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Huzursuz edici, kışkırtıcı ve sarsıcı filmleriyle tanı-
nan Michael Haneke, filmlerini Almanca, Fransızca 
ve İngilizce başta olmak üzere farklı dillerde çeken 
çokdilli ve çokkültürlü bir auteur sinemacıdır. Onun 
filmleri, ana akım sinemanın egemen uylaşımlarına 
meydan okurken bir yandan da izleyicinin alıştığı 
seyir deneyimini ters yüz edip onu, film izleme sıra-
sındaki konumu ile ilgili sorgulamaya iter. 

Sinema için çektiği ilk filmi Yedinci Kıta’dan (Der 
Siebente Kontinent - The Seventh Continent, 1989) 
son filmi Aşk’a (Amour, 2012) kadar tüm filmografi-
si boyunca Haneke, şiddet, medya ve ekran kültürü 
eleştirisi, iletişimsizlik, modern Batı toplumu, burjuva ailesi ve burjuva değer-
leri ile ahlâkının sorgulanması, Avrupa uygarlığının iç çelişkileri, sömürgecilik 
ve ötekilik gibi temalar üzerinde durur. İzleyiciye, alıştığı ve beklediği yanıtlar 
ile mutlu sonları vermez; aksine, onları sorular ve yanıtlar üzerinde düşünme-
ye zorlar. Bu bağlamda Batı medeniyetinin düşünsel ve davranışsal arkaik arka 
planını eleştirel bir biçimde sorgular ve sorgulatır. 
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Öz
Haneke Huzursuz Seyirler Diler
Nilgün Tutal Cheviron’un editörlüğünü yaptığı ve kolektif bir çalışmanın ürünü olan Ha-
neke Huzursuz Seyirler Diler adlı kitap,  huzursuz edici, kışkırtıcı, sarsıcı filmleriyle tanınan 
Michael Haneke’nin filmlerini kapsamlı bir şekilde incelemekte ve çok boyutlu okumalar 
sunmaktadır. Kitapta Haneke sineması farklı açılardan analiz edilmektedir.

Abstract
Haneke Huzursuz Seyirler Diler (Haneke Wishes Us Disturbing Watching)
Edited by Nilgün Tutal Cheviron, Haneke Huzursuz Seyirler Diler, a collection of essays, 
offers extensive analysis and multi-dimensional readings of the films of Michael Haneke, 
who is best known for disturbing, provocative, shocking films. In this book, the cinema of 
Haneke is analyzed from different angles by different authors.
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Filmlerinde modernist ve post-modernist unsurları harmanlayan Haneke, bu 
yönüyle tüm dünyada akademisyenler, sinemayla ilgilenen profesyoneller ve 
sinema izleyicileri için özel bir ilgi alanı oluşturur. Haneke sinemasıyla ilgili 
literatür artmakla birlikte, Nilgün Tutal Cheviron’un editörlüğünü yaptığı ve 
kolektif bir çalışmanın ürünü olan Haneke Huzursuz Seyirler Diler, Türkçe 
yazılmış, kapsamlı ve çok boyutlu okumalara olanak veren önemli bir ilk kitap 
niteliğinde.

Nilgün Tutal Cheviron, Aydın Çam, Bermal Aydın, Umur Bedir, Merve Kurt, 
S. Ruken Öztürk, Vehbi Görgülü, Oya Kasap ve Ömer Faruk’un yazılarıyla 
katkıda bulunduğu bu derleme kitap, Haneke sinemasını, hakikat, sinemasal 
bakış ve haz, aidiyet ve ötekilik, sömürgecilik ve etno-merkezcilik, gerçeklik 
yanılsaması, ölüm ve yaşam, akıl ve akıldışılık, rasyonalize edilemeyen şid-
det, modern toplumun çelişkileri ve uygarlığın huzursuzluğu, modern ailenin 
çözülüşü, yalnızlık ve iletişim kurmanın güçlüğü, sınıf ve kimlik meseleleri, 
arzu ve cinsellik, kadın ve erkek temsilleri, medeniyete içkin olan şiddet ve 
vahşet, insanın sonluluğu, sevgi ve aşk konuları temelinde ele alıyor. İncelenen 
bu başlıklar, Haneke sinemasındaki tüm filmler üzerinden yapılan çözümle-
melerle irdeleniyor. Böylelikle Haneke, huzursuz seyirler dilerken; kitap da 
okuyucusuna çok katmanlı ve derinlikli okumalar sunuyor. 
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Hareket-İmge, tahmin edilenin aksine, bir felse-
fecinin kendi argümanlarıyla sinemayı ele aldığı, 
ona dışarıdan baktığı ve onu araçsallaştırdığı her-
hangi bir “film çalışmaları” kitabı değildir. Deleu-
ze, muadili sayılabilecek benzer çalışmalarda ya-
pıldığı gibi sinemayı kullanarak, felsefi, toplumsal 
ya da ideolojik çıkarımlarda bulunmaz. Onun öz-
günlüğü, doğrudan sinema adına ve sinema ile dü-
şünmesindedir. Felsefecinin sinema çalışmalarının 
Türkiye’deki araştırmacılar tarafından tanınma-
sında büyük katkısı olan Ulus Baker bunu en güzel 
dile getirenlerden birisi olarak Beyin Ekran’da  bu 
durumu şöyle açıklar: “Deleuze için bir ‘sinema 
teorisi’ sinema ‘üstüne’ değildir, tam anlamıyla kendi icra edildiği alanda, me-
sela felsefe içinde yapılan bir pratiktir” (2011, s. 86). Bu, filmlerin başlı başına 
bir entelektüel faaliyet haline getirilmesi demektir. Tıpkı Hareket-İmge’nin 
önsözünde bahsedilen ve kavramlar yerine hareket-imgelerle düşünen büyük 
yönetmenler gibi. Ama bu faaliyet her iki alana da (felsefe ve sinema) tam bir 
hâkimiyet gerektirir. Bu nedenle Deleuze’ün ele aldığı yönetmenler ve filmler 
bir sinema tarihçisini, kullandığı kavramlar ise bir film estetikçisini aratmaya-
cak düzeydedir. Henri Bergson ile Wim Wenders’e, Edmund Husserl ile Dziga 

