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ÖZET 

BA"IMSIZ TÜRK S!NEMASINDA ERKEK EGEMEN SÖYLEM!N 

OLU#TURULMASI VE BAKI#: B!R ÇÖZÜMLEME ÖRNE"! “ÜÇ MAYMUN” 

Ba#ımsız Sinema, geleneksel anlatı kalıpları ve bu kalıpların temsil etti#i 

ideolojik yapılanmanın kar"ısında duran; buna paralel olarak sinemanın üretim, da#ıtım 

ve gösterim ko"ullarını bu yönde dönü"türme prati#i içinde olan bir sinema biçimidir. 

“Kitlesel” ve “Popüler” olanın kar"ısında duran bu pratik; hem “ki"isel”, hem de 

“toplumsal” niteli#i olan yeni bir sinema biçimine i"aret eder. Bu yönüyle ba#ımsız 

sinema, ilerici bir söylem üretebilme olana#ı yaratması bakımından önemli bir yerde 

durmaktadır. “Bakı"” ise sinemada “farkındalıkla, bilinçli olarak bakmak” anlamına 

gelen ve gitgide önem kazanan bir olgudur. Dünyada ve ülkemizde birçok sinema 

filminde bakı" düzenlemelerinin, cinsiyetle ili"kili oldu#u ve erkek egemen söyleme 

ba#lı yapılandırıldı#ını görmek olasıdır.  

Bu çalı"mada erkek egemen söylemin olu"turulmasında bakı" olgusunun önemi 

ve bakı"ın yarattı#ı eril iktidar, bir yöntem önerisi kapsamında çözümlenmi"tir. Bakı" 

olgusu iki ba#lamda incelenmi"tir: Bunlardan ilki anlatısal ba#lam, di#eri ise sinemasal 

söylem ba#lamıdır. Anlatısal ba#lam, sinemasal anlatının kimin bakı"ından anlatıldı#ını 

ifade ederken; sinemasal söylem ba#lamı ise, söylem araçları yardımıyla bakı"ın kimin 

iktidarına ba#lı yapılandırıldı#ının anla"ılmasını sa#lamı"tır. Önerdi#imiz çözümleme 



yöntemi aracılı!ıyla inceledi!imiz ba!ımsız sinemanın öncü yönetmenlerinden Nuri 

Bilge Ceylan’ın filmlerinde, bakı" olgusunun erkek egemen söyleme ba!lı 

yapılandırıldı!ı ve bu anlamda geleneksel sinemanın sahip oldu!u cinsiyetçi tutumun 

sürdürüldü!ü görülmü"tür. Birçok anlamda ilerici bir söylem üretme gücüne sahip olan 

ba!ımsız sinemanın, -bilinçli ya da bilinçsiz bir "ekilde- bakı" aracılı!ıyla olu"turulan 

erkek egemen söylem ve cinsiyetçi tutumu sürdürmesi, ba!ımsız sinemanın sahip 

oldu!u ilerici söyleme gölge dü"ürmektedir. Bu farkındalıkla sinemasal anlatı ve 

söylem araçları dikkatli kullanıldı!ı takdirde, bu durumun olumlu yönde dönü"türülmesi 

olasıdır.   
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The Formation Of a Dominant Male Discourse in Independent Turkish Cinema 

and The "Gaze": An Analysis of "Three Monkeys" 

 Independent cinema challenges the dominant ideological structure by opposing 

traditional narrative devices; correspondingly, it is a cinema that tries to change the 

practices of film production, distribution and screening. A practice fighting that which 

addresses masses and the popular, independent film is a new kind of cinema that 

indicates personal and social spheres of interest. In this sense independent cinema is 

important because it has the possibility to create a new progressive discourse.   

The concept of the “gaze”, which means “looking; fully aware” has become an 

important concept in cinema. In Turkish and world cinema, one can observe the 

arrangement of the gaze in a manner associated with gender roles and can see that the 

gaze configures to the male dominant discourse. 

In this study, the importance of the gaze in forming male dominant discourse 

and how the gaze creates masculine power is analyzed by proposing a new method, 

which is exemplified in the analysis of a film. With this method, the gaze is analyzed 

first through the narrative context, where point of view is expressed through the 

cinematic discourse. Secondly, the gaze is analyzed with the help of discursive tools in 

order to determine according to whose power it is configured and shaped. Through the 



analysis of the films of Nuri Bilge Ceylan, a pioneer of independent cinema, one can see 

that the concept of the gaze is shaped according to male dominant discourse, thus 

reinforcing classical cinema’s sexist point of view. In many ways, independent cinema 

has the potential to create a progressive discourse, whether this is done consciously or 

unconsciously. However, this potential progressive discourse of independent cinema 

will be clouded over if this cinema continues using the gaze to reinforce male dominant 

ideology and sexist point of view. With this awareness, if cinematic narrative and 

discursive tools are used with the necessary attention, this situation can be transformed 

into something positive.   
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Son olarak Özkan Öz’e te!ekkür etmek istiyorum: Tıpkı tüm ya!amımda oldu"u 
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1. G!R!"  

Sinema ve modernlik arasındaki ili!kiyi alı!ılmı!ın dı!ında bir yakla!ımla ele 

alan yapıtında John Orr, “Bir araç olarak sinema olanaklarını arttırdı!ı ölçüde 

gözetleme kültürünün bir parçası olarak geli"ti. Bu nedenle son derece bilinçli olmaya 

yazgılıydı. Bütün büyük modern sinemacılarda bakı"ın gücünü ve onun gönüllü aracı 

olan kameranın duyarlılı!ını ara"tırma e!ilimi vardır.”1 cümlesiyle bakı! olgusunun 

önemi üzerine bir vurgu yapmı!tır. Sinemasal evrende çerçeve içindeki özneleri, gücü 

ve iktidarının nesnesi haline getirebilen “bakı!” olgusunun incelenmesi gerekti"i fikri, 

bu çalı!ma için temel çıkı! noktası olmu!tur. Çünkü sinemada bakı!, ait oldu"u öznenin 

iktidarı kar!ısındakileri kolaylıkla nesne haline getirebilecek önemli bir potansiyele 

sahip oldu"undan, sinemada bakı!ın gücünün cinsiyet ba"lamlı kullanımının, 

incelenmesi gereken önemli bir konu oldu"unu dü!ünüyoruz.  

Bu tezde, sinemada erkek egemen söylemin olu!turulmasında “bakı!” 

olgusunun önemini, önerece"imiz film çözümleme yöntemiyle inceleyece"iz. Bu 

çözümlemeyi ise ba"ımsız Türk sinemasından seçti"imiz bir film olan Üç Maymun 

üzerinden gerçekle!tirece"iz. Bakı! olgusunu sinemasal anlatı ve söylemin bir parçası 

olarak ele alacak, bakı! düzenlemeleri ve cinsiyet arasındaki ili!kiyi sorgulayaca"ız. 

Önerdi"imiz yöntemi ba"ımsız Türk sinemasına ait bir film üzerinden uygulayacak 

olmamızın en önemli nedeni, ilerleyen bölümlerde örneklerle de gösterece"imiz gibi,   

birçok anlamda ilerici bir söylem üretme potansiyeline sahip ba"ımsız sinemanın erkek 

egemen söylem konusundaki tutumunu sorgulamaktır.  

Çalı!manın birinci bölümünde Türk sinemasında ba"ımsız sinema kavramı 

çerçevesinde sinemasal anlatının olu!umu incelenecektir. Bunun için öncelikle ba"ımsız 

sinemanın Türkiye’de ortaya çıkı! ko!ullarına de"inilecektir. Bu ko!ullar hem 

teknolojik,  hem ideolojik,  hem de sosyolojik geli!melerle ili!kili oldu"undan belirli bir 

                                                
1 John Orr, Sinema ve Modernlik, Ay!egül Bahçıvan (çev.), 1. Basım, #stanbul: Ark Yayınevi, 1997, s. 85. 
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sınıflandırmaya gidilerek iki ba!lıkta incelenecektir. Bu ba!lıklardan ilki 1980’lerden 

itibaren Türk sinemasında ya!anan kırılmalar, di"eri ise sinema filmlerinin üretim,  

gösterim ve da"ıtım ko!ullarını de"i!tiren geli!melerdir.  

1980’lerde Türk sinemasında meydana gelen en önemli kırılmalar, 12 Eylül 

1980 askeri müdahalesi merkezinde geli!en temel olgular üzerinden incelenecektir. Bu 

dönemde Türkiye’nin içinde bulundu"u durumun kavramsalla!tırılması konusundaki 

yetersizli"i ele!tiren #ükran Esen; 12 Eylül 1980 için sadece “darbe” kelimesinin yeterli 

olmadı"ını, bunun eksik bir yakla!ım oldu"unu belirtmi!tir. Esen, bu dönemin “ülkeyi 

küresel isteklere sınırsızca açan bir ba!langıç”2 oldu"unu özellikle vurgulamı!tır. 

Nurdan Gürbilek de,  Esen’in sözünü etti"i bu sınırsızlı"ı “Türkiye’de 80’lerde ya!anan, 

kendini bize ses, söz ve görüntü patlamasıyla birlikte bir arzu patlaması olarak da 

sunan de"i!im”3 olarak tanımlamı!tır. Biz de her iki yazarın vurguladı"ı “geri dönü!süz 

de"i!im” olgusunu dikkate alarak, 1980 sonrası Türk sinemasındaki de"i!imleri 

ba!lıklandıraca"ız. Bu ba!lıklar kamusal alanın daralı!ı ve bireyselli"e geçi!,  kadının 

de"i!en konumu ve sinemasal özne olarak ele alınması,  kamusal alandaki karma!anın 

sonucu geli!en arabesk kültür ve “hareketli görüntü”nün de"i!en seyir biçiminin en 

önemli göstergesi olan televizyon ve video olgusudur.  

Sinema filmlerinin üretim, gösterim ve da"ıtım ko!ullarını de"i!tiren 

geli!meler ba!lı"ında ise Türkiye’de sinema filmlerinin gösterim ve da"ıtım ko!ullarını 

tamamıyla de"i!tiren Yabancı Sermaye Kanunu’nda yapılan de"i!iklik ve bu 

de"i!ikli"in sinemamızda yarattı"ı çökü!ü önlemek için devletin sinemaya sundu"u 

deste"in etkilerini inceleyece"iz. Ba"ımsız sinemacıların filmlerini tanıtması ve 

birbirlerini tanıma fırsatı bulması anlamında oldukça önemli bir rolü olan film 

festivalleri ve ba"ımsız sinemanın önemli ekonomik desteklerinden biri olan 

Eurimages’a da bu ba!lık kapsamında ayrıca de"inilecektir.   

“1990’lı Yıllarda Türkiye’de Ba"ımsız Sinema Tartı!maları” ba!lı"ında ise 

ba"ımsız sinemanın Türk sinemasına özgü geli!im ko!ullarından söz edilecektir. 

Ardından ba"ımsız sinema ve popüler sinemanın anlatı özellikleri kar!ıla!tırmalı olarak 

                                                
2 #ükran Kuyucak Esen, Türk Sinemasının Kilometre Ta!ları, Geni!letilmi! Basım, $stanbul: Agora, 2010, s. 173.  
3 Nurdan Gürbilek, Kötü Çocuk Türk, 2. Basım, $stanbul: Metis Yay., 2004, s. 16.  
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incelenecektir. Ba!ımsız sinemanın anlatı özellikleri,  çalı"mamızın önerdi!i yöntemin 

uygulanaca!ı Üç Maymun filminin anlatı çözümlemesinde de yeniden ba"vurulacak 

olması nedeniyle önem ta"ımaktadır. Bu konu kapsamında son de!inilecek ba"lık ise 

ba!ımsız sinemanın sinema-seyir ili"kisi açısından nasıl bir yerde durdu!udur.   

“Sinemasal Anlatının Bile"enleri Açısından Temel Kavramların Ortaya 

Konması: Toplumsal Cinsiyet, Söylem ve Bakı"” ba"lıklı ikinci bölümde ise 

önerdi!imiz yöntemin kuramsal zemininin do!ru oturtulabilmesi adına temel kavramlar 

incelenecektir. Bu kavramlar toplumsal cinsiyet, söylem ve bakı"tır. Toplumsal Cinsiyet 

ba"lı!ında kavramı "ekillendiren temel görü"lere yer verilecek, bu görü"ler 

do!rultusunda Türk sinemasında kullanılan toplumsal cinsiyet kalıpları ve erkek 

egemen söylemin,  filmlerde nasıl bir yapıya büründü!ü üzerinde durulacaktır. Türk 

sinemasında erkek egemen söylemin büründü!ü yapıyı anlamanın en iyi yolunun, bu 

söylemin nesnesi durumunda olan kadınların nasıl sunuldu!una bakmak oldu!unu 

dü"ündü!ümüzden, bu yapıyı kadının sunumu üzerinden inceleyece!iz. Toplumsal 

cinsiyet rolleri ve bu rollerin sinemada nasıl bir biçimde sunuldu!unun tespiti, Üç 

Maymun filmindeki kadın karakterin nasıl bir yerde konumlandırıldı!ını anlamak adına 

bize önemli ipuçları sunacaktır. Özellikle Ye"ilçam melodramlarında kullanılan 

toplumsal cinsiyet rolleri üzerinden filmin kadın karakterini inceledi!imizde, kar"ımıza 

oldukça ilginç sonuçlar çıkacaktır.  

#kinci bölümün sinemasal anlatı ve söylem üzerinde duraca!ımız alt 

bölümünde ise öncelikle anlatı ve söylem kavramlarını edebiyat alanındaki 

kar"ılıklarından ba!ımsızla"tırıp,  edebi anlatı ve sinemasal anlatı ayrımına dair yapılan 

çalı"malardan yararlanarak,  bu kavramların sinema sanatı içindeki kar"ılı!ını bulaca!ız.  

Anlatı ve söylem çalı"maları edebiyat alanına ait kuramsal gelene!in ürünü oldu!undan, 

sinema kuramcıları tarafından bu kavramların filmsel kar"ılı!ını bulmak ve tanımlamak 

oldukça uzun zaman almı" ve çe"itli görü"ler ortaya konmu"tur. Bu görü"lere kar"ılıklı 

yer verdikten sonra sinemasal anlatı ve söylemin bile"enleri üzerinde duraca!ız. Bu 

bile"enler anlatıcının kullanımı, bakı" açısı ve odaklanma ba"ta olmak üzere; sinemasal 

söyleminin temel bile"enleri olan kamera hareketleri, plan seçimleri,  aydınlatma, renk,  

ses ve kurgudur. Uzaktan bakıldı!ında daha çok teknik i"levler gibi algılanan bu 
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ö!elerin anlatıya olan açık ve saklı etkisini- ki aslında saklı etkileri bizi daha çok 

ilgilendirmektedir- örneklerle açıklayaca!ız. Üç Maymun filminin anlatı ve söylem 

çözümlemesi bu bile"enlerden yola çıkılarak gerçekle"tirilece!inden, bu bile"enlerin 

kavranı"ındaki açıklık önem ta"ımaktadır.   

“Sinemasal Anlatı ve Söylem Yoluyla Bakı"ın Düzenlenmesi ve Cinsiyet” 

ba"lı!ında ise sinemasal anlatı ve söylem kavramlarının bakı" olgusuyla ili"kisi 

üzerinde durulacaktır. Temelde çok teknik bir kavram gibi duran “bakı"” olgusunun 

cinsiyetle olan ili"kisi son zamanlarda oldukça sık tartı"ılan konulardan biri haline 

gelmi"tir. Laura Mulvey’in Visual Pleasure and Narrative Cinema4 (Görsel Haz ve 

Anlatı Sineması) ba"lıklı çı!ır açıcı makalesinin temel kavramları sunmak adına 

oldukça önem ta"ıdı!ı bu tartı"mayı, bakı" olgusunun eril kimlik ve eril haz üzerinden 

sorgulanmasına olanak sa!laması bakımından önemli görüyoruz. Bu tartı"ma, 

“sinematik imgeyi cinsiyet farkının in!asını ve sürdürülmesini sa"layan temsil sürecinin 

modeli”5 olarak görmü" ve bakı"ın gücüyle temsil edilen bu imgenin kadınları nasıl 

nesne haline getirdi!ini ortaya koymayı amaçlamı"tır. Biz de bu iddianın haklılık payına 

inandı!ımızdan, bunun gerçekli!ini ortaya koymak için sinemasal anlatı ve söylemin 

bile"enlerini inceleyip, bakı"ın cinsiyet düzenlemesindeki rolünün ortaya konulmasını 

önerece!iz. Çünkü bakı"ın kendisini bu bile"enler yoluyla var etti!ini dü"ünüyoruz. Bu 

bile"enleri incelerken ba"ta David Bordwell, Seymour Chatman, Gerard Genette, 

Francois Jost, Seçil Büker gibi kuramcıların çalı"maları olmak üzere anlatı ve söylem 

alanında yapılmı" çalı"malara yer verilecektir. Bakı"ın etkisinin cinsiyet ba!lamlı analiz 

edilme a"amasında ise Laura Mulvey, Christian Metz ve Anneke Smelik’in çalı"maları 

temel referans noktası olacaktır.  

Tezin üçüncü bölümünde önerdi!imiz yöntem do!rultusunda çözümleme 

örne!i sunulacaktır. Önerdi!imiz yöntemi uygulayaca!ımız film olan Üç Maymun’un 

çözümlenmesinden önce filmin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan’ın biyografisi ve 

filmografisine yer verilecek, yönetmenin Türk sinemasındaki yerine ve ta"ıdı!ı öneme 

de!inilecektir. Bunu yapmamızın nedeni, bu çalı"mada konu edinece!imiz filmin 

                                                
4 Laura Mulvey, “Görsel Haz ve Anlatı Sineması”, Nilgün Abisel (çev.), Sinema: Tarih-Kuram-Ele!tiri,  Seçil 
Büker ve Y. Gürhan Topçu (drl.), #stanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi, 2010, ss. 211-230.  
5 Jacqueline Rose, Görme ve Cinsellik, Ay"e Deniz Temiz (çev.), 1. Basım, #stanbul: Metis Yay., 2010, s. 193.  
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bütünlüklü algılanmasını sa!lamaktır. Çünkü kurmaca eserlerde bilincin sunumu 

üzerine yaptı!ı çalı"masında, yazarın bilincinin, yapıtına olan etkisine de!inen Dorrit 

Cohn’un da belirtti!i gibi “bir yazar, kendi itibarını zedelemek istemiyorsa, 

karakterlerin iç dünyasından habersiz oldu!unu söyleyemez. Yazar onların 

yaratıcısıdır, karakterler tüm ki"isel özelliklerini,  tüm varlıklarını ondan alırlar,  onun 

olu"turdu!u bir dünyada ya"arlar.”6 Filmin hem senaryo yazarı hem de yönetmeni Nuri 

Bilge Ceylan’ın yarattı!ı karakterlerin bakı"ını çözümlemeden önce yönetmenin kendi 

sinemasal bakı" açısını neye göre, nasıl olu"turdu!unu bilmenin bu anlamda yararlı 

olaca!ını dü"ünüyoruz.  

Üç Maymun filminin çözümlenmesine filmin öyküsü ile ba"lanacaktır. Bu 

bölümde filmin öyküsü, ilk bölümde ele alınan ça!da" anlatı özellikleri do!rultusunda 

incelenecek, filmin kadın karakterine ayrıca de!inilecektir. Kadın karakter Hacer’in 

ta"ıdı!ı özellikler ikinci bölümde ele alınan toplumsal cinsiyet kavramı çerçevesinde 

yorumlanacak, hangi toplumsal cinsiyet rolleri içerisinde yapılandırıldı!ına dikkat 

çekilecektir. Ayrıca daha önce belirtti!imiz gibi, melodram sinemasında erkek egemen 

söylem do!rultusunda gerçekle"en kadının sunumuyla Hacer’in sunumu arasında nasıl 

bir paralellik oldu!u ortaya konulacak ve filmin melodramik yönünün kadın karakterle 

olan uyla"ımına dikkat çekilecektir.  

Filmin söylem çözümlenmesinde ise ikinci bölümde tanımlanan bile"enler 

do!rultusunda Üç Maymun’un sinemasal söyleminin nasıl yapılandırıldı!ı incelenecek 

ve bu yapılandırmanın –hem kendine ba!ımlı hem de kendinden ba!ımsız olarak- kadın 

karakteri ve kadına bakı"ı nasıl yapılandırdı!ına de!inilecektir.  

“Üç Maymun Filminde Bakı" ve Cinsiyet” ba"lı!ında ise filmin, bakı" olgusu 

do!rultusunda, nasıl bir cinsiyet düzenlemesine sahip oldu!unu ortaya koyaca!ız. 

Bunun için hem anlatısal hem de sinematografik ba!lamda bakı" olgusunun filmde kime 

ait olarak yapılandırıldı!ını ayrıntılı olarak çözümleyece!iz. Bu çözümleme iki 

a"amada, a"a!ıdaki soruların cevaplanmasıyla gerçekle"ecektir:  

                                                
6 Dorrit Cohn, !effaf Zihinler, Ferit Burak Aydar (çev.), 1. Basım, #stanbul: Metis Yay., 2008, s. 19.  
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• Üç Maymun’un filmsel anlatısında bakı! sahibi olan kimdir ve anlatı 

kimin/kimlerin odaklanmasıyla sunulmaktadır? 

• Üç Maymun filminin sinemasal söyleminde sinematografik ba"lamda bakı! 

sahibi olarak kime yer verilmi!tir? Bakı! kim tarafından, kime 

yönelmektedir?  

Birinci sorunun yanıtlanması için filmin merkezine aldı"ı temel sorun/olgu 

ortaya konacak ve filmdeki karakterlerin bu sorun/olguyla olan mesafelerine 

bakılacaktır. Seyircinin bu sorun/olguya bakı!ını hangi karakterin belirledi"i, daha 

kavramsal bir tanımlamayla, bu olguya hangi karakterin oda"ından bakıldı"ı 

belirlenecektir. Hemen ardından bu odaklanmanın aynı zamanda cinsiyetçi bir nitelik 

ta!ıyıp ta!ımadı"ına bakılacaktır. Bu sorunun yanıtı filmde bakı! açısı ve odaklanma 

yoluyla nasıl bir cinsiyet düzenlemesine gidildi"ini gösterece"i için, çalı!ma açısından 

büyük önem ta!ımaktadır.  

#kinci sorunun yanıtlanması için filmin ba!ından sonuna kadar tüm sahneler 

plan plan çözümlenecek ve her plan için “kim bakıyor?” ve “kime bakıyor?” sorularına 

yanıt alınacaktır. Alınacak yanıtlardan filmin sinematografik ba"lamda nasıl bir bakı! 

düzenlemesine sahip oldu"u ortaya çıkacaktır. Bu sonuçlara göre filmdeki her bir 

karakterin bakı! konumu “bakan-bakılan” ayrımına göre belirlenecektir. Karakterlerin 

bakı! konumuyla ilgili nasıl bir düzenlemeye gidildi"i, bu düzenlemenin erkek egemen 

söylemle olan ili!kisini gösteren önemli veriler sunacaktır. Sordu"umuz sorulara 

aldı"ımız cevaplar do"rultusunda, Üç Maymun filminde bakı! ve cinsiyet arasındaki 

ili!ki ortaya konulmu! olacaktır. Üç Maymun üzerinde yaptı"ımız çözümlemeden elde 

etti"imiz sonuçların yönetmenin di"er filmlerinde nasıl bir tutarlılık ta!ıdı"ına bakmak 

için, yönetmenin di"er uzun metrajlı filmlerindeki bakı! ba"lamlı cinsiyet 

düzenlemelerine de genel anlamda de"inilecektir.  
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2. 1990’LI YILLARDA TÜRK!YE’DE 

BA"IMSIZ S!NEMA KAVRAMI TARTI#MASI ÇERÇEVES!NDE 

S!NEMASAL ANLATININ OLU#UMU 

 

 2.1.   1990’LI YILLARDA TÜRK!YE’DE S!NEMA ORTAMI 

1990’lı yıllar Türkiye’de birçok anlamda kırılmaların gerçekle!ti"i bir 

dönemdir. Bu kırılmalar, 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinin Türkiye’nin politik ve 

kültürel zemininde olu!turdu"u çatlakların yol açtı"ı kırılmalardır. Bu nedenle 1990’lı 

yıllarda Türkiye’deki sinema ortamı ve bu yıllarda Türk sinemasında yepyeni bir 

yönelim olarak ortaya çıkan ba"ımsız sinema tartı!maları çerçevesinde sinemasal 

anlatının incelenece"i ilk bölümde, 12 Eylül 1980 sonrası Türkiye’de ya!anan toplumsal 

ve kültürel olayların sinemaya nasıl yansıdı"ı ele alınacaktır.  

2.1.1.  1980’lerden !tibaren Türk Sinemasında Ya$anan Kırılmalar  

Marshall McLuhan’ın ünlü kitabına ismini veren ve çok tartı!ılan “The Medium 

is The Massage”7 cümlesi en basit ileti!im bilimi anlamıyla ileti!im aracının kendisinin 

bir mesaj oldu"una kar!ılık gelmektedir. Fakat ileti!im ortamının ya da aracının 

teknolojiyle olan ili!kisi göz önünde bulundurularak ve “mesaj” sözcü"ü dikkatli bir 

!ekilde ele alındı"ında, McLuhan’ın sözünün bir anlamda “teknoloji ideolojidir”e 

kar!ılık geldi"i iddia edilebilir. Bu cümle referans alınarak bu bölümde, ideoloji 

dolayımı ile belirlenen teknoloji ve bu teknolojiden yararlanılarak üretilen sanatsal-

kültürel de"erleri inceleyece"iz. Bunun için önce 12 Eylül ideolojisi ve bu ideolojinin 

sinemadaki yansıması, ardından Turgut Özal hükümetinin neo-liberal politikaları 

sonucu hızla ya!anan teknolojik devrimler: televizyon, özel televizyonculuk ve video 

incelenecektir.  

 
                                                
7 Marshall McLuhan ve Quentin Fiore, The Medium is the Massage, Corte Madera, CA: Gingko Press, 2001. 
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2.1.1.1.  Kamusal Alanın Daralı!ı ve Bireyselli"e Geçi!  

 12 Eylül 1980 sabahı Türkiye sokaklarında duyulan postal sesleri ve ya!anan 

toplumsal kaosun çı"lı"ı, Türk sinemasında büyük bir sessizlik olarak bulmu!tur 

kar!ılı"ını. Bu sessizlik o zamana kadar Türk sinemasında önemli mesafeler kat etmi! 

olan toplumcu gelene"in, yerini bireysel bir sinemaya bırakmı! olmasının yarattı"ı 

bo!luktur ve bu bo!luk içinde yeni bir söylem geli!meye ba!lamı!tır. Bu söylem 

Gürbilek’e göre, özel alanı kamusal alana kaydıran bir söylemdir. Ancak kendi 

içerisinde bir ikilik ta!ımaktadır: Bir yandan yasakla susturulmu!, di"er yandan 

konu!maya kı!kırtılmı! bir dilin yarattı"ı bu söylem, kendini daha çok bireysel ifade 

edi!lerde göstermi!tir8. Gürbilek’in sözünü etti"i bireysel ifade edi! ve arayı!, etkisini 

Türk sinemasında da göstermi!, Türk sinemasının anlattı"ı öyküler yava! yava! 

de"i!meye ba!lamı!tır. Özellikle Ye!ilçam döneminde anlatılan öykülerde önemli bir 

yer tutan “aile” olgusuna 1980 sonrasında yeni bir bakı!la yakla!ılmı!tır: De"i!ik 

nedenlerle parçalanmı! ailelerden arta kalan yorgun ve yalnız bireyler girmeye ba!lar 

film öykülerine. Bu bir anlamda 1980 darbesi sonrası yalnızla!an ve parçalanan 

ailelerin, bu aile bireylerinin hikâyeleridir. Bu bireyler, o zamana kadar klasik 

anlatılarda yer alan “kahraman”lara benzememektedir. Filmlerin kahramanları yoktur, 

“kahramanlar” yerini “anti-kahramanlar”a bırakmaya ba!lamı!tır.   

Bu anti-kahramanlar, daha önce Türk sinema seyircisinin alı!tı"ı türden 

kahramanların tam tersidir neredeyse: Anla!ılması zor, kar!ıtlıklar içinde bocalayan, 12 

Eylül sonrasının !oku içerisinde parçalanmı!, kent soyludan marjinal olanına bir dizi 

sorunlu karakterlerdir9. Rıza Kıraç’a göre bu anti kahramanlar bir anlamda film 

yönetmenlerinin ta kendileridir. Adeta bir iç sava!tan çıkan bu yönetmenler için 

kendilerini en iyi ifade edecek üslup, varolu!çuluktur. Ancak onlardaki varolu!çuluk 

ba!kaldırıcı bir ö"e ta!ımaktan çok, ciddi bir kafa karı!ıklı"ı halidir. Bu da 

yönetmenlerdeki 12 Eylül sendromunun yansımasından ba!ka bir !ey de"ildir. 

Filmlerde oyuncuların psikolojisiyle yönetmenlerin psikolojisi özde!le!mi!,  sözü edilen 

sendromun sonucu olarak fiziksel ve dü!ünsel kaçı! ö"elerinin sıkça yer aldı"ı filmler 

                                                
8  Nurdan Gürbilek, Vitrinde Ya!amak, 2. Basım, #stanbul: Metis Yay., 1993, s. 16.  
9  Giovanni Scognamillo, Türk Sinema Tarihi, Geni!letilmi! Baskı, #stanbul: Kabalcı Yay., 1998, s. 429.  
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üretilmeye ba!lanmı!tır10. Kıraç bu dönemde “kaçı!” temasının sıkça i!lenmesini 

ele!tirip, “ya!anmı!lıklardan kaçmanın” o dönemin gerçekli"i adına yanlı! bir tercih 

oldu"unun altını çizmi!tir11.   

Bu ba"lamda Ömer Kavur’un filmleri hem de"i!en öykü yapısının hem de yeni 

sinema dilinin önemli bir örne"idir. Kavur’un 1986 yılında yönetti"i Anayurt Oteli 

filminde yer alan Zebercet karakteri sinemada içine kapanan ve yalnızla!an bireyin tipik 

bir örne"i gibidir. Aynı zamanda yukarıda sözü edilen “anti- kahraman”lardan biridir. 

Tipik bir kahramanın mücadele etme özelli"inden yoksun olan Zebercet, filmin anlattı"ı 

dönemin getirdi"i sorunlar kar!ısında kaçı!ı ve içine kapanmayı tercih etmi!tir. Yalnız 

ve karma!ık olan bu karakterin içinde yer aldı"ı film öyküsünün sinemasal dili de tıpkı 

öykünün kendisi gibi alı!ılmı!ın dı!ında ve karma!ıktır.    

Sinema ele!tirmeni Atilla Dorsay’a göre Zebercet karakteri “sinemamızda ilk 

ya!ayan birey”dir ve film, “Bir insan dramının en olgun, en kapsamlı çizimi ile 

sinemamızda yapılmı! en iyi dramaturji çalı!masıdır.”12 Ünsal Oskay’a göre de bu 

filmde, Zebercet’in sosyolojik ve ideolojik nedenlerden kaynaklanan yalnızlı"ı ustalıkla 

anlatılmı!tır. Zebercet, Osmanlı’nın son döneminde bir e!raf ailesinin çocu"udur, 

bulundu"u yer olan Manisa’da e!raf ailesi çökertilmi! ve babasından kalma kona"ında 

yalnız ya!amaktadır. Yeni döneme uyum sa"layamıyordur, ancak bunun nedeni ele!tirel 

bakı!ı de"il, sürekli ya!adı"ı realite yitimidir. Oskay’a göre Kavur’un ve filmin en 

önemli ba!arısı ki!inin yalnızlı"ının hem içsel bir dünya kurularak, hem de bu dünyanın 

arka planda somut ve ba!arılı bir !ekilde desteklenerek yapılandırılmasından 

kaynaklanmaktadır13. Ömer Kavur sineması üzerine yaptı"ı çalı!masında #ükran Esen 

de filmdeki Zebercet karakterinin filmin anlatıldı"ı tarihsel dönemle olan ili!kisinin 

ustalıkla aktarıldı"ını belirtmi!tir. Esen söz konusu dönemin, tarihsel ayrıntıların 

sunumuyla de"il, bu ayrıntıları temsil eden ve ustalıkla seçilmi! motiflerle aktarıldı"ını 

vurgulamı!tır. Tarihsel gerçeklikten kopmadan, derinlemesine aktardı"ı birey 

                                                
10  Rıza Kıraç, Film !cabı, 1. Basım, Ankara: De Ki Basım Yayın, 2008, s.105.  
11  Kıraç, s. 106.  
12  Atilla Dorsay, 12 Eylül Yılları ve Sinemamız, 1. Basım, $stanbul: $nkılâp Kitabevi, 1993, s. 177. 
13  Ünsal Oskay, Tek Ki"ilik Haçlı Seferleri, 1. Basım, $stanbul: $nkılâp Kitabevi, 2000. s. 35.  
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öyküleriyle filmin “yalnız insanlar senfonisi” oldu!u vurgusunu yapan Esen’in bu 

yorumunun önemli oldu!unu dü"ünüyoruz14.  

Anayurt Oteli, 1990 sonrasında ba!ımsız sinema filmlerinde sıkça 

kar"ıla"ılacak olan öykü ve anlatı yapısının erken habercisidir bir anlamda. Ayrıca 

Ömer Kavur’a ait Gece Yolculu!u (1987), Atıf Yılmaz’a ait Bekle Dedim Gölgeye 

(1990) ve Memduh Ün’e ait Bütün Kapılar Kapalıydı (1989) isimli filmler de bu 

dönemde yapılmı" ve 80 sonrası sendromunu anlatan önemli çalı"malar arasındadır. 

Türk sinemasında 12 Eylül dönemi ile ilgili filmler, 2000’li yıllardan sonra da çekilmi" 

olsa da, (Babam ve O!lum-Ça!an Irmak, Zincirbozan-Atıl #naç, O… Çocukları-Murat 

Saraço!lu) öykünün yapılandırılması, sinemasal üslubu ve karakter dramaturjisinde 

“yitik birey” dokusunun egemen olması anlamında 80’li yıllarda çekilen filmler özel bir 

konumdadır.  

Bu ba"lık içinde "unu bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyoruz: 1980 sonrası 

Türk sinemasında geli"en bireyci anlayı", iki anlamda ele alınıp de!erlendirilmelidir. 

Bunlardan ilki, Dorsay’ın da vurguladı!ı gibi, sinema öykülerine giren yo!unluklu birey 

hikâyeleri aracılı!ıyla ba"arılı karakter dramaturjileri yapılmasıdır. Bu, bireyci anlayı"ın 

olumlu yönlerinden biridir. Di!er tarafı ise – ki bizce bu tarafından bakarsak sorunlu bir 

tablo ile kar"ıla"ırız- Yılmaz Güney gibi sinemacılarla geli"mi" olan Toplumcu 

Gerçekçi anlayı"ın gerilemesi ve yerini bireyci bir söyleme terk etmi" olmasıdır. Bu da 

toplumsalla"ma ve sinemanın üstlendi!i ilerici söylem üretme misyonu açısından 

olumsuz bir durumdur.  

2.1.1.2.  Sinemasal Özneye Farklı Yakla!ımlar: Kadın Filmleri Dönemi  

1980-1990 arası Türk sinemasında ya"anan bir di!er önemli geli"me,  kadını 

konu alan filmlerin sayısındaki artı"tır. 1980-1990 arası dönemde çekilmi" olan Türk 

filmlerine bakıldı!ında, kadını konu alan filmlerin di!er yıllara göre oldukça fazla 

sayıda çekilmi" oldu!u görülür. Bunun o dönemde yükselen feminist harekete paralel 

bir geli"me oldu!u açıktır. 1980’ler Türkiye’sinin yeniden biçimlenen/biçimlendirilen 

toplumsal yapısında feministler, dünyada yayılan feminizm rüzgârından da esinlenerek 

                                                
14 $ükran Kuyucak Esen, Sinemamızda Bir ‘Auteur’ Ömer Kavur, 1. Basım, #stanbul: Alfa Yay., 2002, s. 220.  
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ilk defa bu kadar güçlü bir !ekilde varlıklarını ortaya koymu! ve kendilerinden söz 

ettirmeye ba!lamı!lardır.   

"irin Tekeli’ye göre Türkiye’de feminizmin neredeyse yüzyıllık bir geçmi!i 

vardır ve kökleri 19. yy’ın sonuna kadar gitmektedir. Ancak bunun sosyalle!mesi ve 

feminist bilinç yükseltme guruplarının kurulması 1982’de gerçekle!mi!tir. Tekeli 

ayrıca, 1980 askeri darbesinin ardından gerçekle!en ilk demokratik muhalefetin bu 

feminist olu!umlar sayesinde gerçekle!ti#ini, bu ba#lamda feminizmin o dönemde 

toplumun demokratikle!me arayı!ında oldukça önemli bir i!lev gördü#ünü savunur15. 

Toplumsal dinamiklerin önemli bir itici gücü olma misyonunu yüklenen 

feminist hareket, tıpkı sosyal ya!amda oldu#u gibi 80’lerin dura#anla!mı! Türk 

sineması için de itici bir güç durumuna gelmi!, bir anda birçok film öyküsüne esin 

kayna#ı olmu!tur. Bu dönemde kadının özgürle!mesi ve varlık sorununu ortaya 

koyması iddiasıyla, ba!ta Atıf Yılmaz’ın filmleri olmak üzere birçok film çekilmi!tir. 

Bu filmlerde anlatılan hikâyeler, Türk sinemasının daha önce alı!ık olmadı#ı türden, 

kadını “özne” olarak kurma çabasında olan filmlerdir. Daha önce melodram sinemasının 

talihsiz özneleri olup, cinsiyetlerinin dayattı#ı kader (zorunlu evlilik, bedel, hayat 

kadınlı#ı) kar!ısında boyun e#en kadın karakterler, artık kaderlerine meydan okuyan 

birer “özne” haline gelmi!lerdir. Sadece Türk sineması için de#il, Türk toplumu için de 

özümsenmesi çok kolay olmayan bir durumdur bu. Örne#in Asiye Nasıl Kurtulur (Atıf 

Yılmaz-1987),  Adı Vasfiye (Atıf Yılmaz- 1985),  Ahh Belinda (Atıf Yılmaz-1986) ve 

buna benzer birçok Atıf Yılmaz filmini hem Türk toplumunun, hem de Türk 

sinemasının kadınlarla ilgili o dönemde sahip oldu#u söylemin ilerisinde bir yakla!ım 

getirmeye çalı!ması bakımından önemli buluyoruz. Ancak bu filmlerin kadını 

eklemledikleri yeni söylem biçiminin tartı!maya açık bir yapıya sahip oldu#unu da 

eklememiz gerekir.  

"ükran Esen bu dönemde çekilen filmlerin kadına bakı!ını iki sınıfa ayırır: 

Bunlardan ilki, gerçekçilikten uzak, uçla!tırılmı! kadın tiplerini ele alan “Geleneksel 

Ye!ilçam Tarzı Bakı!”, di#eri ise kadını gerçekçi bir !ekilde bütün insani yönleri ile ele 

                                                
15 "irin Tekeli (hzl.), 1980’ler Türkiye’sinde Kadın Bakı! Açısından Kadınlar, 3. Basım, $stanbul: $leti!im Yay., 
1995, s. 33. 
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alan “Gerçekçi Bakı!”tır16. Bu dönemde kadını konu alan filmlerin sayıca fazlalı"ına 

kar!ın, Esen’in sözünü etti"i “Gerçekçi Bakı!”a sahip filmlerin sayısı oldukça azdır.  

Bu dönemde çekilmi! kadın filmleri her ne kadar dikkatleri üzerine çekmeyi 

ba!armı!, kadına daha önce içinde yer almadı"ı kurgusal söylemler içinde yer vermi! 

olsalar bile, “kadının özne olamaması” sorunuyla ilgili ilerici ve özgün bir söylem 

üretememi!lerdir. Kadını özne olarak kurmaya çalı!an filmlerin en çok ele!tirilen tarafı 

ise bu öznelli"in kadının cinsel kimli"i üzerinden olu!turulmaya çalı!ılması ve buna 

ba"lı olarak kadının sosyal, kültürel yönlerinin göz ardı edilmesidir. Yani cinsel obje 

olmaktan, “özne” olmaya terfi eden kadınlar, “toplumsal özne” olmak noktasında ne 

yazık ki sınıfta kalmı!lardır. Kadını “toplumsal özne” olarak var etmeye çalı!an 

Kurba!alar (#erif Gören-1985), On Kadın (#erif Gören-1987), Ka"ık Dü"manı (Bilge 

Olgaç-1984) gibi filmler de ne yazık ki sınırlı sayıdadır. Dolayısı ile 1980’lerle ba!layan 

kadın filmleri döneminde kadını konu alan oldukça fazla sayıda film çekilmi! ve bu 

filmlerde kadın karakterlere alı!ılagelmi!in dı!ında yer verilmi! olsa bile, daha sonraki 

yıllarda üzerinde yükselecek bir gelenek bırakılamamı!tır.   

2.1.1.3. Kamusal Alanda Kültür Karma!ası: Göç Olgusu ve Arabesk Kültür 

1980-1990 arası Türk sinemasında bir di"er yönelim ise, Türkiye’de köyden 

kente göçün ba!ladı"ı 1950’lili yıllardan itibaren sıkça de"inilmi! olan “göç” konulu 

filmlerin daha arabesk bir söylemle yeniden ele alınmasıdır. Söylemin daha 

arabeskle!mesinin en önemli nedenleri kentin yıkıcılı"ı, sınıf ayrımlarının daha da 

keskinle!mesi ve göç edenin ko!ullarının çok daha acımasızla!maya ba!lamasıdır. 

80’lerin de"i!en karakter anlatısıyla birlikte, karakterin içinde bulundu"u mekânın 

sosyal gerçekli"i de de"i!mi!tir. Engin Yıldız’ın deyimi ile “Gecekondu sorunları artık 

bir kahramanın çözece!i sadelikten ve basitlikten uzaktır”17.  

Göçün yarattı"ı kültür olan arabesk, hem müzikte hem sosyal de"erlerde 

oldukça etkisini göstermi!, bu etki sinemaya da aynı oranda yansımı!tır. Sinemasal 

anlatım ve öykünün birbirine oldukça benzedi"i, sadece ana karakterinin de"i!ti"i 

arabesk filmler hızla ve fazla sayıda çekilmeye ba!lanmı!tır. De"i!en ana karakterler ise 
                                                
16 #ükran Esen, 80’ler Türkiyesi’nde Sinema, 2. Basım, $stanbul: Beta, 2000, s.41. 
17 Engin Yıldız, Gecekondu Sineması, 1. Basım, $stanbul: Hayalet Kitap, 2008, s.91. 
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sinema oyuncuları de!il; Orhan Gencebay, "brahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Müslüm 

Gürses, Küçük Emrah gibi dönemin önemli arabesk müzik sanatçılarıdır!. 

Göç olgusunun de!i#en bir ba#ka yönüyse daha önce köyden kente do!ru 

gerçekle#en “iç-göç” söz konusu iken, yurt dı#ına giden i#çi hareketlili!inin artması 

nedeniyle “dı#-göç”ün de gündeme gelmesidir. 40 Metrekare Almanya (Tevfik Ba#er-

1986),  Otobüs (Tunç Okan-1974), Polizei ($erif Gören-1988), Yanlı! Cennete Veda  

(Tevfik Ba#er-1988) gibi filmler bu dönemde çekilen dı# göç filmlerine örnektir.  

Esen, 1988 yapımı, Temel Gürsu’nun yönetti!i A"lıyorum ve Melih Gülgen’in 

yönetti!i Ah Bir Çocuk Olsaydım isimli arabesk filmlerini ayrıntılı biçimde inceledi!i 

80’ler Türkiyesi’nde Sinema isimli kitabında arabesk filmlerin toplumsal neden ve 

sonuçlarına ayrıntılı bir biçimde de!inmektedir. Esen’e göre bu tarz filmler o dönemin 

toplumsal ko#ullarında zaten içine kapanmı# ve karamsar olan seyirciyi daha da 

karamsarla#tırıp kaderci bir hale getirmi#, bunu a#ılamaz gibi göstererek yanlı# bir 

toplumsal bilincin olu#masına neden olmu#lardır18. Esen’in burada vurguladı!ı nokta #u 

anlamda oldukça önemlidir: Arabesk ö!eler zaman zaman kar#ı çıkı# ve ba#kaldırı 

ö!eleri de ta#ımaktadır ve bunun bir sistem ele#tirisi olarak yorumlanma olasılı!ı da 

vardır. Örne!in dönemin önemli arabesk sanatçısı Orhan Gencebay’ın Batsın Bu Dünya 

isimli müzik parçası, bazı çevrelerce “ba#kaldırıcı” olarak da yorumlanmı#tır. Ancak 

Esen’in de belirtti!i gibi arabesk kültürün bu ba#kaldırısı herhangi bir gerçekli!e hizmet 

etmedi!inden, ya da ba#ka bir deyi#le ba# kaldırılan olgular “tanrı, dünya, kader vs” 

oldu!undan, bir süre sonra tüm bunlar, çaresizce kabullenilen bir “kader”e 

dönü#mektedir. Oskay da bu durumun yanıltıcı bir özelli!i oldu!undan söz eder: Çünkü 

ortada bir boyutuyla bizi sisteme ba!layan, di!er boyutuyla ise ba#kaldırmamızı 

sa!layan bir durum söz konusudur. Bu aslında bir “rafine yanılsama”dır ve böylece 

gerçek hayata daha kolay uyumlanırız19. Bu anlamda arabesk kültür özünde tutucu ve 

gericidir. Türk sinemasında 1990 sonrası çekilen filmlerde de yeni bir biçimle var olan 

arabesk ö!elerin ve seyircide bıraktı!ı izlenimlerin bu do!rultuda yorumlanması 

gerekmektedir.   

                                                
! $ükran Esen, 80’ler Türkiyesi’nde Sinema isimli çalı#masında, 1980-1990 yılları arasında çekilmi# 120’ye yakın 
arabesk filme kronolojik olarak yer vermi#tir. (bk. ss.153-158). 
18 Esen, 80’ler Türkiyesi’nde Sinema, s. 148.  
19 Ünsal Oskay, Yıkanmak !stemeyen Çocuklar Olalım, 3. Basım, "stanbul: YKY, 2000, s. 156.  
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2.1.1.4. Beyazperdeden Beyaz Cama: Televizyon 

1980’li yıllarda Türkiye’de sinemasal seyir ve üretim biçimini de!i"tiren en 

önemli olgulardan biri de yepyeni bir ileti"im biçimi olarak televizyonun varlı!ı 

olmu"tur. Televizyon, bir kitle ileti"im aracı olarak i"levleri ve etkileri bakımından 

birçok çalı"maya konu olmu"tur. Çalı"manın bu ba"lı!ında televizyon, sinemasal üretim 

ve seyir biçimine olan etkisi açısından incelenecektir.  

Türkiye’de ilk televizyon yayınlarının yapılmaya ba"landı!ı 31 Aralık 1968 

tarihinden itibaren televizyon teknolojisi ve kültürü hızlı bir geli"me göstermi"tir. 1982 

yılında ilk denemelerine ba"lanan renkli yayın giri"imleri kısa sürede sonuç vermi", 

1984 yılından itibaren tamamen renkli yayına geçilmi"tir. 1986 yılında tek kanallı yayın 

dönemi sona erip, TRT 2 kanalı açılmı" ve kısa bir süre sonra TRT kanal sayısını dörde 

çıkarmı"tır20. Hızla yaygınla"an televizyon, sinema seyircisi için hem çok daha ucuz 

hem de kolay ula"ılabilir oldu!undan, kısa bir süre içerisinde sinema izleyicisi sayısında 

azalma ya"anmaya ba"lanmı"tır. Bununla birlikte TRT’nin hem devlet tekelindeki bir 

yayın organı olması, hem de sinema ile olan ili"kilerin bürokratik yararlar çerçevesinde, 

hatta ço!unca tutucu bir üslupta sürdürülmesinden dolayı televizyon, Türk sineması 

açısından hem üretim hem de seyir biçiminde geriletici bir rol oynamı"tır.   

Televizyonda sinemaya nasıl yer verildi!i sorusu soruldu!unda, kar"ımıza 

çıkan cevap da umutlu bir tablo sunamamaktadır: Bu dönemde TRT’nin yayın akı"ı 

içerisinde yer alan sinema ile ilgili programlar, daha çok haftada 2-3 kez sinema filmi 

göstermekten ibarettir yalnızca. Bunun yanı sıra bu filmlerin yayınlanmasında yapılan 

hata ve özensizlikler de ciddi bir biçimde ele"tirilmi"tir. Örne!in Robert Siodmak 

tarafından yönetilen, 1945 yapımı Spiral Staircase (Döner Merdiven) filminin yayını 

sırasında, filmin orijinal adı jenerikte bir oyuncu adı olarak sunulmu"tur. Bunun yanı 

sıra birçok sinema filmi, henüz sona ermeden birdenbire yarıda kesilmi" ve bununla 

ilgili hiçbir gerekçe sunulmamı"tır21. Ayrıca de!inilmesi gereken bir di!er nokta, 

TRT’nin sinema yönetmenlerine, televizyonda yayınlamak üzere çektirdi!i filmlerdir. 

Kıraç, bu filmlerin ço!unun devletin ideolojik anlayı"ına göre #slami bir politika 

                                                
20 O!uz Ünlüer, “Türkiye’de Televizyon Yayıncılı!ı Tarihine Analitik Bir Yakla"ım”, Kurgu Dergisi,  
    Sayı.17 (2000), s.48. 
21 Mahmut Tali Öngören, “Televizyonda Sinema”, Video Sinema,  Sayı.3 (Eylül 1984), s.75. 
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çerçevesinde i!lendi"ini dile getirip bu durumun Türk sinemasında ideolojik anlamda 

bir sapmaya yol açtı"ını özellikle vurgulamı!tır22. 

Kıraç’ın vurguladı"ı devletin ideolojisi do"rultusunda yayınlar yapılmasıyla 

ilgili benzer bir yorum da Özden Cankaya’dan gelmi!tir. Türk Televizyonunun 1968-

1985 arası program yapısını inceleyen Cankaya, bu yıllarda kamu yayıncılı"ından çok,  

siyasi iktidarın beklentileri do"rultusunda yayınlar yapıldı"ını belirtmi!tir. Bunun yanı 

sıra e"itim ve kültür konusunda nitelikli yayınlar yerine, daha çok e"lenceye a"ırlık 

veren programlar yapıldı"ını da ekleyen Cankaya’ya göre bu yıllardaki programlar 

genel olarak de"erlendirildi"inde ilkesiz bir yayıncılık anlayı!ı görülmektedir23. 

Türkiye’de televizyon yayıncılı"ı tarihinde ya!anan en önemli kırılma 1990 

yılında gerçekle!mi!tir. Bu tarih, Türk sinemasında sinema-seyir biçiminin de"i!mesi 

açısından da oldukça önemlidir. Bu kırılmanın nedeni, Turgut Özal hükümeti tarafından 

yolu açılmı! olan özel televizyon yayıncılı"ının yarattı"ı etkilerdir. Türkiye’nin ilk özel 

televizyonu olan Star TV ile ba!layan bu süreç, ardından Show TV’nin açılmasıyla 

devam edecek ve kısa bir süre içerisinde, esnek bir etik ve hukuki zemin üzerinde hızla 

ilerleyecektir24.  

 1990’lı yıllarda özel televizyonların program içerik incelemesini yapan 

Sevilay Çelenk’e göre bu “kaotik” televizyon ortamı ve yayıncılık tarzı, o dönemdeki 

toplumsal karma!a ve anar!i ortamının bir yansıması gibidir25. TRT’nin yayın 

anlayı!ından tamamıyla farklı, daha çok Batı kültüründen esinlenen bir yayıncılık 

anlayı!ıyla yayın yapan bu kanallar, çok kısa bir süre içerisinde Türk sinema izleyicisi 

için önemli bir alternatif haline gelecektir. Bu durum, o zamana kadar Türk sinemasında 

oldukça bir önemli yer tutan Ye!ilçam için oldukça a"ır bir yenilgidir. Burçak Evren’e 

göre “halkın sineması” kavramı yeniden biçimlenmi!tir. Halkın sineması Ye!ilçam, yine 

halk tarafından, beyaz ekranın ço"u yabancı kaynaklı dizileri kar!ısında elenmi!, tercih 

önceli"i alt sıralara inmi!tir26. Bu yenilginin nedenleri arasında, yabancı diziler ve o 

dönemde yükselmeye ba!layan popüler kültür arasındaki uyumun etkisi büyüktür. Hem 

                                                
22 Kıraç, 64.  
23 Özden Cankaya, Türk Televizyonunun Program Yapısı, 1. Basım, #stanbul: Mozaik, 1990, s.110. 
24 Atilla Dorsay,  Sinemamızda Çökü! ve Rönesans Yılları, 1. Basım, #stanbul: Remzi Kitabevi, 2004, s.12. 
25 Sevilay Çelenk, Televizyon Temsil Kültür, 1. Basım, Ankara: Ütopya Yayınevi, 2005, s.154. 
26 Burçak Evren,  De"i!im Dönemecinde Türk Sineması, 1. Basım, #stanbul: Antrakt Yayıncılık, 1997, s.7. 
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ele aldı!ı konular, hem de bunları ele alı" biçimleri anlamında yabancı diziler, yerli 

dizilere göre çok daha farklı bir konumda olmu"tur. Ayrıca bu yabancı diziler, teknik 

anlamda, yerli dizilere göre çok daha fazla ba"arı ve ustalıkla çekildi!i için, izleyicilerin 

yerli diziler kar"ısında onları tercih etmesi do!al bir durum olarak görülebilir27.    

Bu bir anlamda da 1990’larla esen modern ve batılı rüzgârlar kar"ısında Türk 

seyircisinin verdi!i ilk sınavdır ve Dorsay bu süreci "öyle ifade eder:“O geleneksel, 

vefalı ve sadık seyirci yok olmu!, sayıları gitgide artan yerli-yabancı filmleri ve pembe 

dizileri artık küçük ekrandan izlemekle yetinir olmu!tu”28. Yani daha ilk sınavda Türk 

seyircisi ya da bir ba"ka açıdan bakıldı!ında Ye"ilçam, sınıfta kalmı"tır.  

Televizyon- tüm dünya üzerinde oldu!u gibi- Türk sinema tarihinde de, sinema 

salonlarına alternatif olarak geli"en önemli bir “hareketli görüntü seyir biçimi”dir. Ve 

toplu seyir kültüründeki ilk kırılmadır. Özellikle özel televizyonculu!un ardından 

televizyon kültürü hızla yaygınla"mı", Türk sineması ciddi bir sarsıntı geçirmi", seyirci 

sayısı önemli ölçüde azalmı"tır. Çalı"manın ilerleyen kısımlarında de!inilecek olan 

ba!ımsız sinemanın ortaya çıkı"ını hazırlayan ko"ullar arasında bu sarsıntı özel bir etki 

yaratmı"tır, çünkü gitgide daralan üretim ko"ulları içerisinde Türk sinemasının yeni 

yöntemler, yeni kaynaklar ve kurumlara ba"vurması kaçınılmaz hale gelmi"tir.  

2.1.1.5. Seyir ve Üretim Biçimi Kırılıyor: Video         

1980-1990 arası, Türk sinemasında seyir kültürünün de!i"mesinde bir di!er 

önemli faktör de videodur. Video, televizyonla birlikte gündeme gelen ve 1980’ler 

boyunca Türk sinemasının üretim ve da!ıtım ko"ullarını büyük ölçüde etkileyen önemli 

olgulardan biridir.   

 Mahmut Tali Öngören’in verdi!i bilgiye göre video 70’li yılların sonlarından 

itibaren kullanılmaya ba"lanmı", ancak sadece lüks otellerde “kapalı devre TV” olarak 

kullanıldı!ından çok fazla dikkat çekmemi"tir. Ancak “1984 yılına gelindi"inde 

videonun !i!edeki gibi durmayan içki örne"i kapalı devrede durmadı"ı apaçık ortaya 

                                                
27 Cankaya, s.111.  
28 Atilla Dorsay. Dü!en Yapraklar Geçen Yıllar. 1. Basım. #stanbul: Remzi Kitabevi, 2001, s. 214. 
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çıktı”29 diye ekler Öngören. 1980’li yılların ba!larında yurtdı!ından dönen i!çilerin 

yanlarında getirdikleri video cihazlarını ülkemizde satı!a çıkarmaları video cihazının bir 

anda yaygınla!masına sebep olmu!tur. TRT yayınlarının içeriksizli"i kar!ısında, 

diledi"i video kaseti kiralayıp, diledi"i sinema filmini izleme !ansı bulan izleyici için 

videonun önemli bir alternatif oldu"unu belirten Öngören, videonun renkli olması 

nedeniyle dikkat çekici oldu"unu da ayrıca vurgulamı!tır30.  

Televizyonun yaygınla!masıyla sinemadan elini aya"ını çeken seyirci, 

videonun ortaya çıkması ile tam anlamıyla evine kapanmı!tır. Bu durum, evde video 

ba!ında video film izlemekten olu!an yeni bir seyir kültürünün ortaya çıkmasına neden 

olmu!tur. Eskiden sinema salonlarında izlenen filmlerin yeni mekânları kahvehane, 

birahane ya da evlerdir artık.  

 Videonun yaygınla!masına paralel olarak video kaset kiralama i!ini yapan 

video kulüpler birbiri ardı sıra açılmaya ba!lamı!tır. 1984 yılı verilerine göre 

Türkiye’de 1 milyon adet video cihazı vardır ve bu cihazın sahipleri günde 500 bin adet 

kaset kiralamı!lardır 1985 yılı verilerine de göre ülkemizde toplam 6000 adet video 

kulüp bulunmaktadır31. 

Türkiye’de videonun kullanımı beraberinde bazı yasal soru ve sorunları da 

gündeme getirmi!tir. Bunların en önemlisi video kasetlerin korsan kopyalanması ve 

da"ıtılması sorununa nasıl müdahale edilece"idir. O dönemde yurt dı!ında Eser 

Sahipleri Birlikleri bu sorunu çözmek için çalı!ırken Türkiye, hem teknolojik hem de 

hukuki anlamda videoya hazırlıksız yakalanmanın sıkıntısını ya!amı!tır32. Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanunu ne yazık ki bu konuda yetersiz kalmı!tır. Sinema çalı!anları bu 

konuda birçok sempozyum düzenlemi!, yasa tasla"ı hazırlamı!larsa da ne yazık ki bu 

çalı!malar tam anlamıyla sonuç verememi!tir. Daha önce birçok kez yasa tasarısı 

                                                
29 Mahmut Tali Öngören, “Video Artık Burada, Bir Yere Gidece"i De Yok...” , Video Sinema,  Sayı. 10  
(Nisan 1985), s.70. 
30 Öngören, “Video Artık Burada, Bir Yere Gidece!i De Yok...” , s. 70.  
31 Öngören, “Video Artık Burada, Bir Yere Gidece!i De Yok...” ,  s.70.  
32 Ünal Tekinalp, “Video Korsanlı"ı Dı!arıda Nasıl Cezalandırılıyor”,  Milliyet Sanat, Sayı.83 (Kasım 1983), s. 5. 
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hazırlandı!ı halde gerçekle"meyen Sinema Yasası örnek gösterilerek, devletin ve ilgili 

organların ihmalkârlı!ı ele"tirilmi"tir33. 

Video 1990’ların ikinci yarısından itibaren kullanımdan kalkmaya ba"lamı"sa 

da, video ile ilgili ya"anan bu sorunlar daha ileri teknoloiler olan DVD ve VCD 

konusunda halen devam etmektedir. Telif hakları, korsancılık ve Fikir ve Sanat Eserleri 

Kanunu’yla ilgili uygulamada kar"ıla"ılan sorunlar, bugün bile devletin ve ilgili 

organların çözmekte sıkıntı ya"adı!ı konulardır.  

Video ile de!i"en seyir kültürünün olumlu yanlarından en önemlisi Ünsal 

Oskay tarafından vurgulanmı", videonun denetlenememe özelli!inin, bireye seçme 

özgürlü!ü tanıdı!ına i"aret edilmi"tir. Çünkü video genellikle bireylerin ev içi yani 

ki"isel mekânlarında kullanılan bir teknolojidir ve bu anlamda denetimi olanaksızdır. 

Oskay’a göre iç mekânımızı ku"atan dı" gerçeklik her ne kadar iç mekân tercihlerimizin 

kültürel belirleyicisi olsa da, bu tercihin denetlenememesi, yeni ve özgürle"meye olanak 

sa!layan bir olgudur34. 

1990’ların film üretim ko"ullarının do!ru analizini yapmak için, videonun 

etkilerine bakılması gerekmektedir. Videonun yaygınla"ması ve seyircinin eve 

kapanmasının ardından, Türkiye’de sinema salonları birer birer kapanmaya ba"lamı"tır. 

Bu, tüm dünyada ya"anan sürece paralel bir durumdur. Geli"mi" ülkelerdeki sinema 

salonlarının %75’i kapanırken, az geli"mi" ülkeler bu sarsıntıdan daha fazla zarar 

görmü", sinema salonlarının neredeyse %90’ı kapanmı"tır. 1985 yılında Türkiye’de 

sinema salonları sayısı 3000’den 250’ye dü"mü"tür. Televizyon ve videonun yarattı!ı 

etkiye en fazla direnç gösterebilenler ise büyük kentlerin sinema salonları olmu"tur. 

Küçük "ehirlerin neredeyse tümü, yeni teknoloji kar"ısında yenik dü"mü"lerdir. 1986 

yılında Türkiye’deki tüm illerin yıllık seyirci sayısı, sadece #stanbul’un birkaç yıl 

önceki seyirci sayısından bile azdır. 1970 yılındaki yıllık izleyici sayısı 246,662,310 

                                                
33 Rekin Teksoy, “Dı"arıdan #thal Edilen Video Programlarının Yasal Açıdan Ülkemizdeki Durumu”, Milliyet Sanat,  
Sayı. 83 (Kasım 1983), s. 4. 
34 Ünsal Oskay, “Türkiye’de Video Olgusunun Toplumsal ve Yasal Konumu”,  Video TV, Sayı. 4 (Mart 1983), s. 16. 
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iken; 1986 yılında bu sayı 40,202,751’dir. Aynı !ekilde 1970 yılında salon sayısı 2242 

iken, 1986 yılında bu rakam 675’e dü!mü!tür35. 

A!a"ıdaki tabloda 1986 yılına ait sinema salonlarının durumunu ortaya koyan 

veriler yer almaktadır.  

TABLO 1 

1986 YILINDA BAZI !LLERE GÖRE S!NEMA SALONU SAYISI 

VE BU SALONLARIN DURUMU 

!L    Kapalı Salon Sayısı    Yazlık Salon Sayısı         Toplam 

Adana 21 4 25 

Ankara 33 1 34 

Balıkesir 12 7 19 

Bursa 12 4 16 

Denizli  7 5 12 

Gaziantep 14 2 16 

Hatay 14 1 15 

#çel 10 12 22 

#stanbul 79 17 96 

#zmir 38 57 95 

Kocaeli 12 - 12 

Konya 11 1 12 

Manisa 16 8 24 

Mu"la  3 9 12 

Samsun 11 - 11 

Zonguldak 13 1 14 

TOPLAM 306 129 435 

 

Kaynak: Nilgün Abisel, Türk Sineması Üzerine Yazılar, 1. Basım, Ankara: Phoneix Yayınevi, 2005, s. 128. 

 
Tablodan da anla!ılaca"ı üzere gerek televizyon, gerekse de videonun etkisiyle 

sinema izleyicisi salonlardan uzakla!mı!, sinema salonları büyük ölçüde kapanmı!tır. 

Bu durum sinemanın seyir ve üretim biçimi ko!ullarını de"i!tirmek adına bazı 

çalı!malar yapılmasını zorunlu kılacaktır.  

                                                
35  Nilgün Abisel, Türk Sineması Üzerine Yazılar, 1. Basım, Ankara: Phoneix Yayınevi, 2005, s. 127.   
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Yazarın kendi deyimiyle “Büyüsünü artık televizyonda sürdüren altmı!lı 

yılların Ye!ilçam sineması”nın ayrıntılı bir !ekilde incelendi"i Ye!ilçam Öykü Sineması 

isimli çalı!masında Serpil Kırel; altmı!lı yılların sinema-seyirci ili!kisine de"inmi!, 

televizyon ve video olgularını sinema-seyir kültürü açısından ele almı!tır36. Kırel’e göre 

60’lı yıllarda altın ça"ını ya!ayan sinema-seyirci ili!kisi,  televizyonla birlikte bamba!ka 

bir biçim almı!tır. Seyir biçimi olarak sadece sinemanın var oldu"u dönemde, seyirciler 

birbirleriyle hem fiziksel hem psikolojik bir ili!ki içindedirler. Fiziksel olarak 

yanyanadırlar ve bunun yanı sıra psikolojik anlamda da birlikte ortak duygulara 

kapılmakta, ortak tepkiler vermektedirler. Daha da önemlisi “görünürdürler”. Hangi 

filmi kaç ki!inin izledi"i ve nasıl tepki verdi"i ortadadır. Seyirci görünürdür. Ancak 

televizyonla birlikte görünürlü"ünü yitiren seyirci, videoyla birlikte kiraladı"ı filmler 

üzerinden varlı"ını hissettiren bir olguya dönü!mü!tür37. Kırel’in bu analizi Türk 

sinemasında sinema-seyirci ili!kisinin genel bir özeti olarak yorumlanabilir. Abisel’in 

belirtmi! oldu"u rakamlar ve Kırel’in analizlerinin de ortaya koydu"u gibi, 1990’lara 

gelindi"inde gitgide seyircisizle!en ve bir anlamda seyirci açısından “görünmez” hale 

gelen bir Türk sineması söz konusudur.   

 

2.1. 2. Sinema Filmlerinin Üretim, Gösterim Ve Da!ıtım Ko"ullarını  

   De!i"tiren Di!er Geli"meler 

 

  Çalı!manın bu a!amasına kadar Türkiye’de 1980 yılında ba!layan ve 

neredeyse 13-14 yıl süren de"i!im döneminin ideolojik ve kültürel yapısının sinemaya 

nasıl yansıdı"ı incelendi, geli!en sinema-tv teknolojilerinin sinema üretim ve seyir 

kültürüne olan etkileri üzerinde duruldu.  De"inilmesi gereken bir di"er önemli konu ise 

özellikle 1990 yılında ba!layan ve Türk sinemasını kısa sürede etkileyen, sinema 

filmlerinin üretim, gösterim ve da"ıtım ko!ullarını de"i!tiren hukuki yenilikler ve 

sinema alanındaki örgütlenmelerle ilgili de"i!imlerdir. Bunların en önemlileri; 1987’de 

de"i!en Yabancı Sermaye Yasası ve bu yasanın yarattı"ı etkiler nedeniyle Türk sinema 

sektörünün daralan üretim ko!ullarını iyile!tirmek adına yapılan düzenlemeler, 

Eurimages, film festivalleri ve tüm bu süreçte Türk sinemasının geli!en yeni yönüdür.   

                                                
36 Serpil Kırel, Ye"ilçam Öykü Sineması, 1 Basım, #stanbul: Babil Yay., 2005, s. 8.  
37 Kırel, ss. 145-146.  
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2.1.2.1.Yabancı Sermaye Kanunu’nda Yapılan De!i"iklik  

Turgut Özal hükümetinin politikaları sonucu Türkiye’de bir anda esmeye 

ba!layan “Batılıla!ma” rüzgârları; politikadan sosyal ya!ama, edebiyattan sinemaya 

kadar her alanda etkili olmu!tur. Sinemanın üretim ve da"ıtım ili!kilerini temelden 

de"i!tiren en önemli geli!me ise 1987 yılında, 6224 sayılı Yabancı Sermaye 

Kanunu’nda yapılan de"i!iklikle Amerikan yapım !irketlerinin, Türkiye’ye sinema 

filmlerinin da"ıtımını belirleyen “özne” olarak sokulması olmu!tur. Ba!ka bir deyi!le, 

bu yasadan önce Amerikan yapımı bir film Türk firmaları tarafından ithal edilip 

gösteriliyor iken, 1987 yılında yapılan bu de"i!iklikle söz konusu Amerikan yapım 

!irketleri Türkiye’de kendileri !ube açıp filmlerini da"ıtma hakkı elde etmi!lerdir38. 

#ükran Esen, 1980 sonrası Türk Sinemasını “Darbe Dönemi Sineması” olarak 

tanımlamakta ve Amerikan yapım !irketleri’nin bir anda piyasaya hâkim olmasını ve 

tekelle!mesini de “Hollywood Darbesi” olarak adlandırmaktadır39. Bu yasanın 

çıkmasından iki yıl sonra yani 1989 yılında, Warner Bross Türkiye !ubesi kurulmu! ve 

The Dangerous Liasons (Tehlikeli $li!kiler) filmi gösterime sokulmu!tur. Hemen 

ardından içinde MGM, Universal, Paramount gibi dev yapımevlerini barındıran UIP 

(United International Pictures) Türkiye !ubesi açılmı!, Türkiye’de sinema eserlerinin 

gösterimi ve da"ıtımı ile ilgili yepyeni bir dönem ba!lamı!tır40.  

Burada üzerinde durulması gereken önemli nokta, Warner Bross ve UIP gibi 

firmaların sadece “kendi filmlerinin da"ıtım hakkını ellerinde bulunduran yabancı 

firmalar” olmakla kalmayıp, bulundukları ülkedeki sinema salonlarının da gizli sahibi 

oldukları gerçe"idir. Yani daha önce Türk sinema yönetmenleri bir filmi çektikten sonra 

gösterim ve da"ıtımla ilgili olası sorunları çok daha kolay çözülebiliyorken, bu yasayla 

ilgili de"i!ikli"in ardından, Türk sinema salonlarını ele geçirmi! olan Amerikan 

firmalarından arta kalan da"ıtım ve gösterim hakları ile yetinmek zorunda kalmı!lardır.  

A!a"ıdaki tabloda 1990- 2000 yılları arasında çekilen yerli film sayısı verilmi!, 

bu filmlerin gösterime çıkma !ansı bulanları ayrı bir alanda belirtilmi!tir. Çekilen 

                                                
38 Esen, Türk Sinemasının Kilometre Ta!ları, s. 187. 
39 Esen, T ürk Sinemasının Kilometre Ta!ları, s. 179.   
40 Dorsay, Sinemamızda Çökü! ve Rönesans Yılları, s.12. 
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filmler ve gösterime giren filmler arasındaki sayı farkı yukarıda sözü edilen durumu 

gözler önüne sermektedir.  

TABLO 2 
1990-2000 Yılları Arasında Türk Sinemasında Çekilen Yerli Film ile Gösterime 

Giren Film Sayıları 
Yıl Çekilen Film Sayısı Gösterime Çıkan Film 

Sayısı 

1990 74 17 
1991 33 10 
1992 39 11 
1993 82 16 
1994 82 10 
1995 37 10 
1996 37 13 
1997 25 10 
1998 22 14 
1999 20 16 
2000 29 19 
Toplam 480 146 

 
Kaynak: Atilla Dorsay, Sinemamızda Çökü! ve Rönesans Yılları, 1.Basım, !stanbul: Remzi Kitabevi,   
 s.13. 

 

Yukarıdaki tabloyu inceledi"imizde 1990-2000 yılları arasında çekilen 

filmlerin yakla#ık olarak sadece üçte birinin gösterim #ansı bulabildi"ini görürüz ki bu,  

Türk sinemasının film üretim ve gösterim ko#ulları arasındaki dengesizli"ini gözler 

önüne seren çarpıcı bir sonuçtur. Bu dengesizli"in nedeni ise gösterim olanaklarının 

büyük ölçüde yabancı filmler lehine kullanılmasıdır. Bu ba"lamda, Evren’in Türk 

sinemasının bir an evvel çözüm yolu bulması gerekti"ini vurgulayan a#a"ıdaki 

yorumunun dikkat çekici oldu"unu dü#ünüyoruz:    

Evet, !stanbul sinemalarında Türk Filmlerine yer yok! Daha uzun süre 
olaca"ı da yok... Timsah gözya#ları döküp “kriz” sözcü"ünü 
yinelemek, sorunu çözece"i yerde aksine güçlendirir. Yeni bir Türk 
sineması.Ama nasıl?Bu soruya hep birlikte yanıt bulmak zorundayız41.  

 
 Sundu"umuz tablo ve Evren’in de sözünü etti"i krizin a#ılabilmesi için yeni 

çözümler bulmak ve üretmek bir zorunluluk haline gelmi#tir. Bundan sonraki 

                                                
41 Evren, s. 23.  
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ba!lıklarda, sözü edilen krizi ortadan kaldırmak için yapılan temel düzenlemelere ve 

iyile!tirme politikalarına yer verece"iz.  

2.1.2.2. Sinemada Devlet Deste!i  

Türk sinemasının gitgide daralan üretim ko!ulları ve yabancı !irketler 

tarafından ele geçirilmi! olan sinema da"ıtım zincirindeki egemenli"in yıkıcı sonuçları 

kar!ısında devletin attı"ı ilk adım 1991 yılında gerçekle!mi!tir. Kültür Bakanlı"ı, Türk 

sinemasına güçlü bir altyapı hazırlama amacıyla bir bütçe hazırlamı!, DPT (Devlet 

Planlama Te!kilatı)’nin onayı ile Maliye Bakanlı"ı’na sevk edilmi!tir42. 1990 yılında 

yürürlü"e konulan bir uygulama ile 200 milyon lirayı a!maması kaydı ile çekilen 

sinema filmlerinin maliyetlerinin yarısının Kültür Bakanlı"ı tarafından kar!ılanaca"ı 

öngörülmü!tür43. Ancak bu kararın alındı"ı zaman 1,5-2 milyara yükselen maliyet 

masrafları44 kar!ısında devletin öngördü"ü “200 milyon lirayı a!maması” !artı, yapılan 

deste"i “göstermelik” olarak nitelendirmemize neden olmaktadır. Ertesi yıllarda bu 

ko!ul 300, 400, 600 milyon gibi rakamlara yükseltilse de filmlerin maliyetlerinin 8-10 

milyara çıkması nedeniyle sonuç de"i!memi!tir45. Bu deste"in tartı!maya açık bir di"er 

yanı ise, da"ıtım ko!ullarındaki e!itsizlik iddialarıdır. Söz konusu yardımı alan ki!ilerin 

gerçekten bu deste"i hak edip etmedi"ine göre de"il de, ki!isel ili!kilere göre 

belirlendi"i ve bu ki!ilerin aldıkları yardımı amacına uygun kullanmadıkları yönünde 

itirazlar gelir46. Bu dönemde Kültür Bakanlı"ı’ndan destek almı! olan Ersin Pertan, Zeki 

Demirkubuz ve Ömer U"ur da devlet deste"inin onlar için yetersizli"ini dile getiren 

yorumlarda bulunmu!lar, aldıkları deste"in dı!ında ba!ka maddi kaynaklar bulmalarının 

kendileri için bir zorunluluk oldu"undan söz etmi!lerdir47.  

Devletin sinemaya olan deste"ine dair bir ba!ka ele!tirel tutum da Burçak 

Evren’den gelir. Evren, o dönemde yazdı"ı bir yazıda, devletin sinemaya deste"i 

konusundaki tutumunun siyasi iktidarla olan ba"ına dikkat çekmi!tir: 

                                                
42 Scognamillo, s.429.  
43 Dorsay, Sinemamızda Çökü! ve Rönesans Yılları,  s.16.  
44 Âlim #erif Onaran, “Türk Sinemasının Bugünü ve Yarını”, Türk Sineması Üzerine Dü!ünceler, Süleyma Murat 
Dinçer (hzl.), 1. Basım, Ankara: Doruk Yay., 1996, s.85. 
45 Onaran, s. 86.  
46 Bülent Görücü, “1990’lı Yıllar Türk Sineması’na Bir Bakı!”, Yeni "nsan Yeni Sinema, Sayı.1 (Bahar 1997), s. 36.  
47 Tülay Çelik, “1990 Sonrası Türkiye’de ‘Yönetmen Sineması’ Alanında Film Üretim Süreci”, (Yayınlanmamı! 
Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, SBE, 2009), ss.166-168.  
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Bir zamanlar devlet deste!i ile sinema olmaz Donki"otlu!unu 
gösterenlerin, bugün devlet kapısında neredeyse el açacak duruma 
gelmelerinin beraberinde getirdi!i sakıncalar bir yana, devletin 
parasıyla uzun süre bir sinemanın ya"ayamayaca!ı da kesindir. 
Çünkü devlet deste!i, siyasal iktidarlarla birlikte de!i"kenlik 
kazanmakta, yardımlar hiç beklenmedik zamanlarda bir ba"ka ki"ilere 
sinema fonu olarak aktarılma elastikiyetini göstermektedir48.  

 
Devlet deste!inin yanlılı!ı halen de geçerli olmakla birlikte "u esneklikten söz 

etmekte yarar görüyoruz: Bakanlı!ın bu konuda görevlendirdi!i jüri üyeleri, aynı 

ideolojik ve sinema-estetiksel çizgide de!illerdir. Dolayısıyla destek yapılacak 

filmlerin, mutlaka devletin resmi ideolojsinin elemesinden geçti!ini söylemek yanıltıcı 

olacaktır. Kaldı ki 2009 yılında destek alan filmlerin çe"itlili!i ve özgünlü!üne 

bakılarak kesin bir de!erlendirmenin yanlı" oldu!u söylenebilir. Kültür ve Turizm 

Bakanlı!ı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlü!ü bünyesinde yer alan Sinema 

Destekleme Kurulu Pelin Esmer’den, #lksen Ba"arır’a, Özgür Do!an’dan, #nan 

Temelkuran’a kadar farklı çizgide olan birçok sinema yönetmeninin projelerine destek 

vermi"tir49. Ancak bu durum verilen deste!in filmin yapımını kar"ılamak anlamında 

“göstermelik” oldu!u gerçe!ini de!i"tirmedi!i gibi, bunun Türk sinemasında 

iyile"tirilmesi gereken en önemli sorunlardan biri oldu!u görü"ündeyiz!.  

