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cIRt$
1900'lu

kuralla'nr bozan,
girn alan,

yrlla'n

bagrnda

bi goculun.

re'kleri.

,

cincelikle resimde gciriilen, perspektiti, anatomi

gahErrrasrrr anduacak bigirnde,r"r"i"yr" ilkel bir bigiz-eileri ciz-eiirce kulla'an bir deyiqle ortaya koyan drqavuru*cu-

luk neyi anlatrnaktadr?

Oteki sanat dallannda kendini hangi bigirnlerde gcistermiqtir?
Kendine en uygun ortamr buldu[u Al'ra'ya'da hangi geliErneler ol.raktadu.
"grglk" attuan ko gullar nelerdir?

Sanatgrlara

Tiirn sa'atlar'bileqkesi ola' sinernaya bu sanat akrmurr'etkileri ve yansrunalan hangi bigirnlerde ohnuEtur?

Bu gahSuraru'

igerifi'i,

yukarrda sorula' sorularrn yamtlan olugturmak-

tadr.

DI$AVURUMCULUK (EXPRESSIONISM) TERIMIMN TLK KUL-

LANIMI VE SANATA YERLE$MESI

Drgavururnculuk terirni'ir ilk kullanrmr konusunda farkh yaklagrmlar
gcirtilmektedir. Pek gok yazar teriurin ilkin Almanya'ya Abstraction and Ernphaty
(Soyutlarna ve Etki)'nin yazarr wilhelnr worringer'in lgll de kulranrnryla girdilini
ileri s0nnektedir. Baqkatarr ise Paul Cassirer'in l9l0 da Pechsteinin bir resmi ciniinde
bu resmin hala bir Drgavururnculuk <irnefi olup olnadrlr sorusunu, bunun bir
Drgavurumculuk 6megi oldulunu soyleyerek vermesi qaka ile karrErk bu terimin ilk
kullanrhqr olarak ileri siirtilerek, terirnirr haber siitunlarrna gegmeden sanat gevrelerinde moda oldulu soylenmektedir.AraEtrmracrlar terimi etimoloji agrsrndan ele ala-
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ve Fransa'da terimin kullanrrak incelemigler ve 1850 lerden sonra lngiltere. A.B.D.
efilirni anlatmaklmaya baglandr$rnr ancak bu kullanrm bigimiyle belirli bil sanatsal
yeni
ve
sauat konusunyeri,
igerili
grkrq
tan uzak otaugunu belirlerniglerdir. Terimin
ve
Gelenekgilik
akunrn
iki
ayn
birbirinden
sonunda
daki tartrDmalar yrllarca si.iniriiq
yenicilijin (Modernizm) geki;mesi yi.iziinden daha kesin bir taI'ma ulaqrnrgtrr.
estetige tepki gbsteren, sadece gerqefi tanrtr]lak' ger-

Btiyleliile

de Ernpresyonist

g"ginoyn,,'n'aktannakveoykiirrrnekistenreyenlervetepkiSosterenlerEkspresyo-

ressamlan
nir, ol*uk,onrmlarunaya baqlanrmg, yeui sanatt tanltan Franstz ve Almau
(l)'
ba!lanmrqlardr
birbirlerine
aynm yapmadan
tepFransrz ve Ahnan Drqavurumculaflnrtl en beiirgin dzellikleri. duygusal
ozgiir
oldukga
krlurarak
ba!rmsrz
do!adan
ve
rengin
kileri yansrtrnak anracryla gizgi
ve bigirn
un uiiirnae tullanrmryla . kaLn boya hamuru, yolun renk. karqrt delerler
bozrnaydr (2).

Avusturya'IryazarHennatrnBalulgl4.deyazdrlrbirkitaptaEkspresyonist

Die Briicke
Ak,,m yaratanlar igine Matisse, Braque, Picasso, Fi,itti'ristler ve Fovlan,
ve
u" D"r-Bluue Reiter gibi Ahnan gruplann iiyelerini, viyana'h oskar Kokoschka
geda
Alrrra'ya'da
Akrm
Drqavurumcu
bu
harig
Egon Schiele'yi almgir. Bir kag i6irn
ve bu akrrnrn yayrgJrU ol,nugtur. "Der Sturrn" (F'hna) 4ergisinin yoneticisi olan
yazml$tf. Walden
talihi
Drqavururnculuk
bir
Walden
Herwart
olan
katkrsr
l,rrusrndo
dzellikle
Fi.itiiristlerin
sonra
baqlanrgrgta Kokoshka'run oldufunu, daha
yaprtrnda
-Boccioni'nin
lvlarc'
ve
Franz
Chagall'rn
Kandinsky,
geldili bunu Ruslamr ozellikle
Robert
Gleizes'
Albert
Fransrz
Klee,
Paul
Isvigre'li
gibi
Alman'larla
August Macke
D"Lunoy ve Fernand Leger'in izledilini beliltmi$til. walden'e gore Drqavurulrrculuk
taklite
kiginin derinlerinde yatan ya.lantnlq deneylere bigirn veren bir sanattf. Dolayr
(3).
belirtmiEtir
var
olabilecegini
geEitlernelerinin
olduktan sonra uslup
karEr

DtSavurumcu Akiln kendine en uygun ortarnr Almanya'da bullrruqtur. Suadan insanlann otke ve cig alrrra duygulamu kamgllamayr baqannrqtu (4)'

Drqavurumculuk resimde Ahnanya'da Die Brucke grubu tarafindan ortaya
koyulmuq ve Der Blaue Reiter grubu tarafindan gelir;tirilnriEtir (5)
Die Brticke 1905 de Dresden'de kuruhnugtul. Ernst Ludwig Kirchner. Erich
Heckel. Karl Schrnidt-Rottlutf, Max Pechstein, Ernil Nolde gibi sanatgrlarl iginde
banndrrmrqhr (6). Bu topluluk tiirn devrimci ve heyecau verici i5geleri igine ahnayr en
onenrli g<irevleri olarak ahnr;lardrr (7). Die Briicke ressamlart kaba ve ilkel vahgi
renkler, bazen gapakh, kahn gizgiler kullandrlar. Bu gizgiler zaman zalnarl eski AIman alag baskrlannr anlatryordu. Resimlerin go$unda gaidaq yaqamrn umutsuzlulu
ifade ediliyordu (8) Bu grup; lgll yrhnda Berlin'e tagurdr ve l9l3 yrlmda Kirchner'in
Die Briicke'nin tarihi ile ilgili yazdrlr bi yazr ytiztinden glkan anla$mazlft iizerine
dalrlnuqtr (9) . Bu grubun tiyeleri Van Gogh, Gougin ve Seutat'dan etkilenmiqler-
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dir (10).
Der Blaue Reiter'in iiyeleri Rus Vassili Kandinsky ve Alexey von JawlensFranz Marc. Gabriele Mijnter, August Macke ve lsvigre'li paul KIee idi.
Es.ek kurallarla bir araya gclen bu grup dolam'ardndaki tinsel gergeli ortaya koyntayr istemekteydi. Kandinsky resirnlcrinde renk ve gizgi aracrhlr ile insanur ripsel
yciuiinii gostererek soyut sanatr ortaya koymugtur (ll).

ky, Alnan

DrEavururncu Akrrn Aluranya'da tiirn sanatlarr yofun olarak etkilemiqtir.
Ahnarlya'da Dtgavururncu Akrnrrn heykelcilile olan etkisi, resirn iizerindeki etkisi
kadar g0glii olmarrrqtr. Bunun geqitli nedenleri vardr herqeyden once heykel yapunr
oldukga pahah geregleri kullanrnaktadr. Ikincisi ise heykel sanatryla ilgilenenleriu az
ohnasr bagka bir deyi:;le bu sanat olan ilgi azhlrdr. Bu alandaki Eahgrnalar resim kadar luzh ohnasa da moderizrnle uyu;muq ve bu donernde Alnanya'mn en btiytik heykeltraqlarr yeti;miqtir. Bunlar Barlach ve Lehrnbruck'dur (12).
Drqavurumculuk Akunr Alrnanya'da Mirnarh$r da etkisi altrna ahnrqtr. Der

Stunrr. Die Aktion. Die Erhebun,e. Das hohe Ufer adh yayurlarda rnirn:ui konuda.
rurinrarlanrr yazrlarr ve gizirnleri yayurlanrnrgtr. Bu mirnarlar; Erich Mendelsohn,
Hans Poelzig . Bruno Taut ve Max Taut'dur (13).
Dtqavurutncu Akunur edebiyatla olan iliqkisi bir ltalyan olan Marinetti'nin
ytzrlannrn etkisiyle ba;lamr;trr. Alman ;airi August Strarnm eski tarztnr btrakarak,
adlara ozel deler veren krsrth srtht kullanan. alErluramrq karqrlagturnalar yaprlan,
ctzlti bir dili olan ve utastarltuur qoklulu ile dikkat geken Marinetti niu ilkelerir.ri amrnsatan yeni bir qiir uslubu
-uelir;tirmi;tir (14). DrEavuruncu Alman Resurinin sozel
karr;rhfr olan o gi.iniln Eiirinde Der Sturrn dergisi etrafinda toplanan Else LaskerSchiiler. Georg Trakl , Georg Heyur ve Gottfried Benn gibi gairler Stramrn'rn yapr-

tlarurur izinden gitmiqlerdir.Bu Eairler qiirlerinde genellikle Ea$dag kent yaEamuun
yozlagrnasr i.izerinde durarak , renkli irugeleri kullanmr:;lardr (15) Diizyazrda ise. bu
donernin yazarlan dili yenileyici bir dizi de$iqik iislup sergilerniglerdir. Ilcttikleri mesajlar ile bigirnsel kaygrlannur igige oldulu dikkat gekicidir, bu iki rile birbirinden soyutlanamaz. Drqavururrrcu Alman edebiyatgrlan birleqtiren nokta, Yeni Insan'dr. Ve
ternel olarak 5 f'elsefi dayanalr vardr: lsa, Darwin, Nietzshe. Marks ve Freud. Gergi
her yazar urutlaka bu ustalarr kabul etrnig degildir ancak herbiri dayanak olarak yeni
kuEak yazarlannn segtikleri bir diiqiince bigimi oluqturrnuglardr. Bu geEitli t'elsefi te-

meller, yazarlan, kcitiirnserlik yanurda iyirnserlili de iqlerneye, kara mizaha ve soyutlarnalara gitrneye, anlamsrzhk ve gtiliinglti!iin gekicililine kaprlmaya, insanrn
gelecekteki deligimini rntjdeleyen peygamberlere ydnelmeye, insandan az gok
iirntidini kesrneye ve eski diizenin koruyucularrna yi.iklenrneye ycinehniElerdir.
Drqavururncularr bu geriitli ycinelimler karqrsurda diiEtindiiren ortak ole ise, insanollunun geleceiiydi. Kafka, Doblin, Bronnen, Kaiser, Werfel bu donemin kalemIeriydiler (16).
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Dqavururncu Alma.rt Tiyatro oyunlarlndaki en onemli ortak dge tiz bir ses
olarak "glglft"la belirmektedir. Bu aslnda toplumsal bir duruma ydncllilen , kalanlk
bir dtinya gitrii$iiniin etkisinde olal estetik bit olgudur' Qrllft aracrhlr ile bir heyecan

anlalrlmaya gah$llrr ancak ele aldrlr durunu incelemekten qok etkin olmaya
gaEmnaktadr (17) Bu oyunlarda topluma ve aile kurumuna kar;r gtkrhyordu. En iinlii
oyun yazarla olarak Carl Sthernheiln, Enrest Toller. Georg Kaiser. Reirrhard Sorge.
walter Hasenclever, Reinlmrd Goerilg ve Fritz von Unruh gdriilmektedir (18).
Drqavururncu

Ahan Miizilinde

besteci Arnold Schoenberg'i dtgavurumcu

olarak elcalanlar bulunmaktaysa da nliizikte drlavurumculuk kendini asrl operada
gdstermi5tir.Paul Hindemitll Alban Berg br-r alanda bagaflL yaprtlar ortaya koyan sanatgrlardrr (19).

llk drqacurumcu sahneleme gal4malarl, tiyatroda degil resimde gdriilmektedi. Edvard Much'uI "9r!1ft" adudaki tablosu . tiyafio oyunlanndaki vc sahnedeki
drqavurumculu!uD iizelliklerini yansltmaktadrl Drlacurulncu sahneiente sanatuda
Adolphe Appia. Edward Gordon Craig !e Max Reinhardt iinciilerdir. Sahneleme sanahnda oyuncu, s6der ve hareketler. dekor, mekan . rqrk <inemli dielerdir (20)

DI$AVURUMCULUK NEDIR?

