaut’da 1978’de, ‘Renk sinemaya, televizyonun verdiği 

kadar zarar vermiştir. Sinemada çok fazla gerçekçi olmakla mücadele edilmesi 

gerekir, aksi takdirde sinema sanat olmaktan çıkar… Rengin bir engel değil de bir 

ilerleme olduğunu düşünmekle ne büyük aptallık etmişiz. Renk 

düşmandır.’(L’Express,1978; Allen, 1979)” (Bergan, 2010, s. xxviii-xxix). 

Truffaut filmin giriş sekansını Hitchcock referansıyla açmaktadır. Barbara yolda 

topuklu ayakkabıları ve onu takip eden minik köpeği ile yürümektedir. Birds filmindeki 

Melanie Daniels’ın topuklu ayakkabılarıyla yaptığı züppece yürüyüşü andırır. Aradaki 

fark Barbara’nın yürüşünde snopluktan çok doğal bir kendine güven ve neşe vardır. Fakat 

filmin devamında anlaşılan Truffaut’nun Barbara’yı aslında Psycho’daki Marion 

karakteriyle birleştirdiğidir. Psycho’da Marion sekreter olarak çalıştığı patronundan para 

çalıp kendine tehlikeye atarak kaçan bir karakterken Barbara, patronuna aşık olmuş ve 

onun için herşeyi göze alarak kendini tehlikeye atan sekreter kadın karakter olmaktadır. 
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Giriş sekansından sonra gelen bataklık sahnesi yine Psycho’nun bataklığını andırır 

biçimdedir. Üstelik filmin yönünü ve olaylar zincirini başlatan ilk cinayet bu bataklıkta 

gerçekleşmektedir. Psycho’da bataklık cesetlerin ve kurbanlardan geriye kalanların 

atıldığı yer iken Truffaut bataklığı filmin başına alarak olayların gelişimini eylem ile 

seçili Hitchcockvari bataklık mekânı birliğinden hareketle sağlamaktadır.  

Diğer dikkat çeken çağrışım ise Hitchcock’un Mcguffin olarak adlandırdığı ve 

filmlerinde kullandığı nesnelerin Truffaut’nun kendi sinema diliyle filmine serpiştirmiş 

olduğudur. Hitchcock Rope (1948) filminde Mcguffin olarak kullandığı cinayet silahını 

ip olarak belirlemişti. Vivement Dimanche’de kullanılan panjur ipi ise masum olan Julien 

ve Barbara tarafından katil zannettikleri kişiyi bağlamak için kullanılmaktadır. Ama 

fazlasıyla göze çarparak kullanılan diğer nesne gazetedir. Truffaut kendi sinema diline 

tezatla gazeteyi teatral bir gösteri aracına dönüştürmüştür. Gazete Psycho’da Marion’un 

patronundan çaldığı parayı kamufle edebilmek için kullanılmışken bu filmde Barbara’nın 

elinde kendi görevini gören bir gazeteden bir savunma aracına bazen de yüz saklamak, 

kendini kaybettirmeyi sağlayan bir maskeye dönüşmektedir. Gerçeği ve suçu kamufle 

eden metaforik bir objeden gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayan, iletişim kaynağı olarak 

gösterilerek işe yaramış bir obje anlamına dönüşmektedir. Hitchcock Psycho’da yapılan 

hırsızlığın ve suçun örtbas edilmesi, paranın saklanması için kullanılmış ve haber almayla 

ilgili hiçbir işe yaramamış gazeteyi ABD sinemasında bu anlatımla kullanırken, Truffaut 

Mcguffin’in yani kendi ülkesinde haber almanın değerli nesnesi gazetenin işlevini 

gerçeklerin görünür hale gelmesinden sorumlu bir nesne yönünde kullanmaktadır.  

