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ÇAĞDAġ FELSEFE AÇISINDAN GÖRSEL SANATLARDA ZAMAN 

KAVRAMI 

UMUT GELDĠAY 

 

 

ÖZ 

 Bu çalıĢmada, çağdaĢ görsel sanatların  „zaman‟ kullanımı, çağdaĢ felsefenin bakıĢ 

açısıyla incelenmiĢtir. Zaman kavramının    çağdaĢ  resim sanatındaki  geliĢimi, çağdaĢ 

sanat akımları olan  izlenimcilikten baĢlayarak  gerçeküstücülüğe kadar ele alınmıĢ, 

sinema sanatındaki zaman kavramı ise Rus yönetmen Andrei Tarkovsky bağlamında 

incelenmiĢtir. 
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UMUT GELDĠAY 

 

ABSTRACT 

 

In this study;  Usage  of  time concept  in modern visual arts  is examined in terms of 

contemporary philosophy.  The  development of  the  time concept  in painting   is 

examined    within   the    modern  painting  movements  from   Impressionism  to  

Surrealism. The    time concept of cinema is examined within the films of   Russian 

Director Andrei Tarkovsky. 
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ÖNSÖZ 

 

Bu çalıĢma ,çağdaĢ felsefe ile görsel sanatlar arasında bir bağ kurmak  ve zaman 

kavramını   görsel sanatlardaki görünümleriyle birlikte değerlendirmek amacındadır. Bu 

amaçla çağdaĢ resim akımları ve sinema sanatı incelenmiĢtir. Çağımızda görsel 

imgelerin hayatın her alanından kapladığı geniĢ yer, felsefe açısından bu konunun ele 

alınmasını teĢvik etmiĢtir. Sinema sanatıyla hem bir izleyici hem de bir üretici olarak 

girdiğim iliĢki bu çalıĢmanın ortaya çıkmasını sağlamıĢtır. 

ÇalıĢma esnasında desteklerini benden esirgemeyen ve sinema alanındaki tecrübelerini 

ve bilgilerini paylaĢan Fulya Kurçenli‟ye  ve bu tezin  hazırlanmasında verdiği destekten   

ötürü   Prof. Dr. Cengiz Çakmak‟a  teĢekkürlerimi sunarım. 
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GĠRĠġ 

        YaĢadığımız yüzyıl görsel ve iĢitsel  imgelerin kitle iletiĢim araçları vasıtıyla 

gündelik hayata hızla  nüfuz ettiği  ve toplumun düĢünce biçimlerini değiĢtirdiği bir 

çağdır. DüĢünmenin  temel yapılarından biri olan „ zaman‟ kavrayıĢı da bu değiĢimden 

etkilenmiĢtir. Bu tez çalıĢmasında „zaman‟ kavrayıĢının çağdaĢ görsel sanatlarda nasıl 

ele alındığı ve bu süreçte ne gibi değiĢikler geçirdiği, resim, fotoğraf ve  sinema sanatları 

bağlamında ve çağdaĢ felsefenin  zaman‟ı ele alıĢı göz önünde bulundurularak 

incelenecektir. Bu incelemenin çağdaĢ görsel sanatların zaman kullanımına bir örnek 

olarak  Rus sinema yönetmeni Andrei Tarkovsky‟nin sinema anlayıĢına ve zaman 

kullanımına değinilecektir. 

        „Zaman‟ üzerine düĢünmek, herkesin hemfikir olduğu, bu sebeple üzerine 

konuĢmayı gerekli görmediği bir konu üzerine düĢünmek gibidir. Zaman gündelik 

anlamıyla her an bize kendini hatırlatır. Günlerin döngüsünde, Ģeylerin yer 

değiĢtirmesinde, bineceğimiz otobüsün geliĢini beklerken, bedenimizin değiĢimlerinde, 

hep zamana dair bir görünüm vardır. Zamanın bu en temel görünümü, sağduyu kaynaklı, 

harekete ve harekete bağlı olarak değiĢime vurgu yapan görünümüdür. Zamanın 

sunduğu bu değiĢime ve harekete bağlı görünüm, Ģeylerin ve insanların bir olup bir 

olmayıĢı, tükeniĢi ve sonluluğu, kiĢiye kendi kaçınılmaz yazgısını yani ölümünü her an 

sunar. KiĢi zamansallığının yani sonluluğun bilincine varır, ve bu bilinç onu diğer 

canlılardan ayıran en temel özelliklerden biridir. Zamanın ya da daha doğrusu 

zamanımızın tükeniyor olması, beklenmedik bir anda bitecek olması ve bu bitiĢin ardına 

iliĢkin deney kökenli  verilerimizin olmayıĢı, herbir kiĢi için temel bir soru ve sorundur. 

Hayatlarımız ister istemez, kimi zaman bilincinde dahi olmadan, bu soruya verdiğimiz 

cevaplardan, takındığımız tavırlardan oluĢur  ve bu sorun özel olarak felsefenin ya da 

psikanalizin sorunu değil, genel olarak her insanın sorunudur, insan olma durumunun 

doğal sonucudur.  Bu sonuç, kiĢiye kendi varlığı hakkında düĢünme ve buradan 
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hareketle Varlık hakkında düĢünmesinin en temel yolunu açar. Bununla beraber zaman 

bir ölçü olma anlamı da taĢır, değiĢimi ve hareketi ölçeriz, günleri saatlere, saatleri 

dakikalara böler ve kamusal anlamda geçerli zaman dilimleri yaratırız, iĢler bu sayede 

yürür, yaĢantımızı bu dilimlere göre planlar ve yaĢarız. Fakat bu üzerine uzlaĢtığımız, 

iĢlerimizi ve yaĢantımızı ona göre düzenlediğimiz zaman dilimlerini de  farklı farklı 

yaĢarız. KoĢullara ve yaĢantılara bağlı olarak aynı zaman dilimini farklı kiĢiler, farklı 

olarak yaĢarlar birine geçmek bilmeyecek gibi gelen diyelim ki on beĢ dakika bir 

diğerine çok çabuk geçmekte gibi gelmektedir. Zaman dilimleri kamusal olsa da zaman 

dilimleri ile yaĢadığımız tecrübe farklıdır. Zaman sorunu   ile uğraĢan kiĢi dört bir yanı 

aynalarla kaplı bir odada kapalı kalmıĢ olan kiĢiye benzer. Hangi aynaya bakmalıdır 

kendini doğru görebilmek için, kendisinin de büsbütün içinde olduğu bu sorunu nasıl 

çözecektir, her ayna baĢka bir çözüm önermektedir ve yansımalar sonsuza doğru 

gitmektedir. Bu tez çalıĢması iĢte bu sonsuz yansımalardan bazılarının çağdaĢ görsel 

sanatlardaki yansımalarına iliĢkindir. Büsbütün zaman kavramı üzerine bir tez değildir, 

çagdaĢ felsefenin kimi zaman kavrayıĢlarının, çağdaĢ görsel sanatlardaki görünümlerine 

iliĢkindir. 

       Görünümlerini çağdaĢ görsel sanatlarda araĢtırdığımız çağdaĢ felsefenin zaman 

kavrayıĢlarını; kökeni bir olan üç farklı çerçevede değerlendirebiliriz. Bana öyle geliyor 

ki Kant‟ın  zaman ve uzayı; bilgimizi oluĢturmamızı sağlayan a priori görüler olarak 

sunması çağdaĢ felsefenin zaman anlayıĢının temelini oluĢturur ve tezimizin hareket 

noktası da budur. Bu durum çağdaĢ görsel sanatlar bakımından Ģu anlama gelmektedir; 

zaman ve mekan kullanımının artık  sanat eserinin oluĢturulmasında ikincil bir öge değil 

aksine kurucu bir öge haline gelmesidir. Bu duruma iliĢkin örnekler modern resim sanatı 

akımları ve fotoğraf sanatının keĢfi  bağlamında tezin ilk bölümünde ele alıncaktır. 

Kurucu zaman anlayıĢı o halde tezin ilk çerçevesini oluĢturur. Henri Bergson‟un „süre‟ 

kavrayıĢı tezin ikinci çerçevesini oluĢturmaktadır. Süre kavrayıĢının görünümleri, 

sürenin doğrudan yapıtaĢını oluĢturduğu sinema sanatı bağlamında tartıĢılacak ve 

sinemanın süre anlayıĢından görünümler sunulacaktır. Bu iki kavrayıĢ; içerikten daha 

ziyade biçime iliĢkindir. Sanat yapıtının biçimine iliĢkin temel tartıĢmalar bu iki çerçeve 
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içinde düĢünülebilir ve çağdaĢ sanat yapıtı bu iki kavrayıĢın etkileriyle kendine yeni bir 

biçim vermiĢtir. Geleneksel evren tasavvurlarının zayıflaması, hızla geliĢen teknoloji , 

ideolojilerin dünyanın genelinde güç kaybetmesi ve küreselleĢme ile birlikte giderek 

tektipleĢen dünyada, kiĢinin varlı ve anlam sorunu giderek büyümektedir. Dünya ile 

insan arasında giderek gevĢeyen bu bağ pek çok toplumsal sorunu beraberinde getirdiği 

gibi aynı zamanda ölüm kavrayıĢı konusunda da insanı iyiden iyiye yalnızlaĢtırır. KiĢi 

evrendeki yeri ve sonluluğu karĢısında çağımızda artık tüm zamanlarda olmadığı kadar 

savunmasız ve kararsızdır. Ġnsan anlam anlayıĢındaki bu zemin kayması sanatta da içerik 

olarak karĢımıza çıkmaktadır. ÇağdaĢ felsefenin zaman kavrayıĢı bakımından ele 

alınındığında Heidegger ve Levinas‟ta ortaya çıkan zamansallık ve ölüm kavrayıĢları 

görsel sanatlarda da içerik olarak görünümler sunarlar. Bu tez çalıĢması zaman 

kavrayıĢının içerik olarak değil biçimsel anlamda yani resim yapma, fotoğraf çekme, 

film çekme düĢüncelerinin ardındaki biçimsel değiĢimlerle ilgilidir. Bu sepeble  içeriğe 

yani resmin, fotoğrafın, filmin bir anlamında öyküsüne dair  konular tezin konusu 

dıĢında bırakılmıĢ ve gerek görüldüğü yerlerde kısa notlarla değinilmiĢtir.  ĠĢte bu 

sınırlılıklar içerisinde özetlemek gerekirse; Ġlk bölümde,  görsel sanatların çağdaĢ zaman 

kavrayıĢlarını oluĢturmalarındaki temel tartıĢmaları içinde barındırması ve gerekli olan  

kuramsal yapıyı oluĢturması nedeniyle 19.yüzyıl ve 20.yüzyıl Batı resim sanatı;  

Ġzlenimcilik, DıĢavurumculuk , Fütürizm, Kübizm ve Gerçeküstücülük  akımları ve bu 

akımların zaman kullanımları bağlamında incelenecektir. DıĢ gerçeklik kaynaklı 

resimden, içsel , soyut ve düĢünsel bir resim anlayıĢına geçiĢ süreci olan bu dönem, „ 

zaman‟ kavramı bakımından da benzer bir değiĢimin görünümlerini sunmaktadır. Ġkinci 

bölümde  „zaman‟  kavramı açısından ele alındığında ayrıcalıklı bir öneme sahip olan 

sinema sanatı incelenecektir. Sinemanın bu ayrıcalıklı konumunun nedeni yapısı gereği 

hareket, süre gibi zaman kavrayıĢını oluĢturan temel bileĢenleri dolaysızca vermesidir. 

Çağımızın en kitlesel sanatı olan sinema kitlenin zaman algılayıĢını değiĢtermesi 

bakımından olduğu kadar, çağdaĢ felsefenin kimi zaman anlayıĢlarından da görünümler 

sunması bakımından önemlidir. Teknik  bir sanat olan sinema, tekniğin yardımıyla 

üretilmesi ve çoğaltılması nedeniyle sanatın toplumsal konumunda da bir değiĢikliğe 
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neden olmuĢtur. Bu değiĢiklik ve sonuçları da tez çalıĢmasının bu bölümünde 

incelenecektir. Son bölümde  sinemasını tamamen zaman kavrayıĢı üzerine kuran Rus 

yönetmen Andrei Tarkovsky‟nin sinema ve sanata genel olarak bakıĢı ve filmlerinde 

zaman kullanımın nasıl ve neden belirleyici olduğu konusu iĢlenecektir.  

           Bu çalıĢma ile felsefenin her daim konusu olmuĢ olan „zaman‟ kavramının çağdaĢ 

görsel sanatlardaki yansımaları ele alınmaya çalıĢılacaktır. ÇalıĢmanın temellerinin hem 

zaman üzerine hem de görsel sanatlar üzerine  görüĢlerini belirtmiĢ olan; Gilles Deleuze, 

Maurice Merleau Ponty, Henri Bergson,  gibi filozofların yanı sıra  sanatçılar ve sanat 

kuramcılarının düĢünceleri oluĢturmaktadır. 
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1 ÇAĞDAġ RESĠM SANATI AKIMLARINDA ZAMAN KAVRAMI 

            ÇağdaĢ görsel sanatları zaman kullanımı bağlamında incelemek öncelikle onu 

19.yy ve 20.yy resim sanatındaki tartıĢmalar ve bu tartıĢmaların sonuçları çerçevesinde 

ele almak ile mümkün olur. Resim sanatının bu dönemdeki ürünleri, fotoğraf ve sinema 

sanatlarının kendilerine özgü görseli yaratmalarını sağlayan temel tartıĢmaları içerir. Söz 

konusu sanat yapıtları olduğunda; çağdaĢ,  modern,  geleneksel gibi sınıflandırmalar  

tarihin belli bir döneminde olup bitmiĢ süreçler olarak ele alınamaz, herbiri tarihin belli 

bir döneminde sanat anlayıĢına yön veren temel nitelikleri iĢaret eder. ÇağdaĢ resim 

sanatında da en temel yönelim somuttan soyuta olan yönelimdir. Bu yönelim en açık 

Ģekilde Ġzlenimcilik (Empresyonizm) sonrası döneme denk düĢer.  ÇağdaĢ görsel 

sanatların zaman kavrayıĢının temel nitelikleri de yine bu dönemde açığa çıkar. 

1.1   ĠZLENĠMCĠLĠK 

          Güzel sanatlar çağdaĢ döneme değin genellikle „taklit‟ ile iliĢkilendirilmiĢtir. 

Sanatçı „taklit eden kiĢi‟ olarak varlık bulur. Bu fikir taklit edilenleri iĢaret eder ki resim 

ve genel olarak görsel sanatlar bakımından bu taklit edilenler  „görünür‟  olanlardır. 

Görsel sanatlar tarihi görünür olanla girilen iliĢkiler bütünüdür. Bu iliĢkiler  „uygunluk‟  

fikri çerçevesinde gerçekleĢir. Uygunluk en kapsayıcı anlamıyla  ele alındığında; 

sanatçının eseri ile eserin öykündüğü objenin, durumun, hikayenin  uyumu ya da 

uyumsuzluğu anlaĢılır. ÇağdaĢ döneme değin bu uyum çeĢitli biçimlerde sanat yapıtının 

estetik kriterlerinden en belirleyicisi olmuĢtur.  Bu süreçte zaman kullanımı bu uyumun 

oluĢturulmasını sağlayan bir araç konumundadır. Bunun sebebi çağdaĢ resim sanatına 

değin batı resim sanatının obje kaynaklı olmasıdır. Objeden hareket eden resim elbette 

objesinin koĢullarına tabidir. 