Dilimizde ifadecilik, anlatrmcrlrk, kendilikgilik, dr$avurunrculuk kelimelcriyle karqrhk bulan "Expressionism" en basit tanrmtyla "DoEalcrl ( ve izlenimciliEin karlrh olan ve ruhsal yagantrmn igerikleriyle
sanat akrmr" (?1) olarak agrklamaktadrr.

. tilsel igerikleri dile

getiren 9a!da9

Fransa, Rusya, lweg. Noweg, Qekoslovakya ve Polonya ile tek tiik hrgiltetiim saratlardaki ge-

re ve Amerika'da da gdriien bu akrm gergek anlamda kendini

liqmesiyle Almanya'da gdstermi$tir.

Dr;avurumculuk Cermen iilkelerinir yaqadr!r toplumsal bunahmlar ve

diiliinsel gelilme diinemlerinde ortaya glkm\ olal bir sanat aknnl ve hayat anlayrqrdrr (22).Bu hayat anlayrluun temelinde 19. yiizyllln burjuvacdr!rna, olgucu
diiliincelerine . ruhbilim ve dolabilim ala anndaki gdrgiiciilnte, <izdekqi felsefeye
karql gftl$ ve kapitalizm, sanayi devrimi ile burjuva ahlakrnr yermek ve yaSanan
diinyanrn yadslmasr yatmaktaydl (23).lnsanrn gevresindeki derinlikli ohnayan
gdriintimler, toplumdaki huzu$uzluk ve resnel gergekler. tedirginlik ve gi.ivensizlik
duygusu kariNnda drlavurumcular, benin derinliklerine inerek, hayal ve dii$lei
diinyasrlrl yaDsltrnaya gahgmrqlardrr. Bunu da nesneleri oldulu gibi deEil. soyutlarna
ve simgelerden yararlanarak, perspektif kurallanna uymayan, simetriii kullanma,
yan betimlemeyc y0z vermcyen, anatori kwallannr bozan bir bagkaldnyla gerqek-

leqtirmiglerdir (24).
John Willctt"Expressionism" adl yapltnrda, duavurumculuEun,
kullardrklan ilkeye gcire, konuya gdrc, balh olduklan iqerile gi;re ve sciz0n geiqine gi;re
nor_
rral olarak !u iig $ey olabilecelini belirtmektedir (25).

l- Ytizyrhn balhngrcrndan bu gii[e degin moden Alman san.tl. cdebivah
n)iizi!i ve tiyatrosunun ailevi bir karekterisligi,

hareketi.

2- 1910J922 yrllarr arasxda siiregelnil olan 6zel. nloden bir Alnan
akrrnu,

3- Hcrhangi bir zarnanda veya/ve herhangi bir kilinin sanatuda,
sanar
gal$ntalarmda bulunabilecek olan kendini dr$avurmanrn y" do duho
gok bir ra_
lratsrzL!r drqavunnan r kalitesidir.

Willcl. uzrranlafin dr$avurumculuEu kullarld*lanDda daha gok ikinci ntad_
.
deyi yani tri.lli yrllan arasxrd.kiALnar akrDrnrdan sdz ettikrerini. eler
rerim Almauca
konuqulan iilkeler drqurdiki tilkelerde kullarrryorsa birinci maddedeki
tanrmrn geqerli
oidltgunu ya da herhangi bir yerdc ve dilerlcrinden farkh olara.k dihc gok gOr-,eisa,
natlara dayal bir biqimde. drneEin Fayum
Cezanne ve Jacron pllo"k,rrn
frorftelcri.

sol) Qalllnalanlda oldu!u gibi kullanrlmaktaysa da iiQiincti maddenin gegerli
ol_
duEunu belirtmittir. Ancak kerrdi yaptrlr galulnasrnda (uzmanlanrr Dr,;avurumculuk
terimi igin rl(inci nladdeyi kullandftlarrnr belirtnesine kargrn) zarlan dilimini
on
yrll* olarak de!il de 20. yiizy lll batlanidan bar;layarak 1930 ,larda iqbagrna gelen

NazilerrD liim 30. yiizyrl estetigine olan saldrnlarrnr da ele alarak

siirdiirmii iitiir.

l94i det

Willet drlavuruntculuEun netleQ esini geng Alman sanatgllarlnln dzel
koqullarl. ll. Williarn lmparatotlugu'nun son y lanndaki yazarlar ve o zamanki entet_
lektticl degilinicrh iilkeler arasrnda gok daha kolay ve bu giiu oldulundin samimi ol_
maslna baElanrr$lu. Bu alona sradr$r "manic- delressive" kalitesini veren ise tutucu
Dasyonalianin agrrlEl. zulmedici g6riiriim0, evrensel kardeqlik lrayalle nin alter_
natifi knpkara umutsuzluk, l. Diinya Savaqr, Sosyalist Enternasyonalin gijki\ii,
Dotu Avrupa nrn bdliinmesi. klsacast bugiinkii rahatsrz diinyamrzl borclu ol_
duEumuz patlamalardu demektedir.

Ekspresyonism. renk ve bigim uygulamalannda geleneksel olarak realizm
diye alg anan salattan bir farkLlk giisteren devrimci bi sanattlr. Fiziksel olaylarrn
dziine ulEmak amaclyla nesnelerin gririintiilerinin iitesine vanlmak isteniyordu. Bu
uslupla gahEan sanatgrlar, kiiltiirel yozlqmayr vc varolan burjuva toplumunun mater-
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geye kargt
yalizrnini reddederek, toplumun drg g<iriiniiqii'ni.in sahteliEi diye gdrdiikleri
geliqrnelere dtiqman olarak gordtikleri bir gelenele
Yeni
egilimindeydiler.
iftrna
t*q,t otirut "yeni biling, yeni fftirler ve yeni bigimler" ararnaktaydrlar. Bununla birIikie, bu baliamda onemli ola. sadece uslupla ilgili baqlangrg ve geliqmeler defil.

kagnlak,
ekspresyonist ressamlann ve dilerlerinin, sanat sanat igindir anlayrgrndan
kendilerini
idealleriyle
ve
siyasi
sosyal
bazr
ve
zamanrrl
edinmek
siyasl uagtantrlar
ardr<iza"qt"q;ilmiEtir. Ancak savagla birlikte daha da gtiglenmiS ve l9l8 devrirnirtin
sabir
olan
yaygrnlaqrnrq
gok
Jevleti'i' yiikeligiyle sanaQrlar arasr'da

,.da,r-W"i,nar

nat akrmrdrr (26).

ALMANYA'YI DI$AVURUMCU SANATA GETIREN TARIHSEL

cELl$lMI
Avrupa'da a[r sabanrn bulunmast, dkiiziin iqe koquhnasr. yel delirmeninin
tiim Avrubulunmasr ile tarunda btiyiik ilerlerneler kaydedildi. ll ve 14. yiizyrllarda
grkau
ortaya
sonucunda
geliqmenin
ve
bu
geniEledi
derece
son
pa'da ekilebilir alan
askeri
i:riin fazlasr Batr zenginlilinin, giiciiniin ve ktiltiiriintn terneli oldu. Avrupa
geliqti'
olarak bir bakrura alr saban ve hayvan gticiiniin salladrlr altr iirtill nedeniyle
kurulordular
prot'esyonel
ile
ve
kira
vergi
aluran
Goreli olarak zen-einleqen kdyliiden
at
si-ivarinin
bulutrrnasryla
Uzenginin
iirtinijdtirler.
geliqimin
bu
mu$tur. $ovalyeler
ustiinde rahat dunnasr ve ellerini serbestge kullanrlna ve sava$rrlasryla gtivalye etkin

ve saygln bir kiqi olmuq donemin toplumsal ve siyasal agrdan en etkili giicti olan feodalizirn ternellerini olulturmu$tuI. Feodal yapr, lord. vassal ve toprala balh kdyliiler
(sertler) den olugmaktaydr. Ahnanya'da vasallar 9ll yrhnda bir kral segtiler, kralrn
962 tle tag giyrnesiyle Avrupa'nur en guglii devleti "Kutsal Roma Imparatorlulu"
oluqtu. 13. yiizyrlda Almanya ve ltalya'da "Kutsal Roma lmparatorlulu" ttun mtasr
i.izerinde kiigtik kent devletleri kuruldu. Bu kent devletleri 14. ve 15' yiizyrllarda ekonomideki ve ktiltiirdeki onderlili ellerine almrqlardr. 16. yiizyrlda Martin Luter'in etkisiyle Ahnan Prensleri, Kutsal Roma Imparatoruna ve irnparatorlula bir tepki olarak
keldi haklal oldulunu dtiqi.indiikleri din tizerinde denetirni kurdular. Boylelikle Luter'in cilretisi devletin otoritesine boyun elme qekline d<intigti.t. Luter devletin
iistiinlulu propagandasrnr yaptr. Iyi bir hrristiyan kurulu otoriteye sadrk olmahydr.
Luter'in gevirdigi lncil'in okurrrnasryla geqitli yorunrlar tiiredi ve dinin papanrn elinde
oldulu kadar devletin de elinde olnrasurr eleqtiren porotestanlar ortaya grktr. Bunlar
Ahnanya'da prensler tarafindan ezildi. Bu ozg0r diigunce ve iuatlctn basturlmastydr.
lngiltere'de ise protestanlar giiglti bir mezhep oluqturdular. 16. yuzyrlda Avrupa'da ticaretin bugiinki.i ozelliklerine sahip olmasryla kapitalizrn ekonomisi ortaya gfttr. Ortaya grkan enflasyondan sabit gelirliler en gok etkilenen gruplar oldular. Bu ylizyrhn
mali bunahmlan, anayasal bunal[nlarr getinniq ve 17. ytizyrlda Ingiltere parlemento
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zaferi elde etmiq

, diler

ttirrr Avrupa

iilkeleri ise kaliyet desporizmine gihnigtir (27).

lT.YiizylJda Kutsal Roura Imparatorlulura bakrldrlurda din drgr giigleri'
btiyi.ilii olarak Habsburg Hanedanr gdrtmekteydi (28) otuz yrl Savaglannrn ardrndan, Alman topraklannda Avusrurya" ya rnkip, Rusya ile egit hatta daha geligmi5 bir
Prusya Kralhlr kuruldu. Prusya Kralhlr Hohenzollenr krikenliydi (29). prusyah
ytineticiler koyl0lere siirekli etnirler veren "Junker" adh biiyiik toprak sahiplerinin iyi
asker olacalura inanryorlardr ve onlardan yararlandrlar. orta srnrfise zengin de!ildi.
Devlet igin gahqan, orduyla gururlanan, devlete lizmet eden di.iriist, gahqkan kiqilerdi. Biiytik Frederick bu orta srnrf ve giiglii disiplinli ordusuyla Avrupa'da ijn kazanaen

rak gtiglii bir devlet olarak gciriihneye adaydr. Nitekirn

18.

