
ürkiye’deki tarihçilik bambaflka bir fley. [Mesela] Osmanl› arflivlerinin
nas›l iflledi¤i [gibi] Ama [dünyada] tarihçili¤in genel problemleri, bir
tak›m haritaland›rma problemleri. Bu video ile alakal› bir fley, söyle-

yece¤im fleylerle de alakal›. Mesela, bir arkeolo¤un, bir tarihçinin, bir iklim bi-
limcinin, ki bunlar›n da tarihi var, [verilerinin], bunlar›n üst üste konulmas›n-
da bir problem var. Yani bir tarafta antropoloji, etnoloji gibi sosyal bilimlerin
di¤er dallar›n›n, öte tarafta tarihin toplanabilir verilerinin haritalar› farkl›.
Tarihçileri okurken özellikle, bunlar›n dramas› ve üst üste konulmas› eksik
bir yön gibime geldi hep. Bunu görüp, bence çok baflar›l› bir tarihçilik yapan,
bütün ideolojik çarp›tmalar›yla birlikte, Ortaça¤ Avrupas› etraf›nda yo¤unla-
flan Annales Ekolü belki biraz bunu delerek, bu haritaland›rmay› denedi.
Özellikle Montaillou Köyü.

fiimdi oradaki kay›tlar, bir taraftan kiliseye, engizisyona aittiler. Cathar-
lar üzerine sald›r›ld›¤›nda, Montaillou Köyü kitab› standart bir [örnek], bili-
yorsun; ama gerçekten o hayat›n içine kadar erifliyor. Yani [mesela] evlerini
nas›l yap›yorlard›, ki flu anda benzeri köyleri da¤larda bulabiliyorsun, Piren-
ne Da¤lar› üzerinde. Yani, hâlâ ifllerli¤i olan bir mimari ve bunu bir arkeolo-
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jik haritayla üst üste koymaktaki baflar›. [Bu] Ladurie’in (Emmanuel Le Roy
Ladurie) esas baflar›s› gibi görünüyor. Bir köyün bütün bir hayat›n›n ak›fl›n›
bunun içerisinde kaydetmifl, yeniden kaydetmifl oluyorsun; yani rekonstrüksi-
yon biraz öyle bir fley. Yeniden kurma biraz öyle bir fley. Bu yeniden kurma ne
ifle yar›yor? Ayna ifline yar›yor. Bizim için bir ayna. 

‹kinci bir fley [var], tarihçilerin edebi roman yazmaya giriflmesi gibi vahim
bir durum ile epeydir karfl› karfl›yay›z. Bir semiyotikçinin roman yazmaya ya
da fliir yazmaya çal›flmas› gibi bir fley; tarihçinin ifli bence o de¤il. [Bu] roman
içinde derleyip toparlad›klar›n›, arflivlerini, kafas›ndaki arflivini diyeyim, bir
tür oyun haline sokmak.

fiimdi videoya buradan geçece¤im. Video yeni bir ayg›t, kendi tarihi de var.
Yeni bafllam›fl. Yirmi y›ld›r, videografi yirmi-yirmi befl y›ld›r, kay›t üzerine,
kay›t ifllemi yaparak çal›flan bir [süreç] haline geldi. Esas olarak televizyona
ba¤l› bir fley; yani bir kamera ve bir televizyon. 

fiimdi yirminci yüzy›l›n gelece¤e b›rak›labilecek bir tarihini de sinema ve
video yüz y›ld›r oluflturuyorlar. Yani flöyle bir fley diyebilirim, video, sinemaya
ek olarak her fleyin kaydedilebildi¤i bir ortam› do¤urmufl görünüyor. (...) Ha-
ber filmlerden bafllayarak ya da egzotik görüntülerden bafllayarak bir kay›t
süreci bafllatm›flt› zaten; ama seçenekleri daha dar idi. Yani kiflisel dünyan›n
içerisine öyle kolayca, “pat” diye girebilecek bir ortam› yoktu: Sinema pahal›
bir endüstri; kimya ve kozmetik sanayine ait. 