2.1.2.3 Eurimages 

Kültür Bakanlı!ı’nın sinemaya destek olmak amacıyla giri"ti!i bir di!er 

uygulama ise Eurimages’a (Sinematografik ve Görsel #"itsel Eserlerin Ortak Yapım ve 

Da!ıtımı Avrupa Destek Fonu) üye olmaktır.   

“Amerika, yalnızca film ihraç etmekle ilgilenmez. Bilakis, ya"am tarzını ihraç 

etmekle ilgilenir.”50 cümlesinin sahibi Cannes Film Festivali direktörü Gilles Jacobs, 

Amerikan sinemasının dünya üzerindeki egemenli!inin yarattı!ı tehlikeye kar"ı bir 

çözüm yöntemi bulunması gerekti!i konusunda uyarıda bulunmu"tur51. #"te Eurimages, 

                                                
48 Evren, s.53.  
49T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı!ı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlü!ü, Haberler/Duyurular, 2009,   
http://www.telifhaklari.gov.tr/belge/1-26460/duyurular.html  (01 Ocak 2010).  
! Kültür Bakanlı!ı tarafından destek almı" filmler ve destek miktarlarının listesi için bk. Çelik s. 293. 
50 Toby Miller, “Küresel Hollywood: Hollywood Tarihi Kültür Emperyalizmi ve Küreselle"me”, Ay"egül Gürsoy, 
Mehmet Olcay (çev.), Yeni !nsan Yeni Sinema, Sayı.14 (Sonbahar/Kı", 2003-2004), s.37. 
51 Miller, s.37.  
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en genel ve basit anlamı ile bu sözlerin ima etti!i tehlikenin farkına varan Avrupa 

ülkelerinin olu"turdu!u bir fondur. Avrupa ülkelerinin daha önce de benzer olu"umlarla 

kendi ülke sinemalarını koruma altına alma giri"imleri olsa da, Eurimages ülke bazında 

de!il, tüm Avrupa sinemasının geli"imi hedeflenerek olu"turulmu"tur. 1988 yılında 

Avrupa Konseyi’ne ba!lı olarak kurulmu" ve 1989 yılında kurulu" yönergesinin 

yürürlü!e girmesi ile çalı"malarına ba"lamı"tır. Eurimages desteklerini 3 ana ba"lıkta 

toplayabiliriz:   

! Ortak yapım deste!i  
! Da!ıtım deste!i  
! Sinema salonlarına olan destek52. 
 
Türkiye, Kültür Bakanlı!ı’nın giri"imleri sonucu 1990 yılında Eurimages’a üye 

olmu"tur ve 1990 yılından beri yukarıda sayılan ba"lıklar altında ayrı ayrı destek 

alabilmi"tir. Fakat bu desteklerden en önemlisi “ortak yapım deste!i”dir, çünkü bu 

deste!in ön ko"ulu en az 2 ya da 3 ortak yapımcı ile birlikte film çekilmesi 

zorunlulu!udur. Bu, bir anlamda Türk sinemasının Avrupa’ya açılmasının önemli 

kapılarından biri olmu"tur. Avrupalı yapımcılarla birlikte film çeken genç yönetmenler,  

bu dönemde Türk sineması için yeni bir soluk olmu"lardır. 1997 yapımı Ye"im 

Ustao!lu’nun yönetti!i Güne!e Yolculuk, 2002 yapımı Dervi" Zaim’in yönetti!i Çamur, 

yine aynı yıla ait Yusuf Kurçenli’nin yönetti!i Gönderilmemi! Mektuplar yönetmen ve 

ana yapımcısı Türk olup, yabancı bir ortak yapımcı ile birlikte çekilen ve Eurimages 

deste!i almı" filmler arasındadır53. Ortak yapım gelene!i 1990’lı yıllardan günümüze 

dek Türk Sinemasında yeni bir yapım olana!ı olarak daima ba"vurulan yöntemlerden 

biri olmu"tur!.  

Eurimages, Hollywood sineması kar"ısında yapım ve da!ıtım olanakları 

daralan birçok Avrupa ülkesi gibi Türkiye’de de sinemanın yeniden canlanması yolunda 

oldukça önemli bir adım olmu"tur.  

 

                                                
52 Esra Özcan, “Eurimages ve Türkiye: Genel Bir Bakı"”, Toplumbilim Avrupa Sineması Özel Sayısı, Sayı.18  
(Ocak 2005). 
53 Özcan, s. 185.  
! Eurimages tarafından sinema salonlarına yapılan destek kapsamında hangi illerde, hangi sinema salonlarına destek 
verildi!inin listesi Ek-1 de sunulmu"tur.  



 26 

2.1.2.4 Festivaller  

Bu dönemde Türk sineması için yeni olan bir di!er olgu da yurtiçi ve yurtdı"ı 

film festivallerine katılım oranında görünen de!i"ikliklerdir. Türkiye’de ba!ımsız 

sinemanın ortaya çıkı"ına önemli bir katkı sa!layan bu festivallerin en önemlileri olarak 

Uluslararası #stanbul Film Festivali, Uluslararası Ankara Film Festivali, Uluslararası 

Antalya Film Festivali, Adana Altın Koza Film Festivali, Uluslararası #zmir Kısa Film 

Festivali, Cannes Film Festivali, Berlin Film Festivali, Venedik Film Festivali’ni örnek 

verebiliriz. 1990 öncesinde yurt dı"ında aldı!ımız büyük ödüller oldukça sınırlı sayıda 

iken bu tarihten sonra, bu sayı gitgide artmı"tır. 2000 yılından sonra katılınan festivaller 

ve buna paralel olarak alınan ödül sayısı da artmı"tır54. Çalı"mamızın üçüncü 

bölümünde incelenecek olan 3 Maymun filmi de ba!ımsız sinemanın önemli 

örneklerinden biri olarak, 2008 Cannes Film Festivali’ne katılmı" ve “En #yi 

Yönetmen” ödülünü almı"tır55.  

Tülay Çelik, 1990 Sonrası Türkiye’de ‘Yönetmen Sineması’ Alanında Film 

Üretim Süreci isimli çalı"masında, film festivallerinin, festivaller kapsamında verilen 

proje geli"tirme fonları ve yapılan atölye programların Türk sineması için önemine 

de!inmi" ve bu konuda Türk film yönetmenlerinin görü"lerine yer vermi"tir56. Türk 

sineması içinde oldukça özel bir yere sahip oldu!unu dü"ündü!ümüz Semih 

Kaplano!lu,  Rotterdam Film Festivali kapsamında yararlandı!ı Hubert Bals Senaryo 

Geli"tirme Fonu’nun kendisi için önemini “e!er o destek olmasaydı ben belki bu yola 

giremeyecektim”57cümlesiyle vurgulamı" ve söz konusu deste!i aldı!ı Mele!in Dü"ü"ü 

filminin Berlin Film Festivali’nde gösterilmesinin ardından yabancı basının gösterdi!i 

ilginin kendi yolunu açtı!ını da eklemi"tir58. Çelik çalı"ması kapsamında Seyfi Teoman, 

Özcan Alper, Ye"im Ustao!lu, Dervi" Zaim gibi yönetmenlerle de görü"meler yapmı" 

ve bu yönetmenlerin hepsi festivallerin kendi sinema çalı"malarındaki önemini dile 

getiren örnekler vermi"lerdir. Festivallerin yönetmenler açısından ta"ıdı!ı bir di!er 

önem de di!er film yönetmenleriyle tanı"malarına olanak sa!lamasıdır. Türkiye’de 

                                                
54 Dervi" Zaim, “Odaklandı!ın $ey Gerçe!indir: Türkiye Sineması, Alüvyonik Türk Sineması ve Uluslararası Kabul-
1. Bölüm”, Altyazı, Sayı 78 (Kasım 2008), s. 49.  
55 Üç Maymun Ödüller, (t.y.) http://www.nbcfilm.com/3maymun/awards.php?mid=10, (15 Ocak 2010).  
56 Çelik, ss.255-258. 
57 Çelik, s.256. 
58 Çelik, s.256.  
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düzenlenen uluslararası festivallerden biri olarak !stanbul Film Festivali’ni bu anlamda 

oldukça önemli buluyoruz. Reha Erdem’in kendi sinema yolculu"unu aktardı"ı bir 

röportajında dile getirdi"i “!stanbul Film Festivali bizim ku"a#ı çok güzel etkiledi ve 

hala da etkilemeye devam ediyor, bizim jenerasyon üzerindeki etkisi çok büyük oldu. 

Dünya sineması ile o festival sayesinde tanı"tık” cümlesi de fikrimizi destekler 

niteliktedir59. Sözü edilen Uluslararası !stanbul Film Festivali ilk olarak 1982 yılında 

düzenlenmi# ve hala (2010) devam etmektedir60. Film festivalleri sırasında birbirleriyle 

tanı#ıp sinema anlayı#larını payla#ma #ansı bulan yönetmenlerin, sinemanın evrensel bir 

sanat oldu"u yönündeki deneyimi içselle#tirdiklerini söylemek mümkündür.  

Festivallerle ilgili de"inilmesinde yarar gördü"ümüz bir di"er nokta, 

festivallerin sadece sinema yönetmenleri de"il, seyirci açısından da oldukça önemli bir 

yere sahip olmasıdır. Seyirciye dünya sinemasının farklı örneklerini sunması, kimi 

zaman davet edilen film yönetmenleriyle kar#ılıklı görü#me ve sorularını yöneltme #ansı 

yaratarak farklı bir seyir deneyimi sunması ba"lamında film festivallerinin oldukça 

önemli bir yerde oldu"unu söyleyebiliriz.  

Serpil Kırel, !ran sineması ve bu ülke sinemasındaki üretim dinamikleri üzerine 

yaptı"ı çalı#masında film festivallerinin özelde !ran, genelde de tüm dünya sineması 

içim önemine de"inmi#tir. Kırel’e göre film festivalleri özellikle 1990’lı yıllardan sonra 

önemli bir üretim biçimine dönü#mü#tür. Bu üretim biçimi egemen film yapım 

pratiklerinin dı#ında kalan ve ba"ımsız olmaya çalı#an sinemanın sı"ınma alanı olarak 

i#lev görmekte ve yeni bir film yapım mantı"ını da beraberinde getirmektedir. Bu 

sı"ınma mantı"ının arkasında popüler film anlayı#ının dı#ında film üreten sinemacıların 

küresel seyirciye ula#ma gereksiniminin olabilece"ini belirten Kırel, bu gereksinimin 

kimi kez politik baskı ve sansürden de kaynaklanabilece"ini eklemi#tir61. Kırel’in 

görü#lerinden hareketle film festivallerinin; politik ba"lamda kendi ülkelerinin daralmı# 

                                                
59 Serdar Akbıyık, Türk Sinemasını Yönetenler, 1. Basım, !stanbul: Cinius, 2007, s.67. 
60 Uluslararası !stanbul Film Festivali Ar"ivi, (t.y.)  http://www.iksv.org/film/arsiv.asp?ms=3|1, (02 Ocak 2010). 
61 Serpil Kırel, “!ran’da Sinema: !ran Sineması ve Üretim Dinamikleri ve Anlatıya Olan Etkileri Üzerine Bir 
De"erlendirme”, Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sineması, Esra Biryıldız ve Zeynep Çetin Erus (drl.), 1. Basım, 
!stanbul: Es Yay., 2007, s. 401.  
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çerçevesinin dı!ında bir sanat anlayı!ı geli!tiren sinemacılar için önemli bir payla!ım 

alanı oldu"unu ve bu anlamda ilerici bir konumu oldu"unu iddia edebiliriz!.  

2.2. 1990’LI YILLARDA TÜRK!YE’DE BA"IMSIZ S!NEMA  
  TARTI#MALARI 
 

Çalı!manın bu bölümüne kadar 1980’li yıllardan itibaren Türk sinemasının 

de"i!en üretim ve seyir biçimi üzerinde duruldu ve buna ba"lı olarak de"i!en film 

yapım-da"ıtım-gösterim ko!ullarına de"inildi. Türk Sinemasının özellikle 1990’ların 

ikinci yarısından itibaren girdi"i yeni dönem ve bu dönemde ortaya çıkan ba"ımsız 

sinema tartı!malarının özünü anlayabilmek adına bu ko!ulların analizini yapmak gerekli 

görülmü!tür. Bu bölümde daha önce ortaya konulan bilgiler ve ileri sürülen görü!ler 

do"rultusunda,  Türk sinemasında “Ba"ımsız Sinema” olgusu tartı!ılacaktır.  

2.2.1 Türkiye’de Ba$ımsız Sinema 

Sinemada “ba"ımsızlık” kavramı ve “ba"ımsız sinema”nın ne olup olmadı"ıyla 

ilgili tartı!malar sadece Türk Sinemasının de"il, dünya sinema yazınının da sınırlarını 

belirlemekte zorlandı"ı konulardan biridir. Bu zorlu"un en önemli nedenlerinden biri ise 

ba"ımsız sinemanın kriterlerinin esnekli"inden kaynaklanmaktadır. Türkiye’de 

ba"ımsız sinemanın ne oldu"u ve kimlerin hangi kıstaslara göre ba"ımsız sinemacı 

olarak görüldü"ü konusunda uzla!ılmı! net tanımlamalar olmasa bile, bu konu ile ilgili 

yapılan tartı!malardan hareketle Türkiye’de ba"ımsız sinema ile ilgili a!a"ıdaki temel 

noktalar ortaya konabilir:  

Ba"ımsız sinemanın Türk sinemasındaki kar!ılı"ının ne oldu"u konusunda 

Türk sinema tarihçileri ve ele!tirmenleri farklı fikirler içindedirler. Sinema yazarı 

Burçak Evren’e göre,  sinemada eski geleneksel ekonomik yapının yok oldu"u, üretilen 

filmlerde ayrıksı konuların ele alınabildi"i ve filmlerin fikir ve yapım a!amasında 

önemli risklerin alındı"ı göz önünde bulundurularak, Türkiye’de 1994’de ba!layan ve 

günümüze dek devam eden bir “Ba"ımsızlar Dönemi” ya da “Post Ye!ilçam” 

döneminden söz edilebilir. Evren ayrıca, Zeki Demirkubuz’un yönetmi! oldu"u C Blok 

                                                
! Kırel, çalı!masında #ran sineması deneyimi üzerinden, festivallerde dola!ımda olan #ran filmlerinin “Batı’ya 
Do!u’nun hala Do!u oldu!u ve Do!u kaldı!ı duygusunu geçiren bir oryantalist bakı"ı canlı tutmaya yaradı!ını” 
belirtmi! ve bu anlamda film festivallerinin kimi zaman “tehlikeler” de barındırabilece"ine dikkat çekmi!tir.          
(bk. Kırel, s. 413.) 
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veya Üçüncü Sayfa filmlerinin ba!langıcında yer alan ‘Ba"ımsız Yapım’ yazısına 

dayanarak bu dönemi tanımlamak için “ba"ımsız” sözcü"ünü kullandı"ını belirtmi!tir62.  

Evren’in bu de"erlendirmesine kar!ı çıkan sinema ele!tirmenleri de vardır: 

Sinema tarihçisi Giovanni Scognamillo’ya göre Evren’in bu söylemi idealist bir 

yorumdur ve sadece Türk sineması için de"il, dünya sineması için de ba"ımsızlıktan söz 

edilmesi inandırıcı de"ildir. Scognamillo’nun bu görü!ünün en önemli dayana"ı !udur: 

Türkiye’de yapım olanakları anlamında ba"ımsız ko!ullardan söz edilse bile da"ıtım 

anlamında bir ba"ımsızlıktan söz edilmesi olanaksızdır63. Scognamillo’nun bu görü!ünü 

destekler nitelikte bir ba!ka yorum ise yönetmen Ahmet Soner’den gelir: Soner’e göre 

ba"ımsız sinemadan söz edilmesi için bazı temel ko!ullar söz konusudur: #lki 

tekellerden, büyük !irketlerden ve sermayeden uzak durmaktır, ikincisi da"ıtım 

anlamında ba"ımsızlıktır. Çünkü da"ıtım !irketlerinin birço"unun uzun filmlerle ilgili 

süre sınırı vardır ve ço"u en az 70–en çok 110 dk. sınırlarını tercih etmektedir ki bu da 

bir filmi sınırlandıran, ba"ımsızlıktan uzakla!tıran en önemli engellerden biridir. Sansür 

ve denetimin kar!ısında olması da bir filmin ba"ımsız sayılabilmesi için bir di"er 

önemli ko!uldur. Soner’e göre Türkiye’de bu ko!ulları yerine getiren sadece bir sinema 

yönetmeni vardır, o da Ahmet Uluçay’dır64.  

Tül Akbal Süalp’ın ba"ımsız sinema yorumuna baktı"ımızda ise, ba"ımsız 

sinemayı daha çok geleneksel, egemen ve hâkim ideolojinin; sinemada kendini gösteren 

anlatı ve estetik gelene"inin kar!ısında duran bir sinema biçimi olarak tanımladı"ı 

görülür. Akbal, ba"ımsız sinemanın geleneksel anlatı ve üretim biçimlerinin kar!ısında, 

ticari kaygılardan uzakta durdu"unun ve bunun sonucu olarak seyirciyi, sayısı kadar 

para getirecek bir mal gibi görmedi"inin üzerinde durur. Ayrıca film yapım sürecinin,  

bir kaygının hem nedeni hem de sonucu oldu"unu, bu kaygı ve arayı!ın hem filme, hem 

izleyiciye yansıdı"ını vurgular65. Zeki Demirkubuz da kendisi ile yapılan bir söyle!ide 

ba"ımsız sinema için !u tanımı yapmı!tır: “Ba!ımız sinema” demek yerine “ki"isel 

                                                
62 Ala Sivas, "Türk Sinemasında Ba"ımsızlık Anlayı!ı ve Temsilcileri", (Yayınlanmamı! Doktora Tezi, Marmara 
Üniversitesi SBE, 2007), s.107. 
63 Sivas, s. 107.  
64 Ahmet Soner, Ba"ımsız Sinema Nedir, Mavi Defter, 
http://www.mavidefter.org/index.php?option=com_content&view=article&id=44:bamsz-sinema-
nedir&catid=48:ahmetsoner&Itemid=86,  (03 Ocak 2010). 
65 Tül Akbal Süalp, “Ba"ımsız Sinema Kim(ler)den ve Ne(ler)den Ba"ımsızdır ve #llaki Niye Ba"ımsızdır”, Antrakt, 
Sayı.75–76, (Aralık 2003- Ocak 2004),  s.20.   
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sinema” demek, “birey sineması” demek ya da bir ahlaki derdi olan bir sinema demek 

aslında daha do!ru”66. 

Türkiye’de ba!ımsız sinema tartı"malarına dair bir ba"ka yorum ve 

kavramsalla"tırma da,  kendi filmleri de bu tartı"ılan dönemin içinde üretilen ve benzer 

kavramlarla adlandırılan Dervi" Zaim’den gelir. Zaim’e göre 1990’ların ortalarından 

itibaren Türk sinemasında yeni bir sinemasal biçim ve estetikten; bu biçim ve esteti!i 

filmlerinde uygulayan sinema sanatçılarından söz edilebilir67. “Yeni”, “genç” ve 

“ba!ımsız” gibi kavramlarla anılan bu sinema hareketi için Zaim’in önerdi!i kavram ise 

“alüvyon”dur. Zaim neden bu kavramı önerdi!ini a"a!ıdaki gibi açıklar: 

Co!rafi bir terim olan “alüvyon”90’larda beliren bu yönetmenlerin 
hem aynı yöne aktıklarını anlatma kabiliyetine sahip olmakta; hem de 
aralarında farklı biçimler alabilen ba!lara i"aret etmektedir. Bu 
dönemde beliren yönetmenler, bir alüvyonu olu"turan kollar gibi 
birbirinden ba!ımsız ama birbirlerine paralel biçimde faaliyetlerini 
sürdürmekte, kimi zaman bir alüvyonun kollarıymı"çasına birle"ip,  
bazen ayrılmaktadırlar68.   
 
Son dönem Türk Sinemasında ba!ımsızlık anlayı"ının kıstaslarının ne 

oldu!unu tartı"tı!ı ve ba!ımsız sinema temsilcilerini ayrıntılı bir biçimde inceledi!i 

çalı"masında Ala Sivas, sinemada ba!ımsızlık anlayı"ını "ekillendiren dört temel 

kıstastan söz etmi"tir:  

• Endüstriyel (ekonomik) ba!ımsızlık 
• Anlatımsal ba!ımsızlık 
• Seyretme ili"kisi açısından ba!ımsızlık 
• #deolojik ba!ımsızlık69 

 
Yine ba!ımsız sinema ile ilgili dikkate alınması gereken bir ba"ka önemli 

kavramsalla"tırmaya, Çelik’in çalı"masında da rastlamak mümkündür. Çelik, ba!ımsız 

sinema yapmak isteyen yönetmenlerin filmlerini istedikleri ko"ullarda, istedikleri gibi 

üretebilmek için yapımcılık yapmayı seçtiklerini, bu nedenle bu yönetmenler için sık 

kullanılan “yapımcı-yönetmen” yerine, “yönetmen-yapımcı” tanımının daha uygun 

oldu!unu öne sürmü"tür. Çelik’in yapımcılıktan çok yönetmenli!e vurgu yapan bu 

                                                
66 Zeki Demirkubuz Söyle"isi,  Misa- fir, 13 Aralık 2006, http://iletisim.marmara.edu.tr/misa/ (4 Ocak 2010). 
67 Zaim, s.48.  
68 Zaim, s.50. 
69 Sivas, s. 192.  
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tanımı seçmesinin nedeni yönetmenlerin zorunlu ko!ullar nedeniyle yapımcılık yapması 

ve ekonomik sorumlulu"u ta!ıması, bu sorumlulu"u yerine getirirken de sanatsal 

kaygıları, ticari kaygılara göre ön planda tutmasıdır70.    

1990’lardan itibaren Türk sinemasında belirli bir de"i!ime i!aret eden, 

geleneksel sinemadan farklı bir yapıya sahip olan bu sinema olu!umu, yukarıda da yer 

verildi"i gibi farklı kavramsalla!tırmalarla ele alınmı!tır. “Post Ye!ilçam”, “Ba"ımsızlar 

Dönemi, “Yeni Türk Sineması, “Alüvyonik Sinema”, “Yönetmen Sineması” bunlar 

arasında en çok göze çarpanlardır. Bu kavramların temelde i!aret etti"i ortak noktanın 

geleneksel sinema anlayı!ının dı!ında yapılanmı! bir Türk sineması oldu"unu ve 

Sivas’ın tanımladı"ı kıstaslar do"rultusunda açıklanabilece"ini dü!ünüyoruz. Bu 

kıstaslara göre hareket edilip, ekonomik ba"ımsızlık kıstası da Çelik’in savundu"u 

do"rultuda nedenselle!tirildi"inde, Türk sinemasında ba"ımsızlık olgusunu tartı!mak 

için do"ru zeminin yaratılabilece"i görü!ündeyiz.    

Türkiye’de ba"ımsız sinemanın ortaya çıkı!ı, ilk bölümde sözü edilen Türk 

sinemasının 1990’lı yıllarda içine girdi"i krizle birebir ili!kilidir. Ba"ımsız sinema 

kıstasları arasında yapım, daha do"rusu ekonomik ko!ulları öncelikli olarak göz önünde 

bulundurmamızın en önemli nedenlerinden biri budur. Çünkü gerek ideolojik, gerekse 

teknolojik nedenlerle Hollywood sinemasının yükselen egemenli"i, sinema ürünlerinin 

yapım ve da"ıtım olanaklarındaki hızlı de"i!imler ve giderek daralan yapım olanakları 

Türkiye’de film üretimini ciddi bir biçimde krize sokmu!tur. Eski Ye!ilçam tarzı üretim 

yapısı ciddi bir sarsıntıya u"ramı!, yapım !irketleri birer kapanmaya ba!lamı!tır. Yapım 

!irketlerinin kapanmasına paralel olarak yerli film üretim sayısı belirgin bir !ekilde 

dü!ü!e geçmi!tir.  1990 öncesi son be! yıl ve sonraki 5 yıllık yerli film yapım sayılarını 

içeren a!a"ıdaki rakamlara bakıldı"ında bu durum çok daha net bir !ekilde 

anla!ılmaktadır. 

 

 

 

                                                
70 Çelik, s. 274.  
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TABLO 3 

1985–1995 Yılları Arasında Üretilen Yerli Film Sayıları 

Yıl Üretilen Yerli Film 
Sayısı 

1985 123 
1986 184 
1987 186 
1988 117 
1989 99 
1990 74 
1991 17 
1992 10 
1993 11 
1994 16 
1995 10 

 
Kaynak: Agah Özgüç, Türk Filmleri Sözlü!ü 2. Cilt, !stanbul: SESAM Yayınları, 1991, s.381 

Agah Özgüç,  Türk Filmleri Sözlü!ü 3. Cilt, !stanbul: SESAM Yayınları, 1997, s. 5. 

 

Yukarıdaki tablodan da anla"ılaca#ı üzere 1990 sonrasında üretilen yerli film 

sayısı ciddi biçimde azalmı"tır. Gitgide daralan yerli film üretim ko"ulları içerisinde, 

ba#ımsız sinemacılar kendilerine ait tarz, biçim ve yaratıcı yapım olanakları 

denemeleriyle özellikle 90’ların ikinci yarısından itibaren adlarından söz ettirmeye 

ba"lamı"lardır. Bu yeni yapım olanaklarının en önemli özelli#i Ye"ilçam’da görülen 

tekel gelene#inin ortadan kalkmasıdır. Ba#ımsız sinemacılar tamamen kendi olanakları 

do#rultusunda, yeni yapım olanakları yaratmı"lardır.  

Türkiye’de ba#ımsız sinemanın öncü yönetmenlerinden biri olan Dervi" Zaim 

katıldı#ı bir söyle"ide, 1996 yılında yönetmi" oldu#u Tabutta Röva!ata filminin yapım 

ko"ullarından "öyle söz etmi"tir:  

Biraz da yapım sürecinden söz edeyim:  AGFA dünyadaki üretimini 
durdurmu!tu o dönem ve stokları da bitmek üzereydi... Tüm 
Türkiye’de sadece 60 kutu kalmı!tı ve en ucuzu da oydu, elimdeki 
sınırlı para ile onları alıp sakladım… Süha Arın, bana kar!ılıksız 
kendi kamerasını ve ı!ı"ını verdi. Ekip de oyuncular da para almadı… 
Tahtakale’den aldı"ımız metalik büyük sefertaslarının içerisinde bir 
ö"ünlük yeme"imizi getirtiyorduk71. 

 

                                                
71 Bo#aziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi, “Türk Sineması: Dervi! Zaim: Sanat Tarihi Belirli Tercihlerin 
Tarihidir”, Sinema Söyle"ileri 2003, 1. Basım, !stanbul: Bo#aziçi Üniversitesi Yayınları, 2004, s. 46.  
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 Zaim’in ifadesine dayanılarak, Tabutta Röva!ata filminin hazır yapım 

olanaklarından yoksun, ço!unlukla ki"isel çabaya dayalı bir u!ra" sonucu ortaya 

çıktı!ını anlamak mümkündür. Zaim’in filmi, hem Sivas’ın sözünü etti!i gibi ekonomik 

anlamda ba!ımsız bir filmdir, hem de Çelik’in vurguladı!ı gibi bir yönetmen-yapımcı 

filmdir. Bunun nedeni de Zaim’in kendi ifadesinden de anla"ılaca!ı üzere, yapımcılık 

yapacak kadar zengin oldu!undan ve hazır parası oldu!undan de!il, zorunlu ko"ullardan 

kaynaklanmaktadır.  

Ba!ımsız sinemacıların yapım anlamında aldıkları risklerin ve zorladıkları 

sınırların yanı sıra, yaptıkları sinemanın bir di!er önemli özelli!i ideolojik ve estetik 

anlamda içinde oldukları tutumdur. Akbal’ın da ifade etti!i gibi geleneksel sinemanın 

kar"ısında yer aldıkları ve seyirciye dair kaygıları para üzerinden kurulmadı!ı için, çok 

daha özgür bir biçimde kendilerine ait üsluplarını ortaya koymu"lardır. Akbal’a göre 

ortaya çıkan bu yeni ku"a!ın Türk sineması için ifade etti!i anlamlar farklıdır: Kimileri 

sinemada yeni dil arayı"larının göstergesi olan filmler yaparken (Dervi" Zaim, Ezel 

Akay) kimileri ise toplumun depolitize oldu!u gerçe!inden yola çıkarak bu durumu 

ele"tiren ve duyarsız olunan konulara e!ilen filmler yapmaktadırlar (Ye"im Ustao!lu, 

Handan #pekçi gibi). Bir taraftan da bireysel arayı"larını sinemasına yansıtan 

sinemacılar vardır: Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Reha Erdem, Semih 

Kaplano!lu gibi. Bu isimlerin her biri kısırla"an Türk sinemasının yeni üsluplara ve 

yeni bir döneme gebe oldu!unun habercisidirler72.  

Burçak Evren’e göre Ye"ilçam döneminde Türk sinemasının en büyük sorunu 

parasızlık olarak dile getirilse bile, esas sorun ideoloji, estetik ve fikirsizlikle ilgilidir. 

Ve bu sorunlar ilk kez ba!ımsızlar döneminde dile getirilmi", ba!ımsız sinemacılar 

filmlerinde ideolojik, estetik ve fikirsel tutarlılı!a özen gösterilmi"tir73.  

Ba!ımsız sinemanın ele aldı!ı konuların alı"ılmı"ın dı"ında olması ve bir 

taraftan da ele alı" biçimindeki de!i"im, bu yönetmenlerin aynı zamanda seyirci 

üzerinden de risk aldıklarının göstergesidir. Bu da Sivas’ın sözünü etti!i “seyretme 

ili"kisi açısından ba!ımsızlık”tır. Çünkü Ye"ilçam gelene!inden gelen, alı"ılmı" anlatı 

                                                
72 Tül Akbal Sualp, Ayla Kanbur ve Necla Algan, Özgürlüklerden Kayıplara ve Sonrası, 1. Basım,  Ankara: De  
     Ki Basım Yayım, 2008, s. 29.  
73  Sivas, s. 118. 
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kalıpları ve öyküleriyle beslenen seyircinin estetik algısı ve sinema hazzının dı!ında 

sayılabilecek filmler çekilmi!, bu anlamda seyircinin bazı beklentileri göz ardı edilerek,  

önemli bir risk alınmı!tır. Ba"ımsız sinema yapan bir yönetmen olarak Reha Erdem 

seyirciyle arasındaki ili!kiyi a!a"ıdaki gibi ifade etmi!tir: 

Ba!ımsızım, aslında ba!ımsız sinemacı lafında da çe"itli "eyler var. 
Ben "öyle ba!ımsızım. Belli bir hesapla yapmıyorum filmlerimi. Belli 
bir kitleyi tavlamak için inanmadı!ım bir sinema yapmam. Ama bu 
demek de!ildir ki, izleyicinin benim filmlerine gelmesini umursamam. 
… Yaparken onlar ne dü"ünür, nasıl seyrederi göz önüne almaktan 
bahsedersek, i"te o zaman ba!ımsızım74. 
  

Gerek yapım olanaklarında kullandıkları alternatifler, gerek filmlerideki içerik 

ve biçim özgünlü"ü, gerekse de ideolojik ve estetik anlamda kendilerini ana akım 

sinemadan farklı bir yerde konumlandırmalarından dolayı “Ba"ımsız Sinemacılar”ın 

Türk sineması içerisinde oldukça önemli bir yerde durdu"unu ve ilerici bir söylem 

geli!tirdi"i dü!ünüyoruz. Ba"ımsız sinema gelene"inin önemli ve hatırı sayılır bir 

temsilcisi olarak Nuri Bilge Ceylan’ın 3 Maymun isimli filmi üçüncü bölümde 

incelenecek ve kadına bakı! anlamında popüler sinemaya göre nasıl bir farklılık 

gösterdi"i tartı!ılacaktır.   

2.2.2.  Ba!ımsız Sinema ve Popüler Sinemanın Anlatı Özellikleri  

Türkiye’de ba"ımsız sinemanın ortaya çıkı!ı olarak kabul edilen 1990’ların 

ortaları aynı zamanda popüler sinemanın da yükseli!e geçti"i dönemdir. 90’larda 

yükselen popüler kültür egemenli"ine paralel olarak hızlı bir çıkı! yapan popüler 

sinema, Türk sinemasında 1993’de #erif Gören’in yönetti"i Amerikalı filmiyle ba!lamı! 

ve ardından 1996’da Yavuz Turgul’un yönetti"i E"kıya filmiyle iyice ete kemi"e 

bürünmü!tür. Popüler sinema, tüm dünyada oldu"u gibi Türkiye’de de hızla yükseli!ini 

sürdürmektedir.  

Çalı!manın önceki ba!lıklarında ba"ımsız sinema kavramı üzerinde dururken, 

ba"ımsız sinemanın geleneksel anlatı kalıplarının dı!ında, kendine özgü bir anlatı 

yapısına sahip oldu"u belirtilmi!tik. Bunun daha net olarak ortaya konulabilmesi 

                                                
74 Akbıyık, s.67. 
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amacıyla bu bölümde popüler sinema ve ba!ımsız sinemanın anlatı özellikleri 

kar"ıla"tırmalı olarak incelenecektir.  

Roland Barthes, Anlatıların Yapısal Çözümlemesine Giri! isimli çalı"masında 

anlatının, en genel tanımıyla, insanlık tarihinin ba"ından beri, bütün zamanlarda ve 

bütün kültürlerde var olan, sonsuz denebilecek kadar çok sayıda biçime sahip bir yapı 

oldu!undan söz eder. Ona göre dünyanın hiçbir yerinde anlatısı olmayan bir halk 

olmamı"tır. Ya"am gibi anlatının kendisi de daima var olmu"tur. Ancak esas sorun 

anlatıların çözümlenmesiyle ilgilidir. Çünkü bu konuda yapılan çalı"malar anlatının 

kendisi kadar çe"itlidir: Anlatıyı ya yazarın yetene!ine güvenerek olayların ard arda 

sıralanmasından ibaret görürüz; ya da ba"ka anlatılarla ortak özelliklere sahip oldu!u 

için, mutlaka çözümlenmesi gereken bir yapı olarak görür ve bu do!rultuda çözümleme 

yöntemleri geli"tiririz75. Sinemasal anlatı için de benzer bir durumdan söz edilebilir. 

Çe"itli sinemasal anlatı biçimleri var oldu!u gibi, bu anlatıları çözümleme ve 

sınıflandırma konusunda oldukça farklı yöntemlerden söz etmek mümkündür.   

Film anlatısı alanında oldukça önemli çalı"malar yapmı" olan David Bordwell 

ve Kristin Thompson, anlatı için “Zaman ve mekân içinde olan, neden sonuç ili!kisi 

içindeki olaylar zinciri”76 tanımını yapmı"lar ve anlatının öykü ile e"de!er olarak 

kullanılabilecek bir kavram oldu!unu öne sürmü"lerdir. Umberto Eco, anlatının 

“gerçek”le olan ili"kisine göre sınıflandırılması gerekti!i görü"ünden hareketle, 

anlatıları do!al ve yapay anlatılar olarak ikiye ayırmı"tır. Ona göre filmsel anlatı yapay 

anlatıdır ve yapay anlatıların özelli!i, gerçe!i kurmaca bir söylem evreninde temsil 

ettiklerini iddia etmeleridir77. Bu söylem evreninde, gerçe!in böylesi bir temsili, insana 

ya"anmı" ve olası deneyimlerine biçim verme "ansı sundu!u için, kurmaca anlatıların 

büyüleyici bir özelli!i oldu!unu da ayrıca vurgular Eco78.  Christian Metz de anlatı 

tanımını gerçeklik üzerinden yapar ve “Gerçek hiçbir zaman öyküler anlatamaz” der79. 

                                                
75 Roland Barthes, “Anlatıların Yapısal Çözümlemesine Giri"”, Mehmet Rifat ve Sema Rifat (çev.), XX. Yüzyılda 
Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları, Mehmet Rifat (drl.), 2. Basım, #stanbul: YKY, 2005, s. 319.  
76 David Bordwell ve Kristin Thompson, Film Sanatı,  Ertan Yılmaz ve Emrah Suat Onat (çev.),  1. Basım, Ankara:  
    De Ki Basım Yayın, 2009, s. 75.   
77 Umberto Eco, Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti, Kemal Atakay (çev.), 1. Basım, 1995, #stanbul: Can Yay., s. 
136.  
78  Eco, s.149. 
79 Christian Metz, Sinemada Anlam Üstüne Denemeler, Aktaran: Ömer Saydam Uysal, “Epistemoloji ve Estetik: 
Sinema Kuramına Bir Bakı"”, Kültür Ara!tırmaları Derne"i, Bülten 27 (Ocak-Mart 2007), s.25.  
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Metz’in burada vurgulamak istedi!i "ey, salt-gerçekli!in ba"lı ba"ına bir anlatı 

olamayaca!ı, onun anlatısalla"tırılması gereklili!idir. Bir filmin hangi anlatı yapısına 

sahip oldu!unun ayrımının yapılması da bu noktada ba"lar: Film, gerçekli!i 

anlatısalla"tırma a"amasında hangi yollara ba"vurmakta, öykü nasıl biçimlenmektedir? 

Bu konuda yapılan ara"tırmalar do!rultusunda filmler, anlatı yapısı açısından iki 

ba"lıkta incelenmi"tir:   

1. Klasik Anlatı 
2. Ça!da" Anlatı80. 

 
Klasik anlatı ya da ba"ka bir deyi"le geleneksel anlatı, kökenleri Aristotales ve 

Melies’e kadar uzanan, olay örgüsü ve neden-sonuç zincirinin filmin dramatik yapısında 

bütünüyle etkili oldu!u, öykünün belirgin bir "ekilde giri"-geli"me-sonuç olarak üç ana 

bölümde ele alındı!ı anlatı yapısıdır81. Buna kar"ın ça!da" anlatı, ilk örnekleri Vertov 

ve Brecht’e kadar uzanan, geleneksel anlatı yapısının kar"ısında duran, belirli bir olay 

örgüsüne sahip olsa da olay örgüsünden çok,  onların ardında yer alan kavramlara ve 

olgulara i"aret eden bir anlatı yapısıdır. Ça!da" anlatı bu yönüyle kavramların 

sorgulanmasına aracılık eden bir yapıya sahiptir82.  

Popüler sinema ve ba!ımsız sinemanın anlatı özellikleri incelendi!inde, 

Akbal’ın da vurguladı!ı gibi popüler sinemanın anlatı kalıbı geleneksel anlatı 

kalıplarına denk dü"erken, ba!ımsız sinema daha çok ça!da" anlatı kalıpları içerisinde 

öykülerini sunmaktadır.  

Geleneksel Anlatı ve Söylen isimli çalı"masında Nazlı Kırmızı, geleneksel 

anlatı ile ça!da" anlatı arasındaki temel farkın, sorunları ele alı" biçiminde oldu!unu 

söylemi"tir. Geleneksel anlatıda, öyküde yer alan olay örgüleri seçilmi" belirli 

kahramanların ba"ından geçer ve bu kahramanlar, filmlerde ön plana çıkarlar. Ça!da" 

anlatıda ise kahramanlar yer almasına kar"ın, bu kahramanlar tutarlı bir olay örgüsünün 

                                                
80 Aslıhan Do!an Topçu, “Sinema ve Zaman: Geleneksel Anlatı ve Ça!da" Anlatı Filmlerinde Zamanın Kullanımı ve 
Anlatısal Yapı #le #li"kileri” Sinemada Anlatı ve Türler, Fatma Dalay Küçükkurt ve Ahmet Gürata (drl.), 1. Basım, 
Ankara: Vadi Yay., 2004, s. 58.  
81 Topçu, s.58.  
82 Topçu, ss. 60-61.  
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anlattı!ı somut bir sorun içerisinde de!il, görüntü ve konu"maların sundu!u soyut bir 

sorun içerisinde, ikinci planda sunulurlar83.  

Abisel’e göre geleneksel anlatı ile ça!da" anlatı arasındaki kahramanın i"levi 

üzerinden yapılandırılan bu temel farkın nedeni, geleneksel anlatıda çatı"maların ki"isel 

düzeye indirgenmi" olması, ça!da" anlatılarda ise bu sorunların toplumsal nitelikte ele 

alınmasından kaynaklanmaktadır. Bu tercih anlatının nasıl bir ideolojik seçim 

sonucunda yapılandırıldı!ını da ortaya koymaktadır84. Ba"ka bir deyi"le geleneksel 

anlatı, ki"ileri ve onların çe"itli sorunlarını ortaya koyup bunların çözümünü ki"isel 

düzeye indirgeyip, bu çerçevede i"lerken; ça!da" anlatı ise sorunları ki"isel düzeye 

indirgemeksizin kavramsal çerçevede tartı"maktadır. Büker’in ifadesiyle, 

Ça!da" anlatı filminde kahramanın kendisi ve içinde bulundu!u 
durum bir sorun olarak ortaya konur. Kahramanın eyleminin nedeni 
soyut bir sorunu ortaya çıkarmaktır, somut bir sorunu çözmek de!il. 
Geleneksel anlatı filmi, adaletin gerçekle"ip gerçekle"medi!i gibi 
somut bir sorunu tartı"ır. Örne!in bir polisiye filmde suçlu yakalanır 
ve cezasını bulur. Böylece adalet gerçekle"mi" olur. Oysa ça!da" 
anlatı filmi, «adalet» kavramını tartı"ır85.   

 
Abisel’e göre popüler sinemada anlatıyı olu"turan olay örgülerinin içinde yer 

alan karakterlerin birço!u stereotiplerdir. Bu, anlatı akı"ının kolay algılanması ve 

karakterle ilgili beklentilerin sürdürülmesi anlamında popüler sinemanın sık tercih etti!i 

bir biçimdir86. “Yazarın gerçek anlamda bir insan yaratmadı!ı, zaten yaratılmı" ki"ileri 

kopya etti!i zaman ortaya çıkan roman ki"ileri”87 olan stereotipler, ne izleyiciyi ne de 

yönetmeni yormayan, üzerine çok fazla kafa yorulması gerekmeden olay örgüsündeki 

konumu belli olan karakterlerdir. Dolayısıyla film içinde görülen bu karakterlerin ço!u, 

öyküde göründükleri ilk dakikadan itibaren kendilerinden beklenen hal ve davranı"lar 

içerisinde olan, hatta ço!unca belirli isimlerle özde"le"en kalıplardır. Belge, basit mizah 

ya da propaganda amacı dı"ında anlatıda stereotiplerin kullanılmaması gerekti!ini 

özelikle vurgular, çünkü bir karakter olu"turmak “ço!altma de!il, yaratma i"idir”88 .  

                                                
83 Nazlı Kırmızı, “Geleneksel Anlatı ve Söylen Arasındaki #li"ki Üzerine”, Kurgu Dergisi, Sayı: 7 (1990) , s. 234.   
84 Abisel, s. 195.  
85 Seçil Büker, Sinema Dili Üzerine Yazılar, 1. Basım, Ankara: Dost Yayınevi, 1985, s. 101-102. Aktaran Nazlı 
Kırmızı, s. 234.  
86 Abisel, s. 205. 
87 Murat Belge, Edebiyat Üzerine Yazılar, 1. Baskı, #stanbul: #leti"im Yayınları, 1998, s. 24. 
88 Belge, s. 25.  
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Popüler sinema ürünleri için yapılan “izleyici yormayan” tanımının bir nedeni de,  

yarattı!ı olay örgüleri ve bu olay örgülerinin içinde yer alan karakterler kadar, anlatı 

kalıbının önceden bilinen ve tüketilmi" bir kalıp olmasından da kaynaklanmaktadır.   

 Popüler sinemanın kullandı!ı geleneksel anlatının bir di!er önemli özelli!i, 

anlatı evreni içinde sunulan olayların kronolojik düzeninin güçlü bir sebep-sonuç zinciri 

içerisinde i"lenmesidir. Bu güçlü zincirin kurulmasının sebebiyse, nedeni ve olası 

sonuçları belirli olan olayların ve kahramanın içinde bulundu!u durumun, tüm 

açıklı!ıyla izleyici tarafından kolayca anla"ılmasını sa!lamak ve kahramanla 

özde"le"menin yolunu açmaktır. Çünkü geleneksel anlatının vazgeçilmez hedefi 

özde"le"menin sa!lanabilmesidir89. Oysa ça!da" anlatı, “yabancıla"ma” ilkesiyle 

özde"le"menin kontrol altına alınmasını amaçlayan farklı bir yöntem izlemektedir.  

Popüler sinemada kahramanın içinde yer aldı!ı mücadele kazanılır, ya da 

ula"ılmak istenilen hedefe ula"ılır ve böylece katharsis sa!lanmı", özde"le"me 

gerçekle"mi" olur!. Klasik anlatıda, kahramanın ki"isel düzeydeki beklentilerinden 

olu"an dünyasının sunumu ve bu do!rultuda olay örgüsünün nasıl kuruldu!unu, 1990 

yapımı Ghost (Hayalet) isimli filmin senaristi Bruce Joel Rubin "öyle açıklamı"tır:  

Benim için filmler bir !eyleri istemek hakkındadır. Bir karakter bir 
!eyleri ister ve siz izleyiciler umutsuzca onun buna sahip olmasını 
istersiniz. Yazar olarak siz mümkün oldu"unca onu iste"inden uzak 
tutarsınız ve daha sonra da bütün çabalarının sonunda ona 
ula!masını sa"larsınız90.  

 
Ça!da" anlatıda ise böyle bir arınma ve çözüme ula"ma zorunlu de!ildir. Hatta 

kimi kez film bu anlamda özellikle çözümsüz bırakılır ve izleyiciden kendi özgün 

yanıtını vermesi, mevcut bo"lu!u tamamlaması istenir. Vivian Sobchack’ın ça!da" 

anlatılara sahip filmlerin neden böyle bir çözüme ula"mayı tercih etmedikleriyle ilgili 

yorumu ise a"a!ıdaki gibidir:  

                                                
89 Topçu, s. 59.  
! Aristotales’in Poetika isimli eserinde kullanılan ve sanat-estetik kuramları için anahtar bir sözcük haline gelen 
katharsis, en genel anlamı ile arınma sözcü!üne kar"ılık gelmektedir. Aristotales’e göre eylem içindeki ki"iler 
tarafından gerçekle"tirilen taklit aracılı!ıyla, acıma ve korku gibi heyecan yaratan duyguların katharsisi 
sa!lanmaktadır.  
90 Bordwell ve Thompson, s. 95. 
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Filmlerin tümü bir çatı!mayı “alt etmeye” ya da “çeli!kiyi çözmeye” 
e"ilimli de"ildir. Filmlerin tümü bizim, dü!ünmeden ve duygusal 
olarak kendimizle uzla!mamızı arzulamaz. Ço"u film, uygarlık, toplum 
ve kültürel binasının altındaki çatlakları ve bo!lukları belirtmek ve 
duyurmak ister. Ço"u, onlar aracılı"ıyla ya!amayı ö"rendi"imiz 
inançları, aktöreyi ve kuralları açıkça sorgulamamızı ister91. 
 

Türkiye’de 90’ların ikinci yarısından itibaren üretilmi! olan popüler filmlerin 

anlatısal özelliklerinden bir di"eri, filmin çatı!masının kesin çözümünün a!k, kavu!ma-

kavu!amama zıtlı"ı üzerinden i!lenmesi ve filmin sonunda büyük ölçüde bu sorunların 

çözüme ula!masıdır92.   

Popüler sinemada film anlatısını olu!turan olay örgülerinin i!leyi!inde genel 

olarak do"rusal zaman akı!ı tercih edilir ve olaylar kronolojik bir sırada gerçekle!ir. Bu 

izlenmesi kolay ve anla!ılır bir izlektir93. Ancak ça"da! anlatı filmsel zamanı yaratmada 

do"rusal olmayan bir yola ba!vurarak, zamanda ileri ve geri sıçramaları (flashforward 

ve flashback) kullanır, böylece temanın istenilen estetik ve felsefi etkisi daha güçlü bir 

!ekilde vurgulanmı! olur.  

Popüler filmlerde anlatılan öykülerin bir ba!ka özeli"i öykü evreninin genelde 

aile içinde ve ev içi alanda tanımlanmı! olmasıdır. Bu da ailenin, mevcut egemen 

ideolojinin me!rula!tırılıp, yeniden üretilmesine olanak sa"layan bir ortam olmasından 

kaynaklanmaktadır.  Bu yolla dünyada var olan toplumsal düzene alternatif sunmadan, 

bu düzeni sürdürmekten yana filmler yapılmaktadır. Bu kimi zaman açık, kimi zaman 

örtük yollarla gerçekle!tirilse de popüler sinemanın genel e"ilimi bu yöndedir ve bu 

yönüyle popüler filmler özünde tutucu ve gelenekçidir94.  

Bütün bu bilgiler do"rultusunda Türkiye’de popüler sinemanın en önemli 

örnekleri arasında görülen, oldukça yüksek gi!e ba!arısı elde etmi! E!kıya95 filmiyle, 

                                                
91 Vivian Sobchack, “Genre Film: Myth, Ritual and Sociodrama”, Film/Culture: Explorations of Cinema in it's 
Social Context. S. Thomas (ed.) Metuchen, N.J.: The Scarecow Press,1982, s 147-165. Aktaran Kırmızı.s. 235.  
92 Abisel, s. 207.    
93 Abisel, 207. 
94 Nilgün Abisel, Popüler Sinema ve Türler, #stanbul: Alan Yayıncılık, 2. Basım, 1999, s. 227.   
95 Mine Vargı (Yapımcı), Yavuz Turgul (Yönetmen), E!kıya [Film], Türkiye: Filma Cass, 1996.  
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ba!ımsız sinemanın önemli örneklerinden biri olarak kabul edilen Uzak96 filminin 

anlatısal özelliklerine göz atıldı!ında a"a!ıdaki farklar dikkati çekmektedir.  

E!kıya filmi geleneksel anlatı kalıbının tutarlı ve ba"arılı bir "ekilde 

kullanıldı!ı önemli örneklerden biridir. Filmin ana karakteri olan E!kıya Baran, yakın 

arkada"ı tarafından jandarmaya ihbar edilmi" ve 35 yıl cezaevinde kaldıktan sonra dı"arı 

çıkmı"tır. Cezaevinden çıkınca önce köyüne dönen Baran, köydeki ya"lı bir kadından 

onu ihbar eden ki"inin adresini ö!renir. O adrese gitti!inde ise kendisi ihbar eden 

ki"inin para kar"ılı!ında bunu yaptı!ını, parayı verip i"ini yaptıran ki"inin ise Berfo 

oldu!unu ö!renir. Berfo sadece onu ihbar ettirmekle kalmamı", Baran’ın sevgilisi 

Keje’yi de alıp #stanbul’a gitmi" ve orada evlenmi"tir.  E!kıya Baran, hem kendisini 

ihbar ettirdi!i hem de sevdi!i kadını elinden aldı!ı için iki kat intikam duygusuna 

bürünmü" bir halde, #stanbul’a do!ru yola çıkar. #stanbul’a giderken tanı"tı!ı Cumali 

isimli gence yaptı!ı iyilik sayesinde onun dostlu!unu kazanır. Böylece kahramanımızın 

#stanbul’daki mücadelesinde ona yardımcı olacak karakter de belirlenmi" olur. Filmin 

geli"me bölümünde Cumali ve Baran birbirlerinin hayatlarının dönüm noktası olan en 

önemli olaylarda birbirlerine kader yolda"ı olurlar. Cumali, Baran’ın Berfo ve Keje’yi 

bulmasına yardımcı olurken, Baran da Cumali’nin kentin arka sokaklarındaki acımasız 

ya"am ko"ullarında verdi!i mücadelede onu kollar. Filmin sonunda, Cumali kaderinin 

belirledi!i ve ya"adı!ı dünyanın kurallarına göre acımasız bir "ekilde öldürülürken; 

Baran hem Cumali’nin ölümüne sebep oldu!u için, hem de ki"isel nedenlerinden dolayı 

Berfo’yu vurur, ardından Cumali’yi öldüren Demircan ve adamlarını öldürür. Dostunun 

intikamını “kahramanca” aldıktan sonra, son bir kahramanlık gösterisi olarak da, 

polislerden saklandı!ı evin çatısından,  bedenini yıldızlara do!ru bırakarak atlar.  

Geleneksel filmin anlatı özelliklerine göre E!kıya filmini inceledi!imizde her 

"eyden önce filmin bir kahraman ve onun somut bir sorunu etrafında yapılandırıldı!ı 

görülür. Filmin kahramanı E!kıya Baran bir kahramanın sahip olması gereken 

(dürüstlük, mertlik, korkusuzluk, intikam dürtüleri) birçok niteli!e sahiptir. Ayrıca 

Abisel’in de geleneksel filmin anlatı özelliklerinde vurguladı!ı gibi çözülmesi gereken 

                                                
96 Nuri Bilge Ceylan (Yapımcı), Nuri Bilge Ceylan (Yönetmen), Uzak [Film], Türkiye: NBC Film, 2002.  
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sorun oldukça ki!iseldir. Baran bilinen ve kendinden beklenileni yapan bir kahraman 

gibidir,  mert ve korkusuzdur.   

Olay örgüsü geleneksel anlatı kalıplarına uygun olarak güçlü bir sebep sonuç 

zinciri içerisinde olu!turulmu!tur:  Baran, “intikam”, “namus”, “a!k” gibi de"erlerin 

izini sürmü! ve #stanbul’a son derece haklı nedenlerle gelmi!tir. #stanbul’daki yolda!ı 

Cumali ise “namus” ve “erkeklik” de"erleri için gerekeni yapmı! ve aldatılmasının 

intikamını almı!tır. Cumali’nin intikam almak için giri!ti"i olayların yarattı"ı sonuç ise 

Baran’ın alması gereken intikamın nedenlerini ikiye katlar. Tüm bu olaylar, filmin 

ba!ından sonuna dek güçlü bir neden sonuç ili!kisi örülmü! ve her bir olayın sonucu, bir 

sonraki olayın nedeninde güçlü bir motivasyon unsuru olmu!tur.   

Filmin anlatısı kapalı anlatım biçimine sahiptir, hiçbir noktasında bo!luk 

bulunmamaktadır. #zleyicinin cevaplaması ya da üzerine dü!ünmesi gereken hiçbir soru 

yoktur, bütün soruların cevabı filmde fazlasıyla açık bir !ekilde verilmi!tir. Film anlatısı 

son derece anla!ılır ve sürükleyici olay örgülerinden olu!mu!tur. 

Geleneksel anlatının yarattı"ı özde!le!me etkisi bu filmde son derece ba!arılı 

bir !ekilde yaratılmı!tır. E!kıya Baran, Aristoteles’in sözünü etti"i heyecanlanma ve 

arınma duygularının gerçekle!mesine sebep olacak bir eylem bütünlü"ü içerinde 

davranır. Seyircinin kendisiyle özde!le!mesini sa"layacak birçok nitelikle donatılmı!tır: 

Sevdi"i kadın, yakın arkada!ı Cumali ve sahip oldu"u de"erler u"runa korkusuzca 

mücadele eder. #nsani bir korku içerisinde ölüm kar!ısında çaresizlik ya!ayan 

Cumali’nin kar!ısında, E!kıya Baran son derece yi"it ve korkusuzdur. Filmin sonunda 

da kendine yakı!ır bir !ekilde korkusuzca ölüme meydan okur. E!kıya Baran, mücadele 

etmekten yılmayan mertli"i ve filmin sonunda ölüme atlarken takındı"ı tavır ve 

gözüpekli"iyle, izleyicilerin özde!le!ti"i ve hayran kaldı"ı bir karakterdir.  

E!kıya, 2008 yılı Ocak ayında belirlenen 1990–2008 arası Türk sineması gi!e 

rakamları sonuçlarına göre, 2.572.287 ki!i tarafından izlenmi! ve 57 hafta gi!ede 



 42 

kalarak Babam ve O!lum filminden sonra Türk sinemasının en fazla gi!ede kalan filmi 

olmayı ba!armı!tır97.  

Türk sinemasında ba"ımsız sinemanın önemli temsilcilerinden biri olan Nuri 

Bilge Ceylan tarafından yönetilen Uzak filmi 2002 yılında vizyona girmi!, ba!ta Cannes 

ve Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali olmak üzere birçok festivallerde 

önemli ödüller almı!tır. Uzak, gerek yapım özellikleri, gerek öyküsü, gerekse de anlatı 

özellikleri açısından Türkiye’de ba"ımsız sinemanın önemli örneklerinden biridir. Film 

anlatı özellikleri açısından de"erlendirildi"inde,  ça"da! anlatı özelliklerinin hâkim 

oldu"u görülür: 

Yusuf adında ta!ralı bir genç, i! bulmak ümidiyle kente gelir ve burada daha 

önce kendisi gibi kente gelmi! ve bir !ekilde tutunmayı ba!armı! Mahmut isimli 

akrabasının yanında kalmak ister. Hem Mahmut ve Yusuf’un dünyalarının birbirlerine 

olan uzaklı"ı, hem de Yusuf’un kent ve kent insanına olan uzaklı"ını anlatan film, 

onların dünyalarına do"ru bir yolculu"a çıkarır izleyiciyi. Mahmut’un artık “modern” 

olmaktan kaynaklı davranı! alı!kanlıklarının tam tersini ya!ayan Yusuf için ne kent, ne 

de kentliler, hayal etti"i gibi de"ildir. Film bir taraftan Yusuf’un ya!adı"ı süreci 

anlatırken, di"er taraftan Yusuf’un gördüklerinin ötesinde, Mahmut’un ya!am 

biçimindeki bo!lukları ve kendine yabancıla!ma sürecini de anlatır izleyiciye. Filmin 

sonunda, ya!adıkları uzaklı"ın üstüne bir de Mahmut’un kaybolan bir e!yasıyla ilgili 

kendisini haksız yere yargılamasına tahammül edemeyen Yusuf, habersizce evi terk 

eder. Havaalanında eski karısının gidi!ini gizlice takip eden Mahmut, eve gelince 

Yusuf’un da evi terk etmi! oldu"unu görür ve film, deniz kenarında bir bankta sessiz ve 

dü!ünceli bir !ekilde oturup, denizi seyreden Mahmut’un görüntüsüyle sona erer.  

Ça"da! anlatının en önemli özelli"i somut sorunların ki!isel düzeyde 

tartı!ılmasının aksine, bunların soyut kavramlar olarak ele alınması ve tartı!ılmasıdır.    

Uzak filminde görülen de tam olarak budur. Yusuf ve Mahmut’un birbirlerine olan 

uzaklı"ının ötesinde filmin tartı!tı"ı kavram, kentli ve “öteki” olan iki dünyanın 

birbirlerine olan uzaklı"ıdır. Filmin adı da bu durumu destekler niteliktedir. Film bu 

kavramı tartı!ırken kahraman yaratmaktan sakınmı!tır, çünkü ortada ki!isel olan bir !ey 

                                                
97 E"kıya, (t.y.) http://www.sinematurk.com/film_genel/1018/Eskiya, (08 Ocak 2010). 
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yoktur aslında. Tartı!ılan olgu son derece evrensel ve dünyanın herhangi bir ülkesinde, 

herhangi bir kimsenin ba!ından geçebilecek niteliktedir.  

Geleneksel anlatının kullandı"ı kahraman motifinin yerine Uzak filminde adeta 

bir anti-kahraman vardır. Popüler filmlerde alı!kın olunan durumun tersine, bir 

kahraman yoktur. E!kıya filmindeki gibi intikam için yola çıkmı!, hedefleri çok “yüce” 

ve “keskin” olan bir kahraman ve onun maceralı yolculu"u yerine, iki “kaybeden” 

karakterin iç dünyalarına do"ru bir yolculuk söz konusudur. Heyecan verici ve büyük 

olaylar ya!ayan kahramanların tersine Mahmut ve Yusuf, son derece sıradan iki 

karakterdir. Bu nedenle filmde özde!le!me ya!anması da çok olanaklı de"ildir.  

Filmin bir di"er özelli"i, popüler sinemada görülen güçlü sebep-sonuç 

zincirinin burada görülmeyi!idir. Film anlatısında ba!ından sonuna kadar büyük olaylar, 

maceralar, yön de"i!tirmeler, dü!manlıklar, a!klar, intikam vs gibi olgular yer almaz.  

Film, sıradan görünen iki ki!inin dünyasının altında yatan derinli"i ve bunların neyi 

temsil etti"ini sorgulamamızı ister. Örne"in Yusuf’un Mahmut tarafından saat çalmakla 

itham edilmesi ve sonunda suçsuz oldu"unun anla!ılması, bu tutum kar!ısında kırılan 

Yusuf’un evi terk etmesi büyük bir olay ve son derece trajik bir söylemle 

anlatılabilecekken, (ki genelde popüler sinemanın tercih etti"i söylem budur) aksine son 

derece naif bir anlatımla sunulmu!tur. Bu nedenle yönetmen, film sonunda Yusuf’un 

haksız yere itham edilmesiyle ilgili haklı tepkisini göstermek yerine, Mahmut’un bu 

durumla ilgili iç hesapla!ma ve öz ele!tirisini anlatmayı tercih etmi!tir.  

Filmin anlatısında, görsel efekt, müzik gibi unsurlardan kaçınılmı!, son derece 

sade bir anlatım tercih edilmi!, her !ey olabildi"ince minimalist bir üslupla i!lenmeye 

çalı!ılmı!tır. Ba"ımsız sinemanın en önemli özelliklerinden biri de budur. 

Uzak, gerek yapım özellikleri, gerekse de anlatı yapısı açısından Türkiye’de 

ba"ımsız sinemanın önemi örneklerinden biri olmu!, yurtiçi ve yurtdı!ı birçok festivalde 

Türk Sineması’nı temsil etmi!tir.  

Çalı!manın konusu olan ba"ımsız sinemada erkek egemen söylemin 

olu!turulması ve bakı!ın ortaya konulması bakımından, Uzak filmine cinsiyetçi 

ba"lamda anlatı ve söylem özellikleri açısından bir kez daha de"inilecektir.  
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2.2.3. Sinema ve Seyir !li"kisi Açısından De#erlendirme  

Serpil Kırel Kültürel Çalı!malar ve Sinema isimli yapıtında, Türk sineması ve 

seyirci ili!kine de"inir ve 2000’li yılların bu ili!ki ba"lamında, daha önceki 

yakla!ımlardan farklı olarak yeniden tanımlanması zorunlulu"undan söz eder. Çünkü 

belki 90’lar için kurulması zor olan bir cümleyi 2000’li yıllar için kurmak mümkündür: 

“Artık festivaller etkisinde güçlenen ve kendini var eden “auteur” yönetmenlerin yanı 

sıra, kendi ulusal seyircisine ula!abilmi! ve gi!e ba!arısı yakalayabilmi! popüler 

sinema örneklerine sıklıkla rastlanmaktadır”98. Kırel’in sözünü etti"i sinema-seyirci 

ili!kisinin yeniden tanımlanması gereklili"i, bize ba"ımsız sinema ve popüler sinemanın 

seyirciyle olan ili!kisinin kar!ıla!tırılmalı olarak incelenmesi gerekti"i konusunda fikir 

vermi!tir.   

Ba"ımsız sinema kavramının tanım ve özelliklerinin anlatıldı"ı önceki 

bölümlerde ba"ımsız sinemanın, “seyretme ili!kisi anlamında” da ba"ımsızlık 

ta!ıdı"ından söz etmi!tik. Bunun anlamı !udur: Yönetmen ya da yönetmen-yapımcı, 

filmini çekerken gi!e kaygısını ön planda tutmaz. Filmini izleyecek seyircilerle ilgili 

niceliksel de"il, niteliksel bir kaygı içindedir. Filminin yarataca"ı etkinin, gi!e 

rakamlarıyla paralel olmadı"ının farkındadır. Önceki bölümde yer verdi"imiz Reha 

Erdem’in ba"ımsız sinema görü!ünde vurguladı"ı gibi “seyirciyi tavlamak adına” 

inanmadı"ı bir film yapmaktan uzak durdukları gibi, bazen çok az seyirciye hitap etme 

riskini de göze alırlar. Bu nedenle birçok ba"ımsız sinema filmi, oldukça az seyirciye 

ula!abilmi!tir. Popüler sinema ise bunun tam tersine, Kırel’in de belirtti"i gibi kendi 

ulusal seyircisine ula!mı! ve gi!e ba!arısını yakalamı!tır.  

Ancak burada de"erlendirilmesi gereken ba!ka bir kriter ba"ımsız sinema ve 

popüler sinema filmlerinin sadece gi!ede de"il, yurt içi ve yurt dı!ı film festivallerinde 

elde ettikleri ba!arılar ve temsil oranlarıdır. Çünkü daha önce de sözünü etti"imiz gibi 

bu festivaller ve alınan ödüllerin, Türk sinemasının temsil edilmesi ve yeni olanaklara 

kavu!ması anlamında etkisi büyüktür.  

                                                
98 Serpil Kırel, Kültürel Çalı"malar ve Sinema, 1. Basım, #stanbul: Kırmızı Kedi, 2010, s. 109.  
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 A!a"ıdaki tabloda 2010 yılı itibariyle Türk sinemasında en fazla sayıda seyirci 

tarafından izlenen filmler “Popüler Sinema” ve “Ba"ımsız Sinema” ayrımı altında gi!e 

ba!arısı ve yurtiçi-yurtdı!ı festivallerde aldı"ı ödül sayısına göre sınıflandırılmı!tır. 

Tablo 4’de Türkiye’de popüler sinema alanında en iyi gi!e yapmı! ilk 5 film yer alırken, 

Tablo 5’de ise aynı kriter do"rultusunda ba"ımsız sinema filmlerine yer verilmi!tir.  

Tablolarda yer alan filmlerin ba"ımsız sinema-popüler sinema filmleri olarak 

sınıflandırılmasında bir önceki bölümde yapılan tanımlama ve sözü edilen kriterler göz 

önünde bulundurulmu!tur.    

    TABLO 4 
Seyirci !li"kisi ve Festival Ba"arısı Ba#lamında Türkiye’de En !yi Gi"e 

Yapmı" !lk 5 Popüler Film 
   Filmin Adı    Yapım Yılı     Toplam Seyirci Hafta Ödül Sayısı 

Recep #vedik 2 2009 4.333.116 24 - 

Recep #vedik 1 2008 4.301.641 31 299 

Kurtlar Vadisi  Irak 2006 4.256.566 26 1100 

G.O.R.A 2004 4.001.711 29 - 

Babam ve O"lum 2005 3.837.885 79 - 

Toplam  20.730.919 189 3 

Kaynak: Sinematürk Veri Tabanı. Gi!e, “Tüm Gi!e Rakamları”, 
http://www.sinematurk.com/gise.php?action=goToBoxOfficePage&type=0&year=&firma= (12 Ocak 2010).   
 

TABLO 5 
Seyirci !li"kisi ve Festival Ba"arısı Ba#lamında Türkiye’de En !yi Gi"e 

Yapmı" !lk 5 Ba#ımsız Film 
Filmin Adı Yapım Yılı Toplam Seyirci Hafta Ödül Sayısı 

Sonbahar 2008 148.687 34 21101 

Filler ve Çimen 2001 139.875 13 6102 

Üç Maymun 2008 127.668 39 28103 

Güne!e Yolculuk 1999 73.324 19 19104 

Masumiyet 1997 49.410 5 37105 

Toplam  538,964 110        111 

    Kaynak: Sinematürk Veri Tabanı. Gi!e, “Tüm Gi!e Rakamları”,     
    http://www.sinematurk.com/gise.php?action=goToBoxOfficePage&type=0&year=&firma= (12 Ocak 2010).   
 

                                                
99 Altın Bamya, 1. Altın Bamya Ödüller,(t.y.) http://www.altinbamya.org/oduller.html#oduller1. (12 Ocak 2010).  
100Bayrampa!a Cezaevi Hayal Kurmak Serbest Film Festivali,(t.y.) 
http://www.senaryo.org.tr/page_details.aspx?id=336 (15 Ocak 2010). 
101 Çelik, ss.329-330. 
102 IMDB, Filler ve Çimen: Awards, (t.y.) http://www.imdb.com/title/tt0252437/awards, (15 Ocak 2010).  
103 Üç Maymun: Ödüller, http://www.nbcfilm.com/3maymun/awards.php?mid=10 , (15 Ocak 2010). 
104 Çelik, ss.307-308.  
105 Masumiyet,(t.y.) http://www.demirkubuz.com/masumiyet.html. (16 Ocak 2010). 
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Yukarıda yer alan tablolar ve bu tablolarda yer alan rakamlar oldukça önemli 

bir gerçe!i gözler önüne sermektedir. En çok gi"e yapmı" ilk 5 popüler filmin ula"tı!ı 

seyirci sayısı ile ba!ımsız filmlerin ula"tı!ı seyirci sayısı arasında oldukça önemli bir 

fark vardır: Popüler filmler, ba!ımsız filmlere oranlara neredeyse 40 kat (38.464) daha 

fazla seyirciye ula"mı"tır. Buna kar"ın ba!ımsız filmlerin yurt içi ve yurt dı"ı 

festivallerde kazandı!ı ödül sayısı popüler filmlerin 55 katıdır. Belirtilmesi gereken bir 

di!er nokta Recep !vedik 1 filminin aldı!ı ödül olarak belirtilen “2” sayısının da “Altın 

Bamya Akademisi” tarafından verilen ödülleri ifade etti!idir. 1. Altın Bamya jürisi 

tarafından “1. Altın Bamya Erkek Karakter Ödülü” olarak tanımlanan ve Recep !vedik 

karakterinin layık görüldü!ü bu ödülün verili" sebebi, bir be!eniyi ifade etmekten çok,  

bu filmdeki Recep karakterinin temsil etti!i cinsiyetçi tutuma ele"tiri sunmaktır. Filmin 

aldı!ı bir di!er ödül ise “Jüri Özel- Homofobi- Üç Buçuk Bamya Ödülü”dür. Filmmor 

Kadın Filmleri Festivali kapsamında ödülleri veren Altın Bamya Akademisi var olu" 

amacı ve verdikleri ödüller konusundaki tutumunu "öyle dile getirmektedir: 

Türkiye sinemasındaki erkek egemen bakı"ın; öykü ve görselli#in bu 
bakı" üzerine kurulmasının; kadınların bu bakı"la temsil edilmesinin 
ve neredeyse Türkiye sinemasının ilk yıllarından beri çok fazla 
de#i"iklik göstermeden korunan/sürdürülen cinsiyetçi kli"elerin artık 
ve gelecekte sona ermesini umut eden sinemacı, sinema ele"tirmeni ve 
sinemaseverlerin olu"turdu#u bir akademidir. Akademi cinsiyetçili#in 
hâkim olmadı#ı bir sinemanın var olmasına katkıda bulunmayı 
amaçlar. Böyle bir sinemanın var olabilmesi için ele"tirinin 
dönü"türücü katkısını önemser ve bu vesileyle her yıl Altın Bamya 
Ödülleri verir. Umudu, ödül verecek aday bulamayaca#ı yılların 
gelmesidir106. 

 
Belirtilmesi gereken son nokta ise,  ba!ımsız filmler kategorisinde yer alan Üç 

Maymun filmine ait görünen ödüllerden 2 tanesinin de Altın Bamya Akademisi 

tarafından verilmesidir. Bu ödüller de “1. Altın Bamya Kadın Karakter Ödülü” filmde 

yer alan Hacer karakterine ve “1. Altın Bamya Senaryo ödülü” olarak filmin 

senaristlerine uygun görülmü"tür107.  

   Türk sineması 1980’li yıllardan itibaren ya"anan “çifte darbe”nin etkisiyle hızla 

bir de!i"im dönemine girmi" ve bu de!i"imin ilk yansımaları 1990’lı yıllarda görülmeye 

ba"lanmı", ardından 2000’lerden itibaren somut olarak gözle görülür bir hal almı"tır. 

                                                
106 Altın Bamya, (t.y.)  http://www.altinbamya.org/, (17 Ocak 2010).  
107 Altın Bamya, (t.y.)  http://www.altinbamya.org/oduller.html, (17 Ocak 2010). 
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Ba!ımsız sinema ve popüler sinema Türk sinemasında özellikle 2000’li yıllardan sonra 

üzerinde çalı"ma yapılabilecek bir a"amaya gelmi"tir. Her iki alanda da kar"ıla"tırma 

yapmaya yetecek düzey ve çe"itlilikte filmler çekilmi" ve halen de devam etmektedir. 

Bu bölümde anlatılanlar do!rultusunda, üçüncü bölümde, 3 Maymun filmi ba!ımsız 

sinemanın yaratım- yapım-da!ıtım ve seyirci-festival ili"kileri bakımından 

de!erlendirilecek ve çalı"manın konusu olan “cinsiyetçi bakı"ın düzenlenmesi” 

ba!lamında analiz edilecektir.  
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3. S!NEMASAL ANLATININ B!LE"ENLER! AÇISINDAN 

TEMEL KAVRAMLARIN ORTAYA KONULMASI: 

TOPLUMSAL C!NS!YET, SÖYLEM VE BAKI" 

Çalı!manın bu bölümünde sinemasal anlatının bile!enleri ayrıntılı olarak 

de"erlendirilecek ve temel kavramlar ortaya konacaktır. Çalı!manın inceledi"i erkek 

egemen söylemin analizinin do"ru yapılması bakımından, ilintili kavramlar olan 

toplumsal cinsiyet, söylem ve bakı! kavramlarının ayrıntılı olarak incelenmesinde yarar 

görülmektedir. Toplumsal Cinsiyet, bir yandan kadın ara!tırmalarının önemli bir 

çalı!ma alanıyken, di"er yandan özellikle 1990 sonrasında özellikle resim ve sinema 

olmak üzere birçok sanat ve edebiyat disiplini içerisinde ayrı bir çalı!ma alanı olarak 

yerini almı!tır. Söylem ise hem edebiyat ve dil felsefesi, hem de sinemanın son 

dönemde çalı!malarını arttırdı"ı di"er bir ba!lıktır. Bakı! ise hem göstergebilim, hem 

sinema, hem de edebiyat disiplinlerinde önemli bir kavram olup, bu tezin önerdi"i 

yöntemin çözümleme aracı olarak ayrı bir öneme sahiptir.  

3.1. S!NEMA VE TOPLUMSAL C!NS!YET   
 
3.1.1. Toplumsal Cinsiyet  

Toplumsal cinsiyet, insanların eril ve di!il olarak, üremeye dayalı bölünmesi 

kapsamında veya bu bölünmeyle ba"lantılı olarak örgütlenmi! pratik anlamına gelen, 

bir nesne olmaktan çok süreci tanımlayan, toplumsal prati"in alanları ile biyolojik 

temelli bazı pratikler arasında ba"lantı sa"layan temek bir kavramdır108. Toplumsal 

cinsiyet kavramını cinsiyet kavramından ayıran en önemli fark ise biyolojik ayrımın 

dı!ında, toplumsal pratiklerle ili!kili olmasıdır. Connell’in de vurgu yaptı"ı bu pratik, 

sık sık egemen ideolojiler tarafından biçimlendirilmektedir.  

Toplumsal cinsiyet kavramının tartı!ılmaya ba!laması ile birlikte, geriye do"ru 

bir bakı! gerçekle!tirilmi! ve ilk sorgulanan !ey biyolojik ayrımlarla ilgili yapılan 

                                                
108 R. W. Connell, Toplumsal Cinsiyet ve !ktidar, Cem Soydemir (çev.), #stanbul: Ayrıntı Yay., 1. Basım, 1998, ss. 
190-191.  
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kavramsalla!tırma ve kategorize edilmeler olmu!tur. Toplumsal cinsiyeti konu alan 

kuram gelene"inin kullandı"ı anahtar kavram “sosyalizasyon”a göre ki!i dünyaya 

biyolojik bir cinsiyetle gelir, ancak henüz toplumsal cinsiyeti yoktur. Ancak aile, okul, 

arkada! grupları ve medya gibi kurumlar aracılı"ıyla o cinsiyetten toplumsal olarak 

neyin beklendi"inin sınırları daha çok küçük ya!larda belirlenir ve böylece toplumsal 

cinsiyet kimli"i olu!maya ba!lar109. Yani ilk bakı!ta biyolojik temeli görülen birçok 

davranı! prati"i,  aslında erken toplumsal cinsiyet kimli"i pratiklerinden ba!ka bir !ey 

de"ildir.  

Bireyi ilk a!amada belirleyen kurum aile gibi görünmesine ra"men, aile devlet 

tarafından üretilen egemen ideolojinin ilk me!ru örgütlenmesi oldu"undan, ailenin 

bireyi nasıl belirledi"i, devlet tarafından üretilen zihniyetin niteli"ine ba"lıdır. 

Althusser’e göre aile, devlet iktidarını elinde tutan egemen sınıfın ideolojisini 

uygulayan, devletin ideolojik aygıtlarından biridir. Ço"unlu"u özel alan içerisinde 

tanımlanan bu ideolojik aygıtlardan di"erleri ise dinsel, e"itimsel, hukuksal, siyasal, 

sendikal ve kültürel araçlardır110. Günümüzde birçok ülkede görülen hâkim kapitalist 

i!leyi! devletleri ataerkil ve cinsiyetçi görü! ba"lamında !ekillendirdi"inden, devletin 

ideolojik aygıtı durumunda olan aile, devletin cinsiyetçi ideolojisini, bireylere yaptı"ı 

biçimlendirmeyle yaymaktadır. Demokrasinin Cinsiyeti isimli yapıtında Anne Phillips, 

devlet ve demokrasi kavramlarının cinsiyetini sorgular ve demokrasinin sık sık vurgu 

yaptı"ı insan ve birey kavramlarının aslında pratikte erke"e i!aret etti"ini iddia eder. 

Phillips’e göre insan ve birey kavramları her ne kadar cinsiyetten arınmı! gibi sunulsa 

da demokrasi anlayı!larının temeli erkek oldu"undan sonuç de"i!memektedir111. 