ytizyrlur ortalalndan sorra

kusya'nur ihtiraslanndan s6z edihneye baglandr. Yedi yrl SavaElarr sonundaki Avus-

turya'nln yenilgisi ile Prusya Avrupa'da gok cinernli bir giig oluqturdu. Ahnanya adr
verilen bcilgede iki biiyiik <inernli giicii sergilediler. Bu da "Alman lkiligi',
icerman
dualism) olarak tarihe kendini yazdrrdr (30).
18. yiizyrhn ikirci yarrsrnda dtinya tarihi agrsrndan iki btiyiik olay gririilrnektedir. Arnerikan Devrirni vc Fransrz Devrirni. Balunsrzhk, oz-tiirliik ve eqitlik gibi iig

ternele dayanan Arnerikan Devrimi 18. yiizyrl soulanua dogru gelmi; oldulu Batr Avrupa'ya dcinerek orada Biiyi-ik Fransrz Devrinri ni dolurdu ve ?-5 yrl si.iren kangrkhklara tteden oldu. Fratrsa'nrn devrirn yauhsr gruplan Avrupaiun henten her tilkesinde
kendilerini gostenneye bagladrlar. Ancak Avrupa Devletlerinin kargr grkrglan oldu ve

istila tehdidi ile karqr karqrya kalan devrirnciler Avusturya ve kusya'ya kargr
Avrupa nur pek gok iilkesi ile sava; haline geldiler. NapoIeon Bonaparteirin Fransz ordusunun bagrna gegigiyle Avrupa'da diizen iyice karrqtr
(31).
1792 de

savaE agtrl:u ve ardurdan da

Avusturya ve Prusya, Fransrz Devrimi ve Frarrsalrur on yth agkur si.ire Orta
Avrupa'yr etkisi altrna altnasrtta dek. siirekli olarak birbirleriyle hanedanlannr gi.iglii
tutma amacryla gatr$nra ve dtigrnanhk halindeydiler (32). Ancak. Fransrz etkisini orta Avrupa'dan kaldumak, bir baklna Avusturya ile Prusya arasrnda 6nemli bir rekabet ohnamasrna balhydr ve karuraqrk bir diplomasi ile bu rekabet rjnlendi. l8l5 de
yaprlan "viyana Kongresi" ile sayrlan 39'a indirilen Ahnan Devletleri ki iqinde Avusturya ve Prusya da vardr pek srkr olrnayan "German Kont'ederasyonu" biginrinde
orgtitlendiler. Ancak bu "Tek bir Ahnanya"yr sallayamadr. Viyana Kongresinden
sonra Avrupa'da yeni gtiglerle endtistri devrimi liberalizm ve rnilliyetgilik ile monargi
kilise ve feodalizmin gatr$rnasr 1830-1848 devrimlerini getinniqtir. 1848 Devrirni 1830
Devriminden daha belirgin bir bigimde 1789 Devriminin ilkelerini sallamlagtrrrnrqtu.
Milliyetgilik ve liberalizirn birlikte ythtimij$tiir. Ancak Ahnan Milliyetgiligi , 1848
yrlurda Ahnan Ulusal Birligini kurma gabalarr, Avusturya'nrn alr basrnasr sonucunda gergekleqmemiStir. Fakat Avusturya-Macaristan Imparatorlu!unda 1848 yrhnda
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eski diizenin onemli bir savutrucusu olan Metternich'e karqr Macariar Ulusal
balrrnsrzlk igin ayaklanml;lar grkan kar-qaDalar sotlunda Metternich Viyaladan ayrrhnrqtr. Ancak yrl sonunda imparator segilen Flanz Joseph, Metternich okulunun iyi
bir izleyicisi olmug Macaristan Balrmsrzhk hareketini kanh bir bigimde ezmil hallon
anayasa ve ozgtirliik isteklerine aldlrrnamlltr. Benzer bir dururr ltalya'da da
ya$aDlnrij ancak ba$arlya ulagarnarnrEtrr. 1848 yrhnda ntilliyetqilik ve denrokrasi
ozlemleri ltalya'da , Ahnanya'da, Avusturya'da ve Fransa'da ileride canlanrnak uzere

bastrrrlmrgtu (33).
Napolyon savaqlarryla de!iqen Avrupa haritasr diizenlente arnacryla toplanan Viyana Kongresi ile German Konfederasyonu ve ltalya yartmadast AvusturyaMacaristan Imparatorlu!u'nurl etkisi altrna girmiqti. Italyan ve Alman ulusal birliklerinin kurulmasr igin Avustuya'nrn etkilerinirl kalduilrnasr gelekmekteydi. Btrylelikle
Fransa'ntn karqrsurda yer alnak ve ondan korunmak igin birleqen Prusya ve Avusturya yeuiden Viyana kongresi kararlannr silerek tekaf gatl$maya ba;ladrlar. Prusya ve
Avusturya ara.srndaki Yedi Hafta Sava;r ile 50 yrl once Avrupa'da olu|an -e09 dengesi
bozuldu ve bu da diplomatik bir devrime yol aqtr. Avusturya'nm yenik diiqnlesi ve
ardrndarr yapilan Prag A,ntlaqrnast ile bir yiizyh aqkrn Viyana -Berlin yarrEr sotl buldu. Ycdi ilafta Sava:;la1"nda Prusya'lun bti.;ansr Fransa'yr rahatsrz etllliqti ve 1870 de
Fralsa Prusya'ya saval ilan etti. Klsa siirede Paris diigtir. Zaten bu sralarda Alnalya'daki milli birlik gahgmalan baqan kazanm, qtr. Main'in giineyindeki liiikiirnetlerinde Hohenzollernleriu ydnetimindeki Kuzey Almanya Konfederasyonuna, gi.iqlii bir
irrrparatorluk oluEturntak amactyla ginneleriyle Kutsal Roma Imparatoriu!u"ndan
Ahnan imparatorlufu"na gegiE tamamiandr ve i8 Ocak l87l'de I Willtehn Alntan
iurparatoru segiidi (34). Bisrnarck ise Almau $ansolyesi oldu (35). AlInanya tek tip
hukuka, tek tip paraya ve tek tip yonetilne sahip oldu. Yerel yonetirnlere ozerklik
saElandl, baslr ozgi.irliili.i tanrndr, imparatorluk bankasr kuruldu ve serbest giriqirn
ile serbest dolagun dniindeki engeller kalktr, ticari ortaklk ve limited lirketlerinin kurulnlasrna izil verildi. 1900 lara gelindi!inde yurttaqlar yasasrnilr hazrrhklan baqladr'
Inrparatorluk kuruldulunda Bismarck barrq ve giiveni. amaq edinmiEti (36).

Alnanya'da ulusal

birlilin

olu$masmdan sonra tilkeyi sert bir bigirnde

ydnererl Bisrnarck, oteden beri biiyiik bir siyasal gtig olarak gdriilen Junkerler (biiyi.ik
toprak sahipleri) ve btiyiik burjuvazinin destefini alarak liberal orta srnrfi sustur-

rnuqtw.Btiylelikle Bismarck, Ahnanya'nrn merkezi bir bigimde planlanan ve milliyetgi bir anlayrEla yiiri.itulen ekonomik kalkrnmasrnr saglanmr$ ve Ahnan ulusal bir-

lilini

kurarak iki onemli gorevi yerine getirmiqtir (37).

Alman ulusal birlilinin kuruldulu l87l ile L Dtinya SavaEr baqlangrcr olan
l9l4'e kadar Avrupa tarihinde gdriiLlen en onemli geliqmeler Almanya ile Fransa araslndaki diigmanhklar ve Bismarckin Rusya'nrn Fransa'mn yamnda yer almastnr <inle-
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mek amacryla geritri donernrerde Rusya. Avusturya ve
ltarya ile Alma'ya,nur
tistijnliiEiinii sallamak igin yaprrlr
EeSitli irrifaklardrr (3g). l. wilheln'i' tags ae
oliirnii, yerine gegen lil. Friedrich'in yi'e ay'r yrr oliirniinden sonra
imparator olan lr.
wilhelm ile anlaqamayan Bisrnarck. lg90 da istifa etmek zorunda
kardr. lg90 ile r.
Dijnya Sava5r''a dek caprivi. Hohe'lohe, Brilow ve Betrrrnanrr
Honwe-e ganscilyelk
yaptrlar ve l. Dlinya Savagr Hollweg,in sansolyeli!inde
bagladr (39).
l. Diinya Sava5r bir kaza sorrcu
Erkrnr5t*. As'nda Avrupa devletrerinin higbiri genel bir savaq isternemekteydi. bu'a karqrn ltalya drgurdaki
Avrupa devletreri
karErLkh diplornatik krqk*trnalarla savaqa girdiler. Armanya,
S*prar kendisini 9ok
il-qilendinnemesire kargur S'plara karqr Avusturya'yr desteklemiEtir.
eti'kti, Fransa,
Rusya ve Ingiltere'ni'kendisini kuqarnra rehditi;de; korkrnakta
u" auurturyo',ru, bi,
denge olacalrnr diiEiinmekteydi. Aynr ti.irden hesaplar
Fra'srzrar,rn Rurto, aun y.nu
oh'nalarrnr gercktirdi. Ileride Alnanlar'a karqr Ruslar'a giivenme
desteli Fransr'zla'
da savaqa soktu. Ruslar seferberrik ilan ettirer, bunu
Avusturyu, FranJa ve Arrna'_
ya'.r' kararr izledi. Ve sava| baqladr. Dcirt yrl siiren savaqda Ahnanya
ve Avustur_
ytr'.rr yanrna osmanL Devlcti. Frarsa, lngiltere ve Rusyahrn yonuro
ltolyu kutrl_
r'rqlardr. Savaq
-uegen zarna'la birlikte bir yrprarrnaya doniiEtii uc Rusya'oa tglz a"
patlak vere' iki devrirn ile Rusya savarta'gekildi.
Aynr tarihlerde Ar-nerika savaEa
katrldr ve Almanya'ya sava; ilan etti (40).

Anterika'nrn savala
-qiri$i ile savaq lttifak devletlerinin aleyhine dcjndti ve
Mayrs l9l8'de Rornanya. Eylijl'de Bulgaristan. Ekirn'de osmanh Devleti
ve ll Kasrr'

l9l8 de Almanya teslir'oldular ve arcrkese gidildi. l. Diinya Savaqr btiytik
bir ekonornik gokiintiiyti, rnilyonlarca sakarr. nrilyonlarca ciliiyi.i brrakh ardrnda (41).

Ateqkese dolru gidilmesi Airnanya'daki ka.grkl!ur siirrnesini engellemedi. 4 Kasrm'da Devrirn patlak verdi. Ancak; sosyal der.okat Scheidemann,
Karl Liebknecht <jnderligindeki Spartakistlerin, Sovyet cumhuriyeti kurmalarr konusunda_

ki endi;eler yiiziinden ve bunu onlemek arnacryla 9 Kasrrn'da cumhuriyet ilan etti.

