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Son Adam
ve
‘Zincirlerinden Boşanmış Kamera’
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Günümüzde olağan bir uygulama ya da bir filmin başlangıç sahnesi
için sıradan bir öğe olarak değerlendirilebilir. Friedrich Wilhelm Murnau’nun
Son Adam (Der letzte Mann, 1924) filminin açılış sahnesinden söz ediyoruz: Kamera bir asansörün içindedir ve asansör otelin giriş katına iner. Asansörün kapısı açılır, kamera lobide ilerleyerek döner kapıya yönelir... Oysa Son
Adam’ın çevrildiği yıllar için bu hiç de alışılageldik bir uygulama değildir.
Filmin kameramanı Karl Freund bisikletin üzerindedir ve kamera bir iple
gövdesine bağlıdır. Kamera asistanı, bisikleti asansörden dışarı lobiye doğru
iter. Burada, film boyunca bizlere kılavuzluk edecek olan ve dönemin en
ünlü oyuncuların biri olan Emil Jannings’in canlandırdığı kahramanımızla
tanışırız. Burada kamera hareketinin yanında dikkatimizi çeken bir diğer unsur da, Emil Jannings’in etkileyici gür bıyıkları ve “pirinç düğmeler, iddialı
bir yaka ve omuzlarının üzerinde yayılan altın motiflerle süslenmiş gülünç
derecede gösterişli uzun bir paltodan” oluşan kapı görevlisi üniformasıdır
(Tobias, 2008). Kamera ile birlikte lobide ilerledikçe, kapı görevlisinin
varlığıyla da vurgulanan Atlantik Oteli’nin zenginliğine ve lüksüne tanıklık
ederiz. Bu sahnenin ardından öyküyü -kapı görevlisi rolündeki Jannings’in
düşüş öyküsünü- izlemeye başlarız.
Yönetmen F. W. Murnau ve senaryo yazarı Carl Mayer’in, bu sessiz filmde, kapanış sahnesi hariç, hiç arayazı kullanmamaları, o dönem için
oldukça radikal bir seçim olarak nitelendirilebilir. Oysa günümüz izleyicisi
için, Son Adam’ın öyküsü görece basit ve anlaşılır niteliktedir. Son Adam,
Murnau’nun 1922 yapımlı Nosferatu ya da 1927’de çekilen Gündoğumu
(Sunrise) filmlerinin aksine bir kült film konumuna asla gelemedi. Ancak
yine de, son derece gelişmiş ve etkileyici tekniği nedeniyle sinema tarihinin
başyapıtlarından biri olarak nitelendirilmelidir. Son Adam, görüntü yönetimi
açısından sinema tekniğinin zirve noktalarından biridir. Murnau ve Freund
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bu filmde, “çağdaş sinemanın en yaygın kullanılan sinema tekniklerinden
bazılarına zemin hazırladıkları” için, yirminci yüzyıl sinemasının tartışmasız
en önemli biçimsel yeniliklerinden birini gerçekleştirmişlerdir.
Filmde, kırka yakın çekimde kamera sabit değildir: Yalnızca pan,
tilt ve kaydırma hareketinde bulunmaz, aynı zamanda gezinir, sallanır ve
kapı görevlisinin bakış açısını yansıtır. Bu, bir anlamda, kameranın ifade
olanaklarından yararlanarak sinema dilinin gelişimine katkıda bulunma
girişimidir. Bu hareketli kamera tekniğine “die entfesselte Kamera” ya da
“zincirlerinden boşanmış kamera” tekniği adı verilir (Bacher,1978).
Son Adam’a gelinceye değin kamera hemen hemen hareketsizdir.
Yalnızca üç ayak üzerinde yatay ve düşey olarak hareket etmekte (pan ve tilt),
araba ya da tren aracılığıyla kaydırma yapmaktadır. Bu filmde ise, mekânda
özgürce hareket etmeye başlar, çevresindekileri öznel olarak keşfe koyulur.
Karl Freund’un kullandığı teknik, kamerayı anlatı sürecinin bir parçası
kılarken, ardından gelecek pek çok filmi ve yönetmeni de etkiler.
Murnau ve Freund’un örnek olduğu sinema tarihinin kilometretaşları
arasında Napoleon’u (Abel Gance, 1927), Alfred Hitchcock’un 1930’lardaki
filmlerini ve Yurttaş Kane’i (Orson Welles, 1941) sayabiliriz. Hiç kuşkusuz,
uzun çekim ve hareketli kamera, Hoşgörüsüzlük (Intolarance) (D. W. Griffith,
1916) örneğinde olduğu gibi, Son Adam öncesinde de kullanılmıştır.