Videonun bu serbestli¤i flunu getiriyor; kendisinden önceki bütün imaj bi-
çimlerini, üstelik text biçimlerini de, metin biçimlerini de yeniden kaydedebi-
lir; yani içine alabilir, yeniden düzenleyebilir, yeniden montajlayabilir, koya-
bilir ve bunlar›n videografik bir arflivi her an oluflturulabilir. Bunun örne¤ini,
ondokuzuncu yüzy›lda foto¤rafla do¤an sanat tarihi veriyor. Sanat eserlerinin
foto¤raf›n› çekebiliyorsun, ondan sonra da yaz›nsal bir ortama döküp, üzerle-
rinde tart›flabiliyorsun. ‹flte bir tarafa Rönesans’› koyuyorsun, [Rönesans’›n]
perspektife dayal› resmini; ondan sonra renge dayal› emprestyonist resmi ve
aradaki fark› tart›flabiliyorsun. 

Video bunu her fley üzerinde yapabilecek bir cihaz; çünkü bir sürü multi
medyay› ça¤›r›yor; yani textin, sözün, sesin, görüntünün istedi¤in anda kat-
man katman örülerek girebilece¤i ve salt akademik de olmas› gerekmeyen bir
tart›flmay› içinde yürütebilece¤in bir ortam sanki. Bu ortam›n yeterince fethe-
dilmifl oldu¤unu bence söyleyemeyiz. Sanki videonun yeni do¤mufl muamelesi
görmesi de daha do¤ru olur, henüz [bir yönü yok, buna] videocular bir yön ve-
recekler veya kazand›racaklar. Henüz flimdiden baz› üsluplar ve baz› yeni
imaj tipleri üzerine araflt›rmalar yap›l›yor. 

8

kebikeç / 24 • 2007



Salt teknik olarak de¤il, este-
tik, yani genel olarak videografik
demek istiyorum, video üzerine
düflünmek. ‹stersen bakabiliriz vi-
deoda baz› fleylere, daha sonra.
Mesela bizim Angela’n›n (Angela
Melitopoulos) baz› çal›flmalar› ba-
na yeni bir imaj tipi, videografik
bir imaj tipi ça¤r›flt›r›yor; ya da
1970’li y›llardan itibaren Go-
dard’›n, salt ucuzlu¤u bab›nda ya
da Fransa’da film yapamad›¤› için
de¤il, televizyon ve video üzerinde
çok fazla durmaya bafllamas›; ken-
disi klasik bir sinemac› olmas›na
ra¤men. Bu konuda çok fazla eli-
tist olmak istemiyorum; yani vide-
onun bütün özelli¤i, son derece ki-
flisel bir kullan›ma sahip olabilme-
si, günlük hayat›n her an kaydedi-
lebilir olmas›d›r. 

Ben videoyu bir belge cihaz diye düflündüm; yani bizzat kendisi, do¤al ola-
rak belgeleyen. Bu flöyle bir fley: Sinema üzerine foto¤raf üzerine tart›flan ço-
¤u kifli (...), André Bazin gibi teorisyenler hep vurgulam›fllard›. Foto¤raf ile re-
sim aras›ndaki radikal ayr›m nedir? Birincisi bunlar›n, foto¤rafla bafllayarak,
kamerayla bafllayarak, psikolojik olarak hissedebilece¤iniz teknik imajlar [ol-
mas›]. Bir foto¤rafa bakan 1830’lu y›llarda, ne düflünmüfltür gibi biraz ilkel bir
psikoloji ile deflebilirsin meseleyi. Herhalde bir flaflk›nl›kt›; çünkü gerçekli¤in
bir temsili de¤ildi art›k bak›lan fley. Bir ressam araya girmifl de¤ildi, bir f›rça,
bir düflünce araya girmemiflti; gerçekli¤in iziydi. [Gerçekli¤in] s›fatlar›ndan
birisiydi. Bu bambaflka bir duygu verecektir insana, keza sinema da öyle; ya-
ni foto¤raf›n yetkinlefltirilmifl ve hareketlenmifl olan, hareket kazanm›fl olan
hali [sinema]. Video bunlar›n hepsini de üst üste kaydedebildi¤i için, al›nt›la-
yabildi¤i için, bir al›nt› cihaz› olarak en geliflmifli gibi görünüyor. Digital imaj-
lar ise videografik imajlar bence, çünkü henüz interface ile, bu ara yüzle [ara-
c›l›¤›yla] videografik bir ekrana ba¤l›y›z. 