Biiyiik bdliirni.i devrirne karqr olau sosyal dernokratlann oluEturdugu Haik Temsilci-

leri Konseyi'nin

bargura Ebert gegti ve kurucu meclisi toplama gaLgmalarr baSladr.
KarrErkLklarrn giderek artmasr ocak ayr ortalarurda Berlin'de sokak gahSrnasrna
dcindii Spartakistlerin cinderleri Liebknecht ve Rosa Luxenburg oldiir{ildii vc b6ylelikle de lrnparatorluk Almanyasr\ru'r askeri ve ekonornik dtizenini koruyacak bir curn-

huriyete dogru yol ahnmaya baqlandr. weirnar'da 6 $ubat l9l9 da toplanan yeni Ulusal Meclis Ebert'i cunrhurbaqkanr segti ve scheidemann qansrilye olarak sosyal demokatlarla birlikte Merkez Partisi ve <iteki dernokratik partilerirr de deste_{i ile
htikiimeti kurdu. Agustos ayrnda anayasa kabul edildi. Yeni Alnan cumhuriyeti demokatikti ancak sosyalist defildi. Alrnan sanayisine yine karteller ve biiyiik orrakh-

klar e-eemendi ve tanrn alanrndaki biiyiik nriilkleri dafrtmaya ycinelik herhangi bir
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siirdtinnesine neprogramn olmayrDl iqgilerin hoEnusuzlu!,unu ve sol muhalefetini
getirdi (42)'
diiqmesini
zayrf
ve
cumhuriyetgilerin
demokratlar
sosyal
da
i",*tOu. Bu
yazgrlarrnr
Wilsorr'un On D)iirt llkesinde belirtilen uluslarrn eqitlifi ve kendi
kesinlikle
ve
gegmiqten
olduluna
ballayrcr
igin
belirlerne hakkurrn bi.ittn taraflarr
bu barr;rrt
Ancak
irnzaladrlar.
Antlaqmasr'm
Versailles
koptuklarrna inauan Ahnanlar
somiirgeler itigidiyor.
elden
krsmr
biiyiik
topraklarnrn
Alman
alrdr.
gok
kolullan
Altutbeul"il"ri'" devrediliyor. Alman ile Avusturya'ntn birleg'resi yasaklanryor'
deticareti
yurt
drDr
getiriyor'
engellemeler
yi.izbin kiqiye irfyor, askeri

man ordusu
odernesi -eerekiyordu' Bu
netleniyor u" ,uuu; tazninatr (gergi l92l'e dek ertelenmiEdi)

alukogullariizerineAlmanyudukitil*siyasipartilerantlaqnrayakarqrgtktllararrcak

ijzerine Scheidernann isMiittet'iklerin iiltirnatonu iizerine anlarirna imzalandr. Bunun
ile yeni bir hi.i'kiimet
desteli
dernokratlarrn
tifa etti. Bauer, Merkez Partisi ve sosyal

yrprattr. Alnatl ordukurdu. Anlaqmanrn bu alrr qartlan ve imzalantnast cumhuriyeti
ve Yahidiler tarafisosyalistler
cumhuriyetciler,
kaybetrnedi!ia.cak
,uuu'r
,unun
diiEmez oldillerden
ndan arkadan vuruldu!u soylentileri curnhuriyet diiqrnanlannca
grkar hedar
ba;aflslzhlrn
hiikiirnleri,
Versailles
du (43). Paris banq dtizenlemesi ve
tarafindalr
tahrikgiler
Ahnan
htiktirnleri
sert
antlaqnralarrn
,upior,,.,,n riri.iniidiir. Bu

dclerlendirilerekAdolfHitter'iniktidaragelmesirrisallarnlgtrr(44).
: 1920Adolf Hitler'i iktidara getiren nedenleri lcrsaca gu bigilnde verebiliriz
giderek azalmasr ,
tehlikenin
sol
yrllarda
ayru
.
ayaklanmasr
iqgi
iki
1921 de baEansrz
yeraltr tirgi.itlerinin
anti konrinist a$n ntilliyetgi gdriiqe sahip, cumhuriyet kargrtr

ekonoyardrmlan, yiiksek entlasyon, 1929 New York Borsasr'mn gokuEiiniitl Alnrau
ethayata
siyasal
bunahmrrr
bu
grkan
bunaltur,
ve
ortaya
etkileri
misi tizerindeki kOtti
korniinistlebiiytik.
ikinci
Nazilerin
artmasr
destekleyenlerin
partileri
ve
sol
sa!
kisi
ri' iigincii utiytlk parti haline gelnreleri, siyasal bunalrrnlar ve yasalyollardan Hitler'in qansolye olntasrdrr (45).

Hitler'in 1933 yrlnda iktidara gehnesinden sonra yeui segimlere gidebihnek
igin Reiclxtag'r dalrtmrq, yaprlan segimlerle sandalye saylsrnr golaltrnrq ve bundan
partisorua da anayasa ve hukuka ba[hhgr da unutmu$tul. Nazi partisi drqrndaki tiirrr
baqkant
hiikiirnet
hem
sotua
oliimiinden
yrhnda
Hindenburg'un
leri kapatmrE ve 1934
hem de devlet baqkanhluil alarak Alnranyanrn "Ftiluer"i ohnurltur. Ahnanya'da ekonomik bunahrnrn etksiyle takirlegen, toplumuu dr;rna itilen, eski Almanya'nrn
g6ciinii arayan orta slnf ve genglik Hitler'in Aryan rkrrun iistiinliif,iirlii savurlau , 19.
y1zyrlur rkgr diigtincelerinden kaynaklanan diiqiinceleri 0nitbrlnalarla, seremouilerle. partilerine askeri hava vererek l. Diinya Savaqrndaki dayaurqrna dostluk ve aidiyet
duygulanndan yararlanan gortiglerinin yanrbaSrnda bulmuElardu kendilerini (46).
Almanya'trm tarihsel geliqimine baktrlrmrzda en gcize garpan <i!e olarak
1273-1806 tarihleri arasmda bir kag istisna drqrnda Kutsal Rorna Imparatorlulu'nun
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Habsburglarn elinde olduEu gdriilmekiedir (47). Bu gok uzun &inern iginde Alman_
ya topraklarnrda ortagaglll leodal hiyerarD4i keMisini en yoluD bigimde gdstermiitir.
16. yiizyrlda Avrupaiun iistiinliigiiniin kiiklerinin atrlmasryla bugijr bildilirniz anlarnda kapitalizmin ortaya gftr$r gttrtilmij$iiiLr (48) ve Ayd rlanmaur erkisiyle toplumun cirrcurli kurunllan olan iiniversite, ordu, kilise. mahkcmeler. okulliu.
htkiimet daireleri. barrkalar gibi alanlar Awupa'da dnem kaz anmaya ballayarak duygu vc diiEiince alannrdn dnenlli iilgiide b; goEulculuk baglarnrgtlr 17. ve 18. yiizy larda (49).

Almanyada 16. yiizyrhn bir ba$ka geli$imi ise Marrin Luter'in devleril
iisliinliigiiDiin propagandasurl yapan ve iyi bir Hiristiyan'rn kurulu dijzene sad* kal,
masxx ve devletin otoritesine boyul eErneyi itEreten gdiilleriydi (50) 17. ytizyrldaki
Prusya lrn yiikselmesi, militaristligi ve "Junker" adr verilen biiyiik toprak sahiplerinin kityliileri komutla ycinetrneye ahqrk oluqlan, kusya'ntn disiplinli ordusu. diiriist
ve galqkan devlet hiznletlcriyle Avrupahrn giigl0 devletleri arasrua girrncsi
(51)git ihnektedir.
19. yiizyll sanayi dcvrirriuin etkisiyle Almanya'da (inenrli ilerlenreler oldu.
llk olirak bu iilkcde kuranlla uy8ulamanln baElantNl kuruldu. iyi iiniversite eEitirnr

ve ilerlemit zaDaatQrlft gelencli Alnanyairrn baqarasrnrn ternel taElarrydr (52). Aynr
yiiryrlda Avusturya ile Prusya\ru) gekilnleleri. Prusya'mn Aha0 BirligiLri kunna

eabala x g6rnrekteyiz.
Alruan tarihiude Kutsal Rorna Imparatorlulundan, Hitler'e dcgin gdriinen

iu ki ortagagrn tbodal yaprs\ Habsburg'lann yiizy lar siiren iktidan, Luter'in devlet
otoritesire boyun egmcyi beDimseten giirugleri. Prusya Devletihin disiplinli bir
krqlayr andran yapnr Almanya'yr Hitlcr'c gdtiirmede hig zorlukla karylalmamrltu.
Bu totoliter 6rgtit yaprsr onagaidan ga!rmrza dek yiizyrllarca ilerleyebilmiqtir.

YETKICI KI$lLlK vE OToRITER 0RG0T

Thedor W. Adorno, totoliter brgiit karekleistigi yalnE lnodem gaElarda
deEil, Roma ytinetirni ya da orta gaEul feodal yaplsrnda da vardu denlektedir. Feodal
sistemin yerile , se$est piyasa ekonomisi gegince gligimci kadar iicretli ilgiye de ihtiyag duyuldu ve bu tipler sadece mesleki olarak deEil antropolitik olarak da yarahldrlar. Kendine yeterli birey olma. ileri giiriig, kendile kar$ sorumlu olma, gtirevini
yerine getirme ve bunlann yannlda kah vicda|i zorunluluk ile oto teye bagLlft da
artmlQtr (53).
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Erich Fromm, oftafaEm egemen ilahi yetkisirin bozuluQundan soua Batrh
ve
insan bu. hiyerar$ik sistemin bozulnlaslyla bilirrqdrgr bir korku iqirre sijriiklenmit
karginnigtir'
Bu
ilNanlar
yetke
arayry
igile
bir
bu korku ile aynl zamanda bilinqdrqr
rna k bir kariusrzhk igindc dzgiir ve onurlu olmanln sorurnluluklartndan kaglDlll?ud_
r dernektcdir. Bu da itlsailarl dzgiirliiktelr ka9maya vc totoliter basloya karjir bir istek
duyiraya gdtiinrriiltiir. Bu dzgiitliikteD kagrE ve yetke arayrlr igindeki bilinqdr$t yei
keyc baleimc ihtiyacrnda olan bireyler bu ilrtiyaQlarrnr ilk olarak anne ve babaya
ydrermcktcdirlcr. AyIx zananda da yetkcye kar!r bilillgdtlr saldtrganlft ve isyan da
duymaktadrlar. Ancak bu isyart ve saldrrrlar goEunlukla lrcdef deEiririrerek d i grupiara yijnchnektedir. IEte Frorrm, Freud'un kiqilik Edzijmlemesi igiu bar;vurduiu
yolterrrden yatarlalarak uymacl davranlUm boyutlarnn bu aqldan delcrlendinniri ve
;'yetkici
kiqilik" adrm vermiltir bu kuratnma (54) "Uyma davraruqr bir ki;rnilt. davve
ram$ vc gdriillerini gergek (somut) ya da farazi bir baskt aracrhfr ile deliltirmesi
baskr ydniine doEru uyurn gbstermesi" demektir (55).
Uyma davran$na verilell cn onemli iifiek olarak Hitler dcincrni ele allnabilir. Hitler'in darxrjrnalar ldarl oldn Albcrl Spcer 1970 yrlrtrda ytzmr; oldu!u anrlarrnda
''Hitler'in gevresiude toplananlarm katl bir uyrna davranrqr iginde bulundugunu . hiq
bir sapma davranDrna izin verihneycn bir cirgtitlenre bigilniyle bu insanlarrr her karani rek dogru olduEuna irarun bir siirijye ddrrii$tiiiildii5tinii ve tijylece her yanluln
ycni yanh$lar doEurduEuru sijylemektcdir (56).

