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Luis liuimeb 
›spanyol Sinemasının en büyük ismi olarak kabul edilen 
Bunuel, sanatını din kurumunu ve burjuvaziyi 
ele˛tirmek üzere kullandı... 

Umut B. TURANI 

Y üzyılın ba˛ında. 1900 yılında 
varlıklı bir ›spanyol ailenin olu 
olarak dünyaya gelen Luis Bunuel. 

ailesi tarafından katı bir dini eitim veren 
Cizvit okuluna verildi. Bunuel Cizvit oku-
lundaki örenimini tamamladıktan sonra 
Madrid'de tanrıbilim. daha sonra felsefe, 
edebiyat ve tabiat bilimleri okudu. 
Bunuel 1920 yılında geldii Paris'te Lorca. 
Salvador Dali. Ortega y Casset ve bu gru-
bun çevresindeki entellektüel ki˛iler ile ta-
nı˛tı. Yine bu tarihlerde sinemanın büyük 
ustaları ile tanı˛ması ve onlarla birlikte ça-
lı˛ması kendisine epeyce tecrübe kazandır-
dı. Bunuel sinemaya Jean Epstein'in bir 
Edgar Allan Poe hikayesi olan "Usher Evi-
nin Çökü˛ü" adlı deneysel filmi ile ba˛ladı 
(Aynı hikaye 1960 yılında. Amerikalı yönet-

men Roger Corman tarafından da sinema-
ya uyarlandı ve geçtiimiz ay ›stanbul Film 
Festivali'nde gösterime sunuldu). Bu film-
de Bunuel. Jean Epstern'e asistanlık yap-
mı˛tı. 
Bunuel 1925 yılında tahsilini yarıda kese-
rek Paris'e ta˛ındı ve bir sene sonra Sine-
ma Akademisine yazılarak yardımcı yönet-
men olarak çalı˛maya ba˛ladı. Salvador Da-
li ve Andre Breton'un etkisiyle gerçeküstü-
cü akımla tanı˛an Bunuel. 1928 yılında ai-
lesinden kalan yüksek bir mirasın desteiy-
le Dali ile birlikte gerçeküstücülüün elit 
yapıtları arasında sayılan iki filmini gerçek-
le˛tirdi: Endülüs Köpei (1928) ve Altın 
Ça (1930). ›lk filminde ˛ok edici görüntü-
lere yer veren Bunuel'in ikinci filmi ise ger-
çeküstücülüün sinemadaki manifestosu 
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sayıldı. Ancak bu film askerlere, kiliseye ve 
aileye saldırdıı gerekçesiyle yasaklandı. 
Kiliseye, ruhban sınıfına ve burjuvaziye 
son saldırdıı film olmayacaktı bu. Bunu-
el'in burjuvaziden ve dinden nefret etmesi-
nin nedeni, burjuva olan ailesinin onu Ciz-
vit okuluna göndermi˛ olması ve Bunu-
el'in bu katı disiplin altında geçmi˛ yılları-
na tepki duyması olabilir. Ancak bir dier 
ihtimalde Paris'te içlerine girdii entellek-
tüel ortamların sanatçıyı etkilemi˛ olması-
dır. Sanatçının Paris'te tanı˛tıı ˛air Lorca, 
›spanyol edebiyatının en büyük isimlerin-
den olmakla beraber düzene en muhalif 
isimdi de aynı zamanda. Bu yüzden ›span-
yol hükümetinin adamları tarafından öl-
dürtülecek ve ›spanya yıllar sonra Lorca'yi 
kendi devletinin öldürdüünü itiraf edebi-
lecektir. Salvador Dali ise alternatif bir ya-
˛am kültürü benimsemi˛. Gala ile evliyken 
Lorca ile a˛k ya˛ayan biseksüel, bohem bir 
sanatçıydı. Bu birbirine kar˛ıt iki dünya, 
bir yanda Cizvit okulu ve burjuva köken, 
dier yanda Lorca. Dali, Breton gibi isimle-
rin dünyası! 

›spanya ›ç Sava˛ı'nın ba˛lamasıyla yeniden 
›spanya'ya dönen Bunuel'in 1932 yılında 
çevirdii "Ekmeksiz Toprak" isimli ele˛ti-
rel belgesel filmide ›spanya'da yasaklandı. 
Sava˛ı Franco'nun kazanmasıyla yükselen 
baskı ortamı Bunuel'i Avrupa'yı terk edip. 
Amerika'ya gitmeye mecbur etti. New 
York'ta Modern Sanat Müzesi'nde i˛ bulan 
Bunuel bir söylentiye göre Dali'nin kendisi 
hakkında komünist olduu söylentisini 
yaymasıyla i˛ini kaybetti. Oysa Bunuel ha-
yatı boyunca hiçbir komünist partiye men-
sup olmamı˛tı. 