Murnau, Avusturyalı sahne yönetmeni Max Reinhard’ın öğrencisidir
ve sinema deneyimi öncesinde tiyatroda sahne düzenlemesi konusunda eğitim
almıştır. Filmin senaryosunu kaleme alan Carl Mayer de kamera konusunda
deneyimli bir isimdir. Scherben’deki (Lupu Pick,1921) kamera hareketlerini
‘senaryonun gereği olarak’ kaleme almış, aynı zamanda Sylvester (Lupu Pick,
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1924) filmi için de bir dizi kamera hareketi tasarlamıştır (Sadoul, 1982: 157).
UFA’nın yapımlardan sorumlu müdürü ve Son Adam’ın yapımcısı Erich Pommer, Murnau’dan film için “çılgınca bir şeyler icat etmesini” ister. Murnau,
bu uyarılar karşısında, çekimler sırasında yaptıklarını yeterli bulmaz. Daha
çarpıcı bir şeylere ihtiyacı olduğunu fark eder.
Murnau, filmin anlatısının amaçları doğrultusunda, kameranın tamamen serbestçe hareket etmesi gerektiği görüşündedir. Carl Mayer’ın tasarladığı
senaryo ve Freund’un kusursuz kullanımıyla, kamera filmde psikolojik
bir araca -Dışavurumcu Alman sinemasının başlıca ifade aracına- dönüşür:
Sarhoş Emil Jannings kayan ve her yöne hareket eden kameranın karşısında
sabit durmaktadır.
Son Adam, aynı zamanda film eleştirileri de kaleme alan yönetmen
Marcel Carne’yi çok heyecanlandırmıştır:
Auf einen Wagen gestellt, glitt die Kamera dahin, erhob sich,
schwebte oder schlich sich überall ein, wo die Handlung es verlangte. Sie verharrte nicht mehr konventionell auf einem Stativ,
sie wurde zu einer handelnden Person des Dramas.
[Bir aracın üzerinde yerleştirilen kamera, kapıdan içeri doğru
kaydı, kalktı, yukarıya doğru yükseldi ve ayaklarının ucunda
öykü çerçevesinde ilerledi. Kamera alışılageldiği gibi üç ayak
üzerinde sabit kalmayıp, filmin oyuncularından biri oldu.] (akt.
Bacher,1978.)
Murnau, Mayer ve Freund, sinema dilinin gelişimine katkıda bulunurlarken, Sadoul’un etkilerini sesli filme geçişle karşılaştırdığı bir gelişimin
öncüsü oldular. Filmde, kameranın çekime konu olan mekânın derinliğini
hareket aracılığıyla nasıl biçimlendirdiğine tanıklık ederiz. Çeşitli kamera
hareketleri mekânı hem inşa eder hem de yeniden yapılandırır. Bu hareketlerin izlediği çizgi aynı zamanda dışavurumcu atmosferin yaratılmasına da
yardımcı olur.
Murnau ise, çekime ilişkin açıklamalarında adeta kapsamlı bir mizansen kuramı geliştirir:
All das führt zu einer Symphonie der Körper und der raeumlichen
Rhythmen, dem Spiel der blossen Bewegung, lebendig und
grosszuegig. All das wird moeglich, wenn die Kamera von ihrer
Traegheit (materie) befreit wird.
[Bütün bunlar, saf bir hareket oyunundan ibaret, canlı ve zengin
bir bedenler senfonisi ve mekânsal ritm oluşturur. Bu ancak,
kameranın durağanlıktan (madde halinden) kurtarılmasıyla
mümkün olabilir.] (akt. Bacher 1978: 11-12.)
Kamera, bozar ve yeniden kurgular, gerilim yaratır, ardından sükuneti sağlar. Serbestçe hareket eden kamerayla Murnau, hareketli bir mekân
kurmayı hedefler. Bu hareketli mekân, her türlü yaratıya olanak tanıyan nötr
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bir mekâna dönüşür. Murnau, kamera hareketi aracılığıyla filmin ‘melodisini’
yaratmaya ve bu yolla da mimari ve tiyatradon bağımsız bir sinema sanatı
kurmaya çalışır. Biçimsel ifade, anlatıyı inşa eder ya da inşasına aracılık eder,
biçim içeriğe dönüşür:
Fuer mich repraesentiert die Kamera das Auge einer Person, durch
dessen Geist man die Ablaeufe auf der Leinwand beobachtet ...