Max Horkhcirner ve arkadaSlarr 1930 yrlruda ALnanya'da yaptlklarr "Almanya di Poliiik Gdriit" adh ampiik araElrmada sosyal demokmt olduklannr ileri
srircn Ahnan iggilerin bile yayg r yetkeye boyuD elrne davraru;r iglnde olduklannr
saptamNlardr. Kendilerinin sosyal delnokat oldugunu sdyleyeD i$qilcrin bile olduk-

kiqilile sahip olduklarr anket sorulanna vclilen cevaplardan
gdriilmii$tiii. Horkhcimer ve arkadallarr elde ettikleri verilerdcl $u sonuca

qa yelkeci bir

varmrllardlr: Hitlcr gok gilglii bir ihtirnalle iktidara gelecek vc kitlclcr buna tepki
gosteflDeyeccktir (57). GerEektell de biiylc ohnamr) mrdr?
Ycrkici kiqilik tipi. keudisi ve y:tkrnlarl hak)<nda delilnrez bigrrrrde oluntlu
gdrij|ilere sahiptir. Klsacasr orlun olan ve yakurliuurrrt olan herqey iyidlr. Bu ozellik
ara$trmacrlarca "dziiDi.i yuceltrne" olarak adLuldfilm$t[. Yetkeci tipler beienlne'
dilde kililik dzelliklcriri kendilerirdc ve yalonlannda giinneyi kabul etmemekte ve
bunlarl karlr olduklarr gruplara ve bireylere atfbhektedirler (58).

Willi GutanMn "An ds a weapon : social critique and political orientation in
painting and print in Weimar Gennany" adh gahgmasrnda Almanya'da devrimin hen)en ardmdar yeni hiikiimetin orgarize ettigi poslcr kampaDyasl srasrnda Max Pech232

stein'in "Millet Meclisi. Ahnan Sosyalist cumhuriyeti'nin Temel raqlarr', adh sernbolik posterinden sciz eder. Sa! elinde mala tutan sol eli selarnlarcasrna havaya kalkrnrq bir duvar iqgisi dalgalanan krmrzr bayraklar 6ntnde ternel tagr iizeiine
diz
g6kmi.iE dururnda g6riihnektedir. Bu tiir posterlerin heyecan, sernpati ve hareket
duy-

gusu ilettiklerini belirten Guttsman. ancak bunlann iqgi surrfr taratrndan pek
kabul
-rormedi!ini ve iqgilerin biiyle stilize e<lilmiq bir ahnost'erde kendilerini tairyarnadr-

klartnr ve kendilerinin gtiliing duruma dtiEttiklerini diiEtindiiklerini belirtntekredir
(se)
Guttsrnan Ealuimasrnur sonunda "goriilmektedir ki Alrnar igEileri ekspesyorlist sanata pey vernterniqlerdir ve bu sauat Sosyal Dernokrat vc Komijnist kfilttir
dergilerindeki sanar vc santgrlara iliqkin rnakalelerde gok az grjrtilurektedir. Aynca
goriihnektedir ki, agur yergili sanata da bir direng gosterihnektedir.
Qok acrrnasrz
ve/veya sivri dilli karikattirler Korniinist iqgiler arasurda dahi gok tazla itibar gcirmemiglerdir. KPD'nin 1925 parti kongresinde "Der Knuppel" ekseriyetle anlaqrlmaz ve
gtinliik politik rniicadeledeu kopuk oLnakla suglanrrrrqt*" (60) demektedii.
Bu soylenerler bize Horkheir'er ve arkadaqla''ur yaptrEr "Ahnanya'da poGcirtir;" adh araqtrrrnayr ve "yetkeci kiqilik" in kendi ve ailesi hakkrndaki
delilmez olurnlu -qtiri.irller olan "cjzUuii yticeltme" kavrarnuu allursatulyor uru'l

litik

Adomo ve arkada:gla'.ur yetkecilik konusu'da yaptftlan gahqmalardan elkiqilik ciriintijsti. gocukluk gallannda doyurulmayan libidinal isteklerin bir drqavururnudur (6 I ).
de ettiklerine gore yetkeci

"..Adorno t'elseti ycinden, uzantr (contingent) sayrlan ve acr
geken ampirik dzneyi (hayatr yalayarak, yaqadftlarr ile anlamlanduabilen "sradan insan" psikolojisindeki insani savunuyordu. Etik ycinden bunu di.igiincesinde materyalist bir
rnolneltt sayryordu. Oznenin daha iist ya da genel sayrlan bir
ozne taratindan baskr altna ahnrnasrna kar5r rnegru bir
grkrE olarak psikolojiyi (anra psikolojizrn Eeklindeki indirgemeci anlayrqtaki psikolojiyi delil) savunrnasr bunun igin
gerekli oluyordu..."(62).

Adorno "Eleqtiri Toplurnu Uzerine Yazrlar" adh gahqrnasrnda; "Freud, psikolojinin alanlannr bilingaltr alanlarrn
rinplana gegrnesi olarak tanrmlar ve Es (bilingaltr ig-eiidU ve
ihtiyaglann ternsilcisi) durumunulr Ben ohnasr gerektilini
savunur. lnsanur. kendindeki bilingaltr alanrn heteronorn
egernenlilinden kurtuhnasr b<iylece onun psikoloji dedi$i
Z:t

I

alanlarm ortadan kalknasryla veya yok edilmesiyle aynr aularna gelir. Oysa faqiznr bu yok-edimi ters yonde geliEtirir;
olasr bir <izgiirltilii gergekleqtirerek delil' ba!rmhL!r sakh

tutarak... ozneyi kendindeki bilingaltrnrn bilincine var-

defil, bu bilinqaltrnr onun iginden topgekip alarak"' (63)
ydluyta
kontrol
lumsal

rnasrnr sa[layarak

nesneye tesbigiminde Freud'un goruElerini delerlendiflnekte ve Freud'un kendini
kitlelerin
taqist
teorisi,
ilgili
yoksulla.5rnasryla
psikolojik
tisti.i
lirn eden ciznenin ben
gok onceden haber veriatomlalrtlr
sosyal
soruasr
psikoloji
aynlrrrr;,
bireysellikten

yordu demektedir (64).
Freud'ug kategorilerini faqiznr ve kitle kiiltihtj iizerinde kullanan Adomo.
"otoriteryen Kigilik" kavramulln tauriyle psikolojik agtklarna ile verilenreyeceli konusunda gok titiz davranmrqtrr (6-5)'
ardrAlmanya'da yiizyrllar siiren feodal yapr, baqarrsrz Alman cunrhuriyeti,
benliklerili'
bilinglerini
yapr
bireylerirr
totaliter
siiren
uz.un
krsacasr
Hitler
gelen
1da1
durut'a d0qrlrelederinJen kuEahnrE ve onla'' yaqadftIarr reel-ya;arnr yanhE algrlar

gitgide;eyriue neden ol,nultut. Insanlar arasr dolrudan ili;kilerin bulunrnadrlr
yaprda
hig yakalageldili
durumuna
atom
bir
sosyal
her
insanur
leErni; bll toplumda
yu,r.,oi*t*r Orgiirlegirn iluritleriui dc yitirrniqlerdir. Kapitalizrnin katr kurallan igini" yogun otoriterin yaqandrlr durumlarda itsanlar .asrl yagamr algrlayacak ve
cizgiirleqeceklerdir?

walter Benjamin, gergekgilifin biliqsel algrlanurasurlu gok zor oldulu ntodern dcinernde bu -ei.lgltli.r aqabihnek isteyen diiq gorticiini.in algrlarna bigirninin mimetik algrlarna bigirni ohnasr gerekti{ini; arna trpkr gocuktaki gibi kendisi drqrnda
buldulu di.inyayr kendisine gore yrkrp yeniden kuracak bir mirnetik algrlama bigirni
bir
ol,r.,asinr savunmu$tur (66). Beujarnin'in temel sorur.ru ozgiirleqirndir. Ozgiirleqirn
Tarihsel Aydurlannta siirecidir ona g6re, Benjamin'in diiqtincesine gdre ozgiirlegirn
hem bir aydurlanma henr de bir uyanrnadf. Aynr zarnanda bir uykudan uyanmaya
riiyadal uyanltaya gegiEtir. Bu da yabancrlaqnrrg illsau kotrutnundan yablllclla$madan kurtulmuq insau kouutnuua gegnrektir ki, bu da tarih bilgisi edinrne y<interniyle.
yani ri.iya yorumlanra y6ntemiyle ortaya gftar. Qtirrkii tarihin btiyiik bir bolumti riiyalar ve t'antazyalar diizeyinde olugup ortaya grkmutil (67). Fantazya ve riiyalarur yorumlanmasryla fantazya ve riiyalar a5kenlanacaktr. Bu siireg Benjamin'e gtire diyalektik bir niteliktir. Fantazya ve rtiyalarrn yorumlanmastnda bilingaltr ve onun
g<iriinen bigimlerinin tarih iginde de$iqimler gegirmesi gok onemlidir. Bilingaltrnr
tanryrp tarihsel olarak geligirnini 6lrenrnedikge ve burtu kendi bilgilenrniqlilinlize
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katmadrkga aydrnlanrnrg. ozgtirliik kazanmrq ve <izne durunruna gegmiq olamayrz de-

mektedir Benjamin (68).
Johan Huizinga ise "refortnlarla diizeltilmesi giig gori.inen terkedihnesi ise
daha da zor olan bir ya5arnda insan'a brrakrlau biricik 6z-eiirlu!0n diiq gcirmek oldu!unu" sdylemekredi-r (69).

Igi,de yaganrlan toplunru belenrneyen ona uyu'r sa{layarnaya' i'sa' daha
rizgtir insan ilii;kilerine dayanan bir diinya istemekte bunun dtiqtinti kurmaya ve
rtiyasrnr gonneye gahgmaktadu. 19. yi.izyrlla birlikte iyice arhrraya baqlayan yabancilaqrna, insanlann diiri gorme istelini-biling endi.istrisiniu ve elenren
-eiigleriu engel_
lernelerine karqrn- arttrruugtr.
Darko suvin, tarihte verili toplunrun degiqtirilip onun yerire daha geligkininin yeni yiikselen suuf tarafindan kurulmaya baElandr$r ve bu yeni yiikselen giiglerin
insanlarur anlama yeteneklerine ve iiretici giiglere sahip oluraya baqlamalanyla diig
gcirme ve tantazyalannda bagladr!rna dikkat gekrnektedir (70).
Daha cinceki boliirnlerde yaprlan agrklamalann rqrlr altrnda 6teki sanatlarda

l. Diinya savaqr 6ucesinde baqlayan ve bitureye ytiz tutrrruqkerr sinemada kendini
gostereu "Drqavurumcu Almatt Sitternasr" ve sineurauur ozellikleri ele ahrup ilcelenecektir.

DI$AVURUMCU ALMAN SINEMASI

1919 ile 1930 yrllan arasrnda Almanya'da Alman Drgavurumcu Akrmulrn etkisiyle ortaya grkan bir sinema akllrdrr. Sinernaya resirtr ve tiyatrodan gegen drqavurumculukda g<ilgeli bir ugrklandrnna ,qergekUsti.i bir dekor yapay rol yaprna ve "gergek
ohnayan " bu diinyada gezirren kalneranrn a6rr uslubu dikkat geken ozellitlerdir. Bu
akrmdaki tjlrnlerin kaba ve barbar goriintiistine oliirn ve di.iqtik ya$arna ait nesneler
e5lik etrnektedir. Sonugtaki etki ise <itke, delilik ve akla yakrn ohnayan olalantstti
olaylara ait bir diinyanrn Hollywood orta surrf alemine ycinelmiq eleqtirilerin
diinyasuun etkisidir. Drqavururnculuk sinemada, resim, edebiyat. ve tiyatroda ortaya

gktrktan sonra gijriilmiiqttir. Bu still- daha once de belirtildigi gibi

19.

yiizyrl sanahnr

balhhlrnr eleEtirmekle kalmarnrE aynr zamanda Prusya
Devlet'ini de eleqtirrniElerdir. Belirsiz bir idealizrn kanahyla daha iyi bt diinyanur
ve bunun gergekle olan srkr

peEine diiEm0qlerdir. l. Diinya Sava;r bu akrm igin dnemli bir anahtar durumundaydr.