Phillips’in görü!lerini destekler nitelikte, hatta daha da ileri giderek Türk milliyetçili"ini 

cinsel kimliklerle ba"da!tırarak analiz eden ve bu konuda yapılmı! birçok önemli 

makaleyi içeren, Ay!e Gül Altınay’ın Vatan Millet Kadınlar isimli derlemesi 

Türkiye’de devlet-ideoloji ve toplumsal cinsiyet rollerini çözmek adına oldukça önemli 

bir çalı!madır112. Bu çalı!mada yer alan, Afsaneh Najmabadi’ye ait Sevgili ve Ana 

Olarak Erotik Vatan: Sevmek, Sahiplenmek, Korumak isimli makale, toplumsal cinsiyet 

                                                
109 Connell, s. 255.  
110 Louis Althusser, !deoloji ve Devletin !deolojik Aygıtları, Yusuf Alp, Mahmut Özı!ık (çev.), 2. Basım, #stanbul: 
#leti!im Yay., 1989, s. 28.   
111 Anne Phillips, Demokrasinin Cinsiyeti, Alev Türker (çev.), 1. Basım, #stanbul: Metis Yay., 1995, s. 45.  
112 Ay!e Gül Altınay (drl.), Vatan, Millet, Kadınlar,1. Basım, #stanbul: #leti!im Yay., 2000.  
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konusunda yapılan çalı!malarda en çok de"inilen namus kavramıyla ilgili oldukça 

önemli tespitler sunar. Türkiye’ye oldukça yakın bir co"rafya olan #ran üzerine çalı!ma 

yapan Najmabadi’ye göre namus, #slami dü!ünceden gelen bir kavramdır. Millet, dinsel 

bir cemaatten milli bir cemaate yönelince, namus kelimesi de dinsel anlamdan çıkıp 

milli bir anlama bürünmü!tür. Bunun sonucu olarak namus, ulusun erkek olu!u ve 

vatanın kadın olu!una sıkı sıkıya ba"lı olan bir kavram haline gelmi!tir. Vatan, ulusun 

dört elle sarıldı"ı ve korudu"u bir imge olarak kadınla e!de"er olunca, kadının 

temsilcisi oldu"u cinsel namus, bir anlamda milli namusla e!de"er olmu!tur113. 

Najmabadi’nin bu çalı!ması ve yorumu, toplumsal cinsiyet rolleri üzerine biçilen 

de"erlerin, sanıldı"ından çok daha derin boyutlarda yaygınlık kazandı"ının anla!ılması 

adına önemlidir.   

Yukarıda da tartı!ıldı"ı gibi toplumsal cinsiyet rollerine atfedilen de"erler, 

toplumsal zihniyeti !ekillendirirler. Zihinsel ve sosyolojik geli!imimizden çok daha 

önce ba!layan bu toplumsal !ekillendirme süreci, bireyi cinsiyet kalıplarını sorgulama 

fırsatı olmadan, hazır cinsiyet örüntüleriyle toplum içinde konumlandırmaktadır. Bu 

yönüyle toplumsal cinsiyet kimliklerimiz, toplumsalla!tırılmı! cinsiyet rollerimizden 

ba!ka bir !ey de"ildir114.  

Toplumsal cinsiyetin iktidar tarafından biçimlendirildi"ini destekleyen bir 

di"er görü! de Cinsel Politika isimli eserinde Kate Millett’den gelmi!tir. Millett’e göre 

politikanın özünde güç söz konusudur ve gücü temsil eden kurumların birço"unda, 

özellikle askerlik, politika, bilim, teknoloji ve akademik alanlarda söz sahiplerinin 

erkekler olması, iktidarın temsil etti"i ataerkil ideolojiyle son derece uyumlu bir 

durumdur. Millett’e göre Althusser’in sözünü etti"i devletin ideolojik aygıtları eril bir 

kimli"e sahiptir ve bu kimlikler cinsel politikanın temelini olu!turmaktadır115. Devletin 

kurum ve kurulu!larından,  resmi alanlardan ba!layan bu erkek egemen alan, gündelik 

ya!ama kadar uzanmaktadır. Phillips’e göre özel hayatlarımızın düzenlenme biçimi bile 

erkek egemen ö"elerle doludur. Kadın kimli"inin toplumsal iktidardan yoksun olu!u, bu 

konuda yetersiz görülü!ü kendini gündelik ya!amda bile hissettirmektedir. Öyle ki 

                                                
113 Afsaneh Najmabadi, “Sevgili ve Anne Olarak Erotik Vatan: Sevmek, Sahiplenmek, Korunmak”, Vatan, Millet, 
Kadınlar, Ay!egül Altınay (drl.), 1. Basım, #stanbul: #leti!im Yay., 2000. s. 120.   
114 Connell, s. 258.  
115 Kate Millett, Cinsel Politika, Seçkin Selvi (çev.), #stanbul: Payel Yayınevi, 1973, s.50. 
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kadınların fiziksel savunmasızlıklarını ve toplumsal iktidardan yoksun olduklarını 

anımsamaları için sadece sokakta yürümeleri yeterlidir116.  Sokak, Connell için de belirli 

toplumsal ili!kilerin hâkim oldu"u toplumsal bir çerçevedir, sokakta görülen eylemler 

eril ve di!il uzmanlık alanına göre da"ılım gösterirler: 

Sokakta pek çok i! yapılır: Çocuklarla ilgili i!lerin hemen hepsi, 
örne"in bebek arabalarında çocukları gezdirmek gibi, kadınlar 
tarafından yapılır. Alı!veri!in ve fahi!eli"in büyük bir kısmı da öyle. 
Gazete, yiyecek ve di"er küçük nesnelerin satı!ı ise karmadır. Araba, 
kamyon ve otobüs kullanma, küçük suçlar ve polislik, araba 
tamircili"i ve do"rudan soka"ın kendisi, öncelikle erkeklere aittir… 
Kadın otobüs !oförlerine artık daha sık rastlanıyor olsa da, büyük 
kamyonlar hala eril bir uzmanlık alanında bulunuyorlar 117. 

   
Görüldü"ü gibi iktidar erkinden, gündelik ya!am pratiklerinin uygulandı"ı tüm 

mekânlara kadar, toplumsal cinsiyet kimlikleri, bu mekânlarda yapılan i!-eylemleri 

belirlemi!tir.  Sınırları keskin bir çerçeve içerisinde belirli olan roller söz konusudur ve 

bu rollerin içeri"i de herkesçe kabul görülen ve dayatılan kurallar haline gelmi!tir. Bu 

kurallar çerçevesinde kadın ve erkek farklı sosyalle!tirme süreçlerine tabi olmaktadır. 

Kadınlar için sosyalle!me sürecinin gerçekle!tirildi"i alan genelde ev içi olarak 

tanımlanırken (ki ev içinde bir sosyalle!me ya!anamayaca"ı açıktır), erkekler için bu 

alan eve bakmalarını sa"layacak parayı kazanacakları i! alanları olarak 

tanımlanmaktadır. Tanımlanan bu alanlar içerisinde kadın için belirlenen rollerin en 

önemlileri “annelik” ve “ev kadınlı"ı” olurken,  erkekler için “babalık” ve “aile reisli"i” 

olmaktadır. Erke"in tanımlanan rolüne paralel olarak var oldu"u iktidar alanları 

geni!lerken,  kadınların alanları sadece ev içi ve çevresiyle sınırlandırıldı"ından gitgide 

daralmaktadır.  

Toplumsal cinsiyetin kadın ve erke"i ayırdı"ı alanlardan biri de akıl ve 

duygudur. Erke"i akıl, kadını duyguyla özde!le!tiren bu anlayı! aklın egemenli"ini 

erkek egemenli"iyle özde! kılmı!, aklın duyguları kontrol etmesi gerekti"i dü!üncesini 

simgesel ba"lamda kadın ve erkek rollerine uyarlayarak; erkeklerin kadınlar üzerinde 

denetim kurmalarını me!rula!tırmı!tır118. Bu durum bize sanat ve edebiyatta erkeklerin 

                                                
116 Phillips, s. 127.  
117 Connell, s. 181.  
118 Jale Parla, “Kadın Ele!tirisi Neyi Gerçekle!tirdi?”, Kadınlar Dile Dü!ünce, Sibel Irzık ve Jale Parla (drl.), 1. 
Basım, #stanbul:#leti!im Yay., 2004, s. 22.  
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neden zekâ, kurnazlık, gibi akli özelliklerle temsil edilip, bunlara var olup olmaması 

üzerinden sınandı!ını açıklayıcı kılmaktadır. Aynı "ekilde kadınların da "efkat, tutku, 

özveri vs. gibi duygusal özelliklerle sınanmasının da toplumsal cinsiyet rollerinden 

kaynaklanan beklentiyle ilgili oldu!unu dü"ünüyoruz.  

Toplumun tüm kurumlarından gündelik ya"ama kadar her alanda 

yapılandırılmı" olan toplumsal cinsiyetin dönü"türülmesi yolunda, Connell’e göre 

uygulanabilecek iki yöntem söz konusudur. Bunlardan biri toplumsal cinsiyetin ortadan 

kaldırılmasıdır ki Connell’e göre bu yöntemle ilgili önerilerin ço!u toplumsal cinsiyeti 

biyolojik temelli görüp, sorunu bu noktada radikal tasarruflarla çözmeye çalı"tı!ı için, 

i"e yarar gibi görünmemektedir. Di!er yöntem ise toplumsal cinsiyetin yeni temellerle, 

yeniden kurulmasıdır. Bu yöntem, bazı temel kavramların (e"itlik, özgürlük gibi) 

yeniden yapılandırılmasının gerekti!i, planlı bir politikanın parçası olma zorunlulu!unu 

ta"ıyan ve yeniden "ekillendirmede kolektif becerilerin içsel sınırlarının kaldırılması 

gereken, daha zorlu ama daha olası görünen bir yöntemdir119.  

Connell’in önerdi!i ikinci yöntem olan, toplumsal cinsiyetle ilgili temel 

kavramların yeniden yapılandırılması gereklili!ini, sinema için de uygulanabilir ve 

gerekli bir önerme olarak görüyoruz. Türk sineması için böyle bir yeniden 

yapılandırmanın nasıl düzenlenebilece!ini tartı"madan önce Türk sinemasında 

kullanılan toplumsal cinsiyet kalıpları ve kadın/erke!in bu kalıplar do!rultusunda 

anlatılarda nasıl ele alındı!ını tespit etmek gerekti!ini dü"ündü!ümüzden bundan 

sonraki ba"lıkta Türk sinemasında kullanılan toplumsal cinsiyet kalıpları ve bu 

ba!lamda kadının sunumunu incelemeyi gerekli görüyoruz.  

 

 

 

 

                                                
119 Connell, ss. 372-380. 
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3.1.2. Türk Sinemasında Toplumsal Cinsiyet Kalıpları ve  

Erkek Egemen Söylem  

Toplumsal cinsiyet kavramının incelendi!i bir önceki ba"lıkta, toplumsal 

cinsiyetin ya"amın tüm alanlarındaki hâkimiyetinden söz edilmi"ti. Kültür, bir toplumun 

yapılandırılmasına ili"kin önemli ipuçları sunan, en belirleyici alanlardan biridir. 

Sinema da bir kültür ürünü oldu!undan, anlattı!ı öykülerde kültürel temsilleri 

yansıtmaktadır ister istemez. Politik Kamera isimli eserde Ryan ve Kellner, sinemanın 

kültürel temsillerin olu!turulmasındaki rolüne de"inmi! ve sinema filmlerini a!a"ıdaki 

gibi tanımlamı!lardır: 

Sosyal gerçekli!in "u ya da bu "ekilde in"a edilmesine zemin 
hazırlayan psikolojik duru"ları, dünyanın ne oldu!una ve ne olması 
gerekti!ine ili"kin ortak dü"ünceyi yönlendirerek; toplumsal 
kurumları ayakta tutan daha geni" bir kültürel temsiller sisteminin 
parçası120. 

  
Ryan ve Kellner’ın da vurguladı"ı gibi, sinema toplumsal kurumları ayakta 

tutan temsiller sisteminin belki de en önemli parçalarından biri oldu"undan, kültürel bir 

temsil biçimi olan toplumsal cinsiyete olan etkisi özellikle irdelenmelidir.  

Hülya Tanrıöver, toplumsal cinsiyet kalıpları ve ileti"im araçları arasındaki 

ili"kiyi inceledi!i çalı"masında, 70’li yıllar kadın hareketine damgasını vurmu" olan 

Simon de Beauvoir’un,  “Kadın do!ulmaz, olunur” sözüyle cinsiyetin toplumsal yönüne 

vurgu yaptı!ını, kadınlık ve erkekli!in toplumbilimsel olarak incelenmesi gereken bir 

konumu oldu!unu ileri sürmü"tür. Toplumbilimsel kavramı ise salt sosyolojik bir olgu 

olmanın ötesinde, toplumsalla"ma ve ileti"imin kar"ılıklı ili"kisini içermektedir 

Tanrıöver’e göre. Çünkü toplumsallı"ın oldu"u her yerde ileti!im vardır, tersten 

bakıldı"ında da ileti!imin varlı"ı ya da biçimi ne olursa olsun, mutlaka bir toplumsallık 

yaratacaktır121. Tüm dünyada oldu!u gibi, Türkiye’de de ileti"im araçları arasında 

tartı"masız bir öneme sahip olan sinemanın, toplumsal cinsiyetin belirlenmesinde nasıl 

bir etkisi oldu!u ya da mevcut kalıpları nasıl i"ledi!i bu çalı"ma için cevaplanması 

gereken sorulardan biridir.  

                                                
120 Michael Ryan ve Douglas Kellner, Politik Kamera, Elif Özsayar (çev.), 1. Basım, #stanbul: Ayrıntı Yay., 1997,  
s. 38.  
121 Hülya U"ur Tanrıöver, “Türkiye’de Televizyon Kültürü ve Kadınlar”, Kadın Ya!antıları,  Ay!egül Yaraman  
(drl), 2. Basım, #stanbul: Ba"lam Yay., 2003, ss. 51-52. 
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Türk sinemasının toplumsal cinsiyet kavramıyla olan ili!kisini iki farklı açıdan 

ele almak mümkündür: Birincisi kültürel bir üretim alanı olarak Türk sinemasında 

toplumsal cinsiyetin, bir filmin yapım sürecindeki belirleyici etkisidir ki bundan kast 

edilen film üretim a!amasında hâkim olan toplumsal cinsiyet ili!kileridir.  Bu kriterden 

yola çıkarak, Türk sinemasında kadın yönetmen sayısının erkek yönetmenlere olan 

oranına bakılarak, sinemasal üretim a!amasında da eril bir iktidar oldu"unu görmek 

mümkündür. A!a"ıdaki tabloda Türk Sinemasında 1914–2002 yılları arasında çekilmi! 

filmler, yönetmenlerin biyolojik cinsiyetine göre sınıflandırılmı!tır122.    

TABLO 6 
1914–2002 Yılları Arasında Çekilen Filmlerin 

Yönetmenlerinin Biyolojik Cinsiyetine Göre Sınıflandırılması 
 

Yıl Toplam Film 
Sayısı 

Kadınların 
Yönetti!i 

Filmlerin Sayısı 

Yönetmeni Kadın Olan 
Filmlerin Toplam 

Filmlere Oranı 

1914–1949 116 - %0 

1950–1959 545 3 %0,55 

1960–1969 1710 14 %0,82 

1970–1979 2019 35 %1,73 

1980–1989 1124 14 %1,25 

1990–2002 521 30 %5,76 

Toplam 6035 23 %1,6 

 

Kaynak: Sinemanın Di!il Yüzü, Semire Ruken Öztürk, 1. Baskı, #stanbul: Om Yay., 2004, s. 34. 

 
Kadınların sinema ile olan ili!kisi Alison Butler’e göre üç biçimde kategorize 

edilebilir:   
    1-Kadınlar tarafından yapılan filmler  
    2-Kadınlara seslenen filmler  
    3-Kadınlarla ilgili olan filmler123.   
 
Butler’ın bu sınıflandırmasından yola çıkarak gerek üretim ili!kilerinde yaratıcı 

olarak, gerek izleyici koltu"unda seyirci olarak, gerekse de film öykülerinde “özne” 

olarak kadınlara oldukça az yer verildi"i için Türkiye’de sinema-kadın ili!kisinin eril bir 

yapıya sahip oldu"u söylenebilir. Alison Butler’ın “Kadınlar tarafından yapılan filmler” 

kategorisi dikkate alınarak, yukarıdaki tabloyu de"erlendirdi"imizde ortaya çıkan sonuç 

son derece açıktır: Rakamlardan da anla!ılaca"ı gibi filmlerin ço"u erkekler tarafından 

yönetilmektedir ve erkekler tarafından kurgulanan ve yaratılan filmlerde, kadınların 

dünyalarına erkeklerin gözünden yer verilmesi kaçınılmazdır.  

                                                
122 Semire Ruken Öztürk, Sinemanın Di!il Yüzü, 1. Baskı, !stanbul: Om Yayınevi, 2004, s. 34. 
123 Öztürk, s.11.  
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 Türk Sineması ve Toplumsal cinsiyet kalıpları arasındaki ili!kinin di"er bir 

boyutu ise filmlerde yer alan kadın-erkek ili!kilerinin sunumu ve kadınların hangi 

toplumsal cinsiyet kalıpları içerisinde sunuldu"udur.   

Gülseren Güçhan, “erkeklik” kavramının Türk toplumu için oldukça önemli 

oldu"unu söylemi! ve Türk sineması için bir cinsel rol tanımlamak gerekirse bunun 

ancak “katıksız erkek” oldu"unu belirtmi!tir124. Güçhan’ın bu yorumu keskin bir 

genelleme gibi görünse de, ba!langıcından bugüne Türk sinemasında ele alınan öyküler 

ve bu öykülerde kadınlara olan yakla!ım biçimleri incelendi"inde, bir kaç özgün ve 

farklı örnek dı!ında Türk sinemasının eril bir kimli"e sahip oldu"u görülmektedir. Bu 

eril kimli"in yapılandırılması ise en çok “aile” etrafında i!lenen öyküler aracılı"ıyla 

sa"lanmı!tır.   

Leyla Navaro, Tapına!ın Öbür Yüzü çalı!masında cinsel rollerimiz ve 

kimliklerimizi örnekleriyle inceler ve ataerkil anlayı!la bütünle!mi! sistemin dayattı"ı 

cinsel kimliklerle ilgili a!a"ıdaki yorumda bulunur:  

Ataerkil anlayı! cinsel rolleri belirgin bir !ekilde ayırmı!tır. Sistem 
öngörülen cinsel roller adına her birimizi tam, bütün insan yapan 
nitelikleri ikiye bölüp, yarısını kadına, di"er yarısını da erke"e vermi!, 
böylelikle bizleri yarım ve sınırlı insanlar haline dönü!türmü!tür. 
Oysa yarım insanların kurdu"u ili!kiler sadece yarım ili!kilerdir125. 

 
Navaro’nun bu yorumu Türk sinemasının cinsel kimlikleri sunumu üzerinden 

yapılacak bir de!erlendirme için önem ta"ımaktadır. Çünkü Navaro’nun sözünü etti!i 

“yarım ili"kiler”, sinemada “yarım hikâyeler”e dönü"mü"tür adeta. Karakterlerin 

biyolojik cinsiyetlerine göre yapılandırılan toplumsal cinsiyet rolleri, o karakterleri ve 

geli"tirdikleri ili"kileri yarım kılmı"tır. Bu karakterlerin içinde oldukları öyküler de 

yarım ve eksiktir. #ronik bir okumayla, izleyici gözüyle bu karakterler: “bir yanıyla ta 

kendisi, bir yanıyla da kendisinden bamba"ka biridir”.  

Türk sinemasında toplumsal cinsiyet kalıpları ve erkek egemen söylemi iki 

ba!lıkta incelemekte yarar görüyoruz. Bunlardan ilki melodramlarda kullanılan 

toplumsal cinsiyet kalıpları ve kadının sunumu, di"eriyse 1980 sonrası dönemde 

kadınların ele alını! ve sunulu! biçimidir. 1980’lerde Türk sinemasında kadının sunumu 

açısından dikkat çekici bir de"i!iklik ya!andı"ından, bu dönem ve sonrasında kullanılan 
                                                
124 Gülseren Güçhan, “Türk Sineması, Kadınlar, Kalpler ve Erkekler”, Türk Sineması Üzerine Dü!ünceler, 
Süleyma Murat Dinçer (hzl.),1. Basım, Ankara: Doruk, 1996, s. 32.  
125 Leyla Navaro, Tapına"ın Öbür Yüzü, 1. Basım, #stanbul: Varlık, 1996, s. 29.  
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toplumsal cinsiyet kalıpları ve kadının sunumuna ayrı ba!lıklarda yer verilmesi uygun 

görülmü!tür.  

3.1.2.1.Ye!ilçam Melodramlarında Kullanılan Toplumsal Cinsiyet Kalıpları ve 

Kadının Sunumu  

Thomas Elsaesser’in “dramatik sahnelemenin özgül bir biçimi” olarak 

tanımladı"ı ve bu biçimi de “entelektüel ve edebi kategoriler yerine ve hatta bunlara 

kar!ı, mekânsal ve müzikal kategorilerin özel bir !ekilde kategorize edilmesiyle 

karakterize edilen” bir anlatım kipi126 olarak tanımladı"ı melodram kelimesinin Türk Dil 

Kurumu Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlü"ü’ndeki kar!ılı"ı, “Sinemanın en 

yaygın, geli!memi! izleyicinin en çok tuttu"u, a"latı ile dramın bozulmu!, 

karikatürle!tirilmi! biçiminden ortaya çıkan tür”dür127. Kadınlara ve a!ka dair bir tür 

olarak tanımlanan melodram türünde inanılmaz tesadüfler, a!ırılıklar ve yanlı! 

anlamalar film dokusunu fazlasıyla i!gal ederler. Bu yönüyle melodram bir “a!ırılıklar 

metni”dir128.    

Sinemada melodram türünün kökeni daha çok Hollywood kaynaklıdır. Ancak 

Türk sineması melodram anlatısında daha çok Hint melodramlarından etkilenmi!tir, 

Hint melodramlarının Hollywood melodramlarından en önemli farkıysa anlatı çizgisinin 

geli!imi, güçlü duygulara duyulan a!ırı ihtiyaç ve !arkı, dans, kavga vs. gibi performans 

unsurlarının filmlerde fazlasıyla yer almasıdır. II. Dünya Savası sırasında Avrupa 

pazarıyla olan temasın kopması sonucunda, birçok Mısır ve Hint filmini ithal eden 

Ye!ilçam sinemasında melodram türü çok kısa bir süre içerisinde önemli bir yer 

edinmi!, özellikle 1960 ve 70’lerde bu türde oldukça fazla sayıda film çekilmi!tir!129.  

Türk sinemasında köy melodramları, polisiye melodramlar, çocuk 

melodramları, aile melodramları gibi kendi alt türlerini de barındıran Ye!ilçam 

melodramları, aynı zamanda yıldız olgusuyla yakından ili!kili olmu!tur. Ye!ilçam 

                                                
126 Çetin Sarıkartal, “Kasılan Beden Beden Kısılan Ses: Melodram, Star Sistemi ve Hülya Koçyi"it’in Ataerkil 
Düzene “Haddini A!an” Cevabı”, Toplum Ve Bilim, Sayı. 94 (Güz 2002),s. 70.  
127 Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük, Melodram,  
http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=Melodram&ayn=tam, (18 Ocak 2010). 
128 Nilgün Abisel ve Di"erleri, Çok Tuhaf Çok Tanıdık, 1.Basım, #stanbul: Metis Yay., 2005, s. 38.  
! Ye!ilçam melodramlarıyla ilgili kapsamlı bilgi için bk. Serpil Kırel, “1950-1960 Döneminde Melodram Sineması 
ve Muharrem Gürses” (Yayınlanmamı! Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, SBE, 1993) 
129 Sarıkartal, s. 73.  
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melodramlarının en önemli yıldızları ba!ta Türkan "oray olmak üzere, Hülya Koçyi#it, 

Göksel Arsoy ve Ediz Hun olmu!tur130.  

Temelinde kadın-erkek arasında geçen a!k, ayrılık konularının ele alındı#ı 

Ye!ilçam melodramlarının en belirgin özelli#i anlatısal basitliktir. Anlatısal basitli#in 

yanı sıra, anlatıda yer alan karakterler de derinlikten yoksun ve basittir. Çünkü 

karakterler iyi ya da kötü olarak ikiye ayrılmı!tır. Bu karakterlerin iyili#i ya da kötülü#ü 

film boyunca sabit tutulur, de#i!mezler. Anlatının dü#üm noktası ise son derece basit 

bir soruna dayanmaktadır. Bu sorun da ço#unca bir yanlı! anlamadan kaynaklıdır. 

Filmin içerisinde tesadüflerin yeri çok önemlidir. Melodram anlatısında bütün bilgilerin 

verilmesi ve hiçbir !eyin açık kalmamasına özen gösterilir. Bu bilgilerin ço#u da görsel 

yollarla de#il, i!itsel yollarla sa#lanır131.   

Melodram hem film içerisinde kadına yaptı#ı vurgu, hem de kadın izleyici için 

sahip oldu#u yer anlamında özel bir konumdadır. Ann Kaplan, Women and Film isimli 

eserinde melodramın temel ilgisinin kadın oldu#unun altını özelikle çizmi!tir132.  

Toplumsal Cinsiyet kalıplarının me!rula!tırılması ve benimsetilmesi anlamında 

özel bir konuma sahip olan aile, melodram sinemasında da özel bir yerdedir. Düzenin 

göstergesi olan, yüceltilen ve kutsalla!tırılan aile kavramı birçok melodram filminde 

anlatının merkezinde yer almaktadır.  

Thomas Elsaesser, Tales Of Sound and Furry: Observations on The Family 

Melodrama isimli eserinde melodramı “içeride geçen”, “içeriyi anlatan” bir tür olarak 

tanımlamı!tır. Elsaesser’e göre “melodram ikonografisi, burjuva evlerinin ya da küçük 

kasaba ortamının klostrofobik atmosferinde sabitlenmi!tir”133. Elsaesser’in vurguladı"ı 

kapalılık ya da ev içi durumuna uygun dü!ecek bir biçimde, Ye!ilçam melodramlarında 

da ailenin genelde ev içinde ele alındı"ını, ili!kilerin genelde ev içinde ya!andı"ını 

görmek mümkündür. Çünkü aile “mevcut toplumsal dokunun temel ta!ı olarak kendi 

küçük evreninde, tüm verili egemen ideolojilerin me!rula!tırılıp yeniden üretilmesine 

                                                
130 Hasan Akbulut, Kadına Melodram Yakı!ır, 1. Basım, #stanbul: Ba"lam Yayıncılık, 1998, ss. 99-101.  
131 Dilek Kaya Mutlu, “Yerli Melodramlar ve Ruhsal Bo!alım”, Türk Film Ara!tırmalarında Yeni Yönelimler 1, 
Deniz Bayrakdar (hzl.), 1. Basım, #stanbul: Ba"lam Yay., 2001, ss. 112-116.  
132 Ann Kaplan, Women And Film: Both Sides of the Camera, London and New York: Methue, 1985 s. 25. 
Aktaran: Akbulut, s. 77.  
133 Thomas Elsaesser, “Tales Of Sound and Furry: Observations on The Family Melodrama”, Barry Keith Grant 
(drl.), Film Genre Reader II, Austin:University Of Texas, 1995, s 372. Aktraran: Asuman Suner, “1990’lar Türk 
Sinemasından Ta!ra Görüntüleri”, Toplum Ve Bilim, Sayı 94 (Güz 2002). s.87.  
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olanak sa!layan, son derece elveri"li bir ortamdır”134. Aile içerisinde kadın ve erkek 

için belirlenmi! roller ise son derece açık ve kesindir: Erkeklik,  babalık ya da kocalıkla 

e! tutulup evin geçimini sa"lamak için ev dı!ında çalı!ıp para kazanmakla 

tanımlanırken, kadınlık ise annelik ya da ev kadınlı"ı rollerinin uzantısı olarak ev içi 

düzenden sorumlu olmak, çocuklara bakmakla tanımlanmaktadır. Annelik 

melodramlarını ve kadın filmlerini inceleyen Ann Kaplan’a göre de bu türdeki filmlerde 

kadınların alanı ev içi olarak tanımlanmı!, kadınlar çok az dı!arıda gösterilmi!lerdir135.    

Melodram türünde kadının sunumuna baktı!ımızda kar"ımıza çıkan ilk ve en 

belirgin toplumsal cinsiyet rolünün annelik oldu!unu görürüz. Melodram filmlerinde 

annelik, tıpkı toplumsal cinsiyet kalıplarında oldu!u gibi biyolojik bir olgu olarak de!il, 

sosyal bir olgu olarak görülür. Yani anneli!in me"ru zemini evlilikle sa!lanmakta ve 

evlili!in bu anlamda bir ön ko"ul oldu!u, filmde mutlaka vurgulanmaktadır. Gittins’e 

göre anneli!in sosyal bir kavram oldu!unun en önemli ispatı, gayri me"ru yollarla 

do!an çocukların ve bu çocukların annelerinin ho" kar"ılanmaması, anneli!in ancak 

resmi yollarla gerçekle"ebilen evlilikler sonucu elde edilebilecek bir kavram gibi 

algılanmasıdır136. E!er filmde yer alan kadın karakter, evli olmadan çocuk sahibi 

olmu"sa ve çocu!un babası kendisini terk edip gitmi"se, filmin hikâyesi babanın terk 

edip gitti!i karısına geri dönmesi sa!lanacak "ekilde ilerler ve filmin sonunda kadın 

karakter çocu!un gerçek babasıyla evlenir, böylece annelik me"ru zemine oturtulmu" 

olur. 1969 yılı yapımı Mehmet Dinler’in yönetti!i Sana Dönmeyece!im ve Nejat 

Saydam’ın yönetti!i 1968 yılı yapımı Ay"em isimli filmler bu öykü izle!ine sahip 

filmler arasındadır137. Melodram sinemasında annelik ve anne-çocuk ili"kisinin bir di!er 

önemli özelli!i bu ili"ki üzerinden kurulan olay örgüsüyle izleyicinin ruhsal bo"alım, 

katharsis ya"amasına olanak sa!lanmasıdır. Annenin çocu!u için yaptı!ı fedakârlık ve 

ya"adı!ı acılar, melodramın kadın izleyicisi için önemli bir özde"le"me aracıdır138. 

Fedakâr anne rolü, gerekti!inde birçok kez kadının kendi cinselli!ini ve arzularını 

bastırmasını gerektirmekte, annelik rolü gere!i kadın kendi arzularından ya da 

beklentilerinden vazgeçebilmektedir. Birçok melodram filminde fedakâr anne rolünün, 

kadının cinselli!i ya da arzuları kar"ısında konumlandırıldı!ını ve kadının 

fedakârlı!ının bunun üzerinden sınandı!ı görülebilir.   

                                                
134 Abisel, Türk Sineması Üzerine Yazılar, s. 206.  
135 Kaplan, s. 126, Aktaran: Akbulut, s. 83.  
136 Diana Gittins, Aile Sorgulanıyor, Tuna Erdem (çev.), #stanbul: Pencere Yay., 1985, s. 105. Aktaran: Ay!egül Er, 
“65-75 Yılları Arasında Yerli Melodramlarda Annelik Figürleri”, (Yayınlanmamı! Yüksek Lisans Tezi, Ankara 
Üniversitesi SBE, 2004) s.13. 
137 Er, s 56.  
138 Mutlu, s. 118.  
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Melodramlarda kimi kez de kadının erkek olmadan yetersizli!i ve çocu!unun 

yeti"tirilmesi için babaya duyulan mutlak gereksinim vurgulanmı", kadının ya"amını 

sürdürmedeki tercihi, zorunlu olarak bir baba seçilmesi gereklili!ine ba!lanmı"tır. Ömer 

Lütfi Akad ve Memduh Ün’ün yönetti!i 1962 yılı yapımı Üç Tekerlekli Bisiklet filmi bu 

anlamda örnek verilebilir139.  

Melodram türünde kadınların temsil edildi!i di!er toplumsal cinsiyet 

rolleriyse, yine ev içi alanda tanımlanan ve kadının “namus”u üzerine vurgu yapan 

namuslu kadın, sadık e" rolleridir. Melodram sinemasında kadına sadakat, namus gibi 

kutsal de!erlerin atfedilmesinin sosyolojik nedenini Akbulut "öyle açıklamaktadır: 

Melodram tiyatral bir tür olarak ortaya çıktı!ında Avrupa, feodalizme 
kar"ı burjuva devrimini ya"ıyordu. Burjuva sınıfı aracılı!ıyla ortaya 
çıkan melodramik biçim, dönemin toplumsal siyasal ve ahlaki 
karma"alarını yansıtıyordu. Ancak melodram devrimle birlikte 
yitirildi!i dü"ünülen ahlak, erdem, namus gibi de!erleri kadın 
aracılı!ıyla dile getiriyor ve böylece “kutsal” olanı arıyordu. Kadına 
odaklanmanın bir di!er nedeniyse endüstrile"me sonucu ortaya çıkan 
i"-ev (kamusal-özel) ayrılı!ının aile üzerinde yarattı!ı toplumsal ve 
simgesel baskıydı. Toplumu ayakta tutan de!erlerin yeniden üretildi!i 
birim olan ailede kadın, geleneksel kültürün ta"ıyıcısı olmakla 
görevlendirilmi"ti140.   
 
Kırel de melodram yoluyla geleneksel de!erlerlerin yeniden peki"tirildi!ini öne 

sürmü" ve türün özelli!i gere!i filmlerin içerdi!i kar"ıtlık ve fedakârlı!ın, seyircideki 

kar"ılı!ının geleneksel olanı sorgulamadan rıza göstererek kabul etmek "eklinde 

oldu!unu belirtmi"tir. Kırel’e göre melodramlar bu yönüyle muhafazakâr ve “sanıldı!ı 

kadar masum de!ildirler”141. 

Melodram sinemasının kadının “seyircilik” deneyimi açısından üzerinde 

durulması gereken bir di!er önemli özelli!i, Türk sinemasında “kadınlar matinesi” 

gelene!ini ba"latmı" olmasıdır. Bu gelenek Türk sinemasında her ne kadar daha erken 

bir zamanda ba"lamı" olsa da, yaygınlık ve kitlesellik kazanma anlamında 60’lardan 

sonra ba"ka bir kimli!e bürünmü"tür. Kadınlar matinesi, özellikle Anadolu kentlerinde 

haftanın belli günlerinde düzenlenen ucuz matinelerdir. Bu uygulamanın salon sahipleri 

açısından anlamı günün erken saatlerinde genellikle bo" olabilecek sinema salonlarının 
                                                
139 Ne"e Kaplan, Aile Sineması Yılları 1960’lar, 1. Basım, #stanbul: Es Yayınevi, 2004, ss. 62-63.  
140 Akbulut, s. 78.  
141 Kırel, Ye"ilçam Öykü Sineması, s. 275.  
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i!letilmesinin sa"lanmasıdır. Kadın izleyici açısından bakıldı"ında da sinemaya gitmek 

bir alı!kanlık haline gelmi! ve kadınların sosyalle!mesine katkı sa"lamı!tır142. Ancak bu 

durumun dikkat çeken ve tartı!ılabilece"ini dü!ündü"ümüz yönü !udur: Sadece 

kadınlardan olu!an bu izleyici grubunun bu matinelere gidi!i, kadının ev dı!ında bir 

alana çıkıyor olması açısından önemli olsa da, aslında kadın izleyici yine bir ba!ka “iç 

mekân”a hapsedilmektedir! Kendileri için düzenlenen bu seanslara katılan kadınlar, 

egemen cinsiyetçi ideolojinin uzantısı olan toplumsal cinsiyet kalıplarının tekrar tekrar 

i!lendi"i bu filmleri toplu halde izleyerek, aslında toplumsal alan olan sinema 

salonlarını adeta yeni bir “ki!isel alan”a dönü!türmektedirler. Kırel de kadınların bu 

dönemde her ne kadar kendilerini saran erkek egemen dünyadan kaçmak istedikleri için 

sinemaya sı"ınmı! olsalar da; erkek egemen dünyaya yeniden teslim olmak zorunda 

kaldıklarını söyler. Çünkü sinemada izledikleri filmler muhafazakâr kodlar ve erkek 

egemen zihniyet do"rultusunda i!lenmi!tir ve bu anlamda “birbirini do!uran ve 

birbirinden do!an,  birbirini üreten bir muhafazakâr kodlar egemenli!i yaygındır”143. 

Melodram türü, genelde dünya sineması özelde Türk sinemasında kadının 

sunumu ve kadın seyirci-sinema ili!kisi açısından incelenmeye açık ve üzerinde birçok 

çalı!ma yapılmı! bir türdür. Türk sinemasında 70’li yıllarda etkisini yava! yava! 

yitirmi! olsa da özellikle 2000 sonrasında çekilmi! bazı Türk filmlerinin modern 

melodram söylemi ta!ıdı"ı ve kadın-erkek ili!kilerinin özünde melodramik ö"elerle 

biçimlendirildi"i, incelenmeye açık önermelerden biridir. Üçüncü bölümde incelenecek 

olan 3 Maymun isimli filmde yer alan kadın karakter Hacer’in melodram kalıpları ile 

olan ili!kisi, kadın karakterin sunumu üzerinden ayrıca de"erlendirilecektir.  

3.1.2.2. 1980 Sonrası Türk Sinemasında Kullanılan Toplumsal Cinsiyet  

              Kalıpları ve Kadının Sunumu  

1980’li yıllar, Türk Sinemasında kadının sunumunda ilk büyük de!i"imin 

ya"andı!ı yıllardır. Birinci bölümde de üzerinde durulmu" olan bu dönemde, özelikle 

1980 sonrası ya"anan toplumsal de!i"imlere paralel olarak Türk sinemasında kadın 

karakterlerinin sunumunda ciddi de!i"imler gerçekle"meye ba"lamı"tır.   

                                                
142 Kırel, Ye"ilçam Öykü Sineması, s. 165.   
143 Kırel, Ye"ilçam Öykü Sineması, s. 170.  
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1950’lerde ba!layıp, gitgide yo"unla!arak devam eden kentle!me, göç ve 

endüstrile!me gibi ekonomik ve toplumsal hareketlilikler Türkiye’de aile yapısı ve aile 

içi görev da"ılımını de"i!tirmeye ba!lamı!, buna paralel olarak geleneksel kadın erkek 

rolleri yava! yava! sarsılmaya ba!lamı!tır. 1980’li yıllara gelindi"inde ise tüm dünyada 

etkisini gösteren feminizm rüzgârından da esinlenilerek çe!itli sosyal örgütlenmeler 

aracılı"ıyla bilinçlendirme kampanyaları yapılmı! ve birçok kadın derne"i açılmaya 

ba!lamı!tır. Kadınların i! ya!amına atılması sonucu bir !ekilde evden dı!arı çıkabilmi! 

olmaları ya!am alanlarının ev dı!ına ta!masına, ba!ka bir deyi!le kadınların toplumsal 

alana çıkmasına sebep olmu!tur. Toplumsal cinsiyetin kadın-erkek arasındaki ili!kilerin 

sosyal anlamda belirlenmesinde nasıl bir rolü oldu"u konusuna daha önce de"inilmi! ve 

belirli sosyal yapılar ile toplumsal cinsiyet arasındaki kar!ılıklı etkile!im üzerinde 

durulmu!tu. 1980’li yıllarda ya!anan sosyal ve kültürel de"i!im, toplumsal cinsiyet 

kalıpları ve sinemadaki yansımasını da de"i!tirmi!, Türk sinemasında yer alan 

toplumsal cinsiyet rollerinin sunumu, biçim de"i!tirmeye ba!lamı!tır. Bu de"i!imin 

çerçevesi !udur: Kadın karakterler daha önce özel alan yani aile içerisinde annelik, 

namuslu kadın gibi rollerle tanımlanıp, bu rollerin kutsallı"ı ya da me!rulu"u ise evlilik 

kurumu ile sınırlandırılırken; 80 sonrası ya!anan de"i!imlerle birlikte hem evlilik 

kurumu, hem de onun öngörüp kutsadı"ı annelik, namus gibi kavramlar daha 

sorgulayıcı bir bakı!la ele alınmaya ba!lanmı!tır. Bu sorgulama bazen bir kadının iç 

çatı!masının aktarıldı"ı anlatılarla sa"lanırken, kimi kez de tamamen toplumsal 

özele!tiri yapılmı!, olay örgüsü bir dı! çatı!ma üzerine oturtularak toplumsal ahlakın 

niteli"i sorgulanmı!tır.   

 1980 sonrası ya!anan sosyal de"i!imler sonucu kadınları ev içi alana hapseden 

geleneksel cinsiyetçi kalıplarda bazı sarsılmalar ya!anmı!tır. Örne"in 1989 yılında 

P#AR’ın yaptı"ı bir ara!tırmaya göre ev içindeki yükün kadınlar ve erkekler arasında 

e!it derecede payla!ılması gerekti"i konusunda görü!ler artmaya ba!lamı!tır144. 

Toplumsal alanda ya!anan bu de"i!imler, kısa süre içerisinde sinemada da kar!ılı"ını 

bulmu!tur. 1980 sonrasında çekilen filmlerde en çok sorgulanan kurumlardan biri 

evlilik olmu!tur. Esen, özelikle 1980 sonrasında kadının birey olma sorununa, evlilikte 

erkeklerden beklediklerine ve toplumun kadına olan bakı!ına de"inen filmlerin sayısının 

dikkat çekecek kadar arttı"ını belirtmi!tir145. Daha önce oldukça sınırlı sayıda ve naif bir 

üslupla ele alınmı! sorunlar bir anda ve oldukça fazla sayıda, alı!ılmadık kadar cesur bir 

üslupla ela alınmaya ba!lanmı!tır. Kadını özel alanının dı!ına, kamusal alana çıkaran, 

ya da özel alan içerisinde kadın-erkek ili!kilerini yeniden sorgulayan, “aile” kurumuna 

                                                
144 Tekeli, s. 28.   
145 Esen, 80’ler Türkiyesi’nde Sinema, s. 41.  
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ele!tirel bakı! açısıyla yakla!an filmler ba!ta olmak üzere, 80’li yıllarda Türk 

sinemasında kadının sunumunda toplumsal cinsiyet kalıplarındaki erkek egemen 

söylemin kırılmaya çalı!ıldı"ı birçok film çekilmi!tir. Bu yılların bir ba!ka dikkat çekici 

özelli"i ise Esen’in vurguladı"ı gibi filmlerde yer alan kadınların kendi cinsellikleriyle 

olan mesafelerinin azalmı! olması ve kadın cinselli"inin film anlatısında önemli bir yer 

kaplamaya ba!lamasıdır. Bu durum Türk sinemasında toplumsal cinsiyet rollerinin 

sunumu anlamında oldukça önemli bir de"i!ikliktir.  

Çalı!manın 2. bölümünde ayrıntılarıyla de"inilecek olsa da burada bir konuya 

de"inmeyi yararlı görüyoruz. Cinsiyet kuramları uzun bir dönem erkek egemen zihniyet 

tarafından !ekillendirilmi!, cinsel arzular “erille!tirilmi!tir”. Örne"in, Sigmund Freud 

Cinsiyet Üzerine isimli çalı!masında, libidonun erkekte de kadında da görülmesine 

ra"men, eril esaslı oldu"unu iddia etmi!, ancak nesnesinden yapılan soyutlamaların eril 

ya da di!il olarak tasvir edilebilece"ini söylemi!tir. Ona göre eril esaslı libido, kız 

çocuklarda bir süre sonra dönü!mesi gereken bir özelliktir146. Jale Parla ise Freud’un 

libido kavramıyla ilgili bu yorumunun kültürel kar!ılı"ı üzerinde durmu! ve eril esaslı 

libidonun dönü!ümünün, kadın için seksüelli"inin dönü!ümü anlamını ta!ıdı"ı üzerinde 

durmu!tur. Bu dönü!üm de kadın erkek rollerin kültürel belirlenimlerine de uygun 

dü!mekte, kadın için geri çekilmeyi betimlemektedir Parla’ya göre147. Her ne kadar 

Freud, eril-di!il ayrımını biyolojik temelli tanımladı"ını dile getirip, sosyolojik alandan 

ayırdı"ını iddia etse de148, Parla’nın görü!lerine hak veriyor ve bunun sorgulanması 

gereken bir iddia oldu"unu dü!ünüyoruz. Bu dönemde çekilen kadın filmlerinin de bu 

çerçevede dikkatle sorgulanması gerekti"i kanısındayız. Çünkü bir anda birdenbire 

sunulan “arzuların” eril mi yoksa di!il bir kimlikle mi sunuldu"unun tespitinin 

yapılması gerekmektedir. Atıf Yılmaz’ın Adı Vasfiye (1985), Kadının Adı Yok (1987), 

Ahh Belinda (1986), Da!ınık Yatak (1984), Asiye Nasıl Kurtulur (1986); Yavuz 

Turgul’un Fahriye Abla (1984); #erif Gören’in On Kadın (1987), Kurba!alar (1985); 

Engin Ayça’nın Bez Bebek (1987) ve Nisan Akman’ın Dünden Sonra Yarından Önce 

(1987) filmleri sözü edilen kadın filmlerinin ilk akla gelenleridir. 

Yukarıda sözü edilen filmlerde her ne kadar ilerici ve özgün bir söylem 

üretilmi! olsa da esas sorulması gereken soru !udur: Bu dönem gerçekten bir de"i!im 

dönemi midir? Yani etkisi uzun zaman sürecek olan bir de"i!im midir, yoksa belirli 

toplumsal ko!ulların sonucu olu!mu! özel bir dönem midir? Bu dönemde ya!anan 

“özgürlük” olgusunun niteli"i nedir? Bu sorunun cevabını vermek için bu dönemin 
                                                
146 Sigmund Freud, Cinsiyet Üzerine, Ali Avni Öne! (çev.), 12. Basım, "stanbul: Say Yay., 2004, s. 100.  
147 Parla, Kadınlar Dile Dü!ünce, s. 27.  
148 Freud, s. 141.  
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hemen sonrasında ya!ananlara bakmak gerekmektedir: Türk sinemasında 1980’lerde 

yükselen feminist dalganın ardından, 1990’larla birlikte yeniden geri dönü! ya!andı"ını 

ya da kadın sorununun aynı duyarlılık ve yo"unlukta ele alınmadı"ı sonucuyla 

kar!ıla!ırız.  

Gürbilek, 1980’li yılların kültürel analizini yaptı"ı Vitrinde Ya!amak isimli 

eserinde 80’lerin, özgürlüklerin en çok kısıtlandı"ı dönem olmasına ra"men, bu 

dönemde sanat alanında ortaya çıkan bireysellik olgusuyla insanların ilk kez kendilerini 

bu kadar serbest hissettiklerini söyler. #nsanlar kurumların dı!ında olmanın serbestli"ini 

ya!amı! ve yeni bir hazzın ke!fine varmı!lardır. Bu haz,  tüketme özgürlü"ünün, tenin 

ve i!tahın ke!fidir. Cinsellik denen bölge ilk kez bu kadar çok konu!ulan, bu kadar çok 

kı!kırtılan, bu kadar yakından ku!atılmı! bir alana dönü!mü!tür149. Ya!anan toplumsal 

baskı ortamında özel ve kamusal alanlar arasındaki “iç” ve “dı!” sınırlarının erimesi 

sonucu öznelli"in diliyle kamunun dili iç içe geçmi!, bir anda “özel hayat endüstrisi” 

gündeme gelmi!tir150. Sözü edilen bu özel hayat endüstrisinin nedenlerini de 

Türkiye’nin siyasi tarihiyle ili!kilendirerek açıklar Gürbilek. Ona göre 70’lerin adalet 

talebi, yerini 80’lerin özgürlük talebine bırakmı!tır; çünkü yeterince adil olmadı"ı, 

bireysel özgürlüklere kısıtlamalar getirdi"i ve bireysel mutlulukları törpüledi"i 

dü!ünülmü!tür. Bu nedenle 80’lerin talebi adalet de"il, özgürlüktür. Ancak bu özgürlük 

talebi yeni tutsaklıklara yol açmı!, sadece bir tüketme özgülü"ünden ibaret kalmı!tır151.  

Tartı!tı"ımız olguyu dönemin ideolojisiyle ili!kilendirmesi bakımından, 

Oskay’ın “Mine Filmi ve Türkan Sultan’ın Soyunarak Giyinmesi” ba!lıklı yazısındaki 

vurgu önemlidir. Oskay, 1982 yılı yapımı Atıf Yılmaz’ın yönetti"i Mine filmi üzerine 

yazdı"ı yazısında, filmin ana karakterleri Mine ve "lhan için, “ergilci kültür altında” 

kaldıkları yorumunda bulunmu!; bu kültürün alt konumlardaki kadın ve erkekleri 

“kadın” olma durumuna indirgemesi sonucu her ikisinin de cinsel anlamda bulanık 

karakterler oldu"unu söylemi!tir152. Oskay’ın tespiti, bu dönem filmlerinin analizini 

yapmak için oldukça önemlidir. Gürbilek’in de vurguladı"ı gibi burada tartı!ılan cinsel 

kimlik, aslında iktidarın eril yapısının uzantısı olan bir kimliktir ve sanat eserlerinde 

sunulan bu cinsel kimliklerin analizi için önce iktidarın eril yapısının de!ifre edilmesi 

gerekir.  

                                                
149 Gürbilek, Vitrinde Ya!amak, s. 9.   
150 Gürbilek, Vitrinde Ya!amak, ss. 54-55.  
151 Gürbilek, Kötü Çocuk Türk, s. 24.  
152 Oskay, Tek Ki!ilik Haçlı Seferleri, s. 13.  
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1980’li yıllar Türk sinemasının analizini yapan sinema ele!tirmeni Ali Hakan’a 

göre de kültürel dönü!üm tam olarak ya!anmadan çekilmi! olan bu filmler, aslında bir 

sorunun göstergesidir:  

Sormak gerek: Niye Türkiye’de dayatılmı! bir “kapitalistle!me 
süreci”ne kadar sinemada bireysellik yoktu da, birdenbire mantar 
gibi “bireyin iç sorunlarına e"ilen” filmler türedi? “Kadın Filmleri”, 
niye ancak 1980’lerde ortaya çıkabildi? Ve neden Türk sinema tarihi 
“akım”ların de"il, “furya”ların tarihidir? Türk sinemasının ana 
sorunu, bu topraklardaki kültürel yapının, kendisi üzerindeki etkilerini 
ve bunların sinemada nasıl bir sonuç do"uraca"ını çözememi! 
olmasıdır. Sinema, Batı’nın yüzyıllar boyu geli!tirdi"i kültür ve sanat 
anlayı!ının bir ürünü ve devamıdır, temelini o birikimden almaktadır. 
Do"unun kültür ve sanat anlayı!ının etkileri Türk sinemasının 
“ra!itik” bir yapıya saplanması sonucunu do"urmu!tur. Batılı 
biçimler do"ulu bir zihniyet, gelenek ve içerikle doldurulmaya 
çalı!ılmı!tır. Bu, Türkiye’nin genel bir hastalı"ıdır. Demokratik 
kurumlarımız vardır ama demokrasi anlayı!ımız yoktur… Velhasıl 
ümitsiz bir “dev!irme” yöntemiyle yuvarlanıp gidiyoruz. … 153.  
 

Oskay, Gürbilek ve Hakan’ın analizleri 80’ler Türk sinemasında birdenbire bu 

kadar açık ve keskin bir söylemle gündeme gelmi! olan kadın cinselli"inin aslında çok 

da do"al bir durum olmadı"ını, 80’lerde ya!anan baskıcı ortam sonucunda olu!mu! bir 

sapma oldu"u dü!üncesini desteklemektedir. Çünkü sözü edilen kadın filmleri dönemi 

ne yazık ki kendinden sonra da devam eden bir gelenek olu!turamamı!tır. Hatta bu 

dönemde çekilmi! ilerici söyleme sahip birçok filmin ardından,  1990’lar ve 2000’lerde 

bu konuda “geriye gidi!” oldu"unu iddia etmek mümkündür.  

 

 

 

 

 

                                                
153 Ali Hakan, “Türk Sinemasının Hal-i Pür Melali Üzerine Notlar”,Antrakt, Sayı.10 (Temmuz 1992), s. 20.   
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 3.2.  S!NEMASAL ANLATI VE SÖYLEM!N B!LE"ENLER! 

 3.2.1. Anlatıcının Kullanımı 

Sinemasal anlatı evreni, sundu!u öyküler, yarattı!ı dü"ler, sordu!u sorular ve 

en önemlisi izleyicide ya"attı!ı duygular anlamında kendine özgü bir evrendir. Ancak 

bu evren içerisinde belirli kurallar ve yöntemler vardır. Her anlatı bu yöntemlerden 

birini seçer ve kendi içinde tutarlı bir akı"a dönü"türür. Ve bu akı" öylesine anlatıyla iç 

içe geçmi" ve görünmezdir ki izleyicinin kendisine sunulan anlatıda, anlatı tekni!i 

olarak nasıl bir düzenlemeye gidildi!ini anlaması oldukça zordur. Bu ilk bakı"ta ola!an 

bir durummu" gibi görünmektedir. Ancak anlatı tekni!inin çözümlenmesi ve anlatı 

bile"enlerinin yorumlanması "u anlamda önemlidir: Anlatı metninin kimin gözünden, 

nasıl yapılandırıldı!ını anlamak, yönlendirmelerin neler oldu!unu görmek ve bu 

yönlendirmeler do!rultusunda olu"turulan anlamın masumiyetini yeniden gözden 

geçirmek! Bu özellikle çalı"mamızın konusu olan cinsiyetçi yakla"ımların 

çözümlenmesi adına bir zorunluluktur.  

Belge, bir anlatının zaman ya da mekân, ço!unca da her ikisinin içinde yapılan 

bir yolculuk oldu!unu söylemi" ve anlatıcıların, bu yolculu!u yapan ki"iler olarak 

oldukça önemli olduklarını belirtmi"tir154. Çünkü izleyici bu yolculu!a, onlarla birlikte 

çıkacaktır. Yazar ya da yönetmen de bunu gözeterek konumlandırmı"tır anlatıcısını.  

Warren S. Buckland, 1987 yılı yapımı Wim Wenders’in yönetti!i Wings Of 

Desire (Arzunun Kanatları) filminin anlatı incelemesini yaptı!ı Narration and 

Focalisation in Wings of Desire isimli çalı"masında anlatı incelemesinin önemine 

de!inir ve anlatı incelemesinin, filmde aslında neler oldu!unu ö!renmenin yolu 

oldu!undan söz eder. Ve önemli bir vurgu daha yapar: “Anlatının nasıl 

yapılandırıldı!ını incelemek, seyircinin film hakkında nasıl bilgi aldı!ını da 

ö!renmektir”155. Buckland’ın da ifade etti!i gibi anlatının bile"enlerinin ne "ekilde 

kullanılaca!ına karar vermek, aynı zamanda izleyicinin filmi nasıl algılayaca!ına da 

yön vermek demektir. Bunun için de sorulması gereken en önemli soru, filmin 

öyküsünü bize kimin anlattı!ı ve bu anlatıcının kimli!idir.  
                                                
154 Belge, s. 77.  
155 Warren S. Buckland, “Narration and Focalisation in Wings of Desire“, Cineaction, No: 56 , (June, 2001), s. 27. 
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Bütün filmlerde bir anlatıcı var mıdır? Hem edebi, hem de sinemasal anlamda 

anlatı yapısı üzerine yaptı!ı çalı"malarla bu alanda oldukça önemli bir isim olan 

Seymour Chatman, filmsel bir anlatıcının, düzenleyicinin varlı!ını tartı"manın 

anlamsızlı!ını belirtmek istercesine: “Anlatma oldu!u sürece bir anlatan kimse var 

olmak zorundadır” demi"tir156.  

Poetika’ya Giri" isimli eserinde Tzvetan Todorov ise, anlatıcının varlı!ıyla 

ilgili, Chatman’dan daha da ileri giderek “Anlatıcı olmadan anlatı yoktur”157 ifadesinde 

bulunmu"tur. Todorov’a göre anlatıcı, karakterlerle seyirci arasında aracılık eden, 

onların dü"üncelerini gerekti!inde gizleyip,  gerekti!inde açı!a vuran oldukça önemli 

bir noktadadır. O, anlatı sınırları içerisinde, de!er yargılarının türetildi!i ilkeleri 

ki"ile"tirir. #zleyicinin de!er yargılarını da biçimlendirir böylece158.  

Bordwell’e göre her sinemasal anlatı, anlatıcısını belli etmeyebilir. Yani 

anlatıcı görünürde olmayabilir, ama bu onun olmadı!ı anlamına gelmez. Örne!in 1959 

yılında çekilen Pickpocket (Yankesici) filminin prolog kısmında yönetmen Robert 

Bresson,  hikâyenin anlatılması için bazı görüntü ve seslere ba"vurur. Burada anlatıcı 

i"levini gören bu görüntüler ve seslerdir. Duyulan bir anlatıcı yoktur ama görüntüleri ve 

sesleri düzenleyen bir anlatıcı vardır. Anlatıcının bu "ekilde yapılandırılması 

yönetmenin biçimsel tercihidir159. Sonuçta ortaya çıkan "ey, Chatman’ın deyimiyle, 

izleyicinin sanki perdede izledi!i olaylar kar"ısında oluyormu" gibi bir hisse kapılması, 

ba"ka bir deyi"le yanılsamaya dü"mesidir160.  

#zleyicinin anlatıcı yoluyla, kendisine sunulanlar olaylarla ilgili “sanki 

kar"ısında ya"anıyormu"” gibi bir hisse kapılmasını Chatman “yanılsama” olarak 

tanımlıyor olsa da bunun aslında izleyicinin gönüllü tasarrufu oldu!u kanısındayız. 

Çünkü özde"le"me ya"amak isteyen izleyici anlatı evrenine girmek için yeterli 

motivasyon içindedir zaten. Burada gerekli olan, onu ikna edecek düzeyde bir anlatı 

                                                
156 Seymour Chatman, Öykü ve Söylem: Filmde ve Kurmacada Anlatı Yapısı, Özgür Yaren (çev.), 1.Basım, 
Ankara: De Ki Basım Yayın, 2009, s. 137.  
157 Tzvetan Todorov, Poetikaya Giri!, Kaya $ahin (çev.), 1. Basım, #stanbul: Metis Yay., 2001, s. 75. 
158 Todorov, s. 75. 
159 David Bordwell, Narration in The Fiction Film, 1.Basım, Wisconsin: University of Wisconsin Press,1985, s. 12. 
160 Chatman, s. 138. 
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tutarlılı!ı sa!lamak, anlatı evreninden çıkmasına engel olacak ö!eleri do!ru 

kullanmaktır. Bunların ba"ında da anlatıcının do!ru kullanılması gelmektedir.  

Gerard Genette, anlatıcı ile ilgili kuramlarından söz etti!i Figures III yapıtında 

anlatıcının konumlandırmasına göre iki tip anlatıdan söz etmi"tir. Bunlardan ilki 

anlatıda karakter olarak bulunan anlatıcı tipi iken, di!eriyse anlattı!ı öyküde karakter 

olarak bulunmayan ve varlı!ı belli olmayan anlatıcıdır. Genette ilkini “birinci ki"i 

anlatı”, ikincisini ise “üçüncü ki"i anlatı” olarak tanımlamı"tır161. Genette’nin yazınsal 

anlatı için yaptı!ı bu sınıflandırma, filmsel anlatılar için de temel ayrım olarak 

kullanılabilir.  

Genette’nin fikrinden yola çıkıldı!ında, filmsel anlatıdaki ilk anlatıcı tipinin 

filmin öyküsünde yer alan anlatıcı tipi oldu!u görülür: Bu anlatıcı filmin 

karakterlerinden biridir ve öyküde onun öznelli!i oldukça önemlidir: Örne!in 2004 yılı 

yapımı Yavuz Turgul’un yönetmi" oldu!u Gönül Yarası filminde, film anlatıcısının 

öykünün ba"karakterlerinden Nazım Ö!retmen oldu!unu görürüz. Filmin giri"inde ana 

karakter olan Nazım Ö!retmen’in köyden ayrılı" görüntüleri e"li!inde onun sesinden 

a"a!ıdaki monolo!a yer verilir:  

Uzun çok uzun geçen ö!retmenlik hayatımın bana her "eyi sundu!una 
dair derin bir inancım vardı, çok "ey görmü"tüm: Acıları, ölümleri, 
i"kenceleri, kötülükleri, arkadan vurmaları, vefasızlı!ı, terk edilmi"li!i 
görmü"tüm. Sevgiyi, kar"ılıksız sevgiyi, a"kı ve hüsranı ya"amı"tım. 
Bir gecede köyler yakılmı"; anneler, babalar, çocuklar yok edilmi"ti. 
Ve ben her "eye seyirci kalmı"tım. Gözlerimin önünde töre cinayetleri 
i"lenmi", salgın hastalıklar ö!rencilerimi elimden almı", ben çaresiz, 
ancak gözya"ı dökebilmi"tim. Tanrı bile bizden elini aya!ını çekmi", 
yalnızlı!a terk etmi"ti hepimizi. Sonunda ya deli olacaktım ya da Veli. 
Ben ne oldu!umu bilmiyorum ama Alaca Köyü’nü terk ederken artık 
hayata dair ö!renilecek bir "eyimin kalmadı!ına inanıyordum. Bütün 
defterleri kapadı!ımı, alacak verecek meselesini bitirdi!imi 
dü"ünüyordum. Ne kadarda yanılmı"ım… Evet, biraz eski moda bir 
deyi" oldu!unun farkındayım ama söylemeden edemeyece!im: Hayat 
son ana sürprizlerle doluymu", son ana kadar…   

 
Filmin fikriyle ilgili de oldukça önemli bir ipucu sayılabilecek bu giri" 

cümlesinden sonra, filmin olay örgüsü ba"lar. Film anlatısında da Nazım Ö!retmen’in 
                                                
161 Gerard Genette, Figures III, Paris, 1972, s. 252. Aktaran: Mehmet Sayın, “Stüdyo”da Anlatıcı-Kahraman ve 
#"levleri”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 33, (Aralık-2004), s. 20.  
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monolo!unda oldu!u gibi hayatın son ana dek sürprizlerle dolu oldu!unu gösteren 

olaylar dizisine, Nazım Ö!retmen’in dünyası aracılı!ıyla tanık oluruz. Yine bir ba"ka 

örnek de 2009 yılı yapımı Ketche’nin yönetmi" oldu!u Romantik Komedi filminde 

görülebilir. Bu kez filmin final bölümünde filmin ana karakterlerinden Esra, filmde 

zaman atlamasının yarataca!ı karı"ıklı!ı önlemek ve bu zaman atlamasını 

öyküle"tirmek adına devreye girer ve “Bundan sonra neler oldu!unu merak mı 

ediyorsunuz?” diye cümlesine ba"lar ve -kendisi de dâhil- öykü kahramanlarının ileride 

ya"ayacaklarına dair bilgi verir.  

Genette’nin görü"leri do!rultusunda filmsel anlatı için tanımlanabilecek di!er 

anlatıcı tipinin, film öyküsünün içinde yer almayan anlatıcı tipi oldu!u görülür. Bu tür 

anlatıcılar olay örgülerinin içinde görünür biçimde yer almadıkları gibi, genelde “ses” 

yoluyla olay akı"ı ve karakterler hakkında bilgi verirler. Bu anlatıcı türüne örnek olarak 

2001 yılı yapımı, Jean-Pierre Jeunet’nin yönetti!i Amelie isimli film örnek 

gösterilebilir. Bu filmin giri"inde de tıpkı Gönül Yarası filminde oldu!u gibi 

görüntülere e"lik eden bir ses duyulur. Ancak bu filmde duyulan ses karakterlerden 

birine ait de!ildir. Film boyunca da bu sesin kime ait oldu!u ö!renilmez.  

Genette’nin yazınsal anlatı için yaptı!ı ayrım, anlatıcı konusunda temel bir 

sınıflandırma yapmak için yardımcı olurken, sinemasal anlatının kendi has özelli!i 

do!rultusunda incelenmesi gereken bir ba"ka anlatıcı türü daha söz konusudur. Bu da 

sinemasal anlatıcıdır.  Chatman, Coming to Terms: The Rhetoric of Narrative in Fiction 

and Film isimli yapıtında Genette’den öykünerek sinemaya uyarlanan anlatıcı 

ayrımlarının temel sorunundan söz eder: #imdiye kadar yapılan ayrımlar daha çok 

görünüp konu"an, ya da hiç görünmeyip sadece konu"an karakterler üzerinden (dı" ses) 

üzerinden yapılmı"tır. Oysa sinema hem i"itsel hem görsel bir yapıya sahiptir ve sadece 

karakterler de!il, sinemaya ait her türlü görsel-i"itsel ö!e (ı"ık, renk, kurgu, kamera 

hareketleri, ses) sinemasal anlatıcı durumundadır aynı zamanda162.  

Bordwell de Chatman’la aynı fikirdedir bu konuda. Narration In The Fiction 

Film yapıtında temel bir sorundan söz eder: Ona göre klasik anlatıcı ayrımında temel 

                                                
162 Seymour Chatman, Coming to Terms: The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film, 1. Basım, New York: 
Cornell University Press, 1990, s. 134.   
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kriterler vardır, örne!in Edward Dmytryk’in 1944 yılında yönetmi" oldu!u Murder My 

Sweet filminde görülen ve olaylar geli"tikçe olayları anlatan bir anlatıcı vardır, ya da 

François Truffaut’nun yönetti!i, 1962 yılı yapımı, Jules ve Jim filminde seslendirme 

yoluyla filmdeki olaylar bize aktarılır. Peki ya anlatıcıyı ne görüyor ne de duyuyorsak 

ona anlatıcı diyebilir miyiz, onu nasıl kimliklendirmeliyiz?163. Chatman, bu soruyu 

Wayne Booth’un referansıyla “ima edilen yazar-yönetmen” olarak yanıtlar. Bordwell’in 

bu anlatıcının nasıl kimliklendirilebilece!i sorusuyla ilgili ise a"a!ıdaki cevabı verir:  

O, anlatıcı de!il, anlatıdaki her "eyle birlikte anlatıcıyı da bulan,  
kartları kendine göre dizen, sözcükler ya da imgeler içinde 
karakterlerin ba"ına bir "ey gelmesini sa!layan ilkedir......Bütünün 
tasarımı yoluyla, tüm seslerle, kendi seçti!i, ö!renmemizi sa!layacak 
tüm yollarla bizi sessizce bilgilendirir164.   

 
Chatman’ın da tanımladı!ı “sessizce bilgilendirme” özelli!i Bordwell’in 

tartı"maya açtı!ı sorunun kendisidir. Bordwell’in de üzerinde durdu!u nokta anlatıcının 

klasik sınıflandırmaların tersine, hem sessizli!i hem görünmezli!i durumudur. 

Bordwell, film kuramcısı Albert Laffay’dan alıntılayarak “hayalet usta” diye 

tanımladı!ı bu anlatıcının kullanılıp kullanılmamasının film için oldukça önemli bir 

tercih oldu!unu özellikle vurgular. Çünkü dı" ses kullanımı yoluyla, ya da hikâyenin 

içinden birinin aktarmasıyla, “hayalet usta”nın anlatıcı olması arasında önemli farklar 

vardır ve bu biraz da anlatının kendi yapısıyla ilgilidir165.  

Buckland ise Chatman ve Bordwell’in sözünü etti!i bu anlatıcı türünü 

“Orkestra #efi” olarak tanımlamaktadır. Ona göre bu anlatıcılar görünmez ya da 

duyulmazlar, ama bir orkestra "efi gibi filmin tüm anlatı düzenlemesini yaparlar. Bu tür 

anlatıcılar anlatıda olmayıp, anlatımda var olan anlatıcılardır. Buckland, önemli bir ek 

daha yapar: Bazı anlatıların do!al olarak aktı!ı dü"ünülür. Yani sanki herhangi bir 

düzenleme yokmu" gibidir. Ancak bu tarz anlatılarda bile bir anlatıcı vardır ve bu 

anlatıcının müdahalesi biraz dikkatle kolaylıkla anla"ılabilir: Örne!in bazı kamera 

hareketlerinin karakterle ya da nesneyle ilgili bir motivasyonu olmayabilir. Yani 

karakterlerin davranı" biçimleri ve yönleriyle ilgili olmaksızın, kamera bazı özel 

                                                
163 David Bordwell, Narrationi in The Fiction Film, s. 61 
164 Chatman, Öykü ve Söylem: Filmde ve Kurmacada Anlatı Yapısı, 139.  
165 Bordwell, Narration in The Fiction Film, s. 62.  
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vurgular yapar. Birdenbire sa!a döner, herhangi bir nesneye çekim teknikleri 

aracılı!ıyla özel bir dikkat gösterir. Oysa o dikkat etme eylemi karaktere ait de!ildir, 

sadece seyircinin dikkatini yöneltmesi için özellikle yapılmı" bir kamera hareketidir. 

Buradan sanki karakterle ilgiliymi" gibi görünen o kamera hareketlerinin, aslında 

anlatıcının özel bir müdahalesi oldu!u sonucu çıkarılabilir166.  

Chatman, Booth, Bordwell ve Buckland’ın görü"lerinden yola çıkarak, “ima 

edilen yazar-yönetmen”, “sessiz bilgilendirici”, “hayalet usta” ya da “orkestra "efi” 

kavramlarının sinemasal anlatıda yönetmene kar"ılık geldi!i sonucuna varmak 

mümkündür. Çünkü sözü edilen kuramcılar farklı kavramlarla tanımlamı" olsalar bile, 

bu kavramların kar"ılı!ı olarak sinemasal anlatıda düzenleme, seçme ve yönlendirme i"i 

yönetmenin tasarrufunda gerçekle"mektedir. Örne!in filmlerde sık rastlanılan türden bir 

sahneyi ele alalım: #ki karakter vardır. #ki karakter de aynı çantaya sahiptir. Yan yana 

otururlar. Bir anda karakterlerden biri yanlı"lıkla di!erinin çantasını alır ve gider. Di!er 

karakter de aynı yanlı"lı!ı sürdürerek kalan çantayı alıp gider. Ço!u kez, bu tarz 

sahnelerde yönetmen sonradan ya"anacakları belirtmek için yakın plan kullanarak bir 

vurgu yapar ve bu çantayı özellikle gösterir. Bu özel bir yönlendiricinin seyirciye 

birazdan geli"ecek olaylarla ilgili vurgu yapması anlamına gelir. Karakterler bunu henüz 

fark etmemi"ken, karakterlerden önce, bu durum seyirciye bildirilir. Bu bilgiyi sa!layan 

ne dı" ses, ne de film anlatısının içinden bir karakterdir. Adı ister “sessiz bilgilendirici”, 

ister “hayalet usta”, isterse de “orkestra "efi” olsun burada sözü edilen yönetmenin 

kendisidir.  

Filmlerde bazen birden fazla anlatıcıya rastlamak da mümkündür. Hatta bazen 

sinemasal anlatıcı ya da yönetmen, görünen ve duyulan anlatıcının güvenilmezli!ini 

anlatmak amacıyla devreye girebilir. Chatman, bunu “ima edilen yazarın” müdahalesi 

olarak tanımlar ve bununla ilgili olarak 1950 yılı yapımı,  Alfred Hitchcock tarafından 

yönetilen, Stage Fright (Sahne Korkusu) filminden bir örnek verir: Filmin ilk yarısında 

film karakterlerinden Johnny’nin anlatıcı oldu!u görülür. Johnny, Eve isimli karakterle 

birlikte Eve’in babasının evine do!ru giderken "unları söyler: “Ona yardım etmeliydim, 

herhangi biri de olsa yardım ederdi. Saat be!te kapı çaldı”. Bu cümlenin ardından 

                                                
166 Buckland, s. 29.  
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flashback aracılı!ıyla Johnny’nin anlattı!ı sahneye geçilir. Bu sahnede Charlotte’un, 

Johnny’nin evine gidip, onu ça!ırıp yardım istedi!i, bunun ardından Johnny’nin 

Charlotte’un evine gitti!i görülür. Charlotte’un evine giden Johnny, Charlotte’nin 

kocasının yerde ölü olarak yattı!ını görür. Johnny’nin anlatımı aracılı!ıyla aktarılan bu 

olayda seyirci olayların gerçekten böyle geli"ti!ini dü"ünür. Fakat filmin ilerleyen 

sahnelerinde Johnny, Eve’e cinayet i"lemeye e!ilimli biri oldu!undan söz eder ve bir 

kez de cinayet i"ledi!ini itiraf eder. Yani Johnny’nin anlatıcılı!ı aracılı!ıyla ilk sahnede 

anlatılan olay, aslında gerçekle"memi"tir ve Johnny “sahte anlatıcı”dır. Chatman’a göre 

izleyici o anda, kameranın sahte anlatıcıyla i"birli!i kurup kendisini kandırdı!ını anlar. 

Burada bu yalanı ortaya çıkaran ki"i ise “ima edilen yazar-yönetmen”dir167.  

 Görüldü!ü gibi sinemasal anlatıcı bir film anlatısının seyirci tarafından nasıl 

algılanaca!ına yön veren en önemli ö!elerden biridir. Ço!u kez anlatının senaristler 

tarafından belirlendi!i dü"ünülse de, sinemanın kendine özgü anlatım olanaklarının 

ola!an bir sonucu olarak, yönetmenler de en az senaristler kadar anlatıya yön verirler. 

Yönetmen, anlatı olanaklarını kendine özgü bir sistem içerisinde kurar ve böylece 

sinemasal söylem aracılı!ıyla seyirciye yön vermi" olur.  

Anlatıcının film ve izleyici arasındaki ili"kiye yön vermesinin hangi yollarla ve 

nasıl sa!landı!ını daha kapsamlı incelemek adına bundan sonraki ba"lıklarda temel 

kavramlar olan bakı" açısı (point of view), odaklanma (focalisation) ve sinemasal 

söylemin bile"enleri ayrıntılı olarak incelenecektir.  

  3.2.2. Bakı! Açısı (Point Of View)   

Bakı" açısı (point of view) özellikle son yıllarda, hem edebiyat hem de sinema 

çalı"maları içerisinde oldukça önemli hale gelmi" bir kavramdır. Yazınsal ya da filmsel 

anlatıda, anlatının yaratıcısı ve anlatma i"levini sürdüren ki"i olarak önceleri sadece 

yazar ya da yönetmenden söz edilirken,  bakı" açısı ve odaklanma yoluyla bu i"lev artık 

roman ya da filmin karakterleri tarafından payla"ılmaya ba"lanmı"; anlatı tekni!inin 

olanakları, yepyeni anlatım biçimlerinin geli"mesine fırsat sa!lamı"tır.   

                                                
167 Chatman, Coming to Terms: The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film, s. 131.  
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Öykü ve anlatı teorisi üzerine çalı!malar yapan Norman Friedman, Romanda 

Görü! Açısı isimli makalesinde bakı! açısının romanda yeni bir sanat tekni"i oldu"unu 

belirtmi! ve yazar kadar roman karakterlerinin de öyküye gözlemci olarak dâhil 

olmasının roman ve öykü için yepyeni olanaklar sundu"undan söz etmi!tir. Ona göre 

bakı! açısı yoluyla önem kazanan anlatım biçimi, yeni roman türünün bel kemi"idir. Bu 

yolla roman yazarının anlatıcı olarak rolü azalacak ve böylece romanda yeni anlatım 

esteti"inin geli!mesine olanak sa"lanacaktır168.  

Bakı! açısı tıpkı romanda oldu"u gibi film anlatısında da yeni anlatım 

olanakları kazandırma anlamında son yıllarda oldukça önem kazanmı!tır. Bu, filmde 

anlatının kendisi kadar, anlatım biçiminin de önem kazanmasını paralelinde getirmi!tir. 

Sinemasal anlatıda kavram olarak “bakı! açısı”nın (point of view) birden fazla anlama 

geliyor olması kimi kez bazı karı!ıklıklara yol açsa da, kavramın farklı kullanımlarının 

kar!ıla!tırılması yapılacak ve bütünlüklü olarak ele alınacaktır. Bakı! açısı film dilini 

olu!turan teknik bir eylem gibi görünmesine ra"men, bakı! açısı çekimi kullanılan 

sahnelerde seyircinin gördükleri, bakı!ın sahibi olan karakterin gördükleriyle 

sınırlandırıldı"ından, bu durum teknik bir sorun olmanın ötesinde, anlatının 

yapılandırılmasında ba!lı ba!ına rol oynamakta ve göründü"ünden çok daha fazla önem 

ta!ımaktadır.  

Peki, kimin gözüyle hikâyeyi izledi"imiz neden önemlidir? Bu soruya iki 

cevap verilebilir: #lki, film esteti"i açısından bakı! açısının do"ru yapılandırılması 

gerekti"idir. Çünkü kullanılan bakı! açısıyla, anlatının aktarmak istedi"i olgu arasında 

bir mesafe söz konusu oldu"unda bu durum filme bir ba!arısızlık olarak yansımakta ya 

da filmin varsayılan etkisini azaltmaktadır. O"uz Adanır’a göre anlatıya en uygun bakı! 

açısının kullanıldı"ı filmler en ba!arılı sinema yapıtlarıdır169. Umut Tümay Arslan’a 

göre de: “Bakı!, sinemayı sinema yapan unsuru, film biçiminin gücünü anlatır. Bakı!ın 

bu potansiyeli, sinemayı modern siyasete ve felsefeye ba"layan modern öznelli"i 

sahneleyebilmesindedir”170. #kincisi ise, Arslan’ın vurgu yaptı"ı öznelli"in in!asında rol 

oynayan önemli bir teknik dil olarak, bakı! açısı çekiminin ayrıcalıklı durumudur. 

                                                
168 Norman Friedman, “Romanda Görü! Açısı”, Bülent Aksoy, (çev.), Ça!da" Ele"tiri, Sayı: 7, (Eylül 1982), s. 52.   
169 O"uz Adanır, Sinemada Anlam ve Anlatım, 2. Basım, #stanbul: Alfa Basım Yay., 2003, s. 56. 
170 Umut Tümay Arslan,  “Aynanın Sırları: Psikanalitik Film Kuramı”, Kültür ve #leti"im,  Sayı 12 (1),(2009), s. 9.  
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Çünkü bakı! yoluyla aktarılan öznellik, seyircinin karakterle özde!le!mesi sürecine 

önemli bir etkide bulunmaktadır. Bu çalı!mada öznelli"in cinsiyetle olan ili!kisi 

üzerinde özellikle durulacaktır. Çünkü sinemadaki baskın eril dilin de!ifre edilmesi 

sürecinde,  öznelli"in hangi cinsel kimlik üzerinden yapılandırıldı"ı oldukça önemlidir. 