“Hemen hemen beĢ yüzyıldır Avrupa resmi obje‟den hareket etmiĢti.Obje, tuval 

üzerindeki yapıtı belirlemiĢti. Ġmpressionizm, bu geliĢmenin doruk noktası idi.”
1
 

 

                                                           
1
 Ġsmail Tunalı  , Felsefenin IĢığında  Modern Resim, Modern Resim, Remzi Kitabevi 1981,s.121 
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Bu koĢullar gözlemlenebilir dünyanın, bir baĢka deyiĢle „sağ duyu‟ nun sanatçıya 

dayattığı verilerdir. Obje  ve sağduyu kaynaklı bu resim anlayıĢının  zaman-mekan 

kavrayıĢı, zamanı değiĢim ve değiĢimi görünür kılan hareket üzerinden kurar. Bu zaman 

kavrayıĢı antik çağın bir özeti sayılabilecek olan Aristoteles‟in zaman kavrayıĢı ile 

uygunluk gösterir. Aristoteles,  Fizik adlı kitabında zaman ve hareket iliĢkisini Ģu Ģekilde 

kurar; 

“ Hiçbir değiĢme beklemediğimizde zamanın geçmediğine inanıyor, ruhun tek ve 

bölünmez bir „an durumunda‟ kaldığını düĢünüyorsak, bir değiĢme 

duyumsamadığımız ve belirlemediğimizde ise zamanın geçmediğini söylüyorsak, bir 

devinme ve değiĢmeden bağımsız  zaman yok, bu açık. Öyleyse yine açık ki, zaman 

hem bir devinim değil, hem de devinimden bağımsız değil.”
2
 

 

Aristoteles‟e  göre   hareketin  ( devinimin )   kendisi olmayan fakat hareketten de 

bağımsız olmayan zaman,  „önce‟  ve  „sonra‟ kavrayıĢı ile anlaĢılır; zaman bakımından 

önce gelen olay, geçmiĢteki olaylar içinde yaĢadıgımız andan daha uzak olması 

anlamında diğerinden önce gelir. Örneğin; Troya Savası Med SavaĢları‟ndan önce gelir, 

çünkü o içinde yaĢadığımız andan daha uzaktır. Bu durum gelecek için de geçerlidir. Ġki 

tane  olacak olaydan Ģu ana daha yakın olan önce diğeriyse sonradır. Örneğin  Nemea 

Oyunları, Pythia Oyunlarından önce gelir.
3
 Zaman  o halde önce ile sonra arasındaki 

hareketin sayısıdır. Aristoteles sayının iki anlamı olduğunu söyler; hem sayılanla 

sayılabilir olana sayı deriz hem de onunla saydığımız Ģeye, Aristoteles‟e göre zaman 

onunla saydığımız Ģey değil, sayılan Ģeydir.
4
 Zaman parçalardan, bölümlerden oluĢur. 

Bunlar; geçmis, Ģimdi ve gelecektir. Aristoteles zamanın bölümlerinin sabit ve sürekli 

olmadıgını belirtir.  Fakat ona göre aynı zamanda  “zamanın bölümlerinin”  bir düzeni 

de vardır. Bu düzen bölümlerin birinin önce, diğerinin sonra olmasını saglar. Zamanın 

bölümleri yani geçmis ve gelecek zaman, zamanın bütününde bir düzen içindedir. Bu 

nedenle de biri önce diğeri sonradır. Bu öncelik    sonralık    iliĢkisi   Ġzlenimcilik‟le  

geliĢimini sonlandıran geleneksel resim sanatında da korunur. Tuval üzerindeki  objenin  

                                                           
2
 ARĠSTOTELES, Fizik, çev. Saffet Babür, YKY, Ġstanbul,1997, S.189 

3
 ARĠSTOTELES, Metafizik, Çev. Ahmet Arslan, Sosyal yay. Ġstanbul: 1996. 259-260. 

4
 ARĠSTOTELES, Fizik, çev. Saffet Babür, YKY, Ġstanbul,1997, S.190 
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konumlandırılması ve resmin yapısal kuruluĢunda perspektif anlayıĢı sayesinde objeler  

göze  göründükleri gibi belli bir öncelik sonralık duygusu yaratılacak Ģekilde, derinlikli 

olarak  resmedilir. 

                19. yüzılın  ortalarında ortaya çıkan Ġzlenimcilik ile birlikte  resim sanatında 

bir devrim baĢlamıĢ olur. Ġzlenimcilik  ile beraber bir izlenim yarattığı duygu  durumu   

ilk defa  objeden tamamıyla uzaklaĢmadan ama sanatçının duyumsadığı bir Ģekilde 

resmedilmeye baĢlanır. Zaman kullanımı  anlamında  izlenimci  ressam  „an‟ lara  

odaklanır  ve  her  anın  kendisinde uyandırdığı  duyguyu  yansıtmaya çalıĢır. Bunu  

yaparken  de  gün ıĢığını oluĢturan   yedi renk, resmin çizildiği zaman diliminde 

sanatçının  algısına  nasıl yansıyorsa o Ģekilde yansıtılmaya çalıĢılır. 
5
 

                     

             Resim 1 Claude Monet “Gün Doğumu” 1873  

 Ġzlenimcilik   akımına  adını     veren    sanatçı     “Ġzlenim: Gün Doğumu” (Resim 1)  

adlı eseri ile Claude Monet‟tir. Monet bu tablosunda gün doğumunun bir anını resmeder. 

Ġzlenimcilerin anı yakalama yönündeki arzuları onları renkleri çözümlemeye  teĢvik 

etmiĢtir, günün her saati değiĢen  ıĢık  sayesinde  renkler  de  değiĢmektedir. Beyaz ıĢık, 

güneĢ ıĢığı  nesneler üzerine kırmızı, turuncu, sarı, yeĢil, mavi, lacivert, mor (tayf) 

                                                           
5
 Bilhan D. Sahiner , “19.yy Avrupa resminde zaman kavramının anlamsal değiĢimi”, Egitim 

Fakültesi Dergisi XX (1), 2007, 17-33 
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renkleri halinde,  spectral  olarak düĢer ve böylece doğadaki renkler ortaya çıkar. Bu 

renklerin doğada belli renk karĢıtlıkları içinde dağıldığı görülür. Buradaki  karĢıtlık  

durumu her iki rengin tamamlayıcısı, yani karĢıt renklerin  birbirlerine etki ederek 

normal duyumları bozmasıyla yeni karıĢımlar  elde  edilmesi durumudur. Böylece  

izlenimcilerde, gelenekselin siyah beyaz ya da koyu kahve  ile  oluĢturulan gölgelerinin 

yerini mavi ve yeĢilin oluĢturduğu renk karĢıtlıkları almıĢtır. Ġzlenimcilerin anlara 

odaklanmaları ve bu anları  tüm  renkliliği  ile  resmetmeye çalıĢmalarının önemli bir 

nedeni de onlarla aynı dönemde  icad  edilen  fotoğraf  makinasıdır. Fotoğraf makinası 

anı gözün algıladığı biçimde yakalayıp aktarıyordu. Fotoğrafın anı ile resmin anı üzerine 

Fransız  filozof   Maurice  Merleau - Ponty‟nin   koĢan bir atın  fotoğrafı ile ressam  

Théodore Géricault  ait   yine  koĢmakta   olan     yarıĢ     atlarını       konu edinen   “The 

Epsom Derby”  (Resim 2)  adlı tablosu hakkındaki yorumunu değerlendirmekte fayda 

vardır. 

                                

                   Resim 2  Théodore Géricault  “The Epsom Derby” 1821 

Maurice  Merleau – Ponty resmin anı ve hareketi veriĢindeki  özgün olanakları 

yorumlar;    

 “Tablo, iç uyumsuzluğuyla hareketi gösterir; her azanın konumuna, tam da vücudun 

mantığına göre öbürlerininkiyle bağdaĢmaz olan yanıyla, baĢka türlü tarih 

düĢülmüĢtür, ve hepsi de görünür bir Ģekilde bir vücudun birliğinde kaldığından, bu 

vücuttur sürenin üstünden geçmeye koyulan. Onun hareketi, bacaklar, gövde, kollar, 

baĢ arasında belirli bir gücül odakta önceden tasarlanan bir Ģeydir, ve ancak daha 

sonra yer değiĢtirme olarak patlar. Neden yere değmediği anda,  öyleyse tam hareket 

halinde, bacakları kendi altında neredeyse kıvrılmıĢ olarak fotoğrafı çekilen at, 

olduğu yerde zıplamakta gibi görünmektedir?  Buna karĢı, neden Géricault‟nın atları 

tuval üzerinde koĢmaktadırlar, oysa dört nala koĢan hiçbir atın hiçbir zaman 
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durmadığı gibi durmaktayken? Çünkü Epsom Derby‟sinin atları bana vücudun yer 

üzerinde kökleĢmesini göstermektedir, ve iyi tanıdığım bir vücut ve dünya mantığına 

göre, uzay üzerindeki bu kök salıĢlar süre üzerinde de kök salıĢtır.”
6 

Fotoğraf makinasının „yakaladığı an‟ ile ressamın „resmettiği an‟ arasındaki fark 

Maurice  Merleau – Ponty‟e göre Ģu Ģekildedir; 

“Fotoğraf , zamanın itiĢinin hemen yeniden kapadığı anları açık tutar, zamanın öteye 

geçmesini, sınır aĢmasını, „dönüĢme‟ sini yıkar- ki bunları, tersine, resim görünür 

kılar, çünkü atlar kendi  içlerinde  „burayı terk etme, oraya gitme‟ durumuna 

sahiptirler, çünkü  her anda bir ayakları vardır. Resim, hareketin dıĢında değil, onun  

gizli sayılarını arar.”
7
 

 

Maurice  Merleau – Ponty‟nin yukarıda ifade etmiĢ bulunduğu   resmin görünür kılma 

yetisi çağdaĢ resim sanatının temel yönelinimini iĢaret eder. Artık çağdaĢ resim görünür 

olanı taklit etmeyecek onu görünür kılmaya çalıĢacaktır. 

“Paul Klee‟nin söylediği gibi: „Sanat , artık,  görünebilir olan Ģeyi tekrarlamaz, 

tersine görünür kılar.‟ Bu “görünür  kılınacak” Ģey ise, duyularla kavranan nesneler 

değil, ama onların anlamıdır, nesnelerin soyut düĢünsel varlığıdır. Duyusal 

gerçeklikten özce farklı olan bu düĢünsel soyut varlık, yeni bir tavır alma isteğini de 

beraberinde getirir. Bu tavır alma, doğa ve nesneler karĢısında duyusal değil, 

düĢünsel bir tavır almadır. Bu tavır alma ile birlikte, yalnız bir  düĢünsel soyut varlık 

kavranmıĢ olur. Sanat, bu yeni değerler dünyasında soyut düĢünsel bir boyut içinde 

Ģimdi karĢımıza çıkmıĢ olur.”
8
 

 

Ġzlenimcilik;  somuttan soyuta, duyusaldan düĢünsele doğru geliĢen bu süreçte, renk 

kullanımı, doğayı ele alıĢ biçimi ve zaman kullanımı bakımından   yol açıcı bir akımdır. 

Hem kendinden önceki doğayı duyuların kavradığı Ģekilde aktarmak isteyen geleneğin 

doruk noktası hem de kendinden sonraki, soyuta ve içsel, psikolojik kavrayıĢa yönelen 

akımlarım baĢlangıç noktasıdır. Fakat daha once de belirttiğimiz gibi bu noktada 

fotoğraf sanatının icadının etkisini küçümseyemeyiz. 

                Fotoğrafın icadından kısa bir süre önce resim sanatında köklü değiĢimlerin 

temelleri atılıyordu.1657 yılında ünlü Ġspanyol ressam Velazquez ,“Yün 

                                                           
6
 Maurice Merleau Ponty, Göz ve Tin,çev. Ahmet Soysal, Metis Yayınları ,Ġstanbul,3.b.s2006 s. 72-73 

7
 Maurice Merleau Ponty, A.g.e, s. 72-73 

8
 Ġsmail Tunalı, Felsefenin IĢığında  Modern Resim, Remzi Kitabevi,Ġstanbul, 1981,s.123 
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Eğirenler”(Resim 3) adlı eserini yaptığında henüz fotoğraf icat edilmemiĢti. Veya 

mevcut  “camera obscura”
9
 tasarımları hareket konusunda sanatçılara fikir verecek 

düzeyde değildi. Ancak tüm bunlara rağmen Velazquez bu resminde , yün eğirilen 

çıkrığın dairesel formdaki dönen kısmını fotoğrafta uzun pozdan kaynaklanan“hareket 

netsizliği” adıyla tanımlanan efekte yakın bir biçimde resmetmiĢtir.O zamana kadar 

benzer konuyu iĢleyen pekçok ressam hareketi bir fotoğraf karesiyle dondurulmuĢ gibi 

sabit ve net biçimde resmiĢti. Bu farklı yorumlar pek çok sanat dalında olduğu gibi 

resimde de, etrafımızdaki dünyanın devinim halinde olduğu, ortaya konulan eserin ise 

durağan bir düzlemde varolduğu düĢüncesinden kaynaklanıyordu.Ancak Velazquez, 

hareket konusundaki farklı yorumuyla ilk kez durağanlık yerine devamlılık olgusunu ele 

almıĢtır. Bu hareket konusunda kaygı gözeten ilk denemedir. Velazquez'in bu eseri ile 

fotoğrafın icadı arasında kalan sürede , görüntüleme teknolojisindeki geliĢmeler ve 

endüstri devrimi, resim sanatında meydana gelecek olan büyük değiĢimlerin zeminini 

hazırlamıĢtır. 

 

Resim 3   Velazquez   “ Yün Eğirenler” 1657 

                                                           
9
 Camera Obscura: Karanlık oda anlamına gelir ve kapalı bir kutunun önüne açılan delikten ıĢğın sızması 

sonucu, içteki yüzeye görüntü yansır, fotoğraf makinasının atası kabul edilir. 
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 Sanayi devriminin ürünleri -tren, buharlı makineler- insanoğluna yeryüzünde hiç 

olmadığı kadar hızlı seyahat fırsatı tanımıĢtır.Bu da sanatçıları ve bilim adamlarını, hız 

ile hareket konusunda daha derinlemesine düĢünmeye itmiĢtir.Tüm bu geliĢmelerin 

görüntüleme sistemlerindeki ilerlemelerle birleĢmesi sonucu ortaya fotoğraf 

çıkmıĢtır.Fotoğraf ilkin geleneksel resmin sahasına el atmıĢtı, çünkü kökeni klasik resme 

dayanıyordu.Bu konuda bahsedilmesi gereken ilk konu “Pictorial Photography” 

(Resimsel Fotoğraf) akımıdır. Burada tabi ki resmin fotoğraf  üzerindeki yoğun etkisini 

görmekteyiz. Ancak fotoğrafın resim üzerindeki etkisi, özellikle portre ve peyzajı 

geleneksel resmin alanından çekip aldığında  gerçekleĢmiĢtir. Fotoğrafın icadının 

ardından hızla açılan portre galerileri , artık bu konuyu ağırlıklı olarak fotoğrafın 

kulvarına çekip almıĢtır. Resim sanatının buna cevabı  açıktı; geleneksel formlardan ve 

konulardan, “gerçekliğin taklidi” sınırlamasından kurtulan ressamlar, kendi 

kulvarlarında daha analitik bir yol izlemiĢ ve bunun sonucu olarak da “...çok daha 

sofistike bir dıĢavurum yönünde ...” geliĢme göstermiĢlerdir
10

.Ancak bütün bu 

geliĢmeleri tamamen fotoğrafın icadıyla bağdaĢtırmak yanlıĢ  olur. Zira Daguerre'in 

fotoğraf makinasını icadından yaklaĢık otuz sene önce ünlü Ġngiliz ressam Joseph Turner 

“anti-fotoğrafik” peyzajlar yapıyordu. Aynı zamanda ressamın tren resimleri de rastlantı 

değildir.Bu sanayi devriminin resim üzerindeki etkisidir.Öte yandan gerçekliğin anlık ve 

rastlantısal görüntüsünü elde etmeye çalıĢan  izlenimci ressamlar Manet,Monet ve 

Auguste Renoir üzerinde mekanik yeniden üretimin yoğun etkisi açıkça görülür:  