SavErn kazrqtrdrlr urnutsuzluk ve erime bu dbnemin ana <ilelerini oluEtunnaktadrr

(7r).
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l. Dtinya Savaqutdan yenik grkan ve gok uzun stire otoriter bir idare ile
yaijanug olan Almanya'da sinerra sanatgtlan pargalanan dilnyanrn ruhsal etkilerini.
dr5 di.inyayr kendi siizgeglerinderr gegirerek yeniden biiti.inlemeye gah;mrSlardrr. Bunu yaparken de gergekgili-Ei bir kenara brakarak soyut ve nretatizik alana giren terllalan giiEli.i gcirsel anltrtrrllalla iqlerni;lcrdir. DrEavurunrcu Alnlatr Sinernasnda toplurlsal ve siyasal problcnrlerden kagrna isteli dikkat gekmektedir. Filurlerde gciriilen
gtincel sorunlarrn gerekti!ince gorilmernesinin nedeni kaderin gizlerini yakalanta is-

tcli

ve igi diinyartrn gizierini yakalama gabasrdr (72).
Drgavurunrcu

Alnan Siuernasr "Ben" in derhliklerille dahnrqtr' Allnarl top-

lurnunun yariadr!r psikolojik huzursuzluklarr sergilemiqtir'

Siegtried Kracauer "Frorn Cali-eari to Hitler" (Caligari'den Hitler'e) adlt
bil rnilletin filrnlerinin teknili, tilm ciykiilerinin igeri-{i ve fihnlerirrin
yalnrzca
o nrilletin o srradaki psikolojik dururnuyla iliEkili olarak tam atr-eeli;nresi
demektcdir. Bir nrilletin sinemasr onun mautalitesini iki nedenle
anlaqtlabilir
laurryla
dilcr sanat alanlanna gore daha dofludan bigirnde yallsltr. Bunlardan birincisi fihnler higbir zarnan tek bir kiqinin rirtinii delildir. Ikincisi ise filurler auotriu golunlulu
ele al1 ve gekerler. Populer tilurler ya da popiiler perde motilleri varolalt kitlenin isteklerini karErlamaya yonehnektcdir. Filurlerin istatiklerle tilgiilen popiilerlikleri, .

gahEmasrnda

goriintti ve oykrilerin popUlerli!i kadar gegerii degildir. Bu rtrotitlerirr rsrarh tekrarlarr
onlan igdiirttilerin drqa yarlsrnasr olarak belirler. Ve lrem siiper yaprrniarda hern de
ikinci derecede onemli popiiler olmayan tiLnlerde bunlar agrkga serntomik a-[rrh!r
taplar. Aluran lxrdesinin bu hikayesi her diizeyde sinernaya yayrlan rnotitlerin hikayesidir dernektedir. Br ulusun kendine has mantelitesinden sdz etrnenir.r o ulusun
deliqrnez bir karekteri oldulu anlarnna gelemeyecelini belirten yazar. burada il-ri
duyulanrn yalnrzca koilektif rnizaE ve elilimlerin, o ulusutt geli$mesirtin belli bir
aqamasurda baskur oluqundan sciz etmektedir. Ve Alnranya'da orta surrfin elilirnleritrirl biittiu toplurn katmarrlanua srzdr-iurr. solun politik emelleriyle yangrken aynl zamanda iist suutin diigiincesinin de boqluklannr doldurdulunu belirterek bu Alrnan sinenlasulrlr nedeu orta srnrf mantalitesine srkrca ktik sahnrq bir sinenta olarak biittin
ulusu ilgilendirdi!ini gosteriyor demektedir (73).
Pek gok tarilrginin oneur vermedili psikoloik etrnen bir ulusun rnizacuu agrklanrada oldukga onernli bir ij$edir. Politik sisternlerin bozulmasr psikolojik sisternlerin gciziihnesine yol agmaktadrr. Bu goziihnede kargaqaya yol agmaktadr. Almanya'da baqansrz Kasun Devrirni. Sosyal Demokatlarur baqansrzhlr, Weintar Cumhu-

riyeti'nin belli belirsiz varhfr. sava.; yenilgisinin politik sonuglan, ytiksek entlasyon,
Dawes platrt, dtinya ekonomik kizi istiknrr yok etti ve bunun iisttne de kitlesel igsizlilin gelmesi, l. Dtinya SavaEr ' ndan Hitler' in geliqine kadar olan gergek bir yapr
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olu$amalnl$ sisternini bozdu. Buna ALnan'lann gelen Hitler
tehlikesili cinemsememleri' Horkheir'er, Neur'a'n , Fromrn ve riracauer'i'yaptlEl arartrmalar gcistemrektedir ki . alt-orta srnrfin. burjuva gtivenrili agrsurdan artrk
umutran karrnairq oinrasr-

na kargrn durutnlarttta uygun tiim doktrinleri ktigiirnseyerek,
hala terneilerirrde'

birqey kaybetrredikleri'i oltaya koymaktad*. Bu psikolojik
inatgrhlrn sonucu bir f.elaket olr'uqtur. Duy-eusal sapla'trlar ytiztinden ktgtik burluva
da rr]emurlar gibi denrokrasinin ya',da delil de Nazi'leri'yanurda yer aldrlar, boylece
sosyal z"orunlu_
luklarr. p.litik dolaplan ve Ahra'harku'n ig mizacrnr igeren gizli
bir tarih, bili'en
ekonornik sapr'alann tarilrinin arkasrnda' igten iqe i{leniektey-di.
IEte Dr;avurumcu
Ahna' Sinernasr bu tuturnra' agfthla kavuqt.urmaya ve Hitler'in t*rna'rpurr
ve
e!ernen olmasuu agrklarnaya yardrurcr olabilecektir (74).
Drqavurumcu A.lman Siuemaslnln ortaya grkmasrnda ve geligrnesinde
yu_
i.ig ci$e de oittat feticiair.

ka'da eieahna. nedenreri'yanurda dneurli olan

Bunlardan iiki l9l7'de kurulan UFA (universum Film Aktiengeselrschaft)'n'r etkisidir. ugte bir hissesi kanruya ait olan bu kurulug devlet
tar-afrndan

ycinlendirilen bir propaganda ajansrydr, l. Diinya Savaqurda'sorua
hrzla ge'iqre'rrg
ve Avrupa'nur en baqanh film iluag: eden
;irketi haline gelrniqtir. 1923 de tiz.ilitte Rt_
lllan piuasrnrll stebilize edildigi eu vahiln zamanlar olan 1926 clan soua
diiEttilti nrali
bunaltnt nedeniyie Atnerikan ljnansorlele ania;malar irnzalanrak ve
sa! kanat-destckleyiciler sayesi'de yaDar'rnr siirdiirrniiEtur (75). DrEavurumcu Alma' Siuemasr
UFA'dan oldukga iyi bir bigimde yararlanrna^srnr bitmigtir.

lkinci cige ise Alnranya'da sava$tan sorua gdriilen entellektiiel heyecanlarrn
etkisidir. Ahnanlann "Auibruch" diye anrlan ruh hali iginde olmalan ki o gtinlerde

kullanrlan anlam ytiklii bu terim drinun pararnparga diinyasrndan sryrrhp Jevrimci
kavramlar iizeriue kurulu yanna y6nelmek anlamrm igeriyordu. Bu durunr gok heyecall yarattr. Qalrryr hisseden herkes biitijn politik, ekonomik ve toplumsal sorunlarr
benzer bir kolaylkla gcizrivennek igin harekete gegtiler. Ancak savunduklan
konularr
tiinl kdtiiiiiklere gare olarak gciriiyorlardr ozellikle de keEiflerinin bilgiye delil esinlere dayandrlr durunrlarda "Aufbruch" ruh hali iginde sinema. dcinemin yiiklii oldu$u
yeni iirnitleri ve korkulan yeterince anlatabilmek igin firsat bekleyen yaratrcrlarr ke1disine Eekti. Bu yaratrcrlar igin kitlelere rnesaj iletrnenin tek yoluydu. Filnr yaprmcrlatr ve bijytik yoneticilerin lrer tiirlii riski gozcini.ine alarak mi.idalrale etmelerile
karqil bu sava: sonrasr goEkusu Ahnan sinernasul kendine has bir dil ve cizel bir igerikle zenginleqtirmigtir (76).
Ugiincti cile ise l. Diinya Savagutdan cince yaprlan ancak savaq sonrast konuIan <ing<iren tigii fantastik dtinyaya ayna tutan, hayali yaratrklarla dolu olan "Der student Von Prag" (Prag'h Ogrenci) "Golem" ve "Homunculus" ile psikolojik huzursuz231

lulu sergileyen "Der Andere" (The Other) adh filnrlerdir.

l. Dunya Savaqr'ndarl tince

dikkat 9eain.,unyi'au yuprlan arkaik tiln gahqmalalndal olan bu dort film ozellikle
olur
etkili
olugtrrastuda
igeri!i'in
ker ue brgavururncu Alnau Sirrernasr filmlerinin
(77) .

"Prag'h Ofrenci"
Y6netmenli!ini Danimarka'h Stellan Rye'nin yaptr[r
Wegener'in de
ise
Senaryo
oy'amlqtr.
(1913) adl filmin bagiolunde Paul Wegeuer
ve edebiyatta
tiyatro
gi.inlerde
o
Filnde
yaznlr$tll.
yardunlarryla Hanns Heinz Ewers

dykiilerini
tuton teura olan gift kiqilikli olma t'ikri geliqtirilmekte ve Altrlau hayali
(78) Kracauer
ve rornantik kader atmost'erini yeniden canlandrrnaya gah;ahnaktaydr
getirdilini belirterek
bu trhnin Alntan sinernasrua saplatltr haline gelecek bir terna
Bir anlatrrlar hademektedir'
eder
sembolize
film ozel bir geqit kiqilik pargalanmasrnt
orta smrfitun
Alnan
kastla
feodal
ydneten
Alnanyayr
motifin
bir
eski
Iesiyle sanhniq
srnrf ile
ri.iya benzeri bir sureti delil midir? diye sorarak tilmde yonetici

iok

iliqkilerinin
gok kullantorro sulrf -orrndaki farklann kast edildilini baEka bir deyigle o gtinlerde
(79).
sciyiernektedir
edildilini
temsil
lan bir deyim olan "iki Alnranya"nur
"Parag'h Olrenci"nin dehqet hikayesini bir bireysel pstkoloji olayr olarak ele almadaki kararhhlr da aqrklayrcrdr'

Biittin dU olaylar yalnrzca Baldwin'in ruhundaki olaylarr
yansrtan bir seraptr. Baldwin diinyanrn bir pargasr delildir.
diinya Baldwin'in igindedir. Otra butlu anlatabilnlek igirr
sosyal gergekgililirr gereklerinin gtiztintine altnlrtastnrrt gerekrnedili tantastik bir gevreye oyunu yerleqtinnek herqeyden uygundu. Bu krsrnen savaq souasl Alman sinetnasuutt
hayali konulan yellernesini agrklar. Baldwin'in i9 yaqarnrtra
atfedilen evrensel <inem, biitiin Alman orta srnrf k41manIarrnrn kendi "mantalite" ikilemlerinin belirsiz sosyal durumlanna bagh qiddetli bir nefreti yansrtrr. Onlar da sosya-

Iistlerin yaptrlr gibi tikirleri veya pskolojik deneyleri izleyerek ekonornik ve sosyal nedenlere ulaqrnaktan geri gekildiler. Bireyin otonomisi idealist kavratnr ijzerine kurulu
tavrlan kendi pratik grkarlanyla miikemrnel bir uyum igindedir. Sosyalistlerin rnateryalist di.igi.incelerine verilecek
herhangi bir odiin bu grkarlarrn ternelini oyacalrndan, iggiidiileriyle bireyin otononrisini abartarak bundarl kagrndrlar.
Bu onlarr drq ikiyiizlultikleri ig ikilikler gibi algrlamaya
yoneltti, ancak bu ti.ir psikolojik kornplikasyonlara ayrrcahklanm kaybetrneyi de igeren grloq yollanm tercih ettiler. Yine de bazen ruhun derinliklerine gekilmelerinin oulan sosyal gergekli!in felakete dolru g<itiinnesinden kugkuluy-
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mu$ gibi griri.intiyorlar. Baldwin'in intihara varan sonu onlan cinsezilerini yansrtryor" (80).
Bu arkaik ddnemi'ele ahrar ikinci hhni olan "Golern" (1914) i He'rik Galeen ycinetti filnrin baqoyuucusu yine Paul wegener idi. Filmin oykiisti pra,u'dan kaynaklanrnrq eski bir yahudi efsanesiydi. Fihni Galeen'in ycinetrnesine karr;ur wagener'in t'antastik ternalarn olan ilgisi btiyi.ik cilgi.ide hissediliyordu zaten 1920'de we-qener kendi "Goleur" ini gevirdi (81).
" Goleur"den so^ra Ytinetmenli!i'i otto Rippert'in yaptr!r "Honrurculus"
adh tlhn de benzer bir renrayr ele ahnrqtr. 1916 da alh bdli.im olarak yaprlan bu filmde
bir bilirn adarnr tarafindan yaprhrrrg bir robotun seri.iveni anlatrlmaktaydr (g2) ve

Frankenstein ilhnlcrinin erken bir tirnegiydi (83)

.

