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6ZET

<;agda~ kuram film ve izleyici arasmdaki iliskinin karmasikhgirn
kabul eder ve perde ile izleyicinin karmasrk iliskisinin -bilinc ve
bilincalti olarak- tam anlasrlabilmesini tarnsrr. Modern film
kuramlarmda sese yaklasim, klasik kurama gore daha olumlu gozukse
de, temelde eksiklileri ya da yanlishklan icermektedir. Bu cahsma,
modern kuramm sese bakis acisim tarusmayi amaclamaktadir. Klasik
film kurammdan farkh dusunen Metz, Beresson, Doane, Dayan ve
Straub gibi kuramcilarm film ses analizleri cahsmarun cercevesini
olusturrnaktadrr. Walter J. Ong'un belirttigi gibi, iletisim
teknolojisindeki yeni gelismeler ikincil sozlii kiiltiir donemine bir
ge.;;i~i saglarsa, uzun bir gecikmeden sonra film kuramlannda ilgi,
filmin goriintii ve sesden olusan bu heterojen yapisma yonelebilir.

Egcr insenhgui yepisel gelistnesi, teknik gelismcsinc ayak uydurabilseydi,
bulus giiciimiiziin son yiizyi! icinde bizlere sundugu yenilikler, yeseunmtzt
daha kayglSlz ve mutlu kilmeye yarayabilirdi... (1).

Sozlii kiiltiir ve yazmm dusunrne He anlanrn bicimine getirdigi
degisiklikleri inceleyen Walter J. Ong, sozlii kiiltiir olarak tammladigr
konusrna dilinden yazl diline ya da yazrh kiiltiire ve iletisim teknolojisinin
geli~ip, yaygmlasmasryla da baslangictaki sozlii kiiltiir <;:agma yeniden
gecise dikkat ceker.

Seslerin egemen oldugu sozhi kiiltiirde konusma kahplanyla

* Anadolu Universitesi, Apkogretim Fakiiltesi
Aktaran O. Alpoge (1977). Radyo, Televizyon , Radar ilkeler ve
Uygulama. istanbul.
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dusunme ve anlatirn bicimi, toplumun bilinc ve bilincaluru deririden
etkiler. Matbaanm gelisimi ve cok sonrasmi kapsayan bu eyre icerisinde
toplumsal ve dusunsel ya§am isitsel algi uzerine kurulmustur. Ornegin,
gecmisten giiniimiize dek ulasan Turk kulnirundeki Karacaoglan ya da

Dede Korkut destanlan ve Ban kiiltiiriindeki Uyeda ya da Odyseseia
destanlanmn, siirlerin ya da mllzigin sosyal ya§am uzerinde onemli etkileri

olmustur. Aneak, matbaa zamanla isitsel algmm bu iistiinillgiimi silmistir.

Koriusma dilinden yazl diline gecisi sesten gorseI mekana gec;:i§ ile
ozdeslestiren Walter J. Ong, sozlii kiiltiiriin onemini su sekilde belirtir:

"Iletisime hakim olan dil ve dili duyuran tane tane seslerdir, Yalmz
iletisim degil, dusunce de sesle ozel bir bicimde baglanulrdrr. "Bir
goruntu bin kelimeye deger" deyisini hepimiz biliriz. Peki bu onerme

dogruysa bunun bir deyis olmasma ne gerek var? Cunku bir gonintll aneak
belirli kosullarda bin kelimenin yerini tutar ki ° da, gonintiiyll cevreleyen
kelimeleri iceren baglamdrr (2)".