fiimdi bu teknik dedi¤imiz imajlar›n psikolojisinden daha ötede bir fley de
var. Herhalde o da bizzat kendilerinin belge oluflturmalar›. (...) Teknik imaj-
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lar, foto¤raf, yaklafl›k iki yüz y›ld›r; yani sinema yüz y›ldan fazla ve video elli
y›ld›r diyelim (televizyonu da birlikte sayarsak), bunlar imajlarla, textlerle,
yani neyi çekiyorlarsa onun dolays›z bir belgesini oluflturuyorlar; ama belge-
sel demek bu de¤il. Çünkü do¤alar›nda var; bu ayg›tlar›n do¤alar›nda, kayda
ba¤l› olarak belge olma niteli¤i var. Belgesel bunun ötesine geçmek demek. Bir
belgesel yapmak belgeleri dizmek ya da arflivlemeden ibaret de¤il; bunlar›n
ötesine geçerek onlara bir fley söyletmek. Bir tür rekonstrüksiyon yine; bir tür
yeniden kurma.

fiimdi bütün bu cihazlar hep reprodüksiyon olmakla elefltirildiler. Foto¤raf
mesela hep bununla elefltirilmifl bir fley. Kameray› do¤rulttu¤unda, hangi ka-
mera olursa olsun, videografik, foto¤rafik ya da sinematografik kamera, bun-
lar önlerine geleni kaydediyormufl gibi görünüyorlar; ama [bu] hiçbir zaman,
mucitleri taraf›ndan dahi ta bafltan düflünülmüfl olmuyor. Bir sanat ya da bir
düflünme biçiminin bunlardan do¤abilece¤i [bafltan düflünülmüfl olmuyor]. 

Video için de keza öyleydi; çok kiflisel olmas› çok yüzeysel olmas› manas›na
gelecekti ilk bafllang›çta. Sineman›n do¤uflunda, bir merak konusuydu, bir e¤-
lence; ama sinemaya bafllang›çta hiçbir bilimsel ya da estetik de¤er yak›flt›r›l-
m›fl de¤ildi. Ne Lumière kardefller taraf›ndan [ne, Edison taraf›ndan]. Edison
yap›m›n› bile, ki mucitlerinden birisidir, sürdürmek istememiflti. (Lumièreler-
le birlikte, kineteskop diye bir alet yapm›flt›) Bundan ne sanat ç›kar[d›] ne de
baflka bir fley; çünkü hareketin rekonstrüksiyonuydu. Foto¤raf keza ta baflta,
bir an›n ya da bir sürecin anlar›n›n diyelim, tespiti idi, fixe edilmesi idi; yani
bir tür reprodüksiyonuydu. Ama bir süre sonra büyük foto¤rafç›larla karfl›lafl-
maya bafllad›k; yani [foto¤raf›] teknisitesinden ba¤›ms›zlaflt›ran, buna estetik
de¤erler, moral de¤erler de dahil olmak üzere, afl›layabilen [foto¤rafç›larla].
Sinema bir süre sonra, 1910’lardaki montaj sayesinde, yani düflüncenin devre-
ye girifli sayesinde, endüstriyel diyebilece¤imiz bir sanat haline dönüfltü. Vi-
deo ise, belki, bir tür post-endüstriyel diyelim, bir yap› ya da bir ayg›t kuru-
yor.

