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“Paris-Texas”tan “Palermo’da Yüzleşme”ye:
Zamanın Akışında Wim Wenders Sineması ya da

Rock Müzik Eşliğinde “Road Movies”

                                                                                        
       Ali Sait LİMAN٭

Zaman ve mekanı plastik bir malzeme olarak kullanan sinema, 
doğası gereği hareketli görüntülerden oluşan bir imgeler sistemidir. 

“Movie” ya da “motion picture” (hareketli resimler) olarak adlandırılması 
sinemanın hareketle olan ilişkisinden kaynaklanır. Bu bağlamda sinemasal 
hareketin mecrası ve filmsel bir mekan olarak “yol” birçok filmde karşımıza 
çıkmaktadır.  

Yukarıdaki bakış açısıyla dünya sinema tarihinden çeşitli örnekler 
incelendiğinde teması “yol” ve “yolculuk”,  ana karakterleri “yolcu” olan 
filmlerde hikayelerin yol ve yolculuk üzerinden anlatıldığını söyleyebiliriz. 
           Sinemada “yol filmleri” (Road Movies) olarak adlandırılan filmlerin 
yönetmenlerinden Wim Wenders, gerek sinemasal yolculuğu açısından 
gerekse filmlerindeki “yol” ve “yolculuğa” dayalı anlatı yapısıyla çağdaş 
sinemanın önemli temsilcilerindendir. Sinema serüvenine kıtalar/ülkeler 
arasında seyahat/göç ederek devam eden Wenders’in sinemasını oluşturan en 
önemli ögelerden biri de “yol”dur.  

İkonografisi, mekanları, anlatı yapısı ve ana karakterlerinin yanında, 
Wenders’in yol filmlerine ve yolculuğa olan tutkusunu filmlerinin isimlerinden 
(“Kings of the  Road-Yolun Kralları”, “Alice in den Stadten-Alice Kentlerde”, 
“Paris-Teksas”, “Until The End Of The World-Dünyanın Sonuna Kadar”) 
yapım şirketine (“Road Movies”) varıncaya kadar sinemasının tüm alanlarında 
gözlemlemek mümkündür. 

Bu çalışmada sinemada yol filmlerinin ustası olarak tanınan Wim 
Wenders’in filmlerinin biçimsel ve içeriksel yapısını oluşturan ögeler, 
Wenders sinemasını oluşturan siyasal, toplumsal, sanatsal etkenler ışığında 
incelenecektir. Bu amaç doğrultusunda, II. Dünya savaşı sonrasından itibaren 
Wim Wenders’in bir yönetmen olarak genç Alman sineması içindeki konumu 
da ele alınacaktır. İlerleyen yıllarda ülkesinde ve dünya sinemasında varlığını 
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hissettiren Wenders’in sinematografik 
eğilimleri, kendisini etkileyen filmler, 
yönetmenler, ülkeler, kavramlar, ku-
rumlar ve sanatsal/toplumsal süreç-
ler ile birlikte araştırma konusu bağ-
lamında incelenecektir.1

1. II. Dünya Savaşı Sonrası 
Almanya’nın Genel Görünümü

1945’te Almanya’da doğan 
ve 60’ların ikinci yarısından itibaren 
ilk filmlerini çekmeye başlayan 
Wenders’in sinemaya dair düşünce, 
tasarım ve uygulamaları, II. Dünya 
Savaşı sonrası Almanya’nın yaşadığı 
siyasal, ekonomik ve toplumsal dö-
nüşümlerin zemininde oluşmaya baş-
lamıştır. 

Hitler’in 8 Mayıs 1945’te yeral-tında bir sığınakta intihar etmesinin 
hemen ardından Alman ordusunun teslim antlaşmasını imzalamasıyla 
Almanya için yeni bir dönem başlamıştır. ABD, İngiltere, Fransa ve SSCB 
(Sovyet Rusya) tarafından paylaşılan ve dört farklı yönetim bölgesine ayrılan 
ülkede devlet işleri, 1949’a kadar antlaşma uyarınca kurulan “Denetim 
Konseyi” eliyle yürütülmüştür. Ordunun tümüyle yok edildiği, Hitler yanlısı 
örgütlerin dağıtıldığı, eğitim ve hukuk sisteminin demokratik bir anlayışla 
yeniden yapılandırılmasının amaçlandığı bu yıllarda temel ekonomik süreçler 
kesintiye uğramıştır. 

1947’den itibaren Batı’daki bölgeler, Batı ülkelerinin siyasal 
sistemlerine yakınlaştılar ve bu süreçte 1949’da Batı’da Almanya Federal 
Cumhuriyeti (AFC), Sovyet denetimindeki Doğu’da ise Alman Demokratik 
Cumhuriyeti (ADC) kuruldu. 

Almanya Federal Cumhuriyeti’nde -1963’e kadar süren ve önemli 
ekonomik-siyasal gelişmelerin yaşandığı “Adenauer” döneminin de katkısıyla- 
1960’ların ortalarına kadar istikrarlı bir ekonomik büyüme gerçekleştirilmiştir. 
Bu yıllarda Batı Almanya (AFC) ile ABD ve Avrupa ülkeleri arasında 
ekonomik ve siyasal bağlar güçlenmiş; AFC, 1954’te tam bağımsızlığına 
kavuşmuş 1955’te NATO’ya katılmıştır. Willy Brandt’ın Doğu’ya açılma 
politikalarıyla geçen 70’li yıllarda Doğu Almanya (ADC) ile önemli siyasal 
ilişkiler kurulmuş, 1973’te iki Almanya (AFC, ADC) Birleşmiş Milletler’e 
üye olmuştur. Bu yıllardan 1980’lere dek Almanya Federal Cumhuriyeti’nde 
(Batı Almanya) siyasal iktidar liberal-sosyalist koalisyonlardan oluşmuştur.

1 Bu çalışma Wenders’in kısa-uzun metrajlı konulu sinema filmleri ile sınırlandırılmıştır. Bu 
bağlamda yönetmenin televizyon filmlerine (dizi v.b.) ve belgesel filmlerine değinilmeyecektir. 

Wim Wenders
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1.1. Batı Almanya Sineması’nın İlk Yılları (1945-1962) 
Wim Wenders sinemasını Alman Sineması ya da o yıllardaki adıyla 

“Genç Alman Sineması” (Junger Deutscher Film) ile birlikte inceleyeceğimiz 
için bu kuşağın yönetmenlerinin çocukluk dönemlerini kapsayan savaş sonrası 
Almanya ve Batı Alman sinemasının ilk yılları önemlidir.

1950’lerden itibaren ekonomik açıdan rahatlamaya başlayan, 
toplumsal ve siyasal alanda bir toparlanma ve yeniden inşa sürecine giren 
Batı Almanya’da bu yıllarda her alanda “kalkınma” düşüncesini benimseyen 
bir işleyiş benimsenmiştir. Bu atmosferde yetişen Alman gençliğinde bir 
tür kimlik arayışının gündeme geldiği 60’lı yıllar; yukarıda belirtilen ve 
beraberinde yaşamın maddileşmesini de getiren “kalkınma” düşüncesinin 
sorgulanmasını ve bir anlamda kuşak çatışmasını da gündeme getirmiştir.

