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dikdörtgen; bir sürü fley k›m›ld›yor ama bu hareketler kiflilerin

Bunun mümkün oldu¤unu keflfettikleri andan itibaren, bu fikri bir

“Ortak bellek, tarih yazarlar›ndan
daha az güvenilir de¤ildir.”

hareketleri de¤il, bir kütlenin hareketleri. Yani bu insanlar yaln›zca

özgürlük olarak kabul ederler ve kendilerini çöle, verimli topraklara

mücadele etmiyorlar, Musa’n›n onlara getirdi¤i fikri anlamaya

de¤il ama çorak çöle atmaya ve kenar›nda yaflad›klar› Nil’den

çal›fl›yorlar, o fikre direniyorlar, onu reddediyorlar, onu kabul ediyorlar,

kopmaya karar verirler, onlara – bugün hâlâ yap›lageldi¤i gibi –

onu geri çeviriyorlar, sonunda aldat›l›yorlar. Ama onlar yaln›zca

güneflte kurutarak gübre ürettikleri balç›¤› veren Nil’den.

flark›c›lar, hep oradalar, ifadeleri partisyonlar›ndan ve yapt›klar› iflten

Güzel bir günde, Harun’un cesaretlendirmesiyle, Musa’n›n fikrine bir

– notalar› a¤›zlar›ndan ç›karmaktan, yani zor bir partisyonu

nevi karfl› ç›kar hale gelirler, bu bir yandan olumlu ama yine de köleli¤e

söylemekten, hem de hiçbir jest ya da ifade eklemeden söylemekten

dönüfl oldu¤u için olumsuzdur, ve ayr›ca sonunda öte tarafa

ibaret olan ifllerinden – do¤uyor.

geçmeleri gerekirdi ama film o noktada biraz gevflektir, belli bir flekilde
aç›l›r ve Musa’n›n Harun’u iflin d›fl›nda b›rakt›¤›n› ve hatta kumlar›n

Mücadeleden bahsediyorsun. Filmin içinde dile gelen bir hak davas›

içinde ba¤layarak safd›fl› etti¤ini gösterir: Di¤er kavimlerden 3000

Albert Cervoni: Michel Rafaelli’nin teatral mizansenine, dekorlar›na ve

korosudur. Ve dahas› onlar›n aras›na flark› söylemeyen figüranlar da

oldu¤unu söyleyecek olursak, bunun dolays›z bir flekilde aktar›labilir

kifliyi öldürten Musa iktidar› gerçekten eline geçirmifltir.

kostümlerine bak›ld›¤›nda senin daha a¤›rbafll› bir tav›r tak›nd›¤›n

kar›flm›flt›r.

oldu¤una inan›yor musun?

‹ncil metninde yazan da budur. Ancak dönüflünden ve Alt›n

söylenebilir mi?

Biz kendimizi alt› s›ral› bir çeflit dikdörtgen oluflturan flark›c›larla

Buza¤›’dan haberdar olmas›ndan sonra, Harun ona flunlar›

s›n›rlad›k: sopranolar, mezzo sopranolar, altolar, tenorlar, baritonlar,

Kelimenin modern anlam›yla bir hak davas› yok, ama yeni bir fikre

söylemeye çal›fl›r: “Buyruklar›n yaln›zca bir imajd›r, fikrin bir

Jean-Marie Straub: Hay›r. En az›ndan ondan daha fazla rengimiz var.

baslar. Tüm bunlar, bir blok oluflturuyor, gerçek bir kütle. Buna

direnme var. Sonradan bu yeni fikrin kabulü sözkonusu, ve ard›ndan

parças›d›r.” Ve o, orada onlar› yok etmez. Alt›n Buza¤›’y› ortadan

Burada bir de¤er yarg›s› öne sürmek sözkonusu de¤il. Ama yaln›zca

karfl›l›k, yine de filme giren birtak›m kifliler var, bunlar köylüler. Onlar

da reddi, ve bu yeni fikrin kendisinin afl›labilir oldu¤unun ve yeni bir

kald›ran Musa olmas›na ra¤men kazanan Harun’dur, ama daha

beyazlar, siyahlar ve pek çok turuncu renk üzerine çal›flsa da renk

ne flark›c›lar, ne de kütle oluflturan bir koro, onlar ba¤›fl yapmaya

zulme yöneltebilece¤inin keflfi. Bu, H›ristiyanl›¤› ortaya ç›karan fleydir.