Die Kamera muss wirbeln und neugierig spaehen und von Platz
zu Platz wechseln so beweglich wie die Gedanken selbst.
[Bana göre kamera kişinin gözünü temsil eder. Sizler bu göz
aracılığıyla perdeki eylemleri izlersiniz...
Kamera tıpkı düşüncelerimiz gibi meraklı bir biçimde oradan
oraya hareket eder ve döner durur...] (agy: 12.)
Kameranın bu tarz vurgulanması ve bir ‘göz’ olarak değerlendirilmesi
1920’lere özgü tipik bir yaklaşımdır. Murnau’dan kısa bir süre sonra bir başka
sinemacı Dziga Vertov ise şunları yazacaktı:
Makina karşısında insanın kendini denetleme konusundaki
yetersizliğinden utanç duyuyoruz. Ancak, elektiriğin kesin
çizgisini, etkin insanların düzensiz hızından daha heyecan
verici buluyorsak ne yapabiliriz ki (...) Ben sinema-gözüm, ben
mekanik gözüm. Ben makineyim, size dünyayı gösteriyorum,
yalnız benim gösterebileceğim şekilde. (Vertov 1968 [1923])
Dziga Vertov, ‘sinema-göz’ kavramının, insanoğlunu kusurlu bir
yaratık olmaktan çıkarıp daha yetkin ve kusursuz bir konuma ulaşmasına
yardımcı olacağına inanıyordu. Tıpkı Murnau gibi Vertov da sinemanın
edebiyat, tiyatro ve müziğin etkisiyle fazlasıyla ‘romantik’ ve ‘teatral’ hale
geldiğini düşünüyordu. Bu psikolojik dram-filmlerinin “insanları bir saat gibi
dakik olmaktan alıkoyduğu ve makinalarla yakınlık kurma arzusuna engel
olduğu” görüşündeydi (agy).
Vertov’un kamera gözü, Kameralı Adam (Chelovek s kino-apparatom,
1928) filminde kusursuz biçimde sergilediği gibi, kamera ile kurgunun
(montaj) teknik bir bileşiminden oluşuyordu. Bu anlamda temelleri Sovyet
montaj geleneğine dayanıyordu.
Öte yandan, Murnau’nun ‘zincirlerinden boşanmış’ kamerası ise,
hareketli mizansen ve uzun çekim ilkesine dayanıyordu. Murnau’nun teknolojik girişimi bu anlamda sinemayı gerçekliğe daha da yaklaştırıyordu. Bazin’in
de belirttiği gibi, seçik odaklama ve uzun çekim, izleyicinin filmin dünyasına
daha çok katılmasına olanak sağlar:
Odak derinliği ‘izleyiciyi görüntü ile gerçeklikle olduğundan
daha yakın bir ilişkiye sokar.’ Sonuç olarak bu, ‘hem izleyicinin
çok daha aktif zihinsel tutumunu hem de süren aksiyona çok daha
olumlu katkısını varsayar.’ (...) İzleyicinin istek ve dikkatinden
imgenin anlamı doğar (Monaco 2001 [1977]: 386).
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Vertov ve Eisenstein’in montaj anlayışı ise, anlamın belirsizliğini reddeder. Burada izleyici, kurgunun diyalektik mantığını çözerek, A ve B çekimlerinin biraraya gelerek oluşturduğu C düşüncesini anlamlandırır.
Buna karşılık, uzun çekim ve hareketli kamera gerçekçi bir mekân
yaratır. Sinema, mekânsal ilişkilerle, bir diğer deyişle mizansenle yakından ilgilidir. Yönetmenin sinemasal vizyonu burada yansır. Uzun çekim ve hareketli
kameraya dayalı kuram sayesinde, sinema sistematik bir süreç haline gelir;
gerçeklik ve zihinsellik, kusursuz kayıt ve saf kavramsallaştırma, Bazin ve
Eisenstein’ın kuramları arasında bir ‘oluş sinemasına’ (cinema of becoming)
dönüşür: “Eisenstein gerçekliği temsil eder (gerçeklik manipüle edilir, bu
nedenle de tamamen bir kurgudur), bu sayede, gerçeklik sanata dahil olur; Bazin ise gerçekliği olduğu gibi sunar (burada dönüşen gerçeklik değil sanattır),
böylece sanat gerçekliğe dahil edilmiş olur.” (Menard 2003)
Günümüzde, kameranın bağımsızlığı sinema dilinin standart
araçlarından biri durumuna geldiği için, ‘zincirlerinden boşanmış kamera’ kavramına gereksinim duyulmuyor. MTV üslubunun egemenliği ile
birlikte, televizyon reklamlarının dinamizm ve gerilim ihtiyacı nedeniyle,
gerçekleştirilmesi imkansız kamera hareketleri, hızlı çevrinmeler, zoomlar,
‘kurşun zamanı’1 ve her çekimde steadycam ya da vinç (jib) kullanımı o kadar
yaygın ki...