Alman olmanın getirdiği tarihsel kimliğin de pekiştirdiği bu çatışma ve 
bunalım yıllarının izlerini özellikle 60 sonrası genç Alman yönetmenlerinin 
filmlerinde görmek mümkündür. Wenders ile aynı kuşağın sinemacılarından 
Alexander Kluge’nin ilk filmi “Düne Veda” (Abschied von Gestern-1966) ve 
Volker Schlöndorff’un 1966’de çektiği Alman tarihinin III.Reich dönemine 
yönelik eleştirel bir bakış içeren “Genç Törless” (Der Junge Törless) filmleri 
bu anlamda akla gelen örneklerdir.

Wim Wenders’in bu yıllara dair açıklamalarında öncelikle “Amerikan 
kültürü”ne vurgu yapması yönetmenin daha sonra Amerika’ya göç edip orada 
bir sinemacı olarak tutunabilmesiyle de ilişkilidir:  
“İlk güçlü etki, yabancı kültürlere kapılmak ve başkalarının tarihinde boğulmak 
oldu. 50’lerin başlarında ve 60’larda da hakim olan Amerikan kültürüydü.
(…) Fransa, İtalya ve İngiltere’dekinden çok daha yoğun biçimde.. Ancak 
Amerikan emperyalizminin etkisi Almanların kendi geçmişleriyle yaşadıkları 
problemlere dayanıyor. Bu problemleri unutmanın bir yolu da Amerikan 
emperyalizmini kabul etmek oldu.” (Erdoğan, Olcay, Arslan, 2004: 16) 

Bağımsızlığına ancak 1950’lerin ortalarında kavuşan Federal 
Almanya’da bu yıllara kadar üretilen filmlerin savaş sonrası halkın umutlarını 
diriltmeye ve moralini yerine getirmeye yönelik komedilerle müzikallerden 
oluştuğunu söyleyebiliriz. Bunda savaş sonrası siyasal koşulların ve sansürün 
de etkisi olmuştur.

Çocukluk dönemini kapsayan bu yıllarda Wim Wenders sinemayla 
tanışmış ve ilk izlenimlerini edinmiştir:
“İlk kez sinemaya gittiğim zaman, yanlış bir filme gitmiştim. O zamanlar –
artık gittikçe azalıyor- iki film birden gösterirlerdi. Bir ‘şişman ve aptal’ filmi, 
saçma bir şekilde ‘Dörtnala Giden Cesetlerin Gecesi’ filmi ile eşleştirilmişti. 
Büyükannemle birlikte gitmiştik ve içeri girdiğim zaman ‘Cesetlerin Gecesi’ 
başladı. Yedi sekiz yaşlarındaydım ve o günden beri sinema ile korkulu bir 
ilişkim oldu. O film yıllarca düşlerime girdi. Yani ilk öyküm tam bir tepkiydi.” 
(Künzel, 1986: 13)

Önemli sinemacılarından birçoğu savaş nedeniyle Almanya’dan göç 
eden Alman sinemasının ilk beş yıllık dönemi ağır bir sansür altındadır. 
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Bu ortam içinde 1960’lara kadar Alman sinemasının en popüler filmleri 
ucuz komediler, ikinci sınıf westernler ve polisiyelerdir: “Soylu vahşi bir 
Kızılderili ile dürüst, adalet sahibi bir Almanın maceralarının anlatıldığı 
‘Winnetou and Old Shatterland’ filmleri ve ‘Edgar Wallace’ polisiyeleri..
Bu filmler refah düzeyi yükselmeye başlayan Almanya’nın sorunlarından 
hareket etmektedirler.” (Keskin, 1995: 41)
 1950’lerde televizyonun yaygınlaşmaya başlaması Alman sinema 
sektörünü olumsuz etkilemiştir. 1956-1962 yılları arasında Almanya’da 
televizyon sayısı 700 binden 7.2 milyona çıkmış; sinemada seyirci sayısı ise 
800 milyondan 180 milyona düşmüştür (Kaes, 2003: 692).
 Seyirci sayısındaki bu düşüşe paralel olarak yıllık film üretimi de 
1955’te 128 iken 1959’da 106’ya, 1963’te 63’e düşmüştür (Görücü, 1992: 
35). Sinemanın tecimsel anlamda yaşadığı bu olumsuz durumun yeni/genç 
Alman sinemacıları alternatif yöntemler ve bakış açılarıyla farklı/deneysel 
çalışmalara yönelttiği söylenebilir. 
 Alman sinemasının televizyonun etkisiyle içine girdiği bu kriz ve 
bunalım yıllarında, aralarında Wim Wenders’in de bulunduğu bir grup genç 
Alman yönetmen, İngiliz Özgür Sinema Hareketi ve Fransız Yeni Dalga 
akımı filmlerinden de cesaret alarak yeni bir Alman sinemasına giden süreci 
başlatmışlardır. 

  1.2. Oberhausen Manifestosu ve Genç Alman Sinemasının 
İlk Dönemi
 28 Şubat 1962’de Oberhausen’de “8. Batı Almanya Kısa Film 
Günleri”nde yayımlanan “Oberhausen Manifestosu”, yaşları 20 ile 30 arasında 
değişen 26 genç Alman yönetmen tarafından hazırlanan kısa ve oldukça iddialı 
bir metindir. 
  “Eski sinema öldü. Bizler yenisine inanıyoruz” sloganıyla, Alman 
sinemasında bir yenilenme hareketini başlatmayı amaçlayan manifestoda, 
ticari Alman sinemasının ekonomik temellerinin yok olmasıyla yeni bir sinema 
anlayışının ortaya çıkacağına, bu noktada sinemaya özgü eski uylaşımlardan 
bağımsız uluslararası festivallerin ve kısa-deneysel filmlerin itici gücüyle 
sinemanın ticariliğin baskısından kurtarılacağına vurgu yapılmıştır (1992: 
41).                    
 Aralarında Alexander Kluge, Edgar Reitz gibi daha sonra ayakta 
kalmayı başarabilen yönetmenlerin imzasını taşıyan bu manifesto, Alman 
yapımcıların genç yönetmenleri yeterince desteklememesinin de etkisiyle 
kısa dönemde beklenen sonucu vermemiştir. Buna karşın manifestonun da 
etkisiyle bu dönemde Alman hükümeti tarafından kurulan “Genç Alman 
Sinema Kurumu” (Kuratorium Junger Deutscher Film), 1966-68 yılları 
arasında çekilen 20 kadar filme mali destek sağlamıştır (Kaes, 2003: 694). 
Ayrıca bu yıllardan itibaren üretilen filmlerde Federal Almanya’da bulunan 
“göçmen ya da “misafir” işçilerin sorunları işlenmeye başlanmıştır (Ulusay, 
2008: 184).
 Manifestoyu hazırlayan grubun sözcüsü Alexander Kluge, sinemanın 
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“daha önceleri oldukça sınırlı olan sosyal belgeseller, politik sorular, eğitim 
sorunları, sanatsal ve filmsel yeniliklerle uğraşacak hale gelmesi” gerektiğini 
belirterek bu girişimlerinden beklentilerini şöyle sıralamıştır:
1-Federal Almanya’da sinemayı entelektüel izolasyondan kurtarmak,
2-Saf ticari baskıları sinemadan arındırmak, 
3-Sinemayı toplumsal görev bilincine erdirmek ( Çev. Görücü, 1992: 41-42).
 Genç Alman sineması önündeki mali sorunların aşılması amacıyla 
yeni arayışlara giren yönetmenler, 11 Ekim 1967’de “Manheim Açıklaması”nı, 
bundan 12 yıl sonra da aralarında Wim Wenders’in de bulunduğu bir grup, 
“Hamburg Açıklaması”nı yapmışlardır.
 Konu seçiminden, sinematografik ögelerin kullanımına kadar oldukça 
radikal bir tutum sergileyen ilk kuşak (1962-67) yönetmenlerin (Alexander 
Kluge, Werner Nekes, Jean Marie Straub...) filmlerinde, geçmişte ülkeyi 
faşist yönetim sistemine götüren anlayışın eleştirisi yapılmış, ayrıca deneysel 
çalışmalara yer verilmiştir. İçinde bulunduğu kuşağın sinema alanındaki 
uzlaşımları kırıcı, geleneği reddeden ve bu tavrını “anti film” kavramıyla 
filmlerine yansıtan Jean Marie Straub ve diğerlerinin sinemaya yaklaşımları, 
Wenders, Fassbinder, Herzog gibi ikinci kuşak yönetmenlerin filmleriyle yeni 
bir görünüme kavuşmuştur.
         Wenders’in “Genç Alman Sineması adlandırmasının ne anlama geldiği” 
ile ilgili bir soruya verdiği yanıt yönetmenin bu konudaki düşüncelerini 
özetler niteliktedir:
 “Benim için hiçbir zaman bir anlamı olmadı. Bu daha çok insanları 
sınıflandırabilmek için, uluslararası basınca uydurulmuş bir nitelemeydi. 
Ancak, yeni bir Alman yönetmen kuşağının varlığı yadsınamaz.” (Videosinema, 
sayı 13: 35)

