
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Filmler,dünyayı bizim gözlerimiz önüne serip bizlere 

tesir ettiği müddetçe gerçektirler.” 

 

                                                                                                Siegfried Kraucaue 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



   İTALYAN YENİ GERÇEKÇİLİĞİ’NDE SİYASİ İZLER  

GİRİŞ  

 

Sinemayı salt eğlence aracı olarak değerlendirmek  ve sanatın ne olduğuna dair geniş 

bir bilgi sahibi olmamak  sinema ile siyaset arasındaki ilişkiyi görmemize engel 

olabilir  ancak  filmler kadrajlardan oluşur ve bir şeyi seçerken bir diğerini dışarıda 

bırakmayı mecbur kılar. Daha masa başı üretim sürecinde başlayan bu “seçme” 

mecburiyeti sinemayı ister imgesel olsun ister belgesel olsun, siyaset ile 

ilişkilendiren en önemli faktörlerin başında gelir; zira sinemasal gerçeklik; bu 

sınırların, aşılması bozulması ve yeniden üretilmesi ile sağlanır.1 Gerçekliğin bu 

parçalanması sinemanın siyasetle beraber attığı adımlardan biridir.  

Sinemanın olmasını sağlayan  birçok unsur ele alındığında siyasi olanın daha da fazla 

önem kazandığı görülür. Sinematografın2 buluşunu içeren teknik gerekler üretim 

araçlarının belli bir gelişmişlik düzeyine tekabül etmektedir, öte yandan bu düzey 

ulus ile birlikte toplumun/toplumsalın, kitlesel olanın tanımlanmaya başladığı, 

bunların giderek önem kazandığı ve özne kılındığı bir dönemin altyapısını 

oluşturmuş ve sinema, kitlesel bir araç olma işlevini karşıladıkça güç kazanmıştır. 

Kitlesel bir araç olmanın aynı zamanda bu kitleyi şekillendirmek ve yönlendirmek 

anlamına gelebileceği anlaşıldığında ise sinema bir ideolojik araç olarak 

kullanılmaya başlanmıştır.3  Troçki sinemanın bu gücünde eğitim aracını 

vurgulamıştır:  

“Kapitalist kentlerin gündelik hayatında sinema, güncel hayatın bütünleyici bir 

parçası, birahane, kilise veya öbür zorunlu kurumlar gibi hayatın kaçınılmaz bir 

unsuru olup çıktı. (…) Sinema bütün ihtiyaçları tamamıyla dolaysız, yani görüp 

seyretme yoluyla canlı ve şiirsel bir biçimde karşılamakta, seyredenlerden de hiçbir 

şey beklememektedir, hatta seyircilerin okuryazar olması bile gerekmiyor, onların 

bitip tükenmez izlem ve heyecanlarla dolup taşan sinemaya bu kadar büyük bir 

tutkuyla bağlanmalarının nedeni budur. İşte bu durum sosyalist eğitim enerjimizi 

uygulamak için bize geniş bir alan sağlıyor. (…) Bana sahip çıkın diye bas bas 

bağıran bir silah propaganda için en üstün silahtır.” 4 

                                                           
1 Bonitzer, P. (2006), Kör Alan ve Dekadrajlar, çev. İzzet Yaşar, İstanbul: Metis Yayınları. 

 
2 Auguste Lumiere ve Louis Lumiere'in tasarladığı, 13 Şubat 1895'te Fransa için patentini aldıkları, 

görüntüleri kaydetmeye ve bir ekran üzerinde yansıtmaya yarayan aygıt. 
 
3 Oktay Orhun ve Cemre Sava, Mesafe, Sayı 3, Ocak-Şubat 2010. 
 
4 Troçki, L. (2000), Gündelik Hayatın Sorunları, çev. Yılmaz Öner, İstanbul: Yazın Yayıncılık, 

İstanbul, s. 35-36. 



Nitekim Lenin de “Sinema tüm sanatların içinde bizim için en önemli olanıdır. ”  

derken sinemanın devrimci özünü ilk fark eden kişilerden biridir . Lenin’in 

sinemanın devrimi yaygınlaştırdığını ve halkın kolektif eğitimine katkıda 

bulunduğunu fark etmesi kısa zamanda Sovyet Birliği’nde sinemanın süratle 

gelişmesinin önemli nedenleri arasında yerini almıştır. 

Sinemayı uslu bir sanat dalı olarak görmek ideolojik araç olarak kullanılmaya 

başlanmasından sonra elbette zorlaşacaktır. Sinemanın yedinci sanat  olarak hızla 

gelişimi ve bazı köklü sanat dallarını geride bırakmasının nedeni olarak ideolojilerin 

ve devletlerin sinemaya yatırımlarının etkisini bu noktada görebiliriz.   

Sinema tarihindeki akımları (Dışavurumculuk , Şairane Gerçeklik, Yeni Gerçekçilik , 

Yeni Dalga, Özgür Sinema vb. ) göz önüne alırsak gelişen farklı sinema dilleri ve 

biçimlerinin geçmiş, şimdi ve gelecek siyasi atmosferden ayrı okunamamasını ; 

özellikle bazı akımların ortaya çıkışından bahsederken ülkelerin mevcut dünya 

siyasetindeki durumlarının bilgileri eşliğinde sunulmasından ayırt edebiliriz.  Söz 

gelimi 1945 senesinde Roberto Rosselini’nin Roma, Open City filmi ile başlayan 

İtalyan Yeni Gerçekçiliği dönemin toplumsal-siyasal öncüllerine koşut olarak gelişir. 

“Savaş sonrası İtalya’sının en zengin ve karmaşık kültürel olgularından biri olan yeni 

gerçekçiliği, anti-faşist ittifak içinde yer almış bütün aktivist çevreler sahiplenir ve 

kendi ideolojileri çerçevesinde (o dönemde özellikle Komünist ve Katolik gruplar 

etkindir) tanımlamaya çalışır.”5    

 

Bu noktaya kadar siyasetin sinema üzerindeki etkisinden bahsettik ama bunun tek 

taraflı bir ilişki olmadığını göz önünde bulundurmalıyız. Sinemanın siyaset ile 

ilişkisini , onun politik olanı yeniden üretebilme ve onu sorgulama gücüyle siyasetin 

ekonomi üzerinde belirleyici olduğu günümüzde sinemanın öneminin arttırması 

şeklinde dile getirebiliriz. Sinemanın öneminin artması ve teknik gelişimlerin de 

olanakları ile birlikte sinemada güçlü bir bağımsızlaşma eğilimi vermektedir.6 

 

Görüldüğü üzere, sinema ile siyaset veya siyaset ile sinema arasında birbirini 

tamamlayan , üreten , besleyen , sorgulayan dinamik bir ilişki söz konusudur. Siyaset 

dünyasını etkileyen sinema, bu özelliği ile karşımızda durmaya devam etmektedir. 

Egemen güç kimin tarafından kullanılırsa kullanılsın , sinemanın kitleleri etkilemesi 

açısından önemli bir güç olduğu açıktır.  

 

“İtalyan Yeni Gerçekçiliği’nde Siyasi İzler” adlı bu çalışmada  siyaset  ve sinema 

arasındaki güçlü bağdan yola çıkarak dönem sineması ile ilgili analizler yapacağız 

.Yeni Gerçekçilik  İtalya’da faşist dönemin gerçekleri örtme çabasına, kaçış 

                                                                                                                                                                     
 
5 Daldal, A. (2005), 1960 Darbesi ve Türk Sinemasında Toplumsal Gerçekçilik, İstanbul: Homer 

Kitapevi, s 46 
 
6Oktay Orhun ve Cemre Sava, Mesafe, Sayı 3, Ocak-Şubat 2010 

 



edebiyatına ve sanatına tepki olarak ortaya çıkan bir kültür hareketinin adıdır.7  Yeni 

Gerçekçilik, bir okul veya bir sanat akımı olmanın da ötesinde  dönemin sinemasında 

savaş yorgunu İtalya ve Direniş gerçekliğine bakışın , onu temsil edişin yeni bir yolu 

ve gerçekçi yönelimin bir parçasıydı. Yeni Gerçekçilik içerisindeki siyasi izleri 

araştırırken ilk olarak Yeni Gerçekçilik’in  ortaya çıkışında etkin rol oynayan siyasi 

ortamı okuyacağız  . Bu bölümü  “İtalyan Faşizminin Yükselişi” ile “Mussolini 

Dönemi Sineması ve Gerçekçilik Mücadeleleri ” başlıkları altında inceleyeceğiz . 

İkinci bölümümüzde İtalyan Yeni Gerçekçi Sinema’nın hakkında genel bilgilerden 

bahsedeceğiz . Bu genel bilgileri ise “Yeni Gerçekçi Sinemanın Özellikleri ve Önde 

Gelen İsimleri”  başlığı altında incelerken bu bilgiler bizi aynı bölümdeki “Yeni 

Gerçekçilikte Filmler ve Dönemin Siyasi İzleri” başlığına götürecek böylece Yeni 

Gerçekçi Sinema içerisindeki filmlerin analizini yaparken arkasındaki siyasi boyutu  

akımın özellikleri ile harmanlayarak  Yeni Gerçekçi filmlerin seyirciye aktarmak 

istedikleri “toplumsal gerçeği” gözlemlemiş olacağız . Üçüncü bölümümüzde “ 

İtalyan Yeni Gerçekçi Akımının Düşüşündeki Politik Nedenler” e değineceğiz bu 

bölüm sayesinde İtalyan Yeni Gerçekçi sinemanın ortaya çıkışında ve düşüşünde 

siyaset ile sinema birbiri üzerindeki etkisine bir kez daha tanık olacağız. Dördüncü 

bölümümüzde  “Yeni Gerçekçiliğin Dünyadaki Etkisi”ne  diğer ülke sinemalarının 

üzerinden değinerek  İtalyan Gerçekçiliği akımının dünya sinema tarihi  açısından 

önemini vurgulayacağız . Sonuç bölümümüzde ise çalışmamızın genel hatlarına 

kısaca değinerek İtalyan Yeni Gerçekçiliği içerisindeki siyasi izlere, siyasi 

gerçekçilik sayesinde nasıl ulaşabildiğimizi fark edeceğiz .    