 

       
  

 

3.6 Vivement Dimanche Fanny Ardant 

http://shangols.canalblog.com/archive

s/2010/02/02/16762862.html 

3.7 Psycho Janet Leigh 

https://vaguevisages.com/janet-leigh-

psycho-5/ 

http://shangols.canalblog.com/archives/2010/02/02/16762862.html
http://shangols.canalblog.com/archives/2010/02/02/16762862.html
https://vaguevisages.com/janet-leigh-psycho-5/
https://vaguevisages.com/janet-leigh-psycho-5/


 

 

92 

 

 

Filmde yer alan ışık kullanımları, kamera açıları, sahne planları, nesne 

kullanımları, nesneleri vurgulayan zoom in çekimlerle beraber müziğin sürekli gerilim 

yaratan ve tekinsizliği destekleyen iniş çıkışları yine Hitchcock ve Amerikan nostaljik 

siyah beyaz sinemasının Fransızca dilinde yaratılmış okunuşu gibi izlenmektedir. Sapık 

Norman’ ın delikten bakarak banyoda Marion’ı izlemesi, Barbara’nın ise tuvaletten 

gizlice  bakarak cinayeti görmesi, Norman’a karşılık gelebilecek katil avukat Maitre’nin 

kadınlara takıntılı bir sapık çıkması, araba sürücü koltuğu planlarının neredeyse bire bir 

aynı olması gibi birçok benzerlik hem konuda yani hikâyede hem de teknik anlamda 

kurgu ve kamera kullanımlarında Truffaut tarafından kendi diliyle ustaca işlenerek 

bezenmiş Hitchcock sineması gibi duyumsanmaktadır. 

Psycho’nun açılış sekansındaki otel odasının izleyiciler tarafından röntgencilik 

yapar gibi bir anlatım kazandırılarak izletilmesi ve Vivement Dimanche’de evlerinde 

yaşanan karı koca kavgasının dışarıdan izlenmesi benzer şekilde aynı planların 

dönüştürülmesi gibidir. Tek fark Hitchcock kamerayı dışarıdan içeriye sokarken yani 

dışarıdan otel odasına giren bir kamera hareketi kullanırken, Truffaut kamerayı içeriden 

yani evden dışarıya almaktadır. Ama bu fark önem taşır. Çünkü Truffaut Hitchcock’un 

tersine izleyicisine röntgencilik yaptırmaz. Gittikçe kamerasını uzaklaştırır. Mahremiyete 

saygı duyan bir izleyici yaratmaya çalışan yahut Hitchcock’a gülümseyerek selam veren 

bir yönetmen gibidir. Bu gülümsemenin, izleyiciyi de gülümseten en bariz algılanan 

referans sahnesi Truffaut’nun filmin finaline sakladığı anlatımıdır. Bu anlatım finali 

Hitchcock’un filmlerine bile değil, Truffaut ile yaptığı söyleşide Psycho ve izleyicilerin 

tepkileri için söylediği ‘onlarla top gibi oynuyorum’ sözlerine ithafen yapılmıştır. Finalde 

kilisede evlenen Barbara ve Julien çiftinin resimlerini çeken gazetecinin fotoğraf 

kamerasının lens ayarlama ağzı yahut filtresi yere düşer ve kilise korosunda bulunan 

çocuklar bu lensle top gibi paslaşarak oyun oynamaya başlarlar. Bu sahne,  Hitchcock 

sinemasına duyduğu saygının filmindeki etkisidir. 
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3.8 Vivement Dimanche Lensle 

Oynayan Çocuklar 

https://www.youtube.com/watch?v=1

MN8X8IaSJ8 

https://www.youtube.com/watch?v=1MN8X8IaSJ8
https://www.youtube.com/watch?v=1MN8X8IaSJ8
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BÖLÜM 4. SONUÇ 
 

Sinema salonlarında artık gösterilen filmler yüksek netlik ve çözünürlüklü 

görüntü kalitesi ya da üç boyutlu olma özellikleriyle perde de değil de izleyicinin önünde 

sinema salonunun içinde gerçekleşiyormuşçasına plastik bir izlenim yaratmaktadır. Işık 

ve renk kullanımlarının teknolojik kusursuzluğu sanatsal olanı ifade edermiş gibi bir algı 

vardır.  Teknolojinin hızı izleyicinin sanatsal veya yenilikçi bir sinema anlayışı kaygısı 

taşımasına izin vermeyecek kadar artmış gibidir. Filmlerin yapım ve üretim süreçlerinin 

kusursuz görselliğe adanmışlığı ve harcanan gidere koşut kazanılması gereken gelirin 

paralelinde başarılı sinema anlayışı ( bağımsız sinema dışında ) oldukça değişmiştir. Bu 