Corsel dusunrneyi pekistiren yazih kultur, buyuden bilime, manuk
oncesinden asamah akilci bilinee ya da Levi-Strauss'un deyimiyle yabaml
akildan eveil dusfmceye gecis olarak nitelenmistir (3). Radyo, tel evizyon,
telefon ya da ses kayit sisternleri gibi, iletisim teknolojisindeki yeni
geli§meler ve degisimler yazih kulturden yeniden sozlii kulture bir

donusumu hazrrlamaktadir. Bu elektronik donusumu ikineil sozhi kultfir
olarak tammlayan Ong, topluluk duygusunu gelistirmesi, ya§anan am
odaklayrsi ve SOZlll kahplan kullarusiyla bu ikineil sozh) kulturun birincil
sozlu kulture sasilacak derecede benzedigini belirtmektedir,

Kulagm listlinliigiinllll yitirilmesi ya da goze teslimi seklinde

yorumlanan yazih kultiirun bu iiStllllliigli, giiniimllze dek surrnustur.
Buhar makinesinin bulunmasmr baslangic kabul eden sanayi toplumunda
sorgulanan akilcihk, deneyeilik, bireycilik, esitlik ya da dernokrasi gibi
kavramlar, klasisizm, rornantizm, naturalizrn, ernpresyonizrn gibi sanatsal
akimlarin ortaya koydugu estetik bakis aC;:ISI ve bunlann sosyal, siyasal,
iktisadi ya§am iizerindeki yansrmalarr, matbaa ile baslayan yazih kfiltfir
evresi icerisinde degerlendirilebilir. 19. yuzyil sonralanna ve 20. yiizYllm
baslarma rastlayan sinemamn icadi ve gelisimi bu evreye rastlar.

2 W.]. Ong (1995). Sozhi ve Yazih Ktilttir. istanbul: Metis Yaymlan, 5.19.
3 A.g.k., 5.43.
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Sinernarun sanat oldugunu kabul ettirmeye calisan ilk film
kuramlan, yazih kultirrun ve dolayisryla gorsel dusunmcnin egemen
oldugu donernde kaleme almrmsur. Bununla birlikte, bicimci ve gerc;;ekc;;i

kuram diyalektigini kapsayan klasik kuram evresinin baslangicmda seslerin
film seridine eszarnanh olarak eslenemernesi, dogal olarak filmde

anlatimm gorfmtii uzerinde yogunlasmasim sagliyordu. Bu nedenle, sessiz
film (gerc;;ekte ses hep vardi: film projektorune disarrdan eslik eden
orkestra, gramafon ya da bir sunucu, filmlerin efekt, muzik ve sozlii
anlatim gereksinimini karsilamaktaydi) doneminde ve ozellikle sesli filmin

baslangicmda, film sesi hakkmda genel dusimcelerin goriintii eksenli,
sinirh, yetersiz ve hatta olumsuz olmasi cok normaldi.

Klasik film kurammm bicimci kurarncilart arasmda onernli bir yere
sahip olan Eisenstein 'm sese yaklasirm, donemin diger kuramcilarmdan
farkh ve hatta modern ses kurammdaki bakisa oldukca yakmdir. Eisenstein

filmde gerc;;egin yeniden yapilandmlmasmdaki gorsel ve isitsel uyaranlann,

izleyici zihninde esit derecede rol oynadigrru belirtir. Kabuki tiyatrosu
ornegini verir: set, kostiim, renk ve ses gibi farkh ogeler, bir butunluk

icerisinde yapilandirrlmazlar (deconstruction) ya da yuksuz (notr)
durumundadirlar. Her oge kendi icerisinde bir anlam biitiinliigiine

sahiptir. Bu nedenle, ses Eisenstein icin bagimsiz bir kimlige sahipti ve ses
goriintiiniin amacma hizmet etmek icin degil, bir anlam yaratmak icin
goriintii ile birlikte vardrr.

Klasik film kurammm gercekci kanadmda yer alan ve sesin filmlerde
kesin kabul gordiigii evrede gorii§lerini yazan Bazin icin ses, sinemada
srmrh bir oneme sahipti; Eisenstein icin ise, degisik uygulama

olasihklarmm bir alarum acmaktaydi. Bazin'in film sesine yukledigi gorev,
"ikincil ve tamamlayici bir rol"diir. Bu bakis aC;;ISI Eisenstein'm cok
gerisine dusmektedir.