sonra bir kopufl olur ve bu, yaln›zca konuflmalar›n oldu¤u üçüncü

kullan›m›nda soyut ve geometrik. Bizimki bir renk kar›fl›m›, kostümleri

gelen kifliler ve Katolik kiliselerinde rastlan›lan türden jestler

Yani, nerede sona erdi bu tanr›lar? Bafllang›çtaki tektanr›l›l›k fikrini

sahnedir. Burada Musa Harun’un mahkemesini gerçeklefltirir, ve

topra¤›n üzerine koyduk, kendi üzerimize, bir beyaz›n yan›na asla

yap›yorlar. Burada, baflka bir fley devreye giriyor, film sallanmaya

Engels mükemmel bir flekilde inceliyor, ve ondan önce de Hegel. Bu

Harun hapse at›l›r, eli kolu ba¤lan›r, hareket edemeyecek duruma

baflka bir beyaz koymad›k.

bafllad› bile. Ama bu koro, tepki veren ve Musa’n›n fikrine karfl›

devrimci bir fikir, bu söz da¤arc›¤›n›n artmas› de¤il, gerçekten

getirilir, ve böylece Harun’u safd›fl› eden Musa’n›n halkla hiçbir

Oyuncular jestlerle oynam›yorlar. Koroysa orada duran bir blok,

mücadele eden ve sonras›nda onu kabul eden, ve aldat›ld›¤›n› bir

devrimci bir fikir. Ama bu, bir süre sonra yeni bir zulüm halini ald›,

iletiflimi kalmaz; demek ki halk›n kendi meselelerine sahip ç›kmas›

hareket halindeki veya savafl›m halindeki bir kütle, yani bir radyo

parça fark eden bir kütlenin fikriydi, her ne kadar bu bir özgürleflme

çünkü bu tekrar tekrar bafltan bafllar, ve herfleyin ötesinde bu fikir

gerekti¤ini anlamas› ve kendine ne yukar›dan ne de peygamberler

korosu. Temel prensip bir radyo korosu seçmekti, belirli ifade

fikri, ve devrimci bir fikir olsa da, ve k›y›s›nda yaflad›¤› ve her geçen

onlara peygamberler taraf›ndan ve Harun arac›l›¤›yla iletilmifltir: Fikir

veya tanr›lar arac›l›¤›yla d›flar›dan gelen bir güç yaratmas›, herfleyi

al›flkanl›klar› olan, hatta en az›ndan el kol hareketleri al›flkanl›klar›

gün büyüyen, çoklaflan firavunu temsil eden taflk›n çoktanr›l›

Musa’dan gelir, ona da yukar›dan gelmifltir, herfleye ra¤men yine de

kendisinin yeniden türetmesi ve afla¤›dan gelen bir güç bulmas›

olan – örne¤in koro elemanlar›n›n “çöle do¤ru ileri” diyerek sahnenin

gelenekten bir kopufl olsa da. Baflka türlü nas›l anlatabilirim

bu yaln›zca yukar›dan gelmez, kald› ki Musa bunun flahsi fikri

gerekmektedir.

dip taraf›na do¤ru koflmalar› – bir opera korosu seçmemekti hakl›

bilmiyorum.

olmad›¤›na ve bunu ‹brahim, ‹shak ve Yakup’tan, yani babalar›ndan

olarak. Birinci plandaki papaz onlara “deliler, çöl sizi doyuracak”

Ayr›ca, bir baflka fikir daha var. Temel prensip figüranlar eklememekti,

ald›¤›na dair ›srar etmektedir. Ama bunu aktaramaz, çünkü koroyla,

Filmin bu noktadan yola ç›karak “ahlakç›n›n filmi” olarak elefltirilmesini

diye ba¤›r›r, onlar da birinci plana koflarlar yeniden, tüm bunlar belli

yaln›zca flark›c›lar› göstermek, insanlardan oluflan, flark› söyleyen ve

halkla iletiflim kuramaz, o halde bir arac›ya gereksinimi vard›r, ve a¤z›,

nas›l karfl›l›yorsun? Ahlak› yükselten de¤il ama ahlakç›, ki ikisi

belirsiz flark› söylemeye çal›flarak gerçekleflir. Bu bir opera

bundan baflka bir fley yapmayan, ve küçük hareketlerle devinen bir

belirtti¤i gibi, Harun’dur. Herfleye ra¤men, bu onlara d›flar›dan gelir.