 
 

1-İTALYAN YENİ GERÇEKÇİLİK AKIMININ ORTAYA ÇIKIŞI 

Mussolini iktidarının bir bakıma ülkeyi Nazilerle birlikte savaşa sürüklemesi 

toplumun ekonomik düzeyini daha da geriletmiştir. Bir yandan Hitler iktidarı ile 

birlikte taraf olup müttefiklere karşı savaşan Mussolini iktidarı diğer yandan da 

ülkesi içerisindeki yurtsever partizanlara karşı savaşmaktaydı. İşte bu dönemde 

halkın yaşadığı yoksulluğun bir anlatısı yapılmalıydı. İkinci Dünya Savaşında çıkmış 

bir toplumun yaşadığı yıkım sinemada da gösterilmeliydi. Bu gereklilik kimi 

yönetmenlerin kamerasını sokağa dönmesine sebebiyet vermiştir. Yeni Gerçekçilik 

hareketinin ortaya çıkışı da tam da bu dönemlere dayanmaktadır.  

 

 

A-İtalyan Faşizminin Yükselişi  

Birinci Dünya Savaşı’nın bitiminden çok kısa bir süre sonra 1919 yılında İtalya’da 

faşist hareket,  “ Fascio di Combattimento” adlı bir örgüt kurarak örgütlenmeye  

başladı. Bu örgüt , bir yıl sonra Ulusal Faşist Partisi adıyla bir milletvekili soktu. 

1922 yılına kadar sürekli güçlendi . Aynı yıl iki yüz bin faşistin  Roma’ya doğru 

yürüyüşe geçmesi üzerine Kral Vittorio Emmanuelle , partinin başkanı olan eskinin 

sosyalisti ama şimdinin faşisti  Benito Mussolini’ye başkanlığını vermek zorunda 

kaldı. İtalya’daki sol partiler arasındaki bölünme, meşru güçlere direnme olanağı 

                                                           
7 Ala Sivas , Kırmızı Kedi Yayınevi , İtalyan Sinemasına Bakış İstanbul 2005  s.42 



vermedi. Daha sonra meclisten olağanüstü yetkiler alan Mussolini ve onun Faşist 

Partisi , 1943 yılına kadar İtalya’da tek egemen güç olarak kaldı. 8 

Birinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından İtalya’da faşizmin yükselmesinin pek çok 

nedeni vardır. Ekonomik çöküntü , siyasal partilerin zayıflığı , doyumsuz grupların 

etkinliği ve sol kanat içindeki bölünme bunlardan başlıcalarıdır. 

Birinci Dünya Savaşı’nın acısı bitmeden patlak veren İkinci Dünya savaşı İtalyan 

tarihi için büyük bir dönemeç oluşturuyordu. Çünkü İtalya bu kez büyük bir politik 

ve tarihi değişimle karşı karşıya kalmıştı: İtalyan tarihine uzun süre damgasını 

vurmuş olan bir rejim, uzun süredir devleti elinde tutan bir monarşi çöküyordu. 

Yalnız çökmekle kalmıyor aynı zamanda yıllardır diktatörlük baskısıyla boğulmuş 

sınıfların birbirlerine karşı olan düşmanlıklarını da körüklüyordu. Sonunda 

faşizmden önceki liberal rejim yeniden canlandı ve toplumda yeni ahlak kuralları 

belirmeye başladı. Yurt ve yurttaşlar bir süre için büyük tehlikeye atılmıştı. Şimdi ise 

artık bu yaralan sarma zamanı gelmişti. Halk, her alanda eyleme geçerek, yepyeni bir 

İtalya'nın temellerini coşkuyla atmaya hazırlanıyordu. Böylece sosyal yaşamda, tüm 

törelerde değişiklik yapma arzusu doğdu. Artık İtalya'da esen kara bulutlar 

dağılmalıydı. Büyük bir canlanmanın başlamasıyla, aydınlık, önce kültür ve edebiyat 

alanında belirdi.9 

İtalyan Yeni Gerçekçiliği (Neo Realismo ), İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarında 

ortaya çıktı. 1920’li yıllardan itibaren Benito Mussolini önderliğindeki faşist yönetim 

iktidara yürümüş, Almanya’da Hitler’in Nazileri ile birlikte dünyayı savaşa 

sürüklemişti . Almanya , İtalya ve Japonya’nn saldırgan tutumları ve genişleme 

polikaları sonucunda 1930’ların sonlarında başlayan savaş , tüm dünyaya yayılan 

topyekün bir savaş haline haline gelmiş , dünyanın dört bir köşesindeki insanlar 1945 

yılının sonlarına kadar süren bu inanılmaz yıkım ve acımasızlığa maruz kalmışlardı. 

Savaşın sonlarına doğru 1945 Nisan’ında Duce’nin halk tarafından linç edilmesiyle 

İtalya’da faşist yönetimle birlikte Büyük Roma İmparatorluğu’nu yenden yaratma 

ülküsü bitmiş görünüyordu. Geriye sadece acı çeken milyonlarca işsiz , fakir , 

yıkılmış insan kalmıştı. Böyle bir ortamda İtalyan sineması yeni bir atılım içine girdi. 
10  

B- Mussolini Dönemi Sineması ve Gerçekçilik Mücadeleleri   

                                                           
8 SANDER Oral , Siyasi Tarih , 1918-1994, İmge Kitabevi Yayınları , Ankara , 1996, s 23,24  
 
9 KURAY, Gülbende , İtalya’da Yeni Gerçekçilik Akımı , İtalyan Yeni Gerçekçilik Akımı ve İzleyicileri , s. 
336 
 
10 Esin Coşkun , İzdüşüm Yayınları , Dünya Sinemasında Akımlar  s.144 



İtalya’da faşist iktidarın ilk yıllarında sinema ile fazla ilgilenilmemişti. Bu dönemde 

İtalyan sinemasında daha çok Hollywood filmlerinin basit bir taklidi olan ve “beyaz 

telefon” olarak adlandırılan müzikal ve komedi tarzında filmler üretildi . Hükümet 

sadece tarihsel filmleri ve faşist dönemin kahramanlarını konu alan filmleri 

destekliyor, sinema ile pek fazla ilgilenmiyordu.  

Ancak Mussolini’nin yükselişi ile birlikte faşist hükümet sinemayla ilgilenmeye 

başladı. Mussolini’nin İtalyan İmparatorluğu ülküsünün propagandasını yapmak için 

sinemayı bir araç olarak kullanmakta karar kılındı.  

1935 yılında Centro Sperimentale di Cinematografia adlı kuruluş yönetmen, oyuncu 

ve teknik eleman yetiştirdi . 1937’de Cinecitta stüdyosu kuruldu.11 Hükümet bu 

şekilde film stüdyoları kurarak, sinema okulları açarak, parasal destek sağlayarak, 

dışarıdan gelen filmlere karşı birtakım koruyucu önlemler alarak sinema endüstrini 

geliştirmeye ve denetlemeye başladı. 

Faşist dönemde özellikleri açısından üç film türü, siyasal ve toplumsal bir eğilim 

olarak faşizmin İtalya’da yaygınlaşmasına ve tutulmasına katkıda bulunmuştur:  

1.Salon Filmleri (Telefoni Bianchi) 

 2.Tarihsel Filmler  

3.Propaganda Filmleri 12  

Faşist iktidarın propagandasını yapan L’Assedio del’Alcazar (Alkazar Savaşı 1940), 

La Corona di Ferro (Demir Taç 1941) gibi filmlerin yanı sıra sudan, eğlendirici 

“beyaz telefon” filmleri çekilmekteydi. Faşist iktidarı yücelten filmlerde 

Mussolini’nin orduları Roma İmparatorluğu’nun orduları ile eşdeğer 

gösterilirken,zengin evlerinde bulunan beyaz telefonlardan adını alan romantik 

komedilerde mutlu sonla biten aşk ilişkileri ele alınıyordu. Dönemin Renato 

Castellani, Alberto Lattuada gibi yönetmenleri ise kalıcılığı ulusal ya da uluslararası 

edebiyatta aramışlardır.Bu yazınsal sığınağın tek anlamı kendini gizleyip 

maskelemek olmamıştır.Söz konusu sığınak aynı zamanda estetikçi ve toplumcu 

                                                           
11 Battal Odabaş , İletişim Fakültesi Dergisi , Yeni Gerçekçi ve Yeni Dalga Sinemalarında Kentsel Tema, 
s .189  
 
12 Fetay Onat, Faşist Dönemde İtalyan Sineması,Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, EÜ, GSF., 
1979,s.66’dan Cem Güzel, “V.De Sica’dan P.P.Pasolini’ye İtalyan Sineması’nda Mizahın 
Gelişimi”,İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,Sayı :9, İstanbul , s.489 
 



siyasi muhalefetin sözcüleriyle konuşmak için zemin yaratmıştır.13 Beyaz telefonlu 

filmler bir oyalama politikası olarak üç amaca hizmet etmektedir: 

 1. Sinemayı her yere yaygınlaştırarak, düşünme ve bilinçlenmeye ayıracak zaman 

bırakmamak ve insanların düşünme yetilerini ellerinden almak  

2. Hoş fakat boş yapımlarla kitlelerin dikkatini başka yöne çekmek  

3.Parlak,gösterişli filmlerle halkı aldatmak, zaman kazanarak oyalamak 14 

 Faşist hükümet, ulusal bir sinema oluşturarak, Almanların Azmin Zaferi ( Triumph 

des Willens) filmi gibi bir İtalyan sinema klasiği yaratmak için de çabalıyordu. 

Ancak , sinema alanındaki tüm yatırımlara ve korumalara karşın filmler “beyaz 

telefon” filmlerinin düzeyini pek aşamadı. Mesela İtalyan stüdyolarında yapılan 

pahalı yapımlardan biri , yüz milyon lirete mal olan Afrikalı Scipio ( Scipio 

Africanus ) filmidir. Ancak ,bu tür filmler ne kadar pahalıya mal olursa olsun belli 

bir sanatsal düzeyi yakalayamamıştır . 

