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Sinemada büyük zamansal hatalar
neden yapılıyor?
Anakronizm sözcük anlamı olarak bakıldığında çok kaba bir
ifadeyle kronolojik tarih uyumsuzluğu şeklinde anlatılabilir.
Başka bir ifadeyle ise belirli bir zaman perspektifi içerisindeyken kişi, nesne ya da olayların o zaman dilimine ait olmaması durumu olarak ifade edilebilir.

Dr. Serhat Totan
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yerleşik bir
da anakronizmin etkin kullanımı ile olacaktı. Kara
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filminde converse
girişimleri
başlar.
Komunizm
suçlaması
çok
anakronizmdi. Filmde Walker izleniyordu doğru ama
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katlettiğine
Sonuç olarak bakıldığında
ile birlikte Nikaragua’yı işgal edip ardından kendini
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