Bunu biraz açmak gerekirse, bu post-endüstriyel niteli¤ini, birincisi sine-
ma kadar… fiöyle bir fley diyeyim: Her ayg›t, yeni do¤du¤unda, kendisini ba-
¤›ms›zlaflt›rmak istiyor ötekinden. Yani ilk sinemac›lar›n bütün derdi “foto¤-
raftan farkl› olarak ya da tiyatrodan farkl› olarak, temsilden farkl› olarak ya
da resimden farkl› olarak ne yapar›z?” idi. Videocular›n ise sinema ve televiz-
yonla ba¤lant›lar› biraz öyle bir fley; ama video esas›nda asla kiflisel bir fley de-
¤il durufl itibar›yla. Teknolojik fleceresini ç›kar›rsan, televizyondan do¤mufl;
yani sinemay› mahvetmifl olan ayg›ttan do¤mufl, onun bir parças›, onun kad-
raj›na mahkûm; ama televizyonu da çok küçümsememek gerekiyor. Birincisi
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flöyle bir fleydir ki, sinemadan çok farkl› olarak, ço¤uldur televizyonculuk.
Kurgucusunun, kontrolörünün, kameraman›n›n her zaman göreli bir ba¤›m-
s›zl›¤› olur bir televizyon tayt›nda; yani sinemada yönetmen üzerinden daya-
t›lm›fl olan hiyerarflik yap› televizyonda o kadar güçlü de¤ildir, olamaz zaten.
Dolay›s›yla kameray› ba¤›ms›zlaflt›rmak için, televizyon kameras›n› ba¤›ms›z-
laflt›rmak için bu cihaz›n arkas›na bir fley yerlefltirmek; bir bant, manyetik bir
bant yerlefltirmek videoyu do¤urdu, yetmiflli y›llar›n bafllar›nda. Daha önce
yoktu böyle bir fley; naklen yay›nd› sonuçta; ya da filmler gösterilirdi, daha ön-
ce çekilmifl olan filmler, sinema filmleri aktar›l›rd› televizyon yay›n›nda. So-
nuçta kamera böyle bir fley haline geldi; yani elinde tafl›yabilece¤in. 

Sineman›n bafllang›çta bir mahkumiyeti olan bir özellikti, kameran›n hem
kaydetmesi hem de ayn› ayg›t›n göstermesi, gösteriyor olmas›. Sinema daha
sonra bundan koptu, kopmak da istedi. Kameray› ba¤›ms›zlaflt›rmak, projek-
siyondan ba¤›ms›zl›laflt›rmak [istedi]. Videonun projeksiyonu televizyon oldu-
¤u için projeksiyon her yerde var, her zaman mümkün. [Videoda] kamera ne-
yi çekiyorsa onun projeksiyonunu yapabiliyorsun ve her an her yerde yapabi-
liyorsun. Sineman›n bafllang›çta kendisi için handikap gibi görüp aflm›fl oldu-
¤u fleyi video bizzat kendi tan›m› gibi edinmeye bafllam›fl görünüyor. 

Videonun gelifltiricileri, kompozatlar› diyelim, neler? Birincisi, diyece¤im
ki, çok özel olmas›, private anlam›nda söylüyorum; yani kiflisel, kifliye ait, özel
görüntüleri saklamas› gibi bir fley. Bu tabii hemen videonun geliflimindeki ilk
dönem feminist sanatç›lar›n rolünü [akla getiriyor], 1970’li y›llardaki ifllerini
hat›rlat›yor: “Televizyonun ve sineman›n dünyas›ndaki kad›n imaj› de¤il bi-
zim private imaj›m›z, kendi imaj›m›z. Video ile kendi vücudumu bir tür etki-
leflime sokuyorum. Hem elimde tafl›yabiliyorum hem s›rt›m› çekebiliyorum.” O
s›rt, entertainment endüstrisi taraf›ndan sunulmakta olan s›rt de¤il asla; ya-
ni videonun ça¤›rd›¤› fley [s›rt]. Dolay›s›yla videonun biçimlenmesinde video-
art, video-sanat denilen fleyin biçimlenmesinde bu ilk feminist öncülerin bü-
yük bir rolü olmufl. Bir kad›n meselesi haline gelmifl bafllarda. Tabii bu face
kuflaklar boyunca dönüflüme de u¤rad›. 

Birinci kompozatta “bunu görüyorum” [var]; videonun içinde her zaman va-
rolan bir dürtü bu. ‹kincisi, böyle bir fley ayn› zamanda teknik araflt›rmalar›
da dürtüyor. Teknik derken, teknisiteyi hiçbir zaman estetik bir prosessin
uza¤›nda görmüyorum tabii. Mesela burada fley var: Sineman›n içerisinde son
zamanlarda, yani video öncesi son zamanlarda sanki bir beklenti do¤maya
bafllam›fl. Bu, bir zaman› ortadan kald›rma beklentisi. 