“Bir idealizasyon olarak resim düĢüncesinden uzaklaĢan ve dolaysız bilimsel 

gerçekçilik yönünde ilerleyen izlenimciler, fotoğraf ile mantıksal açıdan iliĢkili 

olarak anlaĢılması gereken görüntüler ürettiler.Artık kameranın varolması nedeniyle, 

ressamlar fotoğrafın estetik formülasında büyük önem taĢıyan iki faktör olan anın 

dolaysızlığı ve ıĢığın alıĢılmamıĢ niteliğini yeniden keĢfetmeye yöneldiler. Monet 

günün değiĢik zamanlarında yaptığı katedrallerin ve büyük ot yığınlarının bir dizi 

resminde olduğu gibi, bu anların birkaçını yanyana koyduğunda, bir sonraki 

                                                           
10

 James Monaco, Bir Film Nasıl Okunur,çev. Ertan Yılmaz, Oğlak Yayınları,Ġstanbul 2002,s.44 
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mantıksal adımı atar : Yaptığı bir dizi resmin hızla art arkaya görülmesinden oluĢan 

“resimli kartlar dizisi” (flip-book),filmlerin ilginç bir müjdecisiydi.”
11

 

 Bir yandan fotoğrafın portre ve peyzaj üretiminde resmin yerini alması ,öte yandan 

fotoğrafın hızlı geliĢimi ve sinemanın doğuĢuna zemin hazırlaması, resmin geleneksel 

gerçeklik arayıĢından kopup kendi sanatının yapısını daha analitik ve daha derinden 

tekrar inceleme altına almasına neden olmuĢtur. Bunda sadece fotoğrafın,resmin iĢlediği 

birtakım konuları ele almasının etkisi yoktur. Aynı zamanda fotoğraf teknolojisinin, 

resim sanatının iĢlediği bazı konularda, özellikle hareketin tasviri ile  ilgili konularda 

yaptığı hataları gözler önüne sermesinin, resmin kendi sanatını sorgulamaya gitmesinde, 

böylelikle zaman, hareket ve algı konularını kendi izleğinde   daha detaylı olarak 

incelemesinde büyük etkisi vardır. Muybridge'in çeĢitli  hayvan ve insan figürleriyle 

yaptığı çalıĢmalar resmin harekete olan yaklaĢımındaki hataları ortaya koymuĢtur.Her ne 

kadar birçok ressam tarafından yadırganıp gerçekliği   konusunda tartıĢmalar açılmıĢsa 

da ,bu fotoğraflar Muybridge'nin yılmadan yaptığı yoğun çalıĢmalarla doğruluğunu 

ispatlamıĢtır.Artık ressamlar fotoğrafı gerçekliğin doğru ve anlık kaydı olarak kabul 

etmiĢtir ve birçok iĢlevini de fotoğrafa bırakmaya hazırdır.Ancak resim, kendi alanında 

yaptığı analitik araĢtırmaları ve hareketi  algılama anlayıĢındaki geliĢmeleri devam 

ettirecek bir zemin arıyordu. Bu noktada Marey'in yaptığı çalıĢmaların ve dolayısıyla 

sinemadaki geliĢmelerin devreye girdiğini  söyleyebiliriz.Özellikle Marchel Duchamp'ın 

yaptığı sadece hareket konulu,ünlü “Trendeki hüzünlü Genç Adam” tablosunun, 

Marey'in kronofotografisini esas aldığı  apaçık ortadadır. Eser, trenin hareketi esnasında 

vagonda yürüyen figürün , birbirinin peĢi sıra gelen farklı hareket evrelerinin bir yüzey 

üzerine resmedilmesinden oluĢmuĢtur. Marcel Duchamp'ın aynı Ģekilde    “Merdivenden 

Ġnen Çıplak”(resim 8) resminde de Marey'in deneylerinden faydalandığı görülebilir 

ancak bir yandan da bazı sinema kuramcıları tarafından yönetmen Edwin S. Porter'in 

“Büyük Tren Soygunu” (1903) filminden sonra yapılması ilginç bir rastlantı olarak 

görülür. Aslında bu çok doğal bir durumdur, çünkü zaten sinema sanatı Muybridge ve 

Marey gibi hareketi kaydetmek için olağanüstü uğraĢlar veren mucitler tarafından 
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temellendirilmiĢtir. Bundan sonra fotoğrafın iĢini mükemmel yapıĢına , artan 

hareketliliğine ve önceliğine bağlı olarak, resim dikkatini baĢka yere çevirmeye karar 

verdi.Resim fotoğrafın etkisiyle beraber zaman ve hareketi içine katarak , yavaĢ yavaĢ 

gerçek dünyadaki modelleri taklitten kurtuldu ve kendi meselesine eğildi. Artık resmin 

esas meselesi yapıtın içeriğiyle sınırlı kalmayacaktı.Elbette konu vardı ama esas nokta  

“sanat yapıtı kavramı” ydı.ĠĢte bu noktada sahneye Kübizm çıktı. Kübizmdeki kullanılan 

çok yönlü perspektif düzlemleri , adeta sinemanın karmaĢık ve ardı sıra değiĢen 

görüntüleri ve perspektiflerine resmin cevabı olarak geliĢmiĢti. “Merdivenden Ġnen 

Çıplak” resminde de sinemasal kurgunun olduğu iddiası da buradankaynaklanmaktadır. 

Aynı Ģekilde Pablo Picasso ve Gerorge Braque'da fotoğraftan, sanayi devriminden ve 

bilimsel geliĢmelerden nasibini almıĢ ressamlardır.Onlar da kurgusal olarak zaman ve 

hareketi esas alan resimler yapmıĢlardır. Bunun üzerine ilave ettikleri Ģey ise, 

rönesans'tan beri gelen tek kaçıĢlı perspektife karĢı çıkmalarıdır. Onlar izleyiciyi 

yapıtlarının aktif bir parçası haline getirmeyi sunuĢ açısından gerekli 

görmüĢlerdir.Çünkü konunun , farklı zamanlarda ve farklı bakıĢ açılarında olan 

görünümlerini tuvale aktarmıĢlardır.Bu aynı zamanda yapıtın izleyiciler tarafından 

etrafının “180” derece dolaĢılması ve eseri incelerken harcanan zamanın 

eseriyorumlarken önem kazanması ile bakma zamanının somut ifadesi olmuĢtur. 

Kübistler tek kaçıĢlı perspektifi ve klasik konuları terk ettiği gibi, kalıcı biçimleri 

deterketmiĢlerdi. Onun yerine konunun aynı anda farklı noktalardan ve 

açılardangörüntüsünü,değiĢen hallerini ve sürecin yansımasını tuvale aktarıyorlardı. 

Picasso fotoğraftan sonra figüratif resmin iĢlevini yitirip yitirmediği sorusuna ; “...tam 

tersine  asıl Ģimdi mümkün bu.En azından , Ģimdi artık nelerin resim olmadığını 

biliyoruz.”
12

 diyerek, resmin artık gerçekten olması gerektiği gibi görünmeye çalıĢtığı ve 

asıl uğraĢması gereken sorunlarla haĢır neĢir olduğu bir döneme girdiğini dile getirir. 

Ama bu dönem resim için sadece içerikte ve teknikte değiĢim değildir.Aynı zamanda 

izleyicinin bu eserleri algılamasında psikolojik nedenler olduğuda aĢikardır. Çünkü 

ressamlar izleyiciye aynı anda cismin hem önü hem arkasını gösterir, hem de bazen iki 

                                                           
12

 Mehmet YILMAZ, Modernizmden Postmodernizme Sanat, Ütopya Yayınları, Ankara,2006 Sayfa 29 
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yanını aynı anda gözler önüne sunarlar. Bunların hepsinin aynı anda bir bütün olarak 

algılanabilmesi için güçlü bir hafızaya sahip olmak önemli bir etmendir. Ya da izleyici 

karĢısında duran kompozisyona sırayla bakarken , farklı zaman dilimlerinde kaydedilmiĢ 

ardıĢık görüntüler dizisinin bütününü bir anlam bütünlüğü içinde anlamaya çalıĢmalı ve 

bu sırada izlenme sürecinin kendisi de,elde edilen deneyimin bir basamağı olarak eserin 

algılanmasında pay sahibi olacaktı.Kaldı ki bu sinemanın hareket veya zaman 

öğelerinden baĢka “kurgu” öğesine denk  geliyordu. Örneğin birçok sanat tarihçisi 

kübizmin kökenlerini Afrika heykellerinde ararken, biz onun köklerini sinema 

kurgusunda da bulabiliriz.Çünkü Afrika heykellerinde  teknik olarak perspektiflerin 

karĢılıklı iliĢkileri söz konusu değil iken, kübizmin çağdaĢı sinema kurgusunda 

mevcuttur.Kübizmde olduğu gibi kurgu da tek bakıĢ noktası ve tek perspektiften kaçınır. 

Kübizm sanki akan görüntünün tek bir düzlemüzerinde ve sabit olarak tezahürüdür. Öte 

yandan, bu geliĢim ve etkileĢim süreci sırasında, birtakım sonuçları kestirmenin de 

mümkün olmadığını söylemeden geçemeyiz. Çünkü görüntüleme   teknolojileri geliĢim 

gösterirken, amaç sadece daha net, kesin ve detaylı görüntü elde etmekti.Cihazların bu 

kadar ileri gideceği düĢünülemezdi.Örneğin ; ünlü fotoğrafçı Nadar , fotoğrafı önceleri 

karikatürlerine daha detaylı eskizler olsun diye çekerken daha sonra fotoğrafçı olacağını 

herhalde göz önünde bulundurmamıĢtı. Ama kendisi daha sonra Paris'in en meĢhur 

stüdyolarından birini açacaktı.Aynı Ģekilde insanoğlu baĢlangıçta sadece kaydı 

sağlamlaĢtırmak adına bulduğu  fotoğrafın yol açacağı,böylesine büyük devrimler 

tasarlamamıĢtır . Ancak iĢler ilerledikçe daha fazla detay, daha net , daha keskin 

görüntü, hareketi dondurabilen bir sistem arayıĢının, onu dondurduktan sonra ardıĢık 

biçimde oynatabilecek bir baĢka sisteme doğru ilerleyeceği, herhalde fotoğrafın 

geliĢimine katkıda bulunan insanlar tarafından bile tahmin edilemiyordu.Ancak tüm bu 

geliĢmeler kaçınılmazdı, çünkü insanoğlu zaten bilim ve sosyal alanlarda yaĢadığı 

geliĢmeleri sanatına aktarmaya baĢlamıĢtı bile. Belki de tüm bu geliĢmelere itici güç 

buradan kaynaklanıyordu. Hareketliliğin artıĢı,hız,zaman insanoğlunun kaydetmekteki 

becerisini ilerletmeye zorluyordu.Ve tüm kayıt sanatları ilerleyerek gerçekliğin daha net 

ve daha hızlı kaydedilmesi için sinema ve fotoğrafın doğuĢunu hazırlad 
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1.2      DIġAVURUMCULUK 

           DıĢavurumculuk  ( Ġfadecilik, Ekspresyonizm) 19. yüzyılın    sonlarında   20. 

yüzyılın baĢlarında Ġzlenimclik akımına karĢı bir akım olarak özellikle Kuzey Avrupalı 

ve Almanyalı sanatçılar tarafından ortaya çıkarılmıĢtır. DıĢavurumculuk izlenimciliği 

doğadan kopamayıĢı bağlamında eleĢtiriyordu. DıĢavurumculuğun ilk yıllarında 

izlenimciliğe karĢı olan bütün ressamlara dıĢavurumcu deniyordu, bu anlamda 

dıĢavurumculuk ortaya çıktığı andan itibaren planlı , düzenli bir hareket değildi.
13

  

DıĢavurumcular resimlerinde dıĢ dünyanın görünümlerinin yerini, ressamın kaygıları, 

korkuları ve içinde yaĢadığı dünyaya olan tepkisi ya da bu akımın temel bir kavramı 

olan  „ifadesi‟  öne çıkar.  DıĢavurumcu ressam görüneni değil, görünenin onda yarattığı 

iç gerçekliği resmetmeye çalıĢır. Bunu yaparken de biçimleri, figürleri bozarak yani bir 

anlamda onların görünümlerini soyarak ifadelerini ortaya çıkarırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Resim 4 Ernst Kirchner “ Modelle Kendi Portresi” 1910 

                                                           
13

 Richard Sheppard, Modernizmin Serüveni,Alman DıĢavurumculuğu,çev.Güzin Özkan,YKY,6. 

bs,2003, s.239-240 
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DıĢavurumculuk ile birlikte bozma ve yeniden yaratma  çağdaĢ resim akımlarının en 

temel özelliği olacakdır, Maurice  Merleau – Ponty bu durumu Ģu Ģekilde dile getirir; 

“Modern resmin çabası, çizgi ve renk arasında hatta Ģeylerin figürasyonu ile iĢaret 

yaratımı arasında seçim yapmaktan çok, denklik sistemlerini çoğaltmaktan, onların 

Ģeylerin zarfına yapıĢmasını bozmaktan oluĢmuĢtur; ki bu, yeni malzemelerin ya da 

yeni anlatım yollarının yaratılmasını gerektirebilir, ama bazen de önceden 

varolanların yeniden gözden geçirilmesi ve yeniden ele alınması yoluyla gerçekleĢir. 

Örneğin çizginin, kendinden nesnenin olumlu öz niteliği ve özelliği olark yavan bir 

tasarımı olmuĢtur.”
14

 

 

Zaman ve mekan anlayıĢında dıĢsal, duyusal olandan içsel olana geçiĢ felsefe açısından 

ele alındığında  bizi  Kant‟ ın felsefesinin zaman  anlayıĢında yaptığı devrime götürür. 

Kant   Salt Aklın Eleştiri’sinde  duyu bilgisinin salt öğeleri olduğunu belirtir, bu salt 

öğeler  uzay ve zamandır ve duyu bilgisinin oluĢmasının koĢullarıdırlar. Uzay ve zaman 

kavram değil, birer  a priori görü‟dürler, kavramlarla edinilemezler ancak görülebirler.
15

  

Bu anlayıĢla  beraber  antik çağın görüĢü olan   zamanın     harekete(devinime)  olan 

bağımlığı tersine çevrilmiĢ olur. Bunu Fransız filozof  Gilles Deleuze  kapı- menteĢe 

örneğiyle açıklar; 

 

“ MenteĢeler, kapının çevresinde döndüğü eksendir. Latincede, cardo, zamanın 

ölçtüğü devirsel hareketlerin, içerisinden geçtiği ana noktalara (cardinal points) 

zamanın tabiyetini belirtir. Zaman , menteĢelerinde kaldığı sürece, harekete tabidir: 

Zaman, hareketin ölçüsüdür. Bu antik felsefenin görüĢü idi. Fakat çivisinden çıkmıĢ 

zaman, hareket-zaman bağıntısının tersine çevrilmesi anlamına gelir”
16

 

 

ĠĢte   DıĢavurumculuk  ve  ardından  gelen  soyuta yönelen  akımlar, bu çivisi çıkmıĢ 

zamanın sanatıdırlar. DıĢavurumcular için zaman ve mekan kullanımı doğanın 

aktarılmasını bir aracı değil tersine resmin oluĢturulmasının kurucu unsurlarıdırlar. 

                                                           
14

 Maurice Merleau Ponty, Göz ve Tin,çev. Ahmet Soysal, Metis ,Ġstanbul,3.bs.2006, s.67-68 
15

 Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi,Ġstanbul, 19. Basım, 2010, s. 351 
16

 Gilles Deleuze, Kant’ın EleĢtirel Felsefesi, çev. Taylan Altuğ, Payel Yayınları,Ġstanbul 1995 s.25 
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                                 Resim 5   Edward Munch, “ Çığlık” 1893 

Edward Munch‟un  „Çığlık‟ adlı tablosu ( Resim5)  dıĢavurumculuğun hem biçimsel 

hem toplumsal yönlerini sergiler. Çünkü DıĢavurumculuk özünde bir sanat akımı 

olmakla birlikte aynı zamanda  sanayileĢme ile giderek hızlanan ve mekanikleĢen hayat 

ve insan iliĢkilerine de bir karĢı çıkıĢ, bir çığlıktır.
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Rıdvan ÇoĢkun, Resimde Zaman Kavramı, Anadolu Üniversitesi Yayınları,EskiĢehir2005 s.63 



26 
 

1.3  KÜBĠZM 

           20. yüzyılın  baĢlarında resim sanatında çığır açan bir diğer akım Kübizm‟dir. 