açıdan bakıldığında sinemanın tarihindeki sanatsal olanın ne ve nasıl olduğu, olması 

gerektiği üzerine yazılmış, geliştirilmiş tüm kuramlar oldukça idealist ve entellektüel 

değerler taşımaktadırlar. Andre Bazin sanatsallığın gerçekçilikle doğru orantısını sadece 

kamera, içerik veya kurgu teknikleriyle bağdaştırmamıştır. Bazin’in asıl sorunsalı 

izleyicinin kandırılıp kandırılmaması üzerine kurulmuş bir dürüstlük ve samimiyet 

anlayışında yatmaktadır. Bazin Nosferatu filminin gerçekçi yapısından söz ederken ya da 

Hitchcock’un izleyiciyi kandırmadığını açıklarken manipülatif olsun ya da olmasın 

aslında filmin yönetmeninin asıl amacının ne olduğu ile ve bunu sinemasına sanatsal ya 

da yenilikçi olarak nasıl yansıttığı ile ilgilenmiştir. Sinema sanatının gelişmesi  ve  

izleyicinin özdeşleştirme veya yabancılaştırmayla sağlansın ya da sağlanmasın iknası 

sırasında sinema nasıl daha ilginç bir hale getirilebilir, nasıl zenginleşebilir asıl önemli 

olan ortak kaygı idi. Bu açıdan düşündürtmeyen, hissettirmeyen, uyuşturan bir illüzyon 

yaratmak ve bunu sinema perdesini kullanarak yapmak demek izleyicinin düşünmesine 

engel olarak hedef şaşırtmaya, başka yöne yönlendirmeye çalışmaktır denilebilir. 

Sinemanın çekim ve yapım aşamalarının perdeye yansımıyor olmasının ve filmin 

izleyiciyle buluştuğu salon atmosferinin yönetmence ya da yapım şirketince avantaj veya 

fırsata dönüştürülüp kullanılmaması gerekliliği önem taşır. Sinema sanatı ses ya da 

görüntü kalitesinden, kusursuz teknolojik efektlerden çok daha derinlikli tartışmaları 

kapsayan ve içeriğinde zenginleşen adaptasyonlara, filmlere, anlatımlara ihtiyaç 

duymaktadır.  

Hitchcock filmlerinin satır aralarında onun eleştirel ve taşlamacı dokunuşlarını 

görmek mümkündür. İzleyiciyi kandırdığını ima ederken, kandırmacı oyunlarının altı 
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toplumun ve bireylerin açmaz handikaplarını fark ettirecek göndermelerle doludur. 

Yaşadığı sistemin insanlarının korku ve zaaflarını deşifre etmiş biri olarak çözdüklerini 

manipülatif bir müdahaleyle ilginç hale getirerek aksiyon ve gerilim yüzeyinde 

sinemasını oluşturur.  

Hitchcock sinemasının Truffaut filmlerindeki etkisinin araştırılması sırasında 

okunan röportaj ve kaynakların ışığında iki yönetmenin ortak dertlerinin müdahalesiz ve 

mantıklı sinema ile fazla ilgili olmadığı da görülmüştür. En azından Truffaut’nun ilk 

aşamada dert edindiği bu kaygılar değildir denebilir. Onlar sinemanın ilginç ve farklı 

anlatımlarla nasıl geliştirilebileceği, nasıl yeni ifade olanakları kazanabileceği konusunda 

çalışmış ve tüm birbirine tezat perspektiflerine rağmen bu konuda hem fikir olmuşlardır. 

Burada önemle belirtilmesi gerekmektedir ki; bahsedilen kişi sert ve idealist bir 

eleştirmen olan Yeni Dalgacı Truffaut değil, sinema bağımlısı Yeni Dalgacı Auteur bir 

yönetmen olan Truffaut’dur. Yeni Dalga’nın öncü yönetmenlerinden biri olarak Truffaut 

diyalektik felsefesini sinemasına işlemiş bir yönetmendir. Belki ona göre tezatlıklar daha 