Sinema bafllang›çta Deleuze’ün dedi¤i gibi, bir filmin bafl›ndan sonuna ka-
dar, hareket arac›l›¤›yla zaman› dolayl› olarak yaflat›yor ya da kuruyor. ‹flte
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anlat›lan bir zaman, anlatan
bir süre (?), iflleri, montajla
s›çramalar›; zaman içerisin-
deki s›çramalar ya da me-
kan içerisindeki yer de¤ifltir-
melerle zaman fonksiyonu-
nu yarat›yordu. Böyle kurul-
mufl bir fleydi; dolay›s›yla
eylemlere dayal›, aksiyonla-
ra ve reaksiyonlara, durum-
lara ve durumlar karfl›s›nda
bireylerin ya da toplulukla-
r›n verdikleri tepkilere da-
yal› bir sinema vard›. Bu si-
neman›n alt›n ça¤›yd›; ye-
dinci sanat oldu¤u, Lenin’in
davet etti¤i sinema, bütün
iyi filmleri ve kötü filmleriy-

le birlikte Hollywood, büyük Hollywood rüyalar› filan. 
Ondan sonra bu k›r›ld› deniyor; en basit nedeniyle, y›k›m içersindeki bir

Avrupa ya da Amerikan rüyas›n›n sonu diyelim. Bütün bunlar›n aksiyona da-
yal› filmi krize sokan ve krizde tuttu¤u bir durumda [art›k] insanlar eylemle-
riyle dünyay› kolay kolay dönüfltüreceklerini düflünmüyorlard›. Dolay›s›yla
eyleme dayal›, eylemsel dönüflümlere dayal› bir sinema çöktü. Bu çöküfl hali-
ni halen yafl›yoruz. 

Dolay›s›yla sinema bu aksiyonu çözmeye giriflti. Baflka bir zaman anlay›fl›
pefline düfltü diyebiliriz; zaman› farkl› alg›lamak, kendi içerisinde zamana bir
de¤er atfetmek ve günlük zaman›n, gezintisini diyelim, haritas›n›, baflka bir
mant›kla kurmaya bafllamak; hatta mant›ks›zca kurmak: Tarkovski’nin film-
lerini seyredebilirsin. 

Bunun videoyu da bekledi¤ini düflünüyorum; çünkü video sinemadan fark-
l› olarak bafllang›c› ve sonu olmas› gereken bir yap› sunmak zorunda de¤il. Ya-
ni video gezmeye b›rak›labilir, çekmeye b›rak›labilir olan bir ayg›t, bir cihaz ve
bafl›nda bir kameraman›n da durmas›na ihtiyaç yok; yani sürekli olarak takip
edilmesine ihtiyaç yok. Kendi bafl›na ifllemeye b›rak›labilir, kendi güzergah›n-
dan seyretmeye b›rak›labilir bir cihaz. Bu ise zaman›n farkl› bir fonksiyonu-
na, yeniden üretilmesi diyelim, [karfl›l›k geliyor]. 

‹lk video eserleri, feministlerin yan›nda, Zen üzerine takm›fl olan, Zen’e
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takm›fl olan [Bill Viola]d›r. Bunlar çok uzun videolar, video bantlar ve seyre-
dilmek için de¤il illa ki; arada bir bakmak ya da orada durmas› için [kaydedil-
mifl] video bantlar. Videonun kuruluflunda en bafltan itibaren, nüve halindeki
videonun beklentilerine ve sineman›n beklentilerine verebilece¤i baz› cevaplar
var. 

Üçüncü nokta, sanki kolayl›¤› videonun; video bantla üretilebilir olan iflle-
rin. Birincisi çekimdeki kolayl›¤›. Bunu bir tarafa b›rak›rsak, yani bunu zaten
biliyoruz; ikincisi editingdeki kolayl›k; flimdi zaten sineman›n editingiyle,
montaj›yla neredeyse birleflmifl durumda. 35 mm çekiyorsun ya da digital ka-
merayla çekiyorsun videoda kurgunu yap›yorsun, 35 mm’ye yeniden bas›yor-
sun. Ama burada bir handikap, belki videoda afl›lmas› elzem olmayan; yani ki-
flisel dedi¤im, öyle tan›mlad›¤›m videoda afl›lmas› çok elzem olmayan bir so-
run var. Özellikle bu editing konusunda video ile sinema aras›ndaki yaklaflma
bir tür kolayc›l›¤a yol aç›yor. Sinemac›lar için tabii bu. Sinemay› çok kolaylafl-
t›r›yor, efektler filanlarla, videoda çok do¤al olan [fleylerle]. Ama belki daha
fazla insan›n yer almas›n› açan, oralara girmesinin [yolunu] açan. Coppola’n›n
dedi¤i fley do¤ru: “Her fliflman genç k›z eline kamera al›p sineman›n Mozart’›
haline geldi¤inde bu ifl bitecek; sinema dedi¤imiz fley bitecek ve video ça¤›na
geçmifl olaca¤›z.” Bunu Coppola söylüyor. 