Kübizm de perspektif bütünüyle terkedilmiĢ , konu geometrik yapılar ile aynı anın farklı 

açıları aynı tablo içinde bir eĢ zamanlılıkta resmedilmiĢtir. Kübizm kendi içinde üç ana 

döneme ayrılır bunlar; baĢlangıç aĢaması olan Cezanne etkisindeki dönem, Analitik 

Kübizm aĢaması ve Sentetik Kübizm aĢamasıdır.
 18

  BaĢlangıç aĢamasında Cezanne‟ın 

etkisi ve ilkel kabilelerin maskelerinin ve heykellerinin modern sanatla buluĢturulmasına 

çalıĢılmıĢtır. Cezanne, doğanın  küp ve konilere göre resmedilmesini ister. Bu  isteğinin 

temelinde değiĢen bir evren tablosu düĢüncesi bulunur. Bu değiĢme, doğanın yeni bir 

açıdan, öze yönelik bir açıdan yorumlanması olarak kendini gösterir.
19

   

 

                                              

                     

                       RESĠM 6Pablo Picasso “Avignon‟lu Kızlar” 1907 

 

Kübizm‟in baĢlangıç dönemine ait en önemli resimlerden biri Pablo Picasso‟ ya ait  

„Avingnonlu Kızlar‟ (Resim 6)  adlı tablodur. Bu tabloda ilkel kabile sanatından 

esinleniĢ açıkca görülür.  

                                                           
18

 Rıdvan ÇoĢkun, A.g.e.,  s.70 
19

 Ġsmail Tunalı  , Felsefenin IĢığında  Modern Resim, Remzi Kitabevi,Ġstanbul, 1981,s.128 
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 “Nesnelerin geometrileĢtirilmesi ile yeni bir dünya, nesnelerin özünü oluĢturan bir 

özler (essentia‟lar) evreni elde edilir. Bu özler evreni biçim ve yapı yasaları ile 

kendine özgü olan, Cezanne‟ın deyimiyle „doğaya koĢut‟ bir evrendir.Ancak, 

baĢlangıçta böyle bir özler evrenine gidiĢ yalnız doğadan hareket edilerek 

gerçekleĢtirilir. BaĢka türlü söylersek, doğa ve nesneler yeni bir biçim içinde, 

geometrik biçim içinde kavranmak istenir.  Giderek bu yaklaĢım doğa ve nesnelerin 

deformation‟unu içerir ve sonunda doğa ve nesneler,  ortadan kaldırılması gereken 

bir varlığı ifade eder.”
20

 

 

Analitik  kübizm aĢamasında ise , değiĢik ve pek çok açıdan  görülen objenin  düz ve iki 

boyutlu yüzeyde resmedilmesi amaçlanır. Objeler bütün yüzeyleri görülecek Ģekilde 

küçük parçalara bölünmüĢtür. Bu parçalar bakıĢ açılarına farklı yönleriyle karĢıdan , 

profilden ya da baĢka bir açıdan alınarak kompozisyonda birleĢtirilmiĢtir, sanatçı sanki 

üç boyutuyla mekanda var olan bir heykelin etrafında dolanıyormuĢ gibi hareket eder
21

. 

Yine Picasso‟ya ait olan “Ambroise Vollard‟ın Portresi”(Resim 7)  adlı eser bir analitik 

kübizm örneğidir. 

                                  

                            Resim 7 Pablo Picasso “Ambroise Vollard‟ın Portresi” 1910 

                                                           
20

 Ġsmail Tunalı  , Felsefenin IĢığında  Modern Resim, Remzi Kitabevi,Ġstanbul 1981,s.128 
21

 Cahid Kınay, Sanat Tarihi, Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara,1993,s.293 
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Ġsmail Tunalı‟ya  göre,  analitik kübizm objesini ele alırken  „aynı zamanda‟ (simultan) 

kategorisini oluĢturur; 

“ Analitik kübizm, nesneleri duyusal- yüzeysel „art arda‟ bağlılıklarından 

çözümlerken, amacı nesneleri „aynı zamanda‟ cisimsel bir varlık olarak yeniden 

kurmaktır. Bu konstruktiv varlık, hiç Ģüphesiz, soyut bir varlıktır, ama, aynı zamanda 

da somut bir varlıktır. Ancak, bu „soyut-somut‟ varlık,  doğadan hareket edilerek 

kurulur. Onu meydana getiren elemanlar, doğrudan doğruya doğada ve nesnelerde 

vardırlar.”
22

 

 

Analitik   kübizm    doğa ve doğa biçimlerini parçalayıp geometrikleĢtirerek dünyasını 

kurarken sentetik kübizmin çıkıĢ noktası tamamen düĢünce dünyası ve geometridir. 

Sentetik kübizm ile birlikte artık doğadan soyut biçimlere değil, soyut düĢüncel 

biçimlerden doğaya gidilir.
23

 DüĢünsel soyut biçimlerle doğayı kavrayan özellikle 

sentetik kübistler bu kavrayıĢ biçimleriyle, Kant‟ın felsefesi arasında bir bağ kurmaya 

çabalarlar. 

“ Kant felsefesi ile kurulan bu ilginin dayanağı da, gerek Kant felsefesine,gerekse 

sentetik kübizme göre, objenin süjeden bağımsız bir realite olarak  değil, süjenin 

duyu elemanlarının zihin kavramları (kategoriler) ile meydana getirmiĢ oldukları bir 

sentez olarak anlaĢılmasında bulunur”
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Ġsmail Tunalı, Felsefenin IĢığında  Modern Resim, Remzi Kitabevi, Ġstanbul1981,s.171 
23

 A.g.e s.172 
24

 A.g.e s.173 
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            Resim 8      Juan Gris   “Kahvaltı”, 1914 

 

                          

O    halde sentetik   kübizm bir  anlamda   Kant‟ın  felsefesinin temel taĢlarından   biri    

olan  “kendinde Ģey”  in peĢindedir. Nesnenin sonsuz olanaklarının dıĢavurumu, 

temsilidir.( Resim8) 
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1.4  FÜTÜRĠZM 

       Kelime anlamı “ gelecekçilik” olan fütürizm 20. Yüzyılın baĢlarında Ġtalyan 

sanatçıların önderliğinde ortaya çıkan bir resim akımıdır. Bu akıma ismini veren Ġtalyan 

Ģair  Emillio Fillippo Tommaso Marinetti, elektrik, dinamizm ve fütürizm adları 

üzerinde durmuĢ ve en son fütürizmde karar kılmıĢtır. Bu isimler Marinetti‟nin bu akım 

içinde duyduğu ilgi alanlarını da açıklar.
25

 20. Yüzyılın baĢlarında  artık iyice kendini 

gösteren sanayileĢme ve  teknik alandaki hızlı geliĢmelerle artık teknoloji batı 

toplumunun gündelik yaĢamının bir unsuru olarak ortaya çıkar. Marinetti  yayınladığı   

“Fütürist Manifesto” da tüm bu yenilikleri heyecan ve çoĢkuyla karĢılar. 

“Hızı ve saldırganlığı, yurtseverliği ve savaĢı yücelten, geçmiĢin kutsal kalıntılarının 

saklandığı yerler saydığı kitaplıkları ve müzeleri yıkacağına       dair sözlere yer 

vermiĢtir. Bütün bu sözler arasında yer alan “güzelliğin yeni biçimi,    hızın 

güzelliği”ni    övücü sözleri         ile Marinetti; modern Avrupa kültürünün 

gereklerini      yerine getirerek, ülkesini ve       kendisini  sanatın ön saflarına     

geçirmek     için istekli   oluğunu   gösterir. Manifesto‟da   modern makina dünyası, 

evrensel bir dinamizm olarak tanımlanmıĢ, etkinlik, devinim ve hız bu dünyanın 

amblemi olarak gösterilmiĢtir. Etkinlik, devinim ve  hız  teknik   dünyada   doğadaki 

ölçülerin sınırını aĢmıĢ, dev boyutlar kazanmıĢtır Manifesto‟da natüralist sanatın 

olanaklarıyla, doğmakta olan yeni dünyanın verilemeyeceğine iĢaret edilmiĢ ve bu     

yeni        dünyanın    yaĢantılarını sanata  eĢzamanlı yansıtabilecek yeni bir biçim-

dilinin uygulanması istenmiĢtir”
26

 

 

Fütürist  ressamlar, nesneyi durağan bir halde değil, bir „devinim‟ halinde 

resmediyorlardı. Bu Ģekilde; aynı tuval üzerinde, resmedilen nesnenin çeĢitli anları 

buluĢuyorlardı. Devinim halinde resmedilen nesne dolayısıyla bir hıza sahip oluyordu. 

Böylece modern çağın belirleyici bir kavramı olan „hız‟  fütürist sanatta görsel bir içerik 

olarak karĢımıza çıkar. 

 

 

 

                                                           
25

 Norbert Lyton Modern Sanatın Öyküsü. Çev: Cevat Çapan, Sadi ÖziĢ, Ġstanbul, 

Remzi Kitabevi Yayınları, 1982, s.19 
26

 Norbert Lyton, , A.g.e s: 19 
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             Resim 9   Marcel Duchamp “Merdivenden Ġnen Çıplak” 1912  

Marchel Duchamp‟ın “ Merdivenden Ġnen Çıplak” (Resim 9)  isimli tablosundan da 

görülebileceği üzere fütüristlerin resimleri ile kübistlerin resimleri biçimsel olarak 

benzerlik gösterir. Bunun sebebi her iki akımın da öncelikle bir eĢ zamanlılık yaratmak 

amacıyla, nesnenin farklı açılardan görüntüsünü tuval üzerinde vermesidir. 
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1.5 GERÇEKÜSTÜCÜLÜK 

       Gerçeküstücülük  (Sürrealizm) 20. yüzyılın ilk yarısında temelini bir karĢı sanat 

akımı olan Dadacılık‟tan alır. Dadacılık;    yirminci yüzyıl baĢlarında Tristan Tzara ve 

Richard Hülsenbeck'in yayımladıkları (1916) bildiriyle baĢlamıĢ ve yedi yıl kadar 

sürmüĢ olan, dil ve estetik kurallarını, bunların denetlenmesini, mantık dizgesini 

tanımamıĢ ve sözcük anlamlarına değer vermemiĢ bir akımdır. Alabildiğine bağımsız 

çağrıĢımlarla ilkel ve doğrudan anlatım biçimi arayan bir sanat arayıĢıdır. Çocukların 

«dah dah» sözcüğünden «dada»yı üretmiĢlerdir. Değer tanımazlıkla birlikte bir 

baĢkaldırı da vardır.
27

 Gerçeküstücülük  düĢ ile gerçeği, uyku hali ile uyanıklık halini, 

Sigmund Freud‟un psikanaliz verilerinden yararlanarak resmeden çağdaĢ resim akımıdır. 

Gerçeküstücüler için rüya beslenilecek bir kaynaktır ve resimlerinde de rüyavari bir 

atmosfer hakimdir. Zaman ve mekan kullanımında rastlantısallık hakimdir. Zaman  ve 

mekan kullanımı biraraya gelmez gibi görünen zıtlıklardan beslenir. 

 “Cinsel güdülerle ölüm korkusu ve yaĢama içgüdülerinden gelir. Sürrealizm 

rüyanın, içgüdünün, arzunun ve baĢkaldırmanın üstün bir güç olduğunu öne sürer; 

mantıksal, ahlaksal ve sosyal her türlü kalıplaĢma ve düzene karĢı çıkar. Ġnsanın bir 

anlamda anlık ruhsal çeliĢkilerini, karĢı çıkmaları ve buna benzer tepkilerini sanata 

yansımaktadır. Sürrealist sanatçı, dünyayı kendi iç dünyasında yeniden kurarak 

dıĢarıya yansıtmaktadır ve bu akıma göre her Ģey mümkün görülmektedir, herkes 

sanatçı olabilmektedir”
28

 

 

Gerçeklikteki iĢlevleri ve alıĢılmıĢ kullanım alanları olan objeler gerçeküstü resimde 

alıĢılmıĢın dıĢında varlıklarına yabancı bir mekanda resmederler, gerçeküstücülere göre 

bu resmedilen objenin tam olarak baĢka biçimde anlatılmasının yoludur. 

                                                           
27

 Özdemir NUT, Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları ,Ankara, 

1983.sy.213 
28

 Özdemir, A.Beyhan, “ÇağdaĢ Sanat Akımları ve Fotoğrafçılık”, Papirüs Dergisi, 24. 1999 s.19 
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Gerçeküstücülük akımının temsilcilerinden Rene Magritte resimlerinde gündelik objeler 

kullansa da bu objeleri mantığa aykırı ve ĢaĢırtıcı bir üslub ile sergiler. (Resim 10) 

                            

                                 Resim 10  Rene Magritte, “KiĢisel Değerler” 1951 

    Gerçeküstücü ressamlar düĢ dünyasını insanın doğal varlık alanı kabul ettiler ve 

resimleriyle bu dünyadan kesitler sundular. 
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2.  SĠNEMA SANATI VE ZAMAN KAVRAYIġI 

            Sinema sanatı zaman kavramı açısından ele alındığında ayrıcalıklı bir öneme 

sahiptir, bunun nedeni sinema sanatının yapısı gereği hareket, süre gibi zaman 

kavrayıĢını oluĢturan temel bileĢenleri dolaysızca vermesidir. Rus sinema yönetmeni 

Andrei Tarkovsky‟ e göre sinemanın baĢka sanatlarla karĢılaĢtırılmasını olanaksız kılan 

onun zamanın içine yerleĢmiĢ ve sürekli değiĢen olguları ve olayları yakalamadaki gücü, 

mükemmelliği ve acımasızlığıdır.
29

 

“Sinema hareketi verir, ama nasıl?Acaba, sanıldığı gibi, yer değiĢtirmeyi en yakından 

taklit ederek mi?Böyle olmadığı düĢünülebilir, çünkü ağır çekim, nesneler arasında 

bir yosun gibi yüzen ve kımıldamayan bir vücut vermektedir.Hareketi veren, der 

Rodin, kolların, bacakların, gövdenin ve baĢın her birinin baĢka bir anda alındığı, 

böylece vücudu hiçbir anda sahip olmadığı bir duruĢta figürleĢtiren ve vücudun 

kısımları arasında yapıntısal bitiĢtirmeler dayatan ( sanki sadece birlikte olanaklı 

olmayanlar arasındaki bu karĢılaĢma, bronzda ve tuval üzerinde geçiĢi ve süreyi 

ortaya çıkarabilirmiĢ gibi) bir imgedir”
30

 

 

        Ġlk bölümde incelediğimiz resim sanatı akımları ve fotoğraf,  hareketi ve süreyi 

dolaylı yoldan veriyorlardı. Sinema ise tamamıyla zaman  kullanımı üzerine inĢa edilen 

bir sanattır. Sinemanın zaman kullanımı da ilk bölümde incelediğimiz resim sanatı 

akımlarının geçirdiği sürece benzer bir süreç izler. 