Böylece seyir deneyimindeki özde!le!me sürecinde hâkim olan ama gizlenilen cinsiyet 

temsillerinin de daha belirgin kılınabilece"ini dü!ünüyoruz.  

Seymour Chatman, öyküde ve sinemada bakı! açısını incelerken, önce 

öyküdeki bakı! açısına de"inir ve bakı! açısının “sorunlu” bir kavram oldu"undan söz 

edip, bir yazınsal eserde birbirine karı!tırılmaması gereken 3 ayrı bakı! açısından söz 

eder: 

• Algısal bakı! açısı 

• Dü!ünsel bakı! açısı  

• Çıkarla ilgili bakı! açısı (birinin çıkarıyla ilgili bakı! noktası, ki!inin 

genel kazancı ya da refahı yönünde olu!turulmu! ya da aktarılmı! bakı! 

açısı)171.   

 Chatman, sinemada bakı! açısı konusunda ise durumun çok daha 

karma!ıkla!tı"ını belirtir ve bunun nedeni olarak, filmin kendine özgü teknik 

özelli"inden kaynaklanan, anlatım biçimlerinin farklıla!masını gerekçe gösterir. 

Romanda anlatı sırasında takip edilen tek bir bilgi kayna"ı olmasına ra"men (yazının 

kendisi), sinemada bu bilgi kayna"ı sayısı ikiye bölünmü!tür: Görüntü ku!a"ı ve ses 

ku!a"ı. Kaldı ki ses ku!a"ı da sabit bir biçime sahip olmayıp diyalog, müzik ve 

efektlerle çe!itlenmektedir. Bu nedenle Chatman bakı! açısının filmde kullanımının, 

dikkatle incelenmesi gereken karma!ık bir konu oldu"unu bir kez daha vurgular172.  

Sinemasal söylem içerisinde bakı! açısını incelerken temel bir sınıflandırmadan 

yola çıkaca"ız: Film çalı!maları içerisinde bakı! açısı iki anlamda kullanılmaktadır. #lki 

teknik anlamda fiziksel algı kar!ılı"ı olarak kamera yoluyla üstlenilen bakı! açısına 

kar!ılık gelirken, di"erinde ise zihinsel ya da metaforik anlamda bir bakı! açısı kast 

edilmektedir.  

                                                
171 Chatman, Öykü ve Söylem:Filmde ve Kurmacada Anlatı Yapısı , ss.142- 143. 
172 Chatman, Öykü ve Söylem:Filmde ve Kurmacada Anlatı Yapısı, s. 148.  
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Bakı! açısı kavramının teknik anlamı üzerinden yola çıkıldı"ında, kavramın en 

yaygın kullanımlarından birinin “Point Of View Shot” yani “bakı! açısı çekimi” oldu"u 

görülür. Bu, “Kameranın yakla!ık olarak filmdeki karakterin gözlerinin oldu"u yerde 

yerle!tirilmesiyle, karakterin gördüklerinin izleyiciye sunulmasıdır”173. Bakı! açısı 

çekimi sinema salonundaki izleyicinin olaylara dâhil olu!unu belirler ve onlara anlatılan 

hikâyenin perspektifi, bu çekimle ço"u kez sınırlandırılır174.  

 Edward Branigan, anlatı ve bakı! açısı konusunda temel kaynak haline gelmi! 

Point of View in the Cinema- A Theory of Narration and Subjectivity in Classical Film 

isimli çalı!masında film metnindeki anlatısal katmanlardan söz eder. Ona göre bir 

metinde birçok anlatı katmanı vardır ve karakter anlatısı da bu katmanlardan biridir. 

Branigan, karakter anlatısını “Subjectivity” (Öznellik) olarak tanımlar. Bu kavram, bir 

anlatıda karakter tarafından ortaya konulan anlatısallık anlamına gelmektedir ve bakı! 

açısı çekimi de bu anlatısallı"ı kurmaya yaramaktadır175. Branigan bakı! açısı çekiminin 

tanımını “Öznenin ne gördü"ünü bize aktarmak için kameranın öznenin yerini alması ve 

onun gördüklerini seyirciye aktarması” 176 olarak yapar. Bakı! açısı çekiminin yarattı"ı 

etki sonucu seyirci, bakı! açısı sunulan karakterin yerini alır ve onunla özde!le!ir. 

Kendisini gerçekte var olmadı"ı ama özde!le!ti"i karakter orada oldu"u için,  

oradaymı! gibi hissetti"i hayali bir mekânın içinde konumlandırır177.    

Francesco Casetti, film seyir deneyimini inceledi"i Filmic Experience isimli 

makalesinde film seyir deneyiminin modernizmle ili!kisini analiz eder ve Branigan’ın 

sözünü etti"i “subjectivity” (öznellik) kavramının modern ça"ın gerektirdi"i seyir 

deneyiminin bir parçası oldu"undan söz eder178. Çünkü artık izleyicinin film izleme ve 

filmle ili!ki kurma biçimi de"i!mi!tir. Branigan’ın karakter anlatısında öznelli"in 

kullanımının, seyircinin özde!le!me ya!amasına neden oldu"u !eklindeki yorumuna 

benzer bir yorum da Casetti’den gelir: “Seyirci kendisine sunulan filmsel dünyada 

özde!le!mek için birini arar ve kendini buna adar. Bir ba!kasının hikâyesini 

                                                
173 Bordwell ve Thompson, s. 477.  
174 Selma Köksal Çekiç, “Sinema Sanatı Öyküleme”, Folklor Edebiyat, Sayı 54 (2008), s. 70.  
175 Edward Branigan, Point of View in the Cinema- A Theory of Narration and Subjectivity in Classical Film, 
Berlin: Mouton Publishers, 1984, s. 2.  
176 Branigan, s. 103.  
177 Branigan, s. 6.  
178 Francesco Casetti, “The Filmic Experience: An Introduction”, 
http://www.francescocasetti.net/saggi/FilmicExperience.pdf,   2007, s. 9. (04 #ubat 2010).  
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seyretmekten ho!lanmaz, onu kendi hikâyesi haline getirmek için nedenselle!tirir”179.  

Casetti, ayrıca sinema salonunda film izliyor olmanın sadece ortak bir eylem biçimi 

olarak tanımlanamayaca!ını, bu eylemin beraberinde ortak duygu ve inançları da 

payla"mayı getirdi!ini vurgular180. Casetti’nin bu vurgusunu çalı"mamız açısından 

oldukça önemli görüyoruz çünkü böylece öznellik aracılı!ıyla sa!lanan özde"le"menin 

ki"isel de!il, toplumsal bir yanı da oldu!unu iddia edebiliriz. Bu noktadan hareketle 

sinema seyircisinin özde"le"me yoluyla sa!ladı!ı deneyimin, toplumsal bir davranı" 

biçimine dönü"me potansiyelinden söz etmi" oluruz ki bu da -ilerleyen bölümlerde 

ayrıntılarıyla de!inece!imiz üzere- bakı" açısının, kadını nesnele"tirmek ve eril iktidarı 

simgelemek için kullanıldı!ında nasıl bir toplumsal ‘alı"kanlı!a’ dönü"ebilece!i 

tehlikesini i"aret eder.  

Sinema kuramcısı Jean Mitry de, bir filmde “subjectivity” yani öznelli!in var 

olabilmesinin 5 biçimi oldu!undan söz eder ve bunları a"a!ıdaki gibi sıralar: 

1. Bakı" açısı çekimi  

2. Anısal (hatırasal) imgeler 

3. Tamamen zihinsel ya da dü"sel imgeler 

4. Kameranın özne konumunda olması (Kamera karakterin zihinsel durumuna  

       katılır ve onu yansıtır).  

5. Hayali ya da fantezisel anlatı181. 

 

Bakı" açısının teknik anlamı dı"ında ifade etti!i soyut anlamlar ba!lamında,  

Mitry’nin yukarıda sözünü etti!i zihinsel imgeler ve anıların, bakı" açısını nasıl in"a 

etti!i üzerine yeniden de!inilecektir.  

Bakı" açısı çekiminin, sinemasal anlatı içerisindeki teknik kar"ılıkları üzerine 

çalı"malar yapan Manfred Jahn, bu çekimi 5 ayrı ba"lıkta incelemi"tir: 

                                                
179 Casetti, s. 21.  
180 Casetti, s. 9.  
181 Branigan, s. 7. 
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1. Bakı! Çekimi (Gaze Shot): Bu çekimde karakteri bir !eye bakarken 

görürüz. Ama baktı"ı !eyi görmeyiz. Genelde bir sonraki planda, karakterin baktı"ı 

karakter ya da nesneye yer verilir 

2. Bakı! Açısı Çekimi (Point Of View Shot): Kamera karakterin 

yerine geçer ve onun bakı!ını üstlenir.  

3. Göz Hizası Çekimi (Eye-Line Shot): Bu çekim 1 ve 2 no’lu çekim 

biçimlerinin ard arda geldi"i 2 parçadan olu!ur. #lk parçada, bir karakterin çerçeve 

içinde olmayan bir yere baktı"ını görürüz. #kinci parçada ise o karakterin göz 

hizasından, onun baktı"ı karakter ya da nesneye bakarız.  

4. Omuz Üstü Çekim (Over The Shoulder Shot): Kamera fiziksel 

anlamda karaktere oldukça yakındır: Bakı!ının yakınındadır ama tam olarak onun 

bakı!ını üstlenmez.   

5. Tepki Çekimi (Reaction Shot):  Bir karakterin, kendi bakı!ından 

gösterilen karakter ya da nesneyle ilgili verdi"i tepkiyi gösteren çekimdir. Bu çekimde 

karakterin tepkisinde merak, umursamazlık, korku gibi ifadeler yer alabilir182.  

Bordwell’e göre bakı! çekimleri bir filmde sık sık kullanılmaktadır. Ancak 

bunun kullanılı! biçimi bu çekimlerin tek bir karakterin de"il, birden fazla karakterin 

bakı! açısına göre düzenlenmesidir. Örne"in iki karakter diyalog içindeyken, kamera 

genellikle sırasıyla diyalog sahibinin bakı!ını üstlenir. Ona göre bir filmin sadece tek bir 

karakterin bakı! açısıyla kendisini sınırlandırması oldukça az rastlanır bir durumdur183. 

Chatman da bakı! açısının öyküdeki kullanımı ile filmdeki kullanımını 

kar!ıla!tırdı"ında, filmde bakı! açısının sürekli de"i!me olana"ı bulundu"undan söz 

etmi!, bunu da kameranın teknik anlamda hızlı ya da yumu!ak hareketlerle her yöne 

hareket edebilmesine ba"lamı!tır. Hatta bu bakı! açısının de"i!mesi bazen o kadar 

hızlıdır ki Chatman’ın ifadesiyle “algılama bazen tek bir cümlenin sınırı içindeyken bile 

                                                
182 Manfred Jahn, “A Guide to Narratological Film Analysis”. Composition, Narration and Focalisation, Poems, 
Plays, and Prose: A Guide to the Theory of Literary Genres, 2003, University of Cologne,  English Department, 
http://www.uni-koeln.de/~ame02/pppf.htm, 2003,  (06 $ubat 2010). 
183 David Bordwell, Janet Staiger ve Kristin Thompson. The Classical Hollywood Cinema: Film Style and Mode 
of Production to 1960. London: Routledge, 1985. s. 31-32. Aktaran Ahmet Gürata, “Öznel Zamanın #zinde: 
Postmodern Zamanlar ve Görü! Noktası”, Sinemada Anlatı ve Türler, Fatma Dalay Küçükkurt ve Ahmet Gürata 
(drl.), Ankara:Vadi Yay., 2004, s. 104. 
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bir karakterden di!erine ya da anlatıcının anlattıklarına kayabilir”184. Chatman bakı! 

açısının kullanımına dair Federico Fellini’nin yönetti"i, 1960 yılı yapımı La Dolce Vita 

(Tatlı Hayat) isimli filmi incelemi! ve bakı! açısının de"i!imi açısından önemli buldu"u 

a!a"ıdaki örne"i vermi!tir:  

Kahramanımız Marcello, arkada"ı Steiner’in odasına girer. Biz 
sadece açılan kapıyı görürüz. Sonra Steiner’in karısı do!ruca 
kameraya bakar, böylece çekimin öznel oldu!unu, algısal bakı" 
açısının Marcello’ya ait oldu!unu, onun gözlerinden gördü!ümüzü 
anlarız. Odaya getiriliriz, Marcello, kendisi de kameraya bakan 
Steiner tarafından kar"ılanır ancak daha sonra Steiner gözlerini sa!a 
çevirir ve kamera zarif ve kusursuz yumu"aklıkta bir hareketle sola 
do!ru pan yaparak Marcello’yu çerçevenin solunda gösterir. Burada 
öznel çekimden nesnel çekime do!ru bir geçi" olmu"tur ve bundan 
sonra Marcello partide bütünüyle görünür kalır185.  

 
Bakı! açısının kullanımıyla ilgili sinema tarihinin en ilginç örneklerinden biri 

de Lady in The Lake filmidir. Bu film, tek bir karaktere ait optik bakı! açısının, filmin 

tamamına hâkim oldu"u bir film olarak sinema tarihinde önemini hala korumaktadır. 

Raymond Chandler’in romanından uyarlanan, 1947 yapımı, Robert Montgomery’nin 

yönetmenli"ini yapmı! oldu"u Lady in The Lake (Göldeki Kadın), Branigan’ın sözünü 

etti"i karakter anlatısının bakı! açısı çekimiyle anlatıldı"ı, üstelik bu tercihin neredeyse 

filmin tümünde kullanıldı"ı önemli bir örnektir. Film, izleyiciye aynı zamanda 

yönetmenli"ini de yapmı! olan Robert Montgomery’nin canlandırdı"ı Phillip Marlowe 

karakterinin gözünden anlatılır. #zleyiciler bakı! sahibi karakteri oldukça sınırlı bir 

zamanda görür ki bu da oldukça ironik bir !ekilde gerçekle!ir: Karakter aynaya bakar. 

Yani izleyici karakterin sadece aynadaki yansımasını görür. (bk. $ekil 1).  

 
!ekil 1: Lady in The Lake filminde karakterin yüzünün göründü"ü plan 

                                                
184 Chatman, Öykü ve Söylem: Filmde ve Kurmacada Anlatı Yapısı,  s. 150.  
185 Chatman, Öykü ve Söylem: Filmde ve Kurmacada Anlatı Yapısı,  s. 150.  
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Sinema ve roman arasındaki ili!kiyi inceleyen James Monaco, bakı! açısının 

kullanımı açısından sinema ve romanı kar!ıla!tırmı! ve sinemada optik bakı! açısına 

kar!ılık gelen romandaki birinci tekil ki!i anlatımının, roman için son derece 

zenginle!tirici ve yararlı bir anlatım biçimi oldu"unu belirtmi!tir. Ancak filmsel eserde 

tek optik bakı! açısının kullanımının bu zenginle!meyi yaratmayıp, aksine filmi 

kısırla!tırdı"ını öne sürmü!tür. Monaco’ya göre bunu deneyen tek film olan Lady in The 

Lake, sıkıntı verici ve klostrofobik bir filmdir. Yönetmenin ayna hilesine ba!vurmasının 

nedeni de izleyiciyi bu sıkıntıdan kurtarmak içindir186. 

Sadece tek bir karaktere ait bakı! açısının filmsel anlatıya hâkim olu!una dair 

di"er bir örnek de M.A.S.H. isimli dizinin 7. sezon 10. bölümünde görülmektedir. 1972 

yılında ba!layıp 1983’e kadar süren ve CBS kanalında 251 bölüm olarak gösterilen, 

yönetmenli"ini Charles S. Dubin’in yapmı! oldu"u bu televizyon dizisi, 1950–1953 

yılları arasında yapılan Kore Sava!ı’nı “Mobile Army Surgical Hospital”da ya!anan 

olaylar üzerinden anlatmaktadır. Bu dizinin “Point Of View” isimli 154. bölümü, 

ba!ından sonuna kadar Private Rich isimli karakterin optik bakı! açısından 

anlatılmaktadır. Dizinin giri! sekansı bir açılmayla ba!lar. Bu, karakterin uyandı"ının 

belirtisidir. Karakter yaralı olarak bu hastanede yatmaktadır. Dizi boyunca objektif 

karakterin gözü olma i!levini sonuna kadar üstlenir ve bir an olsun bu açıyı kaybetmez. 

Onun gözünden hastaneyi ve yaralıları görürüz. Karakterin çevresiyle olan ili!kisi ve 

diyaloglarına kamera e!lik eder. Örne"in kamera karakterin kafa sallamasını ifade 

etmek için a!a"ı yukarı hareket eder. Ya da hem!ireleri takip ederken pan hareketi 

kullanılır. Öyle ki karakterin göz kırpmasını kamera lensinin açılıp kapanmasıyla 

hissederiz. Ona dokunduklarında verdi"i tepkiyi, acısından dolayı duydu"u hassasiyet, 

endi!e vs gibi birçok duygusunu daima onun optik bakı! açısından görürüz (bk. #ekil 2). 

Hastanın bedenini bütünlüklü olarak hiçbir karede görmeyiz. Lady in The Lake filminde 

oldu"u gibi ayna hilesine de ba!vurulmaz, yani karakteri aynadaki yansıması yoluyla 

bile olsa asla görmeyiz187.  

                                                
186 James Monaco, Bir Film Nasıl Okunur, Ertan Yılmaz (çev.), 1. Basım, $stanbul: O"lak Yay., 2002, s. 49.  
187 Jahn, s.11. 
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                            !ekil 2: M.A.S.H. dizisinde kullanılan optik bakı! açısından örnekler 

Çalı!manın ba!langıcında bakı! açısı kavramının birden çok kar!ılı"ı 

oldu"undan ve kimi kez film anlatısında bakı! açısının bazı karı!ıklıklar yarattı"ından 

söz etmi!tik. Bu daha çok bakı! açısının teknik anlamının dı!ında, soyut ba"lamda ele 

alındı"ı durumlarda geçerlidir. Chatman’ın “Bakı! açısı algıdan çok daha fazlasıdır” 

cümlesini kurmasının nedeni de budur188. Çünkü bakı! açısı kimi bazen zihinsel ya da 

metaforik bir anlam üstlenmektedir. Yani, izleyiciye karakterin bakı! açısı olarak 

sunulan anlatının gerçekli"i belirsiz ya da karma!ık olabilmektedir. Bu noktada bakı! 

açısı karakterin sadece gördü"ü !eyleri de"il, bildi"i !eyleri de ifade etmektedir. Bakı! 

açısının zihinsel ya da metaforik anlam üstlenmesinin nedeni de budur. Örne"in 2000 

yılı yapımı Christopher Nolan’ın yönetti"i Memento (Akıl Defteri) filminde, filmin 

kahramanı Leonard’ın bakı! açısına sık sık yer verilmektedir. Ancak bu bakı! açısı 

izleyiciye sorunlu ve aldatıcı bir bilgi sunmaktadır. Çünkü karakterin fiziksel olmasa da 

zihinsel bakı! açısı, ya!adı"ı psikolojik sorunlar nedeniyle parçalanmı! durumdadır ve 

net bir algı söz konusu de"ildir. Ya da bir ba!ka örnek olarak 1999 yılı yapımı, David 

Fincher’in yönetmenli"ini yapmı! oldu"u Fight Club (Dövü! Kulübü) isimli filme 

bakıldı"ında, bakı! açısının iki ayrı karakter üzerinden ses ve görüntü olarak 

parçalandı"ı görülebilir. Görüntülerle anlatılan bakı! açısı filmin bir karakterine ait 

iken, aynı anda dı! ses yoluyla bir di"er karakterin bakı! açısı sunulmaktadır189. 

Dolayısıyla izleyici için zaten tekin olmayan ve izlemek için devralınan bakı! açısı, bu 

kez daha zor ve algılanması karma!ık bir deneyime dönü!mektedir. Bakı! açısının bu 

özelli"i modern sinemada, özellikle kapalı bir dramaturji yerine açık anlatı yapısının 

tercih edildi"i filmlerde sıkça görülmektedir.   

Sinemasal anlatıda zaman, bakı! açısı ve bakı! açısının yarattı"ı zamansal 

parçalanmı!lık üzerine yazdı"ı makalede Tamenuga Trifonava; Fincher, Nolan ya da 

                                                
188 Seymour Chatman, Coming to Terms: The Rhetoric of Narrative in Fiction and Film, s. 141.  
189 Gürata, s. 107.  
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David Lynch’in filmlerinde yer alan bakı! açısı biçimine “sanal bakı! açısı” adını 

vermektedir. Trifonava’ya göre bu sanallık, filmde yer alan gerçek dı!ı olayların gerçek 

zaman dizgesine oturtulmasını fazlasıyla zorla!tırmaktadır. Bunun sonucu olarak filmde 

yer alan gerçek/gerçek dı!ı olayların ayrımı izleyici tarafından algılanması imkânsız 

hale gelmekte, bakı! açısıyla birlikte izleyici algısı da sanalla!maktadır190. 

Bakı! açısı kavramının hem fiziksel algı, hem de zihinsel tutumu ifadesi etti"i 

için bazı belirsizlikler ta!ıdı"ına de"inen bir ba!ka sinema kuramcısı da Smelik’tir. 

Smelik, hem teknik hem de zihinsel anlamda bakı! açısına fazlasıyla yer verildi"i için 

örnek olarak seçti"i 1983 yılı yapımı,  Marion Hänsel’in yönetti"i Dust isimli filmi 

bakı! açısı ba"lamında çözümlemi!tir. Smelik’e göre film, ana karakter Magda’nın 

gözünden anlatılmı!tır. Filmde görü! alanı olarak, Magda’nın görebildi"i mesafeden 

uzakta gerçekle!en olaylar bile Magda’nın bakı! açısından verilmi!tir. Yönetmen bunu 

her sahnenin ba!ında Magda’nın öznel bakı! açısına yer vererek sa"lamı! ve ardından 

sözü edilen sahneleri göstermi!tir. Örne"in Magda, babası Baas’ın hizmetçi kız 

Anna’ya tecavüz etme giri!imlerine tanık olmu!tur. Bu giri!imlerin gerçekle!ti"i 

mekânlar Magda’nın fiziksel görü! mesafesinden uzakta olmasına ra"men, her 

defasında Magda’nın dikkatli bir !ekilde bakı!ını yöneltti"i öznel çekimlere yer 

verilmi!, ardından bu sahneler gösterilmi!tir. Magda’nın hayal sahneleri, ayna 

kar!ısındaki monologları, hemen ardından hızlı geçi!lerle gösterilen babasının hizmetçi 

kızla olan görüntüleri ve Magda’nın duyduklarına yer verilerek,  film öyküsü izleyiciye 

Magda’nın bakı!ından sunulmu!tur. Burada sözü edilen zihinsel bakı! açısıdır191.  

Yukarıdaki örneklerde de görüldü"ü üzere bakı! açısı film çalı!maları 

içerisinde ele alınırken, derinlikli ve kapsamlı bir inceleme yapılmalı, bakı! açısının 

takibi sadece teknik dilde de"il, film metni içerisinde ve sahneler arası ba"lantılarda da 

aranmalıdır. Arslan’ın da belirtti"i gibi, ancak bu yolla “bakı! açısının yol açtı"ı istikrar 

                                                
190 Temenuga Trifonava, “Time and Point Of View in Contemporary Cinema”, Cineacition, Vol. 58, (2002), s.14, 
Aktaran:  Gürata s. 105.  
191 Anneke Smelik, Feminist Sinema ve Film Teorisi, Deniz Koç (çev.), 1. Basım, #stanbul: Agora Kitaplı"ı, 2008, 
s. 67.  
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ve güvenin yerini, bakı!ın tekinsizli"i alacak ve bakı!ın kavranı!ındaki bu radikal 

dönü!üm, bakı!ın film biçimiyle ilgili bir mesele oldu"unu görünür kılacaktır”192. 

 Film; anlatısı, anlatıcısı ve kendine özgü anlatım biçimiyle yapılandırılan bir 

hareketli görüntü metnidir. Tercih edilen her anlatım biçimi, estetik var olu!u ve amacı 

dı!ında, ideolojik ve toplumsal cinsiyet temelli bir söylemi var eder ve sürdürür. Bakı! 

açısı, bu ideolojik ve toplumsal cinsiyet temelli söylemin analizi adına önemli bir 

göstergedir. Çalı!manın son bölümünde de örnekleriyle incelenece"i gibi, bir 

yönetmeninin dünyayı ve cinsel kimlikleri algılayı!ı, film metnini önemli ölçüde 

belirlemektedir. Genelde dünya sineması, özelde Türk sinemasında film anlatısına 

hâkim olan eril bakı!, film metninde buldu"u her fırsatta kendini yeniden var 

etmektedir. Bu nedenle bakı!ın nesnesi olan kadın, sadece film metni içinde de"il, film 

da"ıtıma girdi"i anda, filmin toplumsalla!masına paralel olarak, ait oldu"u kültürün 

bakı!ını da üzerine toplamaktadır. Sinema salonunda bulunan seyirci, perdeden edindi"i 

alı!kanlıkla, bu bakı!ı sinema salonunun dı!ına da ta!ımakta ve eril bakı! sadece 

sinemanın de"il gündelik ya!amın birçok alanının sorunsalı haline gelmektedir. Üçüncü 

bölümde film örne"i üzerinden çözümlenecek bakı! düzenlemeleriyle, bakı! açısının 

sundu"u cinsiyet temsilleri üzerinde ayrıntılı bir biçimde durulacaktır.  

3.2.3. Odaklanma 

Odaklanma da tıpkı bakı! açısı gibi, sinemaya sonradan uyarlanan edebiyat 

teorisi kavramlarından biridir. Sinemasal anlatıya kimlik kazandırma ve anlatıyı 

yönlendirme anlamında oldukça önemli olan odaklanma, sadece anlatıya yön vermekle 

kalmayıp aynı zamanda izleyici ve anlatı arasındaki mesafeyi de belirledi"i için oldukça 

önemlidir.  

Film Olgusu: Kuram ve Uygulayım Yakla!ımları isimli yapıtında Simten 

Günde!, odaklanma kavramını inceler ve bu kavramın film çözümleme çalı!malarına 

kazandırılmasında iki önemli ismin etkili oldu"undan söz eder: Todorov ve Genette. 

Todorov, farklı tanımlar altında yazınsal odaklanma üzerine çalı!malar yapmı!, daha 

çok anlatıcı ki!i ve eyleyen arasındaki ili!kiden yola çıkmı!tır. Genette ise yazınsal 

                                                
192 Arslan, s. 9.  
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anlatı ve filmsel anlatı arasındaki karı!ıklıkları gidermek adına odaklanma kavramını 

önermi!tir. Genette’nin edebi anlatıdaki odaklanma kavramını anlatıdaki di"er 

kavramlardan ayır etmek için sordu"u temel soru !udur: “Kim görüyor?”. Ona göre 

odaklanma olgusu algılamayla yakından ili!kili bir kavram oldu"undan, “kim görüyor?” 

sorusu bu anlamda belirleyici olabilecek, önemli bir sorudur. Bu sorunun cevabına göre 

3 ayrı odaklanma türünden söz edilebilir:   

1. Sıfır Odaklanma (Non Focalisation) 

2. Dı!sal Odaklanma (External Focalisation) 

3. #çsel Odaklanma (Internal Focalisation) 193. 

  
Sıfır odaklanma ya da ba!ka bir deyi!le odaklanmamı! anlatıda, edebi eserde 

yer alan karakterlerden çok daha fazla !ey bilen ve gören bir anlatıcının 

odaklanmasından söz edilir. Bu odaklanma türünde anlatıcı, anlatı zamanının ya da 

mekânının içinde diledi"ince gezinir, henüz gerçekle!memi! olayları bilir194.  

Dı!sal odaklanmada ise edebi eserdeki anlatıcı öykü evreni içerisinde 

tanımlanmı! karakterlerden biri de"ildir. Ya!ananların tanı"ıdır ve tanıklı"ı sadece 

ya!anan olayları okuyucuya aktarmaktan ibarettir. Bu odaklanma biçimi “gözlemci 

figürün bakı! açısı” olarak da tanımlanmaktadır195.  

Genette’nin sınıflandırmasına göre son odaklanma biçimi olan içsel odaklanma 

ise okuyucunun öyküyle kurdu"u ili!kinin, tek bir karakterin bakı! açısı üzerinden 

yapılandırılmasıdır. Bu odaklanma biçimi di"er odaklanma biçimlerine göre çok daha 

sübjektif bir odaklanmadır, çünkü okuyucunun öykü ya da öykünün di"er 

karakterleriyle kurdu"u ili!ki ya da edindi"i bilgi, odaklanan karakterle 

sınırlandırılmı!tır196. #çsel odaklanmanın hem edebi hem de sinemasal anlatı için en 

önemli özelli"i Branigan’ın sözünü etti"i öznellik ve özde!le!me etkisini en çok yaratan 

odaklanma biçimi olmasıdır.  

                                                
193 Simten Günde!, Film Olgusu: Kuram ve Uygulayım Yakla!ımları, 1. Basım: #stanbul: #nkılap Yay., 2003, ss. 
65-66.  
194 Zeynel Kıran, Ay!e Kıran, Yazınsal Okuma Süreçleri, 1. Basım, Ankara: Seçkin Yayınevi, 2000, s. 97.  
195 Mustafa Sözen, “Sinemasal Anlatıda Bakı! Açısı Kavramı ve Örnek Çözümlemeler”, Selçuk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 20 (2008), s. 579.  
196 Kıran&Kıran, s. 99. 
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Odaklanma kavramının sinema kuramcıları tarafından, sinemasal anlatı 

çalı!malarına dâhil edilmesi sürecinde, kavramla ilgili bazı sınırlamalar yapma gere"i 

duyulmu!tur. Örne"in Genette’nin odaklanma kavramının sinemasal anlatı içerisindeki 

kar!ılı"ı üzerine çalı!malar yapan Branigan, sinemadaki odaklanma kavramını karakter 

algısı üzerine kurmu! ve odaklanmayı “karakterin bilincini görüntüler yerine 

kelimelerle ifade etme” olarak tanımlamı!tır197. Yine anlatı bilim ve sinema üzerine 

çalı!malar yapan bir di"er kuramcı François Jost’a göre de sinemada odaklanma 

kavramının tanımı konusunda bazı karı!ıklıklar mevcuttur, çünkü film incelemeleri 

odaklanma kavramını anlatı bilim gibi teorik bir zemine henüz oturtamamı!tır. Jost’a 

göre temel sorun !udur: “Film anlatı bilimi, kameranın göz yerine geçti!i metafor 

sayesinde anla"ılan göstergebilimsel düzey ile kameranın kalem yerine geçmesiyle 

metaforla"tırılan anlatı düzeyi arasındaki farkı ortaya koymalıdır”198. Jost, bu 

karı!ıklı"ı ortadan kaldırmak adına iki yeni kavram önermi!tir: “Ocularization” 

(gözle!tirme) ve “auricilazition” (kulakla!tırma). Gözle!tirme karakterin gördüklerini 

kavramsalla!tırmaya yararken, kulakla!tırma ise karakterin duyduklarını ifade etmek 

amacıyla kullanılmı!tır. Odaklanma ise karakterin gördükleri, duydukları ve bazen 

bunlardan tamamen ba"ımsız olarak sadece bildiklerine vurgu yapan, farklı bir düzeyi 

ifade etmektedir Jost’a göre199.   

Rubert Burgoyne, New Vocabularies in Film Semiotics isimli kitapta yer alan 

filmsel odaklanma üzerine yazdı"ı yazısında, tıpkı Jost gibi odaklanmanın görsel ve 

i!itsel ö"elerinin yanı sıra psikolojik ve ideolojik yönlerine de dikkat çekmi!tir. 

Burgoyne, bu iddiasını Francis Ford Coppola’nın yönetti"i Godfather (Baba) isimli 

filmden verdi"i örnekle açıklar: Burgoyne’ye göre bu filmin büyük kısmı Michael 

Corleone karakterinin algısına dayandırılmı!tır. Hastane sekansı bu anlamda önemli bir 

örnektir: Michael, babasının hastanede güvenliksiz bırakıldı"ını ve kar!ı çetenin 

adamları tarafından saldırıya u"rayaca"ını fark etti"inde hızlı ve seri bir !ekilde refleks 

gösterir. Hastanede ya!ananlarla ilgili optik bakı! açısının sahibi olmadı"ı halde 

Michael’ın psikolojik ve bili!sel algısı söz konusudur. Burgoyne’ye göre Godfather 

                                                
197 Smelik, s. 55.  
198 Smelik, s. 69.  
199 Smelik, s. 69. 
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filminde görülen bu odaklanma biçimi, içsel odaklanmanın psikolojik boyutunun,  optik 

boyutun yerine geçmesine dair iyi bir örnektir200.   

Luis M. García Mainar da edebi anlatıdan farklı olarak, sinemasal anlatıda 

odaklanma kavramının film esteti!i açısından önemine de!inmi"tir. Ona göre 

odaklanma kavramının sinemaya uyarlanması ve sinemadaki kullanımının en önemli 

amacı, filmsel anlatıda, özellikle karakterlerin duygusal yönlerinin anlatıldı!ı kısımlarda 

izleyicilerin sıkılmasını engellemek ve söz konusu duygusallı!a film metninde etkileyici 

bir üslupla yer verilmesini sa!lamaktır. Ona göre odaklanma bir karakterin 

di!erlerinden izole edilmesi demektir. Di!erlerinden izole edilip odaklanmasına yer 

verilen karakterin dünyasının sunumu, bu sahnelerde güçlü bir duygusal derinlik 

yaratılmasını sa!layabilir. #zole edilmeyi hem teknik hem duygusal anlamda kullanan 

Mainar’a göre 1963 yılı yapımı,  Alfred Hitchcock’un yönetti!i The Birds (Ku"lar) filmi 

bu anlamda önemli bir örnektir. Mainar, filmin ana karakterleri olan Melanie ve 

Anne’in, Mitch’in annesinin karakteriyle ilgili konu"tukları sahneyi ayrıntılarıyla 

çözümleyerek bu fikrini örneklemi"tir. Bu sahnede Melani ve Anne konu"urken, 

Melanie’ye bir telefon gelir ve konu"ma yarıda kalır. Melanie telefonda konu"urken 

çerçevede alan derinli!i vardır ve ön planda Melanie, arka planda ise bir sandalyede 

oturan Anne görünmektedir. Melanie’yi arayan Mitch’dir, Mitch, Melanie ile 

ilgilenmektedir ve onu kız karde"inin do!um gününe davet etmektedir. Anne de 

Melanie’den ho"lanmaktadır. Mitch’in ilgisinin farkındadır ve bu nedenle, telefon 

konu"masından rahatsız olur. Sahnedeki plan hala alan derinli!indedir, ancak Anne’in 

rahatsızlı!ının yava" yava" artmasıyla birlikte, kıskançlı!ının davranı"larında 

belirginle"ti!i bir anda, plan de!i"ir ve “açı-kar"ı açı” ya geçilir. Melanie’nin, Mitch’in 

parti teklifini kabul etti!i anda ise Anne’in yüzündeki kızgınlık oldukça belirgin bir hal 

almı"tır ve görüntüde sadece onu görürüz. Mainar’a göre bu sahnede yönetmenin 

anlatmak istedi!i "ey, Anne’nin kızgınlı!ıdır. Hitchcock, bu kızgınlı!ı alan derinli!inde, 

                                                
200 Robert Stam, Robery Burgoyne ve Sandy Flitterman Lewis, New Vocabularies in Film Semiotics, 1. Basım,  
London: Routledge, 1992, s. 89. 
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Anne’in arka planda oldu!u görüntüde verseydi, Anne’in bakı"ı ve duygusal durumu 

etkisini yitirecektir. Bu nedenle Anne’e odaklanılmı" ve bir anlamda izole edilmi"tir201.  

François Jost, odaklanma kavramının sinemada, öykü ve romandaki 

kullanımından farklı olarak ele alınması gerekti!i üzerinde durmu" ve sinemada 

odaklanma kavramının 3 farklı kipte incelenmesi gerekti!ini belirtmi"tir:  

1.Dı"sal Odaklanma 

2.#çsel Odaklanma 

3.Seyircisel Odaklanma202. 

 

Dı"sal Odaklanma, film anlatısı içerisindeki herhangi bir karaktere ait olmayan 

odaklanma biçimidir. Öznel yorumların dı"arıda bırakıldı!ı bu odaklanma biçiminde, 

karakterlerin ne dü"ündü!ü ya da ne bildi!ine dair herhangi bir bilgi verilmez. 

Kameranın i"levi sadece karakterlerin davranı"larını dı"arıdan göründü!ü gibi 

yansıtmaktır. Kameranın konumlandı!ı noktanın yarataca!ı yarı sübjektiflik dı"ında, bu 

odaklanma türü tamamen dı"saldır203. Dı"sal odaklanma karakteri dı"arıda bırakan bir 

anlatı formu oldu!undan, seyirci karakterden daha fazla bilgiye sahip de!ildir, kimi kez 

bu bilgi karakterin sahip oldu!undan bile azdır. Sadece eyleyenlerin davranı"ları 

üzerinden bilgi edinildi!i için A.Gaudreault ve Jost, dı" odaklanmanın kullanıldı!ı 

anlatı türünü “davranı"çı anlatı” olarak tanımlamı"lardır204. Bu odaklanmada, film 

anlatısının içinde yer alan bir karakterin de!il de, daha dı"arıdan birinin gözüyle 

odaklanma söz konusudur. Odaklanma, dramatik etki yaratmak isteme arzusuyla ili"kili 

oldu!undan, izleyiciler için ortak sosyal ve kültürel anlamlar ifade eden olayların 

anlatıldı!ı filmlerde, özel bir dramatik etki yaratılmak istenmiyorsa bu odaklanma türü 

tercih edilir.  

Jost’un ikinci odaklanma biçimi olarak tanımladı!ı içsel odaklanma, tümüyle 

öznelli!e dayalı bir odaklanma biçimidir. Bu odaklanma biçiminde bakı" açısı 

                                                
201 Luis M. Garcia Mainar, “Auto-Focalisation in Film Narrative”, Atlantis Journal, No: XV 1-2, (May-November 
1993), ss. 156-157.  
202 Smelik, s. 71.  
203 Sözen,  s. 584.  
204 Günde", s. 66.   
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çekimlerine sık yer verilir205. !çsel odaklanmanın anlatı ve seyirci için en önemli etkisi, 

filmsel anlatının odaklanan karakterin bildikleriyle sınırlandırılmasıdır. Bu da 

yönetmenin niyetiyle birebir ba"lantılıdır ku#kusuz. Yönetmen, seyircide nasıl bir 

izlenim uyandırmak ya da etki bırakmak istiyorsa ona göre karakterlerini seçer, 

ardından film anlatısında anlatmak istedi"i öyküyü kimin oda"ından yansıtırsa daha 

etkili olaca"ına karar verir. Örne"in 2005 yılı yapımı Babam ve O!lum filminde 

yönetmen Ça"an Irmak, filmin dramatik etkisini arttırmak adına filmin küçük çocuk 

karakteri Deniz’in içsel odaklanmasına sık sık yer vermi#tir.  Filmin gerçek dünyasının 

yanı sıra Deniz’in hayal dünyasına sıklıkla yer verilmesi; film öyküsünün konu edindi"i 

trajik olayların Deniz’in öznelli"inden anlatılması, bu yolla onun odaklanmasına 

ba#vurulması filmin dramatik etkisini fazlasıyla artırmı#tır. Filmin en dramatik 

sahnelerinde sık sık içsel odaklanmaya ba#vurulmu#tur. Örne"in filmin en dramatik 

sahnelerinden biri olan Deniz’in babasıyla hayali kar#ıla#ma sahnesini ele alalım: 

Filmsel gerçeklik içinde böyle bir olay ya#anmı# olmamasına ra"men, seyirciye bu olay 

içsel odaklanma yoluyla Deniz’in hayali olarak sunulmu#tur (bk. $ekil 3). Bir 

çocu"unun babasını kaybetmesinin trajikli"inin acısı, ya#anan trajedinin öznesi olan 

çocu"un gözünden anlatılarak kat kat arttırılmı#tır. Bu içsel odaklanmanın yarattı"ı 

etkiyi gösteren önemli bir örnektir. Babam ve O!lum filminde görülen odaklanmanın 

yarattı"ı bu duygusallık, aynı zamanda yukarıda görü#lerine yer verilen Mainar’ın 

görü#lerini destekler niteliktedir.  

 

 
 

!ekil 3: Babam ve O!lum filminden içsel odaklanma örnekleri 

                                                
205 Sözen, s. 585.  
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!çsel odaklanma sinemasal anlatıda a"a#ıdaki biçimlerde görülebilir:   

1. Sabit Odaklanma 

2. De#i"ken Odaklanma 

3. Ço#ul Odaklanma206. 

 
Sabit odaklanmada anlatıda sadece tek bir karakterin odaklanmasına yer verilir.  

Çalı"ma içerisinde daha önce de de#inilen Lady in The Lake filmi sabit odaklanma için 

verilebilecek örneklerden biridir. Filmin öyküsü Phillip Marlowe karakterinin gözünden 

ve onun odaklanması yoluyla anlatılmaktadır. Filmdeki içsel odaklanma sadece Philip 

Marlowe’a ait oldu#u ve onun dı"ında bir ba"ka karakterin odaklanmasına yer 

verilmedi#i için burada görülen odaklanma türü sabit odaklanmadır.  

De#i"ken odaklanmada ise filmin içsel oda#ı birden fazla karakter tarafından 

üstlenilir, seyirci filmi birçok karakterin içsel odaklanması yoluyla izler. !çsel 

odaklanmanın en sık rastlanılan türü budur. Burgoyne, bu odaklanma biçimini yine 

Godfather filminden verdi#i bir örnekle açıklar207: Filmin dü#ün sahnesinde ba"arılı ve 

yerinde kullanılan, anlatının etkisini güçlendirecek nitelikte de#i"ken odaklanmaya yer 

verilmi"tir. Bu sekansta odaklanma hızlı ve seri bir "ekilde bir gruptan di#erine geçer: 

!lk olarak Don Carleone’nin ofisindeki grubun odaklanmasına yer verilir. Ardından 

dı"arıda dü#ün davetlilerinin odaklanmasına geçtikten sonra yine seri bir "ekilde, 

otoparktaki FBI ajanlarının odaklanmasını görürüz. Bu sahnede odaklanma biçimi 

hiyerar"ik bir sıra gözetmeksizin, özgür ve de#i"ken bir biçimde yapılandırılmı"tır. 

Bireysel bir psikoloji ya da algılama de#il, tüm grupların olu"turdu#u sosyal etkile"im 

vurgulanmı"tır. Seyirci, de#i"ken odaklanma yoluyla ve bu odaklanma biçiminin 

kendine özgü olanaklarından yararlanarak dü#ün sahnesine tanıklık etmi" olur.  

Ço#ul odaklanma, içsel odaklanmanın en ilginç ve en az rastlanılan kullanım 

biçimidir. !çsel odaklanmanın bu türünde, seyirci aynı olayı birden fazla karakterin 

odaklanması yoluyla izler. De#i"ken odaklanmada da birden fazla karakterin oda#ına 

yer verilmesine kar"ın, ço#ul odaklanmanın en önemli farkı, farklı içsel odaklanmaların 

aynı olay üzerinden verilmesidir. Bunun için verilebilecek en iyi örnek 1950 yılı 

                                                
206 Sözen, s. 580.  
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yapımı, Akira Kurosawa’nın yönetti!i Rashomon isimli filmdir. E"iyle birlikte ormanda 

gezintiye çıktı!ı sırada saldırıya u!rayan bir samurayın ölümünün ardından, dört farklı 

ki"inin oda!ından, samurayın ölüm hikâyesi tekrarlanarak izleyiciye anlatılır. Her 

defasında aynı olay izlenir, ama dört farklı karakterin içsel odaklanmasının yarattı!ı 

öznelli!in farklılı!ıyla. Rashomon filmi, sinemasal anlatı tekni!i olan odaklanma ve 

anlatı metninin ili"kisini anlatan oldukça önemli bir örnektir. Yönetmen filmde 

insano!lunun gerçeklikle (ve dolayısıyla yalanla) olan ili"kisini dört farklı karakter 

üzerinden sorgulamı"tır. Bu sorgulama yapılırken, ya"anan tek gerçeklik, dört farklı 

karakterin oda!ından, dört farklı biçimde anlatılmı"tır. Yönetmenin niyeti açısından, 

ço!ul odaklanma yoluyla gerçekle"en içsel odaklanma, film için oldukça önemli ve 

ba"arıya ula"an bir tercih olmu"tur bu anlamda.  

Filmsel odaklanmanın son türü olan seyircisel odaklanmada ise, film 

öyküsünde yer verilen odaklanmanın filmdeki karakterlerden birine ait olmadı!ı 

görülür. Bu odaklanma türünün di!er önemli özelli!i, seyircinin filmdeki karakterlerden 

daha fazla bilgiye sahip olmasıdır. Bunu sa!lamanın yolu daha çok kamera hareketleri 

ya da montaj teknikleri yardımıyla seyirciye karakterle ilgili, onun henüz bilmedi!i bir 

durum gösterilmesidir208. Birçok filmde kar"ıla"ılan, paralel montaj tekni!iyle sunulan 

anlatılar, ya da karakterin görü" açısı içinde olmayan ama izleyicinin görebildi!i olaylar 

seyircisel odaklanma örne!idir. Bu odaklanma türüyle ilgili son dönem Türk 

sinemasından örnek vermek gerekirse, 2009 yapımı, #lksen Ba"arır’ın yönetti!i Ba!ka 

Dilde A!k isimli filme bakılabilir. Film, sa!ır bir genç erkek ile genç bir kadının a"k 

ili"kisini ve bu a"kın çıkmazlarını anlatmaktadır. Anlatının konusu olan bu a"k 

öyküsünde, özde"le"meyi güçlendirmek ve seyirciyi bu a"k ili"kisinin içine daha çok 

çekebilmek için yönetmen bazı yerlerde seyircisel odaklanmayı tercih etmi"tir. Bununla 

ilgili iki örnek verilebilir, ilki filmsel anlatıyı olu"turan öykünün giri" kısmında görülür: 

Filmin ana karakterleri ve aynı zamanda daha sonra sevgili olacak olan Zeynep ve Onur 

bir partide tanı"ırlar, Onur’un sa!ır oldu!unun bilgisi seyirciye filmin ba"ında 

verilmi"tir, ancak Zeynep bunu bilmemektedir. Onur ve Zeynep’in barda geçen bu 

sahnesinde seyircisel odaklanma söz konusudur. Seyirci, Onur’un sa!ır oldu!unu da 

bilir, Zeynep’in bunu henüz bilmedi!ini de. Bu daha filmin ba"ında, izleyicinin birazdan 

                                                
208 Smelik, s. 71.  
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geli!ecek olaylarla ilgili merak duymasını sa"lamanın etkileyici yollarından biri 

olmu!tur. Bu yolla, izleyici aynı zamanda kendisini ayrıcalıklı da hisseder.  

Bir di"er örnek de emniyette geçen sahnedir. Zeynep ve Onur bir grupla 

birlikte yaptıkları basın açıklamasının ardından gözaltına alınmı! ve emniyete sorguya 

götürülmü!lerdir. Olayı ö"renen Zeynep’in ailesi emniyete gelir ve sorgusu tamamlanan 

kızları Zeynep’i alıp götürmek isterler. Ancak Zeynep itiraz eder, çünkü sevgilisi 

Onur’un hala gözaltında oldu"unu ve o serbest bırakılmadan gitmeyece"ini söyler. 

Annesi Zeynep’e Onur’un serbest bırakıldı"ını ve gitti"ini söyler. Kendisini 

beklemeden gitmi! oldu"u için Onur’la ilgili hayal kırıklı"ı ya!ayan Zeynep ailesine 

itiraz etmekten vazgeçer ve onlarla çıkar. Zeynep ve ailesi kapıdan çıkarken, emniyet 

koridorunda Onur’u sorgu odasına sokulurken görürüz. Zeynep’in sırtı dönük oldu"u 

için Onur’u göremez, Onur dilsiz oldu"undan Zeynep’e seslenemez, sadece çaresizce 

arkasından bakar. Bu izleyici için olu!turulmu! bir açıdır. Dolayısıyla, seyirci 

Zeynep’ten daha fazla ve oldukça önemli bir bilgiye sahip olur. Zeynep sevgilisinin 

kendisini önemsemeden çıkıp gitti"ini sanmaktadır, oysa izleyiciyi asıl gerçe"i bilir: 

Annesi Zeynep’e yalan söylemi!tir ve Onur hala emniyette sorgudadır. Bu seyircisel 

odaklanma, izleyici için ba!ka bir anlam da ifade eder: Durumun trajikli"inden dolayı 

üzülürler, seyirci Zeynep ve Onur arasındaki a!k ili!kisinin bir parçasıdır artık. Anlatıda 

kullanılan bu tercih, dramatik etki ve izleyicinin ya!adı"ı özde!le!menin dozunu 

attırmak anlamında oldukça etkili olur. (bk. #ekil 4).   

 
!ekil 4: Ba!ka Dilde A!k filminden seyircisel odaklanma örne"i 

Tüm bu örneklerden anla!ılaca"ı üzere sinemasal odaklanma, film metni ile 

izleyici arasında kurulan ili!kiyi ve mesafeyi belirleyen oldukça önemli bir kavramdır. 

Senarist ya da yönetmen hikâyeyi kimin oda"ından sunmak istiyorsa, film anlatısı bu 

do"rultuda düzenlenir. Seyircinin bildikleri ya da hissettikleri de buna paralel olarak 
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!ekillenir. Bu çalı!ma için odaklanma olgusunun önemi, sinemada erkek egemen 

söylemin olu!turulmasında oldukça belirleyici bir ö"e olmasından kaynaklanmaktadır. 

Yönetmenin hangi niyetlerle, hangi karakterin odaklanmasına yer verdi"i ya da bu 

odaklanma aracılı"ıyla sunulan dünyanın izleyiciler için nasıl bir cinsiyetçi söylem 

ifade etti"inin saptanması, bu anlamda oldukça önem ta!ımaktadır. Türk sinemasında, 

birçok filmde, anlatıcı karakterler olarak seçilen ki!iler, erkek egemen zihniyetin 

ta!ıyıcısı olmu!lar ve filmsel anlatıda bu i!levlerini sürdürmü!lerdir. Son bölümde 

yapılacak Üç Maymun filminin sinemasal anlatı analizinde odaklanmanın bu i!levleri 

göz önünde bulundurularak, cinsiyetçi söylemle olan ili!kisi irdelenecektir.  

 3.2.4. Sinemasal Söylemin Bile!enleri 

Sinemasal söylem, bir sinema filminin çözümlenmesinde filmin anlatı yapısı 

gibi oldukça önemli, temel de"erlendirme kriterlerinden biridir. Genette, 1972 yılında 

yazmı! oldu"u Discours du récit (Anlatı Söylemi) isimli yapıtında edebi anlatıyı 

incelerken  “ne anlatıldı"ı” ve “nasıl anlatıldı"ı” arasında önemli bir ayrım oldu"una 

dikkat çekmi! ve anlatılanın öykü, nasıl anlatıldı"ının ise söyleme kar!ılık geldi"ini 

belirtmi!tir209. Genette’nin bu kavramı ortaya koymasının ardından kısa bir süre sonra,  

söylem kavramı sinema çalı!maları içinde ele alınmaya ba!lanmı!tır.  

Etkili !leti"im Terimleri isimli yapıtında Nüket Güz, Fransızca “discours” ve 

#ngilizce “discourse” kelimesinden dilimize çevrilen söylem kavramının Türkçe 

kar!ılı"ını “Tümce sınırlarını a"an, tümcelerin birbirine ba#lanması açısından ele 

alınan sözce”210 olarak açıklamı!tır. Güz’ün bu tanımından yola çıkarak sinemasal 

söylemi, her biri bir tümce niteli"ine sahip anlatı parçalarını birbirine ba"layan bir ö"e 

olarak yorumlayabiliriz.  

Sinemasal söylem konusunda çalı!malar yapan Seymour Chatman da yapısalcı 

kuramcıların anlatı analizine dayanarak,  her anlatının iki bölümü oldu"unu öne sürer. 

(bk. $ekil 5). Bunlardan ilki öykü, di"eri ise söylemdir. Öykü, eylemler ve olan 

bitenlerden olu!an içerik ya da olaylar zinciridir. Söylem ise ifade, yani içeri"in 

                                                
209 Reyhan Tutumlu, “Anlatı Bilimi Açısından Roman-Sinema Etkile!imi ve Bir Uygulama: Anayurt Oteli”, 
(Yayınlanmamı! Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve SBE, 2002), s. 15.  
210 Nüket Güz ve Di"erleri. Etkili "leti!im Terimleri. 1. Basım, #stanbul: #nkılâp Yay., 2002, s. 348.  
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aktarılma yoluna verilen addır. Yapılacak ayrımı belirtmenin en basit yolu öyküyü 

anlatının “ne”si, söylemi ise “nasıl”ı olarak adlandırmaktır211.  

          Eylemler 

 

 

  

 

     Olaylar   

              
       

          
Olan   
Bitenler 

       
  Öykü    
       
      Zaman/Uzam 
      
    Varlıklar   
Anlatı 
Metni       Karakterler 
      
      
       
       
  Söylem           

 

!ekil 5:  Chatman’ın anlatı ve söylem ö!elerini belirten "eması 

Tıpkı Chatman gibi, bir hikâyenin “nasıl”ının söyleme kar"ılık geldi!i bilgisini 

destekleyen bir ba"ka kuramcı da Robert Martinez’dir. Martinez, sinemada ideoloji ve 

söylem üzerine yaptı!ı çalı"mada anlatı ve söylem arasındaki ayrımı, 1942 yılı yapımı 

Michael Curtiz’in yönetmenli!ini yaptı!ı Casablanca filminden bir örnekle açıklar. 

Martinez’e göre filmi izleyen bir izleyiciye bu filmin konusu soruldu!unda, 2. Dünya 

Sava"ı sırasında Alman toplama kampından kaçıp Casablanca’ya gelen Victor Laszlo 

isimli örgüt liderinin, karısı Lisa ile birlikte ABD’ye gitme çabasının anlatıldı!ını 

söyleyecektir. Victor Laszlo ve karısının batıya gidebilmesinin tek yolu vardır, o da 

karısının eski sevgilisinin kendilerine yardım etmesi. Bu nedenle Laszlo, Liza ve Rick 

kendilerini bir a"k üçgeninin içinde bulurlar. Bu filmin öyküsüdür. Ancak söylem ise 

filmin dilidir, hikâyenin izleyiciyle ileti"im kurma biçimi, onu etkileme "eklidir. Filmin 

hangi sinematografik yollarla nasıl anlatılaca!ına karar vermek, filmin söylemini 

olu"turmaktır aynı zamanda. Örne!in: Richard (Rick) ve Victor’un kar"ılıklı konu"ma 

                                                
211 Chatman, Öykü ve Söylem: Filmde ve Kurmacada Anlatı Yapısı,  s. 17.  
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sahnesi: Bu sahnede konu!an Victor’dur, ancak yönetmen Victor’u çerçevenin uzak bir 

ucuna yerle!tirmi!tir, Rick çerçeve alanının büyük bir kısmını kaplamı!tır. Rick’in 

Victor kar!ısındaki hâkimiyetini, çerçeveleme biçimi de desteklemi!tir. Böylece 

yönetmen, hikâyeyi söylem yoluyla güçlendirmi!, vermek istedi"i etkiyi arttırtmı!tır212.  

Günde!, sinema söyleminin film metniyle olan ili!kisine vurgu yapar ve 

“filmsel metin, sinema dilinin düzgülerinden yararlanarak olu!turulan ve 

gerçekle!tirilen sinema söylemi birimidir” yorumunu yapar213. Bu tanımdan yola 

çıkarak Casablanca örne"ine geri dönecek oldu"umuzda, filmin söylemiyle yaratılan 

“Rick, Victor kar!ısında üstündür” cümlesinin, filmsel metni belirledi"ini görürüz. 

Burada göz ardı edilmemesi gereken önemli nokta,  filmsel metin ve sinema söyleminin 

kar!ılıklı olarak birbirlerini belirledi"i gerçe"idir.  

 Türk sinemasında kurmaca filmlerde anlatı yapısına de"indi"i çalı!masında 

Nilgün Abisel de sinemasal anlatının iki eksende incelenmesi gerekti"ini öne sürer: Ona 

göre sinemasal anlatılar, öykü/olay örgüsü ve söylem olarak iki ana eksenden 

olu!maktadır. Öykü karakterler ve bu karakterlerin bulundu"u uzamları kapsarken, 

söylem ise öykünün nasıl ifade edildi"iyle ilgilidir. Ba!ka bir ifadeyle söylem; ı!ık ve 

renk seçimleri, kamera kullanımı gibi birçok ö"enin nasıl bir araya getirildi"iyle ilgili 

önemli bir anlatı ö"esidir214. Abisel’in sözünü etti"i ö"eler, Chatman’a göre aynı 

zamanda filmsel esteti"i olu!turan ö"eler oldu"u için söylem, bir anlatı öyküsünü ortaya 

koymaya yarayan estetiksel nesne olarak da tanımlanabilir215.   

Burada görü!lerine yer verilmesi gereken bir di"er kuramcı Metz’dir. Metz 

sinemada anlatısallı"ı incelerken, söylemin var olma zorunlulu"uyla ilgili !u görü!e yer 

verir: Sinema filminde görüntülenen bir nesne ya da karakter, anlatısalla!tırılmak 

zorundadır. Örne"in bir ev görüntüsünün anlatıda “ev”i i!aret edebilmesi için söylem 

aracılı"ıyla onun anlatısalla!tırılması gerekmektedir. Yani bir anlamda müdahale ve 

                                                
212 Robert Martinez, “A Guide for Understanding the Concepts of  Discourse and Ideology in Cinema”, The 
University of North Carolina at Chapel Hıll. http://www.unc.edu/~rlmart/eng42/storydisc.html, (12 #ubat 2010).  
213 Günde!, s. 42.  
214 Abisel, Türk Sineması Üzerine Yazılar, s. 205.  
215 Chatman, Öykü ve Söylem: Filmde ve Kurmacada Anlatı Yapısı, s. 24.  
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dönü!üm gerekmektedir. Bu dönü!ümün gerçekle!mesini sa"layan unsurlar da söyleme 

i!aret etmektedir216.  

Bu konuda çalı!malar yapan bir di"er kuramcı olan Branigan da, söylem 

kelimesini “metinsel sistem tarafından yayılan bütünsel anlam” olarak tanımlamı!tır217. 

O halde söylemin bile!enlerini incelemek için, film metninin bütünsel anlamını 

olu!turan ö"elere ba!vurmak gerekir. Film söyleminin nasıl yapılandırıldı"ı ancak bu 

yolla çözümlenebilir çünkü. Bu noktada sinematografik araçları incelemek 

gerekmektedir. Çünkü bir film öyküsü, sinemanın do"ası gere"i görüntüler üzerinden 

kurulmaktadır ve Yuriy M. Lotman’ın da belirtti"i gibi “Sinematografik anlam, yalnız 

film dilinin araçlarıyla dı!a vurulan bir anlamdır ve bu araçlar dı!ında gerçekle!mesi 

olanaksızdır”218.  

Peki, sinema söylemi nasıl olu!turulur ve ö"eleri nelerdir? Nüket Güz, sinema 

söyleminin olu!turulmasının, uzun ve zor bir süreç oldu"undan söz eder: Bu süreç 

filmin çekimlerinden önce yazım a!amasında ba!lar, çekim sırasında devam eder. 

Filmin çekimi bitti"inde, söylemini olu!turma süreci henüz bitmemi!tir. Kurgu sırasında 

da söylem de"i!ir ya da yepyeni ö"eler eklenebilir. Ancak kurgu bittikten sonra bir 

filmin söylemi tam olarak olu!turulmu! sayılır. Bu, söylemin filmin her sürecinde 

yeniden biçimlendirilip, geli!tirilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu sürecin do"asıyla 

ilgili Güz’ün yorumu dikkat çekicidir: “Sinema söyleminin ayırıcı özelliklerini bir 

dizelge içerisinde sıralayabilece"imizi dü!ündü"ümüzde, söz konusu dizelgenin ancak 

ve ancak açık bir dizelge özelli"i ta!ıyabilece"ini, gerçekte sinema söyleminin kendine 

özgü devingenli"inin de buradan geldi"ini söyleyebiliriz” 219. 

Yukarıda yer verilen görü!leri de"erlendirdi"imizde, sinema söyleminin bir 

film metninin biçimlendirilme süreci/araçları oldu"unu iddia edebiliriz. Sinemasal 

söylemin ö"elerinin ne oldu"u sorusuna geri döndü"ümüzdeyse, film metnini 

biçimlendirme süreci görsel-i!itsel ö"eler aracılı"ıyla gerçekle!tirdi"inden, sinemasal 

söylem ö"eleri olarak da bunların incelenmesi gerekti"ini dü!ünüyoruz. #imdiye kadar 

                                                
216 Uysal, s. 25.  
217 Branigan, s. 2.  
218 Yuriy M. Lotman, Sinema Esteti!inin Sorunları, O"uz Özgül (çev.), 2. Basım, Ankara: Öteki Yay.,1999,s. 71.  
219 Nüket Güz, Göstergebilim Dersleri, (Yayınlanmamı! doktora programı ço"altılmı! ders notları), Aktaran: 
Günde!, s.43. 
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görü!lerine ba!vurulan kuramcıların sınıflandırmalarından da yararlanarak, bu ö"eleri 

Kamera Hareketleri, Plan Seçimleri, Kameranın Mesafesi ve Açısı, Aydınlatma, Renk, 

Ses ve Kurgu ba!lıklarında inceleyece"iz.!

3.2.4.1.Kamera Hareketleri   

Seçil Büker, Sinemada Anlam Yaratma isimli eserinde sinema ve gerçek 

arasındaki ayrıma de"inir ve Pier Paola Pasolini’nin a!a"ıdaki görü!lerine yer verir: 

“Sinema gerçe!i gerçekle anlatan bir sanat. Öyleyse "u sorulabilir: Sinema ve gerçek 

arasındaki ayrım ne?… Sinema beni her zaman gerçe!in tam ortasında kalmaya 

zorluyor: Film çekerken gerçe!in içindeyim, a!açların, insanların arasında…”220. 

Ardından !u soruyla devam eder, “Bir filmin gerçeklikle olan mesafesini koruyan "ey 

nedir?”221. Bir filmin gerçekle olan mesafesini korumasının ya da bu gerçe"i kendi 

yapısı içerisinde bir ba!ka gerçe"e ya da imgeye dönü!türmesinin araçları, sinemasal 

söylemin de araçlarıdır aynı zamanda.  Çünkü gerçeklik- filmsel gerçeklik ve bu filmsel 

gerçekli"in anlamlandırması sürecinde rol oynayan en önemli ö"eler, sinemasal 

söylemin bile!enleridir.  

Metz, sinema söylemiyle ilgili “Sinema do!ası gere!i dünyayı söyleme 

dönü"türür” ifadesini kullanmı!tır222. Pasolini’nin vurguladı"ı ve Metz’in de 

tanımladı"ı gibi gerçeklik, sinema aracılılı"ıyla yeni bir gerçekli"e dönü!türülür. Bu bir 

anlamda çevremizde bildi"imiz, gördü"ümüz ve deneyimledi"imiz dünyanın, yeni bir 

görüntü ve anlama büründürülmesidir. Blain Brown’a göre “hareketle yazı yazmak” 

anlamına da gelen sinematografi basit bir görüntüleme i!inin çok daha ötesinde, filmin 

içeri"ine anlam ve alt metin katmanları eklemeye yarayan yöntemlerin tümüdür223.   

Sinematografinin film söylemi üzerindeki etkisinin önemine dair Brown’un 

görü!lerini destekleyen bir ba!ka kuramcı da Tom Gunning’dir. Gunning, sinemasal 

anlatı söylemi üzerine yazdı"ı makalede sinemasal söylem için “Filmin asıl metnini 

                                                
220 Seçil Büker, Sinemada Anlam Yaratma, 1. Basım, #stanbul: Hayalbaz, 2010, s. 51.  
221 Büker, Sinemada Anlam Yaratma, s. 51. 
222 Büker, Sinemada Anlam Yaratma, s. 82.  
223 Blain Brown, Sinematografi: Kuram ve Uygulama, Selçuk Taylaner (çev.), 2. Basım, #stanbul: Hil Yayınları, 
2008, s. viii. 
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temsil eden görsel yapılanma” tanımını kullanmı! ve hiçbir film anlatısının, anlatı 

söylemi olmadan var olamayaca"ını iddia etmi!tir224.  

Kamera hareketleri, bir filmin sinematografisinin en önemli araçlarından 

biridir. Çünkü izleyiciye, hangi görüntünün hangi üslupla gösterilece"i bu a!amada 

belirlenir. Sinemanın ilk yıllarında yönetmenlerin kameraya diledi"i gibi yön ve hız 

vermesi ve kamera hareketlerini diledikleri gibi kullanması çok olanaklı olamamı!tır. 

Örne"in !imdiki olanaklarla oldukça kolayla!an kaydırma hareketinin yapılması o 

zamanlar oldukça zordur: Bir kaydırma arabasına kamera yerle!tirmek suretiyle 

gerçekle!tirilen bu eylem için birçok ki!inin çalı!ması gerekmi! ve bu film 

yapımcılarını ekonomik anlamda zorlamı!tır. Maddi nedenlerden kaynaklanan teknik 

olanaksızlıklar dı!ında bir di"er önemli neden, ilk sinemacıların, kamera hareketlerinin 

anlatının do"allı"ını bozdu"unu dü!ünmeleridir. Bu iki nedenle sinemanın ilk yıllarında 

kamera hareketleri çok fazla tercih edilmemi!tir225. Ancak belirli bir süre sonra, hem 

yapım olanaklarının artması, hem teknolojik geli!melerin sa"ladı"ı kolaylıklar, hem de 

sinemada yeni biçimsel anlayı!ların geli!mesine paralel olarak kamera hareketleri 

sinemada film biçiminin en önemli ö"elerinden biri olmu!tur.  

Her biri özel bir etkiye sahip olan kamera hareketleri Pan, Tilt,  Kaydırma, 

Vinç ve Zoom olmak üzere sınıflandırılır226. Pan, kameranın yatay eksende mekânı 

görüntülemesine verilen isimdir. #zleyici için bu hareketin kar!ılı"ı, kameranın kafasını 

sa"a ya da sola çeviriyormu! gibi bir his uyandırmasıdır. Tilt ise kameranın dikey 

eksende, görüntü üzerinde yukarıdan a!a"ı ya da a!a"ıdan yukarıya do"ru hareket 

etmesine verilen isimdir. Tilt hareketi aynı zamanda görüntüde yer alan mekân,  nesne 

ya da karakterin yüksekli"iyle ilgili de vurgu yapar227. Tilt hareketinin sinemada sık 

kullanım biçimlerinden biri, zincirleme geçi! yoluyla mekân de"i!ikli"inin 

betimlenmesinde kullanılmasıdır. Örne"in kamera a!a"ı do"ru tilt hareketi yaparak 

denizi gösterir, bu sırada zincirleme geçi! yoluyla bir ba!ka deniz görüntüsüne geçilir. 

Kamera tilt hareketini tamamlayıp yukarı do"ru çıktı"ında, bu kez ba!ka bir mekâna 

                                                
224 Tom Gunning, D.W. Griffith, The Origins of American Narrative Film, Urbana: University of Illinois Press, 
1991, s. 21.  
225 Büker, Sinemada Anlam Yaratma ss. 82-83.  
226 Bordwell ve Thompson, s. 195.  
227 Monaco, s. 193.  
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geçilmi!tir. Tilt, bu tür mekân de"i!ikli"ini belirtmede sık kullanılan kamera 

hareketlerinden biridir228. Pan ve tilt hareketi çalı!ma içerisinde daha önce de"inilen 

öznel bakı! açısı çekimlerinde sık kullanılan bir kamera hareketidir. Bu konuyla ilgili 

verilen M.A.S.H. dizisi örne"i ya da Lady in The Lake filminde de görüldü"ü gibi, 

kamera insan gözüyle aynı i!levi görmü!,  tıpkı bir insanın kafasını sa"a sola ya da 

yukarı a!a"ı çevirmesi gibi bir his uyandıracak !ekilde, pan ve tilt hareketleri yo"un 

olarak kullanılmı!tır.  

Kaydırma hareketi, pan ve tilt gibi kameranın sabit de"il, yer de"i!tirerek 

yaptı"ı hareketlerden biridir. #aryo çekimi ya da dolly adı da verilen bu harekette 

kamera bir zemin üzerinde ileri, geri, sa"a, sola, dairesel, diyagonal vs biçimlerinde 

kayar. Kaydırma hareketinin en etkili kullanımı yan yana ve paralel kaydırmadır. Yan 

yana ve paralel izleme, plana en fazla enerji kazandıran kaydırma biçimleridir229. 

Kaydırma hareketi sahneye hareket katan bir biçim oldu"undan, hareketli sahnelerde, 

örne"in takip sahnelerinde sık kullanılan bir kamera hareketidir. Yönetmenin bir 

sahnede yükselen ritim ve heyecan duygusunu vermek istedi"i zamanlarda da bu 

harekete sık ba!vurulmaktadır. Dura"an çerçevelere göre çok daha fazla teknik olana"ı 

barındırdı"ından, bu hareketin sık kullanılması ola"an bir tercihtir.  

Vinç çekimi, kaydırma hareketi gibi hareketli bir çekim biçimi olup, kaydırma 

hareketinden farklı olarak kamera bu kez mekanik bir kola ba"lıdır. Craine adı da 

verilen bu harekette, kamera de"i!en özelliklere sahip vinç kolları aracılı"ıyla yukarı-

a!a"ı, ileri-geri hareket edebilmektedir. Helikopter ve uçak çekimleri de bu çekim 

türünün di"er çe!itleridir230. Hareket olana"ı ve alternatifi en fazla olan kamera hareketi 

oldu"undan sık sık tercih edilmektedir. Özellikle aksiyon türüne ait filmlerde, ihti!amlı 

görüntüler yaratılmak istendi"inde bu harekete sıkça ba!vurulmaktadır.  

Kamera hareketlerinin sonuncusu olan zoom, sinema esteti"i anlamında 

kullanımı tartı!malı olan bir kamera hareketidir. Kaydırma hareketinin alternatifi gibi 

algılansa da, bu hareket sadece optik bir kaydırma hareketidir, çünkü bu harekette 

                                                
228 Joseph V. Mascelli, Sinemanın 5 Temel Ö!esi, Hakan Gürses (çev.), 1. Basım, $stanbul: $mge Yay., 2002, s. 147.   
229 Brown, s. 79.  
230 Bordwell ve Thompson, s. 195. 
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sadece kamera objektifi optik olarak ileri geri hareket etmektedir231. Monaco’ya göre bu 

hareketin etkisi güçlü bir biçimde uzakla!tırıcıdır. Çünkü objeye ya da karaktere, 

fiziksel anlamda yakınla!madan gerçekle!en bu hareket, filmi izleyen izleyici gerçekte 

böyle bir görü! deneyimine sahip olmadı"ından, kafa karı!tırıcıdır232. Bugün artık en 

basit el kameralarının bile sahip oldu"u zoom özelli"i, özellikle amatör film 

yönetmenleri tarafından sıkça kullanılan bir hareket olsa da,  sinema esteti"i açısından 

dikkatli kullanılması gereken bir harekettir.  

Yukarıda sayılan tüm biçimler aracılı"ıyla gerçekle!en kameranın hareketli 

kullanımı, bazı sinema kuramcıları tarafından ele!tirel bir yakla!ıma tabi tutulmu! ve 

dura"an kamera hareketlerine göre, devingen kamera hareketlerinin daha az etik oldu"u 

öne sürülmü!tür. Bunun nedeni olarak da devingen kamera hareketlerinin ilgiyi 

konudan çok görselli"e ve onun arkasındaki yaratıcılara (yönetmen, görüntü yönetmeni) 

yöneltti"i iddia edilmi! ve kamera hareketlerinin olabildi"ince az devingen olması 

gerekti"i öne sürülmü!tür233. Ancak film, içine yönetmenini de dâhil eden bir estetik 

anlatı sürecidir ve yönetmenin vurgusunun bu anlamda hissedilmesinin ya da ön plana 

çıkmasının sinema esteti"i anlamında bir sorun olmadı"ı kanısındayız. Sinema, adından 

da anla!ılaca"ı gibi hareketli görüntü sanatıdır, dolayısıyla bu anlamda her türlü 

sinematografik uygulama ya da estetik çabanın - anlatıdan yoksun bir sinematografi 

olmadı"ı sürece- anlatıyı zenginle!tirece"i fikrindeyiz.   

3.2.4.2. Plan Seçimleri, Kameranın Mesafesi ve Açısı 

Sinematografinin kamera hareketleri gibi önemli olan bir di"er önemli ö"esi 

plan seçimleri ya da ba!ka bir deyi!le çekim ölçekleridir. Çekim ölçeklerinin ne 

oldu"unun anla!ılabilmesi için kar!ılı"ının açıklanması gereken temel kavram 

“çekim”dir. Çekim, film çekimi sırasında kesintisiz olan tek görüntüye verilen 

isimdir234. Ba!ka bir deyi!le motor ve stop arasındaki görüntüye verilen isimdir çekim.  

Çekim ölçekleri ise filmde yer alan sahneleri olu!turan çekimlerde, kameranın 

konumunu belirten ana kavramdır. Çekim ölçeklerinin düzenlenmesi yönetmenin 
                                                
231 Levend Kılıç, Görüntü Esteti!i, 1. Basım, #stanbul: Yapı Kredi Yayıncılık, 1994, s. 90.  
232 Monaco, s. 197.  
233 Monaco, s. 197.  
234 Bordwell ve Thompson, s. 478.  
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tasarrufu ve iste!inde gerçekle"ir. Yönetmen, istedi!i etkiyi en iyi yaratacak ya da 

anlatmak istedi!i görüntüyü betimleyebilecek en iyi ölçe!i belirler ve görüntü 

yönetmeninin yardımıyla istenen çekim ölçekleri uygulanır.   

En temel çekim ölçeklerini genel çekim, boy çekim, orta çekim ve yakın çekim 

olarak sınıflamak mümkündür. Genel çekim, daha çok izleyiciye konunun geçti!i 

mekânı tanıtmak amaçlı kullanılan bir çekim ölçe!idir. Kameranın olay ya da mekânla 

kurdu!u mesafeye ba!lı olarak genel çekim, a"ırı genel çekim ya da orta genel çekim 

olarak da kullanılabilmektedir235. Genellikle filmin, ço!u kez de sahnelerin ba"ında 

kullanılan genel çekimi yönetmenin kullanma amacı, izleyiciye birazdan geli"ecek olay, 

mekân ve ki"ilerle ilgili bilgi vermektir. Genellikle rahat bir kompozisyona sahip olan 

genel çekimler, oyunculara mekânı kullanma anlamında olanak sa!larlar. Mekânın 

boyutlarını da vurguladıkları için derinli!e sahip olan geni" çekimler, bu özelli!i 

nedeniyle filmlerde sık tercih edilirler236. A"a!ıda 2009 yılı yapımı, Ya!mur ve Durul 

Taylan’ın yönetti!i, son dönem Türk sinemasının önemli örneklerinden biri olan Vavien 

filminden genel çekim örnekleri yer almaktadır. (bk. #ekil 6). 

 
!ekil 6: Vavien filminden genel çekim örnekleri  

 

                                                
235 Bordwell ve Thompson, s. 190. 
236 Mascelli, s. 29.  
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Genel çekimin kullanımı, izleyicinin bütünlük algısını olu!turabilmesi 

açısından önem ta!ımaktadır. Aksiyon içeren filmlerde genel çekime sık ba!vurulur, 

çünkü izleyici olayın bütününü görmek ister. Sava! filmlerinde, çatı!ma sahnelerinde de 

sık sık genel çekime ba!vurulur. Örne"in 1995 yılı yapımı, Mel Gibson’un yönetti"i bir 

epik drama olan Brave Heart (Cesur Yürek) filminin me!hur çatı!ma sahnesi, ya da 

Peter Jackson’un yönetmenli"ini yaptı"ı The Lord Of The Rings (Yüzüklerin Efendisi) 

serisinde birçok kez,  genel çekimin etkileyici kullanımlarını görmek mümkündür.  

Boy çekim ise ister mekân ister karakter olsun, objeyi bütünüyle çevreleyen 

çekimdir. Örne"in obje bir otomobil ise otomobilin bütünü gösterilir. Genel çekim gibi 

boy çekiminde de çevre mekân özellikleri çerçeve içinde belirgin ve önemlidir.         

(bk. #ekil 7). 

 
!ekil 7: Vavien filminden boy çekim örne"i  

Orta çekim, herhangi bir özel ayrıntıya odaklanılmadan, ancak geni! plandan 

daha yakın olarak, mekân ve karakterlere yakınla!ılmı! olan çekim biçimidir. Bu çekim 

biçiminde karakter ya da objeler tümüyle gösterilmez, genelde bellerinden ya da 

dizlerinden itibaren gösterilir (bk.#ekil 8). 

 
!ekil 8: Vavien filminden orta çekim örne"i  
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Bel plan, gö!üs ve omuz plan da orta çekimin içinde sınıflandırılırlar. Bel 

planda karakterin belden yukarısı, gö!üs planda ise gö!üsten yukarısı gösterilir. Yine 

bir di!er orta çekim türü boyun planda da boyundan yukarısı gösterilir237. (bk."ekil 9). 

 
!ekil 9: Vavien filminden orta çekim örnekleri  

Yakın çekim ise karakterin sadece ba#ının, ellerinin, yüzünün yani vücudunun 

belirli bir bölümünün oldukça yakınla#ılmı# olarak çekildi!i biçimdir. Nesneler için de 

aynı mesafede çekim yapıldı!ında, yakın çekimden söz etmek mümkündür. Ayrıntı 

çekim olarak da tanımlanan a#ırı yakın çekimde, karakterin vücudunun bir kısmı 

oldukça ince ayrıntılarıyla görüntülenir. Ya da bir obje ba!lı oldu!u mekândan 

soyutlanarak büyütülmü# bir halde ayrıntılarıyla sunulur238.(bk. "ekil 10). 