Bunun en önemli nedenlerinden biri , faşist hükümetin sağladığı olanaklardan 

yararlanarak yetişen genç sinemacıların resmi ideolojiye karşı olmaları ve bu ideoloji 

doğrultusunda yapımına izin verilen filmleri yapmak istememeleriydi. Yeni yetişen 

bu genç sinemacıların yanı sıra aynı dönemde film yapımını sürdüren ve ileride Yeni 

Gerçekçilik akımına öncülük edecek yönetmenler de , faşist iktidarın istediğinden 

farklı bir doğrultuda gelişme gösteriyorlardı . 15 

Sinemanın önemli kuramcılarından Andre Bazin , İtalyan Yeni Gerçekçiliğini 

açıklarken , İtalya’daki gerçekçilik çabalarının aslında faşist dönemden itibaren 

gelişmeye başladığını , 1940’ların ortalarında ise doruğuna ulaştığını söyler. Faşist 

hükümet döneminde zor da olsa gelişmeye başlayan İtalyan gerçekçiliği ilk 

örneklerini Blasetti , Mario Soldati , Lattuada , Rossellini , de Sica , Visconti gibi 

yönetmenlerin yaptığı filmlerle çoktan vermeye başlamıştı .  

“Faşizm , sanat çokçuluğunun belli bir ölçüde de olsa sürüp gitmesine göz yumdu , 

özellikle sinemayla ilgilendi… Faşitlerin kapitalizmi ve sömürgeciliği hiç olmazsa 

İtalya’ya budalaca, melodramatik ve başıbol filmlerin yapımına mal olduysa da, bazı 

zeki adamların, şimdiki yapıtlarının öncüsü olan değerli yapıtlar çevirmelerine de 

engel olmadı. Savaş sırasında önyargılara kapılmasaydık , Rosselini’nin Deniz 

                                                           
13  Martin Schlappner, “Savaş Sonrası İtalyan Sineması’nda Gerçekçiliğin Ana Hatları”, Luchino 
Visconti, Der:Peter W.Jansen,Wolfram Shütte,Afa Yayıncılık, İstanbul, 1988,s.11 
 
14 Fetay Onat, Faşist Dönemde İtalyan Sineması,Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, EÜ, GSF., 
1979,s.66’dan Cem Güzel, “V.De Sica’dan P.P.Pasolini’ye İtalyan Sineması’dna Mizahın Gelişimi”, 
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,Sayı:9, İstanbul,1999, Onat, s.70’den Güzel, s.490 
 
15 Esin Coşkun , a.g.e. s. 145 



Altında İnsanlar (Uomini sul Fondo ) ya da Beyaz Gemi (La Nave Bianca) gibi 

filmleri biraz daha dikkatimizi çekecekti” 16 

Bazin’in de belirttiği gibi , o yıllarda faşist hükümetin kurduğu stüdyolarda çekilen 

pahalı yapımların yanı sıra stüdyo çekilen pahalı yapımların yanı sıra stüdyo 

olanaklarının dışında , küçük bütçelerle yapılmış , o yıllar içinde pek dikkat 

çekmemiş ama belirli bir sanatsal düzeyi de yakalamış filmler, ilk gerçekçilik 

çabaları olarak ortaya çıkmaktadır . Blasetti’nin yaptığı Bulutlarda Dört Adım 

(Quattro passi fra le nuvole ), Salvator Rosa’nın Bir Serüveni (Un ‘ avventura di 

Salvator Rosa ), Yaşamda Bir Gün (Un Giorno nella Vita )gibi filmler, toplumsal 

gerçekçilik çabasının göze çarptığı , estetik açıdan beğeni toplayan filmler olarak 

karşımıza çıkar. De Sica ‘da o dönemde son derece hümanist , duyarlı ve gerçekçi 

güldürüler yapmaktadır . 1942 yılında yaptığı Çocuklar Bize Bakıyor ( I Bambini ci 

Guardano ) bunlardandır. Camerini ‘nin Erkekler Ne Kabadır ( Gli uomini che 

mascalzoni ) filmi Roma , Açık Şehir filmi gibi başkent sokaklarında geçer . Küçük 

Eski Dünya ( Piccolo Mondo Antico) aynı özelliklere sahiptir.  

“Gerçekçi eğilim , yergili ve toplumsal içtenlilik , duyarlı ve ozanca doğruculuk , 

savaşın başlangıcına kadar , yönetimin dev sekoyalarının dibinde biten ufak tefek 

menekşelerden , küçük çapta yapıtlardan başka bir şey değildi . Bununla birlikte , 

savaşın başlangıcından beri bu kartonpiyerden ormanın seyrelmeye başladığı 

görülmektedir. Demir Taç (La Corona di ferro ) filminde bu tür kendi kendini alaya 

alır gibidir. Rossellini , Lattuda  Blasetti daha o zamanlar uluslararası çapta 

gerçekliğe erişme çabasındadırlar. Bununla birlikte bu estetik niyetleri bütünüyle 

kurtarmak , yeni koşullar içinde serpilmelerini sağlamak  ‘özgürlüğün’ işiydi ; öte 

yandan bu yeni koşullar bu estetik niyetlerin anlam ve önemini duyulur ölçüde 

değiştirmekten de geri kalmayacaktı”17 

 

C- Sinemanın Sokaklarla Buluşması  

İtalya’da Yeni Gerçekçiliği oluşturan temel eğilimler, savaş sırasında ve faşist 

dönemde kendini hissettiriyordu ama faşist yönetimin yıllarca süregelen diktatörlüğü, 

sonrasında ülkenin Nazilerce  işgali bu eğilimlerim gelişmesine engel teşkil 

ediyordu. Savaşla birlikte faşizmin de son bulması ise, istenilen biçimde özgürlük 

sağlamadı . Özgürlük İtalya için farklı bir anlama geldi. Nazi işgaline direniş , 

müttefiklerin İtalya’yı işgali , ekonomik ve toplumsal sarsıntılar tam anlamıyla 

özgürlüğe giden yolu biraz daha ertelemişti. Böyle bir sürecin elbette toplumsal, 

siyasal ve sanatsal birtakım sonuçları olacaktı. İtalyan halkının günlük gerçeğini , 
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acılarını ve sefaletini perdeye taşıyan Yeni Gerçekçilik bu şartlarda olgunlaştı. 18 

Yeni Gerçekçilik , faşist dönemin sona ermesiyle kendisini sokakların gerçeği 

içerisinde buldu. İtalyan sineması artık  faşist dönemin “beyaz telefon” filmlerine 

tepki verecekti. Ön gereksinimli mutlu sonlar bırakıldı, hayatın acı tecrübesine 

yakınlık kural haline geldi.19 Amatör oyuncularla , çok düşük bütçelerle, kamera 

hareketleri mümkün olduğu kadar özgür bırakılmıştı. Pahalı görsel efektler 

reddedilmiş , günlük gerçeğe hitap eden yalın , alışılagelmişten uzak gerçek dekorlar 

ile filmler süsleniyordu. Bunun en önemli nedenleri olarak karşımıza savaş sonrası 

parasızlık ve devletin bu gerçekçi filmleri sansürleyecek olması düşüncesiyle 

stüdyolardan uzak durmak çıkacaktır.   

İtalyan sinemacıları , uzun süren bir baskı ve suskunluk döneminden sonra 

kendilerinden önceki gerçekçi akımdan çıkarılacak dersleri değerlendirerek bunu 

kendi toplumlarının en önemli sorunlarına (baskı yönetiminde yaşayış, savaş, 

direnme , savaş sonrasının getirdiği sorunlar … ) uyguladılar , çağının tanığı olan bu 

sinema akımını geliştirdiler. 20   

 

2-İTALYAN YENİ GERÇEKÇİ SİNEMA 

 

Önceki bölümümüzde faşist iktidarın İtalya’da yıkılmasının ardından , tüm sanatları 

içine alan ideolojik yenilenme sürecinin sinemaya nasıl yansıdığını İtalyan Yeni 

Gerçekçi akımının ortaya çıkışı olarak okuduk . Bu bölümümüzde İtalyan Yeni 

Gerçekçiliğin genel özelliklerinden bahsederek İtalyan Yeni Gerçekçi filmleri 

özellikle siyasi boyutlarıyla ele alacağız  

Yeni Gerçekçilik , eski toplumu kutsayan , güce tapan , toplumsal eşitsizlikleri yok 

sayan bir sanat anlayışına karşı topyekün bir savaş içine girerek sinemayı sokaklara 

taşımıştı. “Şimdiki zamanın hayali”, başlangıçta Yeni Gerçekçiliğin vermek 

istediğiydi. Bu yeni akım, sinema-stüdyo çemberinden sıyrılmıştı,yapımcılar 

sokaklarda, tarlalarda çalışıyor,profesyonellerle amatör oyuncuları bir araya 
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getiriyorlardı. Muhabbetle, korkuyla ve bitmez tükenmez bir enerjiyle ulusal 

sinemalarını kurma yoluna giden bu insanlar başarıya kısa bir sürede erişmişlerdir. 21 

Yeni Gerçekçilik bir dizi belirgin özellikle Hollywood sinemasından ayrılıyor . 

Raymon Borde ve André Bouissy , bunu tanımlayan on stilist öğeyi şu şekilde 

saydılar :  

1-Bütünlük planlarını ve ortalama planlarını ve aktüaliteninkine yakın bir kadrajın 

sık sık kullanımı ; 

2-Sessiz sinemada pahalı olan görsel efektlerin ( bindirme,eğik görüntüler , 

yansımalar, deformasyonlar, eksiltiler ) reddi ; 

3- Belgesel geleneğine göre ayarlanmış oldukça gri bir görüntü ; 

4-Özel efektsiz bir kurgu ; 

5-Gerçek dekorlarda çevrim ;  

6- Doğaçlamada farklı bir yol demek olan dekupajda belli bir esneklik ; (Senaryolara 

baktığımızda olay örgüsü ve entrika açısından zayıf olduklarını görürüz çünkü 

önemli olan kişiler ve onların içinde bulundukları toplumsal ortamdır. )  

7-Profesyonel olmayan gerçek oyuncuların kullanılması ; ( Mesela Anna Magnani 

gerçekte bir şarkıcıdır . Onun gibi Yeni Gerçekçi filmlerin çoğu oyuncusu , 

oynayacakları rollere uygun mesleklerden gelen kimselerdir . Bu durum , oyuncudan 

çok az rol istemekte , onlardan istenen kendilerini canlandırmalarıdır.)  