birbirinden çok farkl›.
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Marx büyük bir ahlakç›, ahlakç›lara karfl› de¤ilim; kendimi Marx olarak

ortadan kald›rmak ve geri püskürtmek denenmifltir.” Ama bu Freud’cu

bireyinkine daha yak›nd›r. S›n›f çat›flmas›na inan›l›r ya da inan›lmaz.

Bu oyuncular tam olarak ayn› anda iki cümle söylüyorlar: Kimse

görmüyorum, ben küçük saf bir adam›m, diyelim ki ahlak dersi

bir hipotez, belki de do¤rudur.

Tarihsel nesnellik yoktur. Schönberg’in fikri tam da yerleflme fikrinin

ötekinden daha uzun de¤il; bunu sessizce söylüyorlar, ve flu anlama

veriyorum, ama bu idealist bir fikri kullanmak için de¤il, tam aksine.

Ortak bellek, tarih yazarlar›ndan daha az güvenilir de¤ildir, çünkü belki

kendisine karfl›d›r, yaln›zca Yahudi bir devlet fikrine de¤il, ama ayn›

geliyor: “Firavun güçlüdür, biz zay›f›z.” Kelimeler neredeyse

de aksine tarihi yazan ortak bellek yani halkt›r. Günümüzde Tarih’i

zamanda da her türden topra¤a yerleflmifllik fikrine ve bir nevi sürekli

duyulmuyor ama çok iyi biliniyor ki bir yandan bask›n›n nedenini bir

Di¤er bir deyiflle, ‹ncil’i bir fabl olarak m› al›yorsun? Do¤rudan aktar›lan

bireyler yaz›yor: Kim bu bireyler? Egemen s›n›ftan gelen kifliler. Demek

göçebelik fikrine de karfl›d›r.

yandan da sonucunu söylüyorlar, bu çok aç›k, ve tüm diyalektik doku

bir fleyden ziyade bir düflünce ö¤esi olarak m›?

ki tarihi egemen s›n›f yaz›yor: fiöyle demek için Brecht a¤z›yla

Geçmifli bir kalemde silemezsin. Geçmifl oradad›r, ve a¤›rd›r. Belli bir

ve Schönberg’in bütün müzi¤i bu flekilde yap›lm›flt›r; ve sen de bu

konuflan Leçons d’Histoire’›n bankac›s› olmaya gerek yok: Tarih

anda ondan vazgeçilebilir. Schönberg bunun bir k›flk›rtma oldu¤unu

cümleyi duydu¤unda, bir tek kelime Almanca bilmesen bile, ki

‹ncil bir fabl de¤ildir, bir tarih kitab›d›r: Ortak belle¤in ve köleli¤in, ve

kitaplar›n› yazanlar bizleriz, demek ki kendi dünya görüflümüzü

çok iyi biliyordu, sürekli çöle geri dönme ve bir halk›n sürekli hareket

biliyorsun, bu cümlelerden birfleyler anlars›n, her ikisi birbirine

‹srailo¤ullar›n›n toptan göçünün tarihi oldu¤u aç›kt›r. ‹ncil’de üç-dört

empoze edebilmifliz, yani do¤makta olan kapitalizmi, ticareti,

halinde olmas› gerekti¤i fikrinin.

kar›flm›fl olsa da; içinde ne oldu¤unu mükemmel bir flekilde

yüzy›l›n biraraya getirildi¤i art arda gelen katmanlar var, yeni fleyler

demokrasiyi, vs.