Sesli filme gec;;i§ klasik film kurammda bir krize neden oldu.
Acikcasi, sessiz film evresinde gelistirilen ve ozenle hazrrlanmis kuramsal

yapilar, film gerc;;eginin anlasilmasim saglryordu. Sessiz sinemanm buyiik
ustalan, sesli sinema karsrsmda kararsizhga dustuler. Sesli filmin ilk

yrllarmin sanat yonfinden pek de basarih gec;;memesi bu kararsizhgi
artnrdi. Izleyiciler bu yeni bulusu ilgiyle karsilarken, Chaplin, Vidor, Clair,
Pudovkin, Murnau ... gibi buyuk sanatcrlar sesli filme karst ciktilar.
Digerlerinden ayn olarak Eisenstein, Pudovkin, Aleksandrov sessiz film
c;;aglIlln ar tik gec;;tigini ve sesm filmlerde destekleyici bir 1'01
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oynayabilecegini kabul etmislerdir. Ancak, bir film gonintulerine
eklenecek konusmalarm, goruntunim tum degerini ve ozellikle bir
cekimden digerine gecisi yok edecegini one suruyorlardi. Sessiz filmi
doruga eristiren bu sanatcilarin diisunceleri, genellikle kurguya verdikleri
onemden kaynaklanmaktaydi,

Sesli filmin pktlgl diger bir ozellik ise, sessiz film sanaurun
evrenselligiydi. Yalnizca miizik ile ortulmeye cahsilan gorsel yapl, farkh
dillere sahip izleyicilerin filmi anlamalan icin yeterliydi. Charlie ismi,
"Charlot", "Carlina", "Carlos" olarak un kazandi ve esit derecede hepsinin
sevildigi soylenebilir. Farkh dillere sahip izleyiciler icin diyaloglu filmlerin
tatmin edici bir sunum olrnamasi, sessiz filmlerin onernini daha da
arturmaktaydi,

Rudolf Arheim sesin filme kati h mrna en olumsuz yaklasan
kuramcidir. "Film As Art" kitabmm baslangicindaki bir yazisiyla "ilaveden
cok bozulma" olarak tammladigr diyalog hakkmdaki diisunceler'ini acik bir
bicimde ortaya koymustur. Arheim, ses ve goruntunun ayn ogeler
oldugunu ve ikisinin birlestirilmesi halinde, izleyici dikkatinin iki yone
dagrlacagmi one surer. Filmde egemen ogenin goruntu oldugunu ve
filmde sese esit yer verildiginde, hareketin de sim.rlanacagmi
aciklanusurt4).

Sesli filmin ilk yillarmda, klasik kuramm sese karsi olumsuz yaklasan
.kurarncrlarm goni~lerini dogrularcasina, filmler "plaga almrrus birer
tiyatroya (Canned Theater)" donusui. Oyunculann ytiz cekimleri gibi yakm
cekirnlerde krsitlama ve kurgu evresinde de bir yavaslama basladi. Film
icerisindeki konusmalar goruleni tekrarlamakta ve goruntulerin secimi
konusrnalara bagh olarak smirlandmlmaktaydi. Bicimci kuramcilar film
tekniginin temelini kurgu ve yakm cekimlere dayandirmalan nedeniyle, bu
kuramcilar icin sesin kazanctan cok kayip getirdigi soylenebilir, Sesin filme
kauhrmrnn baslangrc evresinde, goruntuler ve hareketten oyku ve role
kayan vurgu, ses ile ogelerini tiyatroyla paylasn (5).

"Hallelujah!" filmiyle King Vidor, sesin filmlerde dramatik bir oge
olarak kullarumma basanh bir ornek verrnistir. Aym zamanda, sessizligin
de dramatik bir oge olarak n asi l kul larnl acagi bu filmde

4 N. Guchan (1981). "Bir Film Kuramcisi: Rudolf Arheim", Kurgu. Eskisehir:
Anadolu Universitesi Ilerisim Bilimleri Fakultesi Yayiru, 4, s.215.