-  fiimdi burada akl›ma ilk söylediklerin geldi: Video her fleyi belgeleme ye-
tene¤ine sahip, her fleyi kaydetme yetene¤ine sahip. Sinema çok daha zor ba-
flar›yor bunu. Peki bu her fley, her fleyin de pazar ürünü olmas›n› kolaylaflt›r›-
yor mu?

Hay›r. fiimdi, mübadele ile fleyi ay›rdediyoruz tabii, piyasadaki mübadele
ile imajlar mübadelesini ay›rdetmek gerekiyor. Pazardaki mübadele bir eflde-
¤erler sistemi ya da varsay›lm›fl bir eflde¤erler sistemi üzerindedir. Niteliksel
olarak birbirinden çok farkl› fleylerdir: imajlar› takas edebilirsin ya da olsa ol-
sa yayabilirsin; ama mübadele edemezsin. Bir manas› yoktur bunun. Bir video
eserinin sat›lmas› ne demek? Televizyonda gösterilmesi demek. Biraz bu tür
piyasa meselelerine girersek, bir sinema eseri önceden sat›lmak zorundad›r,
nereye sat›lacaksa, önceden sat›lmak zorundad›r. O yüzden iflte [gösterim] sa-
lonuna kadar varan tröstler, zincirler var. Tröstlerle bafllad› bu ifl; sonra anti-
tröst yasalar›yla salonlarla [prodüksiyon] ayr›ld›. Prodüksiyon flirketleri ayr›l-
mam›fllard› 1920’lerde; krizden sonra Roosvelt ay›rd›, tabii ABD’de, anti-tröst
yasalar›n› devreye soktu. 

Sinema gibi örgütlenmedi¤i aç›k videonun ve kapitalizmin içerisinde vide-
ografik imajlar nas›l dönüp duracak? Televizyon arac›l›¤›yla, baflka bir yolu
yok. Yayg›nlaflmas› da bence televisual ortamda gerçekleflecek. Her evde tele-
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vizyon var, birincisi bunu düflünmek gerekiyor, dolay›s›yla yay›l›m› çok daha
rahat. A priori varsay›yorsun. ‹kincisi, yap›ld›ktan sonra, yani ürün ortaya
ç›kt›ktan sonra yay›labiliyor video; bu flans› var. Salt yay›l›m üzerine temelle-
nen bir dolafl›m tasarlayabiliyorsun. Bu onu tam bir entelektüel üretim hali-
ne getiriyor, sinemadan farkl› olarak. 

Entelektüel üretimin özelli¤i bir beyinden ç›kan›n yay›labilir olmas›; tek
bir beyinden. Bireysel olanda belirip, kiflisel olanda belirip yay›labilmesi; iflte
sinema ta bafltan beri kiflisel olam›yor. En büyük yönetmenin bile dev bir eki-
binin olmas› gerekiyor. Hep autheurlerin damgalar›ndan filan bahsedilir, ama
ben baflar›l› bir autheur kuram› bilmiyorum. fiimdiye kadar, autheurler üzeri-
ne dayal› bir sinema, autheurografi tart›flmas› asla (...) En kötü kuramc›l›k
tarz›d›r autheurler üzerinden, yarat›c›lar üzerinden; bir kiflisel eser, bir yara-
t›c› üzerinden temellenmifl sinema kuramlar›. 