 1.3. Wenders, Fassbinder, Herzog ve Yeni Alman Sineması
 “Bugün otuzlarında olan 68 kuşağı ya yıkımlardan geçmiştir ya da 
onun içindedir; ama hâlâ evinden 2000 ışık yılı uzaktadır” Wim Wenders 
(Künzel, 1986: 93)
 1967’den itibaren Alman devlet televizyonu ve ticari yapımcıların 
desteğiyle yeni bir üretim sürecine giren Alman sinemasında, kendilerine 
Alfred Hitchcock, John Ford, Howard Hawks gibi Hollywood ticari 
sinemasının ünlü yönetmenlerini örnek alan Wenders, Fassbinder, Herzog, 
savaş sonrası kuşağın sinema alanındaki yeni yüzleridir. Diğer taraftan bu 
yıllarda sinema alanında ortaya çıkan bir başka eğilim özellikle 70’lerin 
başlarında yoğunlaşan -Heimat Film- ‘memleket filmleri’ dir:
 “Genç yönetmenler için hiçbir şey, arketip Alman türünden, 
1930’lardan, 1960’ların başına kadar kesintisiz geleneğiyle taşralı heimat 
sinemasından daha sinsi değildir. Bu türün Almanya ormanları, manzaraları, 
görenekleri, mutluluğu ve güvenliğiyle ilgi düzgün, zengin renkli görüntüleri, 
onlara aldatıcı kitsch bir film gibi görünmekteydi; temalar ve biçimlerin 
1930’lardan 1960’lara sürüklenişinden de rahatsız oluyorlardı. Yine de tüm 
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olumsuz çağrışımlarına -kan ve toprak, taşralık ve kitsch- rağmen bu arketip 
Alman film türü, genç Alman sinemacılara tekrar tekrar meydan okumaktaydı.” 
( Kaes, 2003: 695)
 Sıradan insanların gündelik yaşama dair umutları, özlemleri ve hayal 
kırıklıklarını, rahatsız edici ama kendine özgü bir sinemasal üslupla seyirciye 
sunan Reiner Werner Fassbinder de Wenders gibi 1945 doğumludur. 1969’da 
ilk filmini çeken Fassbinder, Hamburg doğumlu Hollywood yönetmeni 
Douglas Sirk’ü kendisine örnek aldı. Filmlerinin melodrama dayalı anlatı 
yapısını gerçekçi bulan Fassbinder bu eğilimini şöyle gerekçelendirir: 
“Melodramın ‘gerçekçi’ olmadığını kabul etmiyorum. Herkes çevresinde 
olan biteni dramatize etme eğilimi taşır. Bunun yanı sıra herkesin kendisini 
sorgulamaktan kaçınmak için gözardı ettiği ufak tefek korkuları vardır. 
Melodram tam da bu insanların karşısına dikilir. (…) Beni ilgilendiren tek 
gerçeklik seyircinin kafasında oluşmuş olandır”(Çeviren Coşkun, 1993: 41) 

 Fassbinder kendi kuşağının diğer yönetmenleri gibi filmlerinde savaş 
sonrası Almanya’sının ekonomik gelişme cenderesinde yalnızlaşan insanları, 
kaybolan insani değerleri ve umutsuzlukları sinemasına yansıtmıştır. Bu 
anlamda Fassbinder sinemasını 1975 tarihli filminin adıyla yani “Sevgi 
Arayışı” ile karakterize edersek yanlış olmaz. Brecht etkileri taşıyan bu 
filmlerde bireyin yaşadığı sorunlar/travmalar aynı zamanda dönemin tarihsel 
toplumsal yapısının göstergeleridir:

Fassbinder, “1970’lerin bakış açısıyla anladığı ve hissettiği şekliyle 
Batı Alman sefaletinin giderek daha fazla umutsuz resimlerini verir: Yeniden 
inşa yıllarında duyguların para hırsına boyun eğmesi (Maria Braun’un 
Evliliği-1978); oportünist uyum yıllarında her yerde olduğu bilinen yozlaşma 
(Lola-1981); ve uzaklaştırılması gereken travmatik bir geçmişin akıldan 
çıkmayan anıları (Veronika Voss’un Gizemi-1981). Filmler geçmişin kolektif 
bir yadsımasından kaynaklanan çatışmaları gösterir; yok olmayla (Maria 
Braun’un Evliliği), sinizmle (Lola) ve mutlak boyun eğmeyle (Veronika) 
biterler.” (2003: 697)

Wenders ve Fassbinder’in yanında 1970’lerin “Yeni Alman 
Sineması”nda öne çıkan bir başka yönetmen ise, kendine özgü üslubu ve 
film yapım sürecindeki aykırılıklarıyla akıllarda kalan Werner Herzog’dur. 
1942’de Münih’te doğan, ilk senaryosunu 15 yaşında yazan ve asıl adı Werner 
Stipetic olan Herzog’un annesi Yugoslav asıllıdır (Katz, 1994: 623).