5 J.C. Ellis (1976). A History of Film. London: Loutgetge Limited, s.166.
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tammlanrmsurtfi). Walter Rutman'm "Melodie del' Welt", Pudovkin'in
"Desertir", Clair'in "L'age d'or", ... gibi filmlerle ses film seridindeki yerini
percinlemistir.

Ses c;:agl sirasmda iiretilen modern kuramcilar, atalarmm krizi ile

asla karsilasmadi. Cagdas kuram soyleminde goriintii egernenligi baskin

olsa da, ses acikca reddedilmemekte ve sese olan ilginin hem kuramsal
hem de uygulamada giinden giine artngr gozlenmektedir. Artik, maijinal
olarak sesin, goriinni ile esit statiiyii paylasugr kabul edilmektedir.

Rene Clair gibi ilk film kuramcrlari, goriintiiyle eszamanh sesi bir
anlamda goruntuye hizmet eden bir oge olarak tarumlasalar da ses izine

goriintiiyle esit ve bagimsiz statiiyii vermekte kararsizhk icerisindeydiler.
Ornegin, Clair icin perde-drsi (off-screen) kapanan bir kapmm ya da
uzaklasan bir arabarnn sesi, bir pencereden bakan oyuncunun kederli

yiiziiniin goriintiisiinii tamamlar. Clair'in bu bakis acrsma karsit olarak

Bresson icin ses, goriintiiniin tarnamlayicisi degil onun yerine gec;:endir.
Clair' e gore goriintiiden bagrmsiz ses, perde-disi aksiyonu gosterme

gereksinimini ortadan kaldinr. Bresson'a gore ses goruntuye egemendir ya
da gonintii sese egemendir; ses tek basina aglrla§an ya da kararan bir
goriintiiniin yerine gecebiliyorsa, izleyici icin oncel bilgi kanah olur ve
gerc;:ekte goriintiiniin roliinii ortadan kaldrrabil ir. Bresson'un
"Sinematografi Ozerine Notlar" adh yazlsl incelendiginde, ses iizerine
ifadeleri biraz celiskilidir. Bununla birlikte bu notlar ses izi icin modern

zamanlann bir "Bagimsrzhk Deklerasyonu" gibidir ve Bresson'un filmleriyle
birlesik okundugunda, yarauci ses uygulamalanna yonelik tutarh bir

programl olusturrnaktaydi (7).

Jean-Marie Straub ve Daniele Hulliet "Dolaysiz Ses (Direct Sound)"
adh makalelerinde ses iizerine dusimceleri ozetle su sekildedir: Italyan
film endustrisince gerceklestirilen kayit sonrasi uygulamalara (dublaj)
karsrt olarak ses ve goruntunun es zamanh kaydedilmesi ya da diger bir
deyisle filmlerin sesli olarak cekilmesi gerektigini belirtmislerdir,

Corsel ve isitsel bilgiyi minimuma indirgemedeki Bresson'cu bir

ekonomi ile dublajdan nefret eden Renoir'cu dogrulugun birlesimiyle,
"Not Reconciled (1965) ", "The Chronicle of Anna Magdalena Bach

6 N. Ozon (985). Sinema-UygulaYlml-Sanatl-Tarihi. istanbul: Hi! Yayinevi,
s.184.

7 E. Weis & J. Belton (1985). Film Sound: Theory and Practice. New York:
Colombia Un.Press, s.145.
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(1967)", "Othon (1970)" ve "Moses and Aaron (1975)" gibi Straubs'un
filmleri, ileri miks ve yeniden kayit onceslndeki ilk sesli filmlerin ses
goriinni biitiinliigii ve basitligi He mucadele etmeyi amaclamisur. Renoir

ve Bresson gibi Straubs da ihizyonizmi reddetmistir; ancak, onlar estetik
oldugu kadar ideolojik olarak da bilgilendirici bir isleyisin dismdaydilar.
Amerika ve Avrupa'daki (ozellikle italya'daki) egemen ses kayit