8- Diyalogların basitliği; ( Diyaloglar günlük hayatı yansıtmalıydı bu yüzden de basit 

olmalıydı. ) 

9-Sessiz çevrilmiş filmlerin sonradan eşlenmesine başvuru; 

10- Bütçenin küçüklüğü . 22 

Yeni Gerçekçi filmlerde  görülebilecek başka özelliklerden biri de  başlangıçta 

sosyolojik sapmalar önde iken , sonraları siyasi bir içeriğe bürünmüş olmalarıdır. 

Örneğin ; “Roma Açık Şehir” deki rahip yarın eski komünist direnme hareketi 

üyesiyle artık o kadar iyi anlaşamayabilir Doğrudan doğruya İtalyan sineması da 

yakında siyasal ve partizan nitelik kazanabilir . Genellikle şimdilik İtalyan sineması 

siyasal olmaktan ziyade toplumbilimseldir. Bu toplumbilimselliği siyasal olandan 
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ortaya çıkmıştır fakat  toplumsal konular daha önsel siyasal değerlere yerini 

bırakamamıştır diyebiliriz . Bu durum kuşkusuz etkin yaradılıştan ileri geliyor, ama 

aynı zamanda  İtalyan siyasal durumunun ve yarımadadaki komünist partinin 

niteliğinin de bunda rolü var .  23 

Yeni Gerçekçilik’de çarpıcı olarak karşımıza İtalyan gerçekliği ve sinemacıların 

kaygıları arasındaki sıkı bağ çıkar çünkü bu akım ülkesinin sorunsalını yeniden 

kurmaya çalışan bir sinemadır. Lattuada’nın bir paragrafı bu duruma ışık tutan 

niteliktedir .  

“Paçavralar içinde miyiz? Paçavralarımızı gösterelim. Yenildik mi? Felâketlerimize 

bakalım. Onları mafyaya mı, hipokrit sofuluğa mı, konformizme mi, sorumsuzluğa 

mı, hatalı eğitime mi borçluyuz? Borçlarımızı, acımasız bir şereşilik aşkıyla 

ödeyelim ve dünya, gerçemle bu büyük savaşa heyecanla katılacak. (...) Hiç bir şey 

bir ulusun tüm temellerini sinemadan daha iyi ortaya koyamaz .”24 

Yeni Gerçekçiliğe yöntem açısından çok tanımlar verildi. Hemen hepsi yön kutbuna 

gönderme yapıyor : Hristiyan kutup ve Marksist kutup. Cinema Nuovo dergisinin baş 

redaktörü Guido Aristarco’ya gönderdiği mektubunda André Bazin,  Amédé 

Ayfre’nin görüşünü yineleyerek şöyle yazıyordu .  

“Bana öyle geliyor ki Yeni Gerçekçilik önce , yalnızca geleneksel dramatik 

sistemlere değil fakat yine gerçeğin belli globalitesinin doğrulanmasıyla –edebiyatta 

olduğu kadar sinemada da gerçekçiliğin bilinen diğer yönlerine özünde karşıdır. Yeni 

Gerçekçilik global bir bilinçle gerçekliğin global bir tanımıdır. Oradan duyuyorum ki 

Yeni Gerçekçilik , kendinden önce gelen gerçekçi estetiklere ve özellikle doğacılığa 

ve gerçekçiliğin konu seçimiyle , o kadar bilinçlenmeyle de ilgili olmadığı şeyde 

verizme (doğruculuğa ) karşıdır . İsterseniz  Paisa’da gerçekçi olan şey İtalyan 

direnişidir, fakat Yeni Gerçekçi olan şey Rossellini’nin çevreyi düzenlemesi , 

olayların hem eliptik hem sentetik sunulmasıdır. Yine başka bir deyişle Yeni 

Gerçekçilik , kişiliklerin (politik , moral , mantıksal , toplumsal ve istediğiniz her 

şey) analizinden ve onların eyleminden tanımlamaya kaçınıyor. Gerçekliği 

anlaşılmaz değil , kuşkusuz , ayrılmaz bir blok olarak görüyor” 

 

A-Yeni Gerçekçilikte Filmler ve Dönemin Siyasi İzleri 

Yeni Gerçekçilik akımının ilk filmi olarak birçok kaynakta  ‘Roma ,Açık Şehir’ ele 

alınmaktadır fakat akımın özelliklerinin ilk kez görüldüğü film 1942 yılında Luchino 
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Visconti  tarafından çevrilen Ossessione’dir. Visconti ; yazar James M. Cain’in The 

Postman Always Ringing Twice’ını Ossesione adı altında İtalyan yaşayışına uygular. 
25  Faşizmin ve savaşın etkilerinin henüz yok olmadığı 1942 yılında Ossessione ile 

Visconti , o dönem İtalyan sinemasının içinde bulunduğu küçük burjuva taşralılığını 

üzerinden atarak uluslararası alanda kabul görmeyi başarmıştır.  İtalya ortamına 

ustalıkla uyarlanmıştır  , işin aslı Amerika’ya dayanan bir konuyu Visconti ‘nin 

Fransa’da öğrendiği film diliyle bağdaştırılmasıyla Ossesione , antikonformizmin ve 

devrimci ayaklanmanın sanattaki simgesi oldu. Ne var ki, kişileri ne kadar haktan 

alınma , ihtiraslar ne kadar halka yakın gözükse de film , geniş seyirci kitlesi 

tarafından fazla beğenilmedi. Buna karşı aydınlar üzerinde adeta bir şok etkisi yarattı 

ve onları sürüklendikleri taşralı uyuşukluğundan silkeleyip kurtardı . Ossesione bu 

yönüyle , faşist yönetim dahi gerçeğe yakın , etkileyici ve antifaşist bir tavır almanın 

mümkün olduğunu gösteren örnekler arasında yer alır . 26  Ossesione döneminin 

siyasal ve toplumsal filmlerinden ayrı bir yerde dursa bile temelde  yoksulluk ve 

sınıfsal farklılıklara değindiği için Yeni Gerçekçi filmler arasında öncü şekilde yer 

almayı hak eden bir yapımdır . Filmin konusu serseri bir hayat yaşayan Gino 

Costa’nın  yolunun Bragana’nın eşi ile işlettikleri kafeye düşmesiyle başlar . Parası 

olmayan Costa ikiliye tamir işlerinde yardım ederek borcunu öder bu evrede 

Bragana’nın güzel eşi Giovanna ile aralarında bir aşk başlar ve kaçmaya karar 

verirler. Filmin bir sahnesinde  Gino , Giovanna’nın onunla gelmeme sebebini  

“Yoksulluktan korkuyor.” şeklinde ifade ederek Giovanni’nin savaş yılları yaşadığı 

yoksulluğu ve belirsizliği bir daha yaşamak istemediğini ve savaş yılları kadınların 

hayatta kalmak için nasıl mücadelelerden geçtiğini Visconti son derece gerçekçi bir 

gözle izleyiciye sunmaktadır.   

    

                                       ( Ossessione , Luchino Visconti , 1942 ) 
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Yeni Gerçekçi İtalyan Sinemasının başlangıç filmi kabul edilen Roma , Açık Şehir 

1944 yılının sonlarında Roberto Rosselini’nin yönetmenliğinde gerçekleştirilmiştir. 

1946 yapımı Hemşeri ve 1947 yapımı Almanya Sıfır Yılı filmiyle birlikte 

tamamlanan savaş üçlemesinin ilk filmidir . Roma , Açık Şehir filmi İkinci Dünya 

Savaşı döneminde Nazilerin İtalya’yı işgal ettiği karanlık zamanları anlatır . Filmde 

gestapolar ve  Nazi teşkilatı, direnişçilerin önderi Giorgio Manfredi’nin peşindedir. 

Suç dolu bir İtalya ortamına ve sokağa çıkma yasaklarına filmde rastlıyoruz. 

Giorgio’nun arkadaşı Francesco ve evlenmek üzere olduğu Pina, adamın 

yakalanmaması için seferber olmaktadır.  Filmdeki karakterlerden Agostino “Bu 

savaş yakında bitmezse çıldıracağım .” şeklinde isyan ederek bize İtalya’nın savaş 

ortamındaki  bireyin içinde bulunduğu çaresizliği yansıtır yöndedir.  

Roberto Rosselini , Roma, Açık Şehir filminin yapımı sırasında İtalya’nın içinde 

bulunduğu koşulları şöyle anlatır :  

“1944’te savaştan hemen sonra , İtalya’da her şey  yıkıktı. Başka alanlarda olduğu 

gibi sinemada da , film yapanların hemen hemen topu ortadan silinmişti . Gerçi 

şurada burada bazı denemeler vardı , ama bu gibilerin davranışları da pek sınırlıydı. 

Düzenli bir sanayinin yokluğu , göreneğe çok az bağlı girşimlere yol açtığından , 

uçsuz bucaksız bir özgürlük baş göstermişti. Atılan her adım iyiydi. Bizi, deneysel 

işere atılmaya iten de  bu durum oldu . Zaten çabukça anlaşıldı ki , bu filmler  

görünüşlerine karşın , kültür alanında olduğu kadar ticaret alanında da çok önemli 

yapıtlardır. 