Sanatçı 1948 yılında yani tam 15 sene son-
ra Meksika'da tanı˛tıı bir yapımcı için iki 
ticari film ile sinemaya döndü. Bu filmlerin 
ticari ba˛arısı üzerine 1950 yılında aynı ya-
pımcı ile kendi istei dorultusunda "Unu-

tulmu˛lar" isimli filmini çekti. Mexico 
City'nin fakir mahallelerinde ya˛ayan genç-
lerin ya˛antılarını anlattıı filminin ana 
fikri, sosyal ko˛ullar dei˛medikçe yar-
dımseverliin bir i˛e yaramayacaıydı. Da-
ha sonraları sıkça i˛lenecek olan sokak 
çocukları ile gençlik çeteleri konusunu 
ele alan "Unutulmu˛lar" günümüzde dahi 
türünün ba˛ yapıtı olma özelliini koru-
maktadır. Bu film Cannes Film Festiva-
li'nde ödüllere boularak. Bunuel'i yeni-
den gündeme getirmi˛tir. 
Meksika'da olduu dönemi verimli geçiren 
Bunuel. 1952 yılında önce Defoe'nun ünlü 
klasii "Robinson Crusoe "yu sinemaya 
uyarladı. Aynı yıl filme aldıı "O" ise vah˛i 
ve sapkın bir tutkuyu anlatmakta. En 
komik filmi olan "Bir Suçlunun Ya˛amf'nı 
1955 yılında çeken sanatçı. 1956 yılında 
silik bir filmi olan "Bu Bahçede Ölüm"ü 
çekti. 
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Bunuel. 1958'de en ünlü filmlerinden biri 
olan "Nazarin"i gerçekle˛tirdi. Fahi˛elerin, 
hırsızların, yoksul ve zavallı insanların ara-
sında ›sa'nın öretisi dorultusunda onlara 
yardımcı olmak isteyen bir papazın öyküsü 
olan "Nazarin" sanatçının dinle ilgili ilk ça-
lı˛masıdır. ›nsanlara yardımcı olmak için 
çabalayan papazın, insanlar tarafından dö-
vülüp, soyulup, a˛agılanmasıyla ve sonun-
da yine o insanlar için ölümü seçmesiyle 
hazin bir son çıkar kar˛ımıza. Bunuel bu 
filminde iyi, idealist bir papaz figürü çıkar-
sa da kar˛ımıza, filmin gözler önüne ser-
mek istedii dinin çaresizlii ve gereksizli-
iydi. 

Franko rejiminin yumu˛aması üzerine 
1961 yılında ›spanya'ya dönen Bunuel. 
ba˛yapıt sayılabilecek "Viridina"yı çekti. 
Aynı yılın Cannes Film Festivalinde Büyük 
Ödülü kazanan film Bunuel'in ikinci kez 
›spanya'dan sürülmesine ve kilise tarafın-
dan afaroz edilmesine neden oldu. Sanatçı 
bu filminde "Nazarin'deki temayı devam 
ettiriyor, ancak daha sert bir üslup kullanı-
yordu. Bu kez iyiliksever bir rahibe adayı, 
ailesinden kalan serveti yoksul insanlarla 
payla˛mak ister ve evinin kapısını onlara 
açıp. güzel sofralar kurar. Ancak bunun be-
delini dövülüp a˛aılanıp, tecavüze uraya-
rak öder. Virdiana'nın bu öyküsü, Sadenin 
Justine'ini hatırlatır. ›yi kalpli Justine de 
iyiliinin bedelini sürekli kötülüe uraya-
rak öderdi. Bunuel'in özellikle ziyafet sah-
nesinde ›sa'nın son yemeine göndermeler 
yapması, tepkilerin iyice younla˛masına 
neden olmu˛tur. 