uygulamalan, oykimim uretimi, karakterler ve mekanlar burjuvamn bir
silahi olarak goriilmii~tiir ve dogal olarak bu da yanhstir. Turn sesleri
sonradan kaydeden Italyan sinernasi, dogrudan cekirn mekanlannda
alman sesleri kayit sonrasmda studyo sesleriyle birlestiren Amerikan
sinemasi gibi, Staubs icin her iki yontem de mekan ve ses blltllllillgiinlill

bozulrnasi anlamma geliyordu. Italyan sinernasmda oncelikli olarak cekim
goriin tuleririin sesleri eslenmekteydi: Amerikan sinernasm da ise
dogrudan ve sonradan kaydedilen seslerin birlesirniyle film ya da Oykll
mekaru (diegesis) yeniden yaraulmaktaydi. Dogrudan seslerin bu tiir

kullarnrmyla, her iki uygulama da mekaru degi~tirmekte ya da
donusturmektedir. Onlan dolaysiz ses teknigi ile gerc;:ek mekandaki sesleri
almaya zorlayan Straubs, bozulmamis bir safhga sahip mekan sesinin bir

dokumanter kaydirn gerceklestirir. Dolaysiz ses, burjuva tarafmdan uretilen
dunyayi temsil eden yapayhktan, onlann "oykllierini", "karakterlerini" ve
"mekanlariru" kurtarabilir (8).

Filmde izleyicinin 1'0Iii IC;:Ill, aym zamanda Metz ve Doane.'run
cahsmalarmda da gonilen Straubs'un ideolojik yaklasimi modernisttir.

Straubs'un dublaj uzerine dusunceleri de son derece olumsuzdur; dublaj
yalmzca goriintiiye ihanet etmez, aym zamanda izleyiciyi "saglr ve duyarsrz"
yaparak onlan kandirir. Bu nedenle, dublaj izleyicilerin film izlemedeki
pasif statulerini surdurmelerine yardimci olur. Straubs'a gore dolaysiz
sesler, gerc;:ek mekan biitiinliigiinii saglamakla birlikte, filmi iluzyonist
olmayan bir bicirnde yapilandirarak izleyicinin ozgllrhigiinii de dikkate
alrnaktadir (9).

Klasik kuramdan farkh olarak Metz "i~itsel Nesneler (Aural

Objects)" adh cahsmasmda, sesin nasil deneyimleridigini ya da
algrlandigrm sorgular. Metz'e gore ses, bir nesnenin niteligi ya da ozelligi
olarak algilarur ve nesne olusturdugu sese bagh olarak anlasihr. Bu
nedenle, bir ish k sesi "agac;:lara vuran nizgann Ishgl" seklinde

8 A.g.k., s.146.
9 J.M. Straub & D. Hulliet (1985). "Direct Sound: an Interview With". Film

Sound: Theory and Practice. New York: Colombia Un.Press, s.152.
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tammlanmcaya kadar, tam olarak belirlenemeyebilir. Metz, sesin isitsel bir
nesne olarak, goruntunun statusime benzer sekilde algilanabilir bir
gosteren (signifier) oldugunu belirtir (10). Sesin algilanmasmm dunyasal
bilgilere dayanan bir tarumlama surecinin gerekli oldugunu aciklayan
Metz, seslerin dogrudan algilanamayacagmi vurgular. Metz icin ses, algr sal
bir nesnedir ve sosyal olarak yapilandmlrms butunluktur.

Film sesinin analizinde Metz, birinci ve ikinci derecedeki niteliklere
dayanarak, ses ve goriintii arasmdaki farki belirler. Metz, birinci
niteliklerin genelde gorseI ve dokunma duyusuna, ikinci niteliklerin ise
isitsel ve koku duyusuna ait oldugunu aciklar. Metz'e gore tam bir
tamrnlama, ses ve sesin kaynagmm bilinmesiyle gerceklesir. Kiilturel
olarak (aym zamanda linguistik olarak da) sesin kaynagr nesnedir; sesin
kendisi "belirleyici ozellik (karakteristik) "tir. Kiilturel konumda ses bir
niteliktir. Sesin kaynag; goriHebilen bir nesne oldugundan Metz, sesten
cok gorimtiiye onern verir. Metz, sesin goriintii gibi, perde sirnrlarr
icerisine hapsolmamasmi, turn mekana yayilmasmi ister (11).