"Golem" de "Hornunculus" da yapay yaratrklardr. "Honrunculus', bili'glilik
ortalnrnda bir "Golenr"dir. "Homunculus" inanrlmaz bir bigimde Hitler'i 6nceden
gdsteriyordu. "Hornunculus"un sevgisizlik nedeniyle dii$tiigii agalrhk duygusu o
,eiinlerin Alman orta sttrttmur zaten gtvensiz olan sosyal giivenlik durumlallr tehlikeye atmanrak iqur girdikleri politik hamhlrn getirdili psikolojik durgunluk ile aynrydr. Arkaik dcitlernde yaprhnrq bu tig fantastik filmin kalrrarnanlaruln oliimleri kasvetli onsezileri aqr!a vurmaktaydr (84).
Arkaik dcinerne ait olan dchdtinctj tinemli fihn ise yukarrda anlatrlan iig fantastik fihnin gergekgi bir ornelidir. l9l3'de gosterirne giren "Der Andere" (Thc other)
de "Dr. Jekyl and Mr. Hydc" tetnasr daha eski kafah bir burjuva aturosferinde veriliyordu. Bu tihnin kalrranranr olan avukat Dr. Hallers'ur lnacerasr herkesin "Prag'h
Olrenci"nin kaluauranr Baldwin gibi zihinsel pargalanma kurbanr, Hornunculus gibi
toplurn drqr bir serseri olabilccelini anlatrlr. Bu fihnde Hallers orta srnrf bir Alrnal
olarak tanrrnlanryor. Hallers'in kiqilik pargalanmasr tedavi edilir ve iyileqir. Daha
cinceki fantastik filmlerle bu tilrne deliqik agrlardan bakmak
-qerekir. Fantastik tilmler toplumsal rahatsrzhklamr belirtileri olan belli bigintleri kendili[inden yansrtuken
"The Other" aynr bigime orta srnrf iyimserlilinin basmakahp bakrq agrsryla yaklaqmaktadr (85).
L D0nya savagr cincesinde yaprlan pek Eok arkaik

film

gahqrnasurdan cine

ileriyi dngriren dort 6nrek l9l9 dan sorua yaprlacak olan tilmlerin konulanna
onciiliik etti ve "ben"in derinliklerine yonelik bir ilginin yerlegmesine neden oldu.
grkan bu

DOKTOR CALIGARI'NN MUAYENEHANESI (DAS KABINETT

DES DR CALIGARI)
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Drgavurumcu Ahnan Sinenrasriun bElangrcr olarak yonetnlenligini Robert
Wiene'in yaptrlr, seuaryosu Carl Mayer ve Hans Janowitz tuafindall yazthnrE olan
l9l9 yaprmr "Doktor caligari'nin Muayenehanesi" filmi kabul edilnrektedir. "Der
Sturrn" grubunun i.iE kurucu ressanil Heil.nattn Warln, Walter Reimaun ve Walter
Rohrig tihnin dekorlarrnr yaprnr;lardrr (8(r).

Psikolojik filmlerin de ilk orneklerinden biri (87) otarak kabul edilen "Dr.
Caligari'nin Muayenehanesi" filmi de bir akrl hastanesirtin yoneticisi olan Dr. Caligari'nin Cesare adrnda bir genci hipnotize etmesi ve onu t'uarda teqhir etlnesinin ardr1da1 da gece yansurdan sorua korkung cirtayetler iqlerneye zorlamast anlrrtrhnaktadr.
Filmi yapanlar filmi, savaqrn actrnasrzltltIra, yeniigi. devrim. goziihne ve otoritetrirl

yofun etkisinin hissedildigi bir donemde tiim moral delerlerin ve insansal dayanr$rnanrn bitrnesine bir kar;r grkr; olarak algrlamrSlardrr (88).

Bu tilm Ahnan film yaprmcrlarr arasrnda bir elilirni baqlatrnrgtr. Bunlar
oznellili prde 0stiine yansthnak iEil yeni yollar ararlaya baglanrr;lar sadece oyuuculann krzgurhklannr basit bir bigimde g6sterrneleri yerine coqkuyu, ofkeyi, hiddeti
aktarmak igin yeni sinenratik ydntemler bulma ve kullanrna yolurla gihnir;lerdir. Bu
tilrnde bir medyulnurl gozlerinden gor0len bir di.inya ortaya koyuhnuq ve siuemanrtt
tiim oEeleri duy-gularrn aktanlmasurda aktif bir rol oyllalnaya koqulmugtur. Bu filmle
birlikte gergeklik, kurnazhk ve hilekarhkla ilgili hergey bir tarafa brakrhntE bunurr
yerine yenik bir ulusun ya{amlna ruh getirecek olan garpfthklarl ve taluifatlarl kullanmrglardu. Dolayrsryla Francis hastanenin bahgesinde durup etrafina bakrrrdr-Ernda
tiim set dizaynrrlarrnrn yardrrnryia delilikle ilgili bir gdrsel sutlutnia karErla5rhnaktadrr. Filrnde gortilen diigey ve ufki dtizlernler boElulurr normal duygusunu rahatsrz
etmektedir. Aktdrlerin giydili elbiseler aynen jestlerinde oldulu gibi birbirleriyle
garpryrp dururlar. Makyajlar da karekterlerin ig dtinyalamrr drganya vurur ki bu bazen
sadece semboilerle bile olmaktadu. Ana karekter akrl l-rastanesinde olmadrft zarnanlarda ise giysiler. normal giysiler.yani Hollywood'un tilmleriltdeki giysiler gibidir
(8e).

Bilingaltr saldrgmlagrn bir sim-eesi olarak aluran cesare, si.irekli bir bigimde
rolii gergekleqtiren Conrad Veidt derisine yapr$nlrg
olan siyah bir giysi giymektedir. Kendisi de dar kalgasr geniE omuzuyla tam bir tiggen
vticut yaprsrna sahip olan oyuncu bu tiggenlerden oluEmuq atrnosfere korkung bir
uyum sallamaktadrr. Fihnde Cesare'nin gdzleri makyaj yardunryla ters bir tiggen
gcirtiniirntindedir. Kahramuun silahr olan kama siyah bir tiggen biqimdeki yelek iizerinde beyaz bir iiggen olarak gclriilmektedir. Hipnoz dururnundayken belediye reisinin kzrm cildiirmeye gittilinde kudr[r cam da tiggen bigimindedir. Ancak krz ise tarnamiyle ince uzun e[riler ve dikey gizgilerle diizenlenmiEtir (90).
tiggen gekillerle iliEkilidir. Bu
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Filmde kalsik Hollyawood sahnelerindeki gijrscl devamhlk igindeki karek,
terlerir hareketlerinden farkh olarak hareket iginde bir tablo izlenirrri gOrtilnektedir_
Bir devamsrzhk diinyaslmn yansnnasr verilnlektedir (91). Sincrnadaki hareketin ya_
ratrlnak istenen tablo havasln l biitiinliigiinii hozma lehlikesi yiiziinden oyuncuiar
sahnenia hakim hallan drqrndayken harcketleriDi gabukla$hrmakta ve durusla
tablonun hatlanyla uyuqrnaL bir dururna geldilr de ise harekersiz dururnr gegrnillcrdir
(92) Filmtamera gahlmasr ve kurgunun daha ileri bir deneyi igin
modci oluqturmu{tur (93) .

Filrnin senaryosu yazlldrgntda gcrE€ve iiyktiye yer verilnlemi;tl. Ancak til_
tarafindau y<inerilncsi duqiiniildiilijnde filne bazr sahneler eklcnmrq
bu deEi$iklik de asrl itykijriiD. hasla bir zihtlin ya{attrgr hayaller olarak algrlanma\1
sonucun getinniltir. EEer bu eklentiler yap nrasrydr Caligari'yi masumlan
kandua
rak sug iilcmeye iten Alman OtoriteryanianihiD bir giicii olarak g<irmek olasrydr.
Aytrca iusalllann savaS kar{rtr. ordu kar$ru olarak ytinetcilere br Lpkrsi olarakele
almabilirdi. Ancak bu gergeve dykii ile otoriteye baq kaldrnnamrr grlgrca bir durum oldulu fiki elerrren oldu. Ancak herleye karlln bu filn yakla;an Hitler tehlikesirrin bir
dnsezisi gibi B6ziikmekredn (94).

F .tz Lang

__

mill

'Diinya ve txiylcce ktiriihiin de sirerDada yansrtrldrgr kcsil
olarak aglkhr. Alna diinya. siiemada dzel bir rriii.uz e<li5le
yansrtrlrr_ Sincmanrn harnrraddesi gdrsel gerQekliktir.
Cdrsel gergeklik. sinemamn diinyadaD kendi irngelerini
olu$turduiu yontulmanlr|i taltlr. Diinyanrn g6rsel (ve iritscl) gdrijngii vc bigimleriuc bu ba!hLk. ora zarnanrn)rzur
gergekliginde kitkler verir. Tarihsel d6nemleri yeniden ku_
ramadr[r, kendi akriialircmizin gdriligiilei ve bigimlcriyle
ilBilendiEinde, zamatlrda bir sanat, zalnanla r aynasr ve

goiunlukla kcndi roliiniin bilincindcdir. Dr. Caligari'nin
Muavenehanesi'nin dtlacurumculuEundaki durunr buydu
ve geng ltalyallialrn toplumsal geryeklilindc de euit olarak
biiyledir..." (95).