Bu güncel hikâyeler anlatan bir film de¤il, iflte bu nedenle hak davas›

hissediyorsun, buna kal›b›m› basar›m, sen istedi¤in kadar aksini

gelince eskilerinin ortadan kalkt›¤›, izlerin silindi¤i Bat› medeniyetinde

Gutenberg yaz›y› icat etti, bu bir ilerlemedir, ve her ilerleme

mefhumu oturmuyor, çünkü bu halk hakk›n› arayamaz, ancak

söyle.

ve tüketim toplumunda yap›lan›n aksine. Halkay› oldu¤u gibi

diyalektiktir: Her ilerleme ‹lerleme’nin bir an›d›r, ama orada birfleyler

direnebilir, mücadele edebilir, reddedebilir, öncülük edebilir, arkadan

b›rakm›fllar: ‹ncil metnini inceleyenler, içinde ‹srailo¤ullar›n›n toptan

de kaybedilmektedir. SSCB’deki traktörler gibi; belirli bir anda

gelebilir.

göçünün befl yüz y›l sonras›na dek giden metinler oldu¤unu

vazgeçilmez durumdayd›lar ama flimdi t›pk› kimyasal gübreler vs. gibi

keflfetmifller: En eskileri anlatt›klar› olaylardan befl yüz y›l sonras›na

traktörlerin de topra¤› tüketti¤i anlafl›ld›. Her ilerleme diyalektiktir: Bir

Ben kiflilerin haklar›n› arad›klar›n› düflünmüyorum, filmin ve senin

kadar gidiyor.

ilerleme kaydediliyor ama birfleyler kaybediliyor, ve yaz› yoluyla tarih

duruflunla ifade bulan bir hak aray›fl› oldu¤unu düflünüyorum.

‹ncil ortak bellekten geliyor, ki bu da gerçek bir ortak bellek ve üstüne

yaz›m› egemen s›n›fa, entelektüellere verilmifltir, yani iktidar

üstlük bir sözel tarih.

insanlar›na, hangi türden olursa olsun! Tarihin yaz›ld›¤› dönemin ya da

Bu, korodur: Ben hiçbir hak aray›fl› dile getirmiyorum, ben küçük

yaratmak gerekiyor. Ayr›ca, bunlar Roma’daki yaflamdan saatler,

an›n iktidar›. Oysa ki sözel bir ortak bellek yine de halk taraf›ndan

burjuvaziye ait bir bireyim ve hak aray›fl›n› d›flavuran ben de¤ilim. Hak

Roma’da halk›n yaflad›¤› mahallelerdeki modern yaflam; Piazza di

Bu herfleye ra¤men, tam da sözel gelenekle, yani belirli bir bozulmayla

yaz›lm›fl bir tarihtir.

aray›fl› ancak proletarya, köylü s›n›f› veya iflçi s›n›f› taraf›ndan dile

Spagna etraf›ndaki mahallelerdeki de¤il, ne turistik mahallelerdeki, ne

gelen bir tarih yazma biçimi.

Tarihi yapan halk olsa da yazan egemen s›n›ft›r. Bu SSCB’de ve

getirilebilir. Ben hiçbir hak aray›fl› dile getirmiyorum.

de dükkânlar›n ve butiklerin oldu¤u mahallelerdeki yaflam; bunlar

Leçons d’histoire’a gelince, Brecht’in metninin içine neden bu çok
uzun araba yolculuklar›n› koydun?
‹zleyiciyi bu denli zor ve al›fl›k olmad›¤› ekonomik söylem ya¤muruna
tutamazd›k, çünkü bunlar okulda ö¤renilmiyor ve dinlenme anlar›

zanaatkârlar›n, evleri y›k›l›p döküldü¤ünden d›flar›da b›rak›lan

sosyalist ülkelerde de¤iflmekte ise de, bu baflka bir tarihtir, ama bizim
Bir de Freud’un hipotezi var, afla¤› yukar› flöyle diyor: “Tarihte, bana

ülkelerimizden olanlar için, kendi sözümona demokrasilerimiz için, bu

Acaba, sahnelemenin aç›k bir flekilde eksiltilmesi tam da bunun

insanlar›n yaflad›¤› belirli mahalleler; sonras›nda Amerikal›lar giriyor

göre, iki Musa varolmufltur, birincisi gelmifl ve kendi tek ve temsil

konuda hiçbir anlaflmazl›k yoktur. Bunu bilmek için Brecht olmaya

tercümesi de¤il mi? Sözü di¤erlerine aktard›¤›n gerçe¤inin?