Roma , Açık Şehir’i çevirmeye işte bu koşullarda başladım . Filmin 

senaryosunubirkaç arkadaşımla birlikte daha Almanların yurdumuzu ellerinde 

tuttukları sıralarda yazmıştım . Roma, Açık Şehir’i çok az parayla , zaman zaman 

elime geçen beş on kuruşla çevirdim. Negatif alacak kadar param ya oluyor , ya 

olmuyordu . Laboratuvarların ücretini karşılayacak bir durumda bulunmadığım için 

de negatiflerin yıkanması ve baılması diye bir şey yoktu . Demek filmin çekilmesi 

bitmeden önce günlük çekimlerin yıkanması da söz konusu olmadı. Bir süre sonra 

biraz para bulunca i filmin kurgusunu yaptım ve bir iki filmciye , eleştirmene ve 

dosta gönderdim. ” 27  
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                                                        (Roma , Açık Şehir   Rossellini , 1944 ) 

Roma Açık Şehir’de  karakter Francesco’nun bir sahnede  “ Gerçekleşmek zorunda 

olan bir şey için savaşıyoruz . Gelmesi imkansız olmayan bir şey için . Belki bu yol 

uzun ve zor ama oraya ulaşacağız daha iyi bir dünya olduğunu göreceğiz ve 

hepsinden önce çocuklarımızda bunu görecek…” sözleri yer alır. Roma , Açık 

Şehir’in kuşkusuz İtalyan Yeni Gerçekçi akımının temel düşüncesini yansıtan bir 

replik olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

 

                                                                            ( Roma, Açık Şehir , Roberto Rosselini 1944 ) 



Altı bölümden oluşan Hemşeri (Paisa  ) adını Amerikalıların İtalyanları selamlama 

şeklinde almaktadır. Roma, Açık Şehir’le birlikte Yeni Gerçekçiliğin en açık 

örneklerinden biri sayılmaktadır. İtalya’nın müttefiklerce işgalini konu alan filmdeki 

altı epizod, haftalık haber görüntüleriyle ve subay olan konuşmacının sözleriyle 

desteklenmiş ve belgesel film tarzında sunulmuştur .28  

 

  

                                               Paisa ( Hemşeri ) , Roberto Rosselini , 1946  

 

Amerikalı, Alman ve İtalyan karakterler arasındaki zıt diyalog kullanımı, dil 

engelleri nedeniyle oluşan iletişim sorununu odak noktasına alıyor, altı bölümde de 

güçlü dramatik karşıtlıklar kurarak kimi zaman dokunaklı, kimi zaman gerilimli bir 

savaş zamanı portresine imza atıyordu.  

Rosselini , Almanya Sıfır Yılı filminde , Berlin’in yıkıntıları arasında kalmış on iki 

yaşındaki bir çocuğun trajik öyküsünü anlatır . Filmde Nazi eğitimi çocuğun 

hastalıklı babasını öldürmesine yol açacak , ancak tüm çocukluğuna karşın yaptığının 

bilincine varan çocuk , vicdan azabı duyarak intihar edecektir. Rosselini’nin bu 
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filminde  yoksulluk yüzünden tasarruf çabasını , değiş tokuş sistemini ve karaborsa 

izlerini net bir şekilde görebiliyoruz.  Filmde geçen aşağıdaki replik ise bizi siyasi 

gerçeklere götürmektedir .  

“O vakitlerde de bayraklarımızı sallayarak yürüdük Avrupa’nın yarısını fethettik ve 

Rusya’ya kadar girdik . Dünya’da karşımıza çıkacak güç yok gibiydi sonra 

birdenbire her şey bitti . İlk önce mağlubiyet sonra ihtilal… Apoletlerim sökülürken 

gözyaşlarına boğuldum. Hiç kimse beni iyi bir Alman olamadığım için suçlayamaz. 

Fakat o zor yıllarda arzuladığım tek şey vardı ve şimdi bunu itiraf ediyorum .Nazi 

Almanyasının çöküşü ve mağlubiyeti . Eğer işler tersine dönmeseydi dünya nasıl bir 

halde olurdu … Düşünmek bile istemiyorum. ”   

 

              Germania, Anno Zero (Germany Year Zero, 1948 – Roberto Rossellini) 

İtalyan Yeni Gerçekçiliği içinde yer alan bir başka önemli film, Visconti ‘nin Yer 

Sarsılıyor filmidir . Bisiklet Hırsızları filminden daha önce yapılmasına karşın 

gösterime ancak 1952 yılında girebilen film , küçük bir Sicilya köyünde yaşayan bir 

balıkçının tüccarlarına karşı yaptığı ekonomik mücadeleyi konu alır. Taş evlerde 

yaşayan balıkçıların öyküsünde, erkeklerini denize uğurlayan hasret ve endişe 

içindeki kadınlar, denizin dalgaları kadar amansız toptancılar ve dolu ağlarına 

rağmen yarının endişesi içindeki balıkçılara yer verilir. Düzene karşı duran gençler 

ile umutsuz ama bilge yaşlıların çatışması işlenirken, terazilerin denize atıldığı sahne 

dengelerin nihayet değişmesi gerektiğini simgeler niteliktedir. Filmdeki sosyal 

gerçeklik aşkta da kendini gösterir. Aşk, zengin ve bağımsızların hakkıdır. Özellikle 

memurun fakir kıza eşarp hediye ettiği sahnede aradaki uçurumlar ve -kızın 

haketmediği- eşarbın bir günah misali sunuluşu dikkat çeker. Düzene isyanın, 

haksızlığın kelime anlamına kulaklarını tıkayan zihniyetle savaşını tüm yeni 

gerçekçilik öğeleriyle izlediğimiz film yönetmen Luchino Visconti’ye 1948 Venedik 

Film Festivalinde “En İyi Film” ödülünü kazandırmıştır. 



 

La Terra Trema: Episodio del Mare (The Earth Trembles, 1948 – Luchino 

Visconti ) 

 

Yeni Gerçekçi İtalyan sinemasının bir başka ünlü yönetmeni Vittorio de Sica’dır . 

Onun özellikle Bisiklet Hırsızları filmi Yeni Gerçekçiliğin amaçlarını ve estetiğini 

tanımlayan en iyi film olarak kabul edilir . 29  Senaryo, yapı bakımından çok zekice 

hazırlanmıştır; birbiri peşi sıra meydana gelen olaylardan başlayarak tüm yönlerdeki 

dramatik uygunluğun sistemlerinin kullanılışına kadar, 'Ladri di Biciciette' 

sosyal görünümünden soyutlandığı zaman bile anlamından bir şey kaybetmeyen, 

İkinci Dünya Savaşı sonrası geçerli tek komunist filmdir. Onun sosyal mesajı filme 

iliştirilmiş değildir, olayın tamamında her an mevcuttur. Bu öylesine belirgindir ki 

hiç kimse onu gözden kaçıramaz. Ortaya atılan tez şaşırtıcı derecede basittir: işcinin 

yaşadığı dünyada, yoksullar hayatta kalabilmek için birbirlerinden bir şeyler çalmak 

zorundadır. Fakat bu sav hiçbir zaman tam olarak ortaya konmaz (Yönetmen kalkıp 

sizi sıktığım icin özür dilerim diyebilirdi; biz aslında onun bisikletini hiç 

bulamayacağını düşünmüştük, ama o buldu, her şey yolunda, onun herhangi bir 

sıkıntısı yok, film bitti, ışıkları yakabilirsiniz).Diğer bir deyişle, bir propaganda filmi 

işçinin bisikletini bulamayacağını ispat etmeyi deneyebilirdi, onu yoksulluğunun dar 

çemberi içine sıkıştırabilirdi. De Sica, işçinin bisikletini bulamayacağını ve bunun 

sonucu olarak yine işsiz kalacağını göstermede kendini sınırlamıştır.30  
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 Oğul ve baba Ricciler (Enzo Staoia, Lamberto Maggiorani) kaldırımda bisikleti düşünüyorlar. Ladri di 

biciclette / Bisiklet Hırsızları,  Vittorio de Sica, 1948 

  

Bisiklet aramalarında farklı gruplardaki insanlarla  karşılaşıyoruz. Dertlerine deva 

olması için geleceği gördüğünü iddia eden bir kadına bağlananlar, yoksul semtlerdeki 

insanların yaşamları, restoran sahnesinde lüks içinde yaşayan insanların ve yoksul 

insanların arasındaki uçurum, kilisede geçen sahneyle o dönemin din anlayışı gibi 

politik ve sosyal hicivleri de filmde belirtilmiş.  

De Sica filmi için şöyle şöyler :  

“ Antonio31’yu bir çeşit herhangi biri’ ya da bugünkü deyimiyle ‘sokaktaki adam’ 

olarak canlandırmak gibi bir niyetim hiç yoktu. O , benim için sevinç ve 

üzüntüleriyle , kendi öyküsüyle herhangi bir bireydi. Uzun ve değişik yaşamının 

trajik bir Pazar gününü ortaya koyarken , gerçeği ozansı bir alana aktarmayı 

düşünmüştüm. Bu da bana yapıtımın gerçekten en önemli özelliklerinden biri olarak 

görünüyordu ,çünkü böyle bir çaba olmadığı taktirde bu çeşit bir film ancak bir haber 

filmi olacaktı . Belge-filmi dram ile şiirden ayıran engelin hakkından gelemediği 

taktirde bizim Yeni Gerçekçiliğimizde hiçbir gelecek göremiyorum. Hiç şüphesiz 

mantık her vakir şiirin düşmanı olmuştur. Bunları birbiriyle uyuşumlu olarak ancak 

büyük bir sanatçı birleştirebilir, bundan dolayı da salt mantıkçıların yapıtımdaki 

kusurlara suçlayıcı parmaklarını uzatmalarına şaşırdım. 

Ama, filmin sonunda Antonio’nun kendisini yine bisikletsiz olarak bulduğundan 

dolayı beni aşırı kötümserlikle suçlandıranlara da şunu sormak isterim: Acaba 

yaşamınızda kaç kez, bir günün sonunda kendinizi umutsuz bir durmda buldunuz? 