“Alman sinemasının romantik hayalperesti” diye adlandırılan 
Herzog’un, olabildiğince el değmemiş mekanlarda, oldukça zorlu uğraşlar 
vererek çektiği filmlerde (Aguirre-Tanrının Gazabı, 1972; Fitzcaraldo, 1980-
81; Yeşil Karıncaların Düş Gördüğü Yer, 1984) yeni dünyalı sömürgecilerle 
eski dünyalı yerliler arasındaki çatışma ve çelişkiler, kendi ifadesiyle “ütopik” 
bir yaklaşımla seyirciye sunulur:
 “Belki de bazı ütopyaları aramaktayım; insan onuru ve saygı için 
bir alan, baki peyzajlar, henüz varolmayan gezegenler, hayali manzaralar...” 
(Ertan, 2003: 99)
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Bu yıllarda dikkati çeken bir başka olgu ise başta Wenders ve 
Fassbinder olmak üzere sinemacıların edebiyat alanı ve edebiyatçılarla 
kurduğu ilişkiler sonucu yapılan uyarlamalardır. Wim Wenders ile yazar 

Peter Handke arasında “Kalecinin 
Penaltı Endişesi” (Die Angst des 
Tormanns beim Elfmeter-1972) 
filmiyle başlayıp “Kızıl Harf” (Der 
Scharlachrote Buchstabe-1972), 
“Yanlış Hareket” (Falsche 
Bewegung-1975) gibi filmlerle 
süren işbirliğini buna örnek 
gösterebiliriz. Peter Handke 
bu filmlerin ilkinin uyarlandığı 
romanın yazarı, diğer ikisinin de 
senaryo yazarıdır. 

Handke’ye göre “ede-
biyatın görevi toplumsal ko-
şullandırmayı yıkmak ve kültürün 
insan ve doğa üstündeki baskısını 
kaldırmaktır. Ama edebiyatın ken-
disi de her zaman için kültürün 
bir parçasıdır ve dolayısıyla kendi 
içine dönük ve kendine yeniktir. 
Yazmak, kendi kendini hapsetmek, 

kendini yaşamdan uzaklaştırmaktır ve bu da bir tür şizofrenidir.”  (Aktaran  
Altınel, 1988: 10)

2. Wim Wenders Sineması
Film şirketi “Road Movies” ile dünyanın farklı köşelerinde uzun 

yolculuklar yaparak benzer temalar içeren filmlere imza atan Wenders’e ait 
aşağıdaki ifadeler onun sinemaya, sinemasal anlatıya ve gerçeklikle ilişkisine 
yönelik ipuçları sunması bakımından önemlidir:
 “Kendimi anlatmaya çekinirim. Filmler yaparım iyi hoş, kendime has 
filmler de yaparım, ama bunlar hiçbir zaman gerçekten kişisel değildir.” Wim 
Wenders (Künzel, 1986: 126-127)
 “Film yapımı..Bazen Sadece bir hayat tarzı olarak kalmalı; yürüyüş 
yapmak, gazete okumak, notlar almak, araba sürmek, ya da burada bu filmi 
günden güne çekmek gibi, kendiliğinden gelişen ve öyle sürüp giden yaşam 
gibi” Wim Wenders (Erdoğan, Olcay, Arslan, 2004: 69)
 “Hikayeler, hikayelerdir, yaşam hikayelere gereksinim duymaz, akar 
gider.” (2004: 117)

2.1. İlk Yıllar, İlk Filmler, Yol ve Rock N’ Roll 
“Eğer rock müzik olmasa ben bugün belki avukat olurdum.” Wim 



kebikeç / 29   2010

222

Wenders (Künzel, 1986: 32)
 “Yeni filmler müziği çaresiz, değersiz, sakat ve uzaklarda bir şey gibi 
gösteriyor... Görülecek şeyleri, müzik yapanları, aletleri, sahneyi, çalışmayı, 
müzik yapmanın zevkini ya da harcanan çabayı, herhalde gösterilmeye değer 
bulmuyorlar.” Wim Wenders (1986: 168)
 14 Ağustos 1945’te Almanya’nın Düsseldorf şehrinde doğan Ernst 
Wilhelm Wenders, cerrah bir babanın oğludur. “Ailesinin koyduğu Wim 
ismi yetkili kişiler tarafından uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildi ve adı 
kimliğine en uygun isim olan Wilhelm olarak geçirildi.” (Derleyen Ertan, 
2000: 63)

Münih’teki Film ve Televizyon Yüksek Okulu’na başlayıncaya kadar 
felsefe, tıp ve resim alanlarında eğitim alan Wenders’in dünya görüşü ve 
sinemasal düşünceleri, çocukluğunu geçirdiği savaş sonrasının Almanyası ve 
gençlik dönemini yaşadığı 60’lı yılların Federal Almanya’sının sosyo-kültürel 
ekonomik ve siyasal atmosferi içinde oluşmuştur.     

Wenders’in müziğe karşı yoğun ilgisi ve bunun filmlerindeki yansımaları 
ya da faşizme olan antipatisi, çocukluk ve gençlik yıllarının izlerini taşır. 
Ailesinden gizli olarak tutkuyla dinlediği rock müziğe ilk filmlerinden 
itibaren yer veren Wenders, Bob Dylan’dan Bono’ya U2’dan Rolling Stones’a 
kadar birçok müzisyen ve müzik grubuyla içiçedir.  Farklı gruplarla işbirliği 
içinde İngiliz ve Amerikan rock müziğini belirli bir tarzda kullanan Wenders, 
filmlerinde kullandığı özgün müziklerin hazırlanmasında ise genellikle besteci 
Jurgen Knieper ile çalışmıştır.                 

Diğer taraftan Wenders filmlerinde müziğin kaynağı olarak kullanılan 
teyp, müzik dolabı ve benzeri müzik araçları filmlerin görsel yapısı içinde de 
önemli bir yer tutar:

“Ses kaynakları genellikle perdede görünür: Müzik, dolapları, 
gramafonlar, televizyon aletleri, teypler..Filmlerin tümünde sürekli olarak 
duyulan rock müzik filmdeki kişilerin yaşam ilişkilerinin ayrılmaz bir 
parçasıdır, bir ‘yaşam gıdasıdır’ ve başoyuncular bu müzikte kendi duygularının 
ifadesini bulurlar.”  (Künzel, 1986: 33) 

Wenders’in yol filmlerine olan ilgisini güçlendiren ve sinema tarihine 
geçen “yol” filmleri için bir kilometre taşı sayılan “Easy Rider”, aynı zamanda 
Wenders’in sinemada müzik kullanımına dair düşüncelerine de ışık tutmuştur. 