2.1    SĠNEMANIN ĠCADI 

            En basit anlamda fotoğraf karelerinin belli bir hızda ard arda getirilmesi ile 

hareketli görüntünün sağlanması olarak tanımlayabileceğimiz  sinemanın icadını tek bir 

olay olarak ele alamayız, 1877 ve 1880 yıllarında Muybridge,  büyük ve karmaĢık bir 

aletle bir atın devingenliğini kaydederek ilk sinema görüntüsünü  gerçekleĢtirmiĢ oldu, 

1891 yılında Thomas Edison bir gösteri kutusu olan Kinetoscope‟un patentini aldı ve 

1893 yılında da ĢatıĢa sundu. Bu alet tek bir kiĢi tarafından izlenebilen hareketli 

görüntüyü sağlıyordu. Halka açık, ücretli ve hareketli görüntünün bir projektörle 
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yansıtıldığı ilk gösterimi 1895 yılında Lumiére kardeĢler gerçekleĢtirdi. Lumiére 

kardeĢlerin gösterimlerinde, istasyondan kalkan bir tren, iĢ çıkıĢı fabrikadan çıkan iĢçiler 

gibi gündelik olaylar ve  „Sulanan Bahçıvan‟ adlı bir komedi filmi bulunuyordu. 

Lumiére kardeĢlerin filmleri teknik yetersizlikler nedeniyle kısa metrajlıydı. Uzun 

metrajlı gösterimlere olanak tanıyan „Malta Haçı‟ olarak adlandırılan aygıt ise ancak 

1905 yılında  R. W. Paul ve ekibi tarafından gerçekleĢtirildi ve sinema günümüzdekine 

yakın bir gösterim biçimine ulaĢtı.
31

 Sinemanın diğer sanatlardan toplumsal açıdan en 

belirgin farkı, sinemanın kitle için sanat yapma adına atılan ilk adım olmasıdır
32

. 

Günümüzde büyük bir endüstriye dönüĢen sinema sanatı kitlelere ulaĢma açısından en 

yetkin sanat dalı konumundadır. Çağın evren tasavvurunun da kurucu bir parçasıdır. 

Tüm bu teknik keĢiflerin  yanısıra sinema sanatı  ortaya çıktığı çağın düĢünsel 

süreçlerinin de bir sonucudur, yönetmen Andrei Tarkovsky‟ye göre bu aynı zamanda bir 

zorululuktur; 

“Bütün diğer sanatlar gibi sinemanın da kendine özgü bir Ģiirsel anlamı, kendine 

özgü bir önceden belirlenmiĢliği, (predestination), kendine özgü bir yazgısı vardır. 

Sinema, hayatın özgül bir parçasını, dünyanın henüz kavranamamıĢ bir boyutunu, 

diğer sanatlar tarafından da ifade edilememiĢ bir boyutunu yansıtmak üzere 

doğmuĢtur. Daha önce de söylemiĢtik: Yeni bir sanatın doğması her zaman düĢünsel 

zorunluluğun bir sonucudur ve bu niteliğiyle günümüzde karĢı karĢıya kaldığımız 

bizi derinden etkileyen sorunların altının çizilmesinde özel bir rol oynar.”
33

 

 

Ġlk bölümde incelediğimiz resim sanatındaki düĢünsel süreçler, fotoğrafın icadı, 

süregelen tiyatro sanatı ve drama yapısı, edebiyat sanatının öyküleme yöntemleri 

bunların hepsi sinema sanatının düĢünsel boyutunun parçalarıdırlar. 
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2.2 TEKNĠK BĠR SANAT OLARAK SĠNEMA 

       Sinema eserlerinin üretimi ve çoğaltım yöntemleri onun fotoğraf ile birlikte diğer 

sanatlardan en temel ayırımlarından birini ortaya koyar. Bu konuda  Walter Benjamin‟in 

“Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı”
34

 adlı makalesi 

oldukça açıklayıcıdır. Benjamin makalesinde „teknik olarak yeniden üretilebilirlik‟ 

olgusunun  sanat yapıtının niteliğini ve kültür içerisindeki konumlanıĢını nasıl etkilediği 

üzerinde duruyor. Bunu yaparken de teknik olarak yeniden üretilebilirliğin adeta var 

oluĢlarının bir parçası olan fotoğraf ve sinema sanatını inceliyor. 

           Sanat yapıtı her zaman yeniden üretilebilir olagelmiĢtir sözgelimi öğrenciler 

kendilerini geliĢtirmek ,ustalar yapıtlarını yaygınlaĢtırmak ve üçüncü kiĢiler de  kazanç 

maksadıyla bu türden yeniden yapmalara giriĢmiĢlerdir fakat teknik olarak yeniden 

üretilebilirlik özellikle fotoğraf ve sinemada tüm netliğiyle ortaya çıkan yeni bir olgudur. 

Bu nokta “yeniden-üretim” ile “teknik olarak yeniden üretim”in farkları ve bu farkların 

yarattığı sonuçlar üzerinde duralım. Benjamin ‟in deyimiyle en yetkin “yeniden-üretim” 

de bile eksik olan bir Ģey vardır bu eksiklik sanat yapıtının Ģimdi ve „burada‟ lığıdır yani 

sanat yapıtının biricikliği. Bu     „Ģimdi‟ ve    „burada‟ lığı   sanat yapıtının    „hakikiliği‟  

kavramını oluĢturur. Hakikilik, teknik  yolla-doğal  olarak  aynı  zamanda baĢkaca 

yollarla da gerçekleĢtirilen yeniden üretimin dıĢında kalır ve yeniden üretimlere karĢı 

otoritesini korur. Fakat teknik yolla yeniden üretimin varlıklarının doğası olan fotoğraf 

ve sinema sanatında durum değiĢir. Sözgelimi herhangi bir fotoğrafın farklı baskılarının 

değeri veya bir filmin farklı kopyalarının değeri neredeyse aynıdır oysa resimde bu 

hiçbir zaman mümkün bir durum değildir. Fotoğraf ve sinemada sanat yapıtı „Ģimdi‟ ve 

„burada‟ lığını ve biricikliğini yitir burada yitirilen aslında Benjamin‟in deyimiyle sanat 
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yapıtının “kült” değeridir. Bu aĢamada sanat yapıtı kült değerini yitirirken baĢka bir 

yönden değer kazanır bu değer sergilenme değeridir. Sanatsal üretim „kült‟ ün 

hizmetindeki oluĢumlarla baĢlar burada önemli olanın görülmeleri değil varolmaları 

olduğu söylenebilir. Kült  değeri baskın olan bir sanat eseri; sözgelimi ortaçağ 

kathedrallerindeki bazı heykeller herkese gösterilmez, bu açıdan bakıldığında kült değer 

eserin gizlenmesini ve belli bir çevre içinde ancak sergilenebilir olmasını neredeyse 

zorunlu kılar. Sergilenme değeri ise adından anlaĢılacağı üzere olabildiğince kitlelere 

ulaĢma amacı güder. Bu durumla sanatın kutsal törenden temellenmesinin yerini baĢka 

bir uygulama almıĢ olur,  bu uygulama sanatın politika temeline oturtulmasıdır. 

          Sanat eserinin tekniğin yardımıyla çoğaltılabilirliği Benjamin‟e göre kitlelerin 

sanatla olan iliĢkisini de değiĢtirmektedir, Örneğin bir Picasso tablosu  karĢısında son 

derece geri olan kitle, bir Chaplin filmi  karĢısında en ilerici tutumu takınabilmektedir. 

Benjamin‟in ilerici olarak betimlediği tutum; bakmaktan ve yaĢamaktan alınan zevkin 

bu tutum içerisinde  uzmanca bir değerlendirmeyle dolaysız ve yoğun bir biçimde iliĢki 

kurmasıdır. Benjamin‟in ilerici olarak tanımladığı tutum aslında sinemanın temel 

ikilemlerinden birini oluĢturur. Bunun nedeni hayatında ilk defa bir sinema filmine Ģahit 

olan kiĢinin bile kısa süreli bir alıĢma sürecinden sonra yaĢadığı bu deneyimi sanki her 

gün yaĢıyormuĢçasına olağan karĢılamasıdır. Bu olağan karĢılama durumunun temelinde 

fotoğraf ve sinemanın izleyiciler üzerinde yarattıkları gerçeklik duygusu yatar fotoğraf 

ve sinema sanatlarında sanatçı kendini diğer sanatlarda hiç olmadığı kadar gizleme 

imkanına sahiptir.  Bu durum bir yandan bu eserlerin etkileme gücünü arttırırken bir 

yandan da onların anlaĢılmasını sıradan seyirci açısından güçleĢtirir;görüntünün yarattığı 

büyüden etkilenen kiĢi düĢünmeyi unutabilir. Oysa sinemanın kendine has bir dili vardır 

ve onu anlamak en azından herhangi bir dil kadar aĢinalık gerektirir
35

 Sinema dilinin 

temel paradoksu soyut düĢünceyi gerçeğin elden geldiği kadar somut temsiliyle ve 

yardımıyla anlatmaktır
36

. Bu paradoksun yarattığı gerilim sinema sanatının itici gücüdür.  

Hareketli fotoğraftan bir sanat dalı olarak sinemaya geçiĢ  anlatılmak istenenin  yalnızca 
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sinema sanatının verebileceği bir Ģekilde yani sinema diliyle anlatılmaya çalıĢılması ve 

bu dili oluĢturacak çekim ve kurgu tekniklerinin araĢtırılması ve geliĢtirilmesiyle 

mümkün olmuĢtur.
37

  Ġlk yıllarında Lumiére kardeĢlerin çekimlerinde olduğu gibi, olup 

biteni olduğu gibi yansıtan sinema kurgu ve çekim olanaklarının keĢfi ve kullanımıyla 

artık düĢünsel ve sanatsal bir boyut kazanmıĢ olur. Sinema eserini oluĢturan anlamlı en 

küçük birim kamera vasıtasıyla kaydedilen görüntüdür. Kamera vasıtasıyla elde edilen 

görüntüler kurgu sürecinde anlamlı bir Ģekilde birleĢtirilir ve adına film dediğimiz 

sinema eseri oluĢur. 
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2.3 ZAMAN KAVRAYIġI BAKIMINDAN SĠNEMA SANATI 

        Sinema tarihini zaman bakımından inceleyen Gilles Deleuze sinemayı zaman 

kullanımı bakımından iki döneme ayırır; bunlardan ilki  sinemanın icadından  ikinci 

dünya savaĢı sonrasına kadar süren,  harekete her daim göndermede bulunan „Hareket 

Ġmgesi‟ dönemi, ikicisi ise ikinci dünya savaĢı sonrasına denk düĢen sinema sanatında 

„durum ve eylem birliğinin‟  parçalanması sonucu ortaya çıkan ve sinema imgesinde 

hareketin değil zaman kullanımının baskın olduğu, günümüze kadar devam eden „Zaman 

Ġmgesi‟ dönemidir.
38

 Bu iki dönemin özelliklerini incelemeden önce Deleuze‟ün sinema 

hakkındaki düĢüncelerini oluĢturmasında kendine  referans aldığı Henri Bergson‟un 

„süre‟  kavramına ve Deleuze‟ün bu konudaki yorumlarını icelememiz gerekir. Deleuze 

antik çağın harekete tabi olan zaman anlayıĢının Kant‟ın uzayı ve zamanı  a priori 

görüler olarak ele almasıyla tersine çevrildiğini artık  hareketin  salt görüler olan uzay ve 

zamana bağlı olduğunu belirtir
39

. Deleuze‟e göre Kant‟ın zaman anlayıĢı ile antik çağın 

zaman anlayıĢı arasındaki bu karĢıtlığı Bergson „süre‟ kavramı ile aĢmaya çalıĢmıĢtır
40

. 

Bergson‟a göre iki tür süre vardır, bunlardan ilki içimizdeki süredir Bergson‟a göre 

içimizdeki süre; 

“ Sayıyla hiçbir türlü uygunluk göstermeyen nitel bir çokluktur;henüz artan bir 

nicelik olmayan organik bir evrim; içinde açık seçik ayrı nitelikler barındırmayan 

ayrı bir ayrıĢıklıktır. Kısacası iç sürenin anları birbirinin dıĢında değildir”
41

 

 

  DıĢımızdaki süre ise Bergson‟a göre; 

“ Yalnızca bugünkü süre ya da Ģöyle diyelim zamandaĢlık varolur bir tek. DıĢımızda 

Ģeylerin değiĢtiği kesin, ama bu anları usunda tutan bir bilinç dıĢında, sözcüğün 

sıradan anlamını benimsersek, anlar birbiri peĢisıra gelmezler, verili bir anda bizim 

dıĢımızda, zamandaĢ konumlardan oluĢan tüm bir dizge gözlemleriz; bunlardan 
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önceki zamandaĢlıklardan hiçbir Ģey kalmaz geriye. Süreyi uzama yerleĢtirmek 

kendimizle gerçekten  çeliĢkiye düĢmek ve zamandaĢlık içine peĢpeĢelik getirmek 

demektir”   
42

    

  

Süre uzama yerleĢtirildiğinde  Bergson‟un ifade ettiği gibi bir peĢisıralık meydana gelir 

ki bu sürenin  ya da daha doğru ifade edersek saf sürenin yapısına uygun değildir çünkü 

süre içinde bir parçalılıktan bahsedilemez. Henri Bergson Yaratıcı Tekamül  adlı 

kitabında sinemanın sunduğu görselliği eleĢtirdiği algı ile edindiğimiz bilgi ile bir tutar. 

Sinematik İlüzyon adlı bu bölümde Bergson sinema ile ilgili görüĢlerini belirtir; 

“ Farz edelim ki bir ekran üzerine bir alayın geçiĢi gibi canlı bir sahne aksettirilmek 

istensin. Bu iki tarzda yapılır: birinci tarzda askerleri ayrı ayrı gösteren resimler 

kesilerek her birine yürüme hareketleri verilir. MüĢterek bir insan yürüyüĢü olmakla 

beraber bunların her birine hususi yürüyüĢler verilerek hepsi ekran üstüne aksettirilir. 

Netice, çok emek sarf edildiği halde, oldukça aĢağı olur; çünkü hayatın 

yumuĢaklığını ve çeĢitliliğini asla ifade etmez. ġimdi bir de ikinci bir tarz var ki hem 

çok kolay hem de çok daha canlıdır. Bunun için evvela geçen alayın bir sıra 

enstantane resimleri çekilir. Sonra da  bütün bu resimler birbirlerinin yerine pek 

çabuk geçecek gibi bir ekrana aksettirilir. Sinematoğrafın yaptığı da budur. Alayı 

hareketsiz bir durumda gösteren bu bir sürü enstantane fotoğrafiler sayesinde geçen 

alayın hareketi vakıa yeniden yapılmıĢ olursa da  iĢ yalnız fotoğrafilere kalırsa  

bunlara ne kadar baksak alayın canlandığını göremeyiz(...) Resimlerin canlanmaları 

için bir yerde mutlaka bir hareket vardır ki sinema makinesinden gelmektedir. 

Filhakika sinema Ģeridinin açılmasıyla sahnenin muhtelif fotografilerini birbiri 

ardından sıra ile ekrana getirmek suretiyle bu sahnenin her aktörüne hareketleri 

yeniden kazandırılır. Artık sinema Ģeridinde  görünmeyen hareketin  sinema 

makinesinden gelen hareket sayesinde ardarda gelen hareket halinde canlandığı 

görülür. Bu yapıĢ, kısaca, bütün resimlere has hareketlerden umumi olarak hareket 

denebilecek gayri Ģahsi, soyut ve basit bir hareket çıkartmak ve resimleri sinema 

makinesine koyarak  her özel hareketin ferdiyetini, bu anonim hareketlerin Ģahsi 

duruĢlarla karĢılaĢtırılması sayesinde yeniden inĢa etmekten ibarettir. Sinemanın 

marifeti bu olduğu gibi bizim bilgimizin de mahiyeti budur”
43

 

                          

Görüldüğü gibi Bergson sinemanın verdiği hareketi ve zaman kavrayıĢını yeni bir durum 

olarak değil algı, dil ve düĢünce tarafından gerçekleĢtilen sürecin bir kopyası olarak 

görür ve  felsefesinin temel kavramı olan süre ve süre ile kavranan dünya ile ilgili 

bulmaz. Ona göre  sinema dilinin mekanizması pratik bilgimizin mekanizmasına denk 
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düĢer ve  sürenin kavranılmasının, hem doğal algının hem de sinematografik algının 

sunduğu illüzyonların ötesinde felsefi bir gerçekliği olan sezgi ile mümkün olduğunu 

söyler.
44

  Bu durum sinemanın, ilk döneminde doğal algıya öykünmüĢ olmasıyla 

iliĢkilidir. Bergson‟un tarif ettiği sinema   Deleuze açısından  „Hareket Ġmgesi‟ 

dönemidir. Sinemanın bu dönemindeki öyküleme biçimi betimleyici bir  tarzdadır, bu 

tarz önceden varolan gerçekliğe dair betimlemeleri kurguda birleĢtirerek filmin bütününe 

ulaĢır, Deleuze bu tarzı „Organik Rejim‟ olarak adlandırır.
45

 Bu dönemdeki sinema 

yapıtının olay örgüsü nedenselliğe dayanır. Bu dönemde görsel imgeyi oluĢturan 

nesneler genellikle gerçeklikteki iĢlevleriyle var olurlar. Bu durum bu imgelerin  

baĢlıbaĢına sinema diline ait imgeler olmasını engeller, onlar bir anlamda dıĢsal 

gerçekliğin bir temsili olurlar. Bu temsiller kurguda  art arda getirildiğinde ancak bir 

anlam teĢkil eder.  