içeriye, öyle ki merkezî ›s›tma ve asansörler konulunca orada yaflayan

eden tanr›s›n› empoze etmeye çal›flm›fl ve katledilmifl olan, halk›n

gerek yok: Figaro’dan biri bile bunu kabul edebilir. Topra¤a yerleflik

reddetti¤i Musa. Demek ki halk, iyi ya da kötü nedenlere dayanarak

hale gelmifl bu göçebeler daha flimdiden çarp›tmaya bafllad›lar,

Umar›m bu böyledir. Filmi izlerken hissetti¤in e¤er buysa... müzi¤e

hatta bazen befle, asl›nda yoksul mahalleler bunlar. Ve günün belirli

yeni fikirlere karfl› direnmifltir. Onu öldürmüfllerdir, ve sonras›nda ikinci

egemen s›n›fa ait olduklar›ndan de¤il ama yerleflik hale gelmifl bir

duyarl› olmad›¤›n› söyleyerek bana hikâyeler anlatmana ra¤men. Buna

üç saatinde üç mahalle seçtim. ‹lki sabahleyin bir gezi, daha sonra

Musa vard›r ve di¤erinin aksine o, fikrini kabul ettirmeyi baflarm›flt›r,

halktan olduklar›ndan. Birtak›m fleyleri bask› alt›nda tuttular. Buna

inanm›yorum. Müzi¤e benden daha duyars›z olamazs›n. Çünkü ben

ö¤le vaktinde ikinci bir gezi (gezinin ortas›nda bir duvar saati

ve ortak bellekte bu iki Musa yavafl yavafl birbirine kar›flt›r›lm›flt›r,

karfl›n, yazm›fl olduklar› tarih, bir kâtibin yazabilece¤ine veya egemen

gerçekten kendi kendimi yetifltirdim. Bu seslere bilinçsiz de olsa

görülüyor: tam olarak on ikiye on var saat), sonra da üçüncüsü,

çünkü birinci Musa öldürüldü¤ünden, baban›n öldürülmesi fikrini

s›n›fa ya da iktidara ya da iktidara ba¤l› ayr›cal›kl› bir s›n›fa ait bir

maruz kal›yorsun, demek ki diyalektik bir dokuya maruz kal›yorsun.

akflam. Tüm bunlar görülüyor, e¤er dikkat edilirse: Örne¤in üçüncüde,
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insanlar için çok pahal› hale geliyor bu evler, kiralar üçe katlan›yor,
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yafll›lar görülüyor, ve yaln›zca taraçalarda, evlerin kenarlar›nda,