“Wenders’in en sevdiği filmlerden olan 1969 yapımı ‘Easy Rider’ onun 
sinemasını sadece yol filmi olarak değil, tavrı ve müzikleriyle de etkilemiştir 
(…). İlk dönem filmlerinde daha çok klasik rock müziğine yer veren Wenders, 
80’lerin ikinci yarısından bu yana çektiği filmlerde tercihini daha çok alternatif 
rock’tan yana kullanıyor. Örneğin ilk dönem filmlerinde  Chuck Bery, The 
Kinks gibi isimlerin şarkılarına yer verirken; daha sonraki filmlerinde  Nick 
Cave & The Bad Seeds, U2 gibi grupların parçalarını kullanmaya başladı.” 
(Derleyen: Ertan, 2000: 63). 
 “Duygu Resimleri” adlı yazısında şimdiki Amerikan filmlerinde 
bulamadığı duyarlılığı Amerikan müziğinde yakaladığını belirten Wenders’in 
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eski Amerikan filmleriyle ilgili açıklamaları, sinemasında yakalamaya 
çalıştığı duygusal atmosferi yansıtmaktadır:
 “Çok az sayıdaki istisnalar hariç seyredilebilecek hangi film kaldı 
ki? Piyasadaki filmlerde insan görmeyi özlüyor: John Ford’un filmlerindeki 
dostluğu, özeni, ayrıntıları, güveni, ciddiyeti, dinginliği ve insancıllığı 
özlüyorum. Yapmacık hareketlere zorlanmayan insan yüzlerini, yalnızca bir 
arka plan olarak görülmeyen doğayı, batıcı ya da komik olmayan duyguları, 
alaycı da olsa alay etmeyen öyküleri, kendilerini derinliğine değiştiren 
oyuncuları özlüyorum.” (Aktaran Künzel, 1986: 163)
 1966’da ünlü Fransız Film okulu IDHEC’de okumak için Paris’e giden 
Wenders, okula kabul edilmeyince Henry Langlois’nın Cinematheque’indeki 
film gösterilerinde daha sonra kendisine örnek aldığı Yasujiro Ozu’yu 
keşfeder. Ozu’nun kendisini etkileyen yönetmenlerin başında geldiğini 
belirten Wenders bu durumu şöyle açıklamıştır:
“O bana insanın hiç korkmadan etki altında kalabileceğini ve bağlanabileceğini 
gösterdi, tıpkı bir dili kabul eder gibi (…)Onun öykü anlatma biçimi, tamamen 
göstermeye dayanıyor. Benim de sinema hakkındaki düşüncem buydu ve 
birdenbire bu konuda bir gelenek olduğunu anladım.” (1986: 36-37)
 Wenders Paris’te Hollywood filmlerini de daha yakından ve daha 
fazla izleme imkanı bulur. Burada izlediği filmlerin sinemasını etkilemediğini 
savunan Wenders’e göre, “... sinema tarihi, yalnızca film ve resim olarak 
anımsadığım şey değildir, hiç değildir. Yaptığım filmlerdeki, anlattığım 
öykülerdeki kurgular, yeni bulduğum şeylerdir. Bunu yaparken Roul Walsh’in 
aynı şeyi 1932’de yaptığını -ya da benzeri şeyleri- pek anımsamam” (1986: 
14)  
 Wenders’in ilk kısa filmleri Schauplatze (1967), Same Player Shoots 
Again (1967), hareket-hareketsizlik ilişkilerinin gözlendiği uzun sabit 
planlardan oluşan filmlerdir. Ancak bu filmlerin o yılların “genç Wenders”inin 
ruh halini yansıttığını söyleyebiliriz. Wenders bu dönem için şöyle der: “1969 
ve 1970’lerin duygusu, birçok insan için büyük bir yanılgı ve kapsamlı bir 
yoksunluktu... İnsan kendini yalnız iktidarsız ve güçsüz değil, aynı zamanda 
hareketsiz ve içi boşalmış hissediyordu.” (1986: 58) 
 Edebiyatla ilgili olarak Peter Handke tarafından belirtilen “şizofren”ik 
yakla-şımın izlerini Wenders’in ilk dönem filmlerinden itibaren gözlememek 
mümkündür. “Kaleci’nin Penaltı Endişesi” ile ilgili olarak yapılan bir 
röportajda Wenders filmin ana karakteri ‘Bloch’u film yapım tarzı ile 
ilişkilendirmiştir: “... bazen gerçeklik duygusunu yitiriyor. Şizofrenik değil, 
ama bu ‘günlük şizofreni’, bu filmi yapış biçimimizde de var.” (Coşkun, 1993: 
43-44)

 2.2. Yol Filmleri (Road Movies)
 “Benim on dakikam üç ‘R’ ile ilgili. Road, Rock n’roll, Relativity. 
Hepsi kişsel deneyimlerime yönelik. Üzgünüm ama özgürlüğüm vardıysa da 
fazla abartmadım” Wim Wenders. (Erdoğan, Olcay, Arslan, 2004: 54)
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Wenders’e ait “Ten 
Minutes Older: The Trompet” 
adlı 2002 yapımı 10 dakikalık 
kısa film ile ilgili yukarıdaki 
formülü, Wenders sineması 
için genelleştirirsek yanlış ol-
mayacaktır. Belirli bir hedefi 
olmaksızın yollara düşen yalnız, 
yurtsuz, bunalımlı, ‘başarısız’, 
şizofreninin eşiğindeki karak-
terler; “Kaleci’nin Penaltı 
Endişesi”(1972), “Alice 
Kentlerde” (1974), “Yanlış 
Hareket”(1975), “Zamanın 
Akışında-Yolun Kralları”(1976), 
ile başlayıp “Dünyanın Sonu-
na Kadar”(1991), “Paris-
Texas”(1994), “Lisbon Story” 
(1994) ile devam eden süreçte 
Wenders filmlerinin ana ka-
rakterlerini ve “yol”cularını 
oluşturmuştur. Bu temalar, ka-
rakterler ve çevre tasarımı, Wenders’in ilk filmlerinden itibaren göze çarpar 
ve filmler arasında bağlantılar kurulmasını sağlar: 
 “İçerikteki tüm farklılıklara karşın Wenders’in filmlerinin büyük 
çoğunluğunda aynı üçlemenin görülmesi şaşırtıcıdır: Kentte Yaz, Kalecinin 
Penaltı Korkusu, Alis Kentlerde ve nihayet Zamanın Akışında filminde 
aynı şey görülür. Bu filmlerden her birinin başında kişiler ilkönce bildikleri 
yerlerde gezinirler. Çelişkiler ancak, seyirci ‘kahramanların’ yaşadığı coğrafi 
ve toplumsal çevreyi tanımaya başladıktan sonra ortaya çıkar. Bu çelişkiler, 
çözümsüz uzlaşmazlıklara yol açar, ancak bu çelişkilerle hesaplaşma, yeni bir 
başlangıcın olanaklarına kapı açar” (Künzel, 1986: 38)
 İletişimsizlik, kendine yabancılaşma, tüketim toplumunda insani 
değerlerin giderek yok olması, Avrupa kültürünün Amerikanlaşması 
temalarıyla yüklü bu filmlerde “yol” ve “yolculuk”, olay örgüsünün ilerlemesi 
ve karakterlerin gelişim sürecinde önemli rol oynamaktadır. Ayrıca “Wenders 
daha sonra birçok filminde yineleyeceği gibi yol ve yolculuk ögelerini bir 
arayış simgesi olarak kullanır.” ( Coş, 1996: 33)

Wenders’in yol filmlerinden ilki olan “Alis Kentlerde” (Alice in den 
Stadten-1974) yukarıda belirtilen tema özelliklerini yansıtması bakımından 
önemli bir örnektir. Filmin bir bölümünü Amerika’da çeken Wenders, savaş 
sonrası Almanya’da egemen olan Amerikan kültürünü, yolları bir uçakta 
kesişen iki yalnız ve bunalımlı karakterin birbirleriyle ilişkisi düzleminde 
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sorgular. ABD hakkında bir röportaj hazırlamaya giden, eşinden ayrılmış 
‘başarısız’ Alman gazeteci Philip Winter, yolda tanıştığı küçük Alice’in 
ailesini aramak için yeniden yollara düşer. 