 
!ekil 10: Vavien filminden yakın çekim örnekleri  

Kameranın mesafesi dı#ında önemli olan bir di!er ö!e de kameranın açısıdır. 

Kamera açısı, izleyicinin mizansen, karakter ya da objeye hangi açıdan baktı!ıyla ilgili 

bir kavram olup, genel olarak 3 tür sınıflandırma söz konusudur:   

• Kar#ıdan açı ya da ba#ka bir deyi#le Göz seviyesi  

• Alt açı  

• Üst açı239. 

 

                                                
237 Brown, s. 16.  
238 Bordwell ve Thompson, s. 191.  
239 Kılıç, s.86.  
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Kar!ıdan açı genellikle en çok kullanılan açı biçimdir. Kamera göz 

seviyesinde, mizansenin tam kar!ı hizasına yerle!tirilmi! gibidir. Dramatik etkinin 

oldukça az oldu"u bu açıda, açı tercihinden dolayı izleyici özel bir psikolojik etki 

altında kalmaz. Dramatik etki, mizansenin içinde gerçekle!en olaylar sonucu 

gerçekle!ir240. Yönetmen izleyicide herhangi bir duygu ya da özel bir psikolojik etki 

yaratmak istemedi"inde bu açıyı tercih eder. Yani daha çok nesnelli"in söz konusu 

oldu"u durumlarda geçerlidir. Bu açı, bir filmde en sık kullanılan kamera açısıdır.      

(bk. #ekil 11). 

 
!ekil 11: Vavien filminden kar!ı açı örne"i  

Alt açı ise, görüntünün izleyiciye egemen oldu"u, kameranın karakter, nesne 

ya da mekâna a!a"ıdan yukarıya do"ru baktı"ı açı biçimidir241. Bu, görüntüde olan !eyi 

yücelten bir açı biçimidir. Örne"in, a!a"ıda verilen film karesinde alt açının 

kullanılmasının özel bir nedeni vardır. (bk. #ekil 12).  

 
!ekil 12: Vavien filminden alt açı örnekleri  

Yukarıdaki !ekilde yer alan kareler yine Vavien filminden, Vekil Hanım 

karakterinin evinde geçen bir sahneden alınmı!tır. Bu sahnede Vekil Hanım merdivenin 

üst tarafındadır ve merdivenin a!a"ısında bulunan Celil ve Sevilay’la konu!maktadır. Bu 

karenin alt açıdan çekilmesinin nedeni sadece Vekil Hanım’ın fiziksel olarak yukarıda 

olmasından dolayı de"ildir. Karede görülen Vekil Hanım karakteri, film içerisinde 

                                                
240 Kılıç, s.87.  
241 Kılıç, s.87. 
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sosyo-ekonomik hiyerar!i anlamında da üst konumdadır. Bu sahnede Vekil Hanım, Celil 

karakterinden “Vavien” denilen elektrik anahtar sistemini evine uygulamasını 

istemekte, ancak Celil bu sistemi bilmedi"ini anlatmaktadır. #!i elektrikçilik olan 

Celil’in, Vavien sistemini bilmemesi onun adına mahçup olunması gereken bir 

durumdur. Dolayısıyla Celil ve Sevilay sadece fiziksel olarak de"il, psikolojik olarak da 

“altta kalma, ezilme” duygusunu ya!adıkları için alt açı teknik bir açı olmasının yanı 

sıra,  karakterlerin psikolojik durumunu da destekleyen söylemsel bir ö"edir. Celil ve 

Sevilay’ın Vekil Hanım’a cevap verdi"i plan ise aynı mantık do"rultusunda, bu kez üst 

açıdan verilmi!tir. Çünkü bu kez Vekil Hanım onlara bakmaktadır, Celil ve Sevilay’ın 

psikolojisini en iyi anlatan açı üst açıdır.    

Üst açı ise görüntüde yer alan konu ya da karaktere yukarıdan bakıldı"ı bir açı 

biçimdir242. Bu açı biçiminde, alt açının tam tersi bir algı yaratılarak bu kez üst açıdan 

bakan yüceltilip, bakılan ise güçsüz ya da savunmasız kılınır (bk. $ekil 13). 

 
!ekil 13: Vavien filminden üst açı örnekleri  

 

Yukarıda örne"i verilen üst açının kullanıldı"ı planlarda, psikolojik etki olarak 

bakılan küçümsenir, ya da acıma duygusu uyanmasına sebep olur243.  

Ancak bazı sahnelerde, üst açıdan bakanın kim oldu"unu anlamak kolay 

olmayabilir. Bu belki izleyicidir, belki tanrı, belki de üst açıdan bakılanın kendisi! Bu 

belki de karakterin kendisine olan içsel bakı!ıdır. (bk. $ekil 14).  

                                                
242 Kılıç, s. 87.  
243 Mascelli, s.43. 
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!ekil 14: Vavien filminden ba!ka bir üst açı örne"i  

 

Yukarıdaki karede yer alan, dı!arıda piknik yapan ailenin, havanın giderek 

bozulmasına paralel olarak, gök gürültüsü kar!ısında verdikleri tepkiyi anlatan planın 

üst açıdan verilmesi de bu kullanıma dair iyi bir örnektir.  

Yukarıdaki örneklerin tümünde görüldü"ü gibi, gerek çekim ölçekleri gerekse 

de kamera açılarının her birinin kendine özgü anlamı ve kullanım amacı vardır. Her biri, 

Branigan’ın sözünü etti"i filmsel metnin anlamını bütünsel anlama ta!ıma sürecinde, 

anlam ta!ıyıcısı olma görevini üstlenirler. Bu nedenle tüm bunların yönetmen tarafından 

bilinçli bir !ekilde seçilmesi ve bir tutarlılı"a hizmet etmesi gerekti"i gibi, filmleri 

çözümleyecek ara!tırmacıların da bu dilin özelliklerini bilerek çözümleme yapması 

gerekmektedir.     

3.2.4.3.Film Tonunun Olu!turulması Açısından Aydınlatma ve Renk 

3.2.4.3.1.Aydınlatma 

Bir sinema filminde aydınlatmanın i!levi sinematografik anlamda iki !ekilde 

açıklanabilir: Fiziksel anlamda aydınlatmanın önemi nesnelerin form ve biçimsel 

özelliklerine dair bilgi vermek iken, psikolojik anlamda aydınlatma, dramatik etkiyle 

ilgili görev üstlenen önemli bir anlatım aracıdır244. Bu anlamda yönetmen, izleyicide 

yaratmak istedi"i algı ya da duyguyu yönlendirmek adına, aydınlatma araçlarını kendi 

tasarrufunda diledi"i gibi kullanabilir. Bu tasarruf kimi kez sinema karesinde yer alan 

bir karakter ya da bir nesneye vurgu yapmak olabildi"i gibi, kimi kez de anlatım 

                                                
244 Gülümser #avk Belkaya, Film Çözümlemede Temel Yakla"ımlar, 1. Basım, $stanbul: Der Yayınları, 2001, s. 
109.  
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olanaklarının elveri!sizli"i durumunda izleyicide sanal bir algı yaratmak için de 

kullanılabilir.   

Ünlü yönetmen Federico Fellini, sinemada ı!ı"ın kullanımının önemini 

belirtmek için “I!ık her !eydir, ideolojiyi, duyguyu, rengi, derinli"i, stili ifade eder. Yok 

edebilir, anlatabilir, tanımlayabilir. Do"ru ı!ık sayesinde en çirkin yüz, en aptalca ifade 

güzelli"ini ya da aklı gösterebilir” ifadesini kullanmı!tır245. Fellini’nin ba!ta 1973 

yılında yönetmi! oldu"u ve “En #yi Yabancı Film Akademi Ödülü” alan Amarcord 

olmak üzere, birçok filminde ı!ı"ın özel kullanımlarını ve ı!ı"ın film dramaturgisine 

olan katkısını görmek mümkündür.  

Aydınlatmanın sinemadaki kullanımı 2 ba!lık altında incelenebilir: Do"al 

aydınlatma ve Dramatik aydınlatma. Do"al aydınlatma sinematografik görüntünün 

birebir do"ada göründü"ü gibi yansıtılmasının amaçlandı"ı durumlarda kullanılırken, 

e"er konu ya da karakterle ilgili özel bir dramatik etki yaratılmak isteniyorsa,  dramatik 

aydınlatma yoluna gidilmektedir246. Bununla birlikte ı!ı"ın yönüne göre kullanım 

biçimleri önden aydınlatma, yandan aydınlatma, arkadan aydınlatma, alttan aydınlatma 

ve üstten aydınlatma olarak adlandırılmaktadır247.  

Aydınlatma kavramı içerisinde bir di"er önemli olan olgu da gölgelerdir.  

Sinema çerçevesinde özel bir dramatik etki yaratılmak istenmiyorsa kolay kolay yer 

verilmeyen ve dolgu ı!ık gibi ı!ık kaynaklarıyla yok edilmeye çalı!ılan gölgeler, 

dramatik amaçlı kullanıldı"ında son derece güçlü bir sinematografik etki 

yaratmaktadırlar.   

Önden aydınlatmanın amacı görüntünün net olarak ortaya konmasını 

sa"lamaktır. Gölgeler ortadan kalkar ve derinlik duygusuna fazla rastlanmaz248. Bu 

aydınlatma türünde dramatik etki geri plandadır. (bk. $ekil 15). 

                                                
245 Bordwell ve Thompson, s. 126.  
246 Selma Köksal Çekiç, “Film Biçimi ve Gerçeklik”, Littera Edebiyat Yazıları, Cilt 19, (2006). 
247 Belkaya, s. 113.  
248 Bordwell ve Thompson, s. 126.  
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!ekil 15: Vavien filminden önden aydınlatma örne!i   

Yandan aydınlatmada ı"ık, nesne ya da karakterin sadece bir yanından gelir ve 

di!er taraf gölge de kalır. Gölgeler yoluyla hacim ve derinlik hissi uyandıran bu 

aydınlatma türü, önden aydınlatmaya göre çok daha fazla dramatik etki uyandırır249.  

(bk. #ekil 16). 

 
!ekil 16: Vavien filminden yandan aydınlatma örne!i   

Arkadan aydınlatmada ise ı"ık kayna!ı, ı"ık alacak nesne ya da karakterin 

arkasına yerle"tirilir. Bu aydınlatma biçimi de son derece dramatik etki yaratan 

aydınlatma türlerinden biridir (bk. #ekil 17).  

 
!ekil 17: Vavien filminden arkadan aydınlatma örne!i   

Üstten aydınlatmada, obje ya da karakterle ilgili özel bir vurgu yapılmak 

istenildi!inde ı"ık kayna!ı üstte olacak "ekilde yerle"tirilir. Bu aydınlatma türünde 

karakter ya da obje, ayrıntılarıyla betimlenme olana!ına kavu"ur. Genelde izleyicide 

merak ya da korku duygularının uyanması istenilen durumlarda kullanılan alttan 

aydınlatmada, ı"ık kayna!ı obje ya da karakterin üzerine alttan gelir.   

                                                
249 Belkaya, s. 115.  
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Yukarıda belirtilen aydınlatma yönleri, filmin anlatı söyleminin gerektirdi!i 

sinematografik zorunluluklar, kimi kez de estetiksel tercihler do!rultusunda bir filmde 

kullanılmaktadır.    

Sinemada aydınlatmanın sahnenin psikolojik etkisini nasıl belirledi!ine dair 

Amerikalı görüntü yönetmeni John Arnold’ın a"a!ıdaki örne!i dikkat çekicidir:  

Çok basit bir sahne dü!ünün; hasta bir çocu"un yattı"ı ve annenin 
sürekli ba!ında bekledi"i bir yatak odası. E"er bu sahne, perde 
üstünde, kasvetli, karanlık tonlar, uzun tehditkâr gölgelerle sunulursa, 
çocu"un ciddi bir biçimde hasta oldu"unu ve asla 
iyile!emeyebilece"ini dü!ünürsünüz. Öte yandan, e"er oda daha 
aydınlık tonlardaysa, güne! ı!ı"ı pencerelerden içeri doluyorsa ve 
ne!eli bir ı!ıltı her yerde belirginse, içgüdünüz size bunalımın 
geçti"ini ve çocu"un iyile!me yolunda oldu"unu söyler250.  

 
Arnold’ın verdi!i örnek, aydınlatmanın psikolojik etkisiyle ilgili, neredeyse 

üzerinde anla"ılmı" dramatik anlamlardan yola çıkılarak verilmi" bir örnektir. Bu da 

karanlık ve koyu tona sahip sahnelerin psikolojik anlamda kasvetli ve hüzünlü bir etki 

bıraktı!ı, fazla aydınlık sahnelerin ise genelde ne"eli ve enerji dolu bir etki bıraktı!ıdır. 

Ama yine de yönetmen anlatı için kendi belirledi!i aydınlatma dillini de kullanabilir. 

Örne!in yönetmen ve senarist filmin en üzüntülü sahnesinin bir balo salonunda parlak 

ı"ıklar altında, en mutlu ve umut verici sahnesinin de bir apartmanın tek bir mumla 

aydınlatılmı" yarı karanlık bir bodrum katında geçmesini isteyebilir. Bu durumda 

aydınlatma, anlatıyla ilgili yeni bir söylem yaratmı" olacaktır251.   

Görüldü!ü gibi aydınlatma sinemasal söylem içerisinde fiziksel anlamda 

sahnenin aydınlatılması anlamına geldi!i gibi, dramatik anlamın aydınlatılması ya da 

anlamın aydınlatma yoluyla güçlendirilmesi anlamına da gelmektedir. Üçüncü bölümde 

Üç Maymun filminin sinemasal dilinin çözümlenmesinde, aydınlatma tekni!inin nasıl 

kullanıldı!ı ve hangi dramatik anlamlara hizmet etti!i üzerinde ayrıca durulacaktır.  

 

 

                                                
250 Ernest Lindgren, The Art Of The Film, 2. Basım, London: George Allen&Unwin Ltd, 1963, s. 126.  
251 Lindgren, s. 127.  
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3.2.4.3.2. Renk 

Sinemasal söylemin bir di!er unsuru da renk ö!esidir. Sinemada renk 

kullanımında tıpkı aydınlatmada oldu!u gibi, do!al bir renk kullanma yoluna gidildi!i 

gibi, bazen yönetmenin ve görüntü yönetmeninin iste!i do!rultusunda renklere özel 

anlamlar yüklenir ve bu renkler temsil ettikleri anlamın göstergesi olurlar.   

Bilindi!i gibi sinemanın ilk yıllarında filmler sadece siyah beyazdı ve bu 

anlamda filmin renginin sinemasal söylem içerisinde özel bir i"levinden söz etmek 

mümkün de!ildi. Sesle birlikte sinemaya girmi" olan renk kullanımı, uzun süren 

denemeler sonucunda 1935 yılında Technicolor üç ku"ak filmin (Koyu kırmızı, mavi ve 

sarı renkleri) yapılmasıyla gerçekle"mi"tir. Sinema tarihinde bu anlamda 3 ku"ak renge 

sahip olan ilk uzun metraj film 1935 yılında Rouben Mamoulian ve Lowell Sherman 

tarafından yönetilen Becky Sharp’tır252. Bu tarihten sonra sinemada renkli film 

denemeleri artmı" ve renk artık sinemasal söylemin önemli ö!elerinden biri haline 

gelmi"tir.  

Adanır’a göre sinemasal anlatı ve söylem içerisinde yer alan göstergelerin, 

görünen "eyi temsil eden bir temel anlamı oldu!u gibi (ev, okul, kadın, çanta vs) bunun 

yanı sıra bir de de!i"en ruhsal anlamları vardır. Bu ruhsal anlam, göstergelerin içinde 

oldu!u temel anlamla ili"kili oldu!u gibi,  göstergelerin temel anlam ba!lamında ruhsal 

anlam yüklenmesini sa!layan ö!eler de renk ve ı"ıktır253. Birçok sinema filminde 

renklerin özel dramatik ve ruhsal anlamlar yüklendi!ini görmek mümkündür.  

Sinemasal söylem unsuru olarak rengin kullanımı, yönetmenin ve ona ba!lı 

olarak görüntü yönetmeninin tasarrufunda olmasına ra!men, bazı renklerin kullanımıyla 

ilgili ortak anlamlardan söz etmek mümkündür. Örne!in kırmızı, insan gözü tarafından 

oldukça "iddetli olarak algılanma potansiyeline sahip, belirgin bir renk olmasının yanı 

sıra genelde a"k, tutku, co"ku, kadınlık, tehlike, kimi kez de asaleti simgeleyen bir renk 

olarak algılanmaktadır. Mavi ise so!uk renkler grubunda yer alan, bazen dinginlik 

                                                
252 Monaco, s. 116.  
253 Adanır, Sinemada Anlam ve Anlatım, s. 50.  
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(özellikle deniz, gökyüzü gibi mekânlarla birlikte sunuldu!unda) bazen de hassasiyet, 

özlem gibi duyguları ifade eden bir renk olarak tanımlanmaktadır254.  

Örne!in ünlü yönetmen Krzystof Kieslowski’nin 1993 yılında yönetti!i üç 

renk üçlemesinin ilk filmi Three Colours:Blue (Üç Renk Mavi) filmini ele alalım: Bu 

filmde mavi rengin neyi simgeledi!ini inceledi!imizde, kar"ımıza çıkan ilk "ey Fransız 

bayra!ının renklerinden biri olan mavinin özgürlü!ü temsil etmesidir. Ki bayra!ın di!er 

renkleri beyaz ve kırmızı, üçlemenin di!er iki filminin ismi de buna paralel olarak 

Three Colours White (Üç Renk Beyaz) ve Three Colours Red (Üç Renk Kırmızı)’dir. 

Mavi rengin özgürlü!ü temsil etmesine paralel bir biçimde, film, bir anlamda ana 

karakter Julie’nin ruhsal anlamda özgürle"me mücadelesini anlatmaktadır. Julie, e"ini 

ve kızını kaybetti!i trafik kazasının ardından, kurtulamadı!ı sanrılarından ve psikolojik 

sorunlarından uzakla"ıp özgür olmak istemektedir ve mavi renk,  bu anlamda bir temsil 

gerçekle"tirmektedir. Bunun yanı sıra mavi renginin di!er anlamı olan hassasiyet 

duygusunun da filmin ana karakteri olan Julie’nin psikolojik betimlenmesinde hâkim 

oldu!u görülebilir. Ya"adıklarından dolayı oldukça hassasla"mı" olan Julie’ye geçmi"i 

hatırlatan ve onun hassasiyetini arttıran birçok imge de mavi renkle betimlenmi"tir.  

Kırmızı ve mavinin simgesel anlamlarının yanı sıra, yine birçok filmde ortak 

anlamlar ifade eden bir di!er renk de siyahtır. Siyah genelde olumsuz duyguları ifade 

etmek için kullanılan bir renktir ve ölüm, matem, tehlike gibi anlamları ifade etmek için 

sıklıkla kullanılır. Buna örnek olarak Milos Forman’ın yönetti!i, 1979 yılı yapımı Hair 

(Saç) filmi örnek verilebilir. Hair, Vietnam Sava"ına ve dolayısıyla militarizme ele"tiri 

getiren bir filmdir. Bu filmin sonlarına do!ru, zorla sıraya sokulan bir grup asker 

görüntülenir. Bu askerler, sava"a gitmek üzere hazırlanmı" bir uça!a 

bindirilmektedirler. Bu sahnede renk dramaturjisinin etkili bir kullanımına rastlamak 

mümkündür: Vakit gündüz, dı"arısı aydınlıktır. Ancak uça!a binmek üzere sıraya 

girmi" olan askerlerin bakı" açısından görünen uça!ın içi simsiyah, yani karanlıktır. 

Askerler gergin ve tedirgin ve gergindir. Çünkü hem uça!ın içindeki karanlı!a, hem de 

ölümün karanlı!ına do!ru adım atmaktadırlar. Burada tercih edilen siyah renk, ölümü 

                                                
254 Max Keller, Light Fantastic-The Art and Design, New York: Prestel, 1999, s. 40, Aktaran: Atay Gergin, 
“Gösteri Sanatları ve Sinema-Televizyonda I"ıklama: Teknoloji Ve Tasarım Etkile"imi”, (Yayınlanmamı! Yüksek 
Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2006), s. 11.  
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simgelemektedir ve bu sahneden sonraki plan da devasa bir mezarlık görüntüsüyle 

açılır. Buradan da az evvel görüntülenen askerlerin oldukça büyük bir kısmının öldü!ü 

anla"ılır. (bk. #ekil 18). 

    

  
 

 !ekil 18: Hair filminden askerlerin uça!a bindirilme görüntüsü   
 

Siyahın tam kar"ıtı olarak bilinen beyazın iyilik, saflık ve temizli!i 

simgelemekle birlikte bo"luk ya da belirsizlik duygusunu belirtmek için de 

kullanıldı!ını görmek mümkündür255. Özellikle bilimkurgu filmlerinde uzamsal ya da 

zamansal de!i"iklikleri kullanmak için bir anda ekranın bembeyaz olması sıkça 

rastlanılan bir durumdur.  

Üçüncü bölümde incelenecek olan Üç Maymun filminde yo!un bir "ekilde 

kullanılan gri renginin kullanımına bakıldı!ında ise bu rengin iki i"levi oldu!u görülür: 

Estetiksel i"levi renk kontrastlarını dengelemek, ruhsal i"levi ise hüzün ve kasvet 

duygularını betimlemektir256.  

Renk, ço!u kez anlatının içeri!ine uygun dü"tü!ü için kullanılması tercih 

edilen bir ö!e iken, kimi yönetmenler için de ba"lı ba"ına anlatının itici güçlerinden ya 

da ilham kaynaklarından biri olabilmektedir. Örne!in yönetmen Michelangelo 

Antonioni, 1964 yılında yönetti!i II Deserto Rosso (Kızıl Çöl) filminin çekim yeri olan 

Ravenna’dan oldukça etkilenmi" ve bu kente hâkim olan sarı dumanlı havadan 

fazlasıyla esinlenmi"tir. Büker’e göre bu filmde renk, konuyu desteklemenin ötesinde 

                                                
255 Keller, s. 41. Aktaran: Gergin, s. 12.  
256 Keller, s. 41. Aktaran: Gergin, s. 12. 
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adeta konunun kendisi olmu!tur: Yönetmenin izleyicilere ara ara gri gökyüzüne 

püsküren sarı bir duman göstermesinin nedeni bozulan ve çürüyen ça"da! dünyanın 

simgelenmesidir. Buradaki çürümeyi ve bozulmayı temsil eden sarı renk, neredeyse 

konunun kendisidir257.   

Sinemada rengin kullanımı konusunda incelenmesi gereken yönetmenlerden 

biri de Peter Greenaway’dir. Greenaway, kendisiyle 2004 yılında yapılan bir röportaj 

sırasında son zamanlarda anlatısal biçimlerden çok renk, sayı ve ba!ka motifleri 

kullanma yoluyla, söylemsel ö"elere a"ırlık verdi"ini belirtmi!tir. Ona göre günümüzün 

sineması, resimli öykü ya da videoya kaydedilmi! bir tiyatro performansının ötesinde 

bir takım ö"eler barındırmaktadır ve bu ö"elerin sinemada kullanılmasının zamanı 

gelmi!tir258.  

Greenaway’in yukarıdaki görü!leri do"rultusunda 1989 yılında yönetmi! 

oldu"u The Cook the Thief His Wife&Her Lover (A!çı, Hırsız, Karısı ve A!ı"ı) filmi 

incelendi"inde, röportajında belirtmi! oldu"u gibi, renk ö"esinin kullanımının sinemasal 

söylemde oldukça baskın oldu"u görülür. Renk kullanımı anlamında ilginç bir tasarıma 

sahip olan bu filmin dört ana karakteri vardır. Her birinin ait oldu"u dünyalar ve temsil 

ettikleri de"erler farklıdır. Greenaway, bu karakterlerden hırsızın e!i olan Georgia’yı 

farklı bir renk tasarım anlayı!ıyla betimler. Georgia ilk olarak kırmızı giysilerle 

gösterilir. Ancak Georgia mekânlar arasında gezindikçe, bulundu"u mekânın rengine 

göre giysilerinin renginin de paralel olarak de"i!ti"i görülür. Örne"in banyo 

bembeyazdır. Banyoya girdi"inde giysilerinin bembeyaz oldu"u görülür. Bu renk 

de"i!imi teknik bir zorunluluktan öte, filmsel anlamı belirleyen önemli söylemsel 

ö"elerden biridir.  

Her ne kadar yukarıda renklerle ilgili belirtilen anlamların bir genelli"i söz 

konusu olsa da unutulmaması gereken önemli bir nokta renk kullanımının kültüre, ya da 

yönetmene ba"lı olarak yepyeni anlamlar da barınabilece"idir. Örne"in Fransız 

yönetmen Jean Luc Godard filmlerinde sık sık renkle ilgili kültürel anlamları kırmı!, 

özgün bir söylem kurmayı tercih etmi!tir. Godard gibi, Eisenstein da yönetmenlerin 

                                                
257 Büker, Sinemada Anlam Yaratma, s. 65.  
258 Aslı Selçuk, “Greenaway, Kiarostami 45. Selanik Festivali’ndeydi”, Cumhuriyet Pazar, Sayı 978 (Aralık 2004). 
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filmlerinde diledi!i gibi renk söylemi kullanmasından yanadır. Ona göre sanatçı izlekle 

ili"kisini kurdu!u sürece, diledi!i rengi diledi!i anlamda kullanabilir259.  

Bu çalı"ma için önemli olan ve 3. bölümde tartı"ılacak olan konu, renklerle 

kültürel uzla"ımlar arasındaki uyla"ımlar de!il, rengin aydınlamayla birlikte film tonunu 

nasıl yarattı!ı, bu tonun 3 Maymun filminin sinemasal söyleminde nasıl bir rol 

oynadı!ıdır.  

Jean Mitry, sinema için “gösterdikleri açısından en kesin dil yetisiyken, ima 

ettikleri açısından da en belirsiz dil yetisidir” ifadesini kullanmı"tır260. Sinemada rengin 

kullanımı konusunda Mitry’nin bu sözünden hareketle gözden kaçırılmaması gereken 

önemli nokta "udur: Her ne kadar renkler belirli ruhsal durumları ça!rı"tırabilecek genel 

anlamlara ya da sınıflandırılmalara tabi tutulsalar da, bölümün ba"ında belirtti!imiz gibi 

söylem bir filmin “nasıl”ıdır. Dolayısıyla söylem ö!elerinin nasıl ve ne anlamlarda 

kullanılaca!ı da tamamen yönetmenin tasarrufundadır. Sinemanın teknik anlamda 

geli"imi beraberinde bu teknik ö!elerin filmsel estetik için kullanımı konusunda sonsuz 

olanaklar sa!lamı"tır. Sinemanın ba"langıcında sadece siyah-beyaz renk kullanma 

olana!ı varken, günümüzde bu konuda oldukça ileri bir a"amaya gelinmi"tir. Sinemasal 

söylemin yaratıcısı olan yönetmen bu olanaklar dâhilinde söylem ö!elerini diledi!i gibi 

kullanıp onlara yepyeni anlamlar yükleyebilir.  Bu ö!elerin ne anlama geldi!i, kimi kez 

anlatı tutarlılı!ı içerisinde sa!lama yapılarak ke"fedilece!i gibi, kimi kez de (özellikle 

gerçeküstü ve deneysel sinema eserlerinde)tamamen yönetmenin tasarrufu 

do!rultusunda seyirciye, onun öznel anlamlandırma sürecine tabi bırakılabilir.  

3.2.4.4. Ses 

Gündelik ya"amda herhangi bir olayı izledi!imizde, ya da herhangi bir 

görüntüye bakarken, biz o an onu algılasak da algılamasak da genelde o görüntüye e"lik 

eden bir ses vardır. Bu bazen çok sıradan ve zayıf bir ses kayna!ı olabilece!i gibi, kimi 

kez de oldukça güçlü, hatta görüntünün kendisinden bile etkileyicidir. Dolayısıyla 

                                                
259 Büker, Sinemada Anlam Yaratma s. 80.  
260 Jean Mitry, Esthetique Psychologie du Cinema, Cilt II, Paris: Editions Universitaires, 1965, s. 450. Aktaran: 
Adanır, s. 59. 
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filmsel dünya içerisinde de sunulan görüntüleri tamamlayan, ona e!lik eden bir ses 

bulunması son derece do"al ve kaçınılmaz bir durumdur.   

Filmsel dünya içerisinde sesin farklı kullanımlarına rastlamak mümkündür.  

Filmin geçti"i mekâna ait sesler oldu"u gibi kullanılmak istenebilir. Bunun için ya 

çekim sırasında birebir kayıt yapılır, ya da daha sonradan efekt olarak eklenir. Genel 

olarak bu sesler fon sesleridir261. Sesin bir di"er kullanımı ise müziktir. Film müzi"i, 

film söylemine katkı sunmak, dramatik anlamı güçlendirmek adına film için özel olarak 

hazırlanır ya da filme uygun dü!tü"ü takdirde, bir müzik eseri film müzi"i olarak da 

kullanılabilir. Sesin bir di"er kullanımı ise karakterlerin diyalogları, konu!malardır. 

Filmin içerisinde yer alan tüm konu!malar (bilinen ya da bilinmeyen karakterlere ait) 

buna dâhildir.  

Lindgren, sesin bir söylem ö"esi olarak anlatı açısından en önemli katkısının,  

yaratıcı yönetmenin gücünü arttırmak oldu"unu söyler. Çünkü görüntünün yanı sıra 

sesleri de seçiyor ve düzenliyor olması yönetmenin yaratıcılı"ını ortaya koymak 

açısından önemli bir fırsattır. Sesin görüntüyü tekrar eden de"il de anlatıyı tamamlayan 

bir ö"e olarak kullanılması gerekti"ini dü!ünen Lindgren, Jean Renoir’ın yönetmi! 

oldu"u, 1938 yılı yapımı La Bete Humanie filmini bu anlamda en ba!arılı buldu"u 

örnek olarak gösterir. Emile Zola’nın romanından uyarlanan bu filmde a!k ve cinsel 

tutkunun, bir cinayete nasıl dönü!tü"ü anlatılmaktadır. Lindgren’e göre bu filmin 

me!hur cinayet sahnesinde ses ö"esinin anlama olan etkisi, incelenmesi gereken önemli 

bir örnektir. Severine isimli evli bir bayanla tutkulu bir a!k ya!ayan Jacques, onunla 

birlikte kocasını öldürme planı yapar. Ancak cesaretsizli"i nedeniyle bu cinayeti 

gerçekle!tiremez ve bu nedenle Severine tarafından terk edilir. Ayrıldıklarından kısa bir 

süre sonra bir baloda bir araya gelirler. Sahnede bir tenor, etkileyici bir a!k !arkısı 

söylemektedir. Jacques, Severine’nin yanına gider ve ona bu kez kocasını öldürecek 

cesareti topladı"ını söyleyip, kaçmayı teklif eder. Ancak daha önce hayal kırıklı"ı 

ya!amı! olan Severine bu teklifi reddedip eve gitmek üzere balodan ayrılır. Jacques de 

gizlice onu takip edip evine girer.  Evde aralarında geçen konu!mada Jacques tutkuyla 

karı!ık bir öfke içindedir, Severine’i öldürür. Bu sahnede karakterlerin çıkardıkları 

                                                
261 Kılıç, s. 101.  
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sesler dı!ında ba!ka hiçbir sese yer vermez yönetmen. Bir sonraki sahnede yeniden az 

evvelki tenorun !arkı söyledi"i sahneye geri dönülür. Tenor !arkısını söylemeye devam 

etmektedir. #arkının sözlerinde bir kadının a!k için çekti"i acılar anlatılmaktadır. 

Ardından yeniden Severine’in evine geri dönülür. Jacques, Severine’in cesedinden 

uzakla!maktadır. Ancak bu kez sahnede müzik vardır, tenorun söyledi"i !arkı bu 

sahnede de devam etmektedir. Burada sesin anlatıyla iki türlü ili!kisi söz konusudur: 

$lki, !arkının sözlerinin kadının kaderini anlatıyor olmasıdır. Bu, sesin anlatıyla olan 

ironik ili!kisidir. Di"eri ise; ilk cinayet sahnesinde müzik sesinin duyulmayıp 

ikincisinde duyulmasının özellikle psikolojik bir anlama i!aret ediyor olmasıdır: Müzik 

Jacques’in öznelli"inden sunulmu!tur. Belki de Jacques öyle bir psikoloji içindedir ki, 

müzik sesi ilk sahnede de var oldu"u halde, o sadece cinayete odaklandı"ından, onun 

öznelli"inden algılanmamı!tır. Ses yoluyla yapılan bu oyunla Jacques’in psikolojisi 

anlatılmak istenmi!tir262. Lindgren’in örne"inde sesin film söylemine olan etkisi açıkça 

görülmektedir.  

Sesin bir söylem ö"esi olarak anlatısallı"a olan katkısını incelerken, bu konuda 

yapılan çalı!maları referans alarak, sesi iki ba!lıkta ele almayı uygun görüyoruz: 

Diegetic sesler ve diegetic olmayan sesler263.  

Diegetic ses, öykü evreninin içinde var olan seslerdir ve yukarıda 

sınıflandırılması yapılan sesler, e"er öykü evreninin içinden geliyorsa diegetic sestir. 

Buna ba!ka bir deyi!le öyküsel olan sesler de denilebilir. Karakterler tarafından dile 

getirilen diyaloglar, öykü evreninde yer alan mekânlara ait ortam sesleri, nesnelere ya 

da hayvanlara ait olan sesler, ya da filmde görsel olarak görülebilen ve film öyküsünün 

içinde yer alan bir orkestranın çaldı"ı müzik ve buna benzer seslerin tümü diegetic 

seslerdir264. Diegetic sesler anlatı akı!ını kolayla!tırıcı, bazen de önceden haber verici 

bir i!lev görebilirler. Örne"in film karakteri cadde üzerinde bir pastanede oturuyordur. 

Bu sırada caddeden bir trafik kazası sesi gelir. Henüz daha görüntüsü ekrana gelmemi! 

olsa bile, bir trafik kazası oldu"u gelen ses yardımıyla izleyici tarafından açıklıkla 

                                                
262 Lindgren, ss. 102-104.  
263 Bordwell ve Thompson, s. 278. 
264 Bordwell ve Thompson, s. 278.  
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anla!ılır. Bu tür sesler sahneye derinlik ve gerçeklik katması bakımından oldukça 

önemlidir ve film için hayati önem ta!ımaktadır.  

Diegetic olmayan sesler ise kayna"ı öykü evrenine ait olmayan seslerdir265. 

Buna en iyi örnek de müziktir. Filmin içerisinde kayna"ı belli olanlar hariç (bir arabada 

dinlenen müzik, bir sokakta çalan bir grup müzisyen, ya da bir balo salonundaki 

orkestra) tüm müzikler diegetic olmayan seslerdir, yani öyküsel de"ildir. Film müzikleri 

özellikle ça"da! sinemada oldukça önemli bir ö"e durumuna gelmi!tir. Hatta bazı 

yönetmenler için film müzi"i o kadar önemlidir ki, bu konuda seçici olduklarından, 

uzun arayı!lar sonucunda buldukları müzisyenleri yıllarca bırakmamı!, bütün 

filmlerinin müziklerini onlara yaptırmı!lardır. Theodoros Angelopoulos, Emir Kusturica 

ve Krzysztof Kieslowski bu konuda titizlikleriyle bilinen yönetmenler arasındadır. 

Angelopoulos’un filmlerinde müzisyen Eleni Karaindrou’nun etkisi 

küçümsenemeyecek kadar fazladır, filmlerinin dramatik etkisi Karaindrou’nun 

besteleriyle akıllardan silinmeyecek kadar yer etmi!tir neredeyse. Ya da Kieslowski’nin  

Three Colours:Blue (Üç Renk Mavi) filmi neredeyse Preisner’in müzi"iyle anlam 

kazanmı!tır; müzik anlatının bir parçası olmaktan öte, kendisi haline gelmi!tir bazı 

sahnelerde.  

Müzik dı!ında, bazı efekt kullanımları da diegetic olmayan seslere örnek 

verilebilir. Örne"in Rene Clair’in yönetti"i, 1931 yapımı The Million isimli filmdeki 

kovalamaca sahnesinde, efekt yoluyla diegetic olmayan seslere ba!vurulmu!tur. Filmde 

karakterler eski bir ceketin pe!indedirler çünkü bu ceketin cebinde büyük ikramiyeyi 

kazanan bilet vardır. Karakterler büyük bir kovalamacanın içindedirler, iti! kakı! 

halinde cekete ula!maya çalı!maktadırlar. Clair, bu sahneyi bir futbol maçı efekti 

e!li"inde vermi!tir. Taraftarların tezahüratlarından, hakem düdü"üne varıncaya kadar, 

bir futbol maçına ait her türlü ses duyulur. Oysa izleyici bilir ki bu sesler, do"al sesler 

olmayıp, karakterlerin ya!adı"ı durumla benzerlik içinde olan bir ba!ka olaya ait 

seslerdir266.  

                                                
265 Bordwell ve Thompson, s. 279.  
266 Bordwell ve Thompson, s. 278. 
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Bir filmde diegetic olmayan sese yer verilmesinin en önemli nedenlerinden biri 

sahne ile ilgili dramatik etkinin arttırılmak istenmesidir.  Örne!in James Cameron’un 

yönetti!i, 1997 yılı yapımı Titanic isimli filmde geminin batma sahnesinde, bir ara 

müzi!e diegetic ses olarak yer verilir: Bir grup müzisyen gemidekileri sakinle"tirmek 

için her "ey yolundaymı" gibi keman çalmaktadırlar. Bu müzik, kısa bir süre filmin 

içerisinde diegetic ses olarak dinlenir. Ancak geminin batı"ı ve ya"anan karga"ayı 

anlatmak için yönetmenin daha fazla dramatik etki yaratacak bir müzi!e ihtiyacı vardır, 

bu nedenle kısa bir süre sonra müzik öyküsel olmayan bir forma bürünür ve diegetic 

olmayan bir film müzi!i devreye girer.  

Yine diegetic olmayan sese bir ba"ka örnek de sıkça kullanılan dı" sestir. Dı" 

ses, filmin içinde yer almayan, öykü evrenine ait olmayan bir karaktere aittir. Brian 

Henderson’a göre, genelde yüzü asla görülmeyen bu karakterin dı" sesine yer 

verilmesinin nedeni bazen karma"ık bir durumun tanıtılması olabilece!i gibi, bazen de 

zamansal geçi"lerin anla"ılır olması ya da filmdeki önemli de!i"ikliklere köprü 

olmasıdır. Henderson buna örnek olarak 1941 yılı yapımı, John Ford’un yönetti!i How 

Gren Was My Valley (Vadim O Kadar Ye"ildi ki) filmini örnek vermi"tir267. Bu filmde, 

filmin anlatıcısı Huw karakteridir. Huw’un optik bakı" açısına filmin hemen hemen 

hiçbir karesinde yer verilmez, ancak anlatı onun sesiyle aktarılır268. 

 Bir filmde dı" ses gibi sık kullanılan ancak dı" sesle karı"tırılmaması gereken 

bir ba"ka ses kullanımı da içsel diegetic sestir. #çsel diegetic ses, karakterin zihninden 

geçenleri ifade eden seslerdir. Bordwell ve Thompson’a göre son dönemde çekilen 

birçok film, içsel diegetic ses kullanımıyla ilgili gelenekleri yeniden biçimlendirmi"tir:  

Wong Kar-Wai ya da Terence Malick, karakterin sesli dü!üncelerini 
sahnenin içine yerle!tirirken, bu karakter belirgin bir konumda 
de"ildir, hatta kimi zaman çerçevede bile yer almaz. Wong’un Fallen 
Angels filminde, i!i hakkında dü!ünen kiralık katilin, -içsel sesi 
duyulurken- anla!malarını sa"layan kadının birkaç çekimiyle bir 
araya getirilmi!, uzaktan çekimlerini görürüz. Malick’in The Thin Red 
Line ve The New World filmlerinde, karakterlerin uzun montaj 
sekansları sırasında, derin dü!üncelere daldıkları duyulur fakat bu 

                                                
267 Brian Henderson, Filmde Zaman, Kip ve Çatı, Nilgün Abisel (çev.), Ankara: Ankara Üniversitesi Basın Yayın 
Yüksekokulu Basımevi, 1986, s. 20. Aktaran. Tutumlu, s. 62.! 
268 Günde", s. 66.  
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esnada görüntüye bile gelmezler. Bu de!i"ken monologlar giderek 
daha geleneksel bir dı" ses anlatımını andırmaya ba"lamı"tır. Bu 
izlenim, içsel monologda geçmi" zaman kipi kullanıldı!ında daha da 
güçlenir269.  

 
Sinemada sesin kullanımını ça!da" sinemanın anlatım olanakları çerçevesinde 

ele alan Slavoj Zizek, Michael Chion’un kullandı!ı “rendu” kavramından yola çıkarak 

sinemada sesin kullanımı konusunda önemli bir konuya de!inir. Rendu, sinemada 

gerçekli!in, imgesel ya da simgesel olanının dı"ında, üçüncü bir "ekilde (dolaysız 

“verme” yoluyla) ele alınmasıdır270. Burada kast edilense ne imgesel ne de simgesel 

olan seslerdir. Zizek buna örnek olarak da David Lynch’in 1980 yılında yönetmi" 

oldu!u The Elephant Man (Fil Adam) isimli filmden örnek verir:  

“Dı"sal”, “gerçek” ses ve gürültülerin matrisi askıya alınır ya da en 
azından arka plana atılır; tek duydu!umuz kalp atı"ını andıran ne 
idü!ü belirsiz ritmik bir vuru"tur. Burada en saf haliyle rendu ile, 
hiçbir "eyi taklit etmeyen ya da simgelemeyen, ama bizi hemen 
“yakalayan”, "eyi hemen “veren” bir nabızla kar"ı kar"ıyayızdır271.  
 

Zizek’in bu örne!inin sinemada ses kullanımında, özellikle “öznelli!in” 

yansıtılması anlamında dikkate alınması gerekti!ini dü"ünüyoruz. Filmde John Merrick 

karakterinin toplum içindeki “hastalıklı” durumunu yansıtmak ve onun “öznelli!inin” 

seyirciye verilmesi bakımından, sesin bu kullanımının etkili oldu!unu dü"ünüyoruz.  

Metz, sinemadaki 5 bilgi kanalını görsel imge, basılı ve di!er grafikler,  

konu"ma, müzik ve gürültü (ses efektleri) olarak tanımlamı"tır. Monaco’ya göre, 

Metz’in tanımladı!ı bu kanalların görselden çok i"itsel olması dikkat çekicidir. Ayrıca 

sesle ilgili asla gözden kaçırılmaması gereken önemli bir noktaya dikkat çeker: 

Görüntüyü dikkatimizi yönelterek algılayabiliriz ama sesi tam olarak algılayabilmemiz 

olanaklı de!ildir çünkü ses sadece her yerde de!il, her yöndedir. Bu yönüyle, 

yönetmenin ses yoluyla yaptı!ı yönlendirmeler belirsizdir ve izleyiciyi farkında 

olmadan yönlendirir272. Monaco’nun bu vurgusu sesin söylemi olu"turmadaki “gizli 

potansiyelini” ortaya çıkarmak açısından anlamlıdır. Bunu do!rulamak için "öyle bir 

                                                
269 Bordwell ve Thompson, s. 285. 
270 Slavoj Zizek, Yamuk Bakmak, Tuncay Birkan (çev.), 1. Basım, #stanbul: Metis Yayınları, 2004, s. 61. 
271 Zizek, s. 62.  
272 Monaco, s. 205.  
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örnek verilebilir: Birçok izleyiciye sinemadan çıktıktan sonra “ne gördünüz” diye 

soruldu!unda rahatlıkla yanıt alınabilecekken, “ne duydunuz” sorusuna aynı kolaylıkla 

yanıt alınamaz. Bunun nedeni, Lindgren’in de ele"tirel bir biçimde dile getirdi!i gibi, 

sesin sadece görüntüyü tamamlayan bir unsur olarak algılanmasından 

kaynaklanmaktadır. Oysa ses, titizlikle kullanıldı!ında anlatıyı biçimlendiren önemli 

söylem ö!elerinden biridir. Yapılması gereken, sesin birçok Hollywood filminde oldu!u 

gibi sadece görsel ihti"amı destekleyen ve dozu arttıran bir ö!e oldu!u fikrinden ve 

benzer uygulamalardan vazgeçmek, anlatı evreninin seslerinin de kendi hikâyesi 

oldu!unu kavranarak, filmlerde ses ö!elerinin bu ba!lamda i"lenmesi ya da ele 

alınmasıdır.  

3.2.4.5.Kurgu 

Kurgu, sinemasal söylem içerisinde oldukça önemli yeri olan bir yaratım 

sürecidir. Aynı zamanda sinemasal söylem ba!lı"ında en son de"inilecek olan alt 

ba!lıktır. Kurgunun sinemasal söylem ö"eleri içerisinde en son ba!lıkta incelenmesinin 

iki nedeni vardır: Birincisi kurgunun yukarıda anlatılan tüm ö"eleri birbirine ba"layan, 

onların anlatıya kattıkları söylemsel de"erin bütünlü"ünü sa"lamaya yarayan bir ö"e 

olması, ikincisi ise kurgu i!leminin film yapım sürecinde de en son gerçekle!en süreç 

olmasıdır. Ayrı ayrı çekilmi! ve henüz daha bütünlüklü bir anlama sahip olmayan 

parçalı hareketli görüntülerin bütünlük kazandı"ı ve gerçek anlamda anlatısal hareket 

kazandı"ı a!ama, kurgu a!amasıdır.  

Eisenstein’a göre sinemada kurgu “olayların, konunun ya da hareketin art arda 

anlatımıdır”273. Bordwell ve Thompson’a göre de kurgu “bir çekimin, hemen ardından 

gelen di!er çekimle olan koordinasyonu”dur274. Teknik anlamda kurgunun i"levini 

betimlemek için bu açıklamalar yeterli iken, söylem ö!esi olarak kurgunun tanımı, 

yukarıdaki tanımlardan çok daha geni" bir i"leve kar"ılık gelmektedir. Kracauer’a göre 

bir filmin en önemli a"aması kurgu a"amasıdır çünkü her biri tek ba"ına bir parça olan 

                                                
273 Aleksey G. Sokolov, Sinema ve Televizyonda Görüntü Kurgusu, Semir Aslanyürek (çev), 2. Basım, #stanbul: 
Agora Kitaplı!ı, 2007.s.xiii.  
274 Bordwell ve Thompson, s. 218.  
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çekimlerin anlamlı olarak bir araya getirilmesi ve bu anlamın süreklilik kazanması 

kurgu sayesinde gerçekle!mektedir275. 

Kurgu, sinemasal anlatıdaki i!levine göre 2 açıdan incelenebilir:  
 

• Süreklilik Kurgusu 
• Bütüncül Kurgu276. 
 

Süreklilik kurgusu, kurgunun teknik i!leviyle ilgilidir. Bir filmde hiç ara 

vermeksizin bütün sahneleri ard arda çekmek mümkün olmadı"ından, film parçalar 

halinde çekilir. Sözkonusu çekimler arası geçi!lerin sa"lanması süreklilik kurgusu 

sayesinde olur ve böylece adından da anla!ılaca"ı üzere, film kesintisizlik ve süreklilik 

kazanır277. Sokolov’a göre süreklilik kurgusunun teknik anlamda hatasız olabilmesi için, 

birle!tirilecek olan görüntü parçaları arasında a!a"ıdaki kurgu prensipleri 

benimsenmelidir:  

• Plan ölçe"ine göre kurgu 

• Bir mekânda bulunan objelerin bakı! yönüne göre kurgu 

• Kadrajdaki objelerin hareket yönüne göre kurgu 

• Kadrajdaki objelerin hareket evrelerine göre kurgu 

• Hareketli objelerin temposuna göre kurgu 

• Kadrajın kompozisyonuna göre kurgu  

• Aydınlatmaya göre kurgu 

• Renge göre kurgu  

• Çekim eksenlerinin yer de"i!tirmesine göre kurgu  

• Kadrajda hareket eden asıl kitlenin hareket yönüne göre kurgu278.  

 

Bütüncül kurgu ise film sanatında Eisenstein ve Kule!ov tarafından filmi 

ortaya çıkaran en önemli olgu olarak görülmü!tür. Bütüncül kurgu, ard arda gelen 

görüntülerin birle!tirilmesinin teknik yönünden çok, dü!ünsel boyutuna vurgu yapar279.  

                                                
275 Siegfried Kracauer, “Film Kuramı: Fiziksel Gerçekli"in Kurtarılı!ı”,  Erol Mutlu (çev.), Sinema Kuramları, Seçil 
Büker ve O"uz Onaran(drl.), Ankara: Dost Kitabevi Yayınları,1985, s.78.  
276 Kılıç, s.92. 
277 Kılıç, s 92.  
278 Sokolov, ss.60-128.  
279 Kılıç, s. 93.  
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Bütüncül kurguyla ilgili Eisenstein’in temel iddiası ise, kurgunun kendisinin 

yeni bir anlam yaratmasıyla ilgilidir. Vertov, Pudovkin gibi önemli sinema 

kuramcılarının da destek verdi!i bu görü", kurgunun basit bir ekleme çıkarma, 

devamlılık kuralları çerçevesinde fazla görüntülerin kesilip atıldı!ı ya da uzun 

çekimlerin kısaltıldı!ı bir teknik süreç olarak görülmesine kar"ı çıkar. Onların görü"üne 

göre, kurgu için seçilmi" ve her biri ayrı anlama sahip iki plan birle"tirildi!inde ortaya 

ikisinin anlamından da farklı yepyeni bir anlam çıkacaktır280. Büker, kurgu aracılı!ıyla 

olu"turulan yeni anlamla ilgili Alain Resnais’in 1959 yılında yönetti!i Hiroshima Mon 

Amour (Hiro"ima Sevgilim)filminden bir örnek verir: Filmde bir ırma!ın olu"turdu!u 

deltadan, atom bombasının gökyüzünde olu"turdu!u ı"ık saça!ına geçilmi", yani ya"am 

kayna!ı olan suyun olu"turdu!u biçimle, atom bombasının olu"turdu!u ı"ı!ın biçimi 

arasında benzerlik kurulmu"tur. Böylece gerçek ya"amda bir araya gelemeyecek 

görüntüler, kurgu aracılı!ıyla ard arda sunulmu" ve bir e!retileme olu"turulmu"tur281. 

Kurgunun bu gücü, birçok kuramcı tarafından onun sinema sanatının en önemli ö!esi 

olarak görülmesine sebep olmu"tur. Çünkü asıl olan kameranın açılıp kapanıp görüntü 

alması de!il, bu görüntülerin bir anlama kavu"turulmasıdır. Bu süreç de kurgu 

aracılı!ıyla gerçekle"ti!inden, sinemanın sanat olarak kabul edilmesi kurgu aracılı!ıyla 

olmu"tur282.  

Pudovkin’e göre sinemada kurgu aracılı!ıyla yeni bir gerçeklik yaratılır, bu 

filmsel gerçekliktir.  Gündelik ya"amdan ayrı olarak olu"turulan bu yeni gerçeklik, aynı 

"ekilde kendi zaman ve mekânı içinde biçimlendirilir. Bu da filmsel zaman ve 

mekândır283. Pudovkin’in vurgusu sinema sanatı, özellikle ça!da" sinema için oldukça 

önemlidir. Çünkü kurgunun filmsel dünyanın sınırlarını ve ritmini belirleme gücüne 

i"aret etmektedir. Kurgu aracılı!ıyla Gunning’in de sözünü etti!i gibi bir illüzyon 

yaratılabilir: Asla yan yana gelmeyecek iki mekân birbirinin yanında gibi gösterilebilir. 

Örne!in mekânımız bir ev ve konumuz bu evde ya"ayan bir çocu!un, bir gün evinin 

bahçesinde ke"fetti!i bir "ey üzerine dü"sel bir ya"amın sınırlarını zorlaması ve bu 

dünyada gezinmesi olsun. Yapım olanakları çerçevesinde bulunan evin bir bahçesi 

olmayabilir ve bu evin çevresine bir bahçe düzenleyecek alan geni"li!i de olmayabilir. 

Ya da çocu!un ke"fedece!i özel bölgenin orada olu"turulması olanaksız olabilir. Bu 

durumda iki ayrı mekân bulunur. Biri ev, di!eri ise bir bahçedir. Ve kurgu teknikleri 

sayesinde bu ev ve bahçe tek mekânmı" gibi gösterilir, geçi"ler bu anlamı olu"turacak 

                                                
280 Sokolov, s. xiii.  
281 Büker, s. 112.  
282 Cengis Asiltürk, Sinemada Diyalektik Kurgu, 1. Basım, !stanbul: Beykent Üniversitesi Yay., 2008, s. 32.  
283 Vsevolod !llaryonoviç Pudovkin, Sinemanın Temel !lkeleri, Nijat Özön(çev.), 2. Basım, !stanbul: Bilgi Yay., 
1995, s. 101.  
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!ekilde yapılır. Pudovkin’in sözünü etti"i gibi gerçekte var olmayan bir mekân, 

sinemasal anlamda var olur. Anlatı da, yaratılan bu sinemasal mekânda ya!anan olaylar 

üzerinden ilerleyebilir. Bu olana"ı sa"layan kurgudur.  

Sinemasal zaman, sinemanın di"er anlatı biçimlerinden de destek alarak ama 

daha çok kurgu aracılı"ıyla !ekillenen bir ö"edir. Kılıç, sinemada zamanın yeniden 

biçimlendirilmesiyle ilgili en önemli düzenlemelerin kurgu sürecinde yapıldı"ını ve 

kurgu aracılı"ıyla yaratılan sinemaya özgü öyküde geçmi!, !imdiki ve gelecek zamanın 

yeniden biçimlendirilip, düzenlendi"ini belirtmi!tir. Ona göre sinemada iki tür zaman 

söz konusudur: Biri nesnel zaman, di"eri ise öznel zaman. Nesnel zaman filmin akı! 

süresini ifade eden bir kavram iken; öznel zaman ise bu sürede hissedilen zaman 

süresini ifade etmektedir ve filmde belirleyici olan, öznel zamanı olu!turabilmektir284. 

George Lucas tarafından yönetilen Star Wars (Yıldız Sava!ları), Brian De Palma 

tarafından yönetilen Mission: !mposible (Görevimiz Tehlike) ve Blow Out ba!ta olmak 

üzere birçok filmin kurgusunu yapmı! olan Paul Hirsch, kurgunun sinemasal zaman 

yaratma anlamındaki gücünü ifade etmek için çok basit bir örnek verir: Kurgu 

aracılı"ıyla istenirse 30 yıllık bir süreç 1,5 saat içinde anlatabilece"i gibi, sadece birkaç 

dakikalık kısacık bir süreç zamansal anlamda uzattıkça uzatılabilir, zamanla sıra dı!ı bir 

biçimde oynanabilir285. Özellikle gerilim, macera gibi türlerde kurgunun bu özelli"inden 

sık yararlanılır. Film karakterlerinden herhangi birinin bekleyi!ini anlatan sahnelerde, 

bu bekleyi!, kurgu aracılı"ıyla gerçek zamandan ba"ımsız, sinemasal zaman içinde 

anlatılır. Örne"in filmde iki dakika içinde bir bomba patlayacaktır, ana karakterimiz de 

bu bombanın patlamaması için mücadele etmektedir. Sinemasal zaman içerisinde bu 

sahnenin uzunlu"u (ki genelde bu tür sahneler filmlerin final sahnesidir ve oldukça 

görkemli ve etkileyici bir üslupla sunulur)10-15 dk.ya kadar uzayabilir. #zleyici hiçbir 

zaman 2 dakikanın çoktan geçmi! oldu"u hissine kapılmaz. Çünkü kurgu sayesinde 

paralel hikâyeler de anlatılmaktadır ve bu paralel hikâyelerin kendi içerisinde ayrı bir 

zaman tasarrufu söz konusudur. Sonuçta geçen zaman, gerçek zamandan ayrı, yeni bir 

sinemasal zamandır.  

Kurgunun bir di"er önemli özelli"i de filmin ritmini belirlemesidir. Yönetmen 

filmi nasıl bir ritimde anlatmak, sahneler arası geçi!lerin nasıl bir hızda olmasını 

istiyorsa, kurguda filmin ritmini ona göre olu!turulur. Örne"in aksiyon filmlerinde 

anlatı gere"i ritmin oldukça hızlı ve tempolu, gerilim filmlerinde ise bu ritmin sürekli 

de"i!ti"i gözlemlenebilir. Ya da kimi yönetmenler, film boyunca kurguyu olabildi"ince 

                                                
284 Levend Kılıç, Foto!rafın ve Sinemanın Toplumsal Tarihi, 1. Basım, Ankara: Dost Yay., 2008, ss. 272-273.  
285 Bordwell ve Thompson, s. 228.  
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az kullanmaya çalı!arak, filmin ritmini kendi tasarruflarında diledi"i dura"anlıkta 

olu!turabilirler. Bu konuda kendine has anlatım tarzıyla dünya sinema tarihinde oldukça 

önemli bir yer etmi! yönetmenlerden ilk akla gelenlerinden biri de Theodoros 

Angelopoulos’dur. Angelopoulos’un filmlerinin kendine has birçok özelli"i oldu"u gibi, 

anlatı ritminin özgünlü"ü de bu dikkat çekici özelliklerden biridir. Angelopoulos’un 

filmlerinde uzun plan sekanslara sık rastlanır. Filmlerinin ritmi oldukça a"ırdır, ancak 

a"ırlı"ı kadar da derin bir felsefeyi barındırır. Yönetmenin filmlerinin kendine has bir 

kurgu ritim ili!kisi vardır ve filmlerine ruh katan önemli ö"elerden biri de bu üslubun 

kendisidir. Buna kar!ın Hollywood stüdyoları tarafından gerçekle!tirilen birçok macera-

aksiyon filminde hızlı ve üst üste kesmelerden olu!an bir kurgu biçimine oldukça sık 

rastlanır ve bu kurgu biçimi neredeyse bu anlatıların do"al bir parçası haline gelmi!tir.  

Bordwell ve Thompson, bir filmde uzun tutulan çekimlerin tempoyu 

yava!latırken, kısa tutulan çekimlerin ise tam tersi bir !ekilde tempoyu hızlandırdı"ını 

öne sürmü! ve buna örnek olarak Alfred Hitchcock’un yönetti"i, 1963 yılı yapımı The 

Birds (Ku!lar) filmine ait martı saldırısı sahnesindeki tempoyu incelemi!lerdir: 

Çekim 1’de konu!an grubun orta çekiminde neredeyse bin kare yani 
41 saniye film akar. Oysa Melanie’nin pencereden dı!arı bakmasını 
gösteren çekim 2, çok daha kısadır. Daha da kısa olan çekim 3 sadece 
55 karedir. Mitch ve kaptanın Melanie’nin yanına geldikleri çekim 4 
sadece 35 kare sürer. Hitchcock, açıkça, gerilim yüklü olan bir 
sekansın hemen ba!ında, filmin hızını yükseltmek istemektedir286. 

 
Hitchcock, 1960 yılında yönetmi! oldu"u Psycho (Sapık) filminde de kurgunun 

nasıl bir sanatsal yaratıcılık gerektirdi"ini göstermi! ve incelikli bir kurgu örne"ini 

ortaya koymu!tur: Bu filmin me!hur cinayet sahnesinde, bıça"ın bedene de"di"ini 

gösteren hiçbir plan yoktur. Ancak Hitchcock, bu sahnede toplam 40 kısa çekim 

kullanmı! ve bu çekimlerin ustalıkla kurgulanması yoluyla bıça"ın öldürücü gücü ve 

cinayet etkisini oldukça ustalıklı bir biçimde vermi!tir287.  

Son olarak, kurgunun anlatıyla olan ili!kisine bakıldı"ında, kurgunun anlatım 

bakımından 5 i!levi oldu"u görülür288:  

• Düz anlatımı sa"lamak 

• Geriye dönü!leri olanaklı ve anla!ılır kılmak 

• #leriye sıçrayı!ları olanaklı ve anla!ılır kılmak 

• Ko!ut geli!imi olanaklı ve anla!ılır kılmak 

                                                
286 Bordwell ve Thompson, s. 226.  
287 Asiltürk, s. 63.  
288 Belkaya, s. 95.  
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• Zamanda! geli!imi olanaklı ve anla!ılır kılmak 

 
Gunning, klasik film anlatısında her ne kadar olaylar kendili!inden 

geli"iyormu" gibi görünse de, bu olayların her birinin ayrı parçalar oldu!undan söz eder. 

#zleyicinin olayları kendili!inden geli"iyormu" gibi algılaması sadece bir illüzyondur ve 

bu illüzyon bir in"adır. Gunning’e göre söylem, bu illüzyonu yapılandırma sürecidir289. 

$imdiye kadar anlatılan kamera hareketleri, çerçeveleme, plan seçimleri, renk, 

aydınlatma, ses, kurgu gibi ö!elerin her biri bu illüzyonun bir parçasıdır. Bu parçaların 

bir arada kullanılmasıyla olu"turulan yapıyı da söylem olarak tanımlamak mümkündür.  

Sinemasal söylemle ilgili "imdiye kadar verilen bilgiler ve tanımlanan 

sinemasal söylem ö!eleri do!rultusunda; 3. Bölümde, Üç Maymun filminin söyleminin 

nasıl yapılandırıldı!ı incelenecek ve yönetmenin söylem ö!elerini nasıl bir niyet 

do!rultusunda bir araya getirdi!i örnekler üzerinden tartı"ılacaktır.  

 

 

 

3.3. Sinemasal Anlatı ve Söylem Yoluyla Bakı!ın Düzenlenmesi ve  
Cinsiyet 

 
Erkekler davrandıkları gibi, kadınlarsa göründükleri gibidirler. 
Erkekler kadınları seyrederler.Kadınlarsa seyredili!lerini seyrederler. 
Bu durum, yalnızca erkeklerle kadınlar arasındaki ili!kileri de"il, 
kadınların kendileriyle ili!kilerini de belirler. Kadının içindeki 
gözlemci erkek, gözlenense kadındır. Böylece kadın kendisini bir 
nesneye–özellikle görsel bir nesneye- seyirlik bir !eye dönü!türmü! 
olur290. 

 
John Berger’in görsel kültür ve ideoloji konusunda ba"ucu kitabı haline gelmi" 

Görme Biçimleri yapıtından alıntılanan yukarıdaki cümle bu bölümde tartı"ılacak olan 

“bakı"” sorununun, cinsiyetle olan ili"kisini açıklamak adına oldukça önem 

ta"ımaktadır. Görsel sanatlarda bakı" ya da bakma eylemi, önceleri masum ve seyircinin 

                                                
289 Gunning, s.22. 
290 John Berger, Görme Biçimleri, Yurdanur Salman (çev.), 12. Basım, #stanbul: Metis Yayınları, 2006, s.47.  



 123 

kendisine ait bir tasarrufmu! gibi algılanmasına ra"men; 1970’li yıllardan sonra, 

sinema, psikanaliz ve göstergebilim alanında yapılan çalı!maların üzerine özellikle 

yo"unla!tı"ı kavramlardan biri olmu!tur. Sinemada fiziksel anlamda izleyicinin 

görmesini gerektiren görme eylemiyle, “bakı!” olgusu kısa bir süre sonra birbirinden 

tamamıyla ayrılmı! ve bakı! sürecinde “bakılan nesne” olgusu ön plana çıkmaya 

ba!lamı!tır. Çünkü Wollen’ın da belirtti"i gibi:  

Nesnele!tirilen, somutla!tırılan, bir !eye dönü!türülen bakılan ki!idir, 
bakı! ise bu somutla!tırmanın hayali aracıdır. Bakı!ı göremeyiz ama 
gücünü hissedebiliriz. Aslında, bakı! bizim bize bakanın gözlerine 
bakmamıza engel olur- bakana bakarak yapmayı umabilece"imiz tek 
!ey, ötekinin bir bakı!ıyla kar!ıla!mak ve taraflardan biri çekilene dek 
bir çe!it bakı! sava!ına girmektir291.  

 

 Sinemada “bakı!” olgusunu tartı!maya ba!lamadan önce, Kırel’in 

çalı!masında yer verdi"i “Bakmak masum bir eylem olabilir mi?” sorusunun, bu bölüm 

için yola çıkı! noktası oldu"unu dü!ünüyor ve temel çerçeveyi çizmesi adına, Kırel’in 

cevabına yer vermeyi gerekli görüyoruz:  

Bakmak, kendi içinde güç ili!kilerinin ve iktidar örüntülerinin 
düzenlenebilece"i ve görmenin niyetli bir biçimde kullanıldı"ı bir 
durum haline dönü!tü"ünde, artık bakmaktan de"il “bakı!”tan söz 
edilir. Gözün görebilme yetene"i ba!lı ba!ına masum bir halken 
bakmak içinde merak, haz alma niyeti ya da sadece gözle bir !eyler 
anlatmak iste"i ile kullanılabilecek bir eylem olabilir. “Bakı!” ise, 
artık bu eylemin maksatlı bir yere yöneltilmesidir292.  

 
“Bakı!” olgusunun Kırel’in vurguladı"ı anlamda bakmak eyleminden ayrı 

olarak ele alınıp, cinsiyetçi ba"lamda tartı!ılması feminist film kuramcıları tarafından 

gerçekle!tirildi"inden,  feminist film teorisi çerçevesinde bakı!ın ele alınması sürecine 

göz atmakta yarar görüyoruz.  

Oldukça uzun bir süreden beri, feminist film incelemesi adı altında çalı!malar 

yapılmı! olsa da feminist film teorisinin gerçek kimli"ini bulması ve sesini duyurması 

                                                
291 Peter Wollen, “Bakı! Teorisi Üzerine”, Ay!e Bilge Aknam (çev.), New Left Review 2007 Türkiye Seçkisi, 
(Ekim  2008), s.250. 
292 Kırel, Kültürel Çalı!malar ve Sinema, s. 123.  
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1970’li yıllara denk gelmi!tir293. Bunun en önemli nedenleri arasında, sinemada 

göstergebilim ve psikanaliz alanında yapılan çalı!maların bu dönemde yo"unla!ması 

sayılabilir. Göstergebilim ve psikanalizin yardımıyla, sinema incelemelerinde daha önce 

yapılmı! olan çalı!maların tersine, yepyeni bakı! açıları getirilmi!tir. Göstergebilim 

çalı!maları ile sinemanın birle!tirilmesi anlamında en önemli referans kitaplardan biri 

Peter Wollen’ın Sinemada Göstergeler ve Anlam isimli çalı!masıdır. Bu yapıt, 

sinemanın üzerine kurulu oldu"u kültürel kodların nasıl ve neden çözümlenmesi 

gerekti"iyle ilgili önemli bir referans kitaptır. Wollen, o zamana kadar kapalı ve 

kendine özgü bir evren içinde yapılan film çalı!malarının, öteki sanat ve ifade 

biçimlerine ayak uydurması gerekti"ini öne sürmü!tür. Ayrıca sinema yazarlarının 

dilbilimin varlı"ını hiçe sayarak sinema dilinden söz etmelerine, Marksist diyalektik 

kuramdan habersiz bir biçimde Eisenstein’in montaj kuramını tartı!malarına, felsefe, 

sanat ve dü!ün alanındaki yeniliklerden ba"ımsız olarak film esteti"i ve film ele!tirisi 

çalı!ması yapmalarına ele!tiri sunarak, o zamana kadar süregelmi! biçime sert bir 

ele!tiri sunmu!tur294.  Feminist kuramcı Kaja Silverman’a göre bu çalı!ma 3 bakımdan 

oldukça önemlidir: #lki, Wollen’ın bu çalı!masıyla auteur teorisini !ekillendiren ilk 

yönetmen olması, ikincisi sanata uyguladı"ı yapısalcı çözümlemeyle sinemaya 

“bilinçdı!ı” nosyonunu katmı! olması, sonuncusu ve bu çalı!ma için en önemli olanı ise 

sinemada anlam kayna"ı olarak seyirciyi görmü! olmasıdır295. Wollen ile birlikte film 

çalı!malarına girmi! olan göstergebilim, kısa bir süre sonra film çözümlemelerinde 

önemli bir yer edinmi!tir. Sinema göstergebilimi alanındaki çalı!malarıyla adından 

sıkça söz ettiren bir di"er kuramcı Christian Metz’in çalı!malarına ise bu bölüm 

içerisinde ayrıntılı olarak yer verilecektir.  

Göstergebilimi film çalı!malarına dâhil etmenin feminist sinema açısından en 

önemli yararı, hem filmdeki kodların anlamlarını bulmak; hem de tersten bir okumayla, 

bir filmde hangi amaçlar için, hangi kodlara ba!vuruldu"unu de!ifre etmeye olanak 

sa"lamasıdır.  Çünkü Ryann ve Kellner’in de belirtti"i gibi:  

                                                
293 Jill Nelmes, “Sinemada Cinsiyet ve Cinselli"in Sunumu”, Ertan Yılmaz (çev), Sinemasal, Sayı. 2 (Kı! 1998) 
ss.75-76. 
294 Peter Wollen, Sinemada Göstergeler ve Anlam, Zafer Aracagök (çev.), 1. Basım, #stanbul: Metis Yayınları, 
1989, s. 7. 
295 Smelik, s. 39.   
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Filmler, herhangi bir durumu yansıtmaktan çok, o durumun 
tasarlanan belli bir biçimini olu!turmak üzere seçilmi! ve 
birle!tirilmi! temsili ö"eler yoluyla, birtakım tezler ileri sürerler. 
Bunu yaparken, seyirciye belli bir konumu ya da bakı! açısını telkin 
ederler296. 

 Feminist ele!tirinin beslendi"i bir di"er alan olan psikanalizin sinemaya giri!i 

ve feminist sinema çalı!malarına dâhil olması ise biraz daha uzun bir zaman almı!tır. 

Feminist ele!tiri oldukça uzun bir süre çalı!ma alanlarını psikanalitik ele!tiriyle ayrı 

tutmu!, psikanalitik yöntemlerden uzak durmayı tercih etmi!tir. Bunun en önemli 

nedeni feminist ele!tiri çevresinin Freud ve kuramıyla ilgili olumsuz dü!ünceleridir: 

Onlara göre bu kuram, ataerkil zihniyetin oldukça güçlü bir temsilcidir297. Ancak o 

döneme kadar yapılan çalı!ma ve analizler, uygulanan yöntemler feminist ele!tirinin 

sorularına cevap bulmasına yeterli olamadı"ından; Mary Ann Doane, Kaja Silverman, 

Clarie Johnston, Ann Kaplan gibi kuramcılar ele!tirel tutumlarını yitirmemeye özen 

göstererek, psikanalizle ili!ki kurmaya çalı!mı!lardır. Psikanalizin kullandı"ı önemli 

kavramları feminist ele!tiri de kullanmı!, psikanalitik kavramların farklı kullanımları 

aracılı"ıyla, feminist film ele!tirisinin zenginle!mesi yönünde önemli bir katkı 

sa"lanmı!tır298.  

Bakı!ın cinsiyetle olan ili!kisini tartı!mamıza olanak sa"layan en önemli 

geli!melerden biri, bakı! sahibi olarak “seyirci özne” üzerine geli!tirilen teoriler ve bu 

alanda yapılan çalı!malardır. Göstergebilim ve psikanaliz bu anlamda oldukça önemli 

bir role sahiptir. Filmdeki görsel kodların, cinsiyet temsilleri anlamında rolünü 

çözümlemek anlamında göstergebilim, “bakı!” kavramı ile ili!kilendirilecek arzu ve 

öznelli"in yapısının analizinde ise psikanalizin rolü yadsınamayacak kadar büyük 

olmu!tur. Artık filmler, ideolojik içerik ele!tirisinden çok, anlamı üreten araç ve 

mekanizmalar yönünden incelenmeye ba!lanmı!tır. Filmlerin anlamları yansıttı"ı de"il, 

olu!turdu"u dü!üncesinden hareket edilmi! ve bu anlam olu!turma sürecinin nasıl 

gerçekle!ti"i üzerine yo"unla!ılmaya ba!lanmı!tır299. Clarie Johnston’un 1973 yılında 

yayınladı"ı Women’s Cinema as Counter-Cinema (Muhalif Sinema Olarak Kadınların 

                                                
296 Ryann ve Kellner, s. 18.  
297 Seçil Büker, “Feminist ve Psikanalitik Ele!tiriye Giri!”, Sinema: Tarih-Kuram-Ele!tiri,  Seçil Büker ve Y. 
Gürhan Topçu (drl.), #stanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi, 2010, s.208. 
298 Büker, s. 209.  
299 Smelik, ss. 3-4.  
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Sineması) isimli makalesi, bu alanda yapılmı! ilk çalı!malardan biridir. Bakı! sorununu 

sinema seyir deneyimi üzerinden sorgulayan Johnston, sinemada seyirlik olarak kadın 

üzerine oldukça fazla vurgu yapılıyor olmasına dikkat çekmi!,  bununla birlikte kadının 

aslında kadın olarak var olmadı"ını; klasik sinemada kadının erkek bakı!ının uzantısı 

olarak göründü"ünü dile getirerek ele!tiri sunmu!tur300. Klasik sinemadaki kadın mitini 

göstergebilimsel bir kod olarak tanımlayan ve bu ba"lamda inceleme yapan Johnston, 

“kadın” göstergesinin, kadınlı"ın kendisiyle ilgili bir !ey ifade etmeksizin, erkekler için 

ta!ıdı"ı ideolojik anlam üzerinden “erkek olmayan” !eklinde, negatif ifade edildi"ini 

belirtmi!tir301. Johnston’un kadının erkek bakı!ının uzantısı olarak göründü"üne dair 

iddiası, bakı! üzerine daha sonra yapılacak çalı!malar için önemli bir ba!langıç noktası 

olarak görülebilir.  

Johnston’un makalesinin ardından bu alanda yapılmı! ve halen de birçok 

çalı!manın referansı olarak görülen en önemli makale, Laura Mulvey’in 1975 yılında 

yayımlanan Visual Pleasure and Narrative Cinema (Görsel Haz ve Anlatı Sineması) 

isimli çalı!masıdır. Mulvey’in bu makalesi o dönemden beri sinema alanında önemini 

hala korumakla birlikte Mulvey’in bu makalede önerdi"i kavram ve yöntemler, feminist 

sinema kuramı ve ele!tirisinin temel referans kaynaklarından biri olmu!tur. Mulvey 

makalesine ataerkil düzen ve ataerkil bilinçdı!ının yapılanmasında, kadının nasıl bir 

yerde oldu"u sorununa de"inerek ba!lar. Ona göre kadının anlamı anneli"in 

do"urganlı"ıyla, yoksunluk arasında gidip gelen bir anıya kar!ılık gelmektedir ve 

ataerkil kültürde kadın, “Anlam yapıcı de!il anlam ta"ıyıcı konumuna ba!lı olan 

erke!in dilsel komuta aracılı!ıyla zorla yükledi!i fantazi ve takıntılarını sonuna kadar 

ya"ayabilece!i bir düzenle ku"atılmı" olarak, erkek öteki için bir gösteren yerine 

geçmektedir”302. Mulvey’e göre sinemanın büyüleyicili"i “görme arzusu” ile 

açıklanabilir ve Freud’a göre temel bir dürtü olan skopofili, yani görme arzusu ve bunun 

sonucu geli!en gözetlemecilik, beyazperdeden gözlerimizi alamamamızın en önemli 

sebebidir. Ayrıca klasik sinema, kendi yapısından dolayı bu görme arzumuzu daha da 

                                                
300 Clarie Johnston, “'Women's Cinema as Counter Cinema”, Screen Pamplet, No. 2, 1973, s. 214.  Aktaran: Nelmes, 
s.77. 
301 Smelik, s. 4.  
302 Mulvey, s. 211. 
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kamçılamaktadır303. Ancak Mulvey, etkin güdü olan bakma hazzının narsisistik bir 

biçime dönü!me süreciyle ilgili !öyle bir uyarıda bulunur: 

Etkin güdü, öteki etkenlerle, özellikle egonun olu!umuyla dönü!üme 
u"ramakla birlikte, öteki ki!ilere obje gibi bakmaktaki haz için erotik 
bir temel olarak varlı"ını sürdürür. En uç noktada bu, bir sapkınlık 
halinde sabitle!ebilir; tek cinsel tatmini, nesnele!mi! ötekini, etkin 
denetleme anlamında seyrederek sa"layabilen takıntılı voyorleri ve 
röntgencileri üretir304. 

Mulvey’e göre sinema yapısı gere"i bu hazzın ya!anmasına, gözetleme ve 

röntgencilik eylemlerinin geli!mesine uygun bir zemin ta!ımaktadır ve bu zemin, 

gözetleme duygunun narsisistik bir hale dönü!mesine olanak sa"lamaktadır. Mulvey bu 

iddiasını da Jacques Lacan’ın “Ayna Evresi” teorisiyle ili!kilendirerek açıklar:  

Bu çözümlemenin bazı yönleri burada geçerlidir. Ayna evresi, 
çocukların fiziki ihtiraslarının kendi motor kapasitelerine üstün 
geldi"i bir zamanda ve ayna imgelerini kendi bedenlerinde 
deneyimlediklerinden daha bütünsel ve mükemmel sanmalarının 
yarattı"ı kendini tanıma keyfiyle birlikte gerçekle!ir. Böylece, tanıma, 
yanlı! tanımayla örtülür: Tanınan imge, ‘ben’in yansıyan gövdesi 
olarak kavranır ama onun üstünmü! gibi yanlı! tanını!ı, bu gövdeyi 
ideal bir ego olarak kendi dı!ına yansıtır, bir ego ideali olarak kendini 
yeniden ba!ka bir !ey sanan yabancıla!mı! özne, gelecekte 
ba!kalarıyla özde!le!menin yolunu açar305. 