daha çok sokaklarda yürüyerek dolaflt›¤›mdan herhalde, ve arabalar›n

‹lk önce ayn› bankta oturuyorlar, onlar suç ortaklar›, daha sonra karfl›

Tamamen Alt› Gün Savafllar›n› anlat›yor, “L’Unità” hariç neredeyse

bistrolar›n önlerinde oturan yafll›lar de¤il – bunlara bistro denmez

yürüyen insanlar› nas›l rahats›z ettiklerini iyi biliyorum, sürekli park

karfl›ya oturuyorlar, en sonunda da onlar› ay›ran bir masa var, vs... ve

tamam› Arap karfl›t› olan tüm bu kamuoyunu inceliyor ve elefltirerek

çünkü oradakiler Champs Elysées’deki gibi de¤il – ama daha ziyade

etmeleri gerekiyor, kald›r›m b›rakm›yorlar vs. Roma’daki sürücüler her

bu genç delikanl›n›n gittikçe daha çok tiksinti duydu¤unu

k›n›yor ve kendi küçük hayat hikâyesine dal›yor ve orada geniflleyerek

arabalar›n, özellikle de gençlerin kulland›¤› arabalar›n, neredeyse

ne kadar önceli¤i genelde yayalara verseler ve bazen klakson çalmak

hissediyoruz. Bu psikolojik bir film de¤il, ama dipten yeralt› seli gibi

“Neden bir Yahudi devleti? Filistinlilerle birlikte bir Yahudi devleti nas›l

s›y›rarak geçip gitti¤i yol kenar›ndaki, duvar diplerindeki masalarda

yerine befl metre arkadan onlar› yavaflça izlemeyi tercih etseler de, ve

akan ve birden toprak yüzeyine ç›kan bir psikoloji var, ki bu da genç

varl›¤›n› sürdürebilir?” konusunda bir ak›l yürütmeye dönüflüyor. Ve

oturan yafll›lar. Anlat›ma dayal› bir ifllev var burada, bir yabanc› var,

ancak zorunlu olduklar› zaman kald›r›ma park etseler de, baz›

adam›n filmin sonunda patlayan öfkesi.

ayr›ca, tüm bunlar üzerinden ve bunlara gelmeden, ‹talya’da Yahudi

Roma’ya sanki Ortado¤u’ya gelmifl gibi gelen bir Alman oldu¤u çok

yerlerde araba park edecek hiçbir yer olmad›¤›ndan baflka seçenekleri

net bir flekilde hissediliyor.

kalm›yor.)

Öncelikle do¤rudan güncel konular› ve sonras›nda da tarihsel konular›

aras›ndaki ba¤lar üzerine, günümüze veya geçmifle dayanan bir

Orada yabanc› bir dünyan›n, bir nevi Ortado¤u’nun keflfi sözkonusu:

Bu genç adam, günün üç farkl› saatinde, üç farkl› mahallede ve üç

ifllemifl olmanda sistematik bir yöntem görüyor musun?

düflünce sunuyor. Ve bugün daha seyrek olarak üzerine

ilk gezi. ‹kinci gezi: Bankac›n›n ilk sözlerinden ve Leçons d’histoire’›n

farkl› flekilde yükselen bir öfke ve uyanan bir bilinçle keflfetti¤i bu

ilk sekans›ndan sonra. Daha flimdiden ikinci gezi farkl› (farkl›

hayattan kopuk bir flekilde yafl›yor. Bir y›¤›n ev var; çat›lar›n›n

Asl›nda diledi¤im ama yap›m imkânlar›n›n de¤ifltirdi¤i s›ralama

k›lacakt›. Ve bir yandan da, geçmifli anlamak kadar günümüzü

mahalleler), ö¤le vakti, pazar yeri; bunlar hâlâ çok yoksul mahalleler,

üzerlerinden bir mimarinin keflfedildi¤i, tanr›m, buras› Roma oldu¤u

Chronique d’Anna-Magdelena Bach [Anna-Magdelena Bach’›n

incelemeye de ihtiyac›m›z vard›r. fiimdiki zamanda, insanlara zarar

ve flimdiden de¤iflim bafllam›fl, genç adam›n düflünmekte oldu¤u

için alabildi¤ine güzel, ama ayn› zamanda da y›k›k dökük evler oldu¤u

Gündökümü], Musa ve Harun ve Non Réconciliés [Uzlaflmazlar] idi.

vermeye hakk›m›z yok. Olup bitenler üzerine düflünürsek, bu

hissediliyor. Üçüncü gezi: Bu, bankac›ya son bir defa geri dönmeden

için bo¤ucu, ve orada bankac›n›n flu sözleriyle iliflki kurulabiliyor:

Yani güncel filmler ilk iki filmimden sonra gelmeliydi: Birincisi 1750

günümüz hapishanesinin kap›lar›n› açabiliriz.

önce, bu arada o da faflizmin k›y›s›na gelmifl avukat›, yazar› ve

“Küfün yaflad›¤› evlerde oturan insanlar.”

dönemi öncesi Almanya üzerine, H›ristiyan medeniyetinin sonu,

öncesinde de filmdeki di¤er beylerden farkl› bir s›n›fa ait olan köylüyü

Kendi kendimize sorular sormazsak, tüm bunlar bizi ilgilendirmez, ve

insanlar›n henüz kendilerinden hiç kuflku duymad›klar› oldukça kapal›

görmüfltür. O noktada bir tür öfke yükseliyor: Yabanc› farkl›

bence, kendimize sorular sordu¤umuzda, caddenin gösterisiyle de

bir dönem, birtak›m köylü savafllar› olmufltu ama bu henüz burjuva

davranmaya bafll›yor, yol gittikçe k›vr›ml› bir hal al›yor, ç›k›p

ilgileniriz, ve e¤er caddenin gösterisiyle ilgilenmiyorsak, toplum

beyinleri kuflkuya düflürmemiflti, elbette bu kanlar›nda bast›r›lm›flt›.