Filntde psikolojik olaylaln drqa yansrmasryla ve bunu yaparken de drtavurumcu salruelemenin kullanrmryla bir gcrgeve lrikayelin yapabilecelinden gok fazla ve garpro olarak Almanya'da saval sofiasr goriilen genel kabuluna 9e-

kilme sembolize edilerek vcrilmektedir. Bu yaygrn ele

al{llr etkin olduEu siirece drqavurumcu fihnlerdeki garip
jestler ve dekorlarm rasdantr olmadrgr gdruhnektedii. "Dr.
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sonra bu filCaligari'nin Muayenehanesi " 1920'de Berlin'de g6slerine sunulduktan
derinlikleri ele
s*rntdan
ruhun
hepsinde
ve
hemel
yaPrldr
filnler
uqryan
rnin-izlerini
ahnryordu (96).

iizcrine p€k
Dr. Caligari'nin Muayenehanesi"in giisteriminden sonra bu t- ln
olcok atesli vc farkli taruimalar ortaya q*u film ilnemli bir gahqlna olarak 6venler
Abiscl'
(Bkz
:
Kracauer'
dugu grbr ayrrr olgii,lc kiitii ydnde el.lLirerrlcr de olnultur
Onaran, GoInerY, a.g e.)

illeyen'
Franslzlal eleQlinnenlerbu t-dlnde[ yola g&arak psikolojik konuldr
tamnrlarrrak
bu gibi olgulafl ele alan filmleri anlatrnak igir ve dlqavurumcu bigirri
arnicryla "Caligarisnr " tcrimini kullanrnaya baSlarnrglardrr'(97)'

OTEKI DI$AVURUMCU I.ILM gALI$MALARI
l9l9 yrhnda yaprlan "Dr. Caligari'nin Muayenellanesi" ile balladrgr kabul
gdsleredilcn Drqavurulncu Alman Sirremasr 1920'lerin ortalaruldan itibaren diiiij$
eEilimler
"adr
verilen
doEalcl
Sdsleren lilnrlemeye ballatn$ vc 6nce "Kamrnerspiel

.i,r gors"i <t0r",rle,r',"lcrinde kerdini hissettirdiyse

de daha sonra "Sokak

Filnleri" ilc

kaybetrnig (98). Biiyiik Depresyor ve Adolph Hitler ile dc kesin sonuca
ulagmrqtrr (99).

e&iirili

"RasYonetmenligini Roben Wienelrin yaptrgr "Hakiki" (Genuine l9?0) ve
(100)'
kolnikov" (19f5) da dqavuurnculuEun bnrekleri verilmektedir

"Hakiki" dc sevgililerilli <ildiircl ya da illtiltara y<ineltel bir dizi vampiin

iiykiisii anlat raltadr. Filmde karektcrler kangrk bir bigirnde vcrillr1iltn (l0l)'

"Raskollikov". Dostoyevski'irin "Suq ve Ceza" adh roman kaluamam bu
ycniden
ele ahllp yarat mqhr. Film iizerirde olumlu ve olumsuz elcltiriler
fihnde
yaprhnrqtr (102).
Friz Lang, "Yor8un Oliim" (Der Mtide Tod. l92l) ve "Kumarbaz Dr' Ma(Dr.
Mabuse der Spieler, 1922) adll filmleri dtqavurumcu akrm dzelliklcri iginbuse"
de gergekle$tirdi (103).

"Yorgun 6liirn" de dr5avururncu ve fantastik iiEelerle birlikte metatizik bir
diinya kurulmul ve kaderin deligmezli!i umutsuz bir bigimde anlatrlmrtlr (104).
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"Kumarbaz Dr. Mabuse"da ise
yenehanesi"nde

"kag'h Ofrenci" ve " Dr. Caligari'nin Muaoldulu gibi kdtii ve tirpertici bir diinya verilmiq ve Almanya orta

srnrfinur enllasyon nedeniyle igine di.igttilii hisderyayla ilgili bir 6yku ortaya koyulmuqtur (105).
Douglas Gomery, Fritz Lang'rn "Nibelungen" (Die Nibelungen 1923) adh
tlhnini de drqavurur.ncu galqrnalar igine sokrrraktadr (106) Filmde Lang. 13. yi.izyrl efsanelerindcn yola grknrrg ve Ahnan ruhunun yi.iceli!ini bir kez daha anrmsatr.na yoluna
-eidiyordu. lki boliinlltik lihnde insan yagamunn ktigiik ve onemsiz olaylar taratindtrn nasrl belirlendili gosterilmeye galrErlarak kaderin acr yonii verilmeye
qahErlyordu. Filrn aydnlatrn4 dekor ve teknik cizellikleriyle biiyiik bir
-edrsel bagarr_
ya ula;nrrqtrr. A;kr ulruna tarihin ijniii tiranlarryla savaqan kiqilerin anlatrldrlr Tiran'h filntler iginde ele ahnabilinir (107).
Friedrich wilhehn Murnau'da ilk grkrqurda, o giinlerin tutularr rernalalndan
olan tiranlauu diinyayr tehdit ehnesi ve tiranl:rrn kurbarrlanrrr ele alruak iqlemi5tir ". "
Nosltratu (Nosf-eratu Eine syurphonie des Graunes 1922) (108) Mur'au'nu' bir
dehuel senfbnisi dedigi lilmde Nosferatu bir varnpirdir. Fihnil kopusu Alnral Gotik
rnasah gelenerindendir. Korkung bir varlpir olan Nosferatu nereye gitse gittili yerdeki insanlar ohnektedirler. Bir krz kendini vaurpire verir ve insanlk vampirden kur-

"

tulur (109) Brarn Stoker'irt "Dracula" adh rornanurdau uyarlanarr tilur senaristin kendi

tikirleriylc diizeuleuerek olugturuhnuEtur (tl0) Ycinetrnenine hakl bir tjn kazaldrrap
tihn aynr zaurauda "tiiulijyle bozuk bir fihn" (lll) olarak da delerlendiriLniEtir.
Arthur von Gerlachin 1922 ydnettili "Vanina" adh film yine tiranhlrn sebep
oldugu psikolojik etkileri ele almaktaydr. Filmde ororiter, sakat. aga$rhk duygusu
igindeki bir vali anlatrlurakta ve krzr ile agr$rna yaptrklan iglenrnektedir. vali aynr HoInulrculus -eibi agalrlk kompleksi igindedir. Fihnde tiranhk rejinti altnda gahlantur
bazr kornpleksler ve sadizm ele ahnmaktadu (ll2).
Drgavurumculu!un yo!un etkisinin gortildiigii son <irnek olarak belirtilen
"Muuryalar Mtizesi" (Wachsfigurencabinett, 1924)'nin yonetrnenli$ini Paul Leni
yaprnl$trr. Fihnde aqkr ufruna iig tiranla girdili miicadelelerin riiyasrnr gciren bir
adarn anlatilr. Tiim benzerleri gibi itukiitiici-i korkung ve oltimctil bir gevrede bireyle
otorite arasutdaki iliqki anlatrhnaktadr. Fihnin ahnosl'erinin yarahururda ve bagarr
kazanntasrnda tehti{in. rgrlrn ve dekorun cinernli rolii filmde kendini gostermektedir
(u3).
Drqavuruurcu Alman Sinemasr belirtilen bu filmlerin dr;urda arkaik ddnerniki trlmi bir kez daha yerliden gevirmigtir. 1920 yrhnda "Golern" adh film
Paul Wegener'in yonetrnenli!i ile gergekleqrniqtir.
de yaprlnlE
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Wegener'in "Golem"iIrde' Golem de. dekorlarda ince ince titizlikle gizilniq
delil sanki gamurdan yoErulmu$ izle imiii vennektedir' Burada bir maEara allatrrahrni
lrn-aktadu. Bu magara canavarur oluqurn yerini sirngeleyen ana rahrnidir' Ana
tiim halkm tutkularnu sinrgeleyen kutsal canavann dolunr yerini simgelemektedir
014)
1929

yrhnda ise Heruik Galeen "Prag'h OErenci" yi ikinci kez gevinriqtir'

SONUE

Almanya'da yo!utr bir bigimde kendini gdstercn teodal yapr' 16 yiizyrldan
paitibaren hissedilmeye ba.llalran kapitalizmin sanayi devrirn ile u]altlgr boyutlarl '
savaqn
Dinya
Savagl
gelnesi.
l
amag
haline
yaqanldaki
tek
rann, sosyal statijniill
yarattlEr y*mtr ve gdkiinttiler. savaqrn aldrndan geleceli scziler Nazizitrr' orta
iuufrn kendini siyasetten gek(i ve igine kapah br hava iginde bulun asl v b baskrlar
insanlan bunal nlara ve nevtozlara siiriikledi.
1900'lerdeki bu dururn. ego ve dijnya arasrndaki lralik gerilim, saoatl
goriiniir olallr yeniden itetrnek yerine Paul Klee'nin deyi;iyle g<inilliir olanl gdriindr
krlm:* yciniinde zorladl. Hermall Bahr o Slinlerirt Altnanya slm vc Ekspresyonizmi
iidyle anlatmaktadr :
"Biiylesinc dehFt vc korkuyla sarsrlan bir ddnen) daha

yoktur. Diinya higbir zalnan biiylesi bir ijliim sessizligine
gdmiilmcmilti. Insan keDdini hig bu kadar ktigtik hisselnemiqti. Hig bu kadar korkmamr$tt. Zavalhl* qaEltklarr
gdklere yilkseliyordu : Rulru i<;in afhyordu' tijm donem
uzull bir imdat gtElgrna ddrij|imtiqtii. Sanar da afhyordu.
derin kara[l&lar igirde, yaldrrrt igitr balrrryor. ruhu igir
adLyordu : llte bu ekspresyonizmdir" (ll5).
Ekspresyonist sanat. otoritenill yogun baskrslrda. kapitalizrnin gegerli ve
ttnemli laldrgr ililkilerin etkisi altlrrda yabanc almll; kendisine. doEasma. diinyasma
yabancrlEmrE insana, bakhlrnr. anla gdrcnedilini; ancak, gcinrresi gerekeni gdstermeye gallryordu. SaDatrn da iqlevi girkirtlikleri, kdttiliikleri de gdstercrek olsa.
yaiamr, gerqelderi giiriintir k mak delil midir?
ODce rcsirnde baglayall solua

ijieki saiat dallarnu yansryan ekspresyonian.
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tiim sanatlan iginde barrnd*a'. gciriinttirer yardunryla
mesajla'urailt'abien sinema_
da da kendini gristerrniqtir. Ekspresyonist sinema ben'in
derinlikrerine inerek,
gciri.ineni gcirtiniir krlmrEtr. Karabasanr, kompleksleri,
kdti.ilukleri gdsterebilmiqtir.
Bu alanda yaprlrnrg filrnlerin sayrsr gok olmasa bile diinya
kottiliikleri ve kcrrulcri

ci$renrniqtir.

Doner'i'trajik

dururnunu psikorojide. siyasal yaqanrda ve sanatta hem e'
de bu donernin fagedyasu'bir baqrra yiiklenrniq aydrnlardan biri olan Ador.o'nu'ekspresyonizrn igin
yaptrgr sonur degerlendirme ile bitirelirn sozi.imijzii " ... drgavururnculuk yine de kendini
konvansiyoriel zincir-

iyi anlatanlardan biri oldugu igi'hera

lerden ve egyalaSrnakta' scikiip kurtarmak ve acrlarla yolrulmuq
bir dtinyada
yalnrzhla itihnig Ben'in kendini ttirn duruluk ve antrhnrqhlryla
ifade einesi'e destek
verurek ulruna bili'cin harcadrlr olalaniistti gabala'ifade
eoiyorau. oysa bugi.in bu
gabalara ozgii giig ve iradeyle kryas kabul edilebilecek
hig bir gey yok orrada..lDrsa-

vurumculu!un diizene kargr kaluarnanca direnerek murlak bir
mutadele vercn Be.'i
ne de'li gegrniqte kalsa hig deleri kalnadrlr meydana grksa
da Ben'i. ifade et.resi gereken qeyle kryaslandrlurda bugiinkii boqlulu dorduran sa'ar garesiz
ya da ti.ireine
tarzrnda veya her ikisi birden neyse onur.r gibi gciziiktyor." (li6).
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