 
Ayna teorisi ve sinema arasındaki ili!kiye de"inen bir di"er önemli sinema 

kuramcısı da Jean Louis Baudry’dir. Baudry sinemada seyir deneyimi ve bu deneyim 

sırasında ya!anan özde!le!meyi açıklarken, seyir deneyiminin gerçekle!ti"i mekânın 

özelliklerini göz önünde bulundurur. Baudry’e göre sinema salonu Platon’un 

ma"arasına benzemektedir: Salonun karanlı"ı, projeksiyon ve perde gibi unsurlar bu 

ma"ara benzetmesine hizmet etmektedir. Baudry, böylesi bir mekânda gerçekle!en seyir 

deneyiminde ya!anan özde!le!me sürecini açıklamak için Lacan’ın ayna teorisinden 

yararlanmı!tır. Mulvey’in sözünü etti"i yanlı! anlamaya Baudry de vurgu yapar ve sahte 

bir efendilik durumundan söz eder. Ona göre sinema, gerçeklik duygusunu henüz 

edinmemi! bir çocu"a aynanın vaad etti"i efendili"in bir benzerini üretir: Sinema 

                                                
303 Smelik, s. 4.  
304 Mulvey, s. 215.  
305 Mulvey, s. 216.  
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salonunun mekânsal düzenlemesi ve izleyicinin perde kar!ısındaki konumu, çocu"un 

ayna kar!ısındaki konumuyla benzerdir306.  

Mulvey ve Baudry gibi sinemada seyir deneyimini incelerken Lacan’ın ayna 

kuramından yararlanan bir ba!ka önemli sinema kuramcısı da Christian Metz’dir. Metz, 

sinemada seyircinin ya!adı"ı özde!le!me ve bu özde!le!menin ö"elerini incelerken 

Lacan’ın ayna kuramına ba!vurmu!tur. Metz, sinemasal anlamlandırmayı zincirleme 

olarak düzenlenmi! ayna efektine ba"lamı! ve özde!le!menin alt kodlarını tartı!ırken 

ayna benzetmesine ba!vurmu!tur. Metz’in sordu"u soru !udur: Sinema perdesindeki 

sesler ve görüntüler aracılı"ıyla fiziksel algımız i!lemektedir, ancak ya zihinsel algımız? 

Yani seyircinin filmle bütünle!mesini sa"layan zihinsel süreç nasıl i!lemektedir? Bu 

sorunun cevaplanmasında psikanalize ba!vuran Metz, sinemada film izleyen seyircinin 

Lacan’ın sözünü etti"i ayna evresini yineledi"ini, bu yineleme sürecinde sinema 

perdesinin de ayna i!levi gördü"ünü belirtmi!tir.307. 

Baudry, Metz ve Mulvey; Lacan’ın ayna evresi ile sinemada seyir deneyimini 

görünürde aynı temelde çözümlemelerine ra"men, bazı önemli noktalarda birbirlerinden 

ayrı dü!ünmektedirler: Metz, sinema perdesinin Lacan’ın sözünü etti"i 

çocuklu"umuzun aynasına benzedi"i konusunda Baudry’e katılmaktadır, ancak 

çocuklu"umuzun aynası ile sinema perdesinin yansıttı"ı görüntünün benzerli"i 

konusunda Baudry’den ayrı dü!ünmektedir. Ona göre çocuklu"umuzun aynasından bize 

yansıyan görüntü yanıltıcı da olsa “ben”dir. Ancak sinema perdesinde seyirci kendi 

görüntüsüyle kar!ıla!maz,  hatta kendisinin tamamen dı!ında oldu"u bir aynayla kar!ı 

kar!ıyadır308.  

Bu konuda Metz ile hemfikir olan bir di"er kuramcı da Zizek’tir. Zizek de 

Metz gibi bakı! yoluyla ya!anan özde!lemenin “eksikli"i” üzerinde durur ve bunun 

bakılan nesnenin kendi do"asından kaynaklandı"ını savunur. Ona göre, bakı!ın 

yöneltildi"i nesne ya da özne de bakı! sahibine bakmaktadır ve bu nedenle bakı! 

“öznenin bakı! açısının öz mevcudiyetini garantiye almak !öyle dursun, onun saydam 

                                                
306 Arslan, s. 18.   
307 Gülseren Güçhan, “C.Metz’in Göstergebilimsel Psikanalitik Yakla!ımı #le Bir Film Çözümleme Denemesi: Bez 
Bebek” , Kurgu, Sayı.10, (1992), ss. 102-103.  
308 Arslan, s. 21.  
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görünürlü!ünü bozan ve resimle kurdu!umuz ili"kiye indirgenemez bir bölünme sokan 

bir leke i"levi görmektedir”309.  

 Zizek ve Metz’in yorumlarından sonra, sorulması gereken ilk soru, buna 

ra!men Metz’in iddia etti!i özde"le"menin nasıl ya"andı!ı, nasıl gerçekle"ti!idir.  Metz 

bu soruya 3 farklı özde"le"me mekanizmasından söz ederek yanıt vermektedir: 

Bunlardan ilki, “ideal olanın görüntüsü” olarak seyircinin perdedeki karakterle kurdu!u 

özde"le"medir. #kincisi ise seyircinin kamera hareketleri aracılı!ıyla kurdu!u 

özde"le"medir. Kameranın hareketleri ve hâkimiyeti seyirciye gerçeklik izlenimi 

vermektedir. Sonuncu özde"le"me aracı ise seyircinin kendisiyle ya"adı!ı 

özde"le"medir. Seyircinin bulundu!u salonda “kendisi için tahsis edilmi"” bir "eyler 

oldu!unun farkında olması, kendisi orada yer almasa da perdede yer alan dünyanın 

kendisine sunulmak üzere hazırlanmı" (sinema salonu, projeksiyon) oldu!unu 

algılaması, bir çe"it “a"kın özne” olarak kendisiyle özde"lemesine yol açar.  Bu da 

seyircinin egosunun olu"masına olanak sa!layan en önemli unsurlardan biridir310.   

Büker de, sinema salonunda seyircinin etken-edilginli!i durumunu inceledi!i 

yazısında, sinema salonunda koltu!una çakılıp kalmı" gibi duran ve bu anlamda edilgin 

gibi görünen izleyicinin aslında etkin bir konumda oldu!unu; kısa bir süre sonra her 

"eyin onun için düzenlendi!inin anla"ıldı!ını, dolayısıyla bir anlamda “gizli özne” 

oldu!unu öne sürer ve Metz’in a"a!ıdaki yorumuna yer verir:  

Sinemadayım, filme katılıyorum, Tıpkı do!uma katılan ve do!um 
yapan kadına yardım eden bir ebe gibi. Filme iki biçimde katılıyorum: 
Hem tanı!ıyım, hem yardımcısıyım. #zliyorum ve yardımcısıyım. 
#zleyerek onun do!masına, ya"amasına yardım ediyorum, çünkü o 
benimle ya"asın diye yapıldı. O ancak görüldü!ünde var olabilir!311  

 
Baudry ve Metz’in çalı"maları, psikanalizin kavram ve kuramlarını sinemayla 

bulu"turmak ve temel bakı" açısı kazandırmak adına oldukça önemlidir. Özellikle 

seyirciyi özne olarak sorgulamaları ve sinemada öznelli!in in"asında seyir deneyimi 

üzerine yaptıkları çalı"malarla sinema-psikanaliz alanında önemli bir yol alınmasına 

katkı sunmu"lardır.  

                                                
309 Zizek, s.169.  
310 Güçhan, ss.103-104.  
311 Seçil Büker, Kim Korkar Hain Hitchcock’tan, 1. Basım, Ankara: Öteki Yayınevi, 2000, s. 15.  
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Yeniden Mulvey’e geri dönüp, ayna evresi ve seyirci öznelli!ini irdeleyerek, 

sinemada bakı" yoluyla belirlenen cinsiyet temsilleri sorununu nasıl ele aldı!ına 

bakmak istiyoruz:  

Daha önce de belirtildi!i üzere Mulvey de sinemada seyircinin perdedeki 

imgeyle kurdu!u ili"kiyi, ayna evresinde egoyla kurulan ili"kiye benzetmi"tir. Bu 

noktada Mulvey, Metz ve Baudry’le hemfikirdir. Ancak Mulvey onlardan ileri giderek 

bu konuya yeni bir çerçeve getirmi"tir: Patriarkal bilinçdı"ı! Mulvey, ayna evresiyle 

ili"kilendirilen skopofili ve ardından geli"en sürecin patriarkal bilinçdı"ıyla olan 

ili"kisini sorgulamı" ve bu ili"kiyi, film metninin olu"turulmasında toplumsal cinsiyetin 

etkisi ba!lamında yorumlamı"tır. Metz’in tartı"maya açtı!ı özde"le"me konusunda 

Mulvey’in yorumu da yine toplumsal cinsiyet perspektifindendir: Ona göre kamerayla 

özde"le"mek aslında eril kahramanla özde"le"mektir ve bu da beraberinde eril bir 

iktidarı getirir. Mulvey, psikanaliz yardımıyla bakı"ın cinsiyetle olan ili"kisini 

çözümlemi" ve patriarkal toplumun bilinçdı"ının, filme olan etkisini analiz etmi"tir312.  

Mulvey, sinemada dikizcilik eyleminin neden erkeklere ait olarak 

yapılandırıldı!ını sorgulamı",  bunu sa!layan sinemasal ve anlatısal teknikler üzerine 

yo!unla"mı"tır: Ona göre kamera eril karakterin sadece optik de!il, libidinal bakı" 

açısından da çekmektedir ve bu sinema salonundaki izleyicilerin otomatik olarak eril 

bakı"la özde"lemeleri ve izleyici olarak eril kimli!e bürünmeleri sonucunu 

do!urmaktadır313.   

Burada Metz’in izleyici-özne ile ilgili de!erlendirmelerine yeniden geri 

dönecek olursak, Metz sinema izleyicisinin ya"adı!ı özde"le"meyi açıklarken “a"kın-

özne” kavramını kullanmı" ve izleyicinin kendisiyle ya"adı!ı özde"le"meden söz 

etmi"ti. Mulvey’in yorumları e"li!inde Metz’in özne kavramına yeniden baktı!ımızda, 

Mulvey’in bu öznenin hangi cinsel kimlik üzerinden, hangi yollarla yapılandırıldı!ı 

sorusunun cevabına ula"ırız ki bu da oldukça önemlidir. Dolayısıyla asıl soru daha net 

bir "ekilde belirmektedir: Sinema salonunda bulunan izleyici biyolojik cinsiyeti ne 

olursa olsun, nasıl eril bakı"la özde"le"mektedir ve eril bakı"la özde"le"mesi perdedeki 

                                                
312 Arslan, s.22.  
313 Smelik, s.5.  
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kadın karakterler açısından ne temsil etmekte, ba!ka bir deyi!le bu bakı! kadın 

karakterlere neler yüklemektedir? Bu sorunun cevabı bizi klasik sinemadaki kadın 

karakterlerin temsil etti"i cinsel kimliklerin özellikleriyle ilgili önemli sonuçlara 

götürecektir.  

Mulvey’e göre izleyicinin eril kimlik ve eril bakı!la özde!le!mesi, beraberinde 

iki sonucu getirir: Dikizci-skopofilik bakı! ve narsisistik özde!le!me. Her ikisinde de 

erke"in, kontrolü elinde bulunduran bir iktidar olarak yapılandırılması zorunludur. 

Ancak, kendisini perdedeki kadın karakter üzerinde kurdu"u iktidarla var eden erkek 

için önemli bir tehlike vardır: #"di! edilme korkusu! Kadın, penise sahip de"ildir, 

perdede dikizlenen ve haz ya!atan kadının penis yoksunlu"u, onu izleyen erke"in 

narsisistik egosu için tehdit edici ve zedeleyici bir durumdur. Bu, i"di! edilme tehdidini 

de beraberinde getirmektedir. Mulvey’e göre i"di! edilme tehlikesinin yok edilmesi için 

klasik sinemada 2 yöntem izlenir: Birinci yöntemde anlatısal yapıda bir takım 

düzenlemeler yapılır ve kadın karakter de"ersizle!tirilir ya da suçlu ilan edilir, 

ikincisinde ise kadın feti! nesnesi haline getirilir. Birinci durumda suçun teyidi 

cezalandırılma ya da kurtarılma yoluyla yapılır: kadın karakter ya ölür, ya da erkek 

karakter tarafından kurtarılarak evlenir. #kinci durumda ise penis eksikli"ini kapatmak 

için kadın kusursuz güzellik ve feti!izmle donatılır, böylece feti! haline gelen kadının 

penis eksikli"inin yarattı"ı endi!e giderilir314. #kinci durumda nesne olan kadın fiziki 

güzelli"i ve ba! döndürücülü"üyle tatmin aracı olup hadım edilme ya da i"di! edilme 

korkusunu tek ba!ına bastırmaya yeterken, ilk durumda nesne olan kadın tek ba!ına 

yetersizdir. Anlatı, nesne olan kadın kadar güçlü bir ba!ka ö"eye ihtiyaç duyar: Bu da 

sadizmdir. Suçlu olan kadının cezalandırılması ya da affedilmesi için hikâyenin sadizme 

ihtiyacı vardır ve bu sadistik ö"e, hem anlatının hem de izleyicinin eksikli"ini 

kapatır315. Mulvey’in anlatının sadizm yoluyla kadınlar üzerinde uyguladı"ı güç ve 

baskı ili!kisine de"inen bir ba!ka feminist yazar Teresa De Lauretis’dir. Alice Doesn’t: 

Feminism; Semiotics, Cinema yapıtında eril özne ve bu eril öznenin arzusunun nasıl 

olu!turuldu"unu inceleyen Lauretis’e göre eril arzular filmlerde sosyo-kültürel kodlara 

dönü!ür ve eril bir öznellik yaratır. Lauretis, Mulvey’in sadizmle ilgili görü!ünü iki 

                                                
314 Büker, Kim Korkar Hain Hitchcock’tan, s. 39.   
315 Mulvey, s. 222.  
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yönlü olarak yorumlar ve anlatının sadizme ihtiyaç duydu!u kadar, sadizmin de anlatıya 

ihtiyaç duydu!unu vurgular. Sadizm, kadınlara uygulanan toplumsal baskıyı yansıttı!ı 

gibi bazen de bu baskının me"rula"tırılması ve devamının sa!lanması için gereklidir. Bu 

nedenle de sadizm anlatıya ihtiyaç duyar316.   

Mulvey’in yaptı!ı tespiti dikkate alarak filmleri inceledi!imizde gerek dünya 

sinema tarihinde (Marilyn Monroe’nin birçok filmi, Marlene Dietrich’in Der Blaue 

Engel- Mavi Melek filmi buna oldukça iyi örnektir) gerekse de Türk sinema tarihinde 

(Neriman Köksal, Türkan #oray’ın oynadı!ı birçok film) feti" haline getirilen ya da 

cezalandırılan birçok kadın tiplemeleri oldu!unu görebiliriz. Hatta Türk sinemasında 

bazı rollerin bazı isimlerle özde"le"ti!i de bilinmektedir. Örne!in Neriman Köksal’ın 

yıllarca Türk sinemasında “vamp kadın” olarak bilinmesi ve oynadı!ı filmlerde birkaç 

istisna hariç bu tipleme ile yer alması Mulvey’in sözünü etti!i i!di" edilme tehlikesinin 

yok edilmesinin sinema perdesinden ta"ıp, Lauretis’in ekledi!i gibi gündelik ya"amda 

sosyo- kültürel kodlara dönü"mesinin örneklerinden biridir.   

Esra Biryıldız’ın, Western’ler Gangster Filmleri ve Kara Filmlerde Erke!in 

Sunumu Üzerine Bir Deneme isimli makaleye de bu ba"lıkta de!inilmesi gerekmektedir. 

Biryıldız, alı"ıldık olanın aksine sinemada kadın de!il, erkek cinselli!inin sunumunu 

sorgulamı" olan Steve Neale’in Masculinity the Male (Seyirlik Olarak Erkek) isimli 

makalesinden yola çıkarak gangster ve kara film türünü bu ba!lamda incelemi"tir. 

Biryıldız çalı"masında Western, Gangster ve Kara filme türsel özellikleri itibariyle 

de!inmi", bu tür filmlerin ortak özelliklerinin erkeklerin dünyasını anlatmak oldu!unu 

belirtmi"tir317. Biryıldız, Neale’in verdi!i örneklerden yola çıkarak ve bu örnekleri 

ço!altarak, filmlerde kimi zaman erkeklerin de cinsel bir obje olarak sunuldu!unu ve 

erotik nesne konumuna sokuldu!unu vurgulamı"tır. Ancak ataerkil sistem öylesine 

sinemanın içine girmi"tir ki, erkekler için söz konusu konumlandırma çe"itli yollarla 

(sakatlanma, ölüm) diskalifiye edilmi", engellenmi"tir. Erkek erotik bir nesne 

konumuna geldi!i anda ona yönelebilecek olası bakı"ların tümü, ba"ka yöne kanalize 

                                                
316 Smelik, ss. 12- 13.  
317 Esra Biryıldız, “Western’ler Gangster Filmleri ve Kara Filmlerde Erke!in Sunumu Üzerine Bir Deneme”, 
!stanbul Üniversitesi !leti"im Fakültesi Dergisi, Sayı. 5 (1997), s. 124.   
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edilmi! ve ataerkil zihniyetin “sa"laması” yapılmı!tır318. Görüldü"ü gibi ataerkil sistem, 

erotik nesne ve ona yönelen bakı!ı o kadar erille!tirmi!tir ki, bu konuda hiçbir bo!luk 

bırakılmamı!tır.  

Mulvey, sinemayla ba"lantılı olan, gözetlemeci ve dikizci özelliklerini ta!ıyan  

“bakı!” kavramını 3 farklı açıdan ele almı!tır. Bunlardan ilki olayları filmle!tirme i!ini 

gören kameranın bakı!ı, ikincisi film haline gelmi! görüntüleri izleyen seyircinin bakı!ı, 

üçüncü ve sonuncusu ise filmde yer alan karakterlerin bakı!ı. Mulvey, bununla daha çok 

filmde yer alan karakterlerin birbirlerine olan bakı!larını kastetmi!, özellikle erkek 

karakterin kadın karaktere olan bakı!ı üzerinde de ayrıca durma gereksinimi duymu!tur. 

Özde!le!menin tam olarak ya!anabilmesi ve izleyicinin uzakla!masına neden olacak bir 

farkındalı"ın ya!anmaması için, anlatısal filmde kameranın varlı"ının hissettirilmemesi 

tercih edilmi!tir319. Mulvey’in önemli bir sorun olarak tanımladı"ı dikizcilik, görsel haz 

ve eril bakı!ın yok edilmesi adına sundu"u öneri ise !udur:  

 Geleneksel film uzla!ımlarının yekpare birikimine kar!ı ilk darbe 
(zaten radikal filmcilerce üstlenilmi!tir) kameranın bakı!ını zaman ve 
uzamdaki kendi maddeselli"ine; izleyicinin bakı!ını diyalekti"e ve 
tutkulu bir ba"ımsızlı"a ula!tırmaktır. Bunun “görünmez konu"un” 
tatmin, haz ve ayrıcalı"ını yıkaca"ına, filmin voyoristik etkin/edilgin 
mekânizmalara nasıl ba"ımlı oldu"unu ortaya koyaca"ına ku!ku 
yoktur. #mgesi sürekli olarak bu amaçla çalınmı! ve kullanılmı! olan 
kadınlar, geleneksel film biçiminin çökü!üne duygusal pi!manlıktan 
daha ba!ka bir !ey duyamazlar320. 

Mulvey’in önerisini sinemada hâkim eril dilin de!ifre edilmesi adına oldukça 

önemli bulmakla birlikte, bu çalı!ma için daha uygulanabilir bir yakla!ıma sahip olan 

Daniel Chandler’in fikirlerine de yer vermek istiyoruz. Daniel Chandler Notes On Gaze 

(Bakı! Üzerine Notlar) isimli çalı!masında tıpkı Wollen ve Mulvey gibi bakı! 

kelimesinin basit anlamı dı!ında sinemasal anlamı üzerine vurgu yapar ve Jonathan 

Schroeder’den alıntılayarak “Bakı!, bakmaktan çok daha fazlasıdır. Bakı! psikolojik bir 

güç verir ki bu güç bakı!ın kendisini bakılandan çok daha üstün kılar”321 yorumunda 

                                                
318 Biryıldız, s. 129.  
319 Mulvey, s. 228.  
320 Mulvey, s. 229.  
321 Jonathan Schroeder, “'Consuming Representation: A Visual Approach to Consumer Research”, Representing 
Consumers: Voices, Views and Visions. Barbara B Stern (Ed.), London:Routledge, s. 208. Aktaran: Daniel 
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bulunur. Chandler, bakı! sorunsalı çerçevesinde sorulması gereken ilk ve en önemli 

sorunun “bakma i!ini kim yapıyor?” oldu"unu söyler ve a!a"ıdaki ana sınıflandırmayı 

yapar:  

• Seyirciye ait bakı!: Metindeki bir insanın, hayvanın, ya da objenin 

imgesine bakan seyircinin bakı!ı. 

• Intra- Diegetic bakı!: Bununla metnin içindeki dünyaya ait olan karakterin 

di"er bir karaktere, hayvana ya da objeye olan bakı!ı kast edilir. Genellikle 

“Point of view shot” (bakı! açısı çekimi) olarak da tanımlanmaktadır. 

• Extra- Diaegetic bakı!: Yine metnin içindeki dünyada yer alan 

karakterlerden birinin, bu kez metnin dı!ındaki seyirciye bakı!ı kast 

edilmektedir. Karakter sanki “çerçeve dı!ına” bakıyor gibidir.  

• Kameraya ait bakı!: Foto"rafçı ya da filmcinin bakı!ı olarak da 

anlamlandırılabilecek olan bu bakı! tanımlamasında kameranın bakı!ı kast 

edilmektedir. Kamera bir karaktere, bir hayvana ya da bir objeye bakar322.  

 

Daniel Chandler’in bakı! sorunu çerçevesinde merkeze aldı"ı “Kim Bakıyor” 

sorusunu bu çalı!ma için temel ve yola çıkılabilir bir soru olarak görüyoruz. Mulvey’in 

sözüne etti"i eril dilin çözümlenmesinin de bu soruyu sorup, cevapları almakla mümkün 

oldu"u kanısındayız. Ço"u kez teknik zorunluluk ya da estetik tercih gibi görünen 

seçimlerin eril dille olan ba"lantısını ortaya koymanın yolunun buradan açılabilece"ini 

dü!ünüyoruz. Mulvey, bakı!ın özgürle!tirilmesi gerekti"ini öne sürmü!tü. O halde önce 

bakı!ın tutsaklı"ının kimlerin tasarrufunda oldu"unun ortaya çıkarılması gerekir. “Kim 

bakıyor?” sorusuna alınacak cevap bu anlamda oldukça önemlidir ve Mulvey’in sözünü 

etti"i özgürle!tirme eyleminin ba!laması gereken yer,  tam da burasıdır.  

Metz ve Baudry’nin seyirci öznelli"inin in!asına dair yorumları, Mulvey’in de 

bu çalı!malardan yararlanıp, sözü edilen öznelli"in cinsel kimli"inin ne oldu"unun 

tespitine dair çalı!maları; eril nazar teorisi, dikizcilik ve haz üzerine yapılan birçok 

çalı!ma sinemadaki eril dilin açı"a çıkarılması anlamında oldukça önemli yollar kat 

                                                                                                                                          
Chandler, “Notes On Gaze”, Aberystwyth University Media Documents, 
http://www.aber.ac.uk/media/Documents/gaze/gaze02.html , s. 2. (15 #ubat 2010)   
322 Chandler, Forms of Gaze, s. 2.  
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edilmesini sa!lamı"tır. Bu çalı"malardan da anla"ılaca!ı üzere, basit teknik kodlar gibi 

görünen kamera hareketleri ve açılarının, kameranın konumlandırılma ve görüntülerin 

düzenlenme tercihlerinin aslında sanıldı!ından çok daha farklı sosyo-kültürel, psikolojik 

kodlar üzerine kuruldu!unun de"ifre edilmesi oldukça önemlidir. Çünkü bu bize erkek 

egemen söylemin sinemadaki baskın dilini çözme,  dahası yeni bir dil kurma olana!ı 

sa!lamaktadır. Filmlerdeki eril dilin yok edilmesi ya da bu dilin sahip oldu!u baskın eril 

kimli!in dönü"türülmesi, ancak bu masumiyet perdesinin aralanmasıyla mümkündür.   
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4.    S!NEMASAL ANLATI VE SÖYLEM YOLUYLA   

     BAKI"IN DÜZENLENMES! VE C!NS!YET BA#LAMINDA  

        B!R ÇÖZÜMLEME ÖRNE#! OLARAK “ÜÇ MAYMUN” 

4.1 YÖNTEM  

Bu bölümde, önceki bölümlerde olu!turulan kuramsal çerçeve do"rultusunda, 

Nuri Bilge Ceylan’ın 2008 yılında yönetti"i Üç Maymun filminin sinemasal anlatı ve 

söylem analizi yapılacaktır.  

Üç Maymun, Türkiye’de ba"ımsız sinemanın önemli örneklerinden biri olarak 

oldukça özel bir konumdadır. Film, birinci bölümde tartı!ılan ba"ımsız sinema olgusu 

ba"lamında gerek ça"da! anlatı özellikleri,  gerek kendine has yalınlıkta bir sinema dili,  

gerekse de söylem özellikleri anlamında ba"ımsız Türk sinemasının önemli 

örneklerinden biridir.       

Yöntem çerçevesinde önce filmin yönetmeni olan Nuri Bilge Ceylan’ın öz 

ya!amsal ve sinemasal öyküsüne yer verilecek, ardından Türk sineması açısından 

ta!ıdı"ı önem üzerinde durulacaktır. Ardından ikinci bölümde ele aldı"ımız temel 

kavramlar ve olu!turulan kuramsal zemin do"rultusunda filmin öykü çözümlemesine 

geçilecektir. Chatman, Branigan ve Bordwell’in anlatıyla ilgili çalı!maları ve ça"da! 

anlatı özellikleri do"rultusunda filmin öyküsü incelenecek, ardından filmin tek kadın 

karakteri olan Hacer’in çözümlenmesine geçilecektir. Hacer karakteri hem öyküsel 

ba"lamda anlatısal i!levi açısından,  hem de bir kadın karakter olarak toplumsal cinsiyet 

rolü ba"lamında incelenecektir.   

 Filmin söylem çözümlenmesi a!amasında ise ikinci bölümde sinemasal 

söylemin ö"eleri olarak ele alınan ba!lıklar do"rultusunda söylem çözümlemesi 

yapılacak, sinemasal söylem ö"eleri tek tek ele alınacaktır. Sinemasal söylem ö"eleri, 

filmin hem algısal hem zihinsel düzlemini belirledi"i için, salt teknik anlamları dı!ında 

filmin cinsiyetçi söylemine etkisi ba"lamında da de"erlendirilecektir.  
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Filmin öykü ve söylem çözümlemesinin ardından, çalı!manın temel sorunu 

olan bakı! ba"lamlı cinsiyet düzenlemeleri üzerinde durulacak; Mulvey, Metz ve 

Baudry’nin çalı!malarından yararlanılarak; sinemasal anlatı ve söylem yoluyla 

olu!turulan bakı!ın,  erkek egemen söylemle olan ili!kisi sorgulanacaktır. Böylece bakı! 

yoluyla olu!turulan eril kimlik tanımlanacaktır. Bunun için iki sorudan yola çıkılacaktır. 

#lki filmde öyküsel ba"lamda bakı! sahibinin kim oldu"u ve öykünün kimlerin 

oda"ından anlatıldı"ıdır. Di"eri ise sinematografik ba"lamda bakı! sahibi olarak kime 

yer verildi"idir. Bu sorunun cevabını bulmak için film ba!ından sonuna kadar plan plan 

çözümlenecek ve her plan için “bakan kim?”, “bakılan kim?” sorularına yanıt 

alınacaktır.  Böylece erkek egemen söylemin bakı! yoluyla filmde nasıl yapılandırıldı"ı 

görülmü! olacaktır.  

Erkek egemen söylemin olu!turulmasında “bakı!” olgusunun gücünü ve 

etkisini ortaya koymak amacıyla önerdi"imiz yöntemin, kadının bakı!ın nesnesi haline 

getirili! sürecini ortaya koyması açısından, di"er film incelemelerinde de 

uygulanabilecek bir yöntem oldu"unu dü!ünüyoruz.  

4. 2. YÖNETMEN NUR! B!LGE CEYLAN  

4.2.1. Biyografi  

Nuri Bilge Ceylan, 1959 yılında #stanbul’da do"ar. Ziraat mühendisi babasının 

Çanakkale’ye tayinini istemesi nedeniyle,  2 ya!ında iken tüm aile #stanbul’dan ayrılıp 

Çanakkale’nin Yenice ilçesine ta!ınır. #lkokul be!inci sınıfa kadar ta!rada geçirdi"i 

çocuklu"un ardından, ablasının liseye ba!layacak olması ve Yenice’de o yıllarda lise 

bulunmaması nedeniyle ailesi yeniden #stanbul’a geri döner. #lkokul be!inci sınıftan 

ba!layarak, liseyi bitirene kadar #stanbul’da okur323.  

Nuri Bilge Ceylan Sinemasını Okumak isimli kitabında Hasan Akbulut, 

Ceylan’ın çocuklu"unu ta!rada geçirmi! olmasının yarattı"ı etkinin filmlerinde büyük 

yer kapladı"ını ve filmlerinin bir anlamda yönetmenin ya!am öyküsünü anlattı"ını 

                                                
323  Nuri Bilge Ceylan Biyograf i,(t.y.) http://www.nuribilgeceylan.com/bio-turkish.php,(16 $ubat 2010). 
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belirtmi!tir324. Ceylan’ın daha sonraki filmlerine de bakıldı"ında bu yorumun haklılı"ı 

anla!ılabilir.   

1976 yılında #stanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisli"i Bölümü’nü 

kazanır. Dönemin siyasi atmosferinin üniversitelerde yarattı"ı baskı ve karga!a 

nedeniyle derslerine devam edemez. 1978 yılında tekrar sınava girer ve Bo"aziçi 

Üniversitesi Elektrik Mühendisli"i Bölümü’nde okumaya ba!lar. Bo"aziçi 

Üniversitesi’ndeki ö"rencilik ya!amıyla birlikte foto"rafçılık ya!amı da ba!lamı! olur 

Ceylan’ın325. Nuri Bilge Ceylan’ın foto"rafçılık deneyiminin, onun sinemasını 

kimliklendiren önemli ö"elerden biri oldu"unu söyleyebiliriz. Çünkü birçok filminde 

görüntünün foto"rafik boyutunun öne çıkıp, dikkat çekti"ini görmek mümkündür.  

Ceylan üniversiteden mezun olmasının hemen ardından bir süreli"ine 

Londra’ya gider. Kendisiyle 2003 yılında yapılan bir röportajda, o yıllarda Batı’ya 

gitme arzusunu ve orada ya!ama iste"ini yazgısı gibi gördü"ünü söylemi! ve “Sanki 

yazgım batı gibi görünüyordu, okul bitince hiç sorgulamaya bile gerek kalmadan 

yazgımı ya!amaya gittim”326 diye eklemi!tir. Londra’da bir süre ya!adıktan sonra bir 

gün, bir kitapçıda Himalayalar üzerine yazılmı! bir kitaba rastlar. Kitaptan oldukça 

etkilenir, Londra’da aradı"ını bulamamı! olmanın verdi"i hayal kırıklı"ıyla Do"u’ya 

yolculuk yapmaya karar verir. Ancak Do"u yolculu"u da Ceylan’ın kafasındaki soru 

i!aretlerini cevaplamaya yetmez ve Türkiye’ye dönme kararı alır327.  

Kafasında ileride ne yapaca"ına dair hala cevaplanmamı! soru i!aretleriyle 

Türkiye’ye dönen Ceylan, askerlik yapma kararı alır ve Ankara Mamak’ta askerli"ini 

tamamlar. Askerli"i sırasında hayatına nasıl devam edece"ine karar verir ve sinemacı 

olma yolunda ilk adımlarını atar328. Askerli"i boyunca sinema üzerine kitaplar okur, 

oldukça fazla sayıda film izler. Askerlik bitiminde #stanbul’a döner ve Mimar Sinan 

Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema Bölümü’nde sinema e"itimi almaya ba!lar. Okulun 

en ya!lı ö"rencisi olarak 2 yıl okuduktan sonra, e"itimini yarıda bırakarak okuldan 

                                                
324  Hasan Akbulut, Nuri Bilge Ceylan Sinemasını Okumak, 1. Basım, #stanbul: Ba"lam, 2005, s.13.  
325 Nuri Bilge Ceylan Biyograf i,(t.y.) http://www.nuribilgeceylan.com/bio-turkish.php, (16 $ubat 2010). 
326 Güldal Kızıldemir, “Kasabalı Anlam Avcısı”, Nuri Bilge Ceylan, 1. Basım, #st: NTV Yay., 2010, s.27. 
327 Kızıldemir, s. 29.  
328 Nuri Bilge Ceylan Biyograf i,(t.y.) http://www.nuribilgeceylan.com/bio-turkish.php,(16 $ubat 2010). 
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ayrılır329. Okulu bırakmasının sebebini hayata atılmak için acelesi oldu!unu söyleyerek 

açıklayan Ceylan, hemen sinema adına bir "eyler yapmak istedi!inden arkada"ı Mehmet 

Eryılmaz’ın kısa filminde oyunculuk yapar. Amacı bir filmin yapım sürecini iyice 

ö!renmektir. Ceylan o ana kadar sinemayla ilgili okudu!u kitaplar, Bo!aziçi 

Üniversitesi’nde yaptı!ı çalı"malar ve Eryılmaz’ın filminden edindi!i deneyimden 

aldı!ı cesaretle ilk kısa metraj filmi Koza’yı çeker. Koza, 1995’te Cannes Film 

Festivali’nde gösterilir ve aynı zamanda Cannes’da yarı"maya seçilen ilk Türk kısa 

filmi olur. Nuri Bilge’nin kendi deyimiyle bu film, film çekmek konusunda 

cesaretsizli!ini üzerinden atmak için bir fırsattır. Bir yanıyla umutsuz bir deneme 

olmasına ra!men, ileride kendi anlayı"ına göre film yapabilmesi için gerekli bütün 

ipuçlarını sunmu"tur Ceylan’a330.  

Koza filminden sonra,  Erdinç Uzak’ın deyimiyle,  “Kozası içindeki tırtıl ipek 

böce!ine dönü"ür”331 ve “Ta"ra Üçlemesi” olarak da bilinen üçlemenin ilk filmi Kasaba 

1997 yılında çekilir. Kasaba’nın hemen ardından 1999 yılında Mayıs Sıkıntısı, 2002 

yılında da Uzak filmini yönetir. Uzak filmiyle daha önce 1995 yılında katılmı" oldu!u 

Cannes Film Festivali’ne bir kez daha katılır ve bu kez “Büyük Jüri Ödülü”nü alır332.  

Bu ödül onun sinema ya"amının dönüm noktası olur bir anlamda. Kendisiyle daha sonra 

yapılan bir röportajda “Büyük isimlerin yetenekleri genelde bir vesileyle gün yüzüne 

çıkar. Sizin hikâyeniz nasıl?”sorusuna “E!er böyle bir durumdan ve vesileden söz 

edilecekse bu ku"kusuz “Uzak” ile katıldı!ım 2003 Cannes Film Festivali’dir”333diye 

yanıt vermi"tir.  

Ta"ra Üçlemesinin ardından e"i Ebru Ceylan ile ba"rollerini payla"tı!ı, 2006 

yılında düzenlenen Cannes Film Festivali’nde FIBRESC# ödülüne layık görülen 

#klimler’i yönetir. Bu filmin mekân araması sırasında foto!raflar çekmesi, yeniden 

foto!raf çekmeye yöneltir Ceylan’ı. Askerlikten beri foto!raf çekmemi" olan Ceylan 

                                                
329 Kızıldemir, s. 31.  
330 !"#$%&'()*+,-./"$'0$123'4351*%6'78)*-,'Sinefil, 9:';<*+':==>,'
?@@ABCCDDDE%F<G$1HE<8HC+8)*CA"3IIJI$%3G$1EA?A,''
K9L'M/F*@':=9=NE' 
331 !"#$%&'()*+,-./"$'0$123'4351*%6'78)*-,'Sinefil, 9:';<*+':==>,'
?@@ABCCDDDE%F<G$1HE<8HC+8)*CA"3IIJI$%3G$1EA?A,''
K9L'M/F*@':=9=NE 
332 Nuri Bilge Ceylan Biyograf i,(t.y.) http://www.nuribilgeceylan.com/bio-turkish.php,(16 $ubat 2010). 
333 Seda Pekçelen ve Özlem Alkan,“Nuri Bilge Ceylan”, Time Out, Ekim 2008,  
http://www.timeoutistanbul.com/s762/konular/nuri_bilge_ceylan, (16 $ubat 2010).  
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için son derece mutlu edici bir geri dönü! olur bu. 2009 yılında, Türkiye’nin çe!itli 

yerlerinde 2003-2009 yılları arasında çekilmi! 97 adet panoramik foto"rafını, gazeteci 

yazar Yıldırım Türker’in önsözünü yazdı"ı Sinemaskop Türkiye isimli çalı!masıyla 

yayınlar334.   

2008 yılında, çalı!mamızın çözümleme örne"i olan Üç Maymun filmini 

yönetir. Bu filmle, 61. Cannes Film Festivali’nde “En #yi Yönetmen” ödülünü alır. Bir 

yıl sonra yani 2009 yılında Cannes’a yeniden gider Ceylan. Ancak bu kez yarı!macı 

de"il,  jüri iyesi olarak katılır. Ceylan, film çalı!malarına halen devam etmektedir.  

Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan ile evli ve Ayaz isminde bir erkek çocuk 

sahibidir.  

 4.2.2. Türk Sinemasında Nuri Bilge Ceylan  

Türk sineması için oldukça önemli ve çok konu!ulan bir konuma sahip olan 

Ceylan’ın Türk sinemasındaki yeri ve önemini, onun filmografisinden yola çıkarak ele 

alaca"ız.  

Nuri Bilge Ceylan’ın sinemayla ilgili ilk çalı!ması olarak 

nitelendirebilece"imiz Koza, 1993 yılında düzenlenen Cannes Film Festivali 

Uluslararası Kısa Film Yarı!ması’na seçilen ilk Türk kısa film olması sebebiyle Türk 

sinemasında özel bir yere sahiptir. Filmin resmi web sitesinde de yayınlandı"ı gibi,   

sinopsisi “Yeniden birlikte ya!amayı deneyen ama ba!aramayan bir çiftin öyküsü”335 

dür. Filmin senaryo yazarlı"ı, görüntü yönetmenli"ini ve yönetmenli"ini yapan Ceylan, 

oyuncu olarak da anne ve babasını ana karakterler olarak seçer.   

Akbulut’a göre bu film,  Nuri Bilge Ceylan sinemasının anlatısal ve biçemsel 

yapısının ilk örne"idir. Özelikle ses kullanımı konusunda kendine ait bir üslup yaratır: 

Filmde diyalog yoktur ancak do"aya ait sesler öylesine etkileyici kullanılmı!tır ki film,  

görsel yanı kadar i!itsel yanıyla da öne çıkmı!tır336. Filmin görsel dili ise tam anlamıyla 

                                                
334  Nuri Bilge Ceylan, Sinemaskop Türkiye, 1. Basım, #stanbul: NTV Yay., 2009.  
335Koza-Story, (t.y) http://www.nbcfilm.com/koza/story.php?mid=4, (18 $ubat 2010).  
336Akbulut, Nuri Bilge Ceylan Sinemasını Okumak,  s. 16.  
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foto!raf esteti!ine dayanmaktadır. "ekil 19’da filmin görsel esteti!ini yansıtması 

açısından filmden karelere yer verilmi#tir.  

   

!ekil 19: Koza filminden seçilmi# kareler 

Film, karakterlerin foto!raflarının art arda gösterildi!i bir “öz ya#am öyküsü 

tanıtımıyla” ba#lar. Akbulut’a göre yönetmenin bu açılı#ı tercih etmesinin nedeni, onun 

kendi dilince, sinemanın “hareketli foto!raf” olarak tanımlanmasıyla ilgilidir. Akbulut’a 

göre Ceylan bu tercihiyle yönetmen Ingmar Bergman’a bir gönderme yapmı#tır çünkü 

Bergman, 1995 yılında yönetti!i Persona isimli filminde de hareketsiz görüntülerden 

olu#an çekimlere sık yer vermi#tir337.   

Abbas Bozkurt’a göre bu filmin en önemli özelli!i, Ceylan’ın daha sonraki 

filmlerinde sık i#leyece!i ta#ra temasının temelini atmı# olmasıdır. Koza bir yandan 

kendisinden sonra gelecek üç önemli filmde de ele alınan “ta#ra” temasıyla ilgili hem 

bir ba#langıç hem de bir son gibidir. Bozkurt’a göre birbirini kronolojik anlamda takip 

eden ta#ra üçlemesinin (Kasaba- Mayıs Sıkıntısı -Uzak) son halkasıdır da aynı 

zamanda338. Nuri Bilge Ceylan da kendisiyle yapılan bir röportajda Bozkurt’un 

görü#lerini destekler nitelikte #u cümleyi kurmu#tur:“Kasabada ya!ayan insanlar 

genellikle çekip gitmek isterler ama bunu ba!ardıklarında bu sefer de geri dönmek 

isterler”339.  

Ceylan’ın ve Bozkurt’un da vurguladıkları gibi, ta#ra olgusu yönetmenin 

filmografisinde oldukça önemli bir yer kaplamaktadır. Ceylan’ın Üç Maymun dı#ındaki 

                                                
337 Akbulut, Nuri Bilge Ceylan Sinemasını Okumak, s. 16.  
338 Abbas Bozkurt, “Nuri Bilge Ceylan’la Uzaklara Bakmak”, Nuri Bilge Ceylan, 1. Basım, $stanbul: NTV Yay., 
2010 s. 11.  
339 Michael Ciment, “Nuri Bilge Ceylan $le Söyle#i: Bir Tema Üzerine Çe#itlemeler Ho#uma Gidiyor”, Mayıs 
Sıkıntısı,  Alpagut Gültekin (hzl.), 1. Basım, $stanbul: Norgunk Yay., 2003, s.95.  
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bütün filmlerinde ta!ra dokusu ve ta!ra betimlemelerine rastlamak mümkündür. Onun 

için ta!ra,  uzamsal dokusunun yanı sıra kültürel ve insanlar arası ili!kiler ba"lamında 

da kendine has bir dokuya sahip oldu"undan kent, modernlik ve yabancıla!ma 

ba"lamında sık sık önemli bir aktör olarak yer vermi!tir ta!raya.  

Nuri Bilge Ceylan Filmlerinde Ta!ra ve Kent Tereddüdü isimli çalı!masında B. 

Nihan Eren, Nuri Bilge Ceylan’ın ta!ra olgusunu filme alı! biçimiyle, Türk sinemasında 

ta!ranın ele alını!ı arasında bir kar!ıla!tırma yapmı! ve ta!ranın Türk sinemasında 

genelde 2 ba"lamda ele alındı"ından söz etmi!tir. Bunlardan ilkinde ta!ra, özlemi 

çekilen ve bir gün geri dönülecek yerdir. Di"erinde ise, ta!ra toplumcu gerçekçi 

anlayı!la ele alınır. Bu anlayı! çerçevesinde ta!raya daha çok sömürü düzeni ve feodal 

ili!kilerin mekânı olarak yakla!ılır. Ceylan’ın ta!ra anlayı!ı ise bu iki yakla!ımdan çok 

daha farklıdır. Onun filmlerinde ta!ra bireysel bir anlayı!la ele alınır ve daha çok 

“aidiyet” kavramı çerçevesinde tartı!ılır340. Eren’in yorumu ve !imdiye kadar de"inilen 

görü!lerden yola çıkarak, Ceylan’ın ta!rayı ele alı! biçimindeki farklılı"ının dikkat 

çekici oldu"unu söyleyebiliriz.  

Ceylan’ın filmografisindeki ikinci film ve aynı zamanda ilk uzun metrajlı 

kurmaca filmi olan Kasaba ise “Tipik bir Anadolu kasabasında ya!ayan ve üç ku!a"ı 

bünyesinde barındıran bir ailenin hayatını, çocukların gözlerinden anlatmayı 

hedefleyen”341 bir filmdir. Ablası Emine Ceylan’ın öyküsünden yola çıkarak 

senaryosunu yazıp, 1997 yılında filme aktardı"ı Kasaba’da yine kendi anne ve babasına 

rol verir Ceylan. Bu filminde Koza’ya göre daha cesur davrandı"ı ve öyküsel ö"elere 

daha fazla yer verdi"ini söyleyebiliriz. Filmin anlatısal ö"elerinde Çehov’dan 

esinlendi"ini belirten342 Ceylan’ın sadece Kasaba’da de"il, di"er bütün filmlerinde 

Çehov esintilerine rastlamak mümkündür.  

Modern kısa öykünün kurucularından olarak kabul edilen Anton Pavloviç 

Çehov, hem tıp doktoru,  hem de tiyatro oyunu ve öykü yazarıdır. Kara mizahı 

yapıtlarında ustalıkla i!leyen Çehov, Rusya’da doktorluk yaparken birçok kasaba 

                                                
340 B. Nihan Eren, “Nuri Bilge Ceylan Filmlerinde Ta!ra ve Kent Tereddüdü”, (Yayınlanmamı! Yüksek Lisans 
Tezi, Yeditepe Üniversitesi, SBE, 2008), s. 7.  
341 Alpagut Gültekin (hzl.), Nuri Bilge Ceylan Kasaba, 1. Basım, #stanbul: Norgunk Yay., 2007, s. 7.   
342 Kızıldemir, s. 32.  
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gezmi! ve öykülerinde kasaba insanlarını ustalıkla anlatmı!tır343. Erdal Öz, “atmosfer 

öykücüsü” olarak tanımladı"ı Çehov’un öykücülü"ünü anlatmak için, bir zamanlar 

onunla ilgili okudu"u bir kitaptan aklında kalan a!a"ıdaki betimlemeyi payla!ır 

okuyucuyla:  

O iki ciltlik kitabın ilk cildinin hemen ba!ında, Çehov’un 
öykücülü"üne de"inen, !imdi kime ait oldu"unu hatırlamadı"ım, çok 
güzel bir önsöz vardı. Hem edebiyatta öykü türünü hem de Çehov’un 
öykücülü"ünü dile getiren bir önsöz. Romanla öykü arasındaki farkı, 
aklımda kaldı"ına göre a!a"ı yukarı !öyle anlatıyordu: Romanda, 
anlatılan ailenin içine gireriz. Onlarla birlikte ya!arız, onlardan biri 
oluruz. Ama öyküde, o ailenin ya!adı"ı evin önünden geçerken, 
pencereden onları masa ba!ında topluca görüp geçeriz344. 

 
Öz’ün, Çehov’la ilgili bu yorumundan yola çıkarak Ceylan’ın filmlerinin 

Çehov esintileri ta!ıdı"ı yargısına daha kolay varılır, çünkü onun filmlerinde de (Üç 

Maymun bu anlamda biraz farklı olsa da) büyük olay örgüleri yerine, foto"raflarla 

betimlenmeye çalı!ılan öykülere sık rastlanır. Kasaba bu biçimin etkili oldu"u ilk film 

örne"i olarak yorumlanabilir. Hikâyenin büyük bir kısmı çocukların gözünden, daha 

çok foto"rafik öykülerle anlatılır.  

Kasaba, Uluslararası alanda ba!ta Berlin Film Festivali olmak üzere Nantes, 

Premier Plans, Tokyo, Cologne Film Festivali'nde ödüller almı!, Türkiye’de de #stanbul 

Film Festivali (FIBRESC# ve Jüri Özel Ödülü) ve Altın Portakal Film Festivallerinde 

(Jüri Özel Mansiyon) ödül almaya hak kazanmı!tır.  Bu film etrafında en çok tartı!ılan 

olgulardan biri “Türk sinemasında ta!ra samimiyeti” olmu!tur. Yönetmen Ahmet 

Uluçay, filmin yarı!macı olarak katıldı"ı 34. Altın Portakal Film Festivali’nin ardından 

yaptı"ı de"erlendirmede filmin en çok bu yönüne vurgu yapmı!tır. Filmin öyküsünü de 

karakterlerini de son derece samimi bulan Uluçay’a göre bu film, Türk sinemasının 

eksik samimiyetini tamamlayan bir parçadır. Havva ve Mehmet Emin gerçek bir anne 

babadır. Çocuk oyuncular “bir okul müsameresi dahi görmemi! cıvıl cıvıl kasaba 

çocuklarıdır”345. I!ıl Özgentürk de Uluçay gibi filmin samimiyetine de"inir ve “Film az 

rastlanır bir sahicilik kazanmı!. Sanki gördü"ünüz bir film de"il, bir hayat. Ben bu 

                                                
343 Erdal Öz, “Çehov’un Öykücülü"ü Üzerine”, !mge Öyküler, Sayı 2, (Nisan-Mayıs 2005), s. 83.  
344 Öz, s. 82.  
345 Ahmet Uluçay, “Kasaba ve Samimiyet”, Nuri Bilge Ceylan Kasaba, Alpagut Gültekin (hzl.). 1.Basım, #stanbul: 
Norgunk Yay., 2007, s.77. 
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filmden çıktıktan sonra bir garip oldum. Kendi çocuklu!umu, Antep'i, rahmetli annemi 

anımsadım. Bu film böyle bir film, insanın yüre!ini yakalayan bir film”346 yorumunda 

bulunur. Tunca Arslan da filmin samimiyetinden etkilendi!ini belirtmi" ve oldukça 

iddialı oldu!unu dü"ündü!ümüz "u cümleyi kurmu"tur:“Yılmaz Güney’in ‘Umut’undan 

bu yana bu kadar 'gerçekçi' bir film izledi!imi anımsamıyorum. Çünkü her "ey gerçek! 

Mekânlar, insanlar, davranı"lar, konu"malar, kaygılar, gülümsemeler”347.  

Kasaba’nın Türk sineması açısından önemli bir özelli!i, özellikle akademik 

alanda, bu filmle birlikte kullanılmaya ba"lanan sinema felsefesi kavramlarıdır. 

Bunlardan en önemlisi Ceylan’ın daha sonraki filmleri için de sıkça dile getirilecek olan 

“kristal öyküleme” kavramıdır. Fransız felsefeci Gilles Deleuze tarafından ortaya konan 

bu kavram, temelde klasik sinema ve modern sinema ayrımından yola çıkılarak 

"ekillenmi"tir. Hareket-#mge ve Zaman-#mge kavramları çerçevesinde klasik 

sinema/modern sinema üzerine de!erlendirmelerde bulunan Deleuze; hareket imgeyi 

klasik sinema, zaman-imgeyi ise modern sinema için kullanır. Montajı önemli bir yere 

koyan klasik sinemada montaj aracılı!ıyla imgeye hareket verilir ve aslolan hareketin 

kendisidir. Algılama harekete dayalıdır ve montaj, imgeler arasındaki bo"lukları hareket 

esasına göre tamamlar348. Deleuze’ün modern sinemayla ili"kilendirdi!i zaman-imge 

kavramında ise aslolan “an”lardır, bu “an”lar belirli bir tutarlılıkla zaman-imgelerle 

temsil edilirler. #majların kazandı!ı devinimden öte, imajların kendi “tek”liklerini 

koruyarak ta"ıdıkları anlamlar önemlidir349. Bu bir anlamda klasik sinemada       

hareket-imgeyle anılan “eylem”in, zaman-imgeyle anılan modern sinemada yerini 

“görme” olgusuna bırakmasıyla ilgili bir durumdur350. Bu kavramların sinemasal anlatı 

için iki kar"ılı!ı vardır: Bunlardan ilki organik öyküleme, di!eri ise kristal öykülemedir. 

Organik öyküleme hareket-imge sinemasında karakterlerin eylemleri ve bu eylemlerin 

sonucunda gerçekle"en olaylara dayanırken; kristal öyküleme ise zaman-imge 

sinemasında, film karesindeki görüntü ve sesin potansiyelinin önem kazandı!ı 

                                                
346 I"ıl Özgentürk, “Kasaba”, Nuri Bilge Ceylan Kasaba, Alpagut Gültekin (hzl.). 1.Basım, #stanbul: Norgunk Yay., 
2007, s.78. 
347 Tunca Arslan, “Kasaba: Puslu Manzaralar”, Nuri Bilge Ceylan Kasaba, Alpagut Gültekin (hzl.). 1.Basım, 
#stanbul: Norgunk Yay., 2007, s.72. 
348 Metin Gönen, Paradoksal Sanat Sinema, 1. Basım, #stanbul: Versus Yay., 2008, ss. 24-28.  
349 Gönen, s. 31.  
350 Özcan Yılmaz Sütçü, Gilles Deleuze’de !mge Hareketi Olarak Sinemanın Felsefesi, 1. Basım, #stanbul: Es 
Yayınları, 2005, s. 65.  
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öyküleme biçimdir. Bu öykülemede sabit çekimin önemi artar ve karakterlerin 

öyküleme içindeki konumu de!i"ir: Anlatının kaderi onların eylemlerine ba!lı de!ildir 

artık351. Kristal öyküleme kavramı üzerinden Kasaba filmini de!erlendiren Hilal Turan, 

kristal öyküleme örne!i olarak gördü!ü filmin açılı" sekansından örnek verir. Köy 

okulundaki sınıfta “Toplum Hayatımızı Düzenleyen Kurallar” isimli parça 

okunmaktadır. Asiye’nin anıları olarak yer verilen bu sekansta, okunan parçadan çok, 

bir ö!rencinin ıslak çoraplarından sobaya damlayan suyun çıkardı!ı sese yer verilir.  

Benzer bir biçimde filmin karakterlerinden Asiye ve Ali’nin okul sonrası yaptı!ı geziyi 

gösterirken do!aya görsel ve i"itsel imgeler olarak yer verili" biçimi de kristal öyküleme 

örne!idir Turan’a göre352.   

Deleuze’ün görü"lerinden yola çıkarak Ceylan’ın filmlerini inceleyen Suner, 

yönetmenin filmlerini tanımlamak için “açık imge” kavramını önerir353. Suner’e göre 

Ceylan’ın filmleri “açık imgeler” üzerine kurulmu"tur ve bu açık imgeler, anlatının 

içinde neden sonuç ili"kisi olmaksızın bulunan, nereye ba!lanaca!ı ve ne anlama 

geldi!i belirli olmadı!ı için mu!lâklık ta"ıyan, kesin anlamlarla tanımlanamayacak 

imgelerdir354.Suner, Kasaba’nın finalinde yer alan dü" imgesini bu ba!lamda 

verilebilecek önemli bir örnek olarak tanımlar355. 

Ceylan’ın Kasaba’dan sonra çekti!i ve aynı zamanda “Ta"ra Üçlemesinin” 

ikinci filmi Mayıs Sıkıntısı, yıllar sonra do!du!u kasabaya film çekmek için dönen 

Muzaffer’in hikâyesini anlatır. Bunun yanı sıra ba"ka yan hikâyelere de misafir eder 

izleyiciyi: Babası Emin’in tarlası u!runa verdi!i mücadele, ye!eni Ali’nin müzikli saat 

hevesi ve bu u!urda göze aldı!ı “ilginç” sınav, Saffet isimli kuzenin kent dü"leri… 

Muzaffer’in uzun zamandır kentte olması ve ta"raya geri dönmesi, Saffet’in ise ta"radan 

kente gitmek istemesi gibi ö!eler, filmi mekânsal olmasa da zihinsel düzeyde ta"ra ve 

kent arasında konumlandırmı"tır. Bu filmin üçlemenin tam ortasında yer almasının bir 

bakıma bundan kaynaklandı!ını dü"ünüyoruz.  

                                                
351 Sütçü, s. 164.  
352 Hilal Turan, “Nuri Bilge Ceylan’ın Ta"rası”, Yönetmen Sineması Nuri Bilge Ceylan, Ay"e Pay (hzl.), 1. Basım, 
#stanbul: Küre Yayınları, 2009, s 15.  
353 Asuman Suner, Hayalet Ev, Yeni Türk Sinemasında Aidiyet Kimlik ve Bellek, 1. Basım, #stanbul: Metis Yay., 
2006, s. 124.  
354 Suner, Hayalet Ev, Yeni Türk Sinemasında Aidiyet Kimlik ve Bellek, s. 125.  
355 Suner, Hayalet Ev, Yeni Türk Sinemasında Aidiyet Kimlik ve Bellek, s.137.  
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Yönetmenin 1999 yılında yönetti!i bu filmin yaratım ve yapım süreci 

di!erlerine benzerdir. Yönetmenlik, görüntü yönetmenli!i, senaryo yazarlı!ı Ceylan’a 

ait olan filmde oyuncu olarak yine Ceylan’ın ailesi ve yakın çevresinin yer aldı!ı 

görülür.  

Mayıs Sıkıntısı filmini yönetmen ve anlatı ili"kisi açısından inceleyen Bige 

Akdeniz,  filmin,  yönetmeninin anlatı arayı"ını sergiledi!ini ve bu arayı"ın son dönem 

Türk sinemasında alı"ık olmadı!ımız türden bir ili"kiyi içerdi!ini belirtmi"tir. 

Akdeniz’e göre anlatı ve yönetmen ili"kisi bu filmde iki farklı kimlik ba!lamında ele 

alınabilir: Bunlardan ilki film metninin içindeki yönetmen Muzaffer’le anlatının ili"kisi, 

di!eriyse film metninin dı"ındaki yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın anlatıyla olan 

ili"kisidir. Böylece yönetmen kendini ima ederek, iki konum arasında yer de!i"tirmekte 

ve film anlatısı bu geçi"in etkisiyle biçimlenmektedir356. Film bu yönüyle kendine 

gönderme yapmaktadır. Self-reflexivity (öz-dü"ünümsellik) kavramıyla açıklanan bu 

durumun kar"ılı!ı, daha önce de görü"lerine de!inilen Robert Stam ve arkada"larının 

tanımına göre bir yapıtın kendi yaratım ve üretim ko"ullarına,  metinsel süreçlerine ve 

bunun metinler arası etkilerine gönderme yapmasıdır ve bunu yaparken metnin “gerçek” 

de!il, “kurmaca”ya dayandı!ını ima etmesidir357. Gürata’ya göre öz-dü"ünümsellik 

ça!da" anlatıyı olu"turan temel kavramlardan biridir ve benzer öneme sahip di!er 

kavramlar da metinlerarasılık, türler arası uzla"ımcılık, yanılsama ve ironidir358.        

Öz-dü"ünümsellik kavramının bir di!er önemli özelli!i klasik sanatın yüceli!ini alt 

etmek istercesine onun yarattı!ı ihti"am duygusunu sekteye u!ratması, sanat yapıtını 

sorgulanabilir kılmasıdır. Bu da ikinci bölümde ele aldı!ımız “özde"le"me” ve 

özde"le"menin kar"ısına konulan “yabancıla"tırma” kavramıyla ili"kilendirilebilecek bir 

durumdur. Marksizm ve modernizm ili"kisi üzerinden,  özde"le"me ve yabancıla"tırma 

kavramlarını Brecht’in görü"lerine ba"vurarak inceleyen Eugane Lunn, öz-

dü"ünümsellik kavramının yabancıla"tırma kavramıyla olan ili"kisi üzerinde durmu" ve 

öz-dü"ünümselli!i, bir metnin kendi gerçekli!ini bilinçli bir "ekilde ya da ironiyle açı!a 

                                                
356 Bige Akdeniz, “Anlatı Sıkıntısını A"an Bir Film Mayıs Sıkıntısı, Kendini Arayan Bir Yönetmen Nuri Bilge 
Ceylan”, Türk Film Ara!tırmalarında Yeni Yönelimler 3, Deniz Bayrakdar (hzl.), 1. Basım, #stanbul: Ba!lam 
Yay., 2003, s. 125.  
357 Stam, Burgoyne ve Flitterman, s 200.  
358 Gürata, s. 107.  
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vurma durumu olarak açılamı!tır359. Filme geri dönecek oldu"umuzda öz-dü!ünümsellik 

kavramı çerçevesinde filmin birçok yerinde kendine i!aret etti"ini gözlemleyebiliriz. 

Akbulut, filmi bu kavram ba"lamında incelemi! ve yönetmeninin Muzaffer karakteri 

aracılı"ıyla kendisini görünür kılması ve karakterlerin filme ili!kin fikirlerini Muzaffer’e 

söylemelerini, filmin öz-dü!ünümsel olarak tanımlanabilmesine olanak sa"layan 

belirgin örnekler olarak vermi!tir360. Ayrıca filmin içinde yönetmenin babasını oynayan 

karakterin, yönetmene “filmler bununla mı çekiliyor?” sorusunu sorması yine bir öz-

dü!ünümsellik örne"i olarak de"erlendirilebilir.  

 Yukarıda sözü edilen görü!lerden yola çıkarak,  Mayıs Sıkıntısı filminin bazı 

kavramsalla!tırmalarla yorumlanabilmesi ba"lamında Türk sinemasında önemli bir 

yerde durdu"unu dü!ünüyoruz. Dikkat çekici buldu"umuz bir di"er nokta, Mayıs 

Sıkıntısı filminin birçok yönüyle Kasaba filminin devamı oldu"u ve bazı sahnelerin 

tamamen Kasaba’ya i!aret etmek için çekildi"ini göz önüne aldı"ımızda, Ceylan’ın 

sadece filmin içinde de"il, filmografisinde de bir öz-dü!ünümsellikten söz edilebilece"i 

durumudur.  

Ceylan’ın üçüncü uzun metrajlı filmi Uzak ise 2002 yılında çekilmi!tir. Daha 

önceki filmlerinde de oldu"u gibi yönetmenlik, görüntü yönetmenli"i ve senaryo 

yazarlı"ı Ceylan’a aittir. Yönetmen, filmin öyküsünü !öyle özetler:  

Ya!amakta oldu"u hayatla idealleri arasındaki mesafenin giderek 
büyümekte oldu"unu kaygı içinde duyumsayan bir foto"rafçı, yabancı 
ülkelere gidebilmek için köyünden kalkıp #stanbul’a gemilerde i! 
aramaya gelen genç bir akrabasını bir süreli"ine evinde misafir etmek 
zorunda kalır361.  
   
Yönetmenin daha önceki filmlerinde de görülen ta!ra dokusunun filme bu kez 

farklı bir anlatıyla misafir oldu"u Uzak, aynı zamanda yönetmenin ta!ra üçlemesinin 

son filmidir. Yönetmenin Kasaba ve Mayıs Sıkıntısı’nda kurdu"u ta!ra anlatısından 

daha farklı bir anlatı vardır bu filmde, sanki ta!raya ili!kin son sözdür bir bakıma.  

                                                
359 Eugane Lunn, Marksizm ve Modernizm: Lukacs, Brecht, Benjamin ve Adorno Üzerine Tarihsel Bir 
!nceleme, Yavuz Alogan (çev.), 1. Basım, #stanbul: Alan Yay., 1995, s. 48.  
360  Akbulut, Nuri Bilge Ceylan Sinemasını Okumak, s. 117.  
361  Uzak- Story (t.y.), http://www.nbcfilm.com/uzak/story.php?mid=5, (22 Mart 2010).  
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Ta!raya Bakmak isimli kitapta !ükrü Argın, kent ve ta"ra ayrımının sanat 

eserlerinde ele alını"ına dair oldukça önemli bir söylem önerir: “Dünyaya 'merkez-ta!ra' 

ayrımıyla bakmak yerine, gözlerimizi öncelikle bu ayrımın kendisine dikmek;  ayrımın 

!u ya da bu yanına yaslanmak yerine, söz konusu ayrımın kendisine 'diklenmek' 

durumundayız”362. Bu film, Argın’ın da belirtti#i gibi bir anlamda bu ayrımın kendisine 

“diklenen” bir anlatıya sahiptir. Bu nedenle filmin adı, bu ayrımın diklenilen 

noktasında, her iki tarafında birbirlerine olan “uzak”lı#ını sorgular.  

Filmin ana karakterleri olan Yusuf ve Mahmut, ayrı dünyalara sahip bireylerdir. 

Bu dünyalar simgesel ba#lamda ta"ra ve kenttir. Ama aslında her ikisi de bu dünyaların 

içinde eklektiktirler. Filmin öyküsü de bu dünyaların bulu"masının eklektikli#ini anlatır. 

Anlatıda kenti temsil eden Mahmut, zamanında ta"radan çıkıp gelmi" ve bütün duygusal 

yoksunluklarıyla hem kente tutunmaya çalı"an, hem de kentte tutunmaya çalı"an bir 

karakterdir, ancak kentin çıkmazlarında sıkı"ıp kalmı"tır. Kentle birlikte temsil edilen 

“modernizm” kavramının bütün açmazlarını da içeren bir sıkıntı halidir bu. Bunun yanı 

sıra ta"radan gelen Yusuf’un kentin dı"ındaki “büyük kentlere” açılma hevesi ise 

hikâyeyi katmanla"tıran önemli bir figürdür. Ancak Yusuf, daha ilk sınavda sınıfta kalır. 

Daha büyük kentlere açılması için, “ara u#rak” niteli#inde olan küçük kentten çıkamaz. 

Çünkü burada kentli olmanın çıkı"sızlı#ının bütün hallerini ya"ar. Bu anlamda 

katmanla"ır hikâye. $ki simgesel evreni temsil eden karakterler, bu iki evrenin tam 

ortasında kar"ıla"ırlar ve bu anlamda kendi çıkı"sızlarıyla beraber, birbirleriyle ili"ki 

kurabilmenin zorlu#uyla kar"ıla"ırlar. Anlatı, yeni bir katmana bürünür.  

Anlatının tüm bu katmanları içinde, daha önceki filmlerinde de oldu#u gibi 

simgesel bir dünya kurar Ceylan. Olay ve olay örgüsü yerine, kendi içinde naif ve 

gürültüsüz bir üslupla akan, kendisiyle konu"an simgesel bir dünya yaratır Ceylan. 

Mahmut ve Yusuf’un birbirlerine olan uzaklıklarını anlatmak için simge anlatılardan 

yararlanır: Bu anlatılar son derece sade ve basit bir dile sahiptir. Mayıs Sıkıntısı filminde 

de benzer bir dil yaratan Ceylan’ın bu esteti#i, sinema ele"tirmenleri ve kuramcıları 

tarafından Kracauer’in “basit anlatı” kuramıyla ili"kilendirilmi"tir. Sinemada foto#raf 

esteti#i ve etkisine oldukça önem veren Kracauer için sinema ve “gerçeklik” arasındaki 

                                                
362 !ükrü Argın, “Ta"raya $çerden Bakmak Mümkün müdür?”, Ta!raya Bakmak, Tanıl Bora (drl.), 4. Basım, 
$stanbul: $leti"im Yay., 2006, s. 14. 
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ili!ki, fotografik etkiyle biçimlenir. Ona göre film, gerçekli"i yorumlarken ona en fazla 

sadık kalan sanattır. Film, gerçe"i foto"rafik ba"lamda yorumlar363. Nuri Bilge Ceylan 

da kendi sinema esteti"inde foto"rafik unsurlara oldukça önem vermi!, hatta Uzak 

filminde ironik bir biçimde buna gönderme yapmı!tır: Filmde, Mahmut karakterinin de 

dâhil oldu"u, “foto!raf bitti” cümlesi etrafında geli!en tartı!ma da, bu ironiye zemin 

hazırlamı!tır. Bir röportaj sırasında kendisine bu cümlesinin özel bir vurgu amacıyla 

konulup konulmadı"ı soruldu"unda ise foto"rafın kendisi için oldukça önemli bir yerde 

oldu"unu belirmi! ve “sinema prati!ini foto!rafa benzetmeye çalı"ıyorum bir bakıma” 

sözleriyle foto"rafın kendisi için ne anlama geldi"ini ifade etmi!tir364. Kracauer’e göre 

foto"rafik gerçekli"in bir di"er önemli özelli"i, onun bulanıklık halidir. Bu, ya!amsal 

gerçeklik-filmsel gerçeklik ayrımında, “ne o ne de o”ifadesinin,“hem/hem de” ifadesine 

dönü!türülmesi gereklili"iyle ilgilidir. Uzak filmindeki hem kentli-hem ta!ralı, hem 

uygar hem vah!i olma durumu böyle bir bulanıklıktır365. Tanıl Bora’nın “Her yer "ehir 

ve her yer ta"ra-veya hiçbir yer”366 ifadesinin bu bulanıklı"ı oldukça iyi betimledi"ini 

dü!ünüyoruz.  

“Foto"rafik gerçeklik” dü!üncesinden hareket eden Kracauer, “basit anlatı” 

kavramını “foto!rafla iç içe olan ve öykünün ya"amın içinden gelmesine büyük önem 

veren bir sinemasal anlatı biçimi”367 olarak tanımlar. Kracauer basit anlatı filmlerinin 

giri!-geli!me ve sonuç bölümlerinin net sınırlarla olu!turulmadı"ını belirtmi! ve buna 

gerekçe olarak da, “hayat ba"ı sonu olmayan devam eden bir süreç oldu!u için basit 

anlatı filmleri de hep sürer”368 açıklamasını getirmi!tir. Kracauer’in basit anlatı 

kavramından yola çıkarak Ceylan’ın filmlerini inceleyen Aslı Daldal’a göre yönetmenin 

hemen hemen bütün filmlerinde basit anlatı örneklerine rastlamak mümkündür: Mayıs 

Sıkıntısı filminde yönetmen, Saffet karakteri için Mehmet Emin Toprak’ı seçmi!tir. 

Saffet’in odası olarak seçilen yer, Toprak’ın gerçekte ya!adı"ı odadır. Bu odada 

                                                
363 Siegfried Kracauer, Theory Of Film, Oxford University Press, 1960, s. 40. Aktaran: Aslı Daldal, “Gerçekçi 
Gelene"in #zinde: Kracauer, “Basit Anlatı” ve Nuri Bilge Ceylan Sineması”, Do!u Batı Dergisi, Sayı.25 (Kı! 2003), 
s. 258.  
364 Enis Köstepen ve Di"erleri, “Sinema Prati"ini Foto"rafa Benzetmeye Çalı!ıyorum”, Altyazı, Sayı. 15 ($ubat 
2003), s. 42.  
365 Eren,s.68. 
366 Tanıl Bora, “Ta!rala!an ve Ta!rasını Kaybeden Türkiye”, Ta"raya Bakmak, 4. Basım, #stanbul: #leti!im Yay., 
2006, s. 46.  
367 Daldal, “Gerçekçi Gelene!in #zinde: Kracauer, ‘Basit Anlatı’ ve Nuri Bilge Ceylan Sineması”, s. 259.  
368 Daldal, “Gerçekçi Gelene!in #zinde: Kracauer, ‘Basit Anlatı’ ve Nuri Bilge Ceylan Sineması”, s. 260.  
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Toprak’a ait bir afi!i görünce, çıkarılması istememi! ve “böyle oldu!una göre böyle 

kalsın” diyerek o gerçekli"i çerçeve içine dâhil etmi!tir. Bu tercih filmin basit anlatı 

olmasıyla ili!kilendirilebilecek bir örnektir. Uzak filmindeki kurmaca dünyasının 

basitli"i ve Mahmut’un rutin ve “tutkusuz” ya!amının dünyasının sade bir üslupla 

sunulması da filmin basit anlatılardan olu!tu"unun örne"idir Daldal’a göre369.  

Daha önce de de"inilen açık imge kavramı çerçevesinde Uzak filmini inceleyen 

Suner, filmin kapanı! sahnesini de bu kavram çerçevesinde incelemi!tir. Filmin 

finalinde Yusuf evi terk ettikten sonra,  Mahmut sık sık gitti"i Fındıklı sahiline gider ve 

bir sigara yakar. Bu sigara, Yusuf’un daha önce kendisine “yak bir gemici sigarası” 

diyerek ikram etti"i ancak onun, “git lan o içilir mi” diyerek reddetti"i Samsun 

sigarasıdır. Reddetmesinin nedeni ise sigara içmemesi de"il, daha kaliteli sigaraları 

tüketiyor olmasıdır. Sigarayı içti"inde, seyircinin Mahmut’un daha önceden bu sigarayı 

içti"ini ima edecek bir eylemde bulunur karakter. Unuttu"u bir !eyle yeniden 

kar!ıla!ıyor olmanın eylemselli"i içindedir. Film, Mahmut’un yüzünün yakın planda 

görüldü"ü bu çekimle sona erer. Suner’e göre bu son, belirgin bir “açık imge” örne"idir. 

Mahmut’un sigarayı içti"i zamanki ifadesi, “Samsun’un yıllar sonra anımsadı!ı sert, 

acı tadıyla birlikte; geçmi"te kalmı", unuttu!u ba"ka "eyler de geri gelmi" gibidir. Bu 

sahne ta"ranın tadını ta"ır sanki, hem kahraman, hem de izleyicilere“370. Filmin açık 

imgeyle biten finali, Kracauer’in de belirtti"i gibi bir bulanıklık halidir ve hem sözü 

edilen “uzak”lı"ın kapanmamasının acısını, hem de karakterin kapatma arzusu ve 

çabasını imgeleyen bir finaldir.  

Uzak, 2003 yılında, ba!ta Cannes ve Antalya Altın Portakal olmak üzere birçok 

ulusal ve uluslararası film festivallerinde önemli ödüller almı! ve bu vesileyle, “Yeni 

Türk Sineması”, “Ba"ımsız Türk Sineması” kavramları sıkça konu!ulur ve yazılır 

olmu!tur. 

#klimler, Ceylan’ın 2006 yılında yönetti"i, senaryo yazarlı"ının kendisine ait 

oldu"u, dördüncü uzun metraj filmidir. #klimler, aynı zamanda Nuri Bilge Ceylan 

filmografisinde bazı kırılmaların da görülebilece"i bir filmdir. Bunlardan ilki, 

                                                
369 Daldal, “Gerçekçi Gelene!in #zinde: Kracauer, “Basit Anlatı” ve Nuri Bilge Ceylan Sineması”, s. 261.  
370 Suner, Hayalet Ev, Yeni Türk Sinemasında Aidiyet Kimlik ve Bellek, s. 139.  
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yönetmenin ilk kez bir filmde oyuncu olarak yer almasıdır. Filmin ba!rollerini e!i Ebru 

Ceylan ile payla!an yönetmen, kendi kaleminden filmin öyküsünü a!a"ıdaki gibi 

özetler:  

!nsanlar basit nedenlerle mutlu, daha da basit nedenlerle mutsuz 
olacak "ekilde yaratılmı"tır. Aynen basit bir nedenle do#maları ve 
daha da basit bir nedenle ölmeleri gibi... !sa ve Bahar, ruhlarının 
sürekli de#i"en iklimlerinde artık kendilerine ait olmayan bir 
mutlulu#un pe"inde sürüklenen iki yalnız ruhtur371.  
 
#ki sevgilinin ya!adı"ı ili!kinin çıkmazlarını anlatırken, daha önceki 

filmlerinde oldu"u gibi yine sade ve simgesel bir dil kurmayı tercih eder Ceylan. Öykü 

son derece basit, anlatı son derece sadedir. Do"a ve do"anın foto"raf esteti"iyle 

sunumuna yine büyük ölçüde yer verilmi!tir. Hatta bu kez do"a anlatının içeri"i kadar 

filmin adını da !ekillendirmi!tir. !klimler tıpkı do"adaki gibi insan ruhunun da 

mevsimleri oldu"unu öngörür.   

Yönetmenin ta!ra üçlemesi olarak da adlandırdı"ımız daha önceki filmlerinde 

uzam ve uzam üzerinden tartı!ılan bir de"erler sistemi söz konusuyken, bu filmde 

uzamdan çok karakterlerin ya da ili!kilerin ön planda oldu"u görülür.  Filmde ele alınan 

temanın dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir co"rafyasında ya!anabilecek 

türden bir ili!ki üzerine kuruldu"unu; daha önceki filmlerinde önemli bir ö"e olan 

uzamın karakteristik yapısı ve temsil etti"i metaforik anlamların bu filmde yer almadı"ı 

söylenebilir.  

!klimler’i yönetmenin di"er filmlerinden ayıran bir di"er önemli fark ise, daha 

önceki filmlerinde yapımcılık ve görüntü yönetmenli"ini kendisi üstlenirken, bu kez 

kendisinin dı!ında bir yapımcı ve görüntü yönetmeniyle çalı!ıyor olmasıdır. Bu bir 

taraftan, ba"ımsız sinemanın önemli kriterlerinden birini gözden çıkarmak gibi 

algılanabilecek bir durumken, Nuri Bilge Ceylan için daha kendine has bir durum söz 

konusudur. Çünkü tercih etti"i yapımcı, kendisi gibi ba"ımsız sinema ruhuna yakın, 

hatta yapımcılık konusunda kendisinden daha az deneyimi olan Zeynep Özbatur’dur. Bu 

ba"lamda, Ceylan’ın Özbatur’la çalı!ma iste"i, ticari ya da popüler sinemadaki 

yapımcılık zihniyetiyle benzer bir durum gibi görünmemelidir. Ceylan’ın kendisi 

                                                
371 !klimler,Story. (t.y.) http://www.nbcfilm.com/iklimler/story.php?mid=4 , (23 Mart 2010).  
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dı!ında bir yapımcıyla çalı!masının en önemli amacı, klasik yapımcılık mantı"ındaki 

filmin gi!e ba!arısını hedefleyen bir motivasyon de"il, özellikle yurt içi ve yurt dı!ı film 

festivalleri ba"lamında filmin yolunu açacak ve bu anlamda yapımcılık yapacak birine 

olan ihtiyacıdır. Özbatur’un “Ben onun yükünü hafifletmeyi hedefledim. Bilge’nin 

yapımcılık deneyimi benden daha da güçlü oldu!u için, benden daha  fazla sayıda film 

yaptı!ı için  birbirimize çok destek olduk ve o  bir bütüne dönü"tü ...”372 yorumunun da 

bunu ortaya koydu"unu dü!ünüyoruz.  