                     Ġkinci Dünya savaĢı sonrasında özellikle „Ġtalyan Yeni Gerçekçi Sineması‟ 

ile baĢlayan süreci Deleuze, „Zaman Ġmgesi‟ dönemi olarak adlandırır. 

“Deleuze‟ün inorganik ya da kristal imaj olarak adlandırdığı zaman imgesi 

dönemi,ikinci dünya savaĢı sonrası sosyal, kültürel ve tarihi yeniden yapılanmanın 

ürünüdür”
46

 

 Bu akımın temelleri Fransız gerçekçilik ve doğalcılık okuluna, SSCB'deki Sinema-Göz 

kuramına ve gerçekçilik akımına, Ġngiliz belgesel sinemasına, Ġtalyan yazınındaki 

doğruculuk (verismo) akımına kadar çeĢitli etkilere dayanır. BaĢlıca özellikleri Ģunlardır: 

Toplumsal sorunlara önem vermek, ulusal yaĢamı büyük bir dürüstlükle, insancıl bir 

tutumla yansıtmak, bu sorunları kendi doğal çevresinde ele alıp incelemek; dar bütçeli, 

en küçük çekim ekibiyle çalıĢmak; amatör oyunculara büyük yer vermek; dramatik 

yapıyı, yaĢamın doğal akıĢına uydurmak; yapmacıksız, yalın bir anlatımdan 

yararlanmak; sinema hilelerinden, ustalık gösterilerinden kaçınmak; oyunculara kendi 

yaĢayıĢlarını canlandırmakta büyük özgürlük tanımak; konuĢmaların önemli bölümünü 
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oyuncuların kendisinin bulmasını sağlamak; siyah-beyaz filmden yararlanmak olarak 

gösterilebilir.
47

 Bu sinema  akımında bizim açımızdan önemli olan verili gerçekliğin 

yerine sinemasal bir gerçekliğin konulma çabası yani gerçekliğin içinde gerçekliği aĢma 

çabasıdır. Fransız sinema eleĢtirmeni ve kuramcısı Andre Bazin „Ġtalyan Yeni Gerçekci 

Sineması‟ nın gerçek kavrayıĢını kendi sinema anlayıĢı ile birleĢtirerek sinema tarihinin 

bu dönüm noktasını belirginleĢtirir ve bir üst noktaya taĢır. Bazin‟e göre sinemanın 

temel malzemesi gerçektir fakat bu „gerçek‟ ile anlaĢılması gereken; gerçeğin kendisi 

değil gerçeğin filme kaydedilmiĢ halidir. “Fotoğraf Görüntüsünün Varlıkbilimi” isimli 

makalesinde Bazin, diger sanatların gerçeklikle ilgili tutumlarını ve görevlerini özetler. 

Resimle karĢılaĢtırdığında Bazin‟in fotoğraf ve sinemanın gerçekligi konusunda ise fikri 

Ģöyledir; resim, onu yapan sanatçının öznelliğinden kaynaklı olarak gerçekliginden ödün 

vermektedir. Buna karĢın fotoğraf ile sinema gerçekçilik tutkusunu doğrudan doğruya 

özünde ve kesinlikle karĢılayan buluĢlardır ve insanın aradan çıkarılarak, mekanik bir 

yeniden üretimle  yanılsama susuzluğumuzun tamamıyla giderilmesi iĢlevini 

üstlenmektedir.
48

 Bazin, fotoğrafın mekanik yapısına dikkati çekerken, bunun fiziksel 

gerçek olmadığının da altını çizer ve fotoğrafçılığı “mask çıkarmak, ıĢık yardımıyla 

nesnenin parmak izini almak” olarak tanımlar.
49

 Bazin, sinema için de “fotoğraf 

nesnelliginin zaman içinde gerçekleĢtirilmesi” tanımını kullanır. Bazin‟in kuramının 

temellerinden biri olan  “gerçekliğin izini çıkarma” eylemi, alan derinliğinin baĢarılı 

kullanımıyla vücut bulmaktadır. Alan derinligi; kameranın görüĢ alanındaki 

derinlemesine koridor içerisindeki net alanı ifade etmektedir. Buna göre, alan 

derinliğinin fazla olması, kameranın görüĢ alanı içine giren, yani perdede görünen her 

Ģeyin, seçilebilir ve net olmasını saglar. Bazin, bunun sinemanın gerçeklik duygusuna 

ulaĢabilmesi için en gerekli Ģey oldugunu savunur. Bu sayede seyirci, kurgunun 

kendisine dayattığı değil, görüntünün kendisinde uyandırdığı gerçekliğe yönelecektir. 
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Bazin bu düĢüncesine örnek olarak belgesel    yönetmeni   R. Flaherty‟nin Kuzeyli 

Nanook / Nanook of the North (1922) filminden bir sahneyi verir. 

“Alıcı her Ģeyi aynı zamanda göremez, ama görmek için seçtiginden de hiç olmazsa 

hiç bir Ģeyin kaybolmamasına çalısır. Foku avlayan Nanook önünde Flaherty için 

önemli olan, Nanook ile hayvan arasındaki iliĢkidir, bekleyiĢin gerçek değeridir. 

Kurgu, zamanı anlatabilirdi, Flaherty ise bize beklemeyi göstermekle yetinmektedir; 

avın süresi görüntünün özünün ta kendisidir, gerçek konusudur. Bundan dolayı 

filmde bu sahne tek bir çekimden meydana gelir. Bundan ötürü bu çekimin bir 

“çarpıcı kurgu”dan  çok daha heyecanlandırıcı olduğu inkâr mı edilecektir? “
50

 

 

Bazin bu yorumuyla kurgunun  filmin yaratım sürecindeki önemini  yadsımaz ama ona 

göre kurgu bir filmin belirleyici unsuru değil , filmsel olanakların yani ilk önce „zaman‟ 

ve „uzam‟ ın daha sonra da anlatının zorunlu kıldığı anlarda baĢvurulması gereken bir 

araçtır. Bazin bu düĢünceleri ıĢığında;  Ġtalyan „Ġtalyan Yeni Gerçekci Sineması‟ 

yönetmenlerinden Vittorio De Sica‟nın Bisiklet Hırsızı / Ladri Di Biciclette ( 1948 ) adlı 

filminin ilk „ saf sinema‟ örneklerinden biri olduğunu ifade eder.
51

 Tamamen amatör 

oyuncularla ve stüdyo ortamı kullanılmadan   doğal ıĢıkta çekimleri yapılan film; ĠĢsiz 

bir adamın iĢ bulmasını fakat bulduğu iĢ için elzem olan bisikleti çaldırmasını ve iĢini 

kaybetme tehlikesi nedeniyle küçük çocuğuyla beraber bir bisiklet çalmaya çalıĢmasını 

fakat baĢarısız olarak yakalanmasını konu eder. Görüldüğü gibi herkesin baĢına 

gelebilecek gündelik bir durum burada sinemanın konusu olmuĢtur. Film baĢından 

itibaren Bazin‟in değindiği alan derinliği çekimleriyle ilerler mekanların doğallığı ve 

amatör oyuncuların abartılı olmayan oyunculuğu filmin gerçekçilik seviyesini yükseltir. 

Kurgu yöntemi ise anlam yaratma amaçlı değil zamansal devamlılık amaçlıdır. Film 

bütün bu yönleriyle Bazin‟e göre , sağlam bir trajedi kalıbında yapılanmıĢtır.
52

 

 

                 „Zaman Ġmge‟ si döneminde  „Organik Rejim‟ in yerini „Kristal Rejim‟ alır. 

Kristal öyküleme yönteminde düĢ ile gerçek arasındaki sınırlar belirsizleĢir, imgelerin  
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organik rejimdeki bağını oluĢturan  nedensellik  ilkesinin yerini, imgelerin irrasyonel bir 

Ģekilde bağlanması alır, bu „Zaman Ġmgesi‟ ne bağlı sinemanın temel ilkesini oluĢturur.
53

 

Burada bahsedilen irrasyonellik elbette  imgelerin geliĢigüzel bir Ģekilde birbiri ardı sıra 

bağlanması değildir. Daha ziyade ifade edilmek istenen,  imgelerin gerçeklikteki 

temsillerinden daha doğru bir ifadeyle iĢlevlerinden arındırılmasıdır. Bu Ģekilde imge  

gerçeklikten ayrılır ve sinemanın otonom bir nesnesi   haline gelir. Bu aynı zamanda 

sinema filminin öyküsel, dilsel, mantıktan ziyade  görsel- iĢitsel bir eksene taĢınmasıdır. 

Böylece çekim süreci olması gerektiği gibi sinema sanatının en belirleyici öğesi 

konumuna gelir. „Hareket Ġmgesi‟ ne bağlı sinema her daim sağ duyunun evrenine 

göndermede bulunurken „Zaman Ġmgesi‟ ne bağlı sinema düĢünsel bir süreç izler yani 

bir imge bir baĢka imgeyi doğurur, bu Ģekilde oluĢturulan sinemasal evren kendi 

gerçekliğini ortaya koyar. Bu gerçeklik oluĢ içinde geçicilikle varolan  bir gerçekliktir. 

Deleuze‟e  göre  zaman imgesine bağlı saf sinemanın sunduğu bu gerçeklik toplumsal 

olarak da büyük önem taĢır, ona göre geleneksel evren tasavvurlarının ve ideolojilerin 

geçerliliğini yitirdiği çağımızda evren ile insan arasında bir kopukluk olmuĢtur, bu 

kopukluk ancak inançla aĢılabilir ve filmin yarattığı ya da yaratması gereken gerçeklik 

bu inancın oluĢturulmasına iliĢkindir, Deleuze bu durumu Ģöyle ifade eder; 

“Bu dünyada sadece inanç, insanı gördüklerine ve duyduklarına yeniden 

bağlayabilir. Sinema dünyayı değil, dünyayla tek bağımız olan inancı 

filmleĢtirmelidir… Dünyaya olan inancımızı yeniden kurmak- iĢte modern sinemanın 

gücü buradadır (kötü olmayı bıraktığında) Hristiyan ya da ateist olalım, evrensel 

Ģizofrenimizde, bu dünyaya inanmak için nedenlere ihtiyacığımız var”
54

 

 

Deleuze‟ün    değindiği   bu duruma     Türk yazar      Yusuf Atılgan         „Aylak Adam‟    

adlı romanında,   roman karakterinin ağzıyla  değinir; 

“Ġki saat sonra kalabalığın içinde, sinemadan bir dar sokağa çıkan sanki baĢka 

birisiydi. DüĢünüyordu : Çağımızda geçmiĢ yüzyılların bilmediği, kısa ömürlü bir 

yaratık yaĢıyor. “Sinemadan çıkmıĢ insan”. Gördüğü film ona birĢeyler yapmıĢ. Salt 

çıkarını düĢünen kiĢi değil. Ġnsanlarla barıĢık. Onun büyük iĢler yapacağı umulur. 
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Ama beĢ-on dakikada ölüyor. Sokak sinemadan çıkmayanlarla dolu ; asık yüzleri, 

kayıtsızlıkları,  sinsi  yürüyüĢleriyle onu aralarına alıyorlar, eritiyorlar. Bunları 

kurtarmanın yolunu biliyorum. Kocaman sinemalar yapmalı…Bir gün,dünyada 

yaĢayanların tümünü sokmalı bunlara. Ġyi bir film görsünler. Sokağa hep birden 

çıksınlar.”
55

 

 

O   halde  zaman  imgesine  dayalı  sinema  kristal öyküleme biçimiyle sadece sinema 

sanatına özgü bir düĢünme biçimi ortaya koyar. Bu düĢünme biçiminde, özdeĢlik, 

çeliĢmezlik, üçüncü halin olanaksızlığı gibi klasik düĢünmenin kuralları zamanda 

yapılan oynamalarla bozulur. Bu noktada „süre‟ kavrayıĢının özgün yapısına ve „zaman 

imge‟ sine dayalı sinemanın süre ile girdiği özgün iliĢkiye değinmekte fayda vardır. Süre 

üstte de belirttiğimiz gibi Bergson‟a göre göre bölünmez ve sürekli ve heterojendir. Bu 

aynı zamanda Ģu anlama gelir „süre‟ deki değiĢim ancak sürenin doğasının değiĢmesi ile 

mümkün olur. Deleuze‟ün bu konudaki yorumu Ģöyledir; 

“ Böylece süre, Bergson için, sadece bölünemez ya da ölçülemez olan değil, daha 

çok ancak doğasını değiĢtirerek bölünebilen, ancak bölmenin her aĢamasında 

ölçümün ilkesini değiĢtirerek ölçülebilen Ģeydir”
56

 

 

Bu anlayıĢta; sinema sanatında daha doğrusu özellikle zaman imgesine dayalı sinema 

sanatına içkin olan bir yapı vardır. Sinema sanatı adına plan dediğimiz anlamlı 

parçalardan oluĢan bir bütündür. Her planın kendine özgü bir süresi ve çekim ölçeği 

vardır. Planların süresi o planda anlatılmak istenen; duygu, eylem ve olaya bağlı olarak 

belirlenir yine planların ölçeği de  aynı koĢullara bağlı olarak belirlenir. Zaman imgesine 

bağlı bir sinema filminde bir plandan diğerine geçiĢ sürede olduğu gibi doğaca bir 

değiĢimi gerektirir. Anlatılmak istenen doğaca değiĢtiğinde ancak yeni bir plan baĢlar. 

Doğaca değiĢim en basit anlamıyla ele alınırsa, sözgelimi bir yere geç kalmıĢken 

otobüsü beklediğim on beĢ dakika ile, bir amacım yokken beklediğim on beĢ dakika 

birbirlerine doğaca farklı iki süredir. Sinemada da bu iki süre farklı çekim teknikleri ve 

anlatım yollarına baĢvurularak anlatılır ve birbirlerinden bütünüyle farklıdırlar. Ġyi bir 

                                                           
55

 Yusuf Atılgan, Aylak Adam, Y.K.Y,Ġstanbul,19.baskı,2010 s.18 
56

  Gilles Deleuze, Bergsonculuk, çev. Hakan Yücefer, Otonom Yayıncılık,2. Bs, Ġstanbul 2010,s.80 



46 
 

yönetmenin  en büyük çabası ve yeteneği her duruma ve tecrübeye karĢılık gelen süreyi 

bulması ve bu süreler toplamını filmin tamamının süresine uygun bir Ģekilde art arda 

getirmesidir. ÇağdaĢ resim akımlarının izlediği süreçte olduğu gibi sinema sanatı da 

somut olandan soyut düĢünsel olana doğru geliĢme gösterir. Bir sonraki bölümde çağdaĢ 

sinemadan bir örnekle bu konuyu daha açık bir Ģekilde irdeleyeceğiz. 
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                    3. ÇAĞDAġ  GÖRSEL  SANATLARDA  ZAMAN                                    

KULLANIMINA   BĠR ÖRNEK:   ANDREĠ  TARKOVSKY VE    SĠNEMASI 

               Ġlk bölümden itibaren zaman kavramının, resim ve sinema sanatları bağlamında 

inceledik. Bu bölümde En genç görsel sanat olan sinemanın zaman kullanımına, zaman 

kullanımını, sinemasının en temel unsuru olarak ortaya koyan Andrei Tarkovsky‟nin 

sinemasından örnekler sunulacaktır. 