Ben bütün içtenliğimle şuna inanıyorum ki , Bisiklet Hırsızları ‘nın perdedeki 

gerçekliğini filme ‘kara’ ve ‘umutsuz’ sıfatlarını takacak kadar insafsız bulanlar 

hiçbir vakit çetin bir yaşam geçirmemişler ; yani milyonlarca Antonio’nun bütün 
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dünyada her gün sürdükleri zahmetli yaşamı anlatmak istiyorum. Ya da bunlar, 

olayları hiçbir vakit Kuzeydekiler gibi ciddiye almayan bir İtalyan’ın zihniyetini 

anlamıyorlar . 

Görmek , bir sanatçı için çok yararlıdır. Birçokları görmek istemez, çünkü çok kez 

başkalarının dertleri onları tedirgin eder. Biz , tersine , görmek istiyoruz. Amacımız 

kendimizi de görmektir.”32  

Dönemin önemli örneklerinden biri de Sica’nın yapımındaki Shoeshine’dır. İkinci 

Dünya Savaşı’ndan yeni çıkılmış, Roma sokaklarında küçük çocukların ayakkabı 

boyacılığı yaparak para kazanmaya çalıştığı, yoksulluktan kırılan ailelerin topluca 

virane binalarda yaşadığı yılların atmosferini yansıtır yönetmen Vittorio De 

Sica, Sciuscià (Ragazzi) (1946)’nın ilk sahnelerinde. Pasquale (Franco Interlenghi) 

ve Giuseppe (Rinaldo Smordoni) için hayatın anlamı, hayran oldukları atı satın 

alabilmekten geçer. Kendi karınlarını bile doyurmakta güçlük çeken, 8 – 10 

yaşlarındaki bu iki çocuk, kazandıkları parayı atı alabilmek için biriktirirler. Bir gün, 

Giuseppe’nin ağabeyi tarafından bir suça ortak edilirler ve yakalanarak cezaya 

çarptırılırlar. Dönemin çocuk hapishanelerindeki yokluk, bakımsızlık ve sefalet 

içindeki çocukların umutsuzlukları ve hayal kırıklıkları gözler önüne serilir. 

Giuseppe de Santis’in İtalyan sinema tarihinde değerli bir yer edinmiş filmi Riso 

Amaro, hem sinematografik açıdan hem de hikayesinde barındırdığı argümanlarla 

Yeni Gerçekçilik Akımı’nın en önemli örneklerinden biri olarak karşımıza çıkar . De 

Santis merkezde sınıf çatışmasını ele alsa da, sınıflar içindeki kargaşayı da öne 

çıkarmıştır. Sözleşmesiz çalışanların diğer çalışanlar tarafından dışlanması ve 

aralarındaki iş yarışı buna bir örnektir. Yine aynı şekilde bu iki grubun tarlada şarkılı 

atışmaları, üstü kapalı bir düşmanlık gibi görünse de hepsi için zor şartları hafifleten 

bir meşgale şeklinde sunulmuş olup filme müzikal bir boyut da kazandırmıştır. 

Güçsüz olanın kaybettiği dünyalarında bu işçi kadınların emeklerinin kutsallığı ise 

toprak misali ölünün üzerine serpilen pirinç taneleriyle çarpıcı bir şekilde 

sunulmuştur.  

Yeni Gerçekçilik Akımı’nın hem zirve noktalarından biri, hem de genel görüşe göre  

bu akıma dahil olan son film olarak nitelendirilen Umberto D., akımın 

kurucularından Cesare Zavattini’nin gerçek hikayesine dayanmaktadır. Filmin başrol 

oyuncusu Carlo Battisti, esasında Floransa Üniversitesi’nden emekli bir fizik 

profesörüdür. Akımın profesyonel olmayan oyuncular, Hollywood’a tepki olarak 

doğan stüdyo yerine doğal dış mekan kullanımı, klasik anlatılı bir hikaye örgüsüne 

sahip olmaması gibi şablonlarıyla uyumluluk gösteren film, savaş sonrası 

İtalya’sında emekli bir devlet memurunun kısıtlı geliri ve köpeği Flike ile verdiği 
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hayat mücadelesini anlatmaktaydı. Yer yer melodrama kayma tehlikesiyle karşı 

karşıya kaldığı zamanlarda  realist etkisini devreye sokan film, birey üzerinden 

toplumu ahlaki ve vicdani boyutlarıyla sorguluyordu.    

İtalyan Yeni Gerçekçi akımın özelliğini barındıran diğer filmler içerisinde Fellini’ye 

rastlıyoruz. Balkabağını faytona çevirebilen sanatçının, karikatüristliğinin zirve 

noktası I Vitelloni. Bu ilk hitinde, doğal gelişi-güzelliği içindeki eğlenceli 

mizansenlerinde; saflığının ve hamaratlığının izlerini görüyoruz.  

Visconti ‘nin Rocco e i Suoi Fratelli ‘si ise Rosaria (Katina Paxinou), eşinin vefatının 

ardından 4 oğlunu yanına alarak güney İtalya’daki Lucania’dan Milano’ya, 5. oğlu 

Vincenzo  (Spiros Focás)’nun yanına göç eder. Parondi ailesi , köyün zor yaşam 

koşullarından kurtulmak, şehre yerleşmek ve daha konforlu bir hayat sürmenin 

peşindedir . Milano’da yaşam düşündükleri gibi kolay olmayacaktır; barınma, iş 

bulma ve şehir insanlarına uyum sağlama mücadelesi zamanla Rocco (Alain Delon) 

ve Simone (Renato Salvatori) kardeşleri karşı karşıya getirir. 

Pier Polo Pasolini’nin ilk yönetmenlik deneyimi olan Accattone, Roma’nın 

varoşlarında yaşayan eğitimsiz, aylak, yoksul, suça teşkil edilen alt tabaka gençlerin 

umut arayışı içinde geçen yaşam mücadelelerini yalın bir dille beyazperdeye taşıyor. 

Film, sinemaya yeni gerçekçilik akımının etkin olduğu yıllarda senaryo yazarı olarak 

başlayan Pasolini’nin Mamma Roma (1962) ile birlikte akımdan yoğun izler taşıyan 

iki filminden biridir. Mamma Roma , İtalyan gettosunda geçen elemli hikayesinde 

diğer birçok filminde olduğu üzere çoğunluğu amatörlerden oluşan bir oyuncu 

kadrosuyla çalışan yönetmenin bu tavrı filmin akımla kurduğu bağı kuvvetlendirir.  

İtalyan Yeni Gerçekçiliği , 1950’li yıllarla birlikte İtalya’da değişen ekonomik , 

siyasal ve toplumsal koşullarla  birlikte eski çizgisini (birkaç yönetmen dışında) 

devam ettiremez hale gelir. Akımın filmlerindeki direniş temasının yerini zamanla 

farklı çizgiler almaya başlar.  

 

3- İTALYAN YENİ GERÇEKÇİLİK AKIMININ 

DÜŞÜŞÜNDEKİ POLİTİK NEDENLER  

Sinemanın hayatın gerçeklerini tüm yönleriyle yansıtması ve bu sayede halkın 

farkına varmadığı duyguları , düşünceleri ve umutları gün yüzüne çıkarma talebinde 

yoğunlaşan Yeni Gerçekçilik , halkçıydı ama çeşitli halk kesimlerine hitap 

etmektense siyasi bilince sahip , yani sosyalist devrim bilinci taşıyan seçkinleri hedef 

almaktaydı. Öte yandan yalnızca bu yoruma dayandırılmış bir yeni gerçekçilik 

kavramı , ne yazık ki tarihsel gerçeklere uymamaktadır . Yeni Gerçekçilik yalnızca 

Visconti’nin tarihsel materyalizme dayalı toplumsal çözümlemesi olarak 



şekillenememiştir. 33 1945- 1950 yılları arasında İtalyan Sineması’nın hem ülke 

içinde hem de ülke dışında gösterimlerde damgasını vuran Yeni Gerçekçilik, 1950 

sonrasında etkisini yitirmeye başladı. Mussolini dönemindeki faşizmin yıkıntıları 

onarılıp, toplumsal-siyasal yaşam yeniden düzenlendiğinde İtalyan sineması değişim 

geçirmeye başladı. İtalya’da düzen yeniden kurulmuştu, yıpranan kurumlar kendini 

restore etmişti. Artık toplumsal yaşamın fotoğrafını çekmek, insanların sorunlarını 

yalın bir şekilde göstermek yerine, analiz etmek,giderek saydamlığını yitiren 

toplumun ve siyasal yaşamın dinamiklerini bulmak gerekiyordu . 

Liberal ve Sosyalist partiler 1950’li yılların başlarında mesajlarını iletmekte güçlük 

çekmeye başladılar. Ülke ekonomisi ve politik ortam düzeldikçe İtalyanlar hayatın 

güzel yanlarını gösteren Hollywood filmlerine rağbet etmeye başladı.Acının , 

yoksulluğun Yeni Gerçekçi fikmlerdeki sunum , değişim geçiren İtalyan toplumunun 

ruh haline hitap etmemeye başladı. Tüm Avrupa’da ulusal sinemalarda görülen 

faşizmin başarısızlığına karşı burjuvanın eski zenginliğini ve gücünü tekrar hızla 

artması, yeni sinemacıların ilgisini burjuvazinin zayıf ve basmakalıp günlük 

varoluşuna yönlendirdi . 34 

Öte yandan 1949 yılında film endüstrisinin gelenekselci çoğunluğu , hükümet 

denetimi ve yardımı istedi , ünlü bürokrat Giulio Andreotti film denetleme 

merkezinin başına getirildi . Andreotti Sözleşmesi , İtalyan halkını küçültücü 

filmlerin yapılmasını önlemek amacıyla politik sansür içermekteydi. 1946’da 

kadınlara seçme hakkı verilince, kilisenin de etkisiyle 1947- 1948 seçimlerinde 

merkez sağdaki Hristiyan Demokrat Parti seçimleri kazandı . 1960 yılı ile birlikte 

Yeni Gerçekçilik Akımı’nın son bulduğunu söyleyebiliriz . 35  

Yeni Gerçekçilik Okulu’nun parçalanması üç yönde üç kökenden itibaren politik 

yansızlaştırma çalışmasıyla hazırlandı : 