üretici ve doğurgandır. Bu yüzden Hithcock sinemasına olan beğenisi ya da hayranlığı 

tezatlıklar üzerinden daha iyi açıklanabilir. İki yönetmenin sineması daha çok zıt 

kutupların sinemaları gibi görünmektedirler. Bu zıt kutuplara rağmen Truffaut Hitchcock 

sinema dilinden etkilenmiştir. Ama Truffaut filmlerindeki Hithcock etkisinin izleri 

gerilim ve aksiyonun gerektirdiği unsurlarla aranıp bulunamaz. Hitchcock’un içeriksel 

olandan, hikâyeden elde ederek bulduğu sinematografik anlatımları Truffaut kendi 

filmlerine kendi uslubuna adapte eder. Uslupları ve anlatış şekilleri farklıdır. Tür olarak 

bile farklı sinemalar yapmaktadırlar. Ama Truffaut Hitchcock’un konu ve karakterleri 

üzerinden şekillenmiş etkileri kendi uslubuna entegre ederek yeni bir sinema dili ortaya 

çıkarır. Ortaya aşk ilişkileri üzerinden yaşanan Yeni Dalga kurallarına bağlı anlatımlı 

psikolojik kimlik bölünmelerinin, paradoksal veya tahmin edilemez insan ilişkilerinin 

yapısını koyar. Hitchcock’un tahmin edilemez gerilim kreşendolarını insan ve aşk 

ilişkileri içindeki bilinmezlik üzerinden uygular. Teknik olarak Hitchcock yöntemiyle 

kullandığı kamera, çekim ve ışık planlarının saflığını bozmadan içeriksel olarak ortaya 

çıkan anlamı kendi diline göre değiştirerek kullanır. Aynı anlam bütünlüğünü veren 

çekimlerin sembolik anlatımları onun sinemasında insan ilişkilerinin acı ve trajik 

yönlerini ifade eden bir dile dönüşür. Filmlerinde yaşananlar genellikle aşk ve insan 

ilişkilerinin daha somut, daha yaşantıya ait insanın ifadesini verir.  
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Her ne kadar Hitchcock sineması Yeni Dalga yönetmenlerince etkilenilmiş ve 

saygı duyulmuş bir sinemada olsa, ABD Hollywood’da Hitchcock, uzun zaman boyunca 

prestijli yönetmen kategorisinde yer almamıştır. Belki de Hitchcock’un sinemasının 

statüsel Hollywood sınıflarınca çok saygı görmemesi Yeni Dalga’cı yönetmenlerin 

isyankâr ruhlarına daha da çok hitap etmiştir. 2. Dünya Savaşı ertesinin asi ruhlu Avrupa 

Sanat Sineması Akımı Hitchcock’un filmlerinin hakettiği değeri görmesini sağlamıştır. 

François Truffaut’nun ölmeden önceki son filmi Vivement Dimanche,  Hitchcock’a olan 

saygısını göstermek için ona ithaf edilmiştir. Truffaut’nun ilk filmi ise Andre Bazin’e 

ithaf ettiği 400 Darbe’dir. Truffaut’nun ilk filmi 400 Darbe, Roberto Rosselini ve Andre 

Bazin’in savunucuları olduğu İtalyan Yeni Gerçekçi sinema anlayışına çok daha paralel 

bir dile sahipken, son filmi Vivement Dimanche Hitchcock sinemasının etkisinden bir 

hayli izler taşımaktadır. İlk filminden son filmine geçen süre içerisinde çektiği filmler 

Truffaut sinemasının zengin renk kataloğunu ve sinemasındaki anti dogmatik yapıyı ele 

vermektedir.  

Yaşanan toplumsal ve evrensel tarihi olayların da etkisiyle sinema ve filmler farklı 

anlatım tarzlarına kavuşmuşlardır. Farklı anlatım tarzları ve farklı ülkelerin sinema yapım 

süreçleri her ne kadar değişkenlik gösterse de sanatsal yönden etkileşimi 

engelleyememiştir. Bu noktada Truffaut Sineması göz ardı edilmemesi gereken 

sinematografik bir çeşitlilik sunmaktadır. İlk filminden son filmine kadar olan süreçte 