3.1  ANDREĠ  TARKOVSKY’NĠN KISA  ÖZGEÇMĠġĠ  VE FĠLMOGRAFĠSĠ     

Sinema anlayıĢının temellerini zamanı doğru kullanma üzerine kuran Andrei Tarkovsky 

1932 yılında Yuryevets kasabası yakınındaki Rus kırsalında doğdu.Eserlerinde sık sık  

yer alan babası Ģair Arseny Tarkovsky, Andrei dört yaĢındayken annesinden ayrılarak 

evi terk etti. Bu çocukluk travmasının beraberinde getirdiği babanın yokluğu, sevilen 

fakat bir yandan da öfke duyulan bir anneyle iliĢkiler özellikle ilk dönem yapıtlarında 

karĢımıza çıkar. Andrei Tarkovsky 1954 yılında Moskova Devlet Sinema Akedemisi 

VGIK‟ e öğrenci olarak kabul edildi ve 1961 yılında bu okuldan mezun oldu ve Mosfilm 

stüdyolarında yönetmen olarak iĢebaĢladı. YaĢamı boyunca yedi uzun metrajlı filmin 

yönetmenliğini üstlenen Tarkovsky 1986 yılında Paris‟te  hayata veda etti.
57

 

Tarkovsky‟nin Yönetmenliğini üstlendiği uzun metrajları filmler Ģunlardır; 

1962-Ġvan‟ın Çocukluğu 

1969-Andrei Rublev 

1972-Solaris 

1975-Ayna 

1979-Ġz Sürücü 

1983-Nostalji 
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1986-Kurban 

3.2 TARKOVSKY  SĠNEMASINDA DENEYĠM KAVRAMI 

        Andrei Tarkovsky‟nin sanat ve sinema alanlarındaki uygulamaları onun insanın 

dünyadaki varlığının nedenleri konusundaki görüĢleriyle doğrudan bağlantılıdır. 

Tarkovsky yönettiği sinema filmlerinde ve sanat hakkında yazmıĢ olduğu denemelerinde  

hep insanın varoluĢ nedenlerini  su üzerine çıkarmaya ya da daha doğrusu en azından bir 

sorun olarak ortaya koymaya çalıĢmıĢtır. Ġnsan varoluĢunun bir sorun olarak ortaya 

konması sanatın ulaĢtığı bireylerin manevi arayıĢlarında  onlara yardım eder ve yeni 

yollar açar ki insan varlığın en temel nedeni ve amacı Tarkovsky‟ye göre bu manevi 

arayıĢ sürecidir. Sanatın ve sanatçının bu yöndeki iĢlevi diğer entelektüel çabalardan 

farklıdır. Diğer entelektüel çabaların aksine sanat örnek oluĢturmak, bir düĢünceyi teĢvik 

etmek ve bir düĢünceyi iletme çabasında değildir; 

“Hayır,sanatın amacı daha çok,insanı ölüme hazırlamak ,onu iç dünyasının en gizli 

köĢesinden vurmaktır.”
58

 

                      

Peki sanatçı bunu nasıl baĢarır,Tarkovsky‟e göre sanatçı ideal olmayan Ģartlar altında ve 

mükemmel olmayan bir dünyada ancak varolabilir. Sanatçı bu Ģartlar altında kendi 

bakıĢını ve dünyasını yaratmakla yükümlüdür. Ona göre bu süreç bir arayıĢtan çok 

bulma sürecidir, sanatçı konusunu aramaz , konu sanatçının içinde geliĢir ve ortaya 

çıkar. Tarkovsky bu durumu doğuma benzetir. Peki ama sanatçının deneyimleri sonucu 

içinde filizlenen ve özgün bir dünya olarak ortaya çıkan sanat eseri nasıl oluyor da 

kitleler üzerinde muazzam bir etki yaratabiliyor ve yukarıda belirtilen manevi arayıĢ 

sürecine bir nebze de olsa ıĢık tutabiliyor?  ĠĢte bu noktada Tarkovsky sinemasını, hem 

biçim hem de içerik olarak Ģekillendiren  temel bir  kavram ortaya çıkar: „deneyim‟.  

Tarkovsky sineması tam anlamıyla deneyim üzerine kuruludur. Tarkovsky‟e göre hiç 

kimse bir diğerinin deneyimini paylaĢamaz ,ondan sonuçlar çıkaramaz, her bir kiĢi kendi 

deneyimini yaĢamak ve bu yolla kiĢiliğini oluĢturmak durumundadır. 
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“Bir anlamda insan,hayatın özünün ve kendisinin,olanaklarının amaçlarının bilincine 

her seferinde yeniden varır.Tabii ki bunun için varolan bilgi birikiminden de 

yararlanır.Gene de ahlaksal-töresel bilinçlenme süreci, her bir insanın , her seferinde 

kendisi için yeni baĢtan edinmek zorunda   olduğu tayin edici bir deneyimdir ve öyle 

de kalacaktır.”
59

 

                                                                                  

ĠĢte bu yüzdendir ki Tarkovsky sinemasının itici gücü ve en açık amacı  izleyiciyi kendi 

özgün deneyimini yaĢayabileceği bir  sanatsal yaratımın içine bırakmaktır. Tarkovsky‟e 

göre sinemanın olanaklarından en  umut verici olanı; izleyiciye bu deneyimi 

yaĢatabilecek yapıyı kurmaktaki baĢarısıdır. Tarkovsky‟nin deneyime dayalı yöntemi; 

usta ile çırak, bilge ile öğrenci arasındaki iliĢkinin, yönetmen ile  izleyici bağlamında 

yeniden kurulmasıdır. Biçimsel olarak kurulan bu bağlam Tarkovsky filmlerinde yer yer 

içerik olarak da göze çarpar. Sözgelimi Tarkovsky‟nin 1986 yılında Ġsveç‟te  çektiği son 

filmi Kurban/ Offret ‟in hemen baĢında , kuru bir ağacı dikmeye çalıĢan baba ile  dört 

beĢ yaĢlarındaki çocuğunun diyalogu  hem o filmin hem de Tarkovsky‟nin sinema ve 

sanat  anlayıĢlarının  ipuçlarını taĢır; 

                 Alexander(filmin baş kahramanı çocuğuna bir hikaye anlatıyor):Bir zamanlar 

çok uzun yıllar önce bir Ortodoks manastırında yaşlı bir keşiş yaşarmış. Adamın adı 

Pamve imiş bir dağın yamacına kuru bir ağaç dikmiş. Aynı bunun gibi.Genç bir 

öğrencisi varmış öğrencisinin adı Ioaan Kolov’muş .Ona bu ağaç canlanana kadar  her 

gün  buraya gelip sulayacaksın demiş. Ioaan her sabah erkenden bir kovaya su doldurup 

manastırdan çıkarmış.Dağa tırmanır ve suyu kurumuş ağacın dibine dökermiş.Akşam 

olup karanlık çökünce de manastıra geri dönermiş .Bu üç yıl sürmüş.Günün birinde yine  

dağa tırmanmış ve ne görsün koca ağacın her yanında çiçek açıyormuş…(resim 11) 

             Bu  kısa hikayede Ioaan‟ın üç yıl boyunca manastırdan dağ yamacına yaptığı 

yolculuk Tarkovsky‟nin ,  sineması aracılığı ile izleyici çıkarmayı umduğu yolculuğa 

çok benzer.  Hikayenin sonunda kuru ağacın çiçek açması elbette bir mesaj taĢır fakat 
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Tarkovsky    açısından daha önemli olan   Ioaan‟ın   yolculuğu ve   bu yolculuk    

esnasında    kazandığı  deneyimdir. Tarkovsky filmlerinde hikaye doğrusal olarak  

geliĢip  sonunda   sorulara    yer vermeyecek Ģekilde çözümlenmez onun yerine seyirci 

kendini görsel    bir    deneyimin    içinde    bulur ve çıkaracağı veya çıkaramayacağı 

sonuçlara kendi karar verir. En azından Tarkovsky izleyiciden bunu bekler.  Bu kısa 

hikayede Tarkovsky‟nin sanatın iĢlevi ve toplum üzerindeki etkisi konusundaki 

görüĢlerinin de bir prototipi mevcuttur. ġöyle ki; Tarkovsky yer yer  çağının insanını, 

genel olarak  manevi  yetersizlik içinde , kendine  bile  faydası   kalmamıĢ, giderek 

yalnızlaĢan ve o ölçüde yabancılaĢan bir  varlık  olarak  tasvir  eder. Bu    tasvir    

yukarıdaki hikayedeki dağ yamacına dikilmiĢ kuru ağaca çok benzer.    Sanatçı ise eğer 

konusunda   yeteri   kadar   yetkinleĢebilir,  kendi bakıĢını yaratır ise,   üç yıl boyunca 

usanmadan manastırdan dağ yağmacına su taĢıyan Ġoaan gibi bu kuru ağacın  

çiçeklenmesi için   bir     katkıda bulunabilir. 

     Resim 11 “Kurban/ Offret”(1986) 

 

Tarkovsky   açısından   bu   sorumluluğa  sahip olmak  ve  bu  amaçla  özveride 

bulunmak neredeyse sanatçının doğası gereğidir yani zorunludur. Sanat , son tahlilde 
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ideale duyulan özlemdir Tarkovsky için, fakat o bu tanımla yanlıĢ anlaĢılmak yani ideal 

olmayanın , güzel olmayanın sanat eserinden dıĢlanmasını belirtmez; 

 “Burada güzele ulaĢmaktan söz ederken,yani ideale özlemden doğan sanatın 

hedefinin iĢte bu ideal olduğunu söylerken amacım asla ,sanatın dünyevi “pislikten” 

kaçması gerektiğini söylemek değildir…aksine,sanatsal görüntü daima birinin yerine 

ötekini, büyüğün yerine  küçüğü  geçiren bir göstergedir.Canlıdan söz etmek isteyen 

sanatçı ölüden bahseder, sonsuz hakkında konuĢabilmek için sınırlı olanı sunar.”
60

 

 

Sinema  görüntü vasıtasıyla  bahsedilen karĢıtlıkları ekran üzerinde aynı zamanda hem 

uyumlu hem de dramatik olarak  bir birlik içinde belirtme gücüne sahiptir. 
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3.3 TARKOVSKY SĠNEMASINDA ZAMAN KULLANIMININ 

BELĠRLEYĠCĠLĠĞĠ 

 

            Ġlk bölümde anlatılan „deneyim‟ i yaĢatma konusunda sinema diğer sanatlardan 

daha iĢlevli bir olanağa sahiptir. Tarkovsky‟ye   göre    bu     olanak  onun „zamanı 

kullanma‟ biçiminde gizlidir ve sinema bu olanağın sınırlarını zorladıkça daha verimli 

ve kendine has bir sanat dalı haline gelmektedir. Zamanı kullanmanın sinema için bu 

derece önemli olmasının sebebi ilk defa bir sanat dalının zamanı bir film Ģeridi üzerinde 

muhafaza edebilmesi, onunla oynayabilmesi ve bu sayede kendine özgü bir   ritim   

duygusu        yaratarak       eĢyaya  ve   insana      bambaĢka       yollardan 

bakabilmesidir. Tarkovsky‟ye göre sinema; zamandan yapılan bir tür mozaiktir. 

 “ Zamanın içine yerleĢmiĢ ve sürekli değiĢen olguları ve olayları yakalamadaki 

gücü, mükemmelliği ve acımasızlığı sinemayı baĢka herhangi bir sanat dalı ile 

karĢılaĢtırmayı olanaksız kılıyor.”
61

 

                                                 

Bu olanaksızlık sinemanın, edebiyat, tiyatro, resim, fotoğraf gibi sanatların bir birleĢimi 

olduğu iddiasını da çürütür çünkü sinemayı sanat yapan Ģey tüm bu sanat dallarından 

farklı olarak zamanla girdiği   özgün    iliĢkidir. Yönetmen zamanda heykeltıraĢlık  

yapan kiĢidir; 

 “Ġdeal bir film çalıĢması benim için söyle yürütülür:Bir yönetmen milyonlarca metre 

film Ģeridi üzerinde her saniyeyi,her günü,her  yılı, kesintisiz kaydeder, örneğim bir 

insanın doğumundan ölümüne tüm yaĢamını, hiç kesintiye uğratmadan an be an, gün 

be gün, yıl be yıl kaydeder. Sonra kesmelerin de yardımıyla ortaya 2500 metre 

uzunluğunda bir film çıkarılır, yani yaklaĢık bir buçuk saatlik bir film”.
62

 

 

Zamanı doğru kullanmak Tarkovsky için iyi bir filmin temel amacıdır. Bu durum  birinci 

bölümde bahsedilen  „deneyim‟  kavramıyla da yakından iliĢkilidir. Çünkü izleyiciyi 

filmin karĢısında etkin kılmak zamanın doğru kullanımına bağlıdır. Olayların ve 
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nesnelerin gözlemi sonucu, ki  film Tarkovsky‟e göre hayatın dolaysız gözleminden 

doğar, Tarkovsky sinema dıĢında dolaysız gözleme en yakın bulduğu sanat türünün 

Japon   Ģiirinin geleneksel türü olan Haiku olduğunu belirtir. Bir Haiku örneği: Oltalar 

dalgalarda/Yarım ay/Dokunup geçiyor. Çekilecek her sahnenin kendine özgü zamanı 

bulunur. Sahne çekilirken kadrajda görülecek nesnelerin ve      oyuncuların tümü 

sahnenin genel ritmi ile uyumlu olmalıdır. Aynı Ģekilde sahne de filmin bütününü 

oluĢturan diğer sahnelerin ritmi ile uyumlu olmalıdır. AnlaĢılacağı üzere sahnenin 

zamanı ve ritmi konusunda   yönetmen   çok  da fazla keyfi      davranamaz.  

Tarkovsky‟nin  „kurgu sineması‟ olarak nitelenen film yapma biçimi ile girdiği 

polemikte buradan temellenir. „Kurgu Sineması‟ genel hatlarıyla biraz açarsak, bu tarzın 

takipçileri filmin kurgu masasında doğduğuna inanırlar, kurguyla art arda getirilen  

görüntülerden yeni bir sentezin çıkarılması amaçlanır. Kurgu sinemasının hem kuramcısı 

hem de uygulayıcısı olan Rus yönetmen Eisenstein bu durumu Ģöyle ifade eder:    

“Hangi çeĢitten olursa olsun iki film parçası yan yana getirildimĢ , bu parçalar bu yan 

yana geliĢten doğan yeni bir kavrama, yeni bir niteliğe ister istemez yol açarlar”
63

 

 

Eisenstein, Film Biçimi isimli kitabındaki “Montaj Yöntemleri” isimli makalesinde beĢ 

montaj (kurgu) türünden bahsetmektedir. Bunlar; ölçümlü (metric) montaj,dizemsel 

(rhytmical) montaj, titremsel (tonal) montaj, üsttitremsel (overtonal) montaj ve son 

olarak da anlıksal (intellectual) montajdır.
64

  Bu montaj türleri, hiyerarĢik bir sırayla 

düzenlenmiĢtir ve her biri, kendinden sonrakini etkilemektedir. Bu hiyerarĢik yapının 

sonunda ise en üstün montaj yöntemi olan anlıksal montaja ulaĢılmaktadır. Ölçümlü 

montajın temel ölçütü,  film parçalarının uzunlugu,  yani perdede görünme süresidir. 