kurtulmaya çal›flt›¤› bir labirent gibi bir fley oluyor, öfke art›yor, ve

üzerine, içinde yaflad›¤›m›z dünya, ya da tarih üzerine hiçbir soru

Demek ki kendinden kuflku duymayan bir dünyayd› sözkonusu olan.

arabalar›n varl›¤› gittikçe daha fazla hissediliyor ve bu da yolun

sormam›fl oldu¤umuzdand›r ve bu nedenle ne haberlere ne de

Daha sonra, Yahudilerin köleli¤i dönemine ve ‹ncil tarihine do¤ru,

kenar›nda oturan insanlar› rahats›z ediyor. Ve bu koflullar alt›nda

Brecht’in metinlerine ilgi duyabiliriz. O halde, bu araba gezileri bir

daha uza¤a bir dal›fl yapma fikri, ve sonras›nda da art arda güncel

yaflaman›n imkâns›z hale geldi¤i görülüyor.

paylafl›m oluflturuyor. Ben filmlerin tüm insanlar› bir sinemada

diyebilece¤imiz iki film yapt›k. fiimdi yapaca¤›m›z film gerçekten

Ve üstüne üstlük bir kalabal›k var: çal›flan insanlar; mekanik testereler,

birlefltirmek için yap›ld›¤›na inanm›yorum: Bu noktada Brecht’in bir

güncel bir film. Alt› Gün Savafllar›n›n patlak vermesinden yola ç›k›yor,

kundurac›lar›n, iflçilerin, marangozlar›n, do¤ramac›lar›n çekiçlerinin

fikrine geliyoruz: Bir tiyatro piyesi ya da bir film izleyicileri bölmelidir,

‹talya’daki hareketlerin durufllar›n› anlat›yor. Sa¤lam bir tutum tak›nan

gürültüsü duyuluyor. Bu bir sesler ve renkler dünyas›, ama mistik

onlar› uzlaflt›rmamal› ve birlefltirmemelidir. Bir nevi, bilinçlenen o genç

ve ilk iki günün dalgalanmas›ndan sonra kendini yeniden toparlayan

anlamda de¤il ve dahas› bu dünyadan tamamen kopuk bir tip var: Bir

adam›n kafas›n›n içindeyiz (arkas›nday›z ve onu yönlendiriyoruz).

“L’Unità” hariç bütün gazeteler Arap karfl›t› bir histeri sergiliyorlar.

tür akvaryum içindeymifl gibi, o dünyan›n içinden geçiyor, baflka bir

Asl›nda film özünde çok basit. Tüm safl›¤› ve cehaletiyle yaflamakta

Düflünce Floransa burjuvazisinden gelen ve Siena’da ders veren 58

s›n›fa ait olan ve bir araban›n içinde olmas›ndan dolay› etraf›ndan

olan genç bir burjuvan›n bilinç kazanmas›, yükselen ve patlayan bir

yafl›ndaki Yahudi bir ö¤retmen taraf›ndan gelifltiriliyor: babas› avukat,

kopuk bir flekilde yaflayan (arabalardan nefret ederim, belki de

öfkenin hikâyesi. Bankac›n›n son cümlesinden sonra bir öfke

jakoben, mason, faflistler taraf›ndan 1923’te hapsedilmifl; ailenin di¤er

arabam olmad›¤›ndan, hiçbir fley bilmiyorum onlarla ilgili, ama bu

olufluyor, bu genç adam›n son öfkesi ve filmde bu hissediliyor:

taraf›ysa inançl›. Amcalar› onu Sinagog’a götürürlermifl.
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burjuvazisiyle Katolik H›ristiyan olarak adland›r›lan burjuvazi

konufltu¤umuz baflka pek çok fley, çünkü bu da filmi daha güncel
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