1975 yapımı “Yanlış Hareket”te (Falsche Bewegung) yazar olmak 
isteyip bu arzusunu gerçekleştirmeyen Wilhelm, annesinin tavsiyesiyle 
amacına ulaşabilmek, yazabilmek için uzun bir geziye çıkar. Goethe’nin 
‘Wilhelm Meister’in Çıraklık Yılları” adlı eserinden uyarlanan filmin senaristi 
Peter Handke’dir. 

Wenders’in yol filmleri üçlemesi olarak bilinen filmlerin üçüncüsü 
1976 yapımı “Zamanın Akışında-Yolun Kralları” (Im Lauf Der Zeit-Kings Of 
The Road) adlı filmdir. Sinemanın sessiz döneminin ünlü Alman yönetmeni 
Fritz Lang’a ithaf ettiği filmin konusu sinema ile de ilgilidir. Yalnız yaşadığı 
karavanıyla kasabaları dolaşan, eski sinema projeksiyon cihazlarının tamir ve 
bakımını yapan Bruno, yolda karısından ayrıldığı için bunalıma girip intiharı 
deneyen Robert ile karşılaşır ve ikili sınır kasabaları boyunca yollarına 
birlikte devam eder. Filmde geçen sinema ile ilgili diyaloglar, geçmişte 
kasaba sinemalarına film taşıma işleriyle uğraşan Wenders’in, sinemaya 
dair düşünceleriyle örtüşür. Bu diyaloglardan birinde artık film oynatmayı 
reddeden sinema sahibi kadın Bruno’ya şöyle der:
 “Babam bana: ‘Film, görme sanatıdır’ demişti. Onun için artık 
yalnızca bir sömürü olan, insanların gözünde ve kafasında ne kalmışsa onları 
sömürmeye çalışan bu filmleri göstermiyorum. İnsanların aptalca şeylerle 
donup uyuşarak dışarı sürüklendiği, her türlü yaşama sevincini yok eden bu 
filmleri göstermek için hiçbir zorlamayı kabul etmiyorum. Böyle filmlerde 
insanların kendine ve dünyaya dair her türlü duygusu ölüyor.”

Toplumsal yaşama yabancılaşmış, yalnız, güçsüz ve mutsuz 
karakterlerin boşlukta, boşuna, umutsuzca yer değiştirdiği ve sürekli yol 
katettiği bu filmlerde tebdil-i mekana rağmen ferahlama gerçekleşmez. 
Değişen mekanlara ve ortamlara, yeni ilişkilere rağmen üç filmde de 
karakterlerin yolculukları yeni başlangıçlara taşımaktan çok, yalnızlıklarıyla 
bunalımlarıyla bir kez daha yüzleştirir onları.

Film yapım çalışmaları da başlıbaşına bir yol ve yolculuk serüveni olan 
Wenders’in “Berlin Üzerinde Gökyüzü/Arzunun Kanatları”(Der Himmel 
Über Berlin/Wings Of Desire-1987), “Dünyanın Sonuna Kadar”(1991), 
“Paris-Texsas”(1994), “Lisbon Story” (1994) gibi filmleri bu anlamda akla 
gelen diğer örneklerdir.

2.3. Wenders’in Amerikan Rüyası ve Görüntü Dünyasının 
Kısa Özeti: Paris-Texsas

“İki buçuk yıldan beri burada olmama rağmen kendimi evimde gibi 
hissetmiyorum ve hiçbir zaman da hissedeceğimi düşünmüyorum. Ama evimde 
gibi hissetmemek film yapmak için çok iyi bir duygu. Ayrıca Almanya’ya 
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tamamen yabancılaştığım zaman film yapmak için oraya geri döneceğim. 
Başka bir ülkeden gelen bir ziyaretçi gibi..” Wim Wenders (Aktaran Görücü 
ve Atam, 1995, 23)
 “Amerikan rüyası daima el altındadır: Bu demektir ki büyük çoğunluk 
için bir rüya, azınlık için gerçeklik.” Wim Wenders (Erdoğan, Olcay, Arslan, 
2004: 19)
 “Duygu resimleri, bunlara sinemada çok az rastlanır, bulanık ya 
da hüzünlü değil, çok berrak ve bilinçli bir tutkuyu yansıtan resimlerdir.” 
(Aktaran Künzel, 1986: 165)
 Almanya’da yakaladığı çıkışın ardından F. Ford Coppola’nın daveti 
üzerine 1978’den itibaren film çalışmalarını Amerika’da sürdüren Wim 
Wenders’in filmlerinin görsel yapısı ile anlatı arasında kurulan ilişkide bu 
dönemden itibaren yeni bir yönelime girilmiştir.
 Film yapımının yanında sinema üzerine yazılar da yazan Wenders’in 
ilk dönemlerinde görüntüye öyküden daha çok önem vermesine karşın daha 
sonra bu yaklaşımında öyküyü öne çıkaran bir değişiklik yapmıştır. Paris-
Texsas’la birlikte görüntülerin filmsel anlatıyı gölgelemeden hikayenin 
amacına hizmet eden bir yapıda olması gerektiğini savunan Wenders bu 
düşüncelerini şöyle açıklar:
 “Açıkça günümüzdeki büyük tehlike, sinemanın genel olarak gittikçe 
yaygınlaşan bir eğilim içine girmesidir: Öykü anlatmak yerine görüntülerle 
etkilemek (…) Aslında ben de bu mesleğe ilk başladığım yıllarda öykülerden 
kaçınmıştım. Benim için hesaba katılan her şey görüntüydü. Paris-Texas’ı 
yaparken bir tür açımlamaya sahiptim. Öykünün tıpkı bir nehir gibi olduğunu 
anlamıştım ve eğer küçük geminizi bu nehrin üzerine koyma riskini alıyor ve 
bu nehre güveniyorsanız, o zaman gemi sihirli bir şeye doğru yol alabilirdi. Bu 
noktaya kadar ben sürekli nehir tarafından sürüklenmeyi reddettim. Yanındaki 
kü-çük gölcüğün yanında kaldım çünkü kendime güvenim yoktu. Ve bu film 
sayesinde öykülerin orada olduğunu ve bizsiz yapamayacaklarını anladım. O 
günden itibaren bir şey anlatmak benim sinemaya yaklaşımımda giderek daha 
güçlü bir hedef haline geldi.” (Wenders, 1998: 97-98)
 Daha önceki filmlerinde ve yazılarında, Amerikan emperyalizmi ile 
ilişkilendirdiği Amerikan kültürünün Avrupadaki ve kendi kuşağı üzerindeki 
olumsuz etkilerinden söz eden; örneğin “Yolun Kralları”nda filmindeki bir 
replikte ‘Amerikan kültürü bilinçaltımızı yağma etti’ diyen Wenders’in 
Amerika’daki sinema serüveninde “Paris-Texsas” önemli bir yer tutar. Da-
ha önce yaptığı filmleri bir tarafa koyup bu filmini ‘ikinci filmim’2 diye 
anması, “Paris-Texsas”ın Wenders sineması içindeki yerini ve önemini 
vurgulamaktadır. 