Ceylan’ın filmografisi açısından bu filmin bir di"er önemli özelli"i, bu filmle 

birlikte yönetmenin sinemasının artık cinsiyetçi yakla!ımlar ba"lamında 

de"erlendiriliyor olmasıdır. Bu, filmin öyküsüyle de birebir ba"lantılıdır ku!kusuz. Film 

iki sevgili arasındaki ili!kiyi anlatmayı amaçladı"ından,  do"ası gere"i kadın erkek 

ili!kilerine dair yönetmenin kendi tutumunu ortaya koymasına sebep olmu!tur. Sorun 

tam da burada ba!lamı!, yönetmenin yakla!ımının, cinsiyetçi ba"lamda ataerkil 

zihniyeti temsil etti"ine dair ele!tiriler gelmi!tir. Bölümün sonunda yönetmenin bütün 

filmleri cinsiyetçi ba"lamda nasıl bir tutum sergiledi"i konusunda yeniden 

de"erlendirilece"inden, bu bölümde ayrıntıya girilmeyip, ilgili ba!lıkta yeniden 

de"inilecektir.   

  Filmin Türk sinemasında uyandırdı"ı yankılara bakıldı"ında yapılan 

ele!tirilerin iki kutupta toplandı"ı görülebilir. #lki sözü edilen cinsiyetçi ba"lam, di"eri 

ise yönetmenin anlatı biçimiyle ilgilidir.  

Uzak ve Mayıs Sıkıntısı filmlerini “basit anlatı” kavramı çevresinde 

de"erlendiren Aslı Daldal, bu filmi Ceylan’ın filmografisinde anlatı kurma becerisi 

bakımından geriye dönü! olarak yorumlamı!tır. Daha önceki filmlerinde yönetmenin 

anlatı becerisini Kracauer’in teorisiyle ili!kilendirerek anlatan Daldal, bu kez “düz” ve 

“yüzeyde” olarak nitelendirmi!tir film anlatısını. Buna gerekçe olarak da karakterlerin 

derinlikten yoksun olu!unu ve kli!e betimlenmelerini gerekçe göstermi!tir. Ayrıca 

yönetmenin daha önceki filmlerinde izleri görülen Kracauer’in insan-çevre 

diyalekti"inden, bu kez oldukça uzakta oldu"unu belirtmi!tir. Filmin uzamlarından biri 

                                                
372 Senem Aytaç ve Fırat Yücel, “#klimler: Yapımcı Zeynep Özbatur ve Görüntü Yönetmeni Gökhan Tiryaki ile 
Söyle!i”, Altyazı, Sayı. 55 (Ekim 2006), s. 20.  
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olarak seçilen A!rı’nın neden seçildi!i konusunda yüzeysel bir yakla"ımın söz konusu 

oldu!unu belirtmi" ve “Ceylan'ın resmini çekti!i o genç, nasıl ya"ar? Etrafta gölge gibi 

dola"an karakterler ve bir türlü canlanamayan mekânlar maalesef ne derinlemesine bir 

duyarlılık amaçlıyor ne de eski Ceylan filmlerindeki belgesele yakla"an "do!alcılı!ın" 

tadını veriyor”373 diyerek ele"tirisinin altını çizmi"tir Daldal.  

Daldal’ın savundu!u görü"e benzer bir biçimde filmin derinlikten yoksun 

oldu!unu dü"ünen ele"tirmenlerden bir di!eri de S#YAD üyesi ve aynı zamanda Altyazı 

dergisi editörlerinden Senem Aytaç’tır. Aytaç, filmin öyküsünde karakterlerle ilgili 

kurulan “ruhlarının sürekli de!i"en iklimlerinde artık kendilerine ait olmayan bir 

mutlulu!un pe"inde sürüklenen iki yalnız ruh” cümlesine kar"ı çıkar ve filmin de!i"ken 

de!il aksine sabit bir ruh iklimini anlattı!ını, bunun da erkek karakterin ruhu de!il, 

ruhsuzlu!u oldu!unu belirtir. Ayrıca yönetmenin daha önceki filmlerinde görülen 

mekân, atmosfer ve karakter yaratmadaki gücünün bu filmde oldukça eksik oldu!unu; 

yönetmenin mekâna, atmosfere ve karakterlere olan yabancılı!ının, ele aldı!ı konuya 

olan uzaklı!ından kaynaklandı!ı da vurgulamı"tır. Kısacası Aytaç, filmin sinopsisinde 

iddia etti!i öyküden oldukça uzakta kaldı!ını iddia etmi"tir374.   

Bunun yanı sıra filmi tam tersi "ekilde yorumlayan ele"tirmenler de mevcuttur. 

Örnek olarak yine S#YAD üyesi ve Altyazı dergisi yazarlarından Övgü Gökçe’nin 

de!erlendirmelerine bakılabilir: Gökçe’ye göre Daldal ve Aytaç’ın sözünü etti!i “düz” 

ve “yüzeyde” olma hali yönetmenin tercihidir ve inançsızlık ya da apati (duyarsızlık), 

bir filmde yeni bir anlatım biçimi olma potansiyeline sahiptir. Ayrıca yönetmen 

karakterlerin ifade edemediklerini sese dönü"türdü!ü için bu anlamda belirli bir 

derinli!e de büründürmü"tür375. Fatih Özgüven ise Daldal ve Aytaç’ın iddia etti!i 

“filmin anlatmayı vaadetti!i öykü yerine ba"ka bir öyküyü anlattı!ı” ele"tirisine hak 

vermekle birlikte, insan ili"kilerinin bilinmedik bir yönünü ustalıkla anlatması 

bakımından oldukça etkili bulmu"tur #klimler’i376. Ceylan’ın di!er filmlerini Kracauer, 

                                                
373 Aslı Daldal, “Postmodern #klimler”, Radikal. 29 Ekim 2006.  
374 Senem Aytaç , “Film Mahkemesi: #klimler”, Empire, Mayıs 2008, s. 106. http://www.nbcfilm.com/iklimler/press-
empiremahkeme.pdf  (26 Mart 2010).  
375 Övgü Gökçe,“Film Mahkemesi: #klimler”, Empire, Mayıs 2008, s. 107. http://www.nbcfilm.com/iklimler/press-
empiremahkeme.pdf  (26 Mart 2010).  
376 Fatih Özgüven, “Hava Serin, #klim Aynı…”, Nuri Bilge Ceylan !klimler, Alpagut Gültekin (hzl.), 1. Basım, 
#stanbul: Norgunk Yay., 2009, s. 91.  
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Bourdieu ve Gürbilek’in görü!leri çerçevesinde de"erlendiren çalı!masına daha önce 

yer verdi"imiz ve Eren de, bu filmin Ceylan’ın di"er filmlerinden farklı olarak “kapalı 

bir yüzeyselli"e” sahip oldu"unu ve bu anlamda bütünlüklü bir yöntem içerisinde 

de"erlendirilmesinin olanaklı olmadı"ı sonucuna varmı!tır377.   

!klimler’i Nuri Bilge Ceylan sineması için birçok anlamda “kabuk de"i!tirme” 

olarak yorumlayabiliriz. Filmin yaratım ve yapım ko!ulları di"er filmlerine göre birçok 

anlamda yenilik ta!ır: Filmin içinde oyuncu olarak kendine, filmin dı!ında da yapımcı 

ve görüntü yönetmeni olarak ba!kalarına yer açmı!tır. Daha önce do"a-insan ili!kisini 

öykünün merkezine yerle!tirirken, bu kez insan ve do"a filmin iki ayrı anlatısıdır. 

Anlatının bir ba"lamında iki ayrı insanın ili!kisi, di"er ba"lamında ise do"anın kendi 

içindeki öyküsü vardır.  Filmle ilgili yapılan ele!tirlere bakıldı"ında genel olarak dile 

getirilen sorunun bu da"ılmı!lıktan kaynaklandı"ı görülebilir. Di"er Ceylan 

filmlerindeki gibi tek bir tema etrafında örülmü! sadelikli ve derinlemesine bir anlatı 

yerine, bu kez birden fazla kanalda, ayrı ayrı katmanlarda i!leyen anlatı vardır. Genelde 

filmin anlatısı çevresinde toplanan sorunlar, filmin sinematografik esteti"ini arka plana 

itmi! olsa da, Ceylan’ın ustalıklı foto"raf esteti"inin bu filmde daha da etkili bir !ekilde 

kullanılmı! oldu"u,  gözden kaçırılmaması gereken önemli bir noktadır.  

!klimler, Ceylan’ın di"er filmleri gibi ba!ta Cannes ve Antalya Altın Portakal 

Film Festivalleri olmak üzere birçok yurt içi ve yurt dı!ı film festivalinde özellikle “en 

iyi yönetmen” ve “en iyi film” dallarında ödüle layık görülmü!tür.  

Yönetmenin !imdilik son kurmaca filmi ve bu tezin çözümleme örne"i olan Üç 

Maymun,  bundan sonraki ba!lıklarda ayrıntılı olarak incelenecektir.  

 

 

 

 

 

 

                                                
377 Eren, s. 79.  
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4.3.F!LM!N ÖYKÜSÜ VE KADIN KARAKTER!N!N    

       ÇÖZÜMLENMES!  

4.3.1 Film Öyküsünün Çözümlenmesi 

Üç Maymun filminin öykü incelemesine geçmeden önce filmin ismine esin 

kayna!ı olan “üç maymun” olgusuna de!inmekte yarar görüyoruz. Türk Dil Kurumu 

Atasözleri ve Deyimler Sözlü!ü’nde “Gördü!ü ve duydu!u bir olay hakkında 

görmemi", duymamı" ve söylememi" oldu!unu belirtmek”378 anlamına gelen “Üç 

Maymun’u oynamak” deyimi, "ekil 20’de de görüldü!ü gibi Japonca’da isimleri 

Mizaru, Kikazaru ve Iwazaru olan üç maymundan esinlenilmi# ve birçok dilde 

kullanılmakta olan bir deyimdir. Japoncada görmek anlamında Miza, duymak anlamına 

gelen Kika ve i#itmek anlamına gelen Iwa sözcüklerinin sonuna, “maymun” anlamına 

gelen “saru” kelimesi eklenmi#tir. Ancak burada bir kelime oyunu söz konusudur. 

“Saru” kelimesi hem maymun anlamına gelmekte, hem de “zaru” olarak de!i#erek, 

eklendi!i sözcü!e olumsuz anlam veren bir ek i#levi görmektedir. Dolayısıyla bu üç 

maymunun isimleri sonuna aldıkları ekle birlikte, sırasıyla “görmemek”, “i#itmemek” 

ve “konu#mamak” anlamlarını ta#ımaktadır379.  

 

"ekil 20: $simleri Mizaru, Kikazaru ve Iwazaru olan üç maymun heykeli 

Dolayısıyla aslı Japoncadan gelen “üç maymunu oynamak” deyiminin, tematik 

ba!lamda anlamını yansıttı!ı filmin öyküsüne baktı!ımızda, benzer bir izle!e rastlarız:   

                                                
378 Türk Dil Kurumu, Atasözleri ve Deyimler Sözlü!ü, “Üç Maymunu Oynamak” , 
http://tdkterim.gov.tr/atasoz/?kategori=atalst&kelime=%FC%E7+maymun&hng=tam  (28 Mart 2010). 
379 J.L. Fischer ve Teigo Yoshida, “The Nature of Speech According to Japanese Proverbs”, The Journal of 
American Folklore, Vol. 81, No. 319. (January- March 1968), s. 36.  
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Küçük zaafların büyük yalanlara dönü!erek parçaladı"ı bir ailenin 
gerçe"i örtbas ederek her !eye ra"men bir arada kalma çabası. 
Altından kalkamayaca"ı acılara ya da sorumluluklara maruz 
kalmamak adına gerçe"i bilmek istememek; onu görmemek, 
duymamak, hakkında konu!mamak ya da günümüz tabiriyle “Üç 
Maymun”u oynamak, onun var oldu"u gerçe"ini ortadan kaldırır 
mı?380.  
 

Yukarıda yer verilen filmin sinopsisinin ardından, kapsamlı bir çözümleme 

yapmak adına filmin öyküsüne ayrıntılı bir biçimde yer vermeyi uygun görüyoruz:  

Film, daha sonradan milletvekili adayı oldu!unu ö!renece!imiz Servet 

karakterinin direksiyon ba"ında, yarı uyur, yarı uyanık bir halde araba kullanan 

görüntüsüyle ba"lar.  Karanlık ve a!açlarla dolu bir yolda ilerlemektedir Servet. Bu 

görüntünün hemen ardından, yolda yerde yatan bir ceset görünür, kısa bir süre sonra 

yerde yatan ki"iye çarpanın Servet oldu!u anla"ılır.   

Servet, politik kariyerini tehlikeye atmamak için suçu üstlenmekten kaçınır, 

çözüm olarak "oförü Eyüp’ten para kar"ılı!ı suçu üstlenmesini ister. Suçu üstlenmesi 

kar"ılı!ında hem Eyüp’ün maa"ını ödeyecek, hem de hapisten çıktı!ında belirli bir 

miktarda toplu parayı nakit olarak elden verecektir. Sabaha kar"ı ve apar topar 

kendisiyle yapılan bu “rica” konu"masının hemen ardından Eyüp teklifi kabul eder. 

Ancak bu kararından kendisi kadar etkilenecek di!er ki"iler karısı Hacer ve o!lu 

#smail’dir.  

Hacer ve #smail, Eyüp’ün bu konuda “suç ortaklı!ını” yapıp, hiçbir "ey 

söylemeden ya"amlarını sürdürmeye çalı"ırlar. #smail babasının üniversite sınavlarına 

çalı"ması konusundaki nasihatlerine ra!men arkada"larından etkilenerek, araba sahibi 

olup servis i"i yapmak istemektedir. Ancak arabası olmadı!ından aklına babasının 

alması gereken paranın bir kısmını avans olarak patrondan isteme fikri gelir. Bu fikrini 

annesine açar. Annesi babanın bu duruma itiraz edece!ini bildi!inden, o!lunun 

önerisini reddeder. O!lu babasından gizli bu i"i yapıp, hapisten çıktıktan sonra babasına 

sürpriz olarak sonradan söylemeyi önerir. Hacer’in cevabı kesindir: “Ben babandan 

izinsiz hiçbir i! yapamam”.    

                                                
380 Üç Maymun Story, (t.y.) http://www.nbcfilm.com/3maymun/story.php?mid=4  (2 Nisan 2010). 
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Hikâyenin ikinci kırılma noktası tam da burada ba!lar. Hacer, çevresindekilere 

sorup (bu ki!ilerin yüzünü görmeyip sadece telefon konu!malarına tanık oluruz) o"lu 

için i! arar ancak hiçbir sonuca ula!maz. Ancak o"lunun “takıldı"ı” arkada!larıyla 

ba!ının derde girece"inden korktu"undan, o"lunun istedi"i i!i yapabilmesine yardımcı 

olabilmek için, “babadan izinsiz i! yapar” ve patron Servet’ten avans istemeye karar 

verir.   

Bu arada seçim sonuçları belirlenmi! ve Servet kaybetmi!tir. Kendisinden 

avans isteyen Hacer’i reddetmez ve ona istedi"i avansı bir hafta sonra verece"ini söyler. 

Hacer ve Servet arasında avans için geçen bu diyalogun ardından anlarız ki, Hacer’in 

kocasının izni olmadan yaptı"ı i! sadece avans istemekle kalmayacak, kocası ve 

o"lundan gizlemesi gereken ba!ka olaylar da ardı sıra geli!ecek, Servet’le arasında bir 

cinsel beraberlik ya!anmaya ba!lanacaktır!. Öykü, bu noktadan itibaren Hacer’in arzusu 

etrafında geli!en olay ve durumlar çevresinde !ekillenmeye ba!lar.  

!smail, tamamen bir tesadüf sonucu annesinin ya!adı"ı ili!kiyi ö"rendi"inde, 

annesine gösterdi"i !iddet yoluyla onu yargılar, ancak babasına kar!ı bu olayı 

“görmemi! gibi” davranır. Buna bir neden de kendi adına arabayı almasıyla birlikte 

i!lerinin yolunda gidiyor olmasıdır.  

Eyüp, cezaevinden çıktı"ında o"lunun aldı"ı arabayı görünce ve araba için 

avansı e!inin istedi"ini ö"renince oldukça rahatsız olur. Eve geldi"inde, Hacer’in 

telefonuna gelen “özel aramalar” ve Hacer’de sezdi"i de"i!iklikler, bazı !eylerden 

!üphelenmesine neden olur. Anla!tı"ı gibi parasının geri kalanını almak için gitti"inde, 

Servet’in araba için verdi"i avansı geri vermek ister ancak Servet kabul etmez ve verdi"i 

avansı geri istemedi"ini söyler. Eyüp’ün nedenini sorması üzerine Servet’in, 

“sizinkilerin bana borcu morcu yok, hesap tamamdır” cevabı !üphesini iyice arttırır. 

Evdeki atmosfer gitgide gerginle!mektedir.  

Servet artık Hacer’in telefonlarına cevap vermemekte ve ili!kiyi bitirmek 

istemektedir. Hacer kendisini terk etmek isteyen Servet’e neredeyse yalvarsa da hiçbir 

                                                
! Filmde, Hacer ve Servet arasında geçen ili!kinin duygusal yönüne dair hiçbir ipucu sunulmadı"ından, bu ili!kinin 
“cinsel beraberlik” olarak tanımlanması özellikle tercih edilmi!tir. 
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sonuç alamaz ve Servet tarafından hırpalanıp,  terk edilir. Bu olaydan hemen sonra gece 

yarısı ailenin evinin kapısı çalınır. Servet öldürülmü!tür, polis aileyi sorgu için karakola 

götürür. E!inin Servet’le ya!adı"ı ili!kiyi sezen Eyüp, sorgulama sırasında bu gerçe"i 

polislerin a"zından da ö"renir. Karakolda kimse suçu üstlenmez, ancak eve 

geldiklerinde !smail suçunu itiraf eder.  

Filmin finalinde Eyüp sabah erkenden camiye gider, ardından karakolun 

kapısında belirir. Suçu üstlenece"ini dü!ünür izleyici. Ancak bir anda kahvehane 

görüntüsüne geçilir. Kahvehane kapısı ısrarla çalmaktadır. Kapıyı çalan Eyüp’tür. 

Kahveci çıra"ı Bayram’dan suçu üstlenmesini ister. Patronun zamanında kendisiyle 

yaptı"ına benzer bir konu!mayı, O da Bayram’la yapar. Film, kahvehaneden gelen 

Eyüp’ün evin terasında, ya"mur altında hareketsiz duran görüntüsüyle sona erer.   

Üç Maymun filminin öyküsünü incelerken yapılması gereken ilk !ey, filmin 

öyküsünün hangi anlatı yapısına göre olu!turuldu"unu ortaya koymaktır. Birinci 

bölümde aktarılan geleneksel anlatı-ça"da! anlatı ayrımı do"rultusunda filmin anlatı 

özelliklerine bakıldı"ında, öykünün ça"da! anlatı örne"i oldu"u görülebilir.  

Üç Maymun, olay ve olay örgüsünden çok, filmde ya!anan olayların ardındaki 

olguların ya da kavramların sorgulandı"ı bir filmdir. Filmin ana olay örgüsü 

bölümlemeleri a!a"ıdaki gibidir:     

• Servet bir kaza yapar ve kazayı üstlenmesi için !oförü Eyüp’ü para 

kar!ılı"ı ikna eder. Suçu üstlenen Eyüp hapse girer.  

• Eyüp hapisteyken karısı Hacer, o"lunun i! kurma hevesinden 

kaynaklanan ısrarı üzerine,  kocasından gizli bir !ekilde Servet’ten avans isteme kararı 

alır ve ofisine gider. Bu ziyaret Hacer’in arzusu etrafında geli!ecek olayların ba!langıcı 

olur. 

• Eyüp cezaevinden çıkar, ya!adı"ı bir takım durumlar, e!inin kendisini 

aldattı"ından !üphelenmesine neden olur. Önceden beri annesinin babasını aldattı"ını 

bilen, ancak bu konuda “i!ine geldi"i” gibi davranan !smail, babanın eve geri 

dönmesinin ardından gecikmi! bir hamleyle namusunu temizlemek için eylemsizli"ini 
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bozar ve Servet’i öldürür. O!lunun hapse girmesini istemeyen baba, kahveci çıra!ına 

suçu para kar"ılı!ı üstenmesini teklif eder.  

Yukarıda verilen ana olay örgülerinden de anla"ılaca!ı gibi Üç Maymun, 

geleneksel anlatıda görülen güçlü olay örgüsüne sahip de!ildir. Bu olayları ba!layan ve 

filmi “sürükleyici” kılmaya neden olacak güçlü motivasyonlar yoktur. Burada sözünü 

etti!imiz "ey, Bordwell’in klasik sinema için tanımladı!ı seyircinin olaylar arasında 

nedensellik kurma arzusuyla ili"kili bir durumdur. Seyirci,  filmde bir olayı izlerken ona 

neyin neden oldu!unu ö!renmek ister, hemen ardından da o olayın neye neden olaca!ını 

merak eder. Bu, olaylar arasında nedensellik motivasyonu aramaktır381. Ancak ça!da" 

sinemada bu motivasyon, daha çok soyut kavramlar üzerinden i"leyen bir süreçtir. Yani 

anlatıda önemli olan olay ve olay örgüsünden çok, anlatının sorgulattı!ı kavramlardır. 

Üç Maymun filminin öyküsü de, ya"anan olaylardan çok, bazı soyut kavramlar 

üzerinden "ekillenmi"tir. Bu kavramlar suç, suçluluk, arzu, günah ve vicdan ili"kisidir. 

Film, merkezine kadın karakterin arzusunu alan ve bu arzunun etrafında geli"en olayları 

anlatan bir öyküye sahiptir. Filmin esas kırılma noktası da Hacer’in, kocasından gizli 

Servet’in yanına gitmesidir ve bu noktadan sonra Hacer artık kendi arzusunun pe"inden 

gidecektir. Yönetmen olayları anlatmak yerine bunun ki"iler üzerindeki sonuçlarını 

gösterir izleyiciye. Buna örnek vermek gerekirse Servet’in yaptı!ı kazanın gerçekle"me 

anı gösterilmez izleyiciye. Olayın ayrıntıları önemli de!ildir. Yönetmen, olayın 

kendisinden çok, bu olayın karakterler üzerindeki etkilerini gösterir. Servet, politik 

kariyerini dü"ünmektedir ve pe"inden ko"tu!u olası “iktidar”ın ikiyüzlülü!ünü 

simgelemektedir. Servet’in ikiyüzlülü!ünün sadece politik kariyeriyle ilgili olmadı!ı da 

filmde kısa bir süre sonra ortaya çıkacaktır. Eyüp ve !smail vicdan ve suçluluk 

kavramlarıyla en çok ili"kilendirilen karakterlerdir, i"ledikleri ya da görmezden 

geldikleri suçlardan çok, bu suçtan dolayı çektikleri vicdan azabı gösterilir seyirciye. 

Hacer karakteri de dengenin tam tersi bir noktasında, “suç” kavramını 

ça!rı"tırmaktadır.  

Ça!da" anlatının bir di!er özelli!i de karakterlerin i"leni" biçimidir. Geleneksel 

anlatı, daha çok yapısalcı çözümleme gelene!inden giderek, karakterlerini belirli bir 

                                                
381 Bordwell ve Thompson, s.78  
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duygu, dü!ünce vs. ölçütlerine göre de"il de “bir eylemin faili” olarak ele almaktadır382. 

Bunun en bilinen örne"i, Propp’un geli!tirdi"i yöntemdir383. Propp’un yanı sıra 

Greimas, Todorov, Bremon da bu gelene"i devam ettirmi!lerdir384. Ça"da! anlatıda ise 

karakterler eylemlerinden çok, içinde oldukları durumların soyut ba"lamlarıyla ön plana 

çıkarlar. Çünkü ça"da! yazın gelene"ine paralel okunabilecek ça"da! anlatı (hem 

edebiyat, hem sinema), sadece eylem alanlarıyla okunması olanaklı olmayan karakterler 

yaratmı!lardır. Chatman’ın da vurguladı"ı gibi, Virginia Woolf’un Deniz Feneri isimli 

yapıtında Mrs.Ramsay’in i!levini belirlemek hiç de kolay de"ildir. Ya da Samuel 

Beckett’ın karakterlerini bu i!levler üzerinden (kahraman, ba"ı!çı, düzmece kahraman 

vs.) çözümlemek çok da olanaklı olmadı"ından, ça"da! anlatıda karakterin rolü ba!ka 

bir biçimde incelenmelidir385.  

Ça"da! anlatıya sahip filmlerdeki karakterler,  klasik anlatıdaki özde!le!meye 

yol açacak eylemlerin sahibi de"ildirler. Davranı!ları izleyicide heyecan ve sürüklenme 

yaratmak yerine daha çok sorgulama yaratır. #zleyici kendi beklenti ve heyecanlarından 

vazgeçmek, karakteri anlamaya çalı!mak durumunda kalır. Bu filmde de hiçbir 

karakterin en genel anlamıyla “kahraman” olmadı"ını ve izleyicide heyecanla pe!inden 

sürüklenecek duygular yaratmadı"ını söylemek mümkündür. Filmdeki özde!le!me daha 

çok bakı! açısı ve odaklanma yoluyla,  Eyüp ve !smail karakterlerinin ya!adıkları belirli 

durumlar üzerinden yaratılmı!tır.     

Ça"da! anlatının bir di"er önemli özelli"i, klasik anlatıdaki gibi mutlak bir 

sona sahip olmaması, daha da önemlisi anlatının sonunun belirli bir beklentiyi 

kar!ılamaktan öte, yanıtın izleyiciye bırakılmasıdır.  Bu, bir anlamda özde!le!me ve 

katharsis yoluyla kapanması gereken bo!lu"un, yönetmen tarafından özellikle 

kapatılmamasıdır. Üç Maymun filminin sonunda da benzer bir durumla kar!ıla!ırız: 

Filmin finalinde Eyüp karakteri, kahveci çıra"ı Bayram’la konu!up suçu üstlenmesini 

ister, Bayram’ın cevabı net bir !ekilde gösterilmez. Konu!madan sonra eve dönen Eyüp 

                                                
382 Ay!en Oluk, Klasik Anlatı Sineması, 1. Basım, #stanbul: Hayalet Kitap, 2008, s. 51.  
383 Propp, klasik anlatılarda olay örgüsünün çözümlenmesi anlamında adından uzun süre söz ettirecek Masalın 
Biçimbilimi isimli kitabında anlatıları temel parçalar olarak karakterlerin i!levleri üzerinden tanımlamı!tır. Anlatıları 
yedi temel ki!i ve onların eylemi olarak tanımladı"ı 31 i!lev üzerinden inceledi"i bu çalı!ma, klasik anlatı bilimin 
ba!ucu kitaplarından biri haline gelmi!tir. bk.: Vladimir Propp, Masalın Biçimbilimi, Mehmet Rifat ve Sema Rifat 
(çev.), 2. Basım, #stanbul: Om Yayınevi, 2001, s. 11-12. 
384 Oluk, s. 52.  
385 Chatman, Öykü ve Söylem: Filmde ve Kurmacada Anlatı Yapısı, s. 124.  
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terasa çıkar,  hareketsiz bir biçimde gökyüzüne ve denize bakakalır, film bu görüntüyle 

sona erer. Finalde somut bir durum ve bu durumun yarataca!ı net bir duygudan 

özellikle kaçınıldı!ını dü"ünüyoruz.  

Son olarak, ça!da" anlatının önemli kavramlarından olan ve daha önce de 

de!inilen, “açık imge” ve “kristal öyküleme”  kavramları üzerinden film öyküsünü 

incelendi!imizde, Ceylan’ın bu filminde de bu ö!elere önemli ölçüde yer verdi!ini 

görebiliriz. Bu konuda verilebilecek ilk ve en önemli örnek ölen çocuk karakteridir. 

Film anlatısında neden-sonuç ili"kisinin dı"ında duran Eyüp ve !smail karakteri için,  

vicdan ve suçluluk hislerini uyandıran bu çocuk karakter, film içerisindeki en önemli 

açık imge olarak okunabilir. Film içerisinde süre anlamında çok kısa görünen ama 

oldukça güçlü bir etki bırakan bu çocuk karakterinin filmde neyi temsil etti!inin 

kar"ılı!ı özellikle açık bırakılmı"tır. Sadece abisi ve babasının odaklanması yoluyla 

görebildi!imiz bu çocuk karakterinin fiziksel görünümü ve eylemlerinden yola 

çıktı!ımızda, filmsel evrenin içinde ya"amayan biri oldu!unu anlarız. Daha sonra 

gösterilen duvardaki foto!raf yoluyla da, çocu!un, o ailenin ölen küçük o!lu oldu!u 

ihtimali güçlendirilmi" olur.  (bk. #ekil 21). 

        

 

   !ekil 21: Ölen çocu!un yer aldı!ı kareler 

Filmdeki benzer açık imgelerden biri de deniz feneridir. Filmde ilk olarak 

Servet ve Eyüp’ün sabaha kar"ı bulu"tu!u sahnede görürüz deniz fenerini. Servet ve 

Eyüp konu"malarını bitirmi" ve Eyüp suçu üstlenmeyi kabul etmi"tir. Servet, arabanın 

anahtarlarını çıkarıp Eyüp’e verdikten sonra etrafına bakınır, kimsenin görmedi!inden 
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emin olmak ister gibidir. Bu sırada bir ses duyulur ve kafasını çevirip sesin geldi!i yöne 

bakar. Deniz fenerinin yanıp sönen ı"ı!ı görünür (bk. #ekil 22).  

 

!ekil 22: Deniz fenerinin göründü!ü ilk sahne 

Bu deniz fenerini ikinci kez de Servet ve Hacer’in arabada geçen sahnesinde 

Servet’in öznelinden görürüz. Servet’in sesinden “Ya aslında çok duygusal bir 

adamımdır ben, vallahi. Tuhaf gelecek size ama hemen a!larım mesela. Birisi "iir miir 

okudu!u zaman, vallahi billahi.”cümlesini duyduktan hemen sonra, deniz fenerinin sesi 

duyulur ve Servet kafasını çevirip deniz fenerine do!ru bakar. (bk. #ekil 23). 

 

!ekil 23: Servet’in öznelinden deniz fenerinin göründü!ü ikinci sahne 

Yukarıdaki karelerde yer alan deniz fenerinin filmin açık imgelerinden biri 

oldu!unu ve Servet’in yalanlarını gören “gerçe!in gözü” olarak yorumlanabilece!ini 

dü"ünüyoruz. Semboller ve mitolojik ili"kilerine dair yaptı!ı çalı"mada Jean Chevalier, 

birçok nesnede tek gözle simgelenen Horus’un gözünün “yargılayan bakı"ı” temsil 

etti!ini ve bu bakı"ın kanunların vazgeçilmez simgesi oldu!unu söyler ve “Hiçbir giz, 

Horus’un bakı"ından saklanamaz”386der. #ekil 22’de verilen karelerin yer aldı!ı 

sahnede Servet etrafında kimsenin onu görmedi!inden emin olmak için etrafına bakar, 

kimse yoktur ancak deniz fenerinin sesini duyar, kafasını çevirir, deniz fenerinin yanıp 

sönen ı"ı!ını görür. Deniz fenerinin burada mitolojik kökenli Horus’un gözü olarak da 

bilinen “her "eyi gören göz” olarak yorumlanması mümkündür. Deniz fenerinin 

                                                
386 Jean Chevalier ve Alain Gheerbrant, Dictionnaire des Symboles: Mythes, Rêves, Coutumes, Gestes, Formes, 
Figures, Couleurs, Nombres, Paris: Jüpiter, 1982, s. 509.  
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kullanıldı!ı di!er sahnede de benzer bir durum söz konusudur: Servet, Hacer’e 

kendisinin duygusal bir adam oldu!undan söz ederek onu etkilemeye çalı"maktadır. 

Burada da deniz fenerinin sesi duyulur ve ardından Servet’in öznelinden deniz fenerine 

yer verilir. Burada da deniz fenerinin “gerçe!in gözü” olarak Servet’i izlemekte 

oldu!unu dü"ünebilir ve bu ba!lamda yorumlayabiliriz. Deniz fenerini bu "ekilde 

yorumlamamıza olanak sa!layan onun “açık imge” olmasıdır.  

Filmde “kristal öyküleme” örne!ine ise !smail’in, babasını ziyarete gitmek 

amacıyla tren istasyonunda bekledi!i sahnede rastlarız. Bu sahnede !smail’in ya"adı!ı 

fiziksel rahatsızlı!ın anlatılı" biçimini kristal öyküleme örne!i olarak yorumlamak 

mümkündür. !smail bankta oturmaktadır, öne do!ru e!ilir ve artık çerçeve içinde 

görünmez olur. Birdenbire çerçeve netli!i bozulur. (Seyirciye henüz !smail’in ba"ının 

döndü!ünün bilgisi verilmemi"tir). !smail do!rulur ve görüntüye girer. Çerçevede net 

olan tek "ey !smail, geri kalan görüntü yine fludur (bk. #ekil 24).  

 

 

!ekil 24: Üç Maymun filminden kristal öyküleme örne!i 

Yukarıda görüntünün netli!inin bozulmasının nedeni, !smail’in fiziksel 

durumunu öne çıkarmaktır. Bu flulu!a sesteki de!i"im de e"lik eder. Burada !smail’in 

fiziksel durumu, Deleuze’ün tanımladı!ı gibi di!er anlardan ba!ımsızla"tırılmı" ve 

filmin ruhsal atmosferine de yansıtılmı"tır. Bu da, bu sahnenin “kristal öyküleme” 

olarak tanımlanmasını mümkün kılmaktadır.  
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Sonuç olarak, Üç Maymun ça!da" anlatı izle!ine sahip, sade ve yalın bir dille 

anlatılan bir öyküye sahiptir. Öykü, büyük olay ve olay örgüleri yerine,  belirli bir 

olgunun etrafında yapılandırılmı"tır Öykünün merkezinde yer alan odak noktasının 

Hacer’in arzusu oldu!unu, filmdeki karakterlerin bu odak noktasıyla olan ili"kileri 

ba!lamında de!erlendirilmesi gerekti!ini dü"ünüyoruz. Bunun yanı sıra yönetmenin 

di!er filmlerinde görülen açık imge, kristal öyküleme gibi ça!da" anlatı ö!elerinin bu 

filmde de kullanıldı!ı ve filmin öyküsünü zenginle"tirdi!i fikrindeyiz. Öyküyle ilgili 

yaptı!ımız bu temel çözümlemenin dı"ında, bakı" çözümlemesi ba"lı!ında, filmin 

öyküsünün erkek egemen söylem ba!lamında nasıl yapılandırıldı!ına yeniden 

de!inilecektir.  

4.3.2. Filmin Kadın Karakterinin Çözümlenmesi 

#kinci bölümde söylem kavramını inceledi!imiz ba"lıkta görü"lerine yer 

verdi!imiz Chatman, $ekil 5’te de aktarıldı!ı gibi öykü çözümlemesinde öyküyü olaylar 

ve varlıklar olarak iki ba"lıkta incelenmi"; karakteri ise varlıklar ba"lı!ında ele almı"tır. 

Karakterlerle, içinde oldukları zaman ve uzamın etkile"imine de ayrıca de!inmi"tir 

Chatman387. Biz de Üç Maymun filminin tek kadın karakteri olan Hacer’i çözümlerken 

önce onu öykü evreninin “varlık”larından biri olarak ele alacak, di!er varlıklarla olan 

ili"kisini çözümleyece!iz. Ardından olay örgüsüyle olan ba!lantısını inceleyecek ve 

öykü ö!esi olarak öykünün neresinde konumlandırıldı!ı, öykü için ta"ıdı!ı anlam ve 

etkisi üzerinde duraca!ız. Öykü içerisinde kadın karakter olarak konumlandırılı"ını 

çözümlerken, ikinci bölümde anlatılan toplumsal cinsiyet ve melodram sinemasıyla 

ilgili kuramsal zemine ba"vuraca!ız.   

  Hacer, orta ya"larda, evli ve bir erkek çocuk sahibidir. Bir "irketin mutfak 

bölümünde çalı"maktadır.  Nasıl çalı"tı!ı,  kimlerle çalı"tı!ı,  i" arkada"ları kısacası “i" 

ya"amı” oldukça belirsiz bir yer kaplar anlatıda.  Chatman’ın önerdi!i gibi, öykü varlı!ı 

olarak Hacer’in içinde tanımlandı!ı uzama baktı!ımızda dengesiz bir durumla, ya da 

özel bir müdahaleyle kar"ı kar"ıya kalırız. Çalı"an bir kadın olarak öykü düzleminde 

konumlandırılan Hacer, sinematografik ve söylemsel düzeyde çalı"an kadın olarak yer 

almaz, ya da bu önemsizle"tirilir. Bu da, ikinci bölümde sözü edilen toplumsal cinsiyet 

                                                
387 Chatman, Öykü ve Söylem: Filmde ve Kurmacada Anlatı Yapısı, s. 17.  
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kimliklerinin tanımlandı!ı mekânları aklımıza getirir. Daha önce de belirtildi!i gibi 

kadınlar ev ve ev içi alanla tanımlandırılmı", rolleri de bu mekân politikası 

do!rultusunda belirlenmi"tir: Annelik bunların en ba"ında gelenidir. Hacer de bunun 

tipik bir örne!idir. Karakter filmde annelik rolü dı"ında, çalı"an kadın olarak 

gösterilmeye çalı"ılmı"sa da, sadece toplam dört sahnede i"yerinde gösterilmi"tir. #ki 

sahnenin planlarının hemen ardı ardına ba!lanması ve arada zaman atlaması olmadı!ı 

için onları tek sahne olarak görüp, toplam üç sahne olarak da yorumlamak mümkündür. 

Buralarda da fiziksel olarak i"yerinde oldu!u halde, zihinsel olarak orada olmadı!ı 

vurgulanır. Bu nedenle de bu sahnelerde çalı"tı!ı mutfa!ın ara koridor kısmında 

gösterildi!i dü"ünülebilir. Bu Hacer’in i" ya"amındaki eklektikli!i olarak da okunmaya 

açıktır. Hacer, bütün i"yeri sahnelerinde bu ara koridorda telefon görü"mesi yaparken 

gösterilmi"tir. #"yerinde telefonla görü"tükten sonra ya da önce, kısa sürelerle i"ini 

yaparken gösterilmi"tir. Hacer’i i"yerinde gördü!ümüz ilk sahnede kısa bir mutfak 

görüntüsünün ardından, koridorda konu"urken gösterilir. (bk. $ekil 25).  

 

!ekil 25: Hacer’in mutfakta gösterildi!i ilk sahne 

 Hacer’i i" yerinde ilk kez gördü!ümüz yukarıdaki sahnede vurgu Hacer’in 

anneli!ine ve ev içi alanda ya"adı!ı sorunlara yapılır. Telefonda bir görü"me yapmakta 

ve o!lu için i" sormaktadır:  “Sen Metin’in orada bir i! var diyordun hani, duruyor mu 

o? Yapma ya! Neyse… Senin aklında olsun da.” Hemen bir sonraki sahnede de evde 

görüntülenir, benzer bir konu"mayı bir ba"kasıyla devam ettirmektedir: “Yani ben de 

i!te yaz aylarında bo! kalmasın o"lan, oyalansın, bir i!e yarasın dedim de” cümlesini 

kurar.  

Hacer’in i" yerinde gösterildi!i ikinci sahneye bakıldı!ında yine elinde telefon 

ara koridorda durmaktadır. Bu kez Servet’i arayıp aramamanın tereddüdü içindedir. 
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Sözünü etti!imiz ba!lantılı planla içeri mutfa!a geçti!inde bu kez, o!lunu yemek 

yerken görürüz. Bu sahneyi onun, ev ya"antısındaki annelik rolünün i" ya"amında da 

devam etmesi olarak yorumluyoruz. (bk. #ekil 26).  

 

!ekil 26: Hacer ve o!lunun ikinci i"yeri sahnesi 

Yukarıdaki planın, Hacer’in i" ya"amındaki rolünün ev ya"amındaki rolünün 

bir uzantısı oldu!unu betimlemesi açısından önemli oldu!unu dü"ünüyoruz.  

Hacer’in son i"yeri sahnesinde de elinde telefonla görürüz. Servet’i aramakta 

ve yanıt alamamaktadır. (bk. #ekil 27). 

 

!ekil 27: Hacer’in mutfakta görüntülendi!i son sahne. Servet’i arıyor ama yanıt alamıyor.  

 Yukarıda belirtilen i" yeri sahneleri dı"ında Hacer’in genelde ev içi alanda 

tanımlandı!ı ve annelik rolüne vurgu yapıldı!ı görülür. Yani karakterimizin varlık alanı 

ev, bu alandaki rolü de anneliktir. Bu da melodram-ev ili"kisini hatırlatan bir durumdur. 

Akbulut’un da vurguladı!ı gibi ev, melodramik anlatının temel uzamıdır ve bu uzam, 

kadınla ili"kili olarak ele alınır388. Burada da Elsaesser’in melodram ikonografisinin, 

küçük evlerin klostrofobik atmosferinde sabitlendi!ine dair görü"ünü do!rulayan bir 

durumla kar"ıla"ırız. Kadının ya"adı!ı evin darlı!ı hesaba katıldı!ında melodramın 

klostrofobik mekânda sabitlendi!i görü"ü bir kez daha do!rulanmı" olur. Bunun yanı 

                                                
388 Akbulut, Kadına Melodram Yakı!ır, s. 70.  
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sıra filmde Hacer ve !smail’in televizyonda izledikleri melodram da, bu anlamda “öz-

dü!ünümsellik” örne"i olarak yorumlanabilir.  

Üç Maymun melodram türünde bir film olmasa da, melodramla türüyle olan 

yakınlı"ı ve sahip oldu"u melodramik ö"eler birçok film ele!tirmeni tarafından dile 

getirilmi!tir. Sabah Gazetesi’nden Esin Küçüktepepınar389, Cumhuriyet Gazetesi’nden 

Sungu Çapan390, Screendaily’den Jonathan Romney391 ve Ay!e Pay’ın Nuri Bilge 

Ceylan’la ilgili derlemesinde yer alan makalesiyle Fuat Er392, sözü edilen yazarlar 

arasındadır. Filme bu ba"lamda yapılan yakla!ımlar arasında,  Altyazı Dergisi’nden 

Fırat Yücel’in “gerçekçi melodram” tanımının393, ironik bir vurgusu olsa da filmi 

tanımlamak için uygun bir kavram oldu"unu dü!ünüyoruz.  

Filmde önemli bir kimlik olarak kar!ımıza çıkan annelik ba"lamında Hacer’i 

inceledi"imizde, burada da sorunlu bir durumla kar!ıla!ırız: Kaplan ve Gittins’in 

melodram filmlerinde kadının anneli"inin sosyal bir olgu oldu"u yönündeki görü!ü bu 

filmde de geçerli olan bir durumdur. Bu, toplumsal cinsiyet kalıpları gere"i bir kadının,  

biyolojik olarak bir çocu"un annesi olsa da sosyal ve ahlaki anlamda anneli"in 

gerektirdi"i ba!ka erdemlere sahip olma zorunlulu"uyla ilgili bir durumdur. Kaplan, 

Freud’un “iyi anne” “kötü anne” ayrımının da bu ölçütlere dayandı"ını belirtmi!tir394. 

Freud’un çalı!ma arkada!ı ve analitik psikolojinin kurucusu Carl Gustav Jung’un da 

benzer bir yakla!ım içinde oldu"unu görmek mümkündür. Jung, Freud gibi ki!isel 

bilinçaltı de"il, kolektif bilinçaltını incelemi! ve bu incelemeleri sonucu “arketip” adını 

verdi"i bir gen örne"e göre belirlenen ve karakterin ruh durumunu yapılandıran ana 

örnekler belirlemi!tir395. Jung’un tanımladı"ı annelik arketipinin özelliklerini 

inceledi"imizde, ilk sözü edilen özelliklerin daha çok “bakıp büyütme”yle ilgili 

                                                
389 Esin Küçüktepepınar, “Ödül Kaz Da"ları ile Geldi”, Sabah, 27 Mayıs 2008. 
390 Sungu Çapan, “Hikâye Bahane ama Film #ahane”, Cumhuriyet, 24 Ekim 2008.  
391 Jonathan Romney, “Three Monkeys”, Screendaily, 16 May, 2008, http://www.screendaily.com/three-monkeys-uc-
maymun/4038808.article,  (04 Nisan 2010).  
392 Fuat Er, “Üç Maymun: Cehennemde Bir Foto"raf”, Yönetmen Sineması: Nuri Bilge Ceylan, Ay!e Pay (hzl.), 1. 
Basım, $stanbul: Küre Yayınları, 2009, s 57. 
393 Fırat Yücel, “Gerçek, Sakladı"ımız Tarafta”, Altyazı Dergisi, Sayı. 77 (Ekim 2008), s. 22.  
394 E. Ann Kaplan,  “Mothering, Feminism and Representation”, Home Is Where The Heart Is, Christine Gledhill 
(ed.), London: BFI Publishing, 1987, s.121. Aktaran: Er, s.57. 
395 Luke Hockley, Film Çözümlemesinde Jungcu Yakla!ım, Simten Günde! (çev), 1.Basım. $stanbul: Es Yay., 
2004, s.295. 
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oldu!unu görürüz396. Fakat hemen ardından kadının “tutku” ve “karanlık”la ilgili 

özelliklerini sıralar Jung397. Jung’un sözünü etti!i arketipsel özelliklerin toplumsal 

cinsiyet ba!lamındaki kar"ılı!ına baktı!ımızda, bakıp büyütmeyle ili"kilendirilen 

özelliklerin “iyi anne”, “tutku”yla ili"kilendirilen özelliklerin ise “kötü anne”ye kar"ılık 

geldi!ini görmek mümkündür.  

Bu filmde Hacer ister toplumsal cinsiyet ba!lamı, ister Freudyen, isterse de 

Jungcu görü" ba!lamında ele alınsın öyküdeki konumlanı"ının “kötü kadın” olarak 

yapılandırıldı!ını iddia etmek mümkündür. Hacer e"ine ve yuvasına “sadık” kalamamı",  

melodramın iyi kadınlarının ses çıkarmadan tutundukları “içerisi” yerine “dı"arı”yı 

tercih etmi", mutlulu!u yuvasının dı"ında aramı"tır.  Hapiste olan kocasına ba!lı kalıp, 

onu beklemek yerine, arzusunun pe"inden gitmi" ve kocasını patronuyla aldatmı"tır. Bu 

anlamda Hacer’in, kocasının iktidarını iki kez zedeledi!ini öne sürmek mümkündür: 

Bunlardan ilki Eyüp’ün erkek olarak zedelenen otoritesidir. #kincisi ise Hacer’in, 

Servet’le, yani patronuyla kendisini aldatmı" olmasından kaynaklanan otorite kaybıdır 

ki bu aslında ilkine göre telafisi çok daha zor bir kayıptır. Bu noktada fikrimizi daha 

açık ortaya koymak adına Serpil Sancar’ın Erkeklik: !mkânsız !ktidar kitabında 

tartı"tı!ı, kapitalizm ve onun çalı"ma ahlakı üzerinden kendini yaratan erkek olgusuna 

de!inmeyi yararlı görüyoruz. Sancar, endüstriyel kapitalizm ça!ında modern erkeklik 

de!erlerinin kuruldu!u en önemli yerlerden birinin çalı"ma ya"amı oldu!unu söylemi" 

ve erkekli!in önemli bir boyutunun i" yerinde kuruldu!unu vurgulamı"tır398. Bu noktada 

Servet, Eyüp için “dı"arıdaki” iktidar alanının yaratıcısı ve sa!layıcısıdır. Bu nedenle 

Hacer’in kendisini Servet’le aldatmı" olması, onun iktidarının iki kat yıkılması 

anlamına gelmektedir. Servet’in öldürülmesinin en önemli nedeni bu iktidarın 

onarılması istedi!inden kaynaklanmaktadır. Hatta Sancar’ın görü"lerinden hareketle, 

Eyüp’ün, kahveci çıra!ı Bayram’a yaptı!ı teklifi iki türlü yorumlamak mümkündür: Bu 

teklifin nedenlerinden biri, o!lunun hapse girmesini istememesidir, di!er nedeni de 

kendi iktidarını zedeleyen Servet’in cümlelerine benzer cümleler kurarak onun gibi bir 

iktidar yaratmak ve böylece zedelenen erkekli!ini, zedeleyenin araçlarıyla giderme 

iste!idir. 

                                                
396 Carl Gustav Jung, Dört Arketip, Zehra Aksu Yılmazer (çev.), 2. Basım,  #stanbul: Metis Yay., 2005, ss.21-22.  
397 Jung, s. 22.  
398 Serpil Sancar, Erkeklik: !mkânsız !ktidar, 1. Basım, #stanbul: Metis Yay., 2009, s. 58.  
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 Hacer karakterinin çözümlenmesinde de!inilmesi gereken önemli noktalardan 

biri de, karakterin femme fatele’i ça!rı"tıran konumudur. Femme fatale, Fransızca 

kelime anlamı öldüren kadın olan, cinselli!ini ve güzelli!ini bir silah gibi kullanan,  

ba"tan çıkarıcı ama bir o kadar da tehlikeli bir kadın tipi olarak film noir (kara film) 

türünün tipik simgesidir399. Femme fatale’in bu özelliklerinden yola çıkarak, Hacer 

karakterinin bu ba!lamda öykü içerisindeki rolü ve konumu de!erlendirildi!inde benzer 

nitelikler ta"ıdı!ı görülmektedir. Hacer’in cinselli!i ve güzelli!i kendi fiziksel özelli!i 

olmaktan öte, ba"kalarına zarar verici ve problem yaratan bir ö!e olarak tanımlanmı"tır.  

“Arzu”sunun pe"inden gitmesi onu ve arzusunu filmin temel sorunsalı haline 

getirmi"tir. Hem kendi ailesinin hem de Servet’in ailesinin huzurunu kaçırır. Hatta 

Servet’i ailesiyle birlikte oldu!u sırada gözetleyerek onu tehdit eder, meydan okur. 

Servet ne yapaca!ını bilemez, ayrılmak istese de ayrılamaz. Koç’un femme fatale’in 

temel özelliklerinden biri olarak tanımladı!ı gibi, hayatına girdi!i erke!i fazlasıyla 

güçsüz bırakır Hacer. Otorite, onlara nasıl “hadlerini” bildirece!ini bilemez400. Ancak 

filmin kalede geçen son sahnesinde Hacer’in zavallı ve çaresiz durumu, Servet ‘in 

dizlerine kapanıp ondan ayrılmak istemedi!ini söylemesi klasik femme fatale ile çeli"en 

özelliklerdir. Burada da Zizek’in femme fatale ile ilgili yaptı!ı önemli bir vurguya 

dikkat çekmek istiyoruz. Zizek, femme fatale’in otorite ba!lamında kesin bir yere 

oturtulamayaca!ını ve efendi-köle kar"ıtlı!ı ba!lamında bir mu!lâklık ta"ıdı!ını öne 

sürer ve “Keyif mi alıyor, acı mı çekiyor, insanları manipüle mi ediyor yoksa kendisi de 

manipülasyon kurbanı mı hiçbir zaman emin olamayız”401 yorumunda bulunur. 

Hacer’in filmin sonunda belirgin bir biçimde eril otorite kar"ısında boyun e!mesi ve 

kocasının ona “git kendini at a!a"ıya” demesinin ardından, terastan kendini atmaya 

çalı"ması da bu mu!lâklı!ın örne!i olarak yorumlanabilir. Zizek, bunu Lacancı görü" 

ba!lamında de!erlendirir ve “kadının en sondaki histerik çökü!ü Lacan’ın ‘Kadın 

yoktur’ önermesinin mükemmel bir örne"idir. Kadın erke"in semptomundan ba!ka bir 

!ey de"ildir, reddedildi"inde bütün ontolojik tutarlılı"ı kaybolur”402 "eklinde yorumlar. 

                                                
399 Ay"egül Koç, “Vagina Dentata’lar, Femme Fatale’ler, C Blok, Masumiyet, Üçüncü Sayfa ve #tiraf’ta Kadının 
Temsili”, Türk Film Ara!tırmalarında Yeni Yönelimler 4, Deniz Bayrakdar (hzl.), 1.Basım, #stanbul: Ba!lam 
Yay., 2004, s. 188.  
400 Koç, s.188.  
401 Zizek, s. 94.  
402 Zizek, s. 95.  
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Bu yorumlardan yola çıkarak, Hacer’in filmde femme fatale ile ili!kilendirilebilecek 

birçok özelli"i oldu"unu iddia etmek mümkündür.  

Üç Maymun filminin kara filme benzer özellikleri ve kadın karakterin femme 

fatale ba"lamında ta!ıdı"ı benzerlikler, Esin Küçüktepepınar403, Atilla Dorsay404, Alin 

Ta!çıyan405, Sungu Çapan406, Kutlukhan Kutlu ve Fransız gazetesi Le Monde’dan 

Thomas Sotinel407 tarafından da dile getirilmi!tir.  

Filmde bir anne olarak Hacer’in ölen çocu"uyla ili!kisizli"i ve bunun öyküdeki 

yerini nasıl etkiledi"ine ise, bakı! düzenlemeleri ve cinsiyet ba!lı"ında ayrıca 

de"inilecektir.  

Hacer karakterinin öyküdeki yeri ve konumunu de"erlendirdi"imizde genel 

olarak !u sonuçlara varmak mümkündür:  

Öykü varlıklarından biri olarak Hacer’in uzamsal ili!kilerini hesaba 

kattı"ımızda, karakterin ev içi alanda ve melodram atmosferi içinde sunuldu"unu 

görürüz. Her ne kadar birkaç sahnede çalı!an bir kadın oldu"u gösterilmeye çalı!ılmı!sa 

da, bu durum, karakterin sunumu anlamında bir de"i!iklik yaratmamı!, melodram 

sınırları içerisinde tanımlanan “özel alan”a ait rolleri, onun “toplumsal alan”la ilgili 

rollerini gölgelemi!tir.  

Filmin öykü incelemesinde, ça"da! anlatı izle"ine uygun olarak karakterin 

eylemlerinden çok bu eylemlerinin dü!ündürdü"ü kavramların ön planda oldu"unu 

söylemi!tik. Bu filmde Hacer’in temsil etti"i ve sorgulattırdı"ı kavramlar arzu ve arzu 

kavramının ölçütü olarak sunulan “ahlak”, ba!ka bir yorumla da “ahlaktan yoksun 

arzu”dur. Hacer öyküde önce ahlaklı olması gereken varlık olarak dikkat çeker, 

                                                
403 Esin Küçüktepepınar, “Kötülük Çiçekleri”, Milliyet Sanat, Ekim 2008, http://www.nbcfilm.com/3maymun/press-
milliyetsanat.php  (06 Nisan 2010). 
404 Küçüktepepınar, “Kötülük Çiçekleri”, Milliyet Sanat, Ekim 2008, http://www.nbcfilm.com/3maymun/press-
milliyetsanat.php  (06 Nisan 2010). 
405 Alin Ta!çıyan, “Üç Maymun”, Empire,  Ekim 2008, http://www.nbcfilm.com/3maymun/press-empirealin.php  (06 
Nisan 2010).  
406 Sungu Çapan, “Hikâye Bahane ama Film #ahane”, Cumhuriyet, 24 Ekim 2008. 
407 Üç Maymun Press, (t.y.),  http://www.nbcfilm.com/3maymun/cannes-turkishpress.php  (06 Nisan 2010).  
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ardından ahlakı bozan ki!i olarak yargılanır. Kadın, bu anlamda cinsiyetçi ideolojiyle 

uyumlu olarak “ahlakın göstereni ve gösterileni”408dir.  

Kadının ahlakıyla ilgili erk sahibi olan ki!i kendisi de"il,  cinsiyetçi ideolojiyle 

uyumlu olarak baba yani Eyüp’tür.  Kadının ahlak/ahlaksızlık sınırında çizginin di"er 

tarafına geçmesi tam da bu noktada ba!lar. O"luna “Ben babandan izinsiz hiç bir i! 

yapamam” diyen ahlaklı kadın, babadan izinsiz yaptı"ı ilk i!inde çizginin ahlaksızlık 

tarafına geçer. Servet’in ofisine gitti"inde, Servet‘in ona “Eyüp’ün haberi var mı bu 

i!ten?” diye sorması ve “hayır” cevabını alması da hem bula!ılacak olan suçun altını bir 

kez daha çizer, hem de Servet’in suç ortaklı"ının cinsiyetçi ideolojiyle uyumlu olarak 

me!rula!tırılması amacını güder.   

Bu nokta, Hacer’in femme fatale kadınına geçi! çizgisidir de aynı zamanda. 

Hacer adeta bir femme fatale karakteri gibi güzelli"inin, di!ili"inin ve tutkularının 

pe!inden gider. Böylece filmdeki bütün erkek karakterlerin ba!ını belaya sokar. Onun 

yüzünden kocası Eyüp otorite kaybına u"rar, o"lu "smail cinayet i!ler, “sevgilisi” Servet 

öldürülür. Yukarıda yaptı"ımız de"erlendirmelere ve vardı"ımız sonuçlara dayanarak, 

Hacer karakterinin psikanalitik yorum, arketipsel de"erlendirme ve toplumsal cinsiyet 

teorileri ba"lamında “kötü anne”, sinemasal öykü içerisindeki varlık sebep oldu"u 

olaylar ba"lamında da filmin femme fatale’i oldu"unu dü!ünüyoruz.  

4.4. F!LM!N S!NEMASAL SÖYLEM!N!N ÇÖZÜMLENMES!  

Bu bölümde, ikinci bölümde açıkladı"ımız sinemasal söylem ö"eleri 

do"rultusunda Üç Maymun filminin sinemasal söylem analizi yapılacaktır. #kinci 

bölümde sinemasal söylemi olu!turan ö"eler olarak kamera hareketleri ve plan 

seçimleri, renk ve aydınlatma, ses ve kurgu ba!lıklarını incelemi!; bu ö"elerin sinemasal 

söylemi olu!turmadaki etkisini örneklendirmi!tik. Bu bölümde de aynı yöntem 

gözetilerek, bu ö"elerin Üç Maymun filminin sinemasal söylemine olan katkısı ayrı ayrı 

ba!lıklar altında incelenecektir.  

 

                                                
408 Hande Ö"üt, “Ahlakın Göstereni ve Gösterileni Kadın (mı?), Varlık, Sayı: 1211 (A"ustos 2008), s. 3.  
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4.4.1. Kamera Hareketleri ve Plan Seçimleri 

Üç Maymun filmi, Ceylan’ın minimalist diline uygun kamera hareketleri ve 

plan seçimleri yoluyla biçimlendirilmi! ve bu anlamda yönetmen kendine özgü bir 

söylem biçimi yaratabilmi!tir. Ceylan’ın bu seçiminin di"er filmlerinde de tercih etti"i 

bir yakla!ım oldu"unu söylemek mümkündür. Gerek mekân kullanımı, gerek dura"an 

plan seçimleri, gerekse de oyuncuların eylemlerinin minimum düzeyde olması, 

Ceylan’ın birçok filminin minimalist anlayı! içerisinde de"erlendirilmesine gerekçe 

gösterilmi!tir409.  

Üç Maymun’un film söyleminde yönetmen daha çok sabit planları tercih 

etmi!tir. Karakterlerinin eylemlerinin minimalli"i gere"i Ceylan, sabit ve uzun planlarla 

yalın bir söylem yaratmı!tır. Sabit planların kullanılmasının filme en önemli katkısının, 

karakterlerin ruh hallerinin ve bu ruh hallerinin yansıdı"ı minimal eylemlerinin netli"ini 

ve etkisini daha iyi vermek oldu"unu dü!ünüyoruz. Yine bu sebeple, plan seçimlerinde 

daha çok omuz plan, yüz plan kullanmasının nedenini karakterlerinin duygusal ve 

ruhsal durumlarını belirgin kılmak istemesi olarak yorumluyoruz.  Örne"in filmin giri! 

sahnesindeki ilk plan yakla!ık 45 saniye sürmü! ve omuz planda tuttu"u hareketsiz 

çerçevesiyle, yönetmen bütün ilginin Servet’te olması istemi!tir (bk. #ekil 28).   

  

!ekil 28: Omuz planda, sabit kamerayla görüntülenen Servet. 

Yukarıda yer verilen plan örneklerinde de görüldü"ü üzere araba kullanan 

Servet’in gözleri ara ara kapanmaktadır. Bu da Servet’in uykusuz oldu"unu dü!ündürür. 

Bu planın bu kadar uzun ve sabit çekilmesinin nedeni Servet‘in birazdan 

gerçekle!tirece"i kazanın sebebini göstermektir. Yönetmen, böylece anlatısal bo!lu"u 

söylem yoluyla kapatmı!tır.    

                                                
409 Pelin Özdo"ru, Minimalizm ve Sinema, 1. Basım, $stanbul: Es Yayınları, 2004. s.60.  
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Yönetmenin kamera hareketi ve plan seçiminin bir ba!ka kullanımına Servet ve 

Eyüp’ün kaza sonrası konu!ma sahnesinde rastlarız. Bu sahnenin en önemli özelli"i 

!udur: Yönetmen kamerayı hareket ettirmeyip, plan ölçe"ini de"i!tirmeyip, oyuncuları 

da büyük bir eylem içine sokmaksızın aynı plan içerisinde odak de"i!imi yapmı!, hem 

Eyüp’ün hem de Servet’in ruh hallerini vurgulayarak sırasıyla seyirciye aktarmı!tır.  

(bk. #ekil 29).  

 

!ekil 29: Yönetmen kamerayı hareket ettirmeden, sabit planda oda"ı bir karakterden  
                di"erine geçiriyor. 
 

Yukarıda görüntülerine yer verilen plan yakla!ık 45sn. sürmektedir ve bu süre 

boyunca kamera hiç hareket etmez. Servet yüz planda, Eyüp ise omuz plandadır. Servet, 

Eyüp’e teklifini yapar. Bu sırada çerçevenin içindeki netlik Eyüp’tedir. Eyüp 

dü!üncelidir. Bir süre sonra kabul eder teklifi. Yönetmen kamerayı hareket ettirmeye, 

ya da herhangi bir kesme hareketine gerek duymaksızın görüntüdeki netlik dengesini 

de"i!tirir. Bu kez netlik Eyüp’ten Servet’e geçer. Netlik Servet’te oldu"unda yüzündeki 

ter damlacıkları iyice belirgin bir hale gelir. Böylece Servet’in sıkıntılı haline vurgu 

yapılmı! olur. 

Yönetmenin kamera hareketi ve plan seçimlerindeki minimalist tutumuna dair 

bir ba!ka örnek de, Eyüp’ün ve evin ilk kez göründü"ü sahnedir. Bu sahnede gece 

aniden gelen bir telefonla uyanan Eyüp yatak odasından çıkıp salona gelir, telefonu açar 

ve konu!maya ba!lar. Bu sırada o"lu !smail gelen telefonun sesiyle uyanır. Bu sahne 

yakla!ık olarak 1,5 dakika sürmü! ve yönetmen yine kamerayı hareket ettirmeksizin, evi 

genel, Eyüp’ü omuz planda çekerek, ekonomik bir kamera hareketi ve plan seçimiyle 

aynı anda birden fazla !eyi anlatabilmi!tir. Ayrıca kameranın duvardaki saatin tam 

kar!ına yerle!tirilmi! olması, Eyüp’ün “"imdi mi?” diye sordu"unda izleyicinin bu 

ça"rının “normal” olmayan bir saatte geldi"ine hak vermesini sa"lamı!tır.(bk. #ekil 30).   
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!ekil 30: Eyüp’ün, Servet’le yaptı!ı telefon görü"mesi 

Kamera hareketleri ve plan seçimlerinin, karakterin algısını izleyici algısıyla 

e"le"tirmek için söylemsel kullanımına da rastlamak mümkündür: !smail’in babasını 

cezaevinde ziyaretine gitti!i sahnedeki hareketsiz kamera ve yakın çekim ölçe!i de bu 

anlamda önemli bir örnektir. Yakla"ık 1dk boyunca hareket etmeyen kamera, 

dikizlemeyen, ama “dikkat kesmi"” Eyüp’ün bakı"ını üstlenir (bk. #ekil 31).  

 

!ekil 31: Kameranın babanın bakı"ını üstlendi!i sahne 

!smail yukarıda görüntülerine yer verilen sahnede yalan söylemektedir. 

Annesinin Servet’le birlikte oldu!unu bildi!i halde her "ey yolundaymı" gibi 

göstermeye çalı"maktadır. $zleyici bu sahneyi Eyüp’ün bakı" açısından izlemektedir.  

Kamera hiç kıpırdamaz ve yakın plandan çıkmaz, ba"ka bir deyi"le, “mesafeyi 

uzakla"tırmaz”. Çünkü kamera gerçekten dikkat kesmi" ve ne oldu!unu anlamaya 

çalı"an bir babanın bakı"ını üstlenmi"tir. Nitekim o!lunun yalan söyledi!ini sezdi!i 
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anda, hemen sonraki planda, bu kez Eyüp’ün bakı!ıyla kar!ıla!ır izleyici. Bu sahnede 

öyküsel ba"lamda aktarılmayan sezme durumunun, söylem yoluyla verildi"ini 

dü!ünüyoruz.   

Filmin kapanı! sahnesindeki yakla!ık 1dk. süren hareketsiz uzak planın da 

benzer bir söylemsel katkı sundu"unu dü!ünüyoruz. Kameranın hareketsizli"i ve uzak 

plan tercihi karakterin psikolojik durumunu betimleyen önemli bir söylem ö"esi 

olmu!tur. (bk. #ekil 32). 

 

!ekil 32: Filmin son planı. Eyüp uzaklık ve bo!luk içinde duruyor 

Yukarıdaki planda kamera, Eyüp’ün eylemsizli"iyle özde!, onun “ne 

yapaca"ını bilememe” ve “çakılı kalma” çaresizli"ini kendi hareketsizli"iyle 

söylemselle!tirir. Di"er yandan yönetmenin genel tavrının dı!ında uzak planı seçmi! 

olması iki anlamı ta!ımaktadır: $lki her !eyini kaybetmi! olan Eyüp’ün her !eye olan 

uzaklı"ı, ikincisi ise bu uzaklık ve kaybedi!in yarattı"ı bo!luk. Eyüp bo!luk içindeki 

çaresiz bir özne gibi, çerçeve içerisindeki bo!lukta ufacık bir yer kaplamı!tır.  

 David Bordwell, Modernizm, Minimalizm, Melankoli: Theo Angelopoulos ve 

Görsel Biçim isimli makalesinde minimalist sinema anlayı!ında, özde!le!menin 

kırılması adına kamera hareketlerinin film söylemine olan katkısına Angelopoulos’un 

filmleri üzerinden de"inmi!tir. Ona göre sinemada psikolojik özde!le!meyi engellemek 

bakımından kamera hareketlerinin önemli bir rolü vardır410. Bordwell’in bu görü!üne 

dayanarak, filmde özde!le!menin kırılmasını önlemek adına yönetmenin ba!vurdu"u 

ilginç bir kamera hareketi kullanımına de"inmek istiyoruz: Giri! sahnesinde yönetmenin 

Servet’in uykusuz olu!una özel bir vurgu yapmak amacıyla uzun süren hareketsiz bir 

                                                
410 David Bordwell, “Modernizm, Minimalizm ve Melankoli: Theo Angelopoulos ve Görsel Biçim”, Adnan Ufuk 
(çev.), Yeni "nsan Yeni Sinema, Sayı.7 (Bahar 2000), ss 101-102. 
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omuz plan tercih etti!ini belirtmi"tik. Bu planın hemen ardından Servet’in arabasını 

yolda ilerlerken görürüz. Yakla"ık 1dk. süren bu planda kamera önce hareketlidir, 

arabayı takip etmektedir. Ancak planın ortasında kamera takibini durdurur,  hareketli 

plandan sabit plana geçer, Servet’in arabası yolda ilerlemeye devam eder. Ta ki 

karanlıkta küçücük kalana dek. (bk. #ekil 33).  

   

 
 

!ekil 33: Yönetmen Servet i i"leyece!i suçla yalnız bırakıyor. 

Yukarıdaki sahnede yönetmenin önce arabayı takip ederken, bir süre sonra 

özellikle takibi bıraktı!ını ve sabit plana geri döndü!ünü dü"ünüyoruz, çünkü Servet 

birazdan kaza yapacaktır. Bu anlamda yönetmen Servet’i yalnız bırakmı", böylece 

seyircinin kaza anında onunla özde"le"me ya"amasını engellemi"tir. Klasik sinemanın 

sık ba"vurdu!u “olay”ı gösterme tercihi yerine, olayın sonuçlarıyla ba" ba"a bırakmı"tır 

izleyiciyi.  

Filmde ayrıntı çekiminin kullanıldı!ı sahne sayısı oldukça azdır. Yönetmen,  

ayrıntı planlarını tekni!in amacına uygun olarak özel bir "eye vurgu yapmak istedi!i 

zamanlarda kullanmı"tır. Buna örnek olarak Eyüp’ün, Servet’le olan görü"mesinin 

ardından eve geldi!inde, elindeki anahtara baktı!ı ve anahtarın yakın planda gösterildi!i 

sahneyi örnek verebiliriz. (bk. #ekil 34).  
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!ekil 34: Yakın planda anahtar ve Eyüp’ün bakı!ı 

Yukarıdaki sahnede Eyüp anahtara bakıp dü!ünmektedir, suç aleti olan anahtar 

avucunun içindedir. Anahtarın yakın planda gösterilmesi, Eyüp’ün ya!adı"ı iç 

hesapla!mayı söylemsel düzeye ta!ımaktadır. 

De"inilmesi gereken önemli bir nokta da anlatı içindeki kadının konumunun 

söylemle!tirilmesi sırasında, yönetmenin özellikle ev içi sahneler ba!ta olmak üzere, 

Hacer karakterinin gösterildi"i sahnelerde genel planlarda dikiz etkisini veren bir üst açı 

ya da konum seçmesidir. (bk. #ekil 35).  

 

!ekil 35: Hacer’in gösterildi"i, dikiz etkisi yaratan planlar 

Ünsal Oskay, Üç Maymun filmini yorumlarken sinemada insana bakı!ın iki 

yolu oldu"unu söyler. Bunlardan ilki “panoramik bakı!”tır ve bu bakı! bize dünyayı 

bütünüyle göstermek ister. Oskay, bunun en iyi örnekleri olarak 1976 yılı yapımı 

Bernardo Bertolucci tarafından yönetilmi! 1900 isimli film ya da Türk sinema 

yönetmenlerinden Yılmaz Güney’in filmlerini gösterir. Oskay, insana bakı!ın ikinci 

yolunun ise “Yeni Türk Sineması”nda ve özellikle Nuri Bilge Ceylan sinemasında 

görüldü"ünü söylemi!tir. Oskay, bu bakı!ı Frankfurt Okulu dü!ünürlerinden Theodor 
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Adorno ve Walter Benjamin’den aktardı!ı “Makro evrenin tek somut biçimi mikro 

evrendir” cümlesiyle ilintilendirir ve Üç Maymun filminin insanı mikro evrende 

anlattı!ını söyleyip, “Her insanda bütün insanlık tarihinin süzülü! biçimini 

yakalayabiliriz”411diye ekler.  

Oskay’ın oldukça önemli buldu!umuz bu yorumunun, filmin anlatısı dı"ında,  

kamera hareketleri ve plan seçimleriyle olu"turulan söylemine de uyarlanabilece!ini 

dü"ünüyoruz. Film, insanın öyküsünü hem 3-4 ki"iden olu"an mikro bir evrende 

anlatmı" hem de olabildi!ince az devinen, hareketsiz kamera ve sık kullandı!ı yakın 

planlarla bu mikro evreni söylemselle"tirmi"tir.   

 4.4.2 Renk ve Aydınlatma 

Üç Maymun’un öyküsü -tıpkı öykünün kendisi gibi- yarı-karanlık bir 

aydınlatma ve ço!unca gri ve kimi kez de sarı-ye"il arasında de!i"en bir renk 

betimlemesinden olu"an bir söylemle aktarılmı"tır.  

Film genel anlamda yarı-karanlık bir aydınlatma biçimine sahiptir. Bunun en 

önemli nedeni öykünün içeri!i ve karakterlerin ruhsal durumları olarak yorumlanabilir.  

Öykünün gizlenen ve gizlenilmeye çalı"ılıp ele verilen durumlarını ima edercesine, film 

anlatısı da karanlıkla-aydınlık arası bir tonlamayı söylemsel düzeye ta"ımı"tır. 

Yönetmene göre filmin bu tonlara sahip olmasının nedeni, söz konusu tonların hem 

karakterlerinin hem de kendi iç dünyasının bir tezahürü olması, karanlık ve hüznün bu 

dünyaları anlatmasıdır412.  

Film, karanlık bir gece yarısı ba"lar, karanlı!ın içerisinde ilerleyen Servet’in 

arabası dı"ında hiçbir "ey görünmez. Servet’in arabasının karanlıkta bu sessiz sedasız 

ilerleyi"i sanki birazdan karı"aca!ı olayların karanlı!ını ça!rı"tırmaktadır. Daha önce 

"ekil 28’de de yer verdi!imiz gibi, yönetmen dramatik aydınlatma yoluyla özel bir ı"ık 

düzenlemesi yapmı", sadece Servet’in yüzünü belirgin kılmı"tır. Kendisi dı"ında yolun 

                                                
411 Ünsal Oskay, “Ünsal Oskay #le Cannes Üzerine”, !"in Aslı (Televizyon Programı), Sky Türk, Üç Maymun Bonus 
DVD içinde, Söyle"iler, #maj Film Yapım, 2009.  
412 Seda Pekçelen ve Özlem Alkan,“Nuri Bilge Ceylan”, Time Out, Ekim 2008,  
http://www.timeoutistanbul.com/s762/konular/nuri_bilge_ceylan, (18 $ubat 2010). 
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tamamen karanlık olmasının, birazdan ba!ına gelecekleri ifade eden bir dramatik anlamı 

da oldu"unu dü!ünüyoruz. Bu yorumumuzu güçlendiren bir di"er olgu, kaza öncesinde 

Servet’in ilerledi"i yol tamamıyla karanlık iken, kaza sonrasında yolun aydınlatılmı! 

olmasıdır. Aydınlatmayla ilgili böyle bir tercihe gidilmi! olmasını, aklına bir fikir 

gelmi! olan (ki bu fikir kendisini suçtan kurtaracaktır) Servet’in “yolunun 

aydınlanmaya” ba!lamasıyla ilgili söylemsel bir i!lev olarak yorumluyoruz.(bk. #ekil 

36). 

 

!ekil 36: Sırasıyla kaza öncesi ve sonrasına ait yol görüntüleri 

Aydınlatma ve renk yoluyla yaratılan dramatik anlamın bir ba!ka örne"ini de 

evin içerisindeki birçok sahnede kullanılan “ters ı!ık” üzerinden açıklayabiliriz. 

Sahnedeki karakter ve mekânlar özellikle karanlıkta bırakılmı!, evin dı!ı aydınlık olarak 

gösterilirken, evin içi ise aydınlatma yardımıyla özellikle karanlık bir mekân olarak 

betimlenmi!tir. Bunu da, dı!arısının aydınlı"ına ve “temiz”li"ine kar!ın, evin ve ev 

içinde ya!ananların karanlı"ıyla ilgili söylemsel bir betimleme olarak yorumluyoruz. 

(bk. #ekil 37).  

 

 
 

!ekil 37: Ters ı!ıkla betimlenen ev sahneleri 
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Aydınlatma yoluyla olu!turulan söylemsel dile ili!kin verilebilecek 

örneklerden biri de yandan ı!ık kullanımlarıdır. Daha önce de belirtildi"i gibi bir tarafı 

gölgede bıraktı"ı için oldukça etkili bir dramatik anlam yaratan bu ı!ık biçimi, filmde 

sık tercih edilmi!tir. Örne"in Eyüp karakterinin suçu üzerine almasının yarattı"ı çeli!ki 

halini anlatmak için onun bir tarafını aydınlık, di"er tarafını karanlıkta bırakan yandan 

aydınlatma yapılmı! ve çeli!kili durumu güçlendirilmi!tir. Ya da Servet’le Hacer’in 

arabadaki sahnesinde izledi"imiz son planda yandan ı!ıklandırma yapılmı!, plan 

seçimiyle de desteklenen bu ı!ıklandırma yoluyla Servet’e özel bir vurgu yapılmı!tır.  

!smail’in, annesi ve Servet’i sevi!irken yakaladı"ı sahnede de onların evde oldu"unu ilk 

fark etti"i anda benzer bir ı!ıklandırma yoluna gidilmi!tir. (bk. #ekil 38).  

 

 
 

!ekil 38:Yandan ı!ıklandırma örnekleri 

Yukarıda örnekleri verilen yandan ı!ıklandırmanın, bu planların yer aldı"ı 

sahnelerde, karakterlerin yer aldı"ı uzamdaki fiziksel varlıklarından çok psikolojik 

durumlarına vurgu yaptı"ını ve bu anlamda etkili bir söylem ö"esi oldu"unu 

dü!ünüyoruz.  

Aydınlatmayla yaratılan dramatik anlama dair bir di"er örnek ise, de"i!ik bir 

teknikle do"al ı!ı"ın dramatik ı!ık haline dönü!türülmesidir. Buna Hacer ve Eyüp 

karakterlerinin tren yolunun altındaki geçitte gösterildikleri sahnelerde rastlarız. Eyüp’ü 

tren yolunun altında gördü"ümüz sahnede, Servet’le görü!meye gidiyordur. Servet’in 

normal olmayan bir saatte kendisini neden aradı"ı ve neler konu!acakları konusunda 

kafası karı!ık ve dü!üncelidir. Hacer’i aynı !ekilde bu alt geçitte gördü"ümüz sahnede 
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ise o da Servet’ten aldı!ı teklifin etkisiyle kafası karı"ık ve dü"üncelidir. Yönetmenin, 

her iki karakterinin hem kendi hem de öyküdeki konumlanı"larından dolayı birbirlerinin 

kaderini de!i"tirecek öneme sahip kararlarıyla ilgili kafa karı"ıklı!ını anlatan bu iki 

sahneyi, özellikle bu alt geçitte çekti!ini dü"ünüyoruz. Buradaki uzama ait do!al ı"ık, 

“parçalı ı"ıklandırma” olarak dramatik ı"ık haline dönü"türülmü" ve karakterlerin kafa 

karı"ıklı!ı ve parçalanmı"lıklarını anlatan etkili bir söylemsel ö!e olmu"tur.                