Ülkesinden sürülen Bunuel. yeniden Fran-
sa'ya gider. Bunuel'in bu seferki filmi 
"Mahvedici Melek"in hedefi ise dini kurum-
lar deil, nefret ettii burjuvazidir (1962). 
Sonraki filmi "Bir Hizmetçi Kızın Güncesi" 
yine burjuvazinin alaya alınmasıdır. "Gün-
düz Güzeli"ni 1967'de, din ve metafizik ko-

nuları hiciv ile i˛ledii "Samanyolu"nu ise 
1969'da çevirmi˛tir. 
"Tristana" ile 70li yılların ba˛ında yeniden 
›spanya'ya dönen Bunuel. bu filminde biri 
ya˛lı, dieri genç iki erkek arasında kalan 
ve yanlı˛ seçiminin sonuçlarını kötü öde-
yen bir kadının öyküsünü Catherine Dene-
uve'nün oyunculuu ile anlatmı˛tır. 
Bunuel kariyerinin en ba˛anlı filmine ise 
1972 yılında "Burjuvazinin Gizli Çekicili-
i" ile imza attı. Hikaye yine yabancı olma-
dıımız bir Bunuel anlatı˛ıdır: Bir türlü bir 
araya gelip, yemek yemeyi ba˛aramayan 
birkaç burjuva çiftinin serüveninin, kusur-
suz bir mizah ve gerçeküstücü tarzda į -
lenmesi. Aynı tema 1962 yılında çevirdii 
"Mahvedici Melek" filminde de i˛lenmi˛ti. 
Bu filmde de ak˛am yemei için biraraya 
gelen bir avuç burjuvanın birbiri ardına 
gelen komik olaylarla yemee oturamama-
ları anlatılıyordu. Bunuel bu filmi ile En 
›yi Yabancı Film Oscar'ını kazandı. Burju-
vazi Bunuel'i kendisine saldırdıı için 
ödüllendiriyordu. 

Ustalıını artık tamamen kanıtlayan Bunu-
el bunun verdii güç ve moralle 1974 yı-
lında akla gelebilecek her türlü garip ve 
gerçeküstücü durumları toplayan "Özgür-
lük Hayaleti" adlı filmini yaptı. Bu film Bu-
nuel'in 70 ya˛ının üstündeyken bile sert 
tutumundan bir ˛ey kaybetmediini gös-
terdi. 1977 yılında ise görme yetisi epey 
zayıf bir haldeyken Pierre Lousy'nin ünlü 
"Kadın ve Kukla'sını "Arzunun fiu Karan-
lık Nesnesi" adıyla sinemaya uyarladı. Bu 
son filminin konusu ise ya˛lı toplum için-
de saygın bir adamın genç bir kadının elin-
de acımasızca mahvolu˛unun hikayesiydi. 
Bunuel son filminden altı sene sonra Mexi-
co City'de siroz hastalıına yenik dü˛erek 
hayatını kaybetti. Gerçeküstücü sinemanın 
en büyük ustası Bunuel'in sineması ise hâ-
lâ görkemini korumakta ve ya˛amaktadır. 
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Bunuel Üzerine Yorumlar 

"Bunuel'deki ˛iddet, bir arınmadır, (cathar-
sis). Onda sapıklıın damlası bile yoktur. 
Onun ilençleri (bedduaları). Katolik kilise-
sinin ilahilerinden daha temizdir. Hiçbir 
˛ey onu kandırmaz, sanatın yapay cilveleri 
bile... Onu alıp çarmıha gerebilirler, gide-
rek yakabilirler. Oysa o insanın insana du-
yabilecei en büyük minnet duygusuna la-
yıktır..." 

Henry Miller 

Altın Ça. bugüne dek. benim anlayı˛ıma 
göre "bütünsel a˛k"ın yûceltilmesine yöne-
lik tek giri˛imdir ve Paris'teki gösterimine 
duyulan tepkiler, onun paha biçilmez dee-
ri konusundaki inancımı dorulamı˛tır..." 

Andre Breton 

"Bunuel'in en önemli yanı, gerçeküstücü-
lüü marifetli bir sinema teknii kullanımı 

ve üstün bir oyuncu yönetimiyle birle˛tire-
rek çekici hale getirebilmesidir." 

Leslie Halliwell 

"Bunuel'in Altın Ça, Robinson Crusoe. 
Nazarin gibi bazı filmleri, sinema örnekleri 
olmanın dı˛ında, bizi zihnin dier bazı et-
kinlik alanlarına. Goya'nın bazı gravürleri-
ne. Quevedo ve Perefnin ˛iirlerine, Marki 
de Sade'dan bir bölüme. Cervantes'ten ba-
zı pasajlara yakla˛tırabilirler. Film olmanın 
dı˛ında, bunlar, söz konusu yapıtların ve 
dier ba˛kalarının çok daha geni˛ ve sürek-
li dünyasına, amacı hem bize insanlık ger-
çeini açıklamak, hem de onun ötesine 
geçme yollarını göstermek olan dünyasına 
götürebilirler. Kar˛ısına çıkarılan engellere 
kar˛ın. Bunuel'in dünyası, güzellliin ve is-
yanın çift-yönlü kemeri altında kurulan bir 
dünyadır..." 

Octavio Paz 
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