• Tripartizmin ( üç parti yönetiminin) inşası ve on yıldan daha erken Hristiyan 

demokrasi tarafından iktidarın ele geçirilmesi (sahte bir parlemantarizm oyunuyla ) : 

Sağın gücündeki bu tırmanmaya , öyle görünüyor ki , Ekmek, Aşk ve Fantezi , Yeni 

Gerçekçiliğin kılık kıyafetini ustaca giyinmiş bu ögelerinin tecimsel damarının 

gelişmesini borçluyuz. , popüler bir tür görünümlerine saygı gösteriyormuş gibi 

görünen bu filmler çok fazla angaje olmuş konulardan halkı vazgeçirmek amacına 

sahiptiler. 
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• Amerikan kapitalizminin işe burnunu sokuşu ve bir Tiber Hollywood’unun 

yerleşmesi : Yeni Gerçekçiliğin kökünü kazıma girişimleri daha sonra yeni bir türün 

ortaya çıkışıyla sonuçlanacaktır. Spagetti-Western   

• Bizzat sinemacıların kendi ideolojik zayışığı : Çoğu , Yeni Gerçekçiliğin “duvarına 

sıçradı “. “Bütün insanı” anlatmak bahanesiyle , “ ruhsal bir boyutun” para toplama 

maskesiyle , çok sayıda yönetmen -çoğunlukla da en büyükleri arasında- önce 

rasyonalizmle ( Fellini ve Rossellini ) , sonra biraz daha geç , (Esprit’de Jean- Marie 

Domenach’ın deyişiyle “Kauçuk kavram” ) yabancılaşma ve aykırılığın narsisizmi 

(Antonioni ) temasının hastalıklı kültü ile karakterize edilmiş filozofik ve estetik bir 

kangren yaydılar. Vittorio de Sica , popülist demagojinin , Visconti burjuvazinin 

kokuşmasının saygılı ünlenmesinin batağına saplandı. 36  

Yeni Gerçekçi yönetmenler , akımın etkisini yitirmesinden sonra söz konusu akımın 

dışında filmler çekmeye devam ettiler. Yeni Gerçekçi Sinema’nın yanında gelişen 

ticari bir sinema doğdu. 1950’li yıllarla birlikte daha önce bahsettiğimiz değişen yeni 

ekonomik ve toplumsal koşullar altında Yeni Gerçekçi akım yönetmenleri ister 

istemez komediye kaydılar. Sinemasal form özgür kaldı ve toplumsal eleştiri , çok 

yatkın olduğu bir yöne komediye yöneldi . Artık emek, eşitlik , refah kadar fantezi , 

mistisizm ve imgelemde gerçeğin alanına girmeye başlamıştı . 37 Fellini ve 

Visconti’nin eserleri gibi prestijli ürünlerin yanı sıra genellikle tür filmleri Yeni 

Gerçekçilik sonrası İtalyan Sineması’nı şekillendirdi . Faşizm döneminde geliştirilen 

ve savaş sonrası tekrar güncellenen komedi ve drama türünde eserlerin yanı sıra 

fantastik ve düşük bütçeli kostümlü filmler Riccardo Freda, Mario Bava , Rafaello 

Matarazzo gibi İtalyan popüler sinema içinde yeniden değerlendirilmiştir. 38 

 

           4-YENİ GERÇEKÇİLİK AKIMININ DÜNYADAKİ ETKİSİ  

İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminde sinema alanında İtalya’da başlayan yeni süreç, 

dünya sinemasında bir değişim rüzgarının esmesine öncülük etti. Savaş sırasında 

başlayan ve savaşın sonunda Rossellini ile çıkış yapan Yeni Gerçekçi İtalyan 

sineması, tüm dünya ülkelerine sinema alanında duyulan ihtiyacı hatırlattı. Ancak bu 

değişim hemen gerçekleşmedi  kendini zamanla dünya sinemasında gösterdi.  

Amerikan sinemasındaki belirgin değişiklik 1950’lerin ikinci yarısında ortaya çıkan 

‘New York Okulu’ olarak tanımlanan hareketle gerçekleşir. Savaş sonrasında 

toplumsal gerçekleri ve Yeni Gerçekçi İtalyan sinemasından çıkarılan dersler bu 

hareketin doğmasının başlıca sebepleridir. Hareketin başını çeken aydınlar grubunun 

tavrı , açıkça Hollywood sinemasının karşısında olmaktadır. Doğaçlamaya dayanan 

bir tür ‘reportage’ sineması amaçlarlar . Bunu yaparken konulu sinemanın anlatım 
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biçimlerini , öyküyü , öykü anlatmayı da dışlamazlar. Yalnız , bu öykü , irdelenmek 

istenen toplumsal gerçeklerin içinde bulunmalı , oradan kaynaklanmalıdır 39 

İtalya’da sona eren Yeni Gerçekçilik akımının okul olduğu bir ülke sineması İngiliz 

sinemasıdır.Ortaya çıkan yeni sinema hareketinin adı ise ‘Free Cinema’ (Özgür 

Sinema)’dır. Özgür Sinema, 1956’da Lindsay Anderson , Karel Reisz’ in editörü 

oldukları (1946-1952) Sequence dergisinde düşüncelerini yayımladıkları İngiliz 

belge hareketidir. Politik atmosfere de yansıyan bu akım Yeni Sol’un başlamasıyla 

Ticari İngiliz Sineması’nı da etkilemiştir . Basılı bir açıklamada bu akımın amacı 

şöyle açıklanmıştır : ‘Biz bu davranışımızla özgürlüğe inandığımızı göstermeye 

çalışıyoruz.’ Özgür Sinema yönetmenler her zaman açıkladıkları kurallara 

uymamışlardır. Fakat çalışan sınıfın problemleri ve sosyal içerikli konularıyla İngiliz 

Ticari Sineması’na yön vermişlerdir .40  

1950’li yıllarda Fransız Sinemasında gerçekleştirilen hareketler ise gelecek için en 

önemli olan sinema deneyleridir. Amerikan ve İngiliz sinemalarında olduğu gibi 

Fransa’daki sinema hareketi de geleneksel sinemayı yadsımakta ve İtalyan Yeni 

Gerçekçiliğinin ortaya çıkardığı sinema anlayışını benimsemektedir . 50’lerin 

başında Fransız sinemasını, 20 yıldan beri yapılagelen şiirsel gerçekçilik geleneğini 

sürdüren yönetmenler temsil etmektedirler. Bu geleneğin özellikleri , abartılmış 

sinemasal efektlerle psikolojik ilişkilere dayanan sanatsal nitelikler arayışıdır. . Fakat 

, bu yönetmenlerin gerisinde , bu geleneksel konuları ve anlatımı istemeyen , Fransız 

sinemasında köklü değişiklikler yapmaya kararlı yeni bir sinemacı kuşağı 

yetişmektedir. Renoir’in filmlerinden ve Rosselini’nin Yeni Gerçekçi sinemasından 

esinlenen ve aynı sinema zevkini paylaşan , sinema karşısında benzer estetik 

görüşlere sahip gençler bir grup oluştururlar.Hepsi de genellikle eleştirmenlikten 

gelmekte ve Cahiers du Cinema dergisi çevresinde toplanmaktadır. Derginin o 

yıllarda geliştirdiği sinema sanatı üzerine görüşler, eleştiri alanında , yönetmenlik 

alanında ve kuramsal alanda çok verimli sonuçların alınmasına yol açar . Derginin 

çevresinde gelişen ve derginin desteklediği sinema akımı ‘Nouvelle Vague’ (Yeni 

Dalga ) 50’lerin sonu ile 60’ların başında dünya çapında üne kavuşur ve diğer ülke 

sinemalarındaki benzer arayışların da itici gücü olur . 41  

Yeni Gerçekçiliğin İtalya'da en fazla genişlikle ve muhteşemlikle serpilip gelişmesi  

bazen çok uzaklarda da etkilerini gösterdi ve bazı durumlarda analog , sosyo-politik 

bir bağlamla benzer filmler yarattı. 

Savaştan sonra 1949'a dek, Japon sineması bir yandan Amerikan sansürü ve ulusal 

üretimin sıkı biçimde denetlenmesi diğer yandan da siyasi gruplar arasındaki kan 

davaları, sendika çatışmaları ve gelire konan yeni vergiler nedeniyle fazla bir gelişme 
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göstermez.42 Bu yıllarda sinemalarda gösterilen filmlerin hemen hemen tümü 

Amerikan, İngiliz, İtalyan ya da Fransız filmleridir. Ancak 1950'den başlayarak 

bağımsızlığın kazanılması, sosyal gerginliklerin ve grevlerin durulması, ekonominin 

düzlüğe çıkması, sol güçlerin işleri yoluna girdiği için Yeni Gerçekçi bir gelişmenin 

boy gösterdiği oldukça iyi kavranıyor. Böylece 1950'lerde Tadashi Imai'nin 

Canlılarız, Yazuşira Ozu'nun Buğday Hasadı, H. Gosho'nun Ocakların Dikeldiği Yer, 

Yamamura'nın Cehennem Gemileri, Mikio Naruse'nin Okasan'ı, Yamamoto'nun 

güneşsiz Semt'i, Kurosawa'nın Yaşamak ve Korku İçinde Yaşıyorum'unun ortaya 

çıktığı görülüyor. 

Hindistan sinemasının bu yıllarda üretimi çok önemlidir. Ancak son derece ilginç 

pek çok filmden çoğu, bugün de olduğu gibi, Batılılar tarafından ihmal edilmiştir. 