2 “Wim Wenders Paris-Texas’ı bir keresinde biraz da kendini beğenmiş bir biçimde böyle 
tanımlamıştır. Ama gerçekten de, konu olarak Paris-Texas’ın bundan önce  Zamanın Akışında, 
Yanlış Karar, Amerikalı Arkadaşım gibi filmlerde anlatılan ‘erkek öyküleri’ ile ilgisi yoktur. 
Yalnız Alis Kentlerde  ile bazı paralellikler kurulabilir. Her ikisinde de yalnız ve umutsuz 
bir adam bir çocukla kurduğu ilişki sonucu yeniden ‘toplumsallaşır’ ve bayağılıklarına 
dayanamayacağını sandığı topluma yeniden ‘uyum’ sağlar.” ( Künzel, 1986: 137-138)
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 Görüntü yönetmen-
liğini Wenders’in birçok 
filminde birlikte çalıştığı 
Robby Müller’in yaptığı 
filmde, Wenders’in ön-
ceki filmlerine benzer 
bir yapının yanında 
Amerika’ya özgü bir 
görsel atmosfer hakimdir:
 “Amerika görün-
tüler ülkesi.. Görüntü 
için ülke. Yazı bile bu-
rada hiçbir ülkede ol-
madığı gibi görüntü olayı 
olmuştur.. Her yerde gö-
rüntüler ve işaretler dev 
tablolar üzerinde, fotograf 
halinde, resmedilmiş, neon 
ışıklarında.. Hiçbir yerde 
göz böylesine meşgul 
edilmemiş, böylesine hap-
sedilmemiştir.” (Aktaran 
Erdoğan, Olcay, Arslan, 

2004: 21)
 ‘Amerikan Plastik Kültürü’nü yansıtan görüntüleri, yalnız, iletişimsiz, 
gezgin karak-terleriyle Wenders si-nemasının adeta bir özeti olarak karşımıza 
çıkan Paris-Texas’ta, Amerika’da yaşayan bir ailenin çözülme süreci, evden 
kaçan karısını (Jane) bulabilmek için yollara/çöllere düşen adamın hikayesi 
üzerinden anlatılır.
 Bir yol filmi olan Paris-Texas başından sonuna dek, Wenders’in 
diğer filmlerinde olduğu gibi hüzünlü duygusal resimlerin/mizansenlerin 
oluşturduğu görüntülerden oluşmuştur. Ancak bu kez peep-show’daki 
“görüntü” iletişimsizliğin ve yalnızlığın yanında iletişime ve birlikteliğe 
de aracı olur. Ama filmin sonunda karakterlerin (Travis-Jane) başlangıçtaki 
“durum”ları değişmez, yolculukları devam eder. Diğer Wenders filmlerinde 
olduğu gibi, seyirci için de açık uçlu bir sondur bu. Film biter, film 
karakterlerinin ve hikayenin akışı/yolculuğu seyircinin zihninde devam eder.
 Nastassja Kinski’yi 1974’te “Yanlış Hareket” (Falsche Bewegung) 
filmiyle sinemayla tanıştıran Wenders, Paris-Texas’ta ‘Jane’ rölündeki 
Kinski’nin yüksek performansının da katkısıyla uluslararası platformdaki 
yerini sağlamlaştırmıştır.3

 Filmde Travis’in Jane ile –ya da kendi kendisiyle- “yüzleştiği” 

3 Film 1984 Cannes Film Festivalinde en iyi film ödülü olan ‘Altın Palmiye’yi kazanmıştır.



kebikeç / 29   2010

228

peep-show’da karşısındakini göremeyen Jane’dir aslında. Kinski’nin filmin 
bu sahnesi ile ilgili açıklamaları bir anlamda Wenders’in oyuncu ve mekan 
kullanımındaki yetkinliğini göstermektedir: 
 “...Oldukça tuhaftı tabi. İnsan yalnızca kendini görüyor ve kendisiyle 
konuşuyormuş duygusuna kapılıyor. Ama bu sahneyi böyle filmde görüldüğü 
gibi çekmemiz çok yararlı oldu, çünkü insan kendini dış dünyadan bütünüyle 
yalıtılmış hissediyor. Konuştuğum kişiyle karşı karşıya oturmaktan çok daha 
derin bir iletişim biçimi olduğu duygusuna kapıldım zaman zaman.” (Çeviren 
Dinçel 1985: 91) 
 Kinski’nin bu oldukça zor sahnede kusursuz oynadığını belirten 
Wenders, filmin unutulmayan bu görüntülerinin nasıl elde edildiğini şöyle 
anlatır:
  “...Ancak bu sahneleri çekmek oldukça zordu, çünkü aynanın 
bir yüzü diğer yüzünden iki üç kat daha fazla ışık istiyordu. Bir yığın spot 
lambası getirdik ve küçük kabin cehenneme döndü. Ayrıca çekimin tamamı 
bitmeden bu sahnelerin herhangi bir örneğini görmemiz de mümkün değildi. 
Ama Robby bu riski göze aldı. Oyuncular için de oldukça heyecan verici bir 
durumdu: Nastassya içerden kamerayı göremiyordu. Tıpkı peep-show’daki 
gibi yalnızca kendini görüyordu. Sahne sekiz dakika sürüyordu ve bu bizim, 
kameraya her seferinde yeni bir kaset takmamız demekti... Peep-show’daki 
son çekim günümüzdü, ertesi gün Houston’a dönmek zorundaydık! Son 
bölümü çekmeye başlayınca elimizde yalnızca dört kaset kalmıştı ve sahneyi 
tek bir açıdan çekme dışında olanağımız yoktu. Bütün bunlara ek olarak bir 
de zaman ve parasal nedenlerle tek bir sözcüğü bile değiştirememe çılgınlığı. 
Aynı zamanda özellikle Nastassya için çok güç ve çetin bir sahneydi. Üç kere 
çekimi kesmek zorunda kaldık ve geriye yalnızca tek bir kasetimiz kaldı. Bu 
kaseti filmde görebilirisiniz. O tek ve son sahnede Nastassya kusursuz oynadı. 
Nerdeyse komaya giriyordum...” (Aktaran Künzel, 1986: 141-142) 
 Wim Wenders’in “Avrupa/Amerikan tarzı” diye adlandırdığı film 
yapım tarzlarının bir potada başarıyla kaynaştırıldığı “Paris-Texas”, aynı 
zamanda yönetmenin ‘eski dünya’sı ile ‘yeni dünya’sı arasındaki “uyum”un 
filmidir. Ancak oyuncu ve teknik ekibin performanslarının sonuna kadar 
zorlandığı bu filmin yapım süreci maddi açıdan da Wenders’i oldukça 
yormuştur. Wenders bu filmden sonra Amerika’dan ayrılır, Almanya’ya döner:
 “Bu aşk/yol filmini gün yüzüne çıkarmak epey zaman aldı. Üç yıl sonra 
kendimi ve şirketimi (Road Movies) ayakta tutabilmek  için bir şeyler yapmak 
zorunda kaldım..Böylece ‘Wings of Desire-Berlin Üzerinde Gökyüzü”nü 
gerçekleştirdik..’Dünyanın Sonuna Kadar’daki rüya ögeleri büyük ölçüde bu 
filmden beslenmiştir.” (Antrakt Sayı 10: 53)