Truffaut sineması Bazin öğretisi değerleriyle Renoir, Rossellini ve Hitchcock’un anlatım 

etkilerini gösteren zengin, yenilikçi bir sinema diline ve avangard yaklaşımın önemli 

anlatımlarına sahne olmuştur. Burada denemeyi ve etkileşimi kesmeyen Auteur bir 

yönetmenin sinemasından bahsedilmektedir. Bu açıdan Truffaut sineması sadece yapısı 

gereği değil ideolojik sınırsızlığı ve sanatsal olanın kendi sinemasında nasıl olduğu 

açısından sinemanın en gerçekçi ve doğal yapısını ortaya koymaktadır. Filmlerin hakim 

pazar piyasasındaki kopyacı ve kısır yapısını etkilendiği yönetmenlerin farklılıkları ve bu 

etkiyle çektiği filmlerinin renkliliği ve değişkenliği üzerinden kırmıştır. Truffaut sineması 

dogmatik ve tüketime dayalı bir yapıya sahip değil aksine üretken ve yenilikçidir. 

Hitchcock etkileri onun sinemasında kendi diline entegre olarak dönüşmüş ve yeni bir 

ifade ve anlam bütünlüğü oluşturmuştur. Yeni Dalga’nın belki de sinemaya kattığı en 

önemli tavır, değer budur; Kendi düşünce şekillerine ne derece uzak olursa olsun üretim 

süreçlerine ya da statüsel olana bakılmaksızın sinemanın sinema olarak değer görmesini 



 

 

97 

 

sağlayan bakış açısı… Güçlü bir sinema yönetmeni olarak Truffaut sadece sermayeye 

endeksli olarak kabul gören bir sinema anlayışına itiraz etmiş ve filmlerini de bu ideolojik 

çerçevede çekmiştir. İnandığı fikirlerini ve hayatını kendi filmlerindeki karakterlerle 

birlikte sinemasında var etmiştir. Ahlaki ve manevi değerlere sahip insanları filmlerinin 

merkezine alarak öznellikle bireyi ve hisleri anlatmaya çalışmıştır. Etkilendiği Bazin’den, 

Rosselini’ye, Hitchcock’a kadar, birbirinden alakasız görünen, saygı duyduğu kuramcı 

ve yönetmenlerin fikirlerini, sinema dillerini kendi sinemasındaki normal insan hikâyeleri 

ve anlatımları üzerinden tekrar yazıp, adlandırıp, kurgulayarak ortaya çıkarmıştır. 

Sinemanın sınır tanımayan en gerçekçi sanatsal dili Truffaut ve Hitchcock’un ortak 

kaygısından örnekle verilebilir. İki yönetmen de sinemanın sanatsal olarak ne ve nasıl 

olması gerektiği ile ilgilenmiş ve bunun derdinde olmuşlardır. Bu açıdan bakıldığında 

Truffaut’nun Hitchcock’tan etkilenmesinin absurd ya da mantıksız bir tarafı yoktur. Bu 

etkilenme sıradan bir seyircinin hayranlığı gibi değildir. Truffaut provokatif olarak ilan 

edilmiş eleştiren, sorgulayan bir yönetmendir. Hitchcock öylesine aksiyon yaratmaz, 

gerilim olsun diye bir sahneye uçak koymaz, Cary Grant’ı koşturtmaz veya Rushmore 

Dağını tesadüfi bir fikirden dolayı mekan olarak seçmez. Bu yönetmenler sinema için 

çalışıp, kafa yoran sanatçılardır. Ve etkileşimsel anlamda sinemanın akımlarca yahut 

toplumsal süreçler yönünden sınırlanıdırılamayacağının bilincindelerdir. Aksi halde 

sinemanın sanatsallığından bahsedilemeyebilirdi. Çünkü sanat her zaman etkileşim 

içerisindedir.  

Araştırmanın sonucundan hareketle Truffaut gibi bir yönetmenin hiç ilgisi 

olmadığı düşünülen apayrı bir yönetmen olan Hitchcock’un sinemasından etkilenmesi 

Dünya Sinemasında’da başka farklı ve alakasız zannedilen yönetmenlerin anlatımlarında 

var olan benzerliklerin ve etkilerin varlığına işaret edebilir. Bu şekilde hiç benzeşmediği 

düşünülen filmlerin ve yönetmenlerin anlatımlarıyla sinemanın sanatsal ve sınırsız dilinin 

önemi vurgulanabilir. 
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