Bugün Hollywood ve dünya sinemasının tanınmış yönetmenlerinin
çoğu, anlatının bir öğesi olarak mekânın gerçekliğini yansıtmaktaki gücü
nedeniyle hareketli kameraya başvuruyor. Örneğin, kameranın öykünün
içinde, karakterlerle birlikte sürekli hareket ettiği Dönüş Yok (Irreversible)
(Gaspar Noé, 2002) filminde, hareketli kamera anlatım aracı olarak farklı bir
sinemasal vizyon yaratır.
Sinema anlatımında kesmeye yer vermeme eğiliminin öncülerinden
biri Alfred Hitchcock’un İp (Rope, 1948) filmidir. Filmin çekildiği dönemde
Hitchcock’un karşı karşıya olduğu yegane sınırlılık film bobininin 600 metre
uzunluğunda oluşudur (bir bobin yaklaşık 20 dakika çekime olanak tanır).
Bu nedenle de, (argo bir dille ifade edecek olursak) yönetmen ‘bobini kadar konuşmak’ durumundadır. Dönüş Yok filminde ise, kamera eylemi ve
oyuncuları izlerken, çekim süresi bobin uzunluğuyla sınırlı değildir. Filmin
en etkileyici sahnelerinden biri, kameranın hiç hareket etmediği 14 dakikalık
tecavüz sahnesidir. Durağanlığın ve hareketsiz tanıklık etme durumunun,
diğer sahnelerdeki mekânın sürekli keşfi ile oluşturduğu karşıtlık, bize Murnau, Freund ve Mayer’i anımsatır: Hareketli bir melodi gibi çalınan/kullanılan
bir kamera...

1 İlk örneklerinden biri Matrix (Andy ve Larry Wachowski, 1996) filminde yer alan,
çok sayıda fotoğraf makinasının ard arda elde ettiği durağan görüntüler aracılığıyla üç
boyutlu hareket izlenimi yaratan çekim.
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Özet: Yönetmen Friedrich Wilhelm Murnau ve görüntü yönetmeni Karl Freund Son
Adam (Der letzte Mann, 1924) filmi ile yirminci yüzyıl sinemasının tartışmasız en
önemli biçimsel yeniliklerinden birini gerçekleştirmişlerdir. Filmde yer alan kırka
yakın çekimde kamera sürekli hareket halindedir. Bu, bir anlamda, kameranın ifade
olanaklarından yararlanarak sinema dilinin gelişimine katkıda bulunma girişimidir.
Bu hareketli kamera tekniğine die entfesselte Kamera ya da “zincirlerinden boşanmış
kamera” tekniği adı verilir. Hareketli mizansen ve uzun çekim ilkesine dayanan
Murnau’nun görsel üslubu sinemayı gerçekliğe daha da yaklaştırır.
Anahtar sözcükler: Son Adam (Der letzte Mann, 1924), Friedrich Wilhelm Murnau,
Karl Freund, zincirlerinden boşanmış kamera (die entfesselte Kamera).
Abstract: Director Friedrich Wilhelm Murnau and cameraman Karl Freund realized
arguably one of the most important stylistic and formal innovations of the 20th century
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cinema with Last Laugh (Der letzte Mann, 1924). In almost 40 shots camera was
moving in the film. This is a major contribution to the development of film language
by using the expressive means of the camera. This moving camera techniques is called
“unchained camera” (die entfesselte Kamera). Murnau’s visual style, which is based
on mobile mise-en-scene and the long take, pushes film closer to reality.
Keywords: Last Laugh (Der letzte Mann, 1924), Friedrich Wilhelm Murnau, Karl
Freund, unchained camera (die entfesselte Kamera).
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