Uzun yıllar Hint film üretiminin esasını oluşturan belgeseller, macera filmleri, şarkı 

ve dansla beslenen "büyük gösteri" türü (S. S. Vasan'ın Çandraleka'sı gibi) filmlerin 

yanında, özellikle 1950'lerden sonra sosyal içerikli bazı önemli filmler de 

çevrilmiştir. K. A. Abbas'ın, Naya Sansar, Dünya Çocukları ve çok güzel bir film 

olan Kayıp Çocuk (Munna); J. Renoir'in yardımcısı (Nehir'de) olarak çalışmış Birnal 

Satyajit Ray'ın İki Dönüm Toprak ve Acımasız Şehir, Kalküta (1953) gibi filmleri 

bunların başlıcalarıdır. Ray daha sonra çevirdiği Pater Pançali (1954), Aparajito ya 

da Yenilmez (1957) ve Apu Sansar ya da Apu'nun Dünyası (1959) filmlerinden 

oluşan, Bengalli mütevazi bir ailenin başından geçenleri anlatan üçlemesiyle yabancı 

ülkelerde de ünlenecektir. Yönetmenin geliştirdiği duru üslup ve duygusallıkla, şiirle 

beslediği gerçekçi tesirler büyük övgü almıştır.43 

Mısır sinemasında komedi, melodram, "polisiye", müzikal vb. gibi hemen her türde 

çok sayıda film yapılmaktaydı ve 1952'de krallığın düşmesinden sonra bunlara 

yurtseverlik filmleriyle gerçekçi filmler de eklendi. Halkçı gerçekçilik türünde 

seçkinleşen iki yönetmenden söz edilebilir: 

Ebu Seyf (El Sakir, 1950; Raya ve Sekina, 1953; Canavar, 1954; 1956 Cannes Film 

Festivali’nde gösterilen Sülük; Uykusuz Gece, 1958; Aşkın Büyüklüğü, 1960) ve 

Yusuf Şahin (Cehennemi Gökyüzü, Merkez Garı vb ... ). Ömer Şerif, Amerikan, 

Fransız ya da İtalyan filmlerinde oynayan bir aktör olmadan önce pek çok başarılı 

Mısır melodramının, özellikle Y. Şahin'in filmlerinin (Cehennemi Gökyüzü, Nil'de 

Düello) gözde oyuncularındandı. İtalyan-Mısır ortak yapımı filmler arasında Nil 

Atmacası, Çölde Kan İzleri, Aşıkların İntikamı vb. filmler sayılabilir. Bu ülkede 

çevrilen yabancı üstün yapımlardan bazıları da Quo Vadis, Firavunlar Vadisi, On 

Emir gibi filmlerdir.  

Genç Polonyalı sinemacılar bir dönemin havasını yaratmada çok başarılı filmler 

çevirerek ülkelerinin halkının Nazi işgali altında katlanmak zorunda kaldığı sefaleti, 

acıları ve cesaretlerini anlatırak gerçekçi filmlerin etkisi görülmektedir : A. 

Wajda'nın Kanal (1957), Küller ve Elmas (1958), A. Munk'un Eroica (1958), J. 
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Kawalerowicz'in Meleklerin Anası Jeanne (1959) filmleri bunların öne gelen 

örnekleridir. 

Meksika sineması bu yıllarda büyük yönetmcnlerin, teknisyenlerin (kameramanlar, 

dekaratörler vb), kadın ve erkek oyuncuların (Pedro Armandariz, Dalares Del Rio, 

Maria Elena Marques, Maria Felix, Columba Dominguez gibi ... ) katkıları sayesinde 

geniş bir uluslararası seyirci kitlesi buldu. Örneğin dahi bir yönetmen olan Emilio 

Fernandez ("El Indio"), Dolores Del Rio ile ünlü Maria Candelaria (1943) filmini 

gerçekleştirdikten sonra, Maria Elena Marques ile İnci ve Enamorado (her ikisi de 

1946'da), Rio Escondido (1947), daha sonra da Moclavia ve Maria Felix ile La Red 

ya da Ağa Düşen Kadın filmlerini çevirdi. 1943'te yaptığı Baraka'nın ardından 

Roberto Gavaldon, Dolores Del Rio ile Öteki'ni (1946) gerçekleştirmeyi başardı ve 

sonra da Miguel N. Lira'nın iç savaşla ilgili bir öyküsünden Maria Felix ve Pedro 

Armendariz ile, bir başyapıt olan, Saklı Kadın'ı (1955) çevirdi. Benito Alazraki, F. R. 

Gonzales'in Dilenci (El Diosetro) adlı kitabından esinlenen ve yeni-gerçekçiliğin 

etkisi altında, bir dizi sosyal kaygıyı dile getiren Soy (1954) filmiyle dünya çapında 

ün kazandı. Brezilya sineması, Latin Amerika sinemasının canlılığını ve düzeyini en 

iyi yansıtan sinemalardan birisiydi. Lima Barreto'nun O. Cangaceiro (1953) filmi 

uluslararası planda kabul gördü. Armando Bo, Torre Nilsson (Meleğin Evi, 1957), 

Mario Soffici (Rosaura a las Diez, 1958) ve daha 1942'de Goşoların Savaşı filmiyle 

ulusal bir kahraman olmuş olan Lucas Demare gibi yönetmenlerin ürünleri sayesinde 

Arjantin sineması da ondan geri kalmıyordu.44  

Lübnan’da ise Yeni Gerçekçi unsur olarak karşımıza Georges Nasser’in iki uzun 

metrajı olan 1956 ve 1962'de çevrilmiş Bilinmeyene Doğru ve Küçük Yabancı çıkar. 

Görüldüğü üzere İtalyan Yeni Gerçekçi akımı sinemadaki değişim ihtiyacını gün 

yüzüne çıkararak sinema tarihine daha sonrasında gerçekçi, farkındalığı yüksek , 

siyasetin ve uluslararası faktörlerin  ülke sinemalarına etkisini  gösteren yapımlar 

kazandırmıştır . İtalyan Yeni Gerçekçilik , dünya sinemalarını reformist olan bu 

yapısıyla etkileyerek sinema tarihinin kilit noktaları arasında yerini almıştır .  
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SONUÇ   

Siyaset, sinemanın yalnızca işlevini değil; içeriğini ve biçimini de etkilemiştir. 

Sinema ilk günden itibaren siyasi gücü olan ve bu gücü kullanan bir sanattır. Siyasal 

hiç bir mesajı olmayan bir film bile, izleyicisini siyasetten uzak tutarak, bireyin 

siyasette etkin olmasını engelleyerek bir siyaset aracı olarak kullanılabilir. İtalya’da 

bunun örneğini Mussolini dönemi sinemasında ‘beyaz telefon filmleri’nde  ve 

sonrasında Mussolli’nin ülküsünün propagandasını yapmak için sinemayı araç olarak 

kullanması olarak okuduk. Sözgelimi, 1945 senesinde Roberto Rossellini’nin Roma 

Açık Şehir filmi ile başlayan İtalyan Yeni-Gerçekçiliği avangart bir tarz olarak, 

dönemin toplumsal-siyasal öncüllerine koşut olarak gelişir. Savaş sonrası İtalya’sının 

en zengin ve karmaşık kültürel olgularından biri olan yeni gerçekçiliği, anti-faşist 

ittifak içinde yer almış bütün aktivist çevreler sahiplenir ve kendi ideolojileri 

çerçevesinde (o dönemde özellikle Komünist ve Katolik gruplar etkindir) 

tanımlamaya çalışırlar. 

Akımın ortaya çıkabilmesi için o akımın ideolojini besleyebilecek, o akıma bir içerik 

verebilecek bir toplumsal yapıya ihtiyaç vardı. Bu yapının ortaya çıkması da 1940’lı 

yılların ortalarını buluyor. Bu açıdan baktığımızda Yeni Gerçekçilik’in savaş sonrası 

İtalyan toplumunun siyasal yapısıyla çok büyük bir paralellik gösterdiğini görüyoruz. 

1943-1948 yılları arasında İtalyan toplumunda savaş ve onun sonrasındaki acılarla 

ilgili olarak belirgin bir ilericilik , elit yakınlaşması ve  toplumsal uzlaşma havası 

vardı . Gerçekçilik Akımı ile birlikte kamera artık sokaklara girmiş, toplumsal yaşam 

daha bir özveriyle gözlemlenmiş ve dert edinilen konular bireyselden ziyade daha 

çok yoksulluk, savaş, siyasi düzen, ekonomik çatışma gibi kitleleri ilgilendiren 

meselelerden seçilmişti. 

İtalyan Yeni Gerçekçi filmlerine baktığımızda soyut fikirlerden çok duygu ön plana 

alınıyor, hümanist bir bakış açısıyla , serbest kamera hareketleriyle sinemayı 

özgürleştiriyordu. Edebi diyaloglar yerine daha çok doğaçlama konuşmalarla ve 

profesyonel olmayan oyunculuklarla gündelik hayatı profesyonelce beyazperdeye 

yansıtıyorlardı. Dönemin öncü yönetmenleri olarak Visconti , Rossellini ve De 

Sica’nın filmleri siyasal hayatın izlerini toplumsal gerçekçiliğe taşımada başarılı 

filmler sinema tarihine kazandırmışlardı.  

İtalyan Yeni Gerçekçi akımının ortaya çıkışında etkili rol oynayan siyasal ve 

toplumsal değişimler yine siyasal ve toplumsal hayatın değişimi ile düşüşünü de 

getirmiştir . Yeni Gerçekçi yönetmenler 1950’li yıllarda komediye yönelmişlerdir.  

İtalyan Yeni Gerçekçiliği , dünyaya sinemada değişim ihtiyacı olduğunu gösterdi. 

Kendinden sonra yapılacak filmlere politik dil ve biçimini yerleştirecek bir cesaret 

verdi. Sanatın ve siyasetin iç içe girmiş ilişkisinden yola çıkarak sanatın uslu 

olmadığını , devrimci ve direnişçi gücünü gösterdi . Dünyada birçok ülkenin 



sinemasına siyasal gerçeklerin toplumsala nasıl yansıyacağını gösterebilme yönünde 

bir kapı açtı .  

‘İtalyan Yeni Gerçekçiliği’nde Siyasi İzler’ adlı bu çalışmamızda siyasetin 

hayatımızda her noktada ve istinasız her alanda yer aldığını ve bunun izlerini sinema 

tarihinin en önemli akımlarından biri olan Yeni Gerçekçilik’te de görmenin mümkün 

olduğunu gözlemledik.  
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