Öz
Sinema I: Hareket-İmge
Deleuze’un özgünlüğü, doğrudan sinema adına ve sinema ile düşünmesindedir. Sinema 1: 
Hareket İmge kitabı özgün sınıflandırma ve yeni düşünsel açılımlar barındırır. Bu anlamda  
kitap, Deleuze’un sinema hakkındaki düşüncelerini daha yakından tanımak, kavramak iste-
yenler için başvurulacak temel bir eserdir.

Abstract
Cinema I: Movement Image
Deleuze’s uniqueness lies in his ability to “think cinema” through the language of cinema. 
Cinema 1: The Movement Image includes unique classifications of the movement image 
and opens up new intellectual horizons. In this sense, the book is essential reading for 
those who want to understand Deleuze’s thoughts on cinema.
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Vertov’a ya da anlambirim (monéme) ile çerçeve-dışına (hors-champ) üst dü-
zeyde ve aynı derecede hâkim olan bir düşünürün fikirlerinin, yedinci sanata 
dair yepyeni ve melez fikirlere kapı aralaması şaşırtıcı değildir. Bazılarının 
üzerine çok farklı tartışmaların çıktığı ve çıkmaya devam ettiği, bazılarının ise 
konuyla ilgilenenler tarafından halen keşfedilmeyi bekleyen bu sine-fikirler, 
hareketli görüntüleri yeni ve başka bir gözle ele almak isteyenler için birer 
ilham kaynağı niteliğindeler. 

İçeriğindeki bunca zihin açıcı tartışmaya rağmen Hareket-İmge’nin yazar ta-
rafından taksonomik bir girişim olarak nitelendirilmesi ise sadece filozofun 
alçakgönüllülüğünün bir yansıması değildir. Çünkü Deleuze burada gerçekten 
de sinematik imgelerin bir sınıflandırmasını yapmaktadır. Ama bunu, göster-
gebilimsel ya da estetik sınıflandırmaların çok ötesinde, fenomenolojinin sı-
nırlarında ve neredeyse metafizik bir düzeyde gerçekleştirir. Bildiğimiz yakın 
plan, konunun objeye uzaklığını tanımlayan bir gösterge olmaktan çıkıp duy-
gulanım-imgeye dönüşebilir mesela. Ya da geleneksel kuramların birbirinin 
alternatifi olarak ele aldığı iki sinematografik uygulama, montaj ve kamera 
hareketleri, burada herhangi bir biçimsel karşıtlık oluşturmanın çok ötesinde, 
“hareketin içerdiği gizil potansiyeli” (s. 42) açığa vuran özel araçlara dönüşe-
rek hareket-imgeyi ortaya çıkarabilirler. 

Ama Deleuze bu sıradışı imgesel kategorizasyona hemen ilk bölümden başla-
maz. Bundan önce okuyucuyu, ileriki tartışmalarda sık sık atıf yapacağı Henri 
Bergson’la ve onun hareket üzerine olan tezleriyle tanıştırır. Çünkü Bergson 
tarafından yapılan “hareketsiz kesitler” benzeri kavramsal açılımlar, özellikle 
hareket-imgenin tanımlanabilmesi ve anlaşılabilmesi için gereklidir. Deleuze 
ise, bu açılımların ve onları da içeren harekete dair tezlerin sinemayla kesişen 
ve onu içeren bölümlerinden esinle, filmsel hareketin doğasına dair yeni çıka-
rımlarda bulunmaktadır. Bunlardan bir bölümü ünlü metafizikçi ile örtüşürken 
büyük bir kısmı sadece Bergson’a değil geleneksel fenomenolojiye de alter-
natiftirler.

Filmsel harekete ve zamana dair yürütülen bu felsefi sondaj, özellikle modern 
sinemanın barındırdığı başka düşünsel değerlerin de gün yüzüne çıkmasına 
aracılık eder. Kitapta Deleuze’un özgün sınıflandırmasıyla ilerleyen bölümler 
çok farklı yerlerden beslenen yeni düşünsel açılımlar barındırır. Böyle geniş 
bir kuramsal yelpazeden ve farklı alanlardan beslenen gösterişli bir kavramsal 
kanonun aslına uygun ve anlaşılabilir bir şekilde Türkçeleştirilmiş olması ise, 
Hareket-İmge’yi çoğunlukla İngilizce çevirisinden ya da ikincil kaynaklardan 
takip etmek zorunda kalan araştırmacıların işlerini kolaylaştıracak gibi görün-
mektedir. Bu anlamda Norgunk Yayıncılık’tan çıkan Sinema I: Hareket-İmge, 
Deleuze’un sinema hakkındaki düşüncelerini daha yakından tanımak, anlamak 
isteyenler için yetkin nitelikte bir eserdir.