Videoda bunu yapabilirsin art›k. Bafl›ndan sonuna kadar ürün tek bir kifli-
ye ait olabiliyor, tek bir kafadan ç›karak yay›labiliyor. Bu flu demek; birincisi,
yay›lmas›yla ilham verebilir, baflka eserlerin üretimini dürtebilir. Yeniden
üretim ve orada ç›kan, orada ç›kabilecek yenilikler çerçevesinde ve o temel
üzerinde yayg›nlaflabilir. Üçüncüsü, unutmayal›m ki entelektüel tüketim... tü-
ketim kötü bir laf, çünkü tükenmiyor. Tarde’›n dedi¤i gibi, bir kitapla bir i¤ne
ayn› biçimde üretilmez ya da ayn› biçimde yay›lmaz. Ayn› biçimde tüketilmez.
‹¤neyi kulland›¤›nda tüketmiflsindir, elmay› yedi¤inde elma gider, yani dest-
rüktiftir; y›k›c› bir tüketime sahiptir. Oysa ki, ekonomi-politikçiler hep fleyi
model olarak al›rlar: ‹¤ne fabrikas›n›. Ama “bir kitap nas›l üretiliyor” dedi¤in-
de baflka bir ekonomi-politik model kurmak zorundayd›. Bu entelektüel üre-
tim dedi¤imiz ya da günümüzde önerilen gayr-i maddi emek problemati¤in ta
kendisi sanki.

- fiöyle bir fley demek mümkün mü? Video hareketli görüntüyü entelektüel
üretime konu/malzeme yapabildi ya da bu potansiyele sahiptir.

Tabii. Do¤rudan do¤ruya [içinde] tafl›yor. Bir de “hareketli görüntünün öte-
sinde ne var” sorusunu sorduracak: Sinema videoyu beklediyse gizil olarak,
yani video ile üretilebilecek sinema, sineman›n o kriz döneminde hep beklen-
diyse video da bir fleyler bekleyecektir kendi hesab›na. Nedir bekledi¤i? Bence
kolektif imajlar, yani imajlarla gerçeklefltirilebilecek, paylafl›msal olan, sürek-
li yeni katk›lara olanak sa¤lay›c› bir geniflleme, yayg›nlaflma tarz›. Kötü bir laf
belki ama, ben buna imajlar›n demokratizasyonu diyorum. Bu çok güçlü bir bi-
çimde, sineman›n bafllang›çlar›nda, Dziga Vertovlar taraf›ndan ortaya at›lm›fl
bir fleydi. Ayn› zamanda televizyonu da, üstelik enteraktif bir televizyonu da
beklentileri aras›na alm›fl olan, 1920’li y›llardaki o ak›m diyordu ki: Sinema
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bir kameradan ibaret gibi gösteriyor bize kendini; ama kamera çok karmafl›k
bir fleydir, bir kolektiftir diyordu. Bütün derdi fluydu: Sovyetlerin konstrüksi-
yonu döneminde, kuruluflu döneminde imajlar üretimini bir haberleflme, bir
tür iletiflim, ama kolektif bir iletiflim nesnesi ya da arac› haline getirmek. Bu-
nun için programlar filan düflünüyordu; okullarda sinema e¤itimi gibi. O s›ra-
da sinemadan baflka bir ayg›t yok, cihaz yok; ama bu tam anlam›yla videonun
beklentilendi¤i bir fley. Vertov’un önemi, çok gizil [olarak], sineman›n baz› dö-
nemlerinde ortaya ç›kan etkilerinden geliyor. Kendi filmlerinin baflar›s›n› bir
tarafa b›rakal›m; çünkü bafllang›çtaki idealler çok büyüktü sinema için. Ei-
senstein, “beyne vurdu¤u darbeyle insanlar› düflünmeye zorlayacak, kitleleri
düflünmeye zorlayacak, kitlelerin hayat›n› do¤rudan konu edinebilecek, kitle-
leri varoluflun ajanlar› haline getirebilecek, dönüfltürecek bir sanat” [diye dü-
flünüyordu]; bu, Holywood’da baflka bir versiyon tabii. Fransa’da baflka bir
[versiyon]; yani çok büyük bir güven vard›. Hem özgüven hem de sinemaya gü-
ven. Bu güven, dedi¤im gibi ‹kinci Dünya Savafl› ile birlikte kayboluyor, orta-
dan kalk›yor. Vertov da bu güvene sahipti. Tabii Stalin ile çok iyi uzlaflamad›
bu bak›fl tarz›. Formalizmle suçland›, bilmem nelerle suçland›; ama çok ciddi
etkileri oldu [sinemaya.] Birincisi belgesel sineman›n bulunufluyla alakal›;
ama bundan çok daha önemlisi “sinema verite”, politik sinema diyelim, üzerin-
de çok büyük etkileri oldu. Esas büyük etkisinin, ta bafltan beri sanki Ver-
tov’un beklentilerinden birisi olan video ve video teorisi üzerindeki etkileri bü-
yük oldu. E¤er varsa böyle bir fley, oldu¤u ölçüde, teorisi yap›lm›fl oldu¤u ölçü-
de ki pek az yap›lm›fl oldu¤una inan›yorum, [videonun] üzerindeki etkileri bü-
yük oldu ve Vertov’dan videocular›n ö¤renece¤i çok fley var. Hatta, sinema
arac›l›¤›yla elde etmeye çal›flt›¤› imajlar›n günümüzün videografik imajlar [ol-
du¤u söylenebilir]. Buna karfl›n örne¤in Eisenstein’›n, o dönemde Vertov’a
karfl› zafer kazand›¤› söylenecek olan Eisenstein’›n o büyük kurgu ilkeleri gü-
nümüzde daha çok reklamc›lar›n kulland›¤› montaj anlay›fllar›, ilkeleri. Ver-
tov sinemay› bir arfliv olarak düflündü gerçekten; ama salt kay›t üzerinde de-
¤il, montaj üzerinde de duran bir arfliv. Vertov’a yönelik ilk elefltiriler çok ka-
rakteristikti. Birincisi, diyorlard› ki, “bir taraftan kurgu yap›yorsun, yani
imajlar› kurguluyorsun ve poetik dizgeler, sistemler haline getiriyorsun, m›s-
ralar kuruyorsun; ama bu realiteden uzaklaflmak de¤il mi? Seninki bir Kino-
Pravda, Sine-Pravda, Sine-Hakikat yaratmaya çal›fl›yorsun.” Pravda gazete,
biliyorsun; “bu da görsel gazete, görsel dille oluflacak bir gazete ve kolektif ka-
t›l›m› olacak bir gazete. ‹flte bu Sine-Gazete, Sine-Pravda bununla bir çeliflki
oluflturmuyor mu, sen bir taraftan da montaj yap›yorsun?”. “Ama bir gazete-
nin mizanpaji” diye cevap veriyor, “bir kurgu gerektirmez mi? Bir kadrajlama