Metz sinemada gostergebilimsel <;oziimlemelerin, gorimgiisel
(fenemonolojik) olgulan aciklayamadigim bulur; ornegin, algt nesneler
vasuasiyla surduruliir. Metz'e gore, nesnel belirleyicilerin (gorsel ve isitsel)
neden oldugu oznel duygu, gostergebilimle degil, goriingiibilimle daha iyi
aciklanabilir. Metz, gorsel ve isitsel yeniden uretim arasmdaki farklihgr
ortaya koyar. Metz'e gore gorse! yeniden uretim, ozgiinii gibi aym nitelige
sahip degildir. Bir nesnenin goriintiisii kendisi gibi olamaz. Oysa ki, sesin
yeniden uretimi ozgiinii gibidir; ilke olarak, filmdeki bir silah sesi ile
sokakta duyulan bir silah sesi arasmdaki far-ki kimse
ayndedemeyebilir (12) .

Sesin somut varhgrru kabullenemeyen Metz'in kurammdaki celiski,
gonlntllniin somut ve tamamlanrrus bir ~ey oldugunu, sesin ise yalmzca
goriintiiye bagimh olarak sifatsal terimlerle varoldugunu ileri surmesidir.
Ses de goriintll gibi, bir varliga sahiptir. Kurammdaki diger bir eksiklik ise
sesin yeniden uretimi hakkmdadir. Metz'e gore bir filmde yer alan sesler
ya da efektler, orjinalinin aymsidir. Ornegin, filmlerde gorunnrye eslenen
silahm patlama sesi ile gercekte silah patlama sesi birebir aym degildir.

10 E. Weis &J. Belton. A.g.k., s.147.
11 C. Metz (985). "Aural Objects". Film Sound: Theory and Practice. New

York: Colombia Un.Press, s.157.
12 A.g.k., s.161.
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Filmlerde kullamlan silah patlama sesi biraz tonal acidan kahnlastmlarak
derinlik etkilenir ki -ses sinyal islemcilerden yararlamlarak-, istenilen etki
yaratabilsin. Benzel' sekilde, Orson Welles'in kayith sesi gercek sesinden
oldukca farkhdir. Film sesinde gercegin yamlsamasi yaranhr ki, bu da hie
bir zaman ozgunu ile e§deger olmaz.

Daniel Dayan'da film ve izleyici arasmdaki iliskiyi inceleyerek,
izleyicinin filme kauhrmru bir "dikis sistemine" benzetir ve "varolmayan ya
da hayali kisi" gibi, filmsel deneyimi aciklamada yeni kavramlar kullamr.
Dayan'a gore izleyici bu varolmayan kisinin gorduklerini gorur, ancak
kendisini goremez. Dayan, filmde anlami olusturan "varolmayan kisidir"
del'. Yapisalcihga karsrt fikirleri de tartisan Dayan, "yapmm incelenmesi,
yapl icerisindeki gizli anlamlan arastirmak olmamah" del'. Dayan yaplYl
olusturan ve goriilmeyen surecin incelenmesini ister ve bu gorulmeyen
sureci "fantazmatik vucut" olarak tarumlar.

Resim ve sinemadaki imgelemin rolunu aciklamaya cahsan Dayan,
"Resim ve sinema tarih ve ideolojide birbirlerine bagimlidrr" seklindeki
Schefer ve Oudart'm goru§lerini daha da ilerletir. Oudart, resimin
ideolojinin urunu olan kodlara gore uretilen bir soylem oldugunu ifade
eder. Bu soylern resimin "okunmasmdaki" oznenin rolumi onceden
belirler. Okuma, ideolojinin gut;:lendirdigi ve iirettigi kodlan perdeler.
Okuma sureci -oriceden belirlenen- gercegin yamlsamasirn yaratir ve
ideolojinin kodlarmi -egemen smifm- gizler. Oudart bu sureci "sunum
sistemi" olarak adlandmr (13).