Çekimlerin birbirine eklenmesi, tıpkı müzikteki gibi bir ölçüye uygun olarak 

gerçeklestirilmektedir. Belirttigi beĢ montaj türünün en alt  basamağında yer almaktadır. 

Dolayısıyla, montajın en ilkel hali oldugunu söylemek mümkün görünmektedir. 

Eisenstein‟ın ikinci olarak belirttigi dizemsel montajın temel belirleyeni ise, görüntüdeki 

                                                           
63

 Sergei Eisenstein, Film Duyumu, çev. çev, Nijat Özön, Payel Yayınevi, Ġstanbul,1984s.24 
64

 Sergei Eisenstein, Film Biçimi, çev, Nijat Özön, Payel Yayınevi, Ġstanbul, 1985 s.88–98 



54 
 

içeriktir. Dizemsel montajda, montaj devinimini görüntüden görüntüye sürükleyen, 

görüntü içindeki devinimdir. Görüntü içindeki bu devinim,  devinimli cisimlerin yer 

değistirmesi olabilir, ya da izleyicinin herhangi bir  devinimsiz çizgisi boyunca yönelen 

gözünün devinimi olabilir.
65

 Dizemsel montajı, ölçümlü montajdan ayıran en temel 

özellik, bu ikili durumdur. Eisenstein, bu montaj türü için yönetmiĢ  olduğu Potemkin 

Zırhlısı (1925) filminden “Odesa Merdivenleri” sahnesini örnek göstermektedir. 

“Burada askerlerin ayaklarının merdivenleri inerkenki dizemsel çarpıĢı, bütün 

ölçümlü isterleri çiğner. Montajın vuruĢuyla eĢlemesiz olan bu çarpıĢ,her seferinde 

vuruĢ-dıĢı (off-beat) olur; çekimin kendisi de bu görünüĢlerin her birinin çözümünde 

tümüyle değiĢiktir. Son gerilim kasılması, basamakları inen ayakların dizeminden 

baska bir dizeme –asağıya dogru yeni bir devinim çesidiyle-, aynı canlılığın bundan 

sonraki yeğinlik[baskınlık] düzeyine –merdivenlerden asagıya yuvarlanan bebek 

arabası geçiĢle saglanır. Araba, ilerleyen ayakları dogrudan dogruya hızlandırıcı bir 

rol oynar. Adım adım iniĢ, yuvarlanarak iniĢe geçer .”
66

 

 

Eisenstein, montaj türleri ile ilgili ayrımını, titremsel montaj türü ile devam 

ettirmektedir. Dizemsel montajın bir üst aĢaması olan bu montaj türü, müzikten ödünç 

alınan bir kavramla, “titrem (ton)”  ile açıklanmaya çalıĢılmaktadır ve dizemsel 

montajdaki devinim, bu montaj türünde daha geniĢ bir Ģekilde ele alınmaktadır. 

Çekimlerdeki egemen öğe, bu montaj türünün belirleyenidir ve bu egemen öğe,  çekimin  

genel titremini ortaya koymaktadır. Bu montaj türününde belirleyici olan ıĢığın ve ıĢık 

kullanımıyla oluĢan atmosferin getirdiği ruh halidir. Bu montaj türü, Eisenstein‟ı bir üst 

aĢama olarak gördügü üsttitremsel montaj kavramına yönlendirmektedir. Üsttitremsel 

montaj ise, titremsel montajın aksine daha çoğulcu bir  yapıya sahiptir. Bu 

“çoğulculuğun” kaynağı, üsttitremsel montaj türünde çekimlerin bütün çekiciliklerinin 

hesaba katılmasında yatmaktadır. Bu montaj türünde, çekimin egemen öğesine bağlı 

kalınmamakta, çekimin diger tüm  öğelerine eĢit derecede önem verilmektedir. 

Eisenstein tarafından çoksesli (polyphonic) montaj olarak da adlandırılan bu montaj 

türünde çekimin tüm uyaranları, yani titremleri ve üsttitremleri, tıpkı müzikteki genel 

tonlar ile birlikte duyulan üst tonların üstlendigi iĢlevi görerek çoksesli bir yapıya 
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kavuĢmaktadır. Çekimlerdeki görsel çatıĢmalar, ıĢık yoğunluğu, renk tonları gibi öğeler, 

birbirleriyle uyumlu bir sekilde montaja hizmet etmektedir. Müzik sanatından bir 

örnekle Eisenstein bu montaj türünü Ģöyle açıklar: 

“Müzikte bu, üsttitremlerin temel sesle birlikte iĢitildigi andan baĢlayarak,titrem 

olarak etkilendirmekten geri duran fakat daha çok, algılanan izlenimlerin salt fiziksel 

yer degiĢtirmeleri olarak, titreĢimlerin, salınımların duyulması olayıyla açıklanır. Bu, 

özellikle üsttitrem ilkesinin büyük bir önem kazandıgı yüksek sesli tınılı çalgılarla 

ilgilidir. Fiziksel yer degistirmeduygusu, kimi zaman gerçek anlamda saglanır: Ziller, 

org, davullar, vb.”
67

 

 

Eisenstein‟ın montaj türlerinde bütün bu aĢamalardan sonra vardıgı en üst aĢama, 

anlıksal montajdır. Anlıksal montajın, diger dört montaj yönteminin baĢarılı bir bileĢimi 

oldugunu söylemek mümkün görünmektedir. Eisenstein  anlıksal montajı Ģöyle ifade 

eder; 

 

“...kendine uygun düsen anlıksal duygulanmaların birbiriyle çatısacak biçimde yan 

yana getirilmesidir”
68

 

 

 Bu tarz daha önce de değindiğimiz gibi sinemanın hareket imgesi dönemine denk düĢer. 

Ġzleyici kavram ve simge bombardımanına  tutularak , Ģoke edilir. Bu konuda 

Tarkovsky‟nin görüĢleri açıktır; 

 

 “Kurgu sinemasını ve ilkelerini reddetmemin nedeni, filmin beyaz perdenin 

sınırlanırını aĢarak geniĢlemesine izin vermemesi, yani   seyircinin   kendi   

deneyimleri ile bağdaĢtırmasına olanak tanımamasıdır.Kurgu sineması seyircisini    

bulmacalarla karĢı karĢıya getirir,simgeler çözdürür  ve  alegoriden zevk almasını 

bekler,seyircinin entelektüel deneyimine seslenir.Ancak bu tür  bulmacaların eksiksiz 

biçimde formüle edilmiĢ sözel çözümleri vardır.”
69
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              Günümüz  Hollywood sineması ve türevleri de  kurgu sineması kapsamına 

girer. Kurgu sinemasında „uzun plan‟ çekimlere genellikle rastlanmaz, seyirciye sürekli 

farklı açılardan görüntü verilmeye çalıĢır. Tarkovsky ise sinema serüveni boyunca bir 

biçim öğesi olarak „uzun plan‟ çekimlere sıklıkla baĢvurmuĢtur. Bunlardan belki de en 

ünlüsü  Tarkovsky‟nin 1983 yapımı Nostalji / Nosthalgia adlı filmindeki yaklaĢık dokuz 

dakika süren „mum taĢıma‟ sahnesidir. Bu sahne Tarkovsky sinemasının tüm genel 

niteliklerini taĢır. DıĢ mekanda rüzgarlı bir ortamda yapılan çekimde filmin kahramanı 

yanmakta olan bir mumu sönmesine izin vermeden  bir noktadan diğerine taĢımaya 

çalıĢır, sahne kesme yapılmadan filmin kahramanı bu çabasında baĢarılı olana değin 

yaklaĢık dokuz dakika boyunca devam eder.Hiç kesilmeden devam eden bu  dokuz 

dakikalık plan Tarkovsky‟nin planın ve toplamda filmin süresi konusundaki kararlı 

tavrının en önemli göstergelerinden biridir. Tarkovsky sinemasını sözel  ve nedensel 

yapılarla değil daha çok görüntü ve görüntüyü belirleyen zaman kullanımı bağlamında 

oluĢturur. 

                   „Anıların dev binasını canlandırmak‟ Tarkovsky‟ye göre bu sinemanın yine 

zaman kullanımı üzerine yoğunlaĢarak baĢarabileceği bir amaçtır.Tarkovsky zamanın  

eĢya ve insan üzerinde bıraktığı izlerin peĢine düĢmüĢtür. Bu bağlamda onun 

sinemasında rüya, anı çekimleri önemli yer tutar. Rüya sahneleri çoğu zaman filmlerinde 

„Ģimdiki zaman‟ içinde belirir, kimi filmlerinde gerçek ile rüya oldukça iç içe geçmiĢtir. 

Bu durum ikinci bölümde belirttiğimiz gibi sinemanın „zaman imgesine‟  dayalı dönemi 

filmlerinin öyküleme biçimi olan kristal öykülemenin tipik bir özelliğidir.Sinemanın 

baĢka mümkün bir gerçeklik yaratma imkanı bu sahnelerde ortaya çıkar.Ġzleyici filmi 

sözel bir Ģekilde formüle edecek verilere ulaĢamaz. Bu sayede film kendi görsel 

bütünlüğü içerisinde bir anlamda kendinde bir anlam kazanır daha doğru bir ifadeyle 

kendi anlamını yaratır.Buradan da anlaĢılacağı gibi Tarkovsky filmlerinde çizgisel bir 

zamandan söz edilemez. Tarkovsky filmlerinde bir Ģimdinin içinden geçmiĢ ve geleceğe 

doğru geniĢleyen planlar mevcuttur.Olaylar  büyük uçsuz bucaksız bir geniĢ zaman 

içerisinde yaĢanır. Tarkovsky sineması en genel anlamda modern insanın varoluĢ 

sorununa iliĢkindir. Onun baĢ karakterleri „olmak‟ ile „olmamak‟ arasında gelip giden 
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kiĢilerdir.Bu karakterler geleneksel varlık anlayıĢlarından kopuĢun getirdiği yersiz 

yurtsuzlaĢmanın etkisiyle; sırlarına kavuĢmak adına sınırları aĢmak durumunda olan 

insanlardır. Tarkovsky sinemasını oluĢturan karekterler   en temel anlamda 

zamansallıklarının farkında olan karakterlerdirler. Tükenmekte olan zamanlarının 

içerisinde anılarının, isteklerinin, tatmin edilmemiĢ duygularının peĢinde savrulurlar. Bir 

babadan yoksun olmak Tarkovsky filmlerinde genellikle rastlanan bir temadır. Bu bir 

anlamda otobiyografik olmakla beraber aynı zamanda  bir anlamda Tanrı‟nın terk ettiği 

dünyada kendini bulma, bu dünya içinde varolmaya çalıĢmayı ifade eder. GeliĢen 

bilimsel araĢtırmalar ve teknoloji pek çok konuyu ortaya çıkarsada insanın hayat 

problemleri karĢısında zayıf kalır. Çağımız bilginin çok farklı alanlarda çok fazla 

yayıldığı geniĢlediği zamanlardır ama aynı zamanda da kapsayıcı bir evren tasavvurunun 

da kaybolduğu  açıktır. “Kendi dünyamızın sırlarını bile çözemezken evrenin sırlarıyla 

uğraĢıp duruyoruz.Yeni bir dünya keĢfetmek gibi bir isteğimiz de yok aslında.Bütün 

uğraĢımız kendi dünyamızı bir aynada görebilmek içindir…Kendi dünyamızın 

sırlarını,kendi sınırları içinde çözmeye çabalasak  aradığımız cevapları 

bulurduk…”(Solaris / 1972) Tarkovsky‟nin Solaris filminden yaptığımız bu alıntı, 

Tarkovsky filmlerinin kahramanlarının ve modern dönem insanın içinde bulunduğu 

durumu özetler. Tarkovsky filmlerinde bu temayı olabildiğince sinemanın özgün, 

kendine has dilini kullanarak iĢleme çalıĢmıĢtır. Onun filmlerinde doğrudan bir mesaj, 

hayata dair bir öneri çıkarmak güçtür, o daha ziyade izleyiciyi filmlerinde deneyimin  

tam da içine sokar ve cevapları bulması için serbest bırakır. 
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                                        SONUÇ 

                ÇağdaĢ   görsel sanatlarda „zaman‟ kavramının çağdaĢ filozofların ve 

sanatçıların görüĢleri ve eserleri bağlamında ele alınmasının sonucunda; zaman 

kavrayıĢının antik çağın görüĢü olan „hareket‟ e olan  tabiyetinden  Kant‟ın  „a priori  

görüler olan  zaman ve uzay‟  anlayıĢıyla  beraber baĢlayan süreçte bağımsızlaĢması, 

çağdaĢ resim sanatı ile baĢlayan süreçte görsel sanatlar açısından;  somuttan soyuta 

doğru bir eğilim olarak etkisini göstermiĢtir. Bu süreçte teknik bir buluĢ olan fotoğraf 

makinesin icadı da hızlandırıcı bir rol oynamıĢtır. KuĢkusuz sanayileĢme ve giderek kent 

yaĢamının yaygınlaĢması, teknolojinin gündelik yaĢamın değiĢmez bir unsuru oluĢu 

doğadan kopuĢun toplumsal altyapısını oluĢturmuĢtur. 

                ÇağdaĢ  Batı resminde ilk önce  izlenimcilerle birlikte dıĢ gerçeklikten 

tamamen kopmadan fakat sanatçının duyumlarını da öne çıkaran süreç baĢlamıĢ, 

dıĢavurumcularla birlikte ise artık  dıĢ dünyanın temsili bir kenara bırakılmıĢ ve 

sanatçının ifadesi öne çıkarılmıĢtır. Bu durum  „zaman‟ ve „mekan‟  kullanımı açısından 

ele alındığında içsel ve düĢünsel bir zaman  ve mekanın oluĢturulması sonucunu 

doğurmuĢtur. Kübistler ve fütüristler tuval üzerinde aynı objeyi çok farklı açılardan 

resmederek bir „eĢzamanlılık‟ durumu ortaya çıkarmıĢlardır. Bu sayede resim sanatına 

„hız‟ kavramı doğrudan olarak özellikle fütüristler sayesinde girmiĢtir. Gerçeküstücü 

ressamlar ise düĢsel olanın zamanını resim sanatına sokmuĢlardır. 

         Görsel sanatların hem en genci hem de en kitlesel olan sinema sanatı da teknik 

olarak icadından itibaren çağdaĢ resim sanatının geçirdiği süreçlerin bir benzerini 

geçirerek kendine has dilini oluĢturmuĢtur. Ġlk dönemlerinde  gerçekliğin basit bir kaydı 

ve kurgu ile yeniden üretimiyken, zamanı kullanma adına elindeki olanakları keĢfetmeye 
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baĢladığında çağın zaman anlayıĢını bir üst boyuta taĢımıĢtır. DüĢüncenin sınırlarını 

zorlayarak yeni bir evren yaratmayı baĢarmıĢtır. 

        Sinemanın zaman kullanımı açısından ne büyük bir potansiyele sahip olduğunun 

bilincinde olan Rus yönetmen  Andrei Tarkovsky, sanatını doğrudan zamanın emrine 

vererek eserleriyle çağdaĢ sinema sanatını bir üst boyuta taĢımıĢtır. Çekime yön veren 

„sahnenin  kendi süresi‟ düĢüncesini sinemaya katmıĢtır 

          Sinema „mümkün‟  baĢka bir dünyayı yaratmadaki baĢarısı ile, geleneksel 

dünyadan kopuĢla birlikte  varlığını anlamlandırmakta zorlanan, yersiz yurtsuzlaĢan 

modern dünya insanı için bir çıkıĢ noktası, farklı bir düĢünme yöntemi görevini 

yüklenmiĢtir. 

           ÇağdaĢ felsefenin de bu yeni evrene kayıtsız kalması düĢünülülemez, “çağdaĢ 

felsefe açısından görsel sanatlarda zaman kavramı” isimli bu  çalıĢma ile bu konu hem 

göz  önüne serilmiĢ hem de bir katkı olarak sunulmuĢtur.  
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