15

‹majlar›n DemokratizasyonuBAKER



gerektirmez mi? Bir seçim
gerektirmez mi ve bir man-
t›k ve bir poetik, estetik bir
kayg› gerektirmez mi?” Po-
litikas› biraz buydu Ver-
tov’un; videocular›n ger-
çekten bu konuda çok ö¤re-
necekleri var; yani montaj
ile gerçek aras›nda bir çe-
liflki görmüyordu; ya da
gerçekli¤in yans›t›lmas›
aras›nda diyelim. Derdi re-
alizm filan da de¤ildi, çün-
kü biliyordu ki sinema re-
alizmden en uzak olan fley-
dir. 

Bu [kadar] kaba deme-
yeyim, sosyalist gerçekçili-
¤i bir tarafa b›rak, ondan
önceki klasik realizm. Kla-

sik realizm flöyle bir fleye dayan›r bir taraftan, düflünürsen, gerçekte olmufl
olanlar› anlatmak demek de¤il realizm, gerçekçilik yani; naturalizm do¤ay›
anlatmak demek de¤il ya da. Ondokuzuncu yüzy›l roman›n›n nas›l iflledi¤ine
bakarsan, fleyi görürsün, [yap›lan] bir öyküye, öykü tümüyle fiktif de olabilir,
bir zaman ve co¤rafya vermek. Keza naturalist edebiyat da böyle bir fley tabii.
Sinemada bunu aflan bir realizm kayg›s› ortaya ç›k›yordu; çünkü sinema daha
poetik; daha çok imajlarla, ritmlerle iflledi¤i için, ölçülerle ya da ölçüsüzlükler-
le diyelim, tercihe ba¤l›. ‹flleyebildi¤i için fliire daha yak›n romana oldu¤una
göre. K›s›tlar› olmayan bir fley, o yüzden ilk sinemac›lar zaten evrensel görsel
bir hiyeroglif kurmaya çal›flt›; görüntülerin dili. Daha sonra devam ederiz… 
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