Oudart'm yukandaki goru§unu aciklamak isteyen Dayan, resimin
gorsel soylem icerisindeki iki asamah bir sistem oldugunu ifade edel'. ilk
asama resimdir; ikinci asama ise seyircinin bakis acisidir. Birinci asama
gorulebilir, ikincisi ise gizlidir. Resim izleyicinin bakis acisiyla gert;:egin
yamlsamasmi yaratabilir. Ideolojinin rolii kodlann cahsmasim gizlemek ve
ozrieyi dogal ya da gert;:ek olarak sunmakur. Bu da resmi gercekci ya da
naturel yapar ve ideolojinin rolumi gizler (14).

Dayan sinemanm da resim gibi, aym sunum sistemine sahip
o ldugunu dusimur. Ideoloji surecin gizlenmesiyle olusan sistemi
benimser; izleyici mesajm kendisiyle mesgul edilmemelidir ya da kodlann

13 D. Dayan (1976). "The Tutor Code of Classical Cinema: The Articulation of Body
and Space". Film Sound: Theory and Practice. New York: Colombia
Un.Press, s.444.

14 A.g.k.• s.441.
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duzenlenisinin farkmda olmamahdir. Dayan, klasik anlati filmlerinde
cekirnlerin her zaman birisinin bakis acrsi tarafmdan sunuldugunu
belirtir. Cekimin bakis acrsirun, cekimler arasi olusan araligm
kapatabilecegi -dikis sistemi- Dayan'm kurammin temelini olusturur. Bu
kapatma sureci kodlan gizler ve sinemada ideolojik etki icin mesaj
iiretmeye izin verir.

Dayan filmlerin algrlanmasmda sesin rolunu aciklamada gUl;luk
cekmektedir. Daha dogrusu filmin anlarrum olusturrnada sesin rolunun
olmadigmi varsayar. Dayan'a gore varolmayan ya da hayali kisinin yalmzca
gozleri vardir, kulaklari ise yoktur. Bu hayali kisi anlami yalmzca gorerek
yaranr ve ses izinden etkilenmez. Doane da Dayan gibi benzer gerekce ile,
filmde sesin algrlanabilmesi icin bir vucuda gereksinim duydugunu
be1irtir. Doane'nm burada belirttigi vucut filmin gorsel yaprsrdir. Ozetle
Dayan'm goru~leri, film kuramlannda isitsel algrya ya da sese yaklasmun
tek tarafh ve tamamlanmamis oldugunu yansitmaktadir.

Marry Ann Doane "The Voice In The Cinema: Articulation of Body
and Space" adh makalesinde, genis bir ideolojik yapl icerisinde film
sesinin yerini tammlamaktadir. Sessiz ve sesli filmi karsilasnran Doane,
sessiz filmlerin bir anlam butunlugu sagladigm; belirtir. Oyuncular
konusmasa da onlann vucutlari, yuz ifadeleri ve mimikleri vasrtasiyla
diyaloglar gorselle~tirilir. Potansiyel olarak sesli film bu butunliigii tehdit
eder. Sesli film ile sinema artik, "heterojen materyaller" iizerine -bu
goriintii ve sesdir- dayanmaktadir ve bu ikilik dikkatlice gizlenrnedikce
heterojenligin al;lga cikma tehlikesi vardir. Bu nedenle ses, bir butunluk
duygusunu koruyabilmek icin goruntu ile "evlenmeli"dir (15).