             Sonuç
 II. Dünya Savaşı sonrası 2. kuşak (Yeni) Alman sinemacıları ile aynı 
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dönemde ilk filmlerini çeken Wim Wenders’in filmlerinde -bu yıllarda etkisini 
güçlü biçimde hissettiren- Amerikan kültürünün önemli bir yeri vardır. 
Ayrıca Wenders’in sinemasal kişiliğinin oluşumunda 68 kuşağı, Genç Alman 
Sineması, Münih Sinema Okulu, IDHEC, Paris Cinematheque’i, Henry 
Langlois, Peter Handke, Yasujiro Ozu, Antonioni, Coppola gibi isimler/
yönetmenler/kurumlar ve toplumsal süreçler etkili olmuştur. Müzik üzerine 
de yazılar yazan ve rock müziği filmlerinde yoğun biçime kullanan Wenders 
aynı zamanda bir fotograf sanatçısıdır.
 Yol filmleriyle ve duygu yüklü sinematografisiyle bir göçmen 
sinemacı olarak Wim Wenders, 1967’de başladığı sinemasal “yol”culuğuna 
günümüzde de devam etmektedir. 1990’lara kadar farklı ülkelerde (Almanya, 
Amerika, Avustralya, Portekiz, Japonya...) yaptığı filmlerdeki öykü, tema, 
karakter ve görüntü dünyası birbirine benzer yapıdadır. Bu benzerlik özellikle 
yönetmenin “yol” temalı filmlerinde daha yoğun hissedilir.
 Duygusal açıdan içine dönük, umutsuz, gezgin ruhlu karakterlerin 
rock müzik eşliğinde ve zamanın akışında yaptığı sonu belirsiz yolculuklar 
bir bakıma Wenders’in kendi iç dünyasına yaptığı bir gezintidir. Filmlerinin 
kişiselliğini gerçeklikle kurduğu ilişkiyle de pekiştiren Wenders’e göre 
“Gerçek bir öyküde söyleyecek şeyleriniz vardır, ama formüllere dayanarak 
bir şey anlatamazsınız, bir şeyleri ancak tekrar edersiniz. Dolayısıyla sinemada 
bir öykünün varlığına dayanan klasik yaklaşım, bugün gereksinimini 
duyduğunuz yeni yaklaşım olarak ele alınabilir” (Antrakt Sayı 10: 56) 
 Filmlerinde genel olarak ‘zamanın akışına saygılı’ bir kurgu anlayışını 
benimseyen Wenders’in son yıllarda Amerikan ticari sinema uylaşımlarına 
daha yakın bir tavır sergilediği söylenebilir. Bu da yönetmenin Avrupa (auteur) 
ile Amerikan (ticari) sineması arasında kalan melez bir yaklaşım ve sinemasal 
tarz benimsediğini göstermektedir. Bu anlamda “Sırlar Oteli” (The Million 
Dolar Hotel-2000) önemli bir örnektir.
 Tamamen ticari sinema kalıplarına uymasa da bu yıllardan itibaren 
Wenders’in ironik biçimde daha önce karşı koymaya çalıştığı duruma 
düştüğünü, yani bir anlamda Amerikanlaştığını söyleyebiliriz. Yönetmenin 
bir söyleşide bu bağlamda aşağıda yer alan görüşleri, Wenders sinemasının 
seyri hakkında önemli ipuçları vermektedir: 
 “Bunların hepsi geçmişte kaldı; ben artık ‘auteur’ bir yönetmen 
değilim. ‘The Million Dolar Hotel’de biz üç kişilik bir ekiptik; ki bu ‘auteur’ 
sinemasının tam zıttı. Ama bu görüş bir şekilde Almanya’da kalakaldı; 
‘Wenders eski bir auteur yönetmenidir…’ Şirketleri birleştirdik çünkü sinema 
da sürekli değişiyor ve burada insanın karşına çılgınca bir şans çıkıyor, ön 
saflarda bu devrimde yer almak.” (Derleyen Ertan, 2000, 68)
 ‘Amerikan kültürü bilinçaltımızı yağma etti’ diyerek ilk dönem 
filmlerinde, Amerikan kültürünü bireyler arasındaki iletişimsizliği körükleyen, 
insani değerleri yok eden bir olgu olarak yansıtan Wenders’in şimdi aynı 
‘yağma’da ön saflarda yer almak istemesi düşündürücüdür. Bu durumda 
Wenders’in sinemasal yolculuğunda tıpkı filmlerindeki gibi, sonu belirsiz 
mecralara sürüklenme riskiyle yüzleşebileceğini söyleyebiliriz. “Palermo’da 
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Yüzleşme”nin seyirciden ilgi görmemesi ve sinema çevrelerinden aldığı 
olumsuz eleştiriler bu riskin gerçeğe dönüşebileceğini göstermektedir. 
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Özet: Bu çalışmada Wim Wenders sineması, içinde oluştuğu dönemin tarihsel, 
politik, kültürel etkenleri ışığında ele alınmıştır. Sinematografisinde önemli bir yer 
tutan yol filmleri road movies)  ve yolculuk temaları Wenders’in ilk filmlerinden 
günümüze kadar gelmiştir. Yönetmenin bu yaklaşımını ikonografisinden mizansene, 
karakterlerinden olay örgüsünün gelişimine kadar, filmlerinin biçimsel ve içeriksel 
yapısında gözlemlemek mümkündür. Bu bağlamda Wim Wenders sinemasını, ‘zamanın 
akışında’ ya da boşlukta, rock müzik eşliğinde gezinen; topluma yabancılaşmış, arayış 
içindeki karakterlerin/yolcuların duyarsızlık, iletişimsizlik ve Amerikan kültürü 
etkisindeki yollarda/mekanlarda geçen sonu belirsiz hikayelerine ait hüzünlü duygu 
resimleri olarak özetleyebiliriz.

Anahtar sözcükler: Wim Wenders,  Alman Sineması, Yol filmleri, Kütürel 
Yabancılaşma.
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“From ‘Paris-Texas’ to ‘Palermo Shooting’:
Wim Wenders Movie in the Course of Time or

‘Road Movies’ Along With Rock Music”

Abstract: In this study Wim Wenders movie has been examined under the light of 
historical facts together with political and cultural factors of that time. Road movies 
and traveling plots which take an important place in the cinematography of Wenders 
have come until today. It is also possible to observe the director’s approach towards the 
films from the iconography to the scenes, together with characters and development 
of story line in terms of figural and contextual structure of his films. In that regard we 
can summarize WimWenders movie as gloomy emotional pictures of ambigious road 
stories of alienated and undetermined characters/travellers, idling with rock music 
in the course of time in stolidty and miscommunication with the influence of the 
American culture.

Key words: Wim Wenders, German Movie, Road Movies, Cultural Alienation.