Dudak senkronu (Lip-Sync) perde uzerinde goriilebilir bir varhgm
konusmasmi pekistirmek icin gercekte, goruntii ve ses yapismdan ibaret
olan oyuncunun butiinlugunu garanti eder. Ust-ses (voice-over) ise
viicudun iluzyonumsu butunlugunu farkh bir bicimde ortaya koyar.
Konusma perde arkasmdan ge1se bile, gorunmeyen gorseI bir mekana
aittir. Ses uygulamalan bu ikisini birlestirrneye ya da butunlestirmeye
cahsir. Perde disi ses hayali olarak tasvir edilen bir karakter ile baglantih
olarak dogallasir ve anlan yaplsmm bir parcasidir ya da herseyi bilen bir
anlanci seklinde geleneksellesmistir.

15 E. Weis &J. Belton. Ag.k., s.147.
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Dayan ve Doane'mn film kuramma yeni bakis a<;:ISI ve kavramlar
kazandirsa da, film sesine yonelik gorii~lerinde bazi eksiklikler vardir. Ses

uzerine Doanc'rnn gorii~lerinin temelini Dayan'rn dusunceleri olusturur.
Dayan filmde anlam olusturrnak icin, bir varolmayan ya da hayali kisiye

neden gereksinim duyuldugunu tam aciklayamaz. Gercek yasamda algmm
yetkili krlmrnasmda hayali bir kisiye gereksinim duyulmaz. Bir filmi

anlamlandnrken neden baska birisinin gorii~iine gereksinim duyulsun?
Ornegin, bir aga<;: goriildiigiinde onun aga<;: olup olmadigrru anlamak iciri
baska birisine gereksinim duyulmaz. Dayarr'm hayali kisinin yalmzca
gozleri vardir, kulaklan ise yoktur. Bu hayali kisi anlarni yalmzca gorerek
yaranr ve ses izinden etkilenmez.

Ses teknolojisindeki gelismeler, film sesinin anlamini gizlemek ya da
nesne ile onun sunumu arasinda algilanan mesafeyi indirgemek icin bir

girisim olarak gorillebilir. Boylece, Doane'mn "fantazmatik vucut" seklinde

dile getirdigi seyi koruyan bir varhgm iluzyonunu yaratabilir. Ayru
zamanda, sesli film ii<;: farkh uzap kullarur; oykii mekam (diegesis), perde

ve sinema salonu- inkar etmeye cahsrr; klasik kuram, ii<;: mekan arasmdaki
potansiyel cansmayi onlemeyi amaclar. Yine de film goriintil ve ses olarak
heterojen materyallerin birlesiminden olusur. Klasik ses uygulamalan bu
he terojenligi gidermeye ya da butunlestirmeye calisir. Modern ses
kuramlan ve uygulamalan bu iliizyonumsu butunluge saldirarak, filmlerin

bastrrrlrrus ataerkil poli tikasrrn belirleyen egemen ideolojinin
pckistirilrnesini onleyebilir (16).

Filmde klasik anlatrya ya da klasik Hollywood film yaplm gelenegine
karsi t olarak bir yapl geli§tiren <;:ogu Avrupa ve Ucuncu Dunya film
yapirncrlari -bunlann basmda Godard gelir- film yaplm ve sunum
sistemindeki "burjuvarun algr sal ideolojisinin" yikilrnasi icin yeni
denemeler, arayislar ve duzenlemeler gelistirdiler. Bu nedenle, film sesine
klasik anlayistan farkh yaklastilar, Coruntuve hizrnet etmek yerine sesin
bagimsiz kirnligini kabul eden bu yapimcilar, ses ve goriintii biitiinliigiinii

bozarak -heterojen yaplp- elestirel olamayan tuketim hazzmdaki izleyicinin
konurnunu cdilgenliktcn etkenlige yoneltmek icin gap'ct gosterdiler. Klasik
film yapml geleneginin disma cikilmasinda ses, filmin haz verici ihizyonist

yaplsllll krrrnada aktif bir rol oynamrsur. Bu anlamda, modern ya da
elcstiiel film yapimlarrnda scs, goriintiilerden bagnnslz ve onernli bir
gorev ustlenir ve bu da modern ses kurarrnmn ilgi alarum olusturmaktadrr.

16 E. Wcis &.J. Belton. A.g.k.• s.147.
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