(bk. #ekil 39).  

 

!ekil 39: Parçalı ı"ık kullanım örnekleri 

Yönetmenin aydınlatma tercihleri arasında de!inilmesi gereken bir di!er nokta,  

bazı sahnelerde Hacer karakterinin aydınlatmasıyla ilgili tercih etti!i özel biçimdir. 

Özellikle kocasının onun Servet’le olan ili"kisini sezdi!i, yani öyküdeki femme fatale 

rolü iyice belirginle"meye ba"ladı!ı andan itibaren, yönetmenin Hacer’in bu yönüne 

vurgu yapacak bir aydınlatma biçimini tercih etti!ini dü"ünüyoruz. Bunun ilk örne!ini 

filmin sonuna do!ru Servet’le yapaca!ı konu"maya giderken aynada kendine baktı!ı 

sahnede görürüz. Karakterin yüz ifadesiyle de desteklenen bu planda, Hacer’e yapılan 

özel dramatik ı"ıklandırmanın onun “tehlikeli” tarafına vurgu yaptı!ını dü"ünüyoruz.        

(bk. #ekil 40).  

 

!ekil 40: Hacer, Servet’in yanına gitmeden önce aynada kendini izliyor 
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Karakterin bakı!larıyla da anlam kazanan bu sahnedeki aydınlatma biçiminin, 

onun tehlikeli kadın olarak betimlenmesine anlam kattı"ını iddia etmek mümkündür. Bu 

sahnenin hemen ardından yaptı"ı konu!madan sonra, “namus”u yüzünden i!lenecek 

cinayet de onun tehlikeli tarafını peki!tirmi! olur. 

Yine buna benzer bir di"er ı!ıklandırma cinayetin ardından gerçekle!en 

sahnelerde de görülür. Cinayet i!lenmi! ve aile (baba-o"ul-anne) salonda oturup çözüm 

aramaktadırlar. #!ledi"i “zina” suçu nedeniyle ailenin ba!ına dertler açmı! olan Hacer’in 

ı!ıklandırması onu yine tehlikeli bir biçimde betimlemi!tir. Aynı sahnenin sonunda 

evden çıkarken kocasının ardından evin kapısında belirip ona adeta hesap sorar gibi 

“nereye gidiyorsun?” dedi"inde cevap alamayınca da ses tonunu yükselterek “nereye?” 

diye üstelemesi sırasında yapılan aydınlatmanın da yine onun “tehlikeli” ve “karanlık” 

tarafına vurgu yaptı"ını dü!ünüyoruz. (bk. $ekil 41).  

 

!ekil 41: Cinayet sonrası Hacer’in bulundu"u sahnelerle ilgili aydınlatma örnekleri 

Hacer’in öykü gere"i kendisi yüzünden i!lenmi! bir cinayetten dolayı, (hele de 

bu cinayeti o"lu i!ledi"i için) suçluluk ta!ıması gereken bir ifade yerine daha çok 

“hesap soran” bir ifade içinde betimlenmi! olması ve aydınlatma yoluyla bunun 

desteklenmesinin, üzerinde durulması gerekti"i fikrindeyiz. Bunun seyirciyi özellikle 

“kı!kırtma” potansiyeli olan bir tercih oldu"u kanısındayız. Nitekim tırmandırılan ve 

“haklıla!tırılan” bir öfkenin sonucu olarak, karısının “Nereye?” diye hesap sormasına 

kar!ılık olarak Eyüp karısına küfredecek ve “Git kendini at a!a"ı” diyecektir. Zizek’in 

belirtti"i gibi femme fatale bozguna u"rayınca eril iktidar kar!ısında boyun e"ecek413 ve 

onun emretti"i gibi kendisini a!a"ı atmaya çalı!acak, ancak eril iktidar onu affetti"i 

zaman da intihardan vazgeçecektir.  

                                                
413 Zizek, s. 94.  



 183 

Filmin renk kullanımına gelindi!inde ise daha önce de belirtti!imiz gibi 

a!ırlıklı olarak gri ve sarı-ye"il tonlarının hâkim oldu!u görülebilir.   

#kinci bölümde görü"lerine yer verdi!imiz Max Keller, gri rengin sinemada 

kullanımının iki kar"ılı!ı oldu!unu belirtmi"tir. Bunlardan ilki, estetiksel anlamda 

dengeleyici bir renk olması, ikincisi ise hüzün ve kasvet duygularını ifade etmesidir. Bu 

filmde de Keller’in görü"lerine benzer bir biçimde gri rengin, öykünün içeri!inden 

kaynaklı, birbirine ve topluma yabancıla"mı" aile bireylerinin kasvet ve hüznünü 

betimledi!i iddia edilebilir. Film boyunca gri-sarı-ye"il tonlarından olu"an bir renk 

söyleminin ailenin kasvetli ve hüzünlü hikayesini anlatma görevini üstlendi!i 

fikrindeyiz. Gri bulutlar, ev içi sahnelerde karakterleri adeta fona yapı"tıran gri tonlar, 

karakterlerin kasvetli ve hüzünlü anlarında çerçeveye hâkim olan grilik, bunun önemli 

örneklerindendir. (bk. $ekil 42).  

 

 

  

!ekil 42: Gri rengin anlatıya katkısına dair örnekler 

 

Yukarıdaki plan örneklerinde görüldü!ü gibi, gri rengin anlatısal i"levinin yanı 

sıra, estetiksel anlamda da görüntü içerisinde dengeleyici bir rol oynadı!ını 

söyleyebiliriz.  
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Yine benzer bir biçimde sarı-ye!il arasındaki tonların da karakterlerin ya!adı"ı 

tereddüt, kimi zaman !üphe, kimi zaman da çeli!kileri ifade eden bir ö"e olarak anlatıda 

sık kullanıldı"ını görebiliriz. (bk. #ekil 43).  

 

!ekil 43: Sarı-ye!il renk tonunun kullanımına dair örnekler 

Filmin ana renklerinin gri-ye!il-sarı tonlarından olu!masıyla ilgili film 

ele!tirmenlerinin görü!ü de bu renklerin karakterlerin ruh dünyalarını temsil etti"i 

yönündedir. Örne"in Kutlukhan Kutlu, filmin karakterlerinin dı! dünyadan 

yalıtılmı!lıklarının renk söylemiyle de desteklendi"ini belirtmi! ve “insanların bronza 

çalan yüzleri metal tozuyla kaplanmı! gibi görünüyor. Sanki dı! dünyadan yalıtılmaya 

çalı!ılmı! gibi”414yorumunda bulunmu!tur. Filmdeki renk kullanımıyla ilgili yorumda 

bulunan bir di"er ele!tirmen Orhan Bursalı da Üç Maymun filminin en dramatik 

ö"esinin sözcüklerden çok renkler oldu"unu belirtmi! ve filmin öyküsüyle renklerin 

adeta bir görsel !ölen yarattı"ından söz etmi!tir415. Umut Barı! Dönmez de gri tonlarının 

filmin gerilim dozunu arttırdı"ını ve öyküyü bu anlamda önemli ölçüde tamamladı"ını 

vurgulamı!tır416.  

Filmin sinemasal söyleminde renk tercihiyle ilgili üzerinde durulması gereken 

önemli bir nokta kadın karakterle ilgili yapılan özel bir renk düzenlemesidir. Hacer 

karakterinin cinselli"inin, filmde söylemsel düzeyde kırmızı renkle temsil edildi"i 

kanısındayız. (bk. #ekil 44).  

                                                
414Kutlukhan Kutlu, “Bütünden Parçalara”, Sinema Dergisi, Kasım 2008, http://www.nbcfilm.com/3maymun/press-
sinemakutlukhan.php,  (07 Nisan 2010).   
415 Orhan Bursalı, “Üç Maymun”, Cumhuriyet, 9 Kasım 2008. 
416 Umut Barı! Dönmez, “Nuri Bilge Ceylan Sinemasında Yeni Bir E!ik: Üç Maymun”, Taraf, 27 Eylül 2008.  
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!ekil 44: Hacer karakterinin kırmızı renkle ili!kilendirildi"i plan örnekleri. 

Yukarıdaki planlarda örneklendirdi"imiz gibi; filmde Hacer’in kadınlı"ına, 

di!ili"ine ve tehlikesine vurgu yapmak için özellikle kullanılan kırmızı rengi ilk olarak 

Hacer’in, Servet’le görü!mesinden hemen sonra i!yerinin mutfa"ında gösterildi"i 

planda fark ederiz. Daha önce ev sahnelerinde onu fona yapı!tıran ve evin bir parçası 

gibi gösteren gri e!ofmanlar ya da i!yerinde beyaz önlükle gördü"ümüz Hacer,  bu kez 

kırmızı bir önlükle çıkar izleyicinin kar!ısına. Onu ilk kez bu renkle, bu planda görürüz. 

Ardından dü"ünde o"lunun onu dikizleyen bakı!larından üzerinde kırmızı bir !al 

oldu"unu görürüz. Ardından Servet’le birlikte olduktan sonra o"lunun attı"ı tokat 

sırasında elini yüzüne götürürken, tırnaklarındaki kırmızı oje çeker dikkatimizi. Daha 

önceki sahnelerde ojesiz gördü"ümüz tırnaklarını bu kez kırmızı ojeli görürüz. Kırmızı 

renk, onun tehlikeli cinsel ya!amını simgelemeye ba!lamı!tır artık.  

Yine kocasının onun “günah”ını anladı"ı ilk sahnede de çalan cep telefonunun 

içinde oldu"u çantanın üzerine atılmı! kırmızı hırkası özellikle gösterilir izleyiciye. 

Dı!arıyı temsil eden çantasının üzerindeki kırmızı hırkası, cep telefonunun çaldı"ı süre 

boyunca uzun uzun gösterilir izleyiciye. Sonra Eyüp de gelip bakar çantaya. Yine 

Hacer’in yatakta kocasını bekledi"i sahnede cinsel bir silah olarak kullanılan 

kombinezon da kırmızıdır. Eyüp’ün “bunu nu yeni mi aldın?”, “sen böyle !eyler 

giymezdin” cümleleri de kırmızı kombinezona özel bir vurgu yapılmasını sa"lamı!, bu 

kırmızı kombinezonun Hacer’in ya!amına Servet’le birlikte girmi! oldu"u fikrini 

güçlendirmi!tir. Bu kombinezonu daha evvel Servet’le birlikte olduktan sonra o"lundan 

gizli çekmeceye koymaya çalı!ırken de görürüz. Böylece kırmızı kombinezon da günah 
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nesnesi durumuna dönü!türülmü! ve kırmızı, bir kez daha “günah”ın rengini almı! olur.  

Servet’le kalede görü!meye gitti"i sahnede de i!ledi"i “günah”, kırmızı renkle 

peki!tirilir ve bu kez Hacer’i oldukça belirgin bir biçimde kırmızılara bürünmü! 

görürüz: Üzerindeki kırmızı kazak, tırnaklarındaki kırmızı oje ve kulaklarındaki kırmızı 

küpenin, gitgide suça ve “günah”a bula!an Hacer’i simgeleyen bir söylem ö"esi 

oldu"unu dü!ünüyoruz. Bu görü!mede reddedilmesinin ve Servet’in kendisini terk 

etmesinin ardından kırmızı ojelerini silerken görürüz Hacer’i. Günahlarından arınmak 

istermi! gibi tek tek silmektedir ojelerini.  

Verdi"imiz örneklere dayanarak, filmin renk söyleminde kullanılan kırmızı 

rengin, Hacer’in tehlikeli di!ili"ini simgeleyen bir söylem ö"esi oldu"unu söylemek 

mümkündür.  

 4.4.3 Ses 

Üç Maymun’un ses tasarımı ve ses kurgusunun, anlatıya bir söylem ö"esi 

olarak katkı sunması anlamında oldukça ba!arılı kullanıldı"ını dü!ünüyoruz. Yönetmen, 

sesi filmde bir karakter gibi i!lemi! ve !ekillendirmi!tir. Bu anlamda ses, seyirciye 

birçok anlamda bilgi veren ve atmosferi betimleyen bir ö"e olarak filmin vazgeçilmez 

unsurlarından birine dönü!mü!tür.  

#kinci bölümde ses ö"esini sinemasal söylem olarak inceledi"imiz ba!lıkta 

filmde ses kullanımıyla ilgili iki ayrı kanaldan söz edilebilece"ini belirtmi!tik. 

Bunlardan ilki diegetic (öyküsel) sesler dedi"imiz öykü evreninin içine ait olan 

seslerdir. Di"eri ise diegetic olmayan sesler dedi"imiz öykü evrenine ait olmayan, ancak 

yönetmenin sonradan bu evrene eklemledi"i seslerdir. Üç Maymun, ba!ından sonuna 

kadar sadece öyküsel seslerin kullanıldı"ı,  öyküsel olmayan seslere hiç yer verilmedi"i 

bir film olarak ses konusunda oldukça kendine has bir söyleme sahiptir. Bunun 

yönetmenin minimalist anlayı!ından kaynaklandı"ı dü!ünülebilir. Filmde Lindgren’in 

sözünü etti"i gibi ses tasarımında kendisini gösteren bir yaratıcı yönetmenden söz etmek 
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mümkün oldu!u gibi417, Zizek’in betimledi!i “rendu” kavramına ili"kin örnekler 

görmek de mümkündür418.  

Film, görüntüden önce sesle ba"lar. Bize filmle ilgili ilk ipucunu ses verir: Bu 

Servet’in karanlık yolda arabasıyla ilerledi!i geceye ve yola ait do!al seslerdir.  Henüz 

daha film öyküsünün görsel düzeyde ba"lamadı!ı ilk 25sn. boyunca ses düzeyinde 

ba"lar film. Ön jeneri!in aktı!ı 25sn. boyunca birazdan izleyece!imiz görüntülere ait 

sesler duyulur ekranda.  Jenerik bitip filme geçildi!inde, görüntü, sesi tamamlamı" olur. 

Bu sahnede ses, görüntüden çok daha önemli bir bilgi kanalıdır, çünkü Servet’in yaptı!ı 

kazanın bilgisi de seyirciye ses yoluyla verilir. Daha önce yer verdi!imiz "ekil 33’de,  

Servet’in arabasının filmin içinde karanlık bir noktaya do!ru ilerledi!inden ve bunun 

birazdan yapaca!ı kazayla ilgili yönetmenin oyuncuyu tek ba"ına bıraktı!ı anlamına 

geldi!inden söz etmi"tik. Sözü edilen planda görüntü tamamen karardıktan sonra ani bir 

fren sesi duyulur. Böylece ses yoluyla Servet’in kaza yaptı!ının bilgisi izleyiciye 

verilmi" olur.   

Bordwell, daha önce de de!inilen Narration in The Fiction Film çalı"masında 

sesi filmin söylemini ve stilini olu"turan önemli araçlardan biri olarak görmü" (di!er 

araçlar da bu bölümde incelenen kamera hareketleri, aydınlatma, renk, kurgu gibi 

ö!elerdir) ve bu araçların film söylemini olu"tururken çe"itli alanlarda düzenleme 

yaptı!ından söz etmi"tir. Bunlar zamansal, mekânsal ve olay-örgülerindeki neden-sonuç 

zinciri açısından yaptı!ı düzenlemelerdir419. Bu filmde sesin öyküyü düzenleme 

anlamında oldukça önemli bir rolü oldu!u görülmektedir. Yukarıda verdi!imiz kaza sesi 

örne!i, sözü edilen neden-sonuç ili"kisi düzenleni"ine dair örnektir. Yine bir di!er 

düzenleme biçimi olan zamanla ilgili düzenlemelerde de sesin önemli bir rolü oldu!unu 

görmek mümkündür: Servet’in kaza yaptı!ı sahnenin sonunda ya!murun ya!maya 

ba"ladı!ını görürüz. Bu sahnenin hemen sonrasında, sabaha kar"ı Eyüp’e gelen 

telefonun gösterildi!i sahnede fonda devam eden ya!mur sesi,  iki sahneyi zamansal 

anlamda da birbirine ba!lamak için kullanılmı"tır. Bunu aynı zamanda bir önceki 

sahnenin ta"ıdı!ı psikolojik anlamın devamı olarak da yorumlamak mümkündür. Benzer 

                                                
417 Lindgren, s.102.  
418 Zizek, s. 61.  
419 Bordwell, Narration in The Fiction Film, s. 51.  
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bir biçim, Hacer karakterinin Servet’i aradı!ı sahneler için de geçerlidir. Servet’i arayan 

ve cevap alamayan Hacer de!i"ik mekânlarda gezinir. Ancak Hacer’in bulundu!u 

mekânlar önemsizdir, mekânlar arası ba!lantı ses yoluyla kurulur. (bk. #ekil 45).  

  

  
 

!ekil 45: Hacer’in arka arkaya gelen sahnelerindeki mekân de!i"ikli!inin, 
             ses yoluyla düzenlenmesi 

 

Yukarıda örnek verilen planlar arasında çalan ve cevap alınmayan sinyal sesi 

bu mekânları birbirine ba!lamak için kullanılır. Bu da Bordwell’in sözünü etti!i 

mekânsal düzenlemeyle ilgili bir örnektir  

Zizek’in rendu kavramı ve bu kavramının sinemada kullanımının yarattı!ı 

öznellikle ilgili görü"lerine daha önce yer vermi"tik. Filmde sesin yarattı!ı rendu 

etkisiyle ilgili verilebilecek en önemli örnek karakterlerin nefes alıp verme sesleridir.  

Zaman ve uzamdan soyutlanarak özellikle vurgulu bir biçimde i"lenen bu sesler, 

Zizek’in de belirtti!i gibi “dı"sal sesleri askıya alıp izleyiciyi hemen yakalayan” nefes 

sesleri, bu anlamda özel bir yere sahiptir. Benzer etkinin ölen karde"in göründü!ü 

sahnelerde de kullanıldı!ını görebiliriz. Çocu!un üzerinden damlayan su sesleri, 

yürüdükçe aya!ının de!di!i su birikintisinin çıkardı!ı sesler ortamdan soyutlanmı" ve 

vurgulanmı"tır. Sesin bu anlamda kullanımı, film söylemine özel bir katkı sunmu"tur.  

Bunun yanı sıra filmdeki öyküsel seslerden bazılarının simgesel anlamda 

kullanıldı!ı da görülmektedir. Bu da Lindgren’in sözünü etti!i yaratıcı yönetmeni 

aklımıza getirir: Ses,  atmosfer ya da fon sesi olmanın ötesinde öyküye dramatik anlam 

katmak için özellikle kullanılmı", bu anlamda bir karakter i"levini görmü"tür. Filmdeki 
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ezan sesini bu ba!lamda de!erlendirmek mümkündür. Ezan sesinin bu anlamda belirgin 

bir biçimde kullanıldı!ı ilk sahne çocu!un annesine tokat attı!ı sahnedir. !smail 

annesinin Servet’le birlikte oldu!unu görmü"tür ancak annesi bu durumdan haberdar 

de!ildir. Evin içinde birdenbire o!lunu görünce, tela" içinde kombinezonunu saklamak 

için odaya girer. Tam kombinezonu çekmeceye koyarken o!lunun bakı"larıyla kar"ı 

kar"ıya gelir. “Günah”ı o!lu tarafından görülmü"tür. Tam bu sırada fonda ezan sesi 

duyulmaya ba"lar. Bu, günah ve tövbe ili"kisini bir kez daha anımsatan bir söylem 

ö!esidir. Sahnenin devamında o!ul anneye kendisini gördü!ünü söyleyecek, annenin 

buna ra!men inkâr etmesi kar"ısında öfkelenip annesine tokat atacaktır. Ceylan, 

kendisine bu konuda sorulan bir soru üzerine “Çünkü ezan sesi bende suçluluk 

ve günah duygusunu artırıyor. !nanıyorum ki birçok insanda da aynı duyguyu 

olu"turuyor.  Anneye atılan tokadın ne ölçüde büyük bir günah oldu#unun altını çizmek 

için ezan sesi kullandım”420yorumunda bulunmu"tur. Yönetmenin bu yorumunun 

tartı"ılabilir oldu!u inancındayız çünkü e!er burada günah !smail’le ili"kilendirilen bir 

kavram olsaydı, ezan sesinin !smail’in günahından sonra, yani tokadı attıktan sonra 

duyulması gerekirdi. Oysa ezan sesinin ba"ladı!ı anda gösterilen eylem, Hacer’in 

gizlice kombinezonu çekmeceye koymasıdır ve bu sırada !smail’in yaptı!ı herhangi bir 

eylem yoktur. Görüldü!ü gibi söz konusu olan Hacer’in saklamaya çalı"tı!ı 

“günah”ıdır. Nitekim saklayamaz ve o!luna yakalanır, o!lunun kendisini dikizleyen 

bakı"larıyla kar"ıla"ır. Ardından içeri geçer ve o!luyla tartı"maya ba"lar. Tartı"ma 

sırasında o!lunun attı!ı tokat da annenin yalan söylemesi, “günah”ını gizlemesine kar"ı 

verdi!i tepkidir. Bu anlamda yönetmenin yaptı!ı açıklamayı ikna edici bulmuyor, bu 

sahnede ezan sesinin günah olgusunu o!uldan çok anneyle ili"kilendiren bir ö!e 

oldu!unu dü"ünüyoruz.  

Ezan sesinin günah kavramıyla ili"kili bir ba"ka kullanımını da filmin son 

sahnesinde görürüz. Cinayeti o!lunun i"ledi!ini ö!renen Eyüp ne yapaca!ını 

bilememektedir. Evden çıkar, sokakta yürümeye ba"lar. Yürüyü"ünden nereye 

gidece!ini ve ne yapaca!ını bilmedi!i anla"ılır. Bu sırada duydu!u ezan sesi üzerine bir 

anda bir soka!a sapar. Bir sonraki sahnede onu camide görürüz. Eyüp i"ledi!i 

                                                
420 Ece Özdemir, “Üç Maymun’da Kadın Temsili”, Sekans Dergisi,  Sinema Yazıları Seçkisi, Kasım 2009, 
http://www.nbcfilm.com/3maymun/press-sekansece.php.(10 Nisan 2010).  
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günahlardan arınmak için camiye gitmi!tir.  Ancak camiye gitmesi de onu arındırmaya 

yetmez. Camiden hemen sonra karakol önünde görüp o"lunun yerine kendisinin teslim 

olaca"ını dü!ündü"ümüz Eyüp yeni bir günah daha i!ler ve o"lunun i!ledi"i üstlenmesi 

için kahveci çıra"ı Bayram’la konu!maya gider.  

Filmde ses kullanımıyla ilgili incelenmesi gereken bir di"er önemli nokta kadın 

karakteriyle ili!kilendirilen cep telefonu sesidir. Yıldız Tilbe’nin seslendirdi"i E mi 

isimli müzik parçası Hacer’in cep telefonunun melodisi olarak seçilmi!tir. Filmin 3 ayrı 

sahnesinde seyirciye uzun uzun dinletilen !arkının sözleri a!a"ıdaki gibidir:   

Sen de sev ama sevilme a!k acısı çek ben gibi 

Çok özle ama kavu!ma kavu!amadı"ım gibi 

Senin de yüre"in yansın ba!ka ellerde mum gibi 

Çaresizlik ayrılmasın kapından köle gibi 

Senin de kalbini çalsın ba!kaları mal gibi 

Sevdan yüre"inde kalsın gizli bir günah gibi 

#arkının sözleri kar!ılıksız bir a!kı anlatmakta ve aynı zamanda bu a!kla ilgili 

melodramik bir sitem ta!ımaktadır. $kinci bölümde de görü!lerine ba!vurulan Elsaesser 

ve Abisel’in de vurguladı"ı gibi melodram, kar!ılıksız a!k, kavu!amama gibi konuları 

a!ırı dramatik biçimde ela alan bir form, bir anlamda a!ırılıklar metnidir. Bu nedenle 

!arkının sözlerindeki a!ırı mübala"a edildi"ini dü!ündü"ümüz dramatik anlamlar ve 

filmin içinde Yıldız Tilbe’nin sesinden dinlenilen bu !arkının Hacer’in melodramik 

yönünü daha da vurguladı"ını dü!ünüyoruz. Hacer karakterinin çözümlenmesinde, 

onun melodram karakterine benzer rol ve özelliklerle sunuldu"undan daha önce söz 

etmi!tik. Bu anlamda Hacer için seçilen bu cep telefonu melodisinin de bu anlamı 

peki!tirdi"ini dü!ünüyoruz.  

 4.4.4 Kurgu 

Üç Maymun filminin sinemasal söylem ö"esi olarak inceleyece"imiz son ba!lık 

filmin kurgusudur. $kinci bölümde kurguyu incelerken, kurgunun temel i!levlerini 

bütüncül kurgu ve süreklilik kurgusu altında ikiye ayırmı!tık. Bu filmde, anlatıya 

kesintisizlik ve akıcılık katma i!levi gören süreklilik kurgusunun teknik ve estetik 
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anlamda oldukça ba!arılı oldu"unu dü!ünüyoruz. Filmin bütüncül kurgusunun ise 

Ceylan’ın kendine has imgelem gücü ve dü!sel diliyle anlatıya ayrı bir anlam kattı"ı 

fikrindeyiz.    

Plan seçimleri ve kamera hareketleri bölümünde de de"indi"imiz gibi Üç 

Maymun, uzun planlar ve dura"an kamera hareketlerine sahip bir filmdir. Bu da 

Bordwell ve Thompson’un da belirtti"i ve daha önce de de"indi"imiz gibi temposu 

yava! bir film yaratmı!tır. Planların uzun tutulması seyirciyi karakterin iç dünyasına 

çekmek anlamında daha fazla etki yaratmı!, Üç Maymun’un kurgu dilinin, film 

söylemine devinme üzerine de"il, dü!ünme ve hissetme ba"lamında kimlik 

kazandırmasına katkı sunmu!tur. Bu da Deleuze’ün “hareket-imge” ve “zaman-imge” 

ayrımını hatırlatan bir tercih olmu!tur. Daha önce de de"inildi"i gibi, hareket-imge 

hareketi esas alan ve klasik sinemayla tanımlanan bir kavramdır ve bu sinema biçiminde 

kurgunun imgelere hareket kazandırması söz konusudur. Zaman-imge’de ise, imgelerin 

kendi “tek”liklerini ve özel anlamlarını koruyarak kurgulanması esası söz konusudur. 

Böylece kurgu filmde eyleme de"il,  görme olgusuna i!aret eder. Bu da daha çok ça"da! 

anlatının tercih etti"i bir söylemdir. Üç Maymun’un kurgusu bu anlamda ilgiyi eyleme 

de"il, eylemlerin arkasındaki dura"an halleri görmeye yöneltmi!tir.  Kurguda di"erine 

ba"lamak için kısıtlanmayan ve bu anlamda “aceleye getirilmeyen” planların,  izleyiciyi 

görme ve dü!ünmeye sevk etti"i kanısındayız.  

Üç Maymun’da kurgunun en önemli i!levlerinden birinin zamansal geçi!leri 

sa"lamak oldu"u görülür. Todorov’un da belirtti"i gibi “sinemada iki farklı zamansallık 

birbiriyle ili!ki içindedir: temsil edilen evrenin zamansallı"ı ile bu evreni temsil eden 

söylemin zamansallı"ı”421. Filmin kurgusu bu anlamda oldukça ba!arılı bir söylemsel 

ö"eye dönü!mü!, zaman geçi!leri özellikle ses kurgusu yardımıyla oldukça pürüzsüz bir 

biçimde anlatısalla!tırılmı!tır. Yönetmenin bu ba!arısının nedeninin ses ve görüntü 

kurgusunu ba!arılı bir biçimde, iç içe kullanmasından kaynaklandı"ını dü!ünüyoruz. 

Ceylan kendisiyle yapılan bir röportajda, kurgu sırasında bir plandan di"erine yapılan 

kesmenin sert bir etki yarattı"ını dü!ündü"ünden ve ses vb. gibi ö"elerin bu anlamda bu 

rahatsızlı"ı gideren yumu!atıcı bir etkiye sahip oldu"una inandı"ından kurguyu bu 

                                                
421 Todorov, s. 65.  



 192 

ö!elerle içi içe yapılandırdı!ını belirtmi"tir422. Yönetmeninin bu görü"ünü Üç Maymun 

filminde büyük ölçüde uyguladı!ını görmek mümkündür: Filmde birçok sahnede zaman 

atlamasını anlatmak için yapılan geçi"ler sesle desteklenmi"tir: Örne!in Servet’le 

yaptı!ı ilk konu"madan sonra eve gelen Eyüp dü"ünceli bir "ekilde yatakta oturur, bu 

sırada tren sesi duyulur, Eyüp dı"arıdan gelen ses üzerine kafasını çevirip bakar. Tren 

sesi yükselir, ardından kesmeyle bir ba"ka sahneye geçi" yapılır. Ama tren sesi devam 

eder. Hacer’in salonda oldu!u bu yeni sahnede de tren geçmektedir. Ancak aradan 

zaman geçmi", Eyüp cezaevine girmi"tir bile. Tren sesi bu anlamda zamansal geçi"leri 

betimlemek için kullanılan önemli bir söylemsel ö!e konumuna geçmi"tir. #ekil 46’da 

görülen Plan A ve Plan B arasındaki geçi" bu yolla sa!lanmı"tır.  

Plan A      Plan B 
!ekil 46: Plan A ve Plan B arasındaki geçi"te, ses kurgusu yoluyla iki plan arası geçi"  

            nedenselle"tirilmi"tir. 
 

Kurguda ses ö!eleri yardımıyla yapılan yukarıdaki örne!e benzer geçi"lere 

filmde sık rastlanır. Eyüp’ün Servet’le görü"mek için gece yarısı alt geçitten geçti!i 

sahnede, dalgın ve dü"ünceli ilerleyen Eyüp’ün görüntüsünün üzerine bir sonraki 

sahnede görü"ece!i Servet’in sesi bindirilir. Yani görüntü kanalında henüz yeni sahneye 

geçilmemi"ken, ses kanalında bir sonraki sahneye geçilmi" olur.  #ekil 43’de görülen 

Plan A ve Plan B arasındaki geçi" bu yolla sa!lanmı"tır. 

 
Plan A      Plan B 

!ekil 47: Plan A ve Plan B arasındaki geçi"te ses kurgusu yoluyla iki plan arası geçi"  
             nedenselle"tirilmi"tir. 
 

                                                
422 Yücel, s. 77.   
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Yukarıda yer verilen örneklerde görülen i!levler dı!ında, kurgunun, 

yönetmenin kendine has bir dil yaratmasıyla, yeni anlamlar kazandı"ına da rastlamak 

mümkündür: Örne"in yönetmen, karakterin öykü içinde rahatsız oldu"u bir konuyla 

ilgili, bu rahatsızlı"ı söylemsel düzeye ta!ımak amacıyla, kurgu aracılı"ıyla 

“rahatsızlık” uyandıracak geçi!ler ya da vurgular yapmı!tır. Böylece seyirciyi de bu 

rahatsızlık sürecine ba!ka bir biçimde dâhil etmi!tir. Bunlardan ilki !smail’in, annesini 

evde Servet’le sevi!irken yakaladı"ında verdi"i içsel tepkinin üst üste benzer plan 

kesmeleriyle yapılmasıdır (bk. #ekil 48).  

 

!ekil 48: Birbirine benzer iki plan ölçe"i arasında yapılan geçi! 

 $kinci bölümde süreklilik kurgusu kısmında da de"inildi"i gibi kurgunun 

temel prensiplerinden biri de plan ölçe"ine kurgu yapılmasıdır. Bir nesnenin, iki benzer 

plan ölçe"inin üst üste kurgulanması süreklilik kurgusu açısından yapılmaması gereken 

bir geçi! biçimdir. Ancak yukarıdaki plan örneklerinde de görülece"i gibi bu sahnede 

yönetmen !smail’in bir gö"üs planından bir ba!ka gö"üs planına geçmi!, bu anlamda 

süreklilik kurgusu açısından yapılmaması gereken bir !eyi yapmı!tır Ancak bunun 

yönetmenin kurgu hatası de"il, özelikle yaptı"ı bir geçi! oldu"unu dü!ünüyoruz. Çünkü 

böylece karakterin !a!kınlı"ı ve rahatsızlı"ının kurgu yoluyla bir kez daha vurgulandı"ı 

kanısındayız.  

Benzer etki Eyüp’ün karısının intiharı kar!ısında !a!kınlı"ının anlatıldı"ı 

sahnede de geçerlidir. Bu sahnede de plan ölçekleri arasında birebir tekrar söz konusu 

olmasa da, üst üste Eyüp’ün yakın planları (yüz-ayrıntı göz-yüz) verilerek onun ya!adı"ı 

çeli!ki hali vurgulanmı!tır. (Bk. #ekil 49). 
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   !ekil 49: Eyüp’ün üst üste verilen yakın planları  

 

 Yukarıda üst üste verilen yakın planların ardından yeniden ölçek geni!letilmi! 

ve bir sonraki plana geçilmi!tir. Bu sahnede de planlar arası geçi!te ses kurgusundan 

yararlanılmı! ve fonda tren sesi verilerek geçi!ler arası keskinlikler yumu!atılmı!tır. 

 Kurgunun karakterlerin iç dünyalarını anlatmak için bir araç olarak 

kullanıldı"ı gibi,  kimi kez de karakterlerin sosyal gerçekli"ini ve bu sosyal dünyayla 

olan ili!kilerini anlatmak için de kullanıldı"ını görmekteyiz. Filmin geçti"i dönemle 

ilgili elde edilebilen sınırlı bilgilerden biri -biraz da Servet karakteriyle ilgili bir durum 

oldu"undan- o dönemde yapılmakta olan seçimlerdir.  Ancak filmin içe dönük ve kapalı 

dünyası, anlatı evreninin sosyal gerçekli"inin, dı! dünyayla olan tutarlılı"ı konusunda 

seyirciye oldukça az bilgi verir. Bu da Hacer’in evde uyudu"u sahnede kurgu yoluyla 

iyice vurgulanmı! olur. Sahne bir televizyonda yer alan haber görüntüsüyle ba!lar. 

Çerçevede sadece televizyon vardır. Televizyonda seçimle ilgili haberler verilmektedir. 

Ekrandaki bir “seyir” aracıdır ve do"al olarak bu seyir aracını seyreden birinin olması 

beklenir bu sahnede. Oysa bir sonraki plana geçildi"inde koltukta uyuyan Hacer’i 

görürüz. Televizyonda verilen haberin “dı! dünya”yla yani seçimlerle ilgili olması ve 

bunun kar!ısında uyuyan Hacer’in gösterilmesinin,  kurgu yoluyla kadın karakterin dı! 

dünyayla olan ilgisizli"ine i!aret edildi"i yönünde bir anlamı oldu"unu dü!ünüyoruz.  

Yukarıda verilen örneklerden görüldü"ü üzere Üç Maymun filminin kurgusu 

karakterlerin ruh hallerine a"ırlık veren, anlatının kendisi gibi dura"an bir dile sahiptir. 

Deleuze’ün zaman-imge kavramı çerçevesinde de"erlendirilebilecek bir yapıya sahip 
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olan kurgu biçimi, anlatının derin yapısını korumak ve sürdürmek anlamında tutarlı bir 

söylemsel ö!e olmu", zaman zaman ba"lı ba"ına anlatıya ilham veren ve onu 

biçimlendiren bir ö!e olarak da kendini hissettirmi"tir.  

4.5. ÜÇ MAYMUN F!LM!NDE BAKI" VE C!NS!YET  

Bu bölümde ikinci bölümde sunulan kuramsal zemini, öykü ve söylem 

çözümlemesinde vardı!ımız sonuçlarla ili"kilendirerek Üç Maymun filmindeki bakı" ve 

cinsiyet olgusunu irdeleyece!iz.    

Bakı" ve cinsiyet olgusunun incelenece!i ilk ba"lık film anlatısının bile"enleri 

olan bakı" açısı ve odaklanmadır.  Bu konuyu kuramsal olarak ele aldı!ımız bölümde de 

sık de!indi!imiz gibi bakı" açısı ve odaklanmanın filmsel anlatı için ta"ıdıkları en 

büyük önem, izleyiciye verilen bilginin bu bile"enler üzerinden sa!lanmasıdır. Yani 

anlatıdaki bakı" açısı sahibi ve odaklanan özne, seyirciyle filmsel anlatı arasında köprü 

oldu!u için kim oldu!u oldukça önem ta"ımaktadır. Bu özneyi bulmak, Genette’nin 

anlatıda “kim görüyor” ya da Smelik’in, Marion Hänsel’in Dust filmi üzerinden 

tartı"maya açtı!ı “filmde zihinsel bakı" açısı kime aittir”, ya da Jost ve Burgoyne’nin 

tanımladı!ı “filmsel anlatının kimin dünyası üzerinden aktarıldı!ı” sorularının anlatı 

düzeyinde yanıtlanmasıyla ilgilidir. Alaca!ımız yanıtlar bizi ba"ka bir sorunun cevabına 

götürecektir, o da filmde özde"le"ilen karakterin kim oldu!udur. Bu da Kırel’in 

deyi"iyle, izleyicinin öyküye dâhil olmasında seçti!i iyi/kötü karakterlerin kim 

oldu!udur. Çünkü Kırel’in de belirtti!i gibi “sinemasal dile ait düzenlemelere ba!lı 

olarak seyirci filmi sadece izlemez, bu sırada kimi zaman karakterlerle özde"le"ir”423. 

Özde"le"ilen karakterlerin kim oldu!u da odaklanan ve bakı" açısı sahibi karakterle 

birebir ili"kilidir. O halde önce öyküye geri dönüp, anlatısal ba!lamda öykünün kimin 

oda!ından sunuldu!unu bulmak gerekir.   

Filmin öykü çözümlemesinde öykünün ana merkezinde, kadın karakterin eril 

yasalara kar"ı gelmesi ve arzusunun pe"inden giderek, “ahlaktan yoksun" bir arzuyla 

davranması sonucu geli"en olayların yer aldı!ını belirtmi"tik. Bizim görü"ümüze paralel 

olarak,  bakı" sorununu cinsiyetçi ba!lamda tartı"tı!ı çalı"masında Kırel de Üç Maymun 

                                                
423 Kırel, Kültürel Çalı"malar ve Sinema, s. 159.  
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filminin öyküsünün dayandı!ı temel noktanın, kadın karakter Hacer’in “arzu”sunun 

etrafında kilitlendi!ini ve bu arzunun negatif bir ö!e olarak i"lendi!ini belirtmi"tir424. 

Anlatıdaki olaylar bu sorun etrafında "ekillenmi", anlatı karakterleri bu soruna olan 

“bakı"”ları üzerinden yapılandırılmı"tır. Dolayısıyla anlatıdaki bakı" açısını ya da 

odaklanmayı tartı"ırken temel noktayı burası olarak almamız gerekmektedir.  

Anlatıyı odaklanma kavramı üzerinden inceledi!imizde zaman zaman dı"sal 

odaklanmaya yer verilse de en çok kullanılan odaklanma türünün içsel odaklanma türü 

oldu!unu görürüz. Daha önce de belirtti!imiz gibi içsel odaklanma anlatının, anlatı 

evreni içinde yer alan karakterlerin bakı" açısından sunulması durumudur. Bu bazen tek 

bir karakter olabildi!i gibi (sabit odaklanma), bazen de birden fazla karaktere (de!i"ken 

odaklanma) ait olabilir. Üç Maymun’un anlatısal odaklanması de!i"ken odaklanma 

türüdür çünkü birden fazla karaktere aittir. Bu karakterler de Eyüp ve !smail’dir. 

Anlatının temel sorunu olan “arzu” bu karakterlerin oda!ından anlatılmı"tır. Eyüp ve 

!smail bu anlamda anlatının temel sorununun “ma!dur”larıdır. !smail annesinin 

arzusunun pe"inden gidip i"ledi!i günah kar"ısında çaresiz kalır, babasına yalan söyler, 

ancak göz yummanın verdi!i vicdan azabından kurtulmak için Servet’i öldürür, suça 

bula"ır. Eyüp karısı ve patronu tarafından aldatılıp ihanete u!rar. Karısının namusunu 

temizlemek için patronunu öldüren o!lunu kurtarmaya çalı"ır. Kadın karakter Hacer’in 

bu anlamda odaklanmasına neredeyse yok denecek kadar az yer verilir. Oysa anlatı 

nedenselli!i gere!i bir karakterin bir anlatı içerisindeki davranı"larına sebep olan 

motivasyona, eylemsel ya da dü"ünsel boyutta yer verilmesi gerekir425. Burada sözünü 

etti!imiz "ey kadının neden bu arzuyu duydu!u, ya da bu ili"kiyi neden ya"adı!ıdır. 

Servet’in ona duydu!u ilgiye onun bakı" açısından (anlatısal ve sinematografik 

ba!lamda) yer verilirken,  o!lu için mecburen para istemeye gitmi" bir kadının neden bu 

ilgiye yanıt verdi!i oldukça belirsizdir. Buna ili"kin verilecek bir takım cevaplar olsa 

bile, bunu onun arzusu etrafında "ekillendirecek herhangi bir veri sunulmaz. Hacer’in 

oda!ından buna yer verilmez. Servet’le kalede görü"tükleri sahnede her ne kadar “sen 

benim kaderimsin” gibi cümleler kurarak arzusunu dile getirmeye çalı"ırsa da,  bu 

sahnede odaklanma onları dikizleyen bir ba"ka karaktere ait oldu!undan Hacer’in 

                                                
424 Kırel, Kültürel Çalı"malar ve Sinema, s. 226.  
425 Oluk, s. 49.  
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odaklanması olarak yorumlanması mümkün de!ildir. Seyirciler bu ili"kinin ba"ladı!ını 

!smail’in odaklanması aracılı!ıyla ö!renirler. !smail’in bu odaklanmayı kapı deli!inden 

dikizleyerek gerçekle"tirmesinin de röntgenci bir nitelik ta"ıdı!ını dü"ünüyoruz. Çünkü 

Günde" ve Tuncel’in de belirtti!i gibi “Röntgencilik yalnızca gözetleme de"ildir. Yasak 

edileni izlemeye olanak sa"layan bir ayrıcalıktır. Röntgencili"in çekicili"i anahtar 

deli"inden gözetlemenin heyecanında yatar”426. #li"kinin biti"ini de yine onları 

dikizleyen (bu ki"inin cinayetle olan ba!lantısından dolayı !smail oldu!unu 

dü"ünüyoruz) birinin oda!ından izleriz. Ve bu sahnelerin her ikisinde de kadın karakter 

arzusu nedeniyle eril iktidar tarafından cezalandırılır. #li"kinin ba"ladı!ını ö!renen 

!smail annesine "iddet gösterir. Benzer bir "iddeti de ili"kinin bitmesini isteyen Servet 

gösterir. Dizlerine kapansa da hakaret eder, hırpalar, tehdit eder Hacer’i. Sonunda 

“erkekler arasında” halledilir mesele. !smail, Servet’i öldürür.  

Karakol sahnesi de filmin odaklanmasıyla ilgili yaptı!ımız tespiti destekler 

niteliktedir: Servet’in ölümünün Hacer’de yarattı!ı etkiye yer verilmez. Karakolda 

Hacer’e neler soruldu!u ve ne cevap verdi!i gösterilmez. Onun sorgusu es geçilerek 

gösterilmezken, Eyüp’ün sorgusuna uzun uzun yer verilir. Karısının Servet’le ya"adı!ı 

ili"kiyi de ilk kez burada ö!renir Eyüp. Eril yasalara göre önemli olan Eyüp’ün 

aldatılmı" olmasıdır ve sorgu sahnesinde buna odaklanılır. Dolayısıyla ne arzusu, ne 

arzusu yüzünden ya"ananlarla ilgili tepkisini göremeyiz kadın karakterin. Sonuçta "unu 

iddia etmek mümkündür: Üç Maymun filminin anlatısal odaklanması erkek 

karakterlerin, eril yasalar üzerinden kadının “arzu”su etrafında "ekillenen durum ve 

olaylara odaklanması üzerinden yapılandırılmı"tır.   

Filmin odaklanmasıyla ilgili de!erlendirilmesi gereken önemli noktalardan biri,  

öykü çözümlemesi a"amasında de!indi!imiz ölen küçük karde"in varlı!ına sadece erkek 

karakterlerin odaklanması yoluyla yer verilmesidir. Erkek karakterlerin odaklanma 

biçimi, Smelik’in sözünü etti!i zihinsel bakı" açısı ve odaklanmayı ça!rı"tırmaktadır. 

Çünkü karakterlerin içsel imgelerini harekete geçirip, hatıraları üzerinden 

gerçekle"tirdi!i bir odaklanmadır. Ailenin ölen küçük o!lunu izleyici önce !smail’in,  

                                                
426 Simten Günde" ve Berin Tuncel, “Ne Yaptı!ınızı Gördük, Kim Oldu!unuzu Biliyoruz: Biz #nsanları Gözetlemeyi 
Seviyoruz”, 2. Ulusal !leti"im Kongresi Cilt II, #stanbul, 23-25 Mayıs 2001, s. 486.  
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ardından Eyüp’ün odaklanması yoluyla görür. Her ikisinin zihnindeki imgesinden, 

çocu!un ölmü" oldu!u, muhtemel bo!ulmu" oldu!u çıkarılabilir. (bk. #ekil 50).  

 

  
 

!ekil 50: Ölen çocu!un !smail ve Eyüp’ün odaklanması yoluyla görüldü!ü sahneler 

Üç Maymun’u izleyenlerin filmin cinsiyetçi ba!lamda eril merkezde 

yapılandırılmasına dair örnek olarak sundu!u ve tartı"tı!ı konulardan biri bu olmu", 

ölen çocu!un neden baba ve a!abeye göründü!ü halde anneye görünmedi!i konusu 

ele"tiri almı"tır. Bunlardan biri olan Fırat Yücel’in “Hem baba, hem de o"ulun 

kaybedilmi# çocu"a dair duygularının çe#itli halüsinatif imgelerle ifade edildi"ini 

görüyoruz, ancak annenin herhangi bir hatırası filme yansımıyor”427 yorumuna 

yönetmenin verdi!i yanıtın, kadın karakterin ki"isel özelli!i ya da annelik yönüyle 

ili"kilendirilmemi", yönetmenin cinsiyetçi tutumunu ortaya koyan bir yanıt oldu!unu 

dü"ünüyoruz: 

Ölmü# olan çocuk biraz o konuda suçluluk duyanlara görünsün 
istedim. Çünkü suçluluk duygusu o anıyı daha diri tutar. E"er birisi 
ba#kasını suçlayabiliyorsa bir konuda, onu üzerinden atar bir bakıma. 
Abisi çocuk bo"ulurken yanındadır herhalde diye dü#ündüm. Babanın 
suçluluk duyma yetene"inin yüksek oldu"unu filmin geri kalan 
kısmında zaten anlıyoruz. Kadınların suçu üstlenmek yerine, 
ba#kalarına devretme yeteneklerinin daha fazla oldu"unu 
dü#ünmü#ümdür. Gerçekten suçlu bile olsalar, bir kavga edersin, 
sonunda a"larlar falan, sonuçta suçlu olanın kendin oldu"unu 
dü#ünmeye ba#larsın428.  
 

                                                
427 Yücel, s. 27.  
428 Yücel, s. 27.  
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Yukarıdaki açıklamadan da anla!ılaca"ı üzere yönetmen, küçük çocu"a yapılan 

zihinsel odaklanmayı onun ölümünden dolayı suçluluk duyanlarla ili!kilendirmek 

istemi!tir. Annenin bu konuda bir suçu olup olmadı"ı sorusunu ise tam anlamıyla 

yanıtlanmamı!,  kadınların suçla olan ili!kisinin “üstlenmek yerine ba!kasına devretme” 

üzerinden !ekillendi"i görü!ü sunulmu!tur. Yönetmenin bu açıklaması, anlatı 

odaklanmasında cinsiyetçi bir yakla!ım oldu"u fikrini güçlendirmektedir. Çünkü 

yönetmen, karakterin nasıl davranaca"ıyla ilgili referansını anlatı içerisindeki 

dinamiklere göre de"il,  erkek olarak kadınlara “baktı"ı” konuma göre olu!turmu!tur. 

Bu cümleyi kurmamızın en önemli nedenlerinden biri, anlatı içerisinde “anne” 

konumunda olan Hacer’in ölen çocu"uyla ilgili vicdan ya da suçluluk duymasa da 

“annelik, özlem, evlat acısı” gibi olgular üzerinden yapılandırılması gerekti"ini 

dü!ünmemizdir. Küçük çocuk, annenin oda"ından gösterilmez. Annenin küçük çocukla 

ilgili ne hissetti"i, neler ya!adı"ına hiçbir karede yer verilmez. Erkeklerin içsel oda"ının 

motivasyonunun vicdan üzerinden yapılandırıldı"ı ve bu yüzden kadının o"luyla ilgili 

içsel oda"ına yer verilmedi"i iddia edilse bile cevaplanması gereken bir di"er önemli 

soru, duvardaki “aile” foto"rafında neden annenin bulunmadı"ıdır.  

Filmde bu anlamda önemli bir sahne de baba ve o"ulun ölen çocu"un mezarını 

ziyarete gittikleri sahnedir. Bu sahnede babanın mezarda büyüyen otları toplaması ve 

mezarı temizlemesi, mezarın uzun zamandır ziyaret edilmedi"ini dü!ündürmektedir. 

Kendi suçu olsa ya da olmasa bile ölen çocu"unun mezarını ziyaret etmemesi, yaratılan 

anne karakterinin evlat duyarlılı"ından ve acısından yoksun bir kadın oldu"u, 

dolayısıyla evrensel anlamda “kötü anne” oldu"u fikrini filmdeki di"er örnekler gibi bir 

kez daha güçlendirmektedir.   

#imdiye kadar kadının arzusuna içsel odaklanma yoluyla bakan Eyüp ve 

!smail’ den söz ettik. De"inilmesi gereken önemli bir nokta da, bu arzuya kimi zaman 

dı!sal odaklanma yoluyla yönetmenin oda"ından da bakılmı! oldu"udur. Filmin ses 

ö"esini inceledi"imiz bölümde kadının arzusunun günah kavramıyla 

özde!le!tirilmesiyle ilgili verdi"imiz örnek, dı!sal odaklanma anlamında da 

verilebilecek bir örnektir. Hacer’in Servet’le birlikte olduktan sonra kombinezonunu 

o"lundan sakladı"ı sahnede duyulan ezan sesi; Chatman, Booth, Bordwell ve 



 200 

Buckland’ın “sessiz bilgilendirici”, “hayalet usta” ya da “orkestra !efi” olarak 

tanımladıkları yaratıcı yönetmenin müdahalesidir. Aynı zamanda bir dı!sal odaklanma 

örne"idir. Bu sahnede de Hacer’in yaptı"ının “günah” oldu"unun, söylem yoluyla bir 

kez daha vurgulandı"ını dü!ünüyoruz.  

Yukarıdaki örneklerden de görülece"i üzere, Üç Maymun’un filmsel 

anlatısında odaklanma ve bakı! açısı yoluyla erkek egemen söylem yeniden 

yapılandırılmı!tır. Anlatı hem erkek karakterler, hem de onların erkek egemen zihniyeti 

ta!ıyan odaklanması do"rultusunda sunulmu!tur izleyiciye.  

Bakı! olgusunun anlatı boyutu dı!ında bir di"er önemli boyutu da söylemsel 

boyutudur. Daha önce Mulvey, Chandler, Metz ve Baudry’nin görü!lerinden yola 

çıkarak “kim bakıyor?” sorusuna sinematografik anlamda verilen cevabın, bizleri eril 

bakı! ve bakı!ın cinsiyetçi ba"lamda düzenlemesiyle ilgili cevaplara götürdü"ünü 

belirtmi!tik. Üç Maymun filminin cinsiyetçi ba"lamda nasıl bir bakı! düzenlemesine 

sahip oldu"unu anlamak için de “kim bakıyor?” sorusu oldukça önemlidir. Bu soruya 

alaca"ımız cevap filmdeki bakı! düzenlemelerinin cinsiyetçi yönünü ortaya 

çıkarmamıza yardımcı olacaktır.  

Kırel, Üç Maymun’daki bakı! düzenlemelerine de"indi"i çalı!masında filmin 

bakı! konusundaki cinsiyetçi politikasına vurgu yapar ve “gerekirse plan plan yapılacak 

çözümlemelerle bu konudaki tereddütler kısa sürede giderilecektir” yorumunda 

bulunur429. Biz de, Kırel’in bu önerisini dikkate alarak, yine onun önerdi"i “Kim 

bakıyor?” ve “Kime bakıyor?”430sorularına aldı"ımız yanıtlar do"rultusunda, Üç 

Maymun filmindeki bakı!ın söylemsel boyutunun, cinsiyetçi ba"lamının ortaya 

koyulabilece"ini dü!ünüyoruz.     

Üç Maymun filminde tüm planlar tek tek incelenmi! ve filmdeki bakı! 

düzenlemeleri sınıflandırılmı!tır. Bu düzenlemelerin sınıflandırılmasında Kırel’in 

sordu"u sorular sorulmu! ve böylece film karakterlerinin film boyunca kaç planda 

                                                
429 Kırel, Kültürel Çalı!malar ve Sinema, s. 226.  
430 Kırel, Kültürel Çalı!malar ve Sinema, s. 129.  
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“bakan”, kaç planda “bakılan” oldu!u çözümlenmi"tir. Tablo 7’de bu çözümlemeye 

ili"kin veriler sunulmu"tur431.  

Tablo 7 
Üç Maymun Filmindeki Karakterlerin Sinematografik Bakı! Konumlarına Göre 

"ncelenmesi 
 

Karakterin Adı Karakterin  
“bakı! sahibi” olarak 

konumlandırıldı#ı 
plan sayısı 

Karakterin  
“bakılan” olarak 

konumlandırıldı#ı 
plan sayısı 

Karakterin  
filmin içerisindeki 

toplam “bakı!” 
konumunun yüzdelik 

da#ılımı 
Eyüp 51 34 % 60 Bakan 

% 40 Bakılan 
Hacer 18 113 % 13 Bakan 

% 87 Bakılan 
!smail 50 41 % 55 Bakan 

% 45 Bakılan 
Servet 29 10 % 74 Bakan 

% 26 Bakılan 
  

Yukarıdaki tablo, bu çalı"manın iddia etti!i tezin somutlanması açısından 

oldukça önemli sonuçlar sunmaktadır. Tabloyu yorumladı!ımızda kar"ımıza çıkan ilk 

sonuçlar a"a!ıdadır:   

• Hacer filmin en az bakı" sahibi olan karakteridir. 

• Hacer filmin en fazla bakı" nesnesi olan karakteridir.  

• Yüzdelik a!ırlıklardan yola çıkılarak bir genelleme yapıldı!ında filmin 

bakan karakterleri Servet, !smail ve Eyüp; bakılan karakteri ise Hacer’dir.  

• Filmde Hacer’e bakan karakterlerinin tümünün cinsiyeti erkektir.  

• Hacer, bakı" sahibi oldu!u planların birço!unda o!lu !smail’e 

bakmaktadır.   

Hacer’in filmde “bakılan karakter” olarak konumlandırıldı!ına dair bilgiye 

ula"tıktan sonra sorulması gereken soru bu bakı"ın ta"ıdı!ı anlam ve bu anlamın nasıl 

bir cinsel politikaya hizmet etti!idir.  

Sinemasal anlatı ve söylem yoluyla bakı"ın düzenlenmesi ve cinsiyet 

ba"lı!ında, Mulvey’in görü"lerinden yola çıkarak bakı"ın cinsiyetçi ba!lamda en önemli 

                                                
431 Tablodaki karakterlerin yerle"tirilmesinde alfabetik isim sırası göz önünde bulundurulmu"tur.  
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ayırd edici özelli!inin, skopofilik yani görme arzusundan kaynaklı dikizci yönü 

oldu!unu vurgulamı"tık. Ardından yine Mulvey’in görü"leri ve Metz, Baudry’nin 

katkılarıyla bu skopofilik bakı"ın yol açtı!ı narsisistik özde"le"me üzerinde durmu"tuk. 

Hacer karakterine yönelen bakı"ı cinsiyetçi ba!lamda yorumlamak için de ona yönelen 

bakı"ın skopofilik yönünü ve bunun yol açtı!ı narsisistik özde"lemeyi inceleyece!iz.    

Skopofili yani görme arzusundan kaynaklı dikizlemenin, eril bakı" tarafından 

yöneltilen ve beraberinde de eril haz yaratan bir eylem oldu!undan söz etmi"tik. Hacer 

karakterinin “bakılan karakter” olarak konumlandırıldı!ı planlarda, ona yönelen 

bakı"larda görme arzusuna sahip eril bakı" ve eril hazdan söz etmek mümkündür.  

Hacer’i gördü!ümüz ilk planda o yatak odasında, yatakta uyuyordur. (bk. #ekil 51).  

 

!ekil 51: Hacer’in filmde göründü!ü ilk sahne 

Yukarıdaki planda Hacer, Eyüp’ün ve izleyicinin onu izledi!inden habersizdir. 

Yatakta olması ona ba"lı ba"ına kadınlı!ıyla ilgili bir anlam yükler: Çünkü yatak odası 

kadınla e"le"tiren önemli bir iç mekân simgesidir432. Dolayısıyla bulundu!u mekânın 

kendisine yükledi!i “erotik” anlamla birlikte, Eyüp’ün onu izledi!inden habersiz olması 

eril bakı" ve hazzın onun üzerine yönelmesini kolayla"tırır.   

Bu planın ardından ev içinde çiçekleri sulayıp, ev i"i yaparken gördü!ümüz 

Hacer karakteri toplumsal cinsiyet rolü anlamında annelik rolüyle uyumlu davranı"lar 

içindedir. Sinematografik söylem içerisinde bu planlarda skopofilik yani dikizci bakı"a 

sık sık maruz kalır. (bk. #ekil 52).  

                                                
432 Nezih Erdo!an, “Ye"ilçam`da Beden ve Mekânın Eklemlenmesi Üzerine Notlar”, Do"u Batı Dü#ünce Dergisi, 
Sayı.2 (#ubat-Nisan,1998), s. 175. 
 



 203 

 

!ekil 52: Ev içinde çiçekleri sulayan Hacer 

Yukarıdaki planda arka fonla aynı tonda olan giysilerinin yarattı!ı etkiyle evin 

bir parçası gibi görünen Hacer, çiçekleri sulamaktadır. Ev içi alanda ev içi i"leriyle 

gösteriliyor olması onun melodramik yönünü ça!rı"tırır. Aynı zamanda tercih edilen 

çekim ölçe!inin uzak plan olması sahneye dikiz etkisi katmı"tır.  

Yönetmen bundan sonraki planlarda “point of view” dedi!imiz bakı" açısı 

çekimleriyle eril bakı"ın etkisini arttırır ve dikiz etkisini güçlendirir. Örne!in ev içi 

çekimlerinde kapı aralı!ından !smail’in özneli olarak sunulan bakı"ları dikizci bakı" 

etkisiyle sunar. (bk. #ekil 53).  

   

  

!ekil 53: $smail’in öznelinden annesine bakı"ı 

Yukarıdaki örneklerde görülen ve !smail’in öznelinden sunulan bakı"ların 

tümü, Hacer’in “dikizlendi!i” hissini uyandırır izleyicide.  
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!smail’in dikizci bakı!larının ardından, bu kez yönetmen de kendi dikizci 

bakı!ını yöneltir Hacer’e. (bk. "ekil 54).  

 

 
 

!ekil 54: Yönetmenin öznelinden dikizlenen Hacer. 

 Yukarıdaki örneklerde görülen, ev içerisinde !smail ve yönetmen aracılı#ıyla 

yöneltilen bakı! açısı çekimlerine, dı!arıda i! sahnesinde de sık rastlarız. A!a#ıdaki 

karelerde verilen i! yeri sahnesinde de görülebilece#i gibi Hacer yönetmenin öznel 

bakı! açısından dikizlenerek sunulur izleyiciye. (bk. "ekil 55). 

         

!ekil 55: $! yerinde yönetmenin Hacer’e olan dikizi. 

Hacer’e yönelen benzer dikizci bakı!, bu kez Servet’e devredilir. Para istemeye 

gitti#i sahnenin ardından Hacer’i dikizleyen Servet’in bakı!ları, eril bakı!ın bu kez 

kendini tam anlamıyla ortaya koydu#u bakı!lardır. Bu bakı!ların ardından Servet, 

Hacer’le birlikte olmak için ilk hamlesini yapacak ve arabasıyla onu eve bırakmayı 

teklif edecektir. (bk. "ekil 56).  
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!ekil 56: Servet tarafından dikizlenen Hacer.  

Mulvey’in kamera ve eril bakı! arasındaki ili!kiye dair “kamera sadece optik 

de!il, aynı zamanda libidinal bakı" açısından da çekmektedir”433sözünün en etkili 

örneklerini, Eyüp ve Hacer’in, Eyüp’ün hapisten çıktıktan sonra yatak odasında ba! 

ba!a kaldıkları sahnede görürüz. Ba!tan sona kadar Eyüp’ün bakı! açısından çekilen bu 

sahnede zaman zaman yönetmen de Eyüp’le i!birli"i kurar ve onun bakı!ını üstlenir. 

Ancak bu sahnede izleyicilerin eril kimlikle nasıl özde!le!ti"ini görmek için bir önceki 

sahneye bakılması zorunludur: Bu sahne Eyüp’ün karısına gelen telefonu cevaplayıp 

Servet’in sesini ve hesap soran cümlelerini duydu"u sahnedir. Bu sahnede anlatısal 

düzeyde bir seyircisel odaklanma (seyircinin olayla ilgili karakterden daha fazla bilgi 

sahibi olması durumu) söz konusudur. “Özel numara” yazmasına ra"men arayan 

Servet’tir ve seyirci bunu bilmektedir. Eyüp duydu"u erkek sesi ve söyledi"i “Sen ne 

yaptı!ını zannediyorsun ya? Ne i"in var senin benim evimin önünde” cümlesi kar!ısında 

!a!kın bir biçimde “Siz kimi aradınız?” diye sorar, ancak yanıt alamadan telefon 

kapanır. (bk. #ekil 57). 

   

            !ekil 57: Eyüp’ün karısına gelen telefon nedeniyle ya!adı"ı !a!kınlık 

                                                
433 Smelik, s. 5.   
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Yukarıdaki sahnede görülen odaklanma ve Eyüp’ün ne yapaca!ını bilemeyen 

hali seyircinin onunla özde"lemesini kolayla"tırır ve “karısının kendisini aldattı!ının 

farkında olmayan zavallı adam” olarak, seyircinin Eyüp’e acıma olasılı!ı oldukça 

fazlala"ır. Bu olasılık aynı zamanda cinsiyet ba!lamlı bir öfke de ta"ır içinde. Bu öfke 

Hacer’in kötü kadın olarak vurgulanmasından dolayı iyice haklıla"tırılır. Dolayısıyla 

yönetmenin burada seyircisel odaklanmaya ba"vurmasının tesadüfî olmadı!ını, birazdan 

ya"anacakla ilgili seyircilerin Eyüp’ün yanında yer almasını istedi!ini ve Eyüp’ün 

Hacer’e kar"ı gösterece!i cinsel "iddeti nedenselle"tirdi!ini dü"ünüyoruz.  

Bundan sonra gelen sahnede Hacer’i yatakta yatıp kocasını beklerken görürüz. 

Bu sahnedeki bakı" düzenlemesinin seyirciye ça!rı"ım yapacak özel bir anlamı vardır:  

Tıpkı Hacer’i ilk gördü!ümüz sahnedeki gibi bir bakı" düzenlemesine sahip olan bu 

sahnenin çekim ölçe!i ve Eyüp’ün konumu ilk sahne ile aynıdır. Ancak de!i"en en 

önemli nokta kadının konumudur. #lk sahnede kadın, erke!in kafasındaki bir kurgu 

olarak gösterilmi" ve hapse girmeden önce erke!in onunla ilgili endi"elerine vurgu 

yapılmı"tır. #kincisinde ise onun hapishanede oldu!u süre boyunca karısının ya"adı!ı 

de!i"imi vurgulayan ve Eyüp’ün bakı"ından, endi"elerinin haklılı!ını ortaya koyan bir 

anlam yüklenmi"tir sahneye (bk. $ekil 58).  

 

!ekil 58: Eyüp’ün hapse girmeden önce ve hapisten çıktıktan sonra yataktaki karısına 
       bakı" de!i"imleri 
 

Yukarıdaki "ekilde yer alan ikinci karede Hacer üzerinde kırmızı bir 

kombinezon Eyüp’ü beklemektedir. Eyüp içeri girer ve “haklı” bir "üpheyle karısına 

sorular sorar. Aldı!ı cevaplar onu daha çok "üphelendirir,  "üphesini dile dökünce, 

Hacer tipik bir “kötü kadın” gülü"üyle yanıt verir. (bk. $ekil 59)  
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!ekil 59: Eyüp’ün !üphesi kar!ısında Hacer’in verdi"i tepki 

Yukarıdaki gülü!ün onun femme fatale yönünü vurgulaması anlamında 

özellikle seçildi"ini dü!ünüyoruz. Bu gülü! Eyüp’ün öfkesini iyice arttırır. Bunun 

üzerine Hacer’e cinsel !iddet uygulamaya ba!lar. Saçını çeker, yata"a yatırır, 

kombinezonunu parçalayıp yırtar.  (bk. #ekil 60)  

 

 
!ekil 60: Eyüp’ün, Hacer’e uyguladı"ı cinsel !iddet. 

Yukarıdaki planların tümü üst açıdan ve Eyüp’ün bakı! açısına oldukça yakın 

bir noktadan çekilmi!tir. Seyirci kadın karaktere, öfkesinin haklılı"ına inandırıldı"ı 

Eyüp’ün gözünden bakmaktadır. Bu da Mulvey’in sözünü etti"i gibi sadece optik de"il, 

aynı zamanda libidinal özellik de ta!ıyan bakı! açısına kar!ılık gelmektedir.    

Yukarıda plan örneklerinin verildi"i sahneyle ilgili de"inilmesi gereken önemli 

bir nokta da bakı!ın i!birli"i kurdu"u “!iddet” olgusudur. Çünkü bu sahnede geçerli 

olan sadece eril bakı! de"il,  aynı zamanda !iddet uygulayan eril kimli"in bakı!ıdır. 
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Burada açıklayıcı olmak adına Hasan Bülent Kahraman’ın Cinsellik Görsellik 

Pornografi kitabında de!indi!i cinsel "iddet kavramına bakmak gerekir. Kahraman’a 

göre cinsel "iddetten söz edilmesi için "iddetin fiilen uygulanmasına bile gerek yoktur.  

Ona göre cinsel "iddet, bedenin çıplaklıkla bir ba"kasına sunulması, bu sırada size ait 

olan bedenin, ba"kası tarafından soyulup ortaya çıkarılmasıdır. Bu anlamda rıza 

gösterilip gösterilmemesinin önemi yoktur, çünkü sonuçta bedenin size ait olan 

iktidarını bir ba"kasıyla payla"ırsınız434. Kahraman’ın görü"leri #ekil 60’daki sahnenin 

içerdi!i cinsel "iddeti ortaya koymak anlamında oldukça önemlidir. Kaldı ki Hacer’in 

bu sahnede önce rıza gösteriyormu" gibi betimlenmesine ra!men, kocasının kendisine 

gösterdi!i cinsel "iddet kar"ısında ya"adı!ı acı oldukça belirgindir. Bunun tam tersi bir 

"ekilde onun bakı"ını devraldı!ımız için yüzünü görmedi!imiz Eyüp ise uyguladı!ı güç 

ve "iddet aracılı!ıyla, kaybetti!inden "üphelendi!i eril iktidarını bir kez daha eline alır. 

Çünkü Godenzi’nin de belirtti!i gibi erke!in gücü kadının korkusu ve güçsüzlü!üyle 

birebir ili"kilidir. Erkek saldırgan davranı"larıyla kadın üzerinde bir iktidar yaratır ve 

varolu"unu da bu iktidar üzerinden kurar435. Bu iktidarın mekânı ve kendisi de kadın 

bedenidir436. Eyüp de iktidar alanı olan karısının bedeni üzerinde gösterdi!i "iddetle,  

parçalanmı" var olu"unu yeniden kurmaya çalı"ır. Dolayısıyla bu sahnede de kadın 

bedeni hem dikizci ve eril bakı"ın, hem de cinsel "iddetin nesnesi olarak erkek 

iktidarının yeniden kurulmasının aracı olur.  

Yukarıda örneklendirilen bakı" düzenlemelerinin bir di!er yönü de narsisistik 

özde"lemeye yol açmasıdır. Daha önce de belirtti!imiz gibi kadına yönelen bakı"ların 

arkasındaki eril iktidarın daima kontrolü elinde bulunduran güç olarak yapılandırılması 

gerekmektedir. Ancak Mulvey ve Lauretis’in de vurguladı!ı gibi bunun kar"ısındaki en 

büyük tehdit i!di" edilme tehlikesidir.  Bu tehlike iki türlü bertaraf edilir: Kadın ya feti" 

nesnesi haline getirilir ya da de!ersizle"tirilip suçlu ilan edilir.  Üç Maymun filminde 

kadın karakter için ikinci durum söz konusudur: Hacer de!ersizle"tirilip, suçlu ilan 

edilmi"tir çünkü ne iyi bir anne, ne de iyi bir e"tir. “Günahkâr” arzularının pe"inden 

gitti!i için suçludur ve aileyi felakete sürükler. Bu durumda yine Mulvey’in öngördü!ü 

                                                
434  Hasan Bülent Kahraman, Cinsellik, Görsellik, Pornografi, 1. Basım, $stanbul: Agora Kitaplı!ı, 2005, s. 198.  
435 Alberto Godenzi, Cinsel !iddet:Ya"ayanların Ya"atanların Anlatımlarıyla, Sultan Kurucan Co"ar, Yakup 
Co"ar (çev.), 1. Basım, $stanbul: Ayrıntı Yay., 1992, s. 96.  
436 Kahraman, s. 33.  
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gibi suçlu olan kadının cezalandırılması ya da affedilmesi gerekir. Hacer filmde eril 

iktidar tarafından affedilir. Evin çatısında intihar edecekken kocasının geldi!ini görür. 

Kocasına onu affetmesi için bakar, sonunda kocası onu affeder: “saçmalama, in a!a"ı” 

der.  Kocasının affetmesi üzerine Hacer intihardan vazgeçer. (bk. "ekil 61). 

 

 

!ekil 61: Hacer’in, Eyüp’ten af diledi!i ve Eyüp’ün affetti!i sahne 

Yukarıda verilen örneklerin tümü, Üç Maymun filminde bakı# yoluyla eril 

kimli!in nasıl yapılandırıldı!ını göstermektedir. Filmde Hacer karakteri skopofilik 

dikizci bakı#ın nesnesi haline gelmi#tir. Yönetmenin cinsiyetinin de erkek oldu!u göz 

önünde alındı!ında Hacer’e yönelen bakı#larının tümünün erkek karakterlere ait olması,  

filmdeki bakı#ın eril kimlikle olan ba!lantısını çok daha fazla gözler önüne sermektedir. 

Eril bakı#, i!di# edilme tehlikesini ortadan kaldırmak için Hacer’i suçlayıp 

de!ersizle#tirmi#, onu #iddetinin nesnesi haline getirmi#tir. Hacer filmde hem o!lu, hem 

e#i, hem de Servet’ten tepki ve #iddet görür. Sonunda da narsisistik özde#le#menin 

gere!i olarak kocası tarafından affedilir. Yani eril iktidar tarafından tehlikesi bertaraf 

edilir. Anlatı yoluyla da nedenselle#tirilip, bakı# düzenlemeleri yoluyla etkinle#tirilen 

eril bakı# ve bu bakı#ı düzenleyen erkek egemen zihniyetin filmde hâkim oldu!unu 

söyleyebiliriz.  

De!inilmesi gereken bir di!er nokta, filmin erkek oyuncularının, filmin erkek 

karakterleri ve bakı# sahibi olarak film içerisinde eril bakı#ı temsil ettikleri gibi; film 

dı#ında da bu bakı#ın ta#ıyıcısı olmaları ve filmle ilgili yaptı!ı açıklamalarda bunu dile 

getirmeleridir. Cannes Film Festivali sonrasında oyuncularla röportaj gerçekle#tiren 

Esin Küçüktepepınar’ın sorularına verilen cevaplar fikrimizi destekler niteliktedir. 
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Filmde Hacer karakterini canlandıran Hatice Aslan filmin öyküsüyle ilgili görü!ümüzü 

destekler biçimde filmde kadının yerinin olmadı"ını dü!ündü"ünü söylemi! ve kadının 

filmde suçlu olarak konumlandırılmaya çalı!ıldı"ını belirtmi!tir. Oysa Aslan’a göre 

Hacer, kocası ve sevgilisi tarafından dı!lanmı! ve yalnız bırakıldı"ı için birtakım 

arayı!lara girmi! ve bu arayı!ı hata yapmasına sebep olmu!tur. Ayrıca sadece Hacer’in 

de"il di"er karakterlerin de hataları söz konusudur Aslan’a göre. Ancak buna ra"men 

filmde kadının çok a!a"ılandı"ını, hem o"lu,  hem kocası,  hem de sevgilisi tarafından 

a!a"ılanmasının canını acıttı"ını söylemi!tir. Ve !unu da eklemi!tir: “Yeter artık bu 

kadın daha fazla çekmesin”437dedim.  

Hatice Aslan’ın bu yanıtına Eyüp karakterini canlandıran Yavuz Bingöl ise 

“filmdeki Hacer karakteri konusundaki görü!lerine katılmıyorum” diye itiraz etmi! ve 

filmin suçlusunun Hacer, kurbanın da "smail ve Eyüp oldu"unu dü!ündü"ünü ve bu 

anlamda da öyküyü do"ru buldu"unu belirtmi!tir. Bunun nedeni olarak da “"hanet 

etmesi bir, ikincisi de anne olarak çocu#uyla ilgilenmiyor. Bir di#er kurban da Eyüp 

yani benim canlandırdı#ım koca... Çünkü çocu#u okutmak, ailesine bakabilmek ve daha 

iyi bir ya!am sa#layabilmek için patronunun suçunu üstleniyor. Ama kadın ba!ka bir 

sevdanın pe!ine dü!üyor”438açıklamasını yapmı!tır. Hatice Aslan, bunu suç olarak 

görmedi"ini ve bu anlamda Hacer’in suçlu görülmemesi gerekti"ini belirtmi!se de 

Yavuz Bingöl, ataerkil olarak nitelendirebilece"imiz görü!ünü sürdürmü!, “Annem 32 

ya!ında dul kalınca sevda pe!ine dü!medi, evlenmedi. Filmde Hacer de aynen böyle 

yapmalıydı”439yorumunda bulunmu! buna kar!ılık olarak da Aslan’dan “Neden 

annenizi evlendirmediniz? 30'lar kadının en güzel oldu#u ya!larıdır. Neden o ya!ta bir 

erkek evleniyor ama kadın evlenemiyor, bu nasıl bir baskı?”440 !eklinde tepki almı!tır. 

Eyüp’ün yatakta karısına uyguladı"ı !iddet üzerine Küçüktepepınar’ın “Yatakta 

kullandı#ı !iddet hiç az de#il ama?” sorusuna verdi"i “Ama o yatakta sevi!menin 

getirdi#i bir !ey!”441 !eklindeki yanıtını da oldukça dü!ündürücü buluyoruz. 

Küçüktepepınar’ın yaptı"ı bu söyle!ide Hatice Aslan ve Yavuz Bingöl’ün yaptı"ı 

yorumları ve içinde oldukları fikir ayrılı"ını Mulvey’in görü!leri ba"lamında 

                                                
437 Esin Küçüktepepınar, “Hacer de Annem Gibi Davranmalıydı”, Sabah, 24 Mayıs 2008.  
438 Küçüktepepınar, “Hacer de Annem Gibi Davranmalıydı”, s. 8.     
439 Küçüktepepınar, “Hacer de Annem Gibi Davranmalıydı”, s. 8.     
440 Küçüktepepınar, “Hacer de Annem Gibi Davranmalıydı”, s. 8.     
441 Küçüktepepınar, “Hacer de Annem Gibi Davranmalıydı”, s. 8.     
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yorumlamak mümkündür: Mulvey, kadın karakterlerin filmin içindeki erkek 

karakterlerin eril bakı!ına maruz kaldı"ını iddia etmi!ti. Bingöl ve Aslan’ın 

yorumlarından yola çıkarak, Mulvey’in iddiasının sadece film içinde de"il, filmin 

dı!ında da gözlemlenebilecek bir durum oldu"unu iddia etmek mümkündür.  

Filmin öyküsüyle ve kadın karakterin konumlandırılı!ıyla ilgili benzer bir tepki 

de !smail karakterini canlandıran Ahmet Rıfat #ungar’dan gelmi!tir. #ungar’ın, 

yukarıda de"indi"imiz yatak sahnesinde uygulanan !iddetle ilgili “Mesela, yatakta 

annenin gülmeye ba"ladı#ı, Yavuz A#abey'in de onun üzerine gidip "iddet uyguladı#ı 

sahne var. !zlerken tam da Yavuz A#abey'in verdi#i tepki uyandı içimde ve zaten o da 

uyguladı”442!eklindeki yorumu da, iddia etti"imiz “seyirci eril bakı!la özde!le!ir” 

görü!ünü tamamıyla do"rulamaktadır.  

Sonuç olarak; Mulvey, Metz ve Baudry’nin bakı! ve özde!le!me üzerine 

yaptı"ı çalı!malardan yola çıkarak çözümledi"imiz Üç Maymun’un; bakı! 

düzenlemeleri anlamında kadın karakteri anlatısal ve söylemde düzeyde eril bakı!ın 

nesnesi haline getirdi"ini, bu bakı!a paralel olarak eril haz ve eril !iddeti kadın karakter 

üzerinde uyguladı"ını söylemek mümkündür  

  4.6. YÖNETMEN!N D!"ER F!LMLER!NDE C!NS!YET BA"LAMLI   

   BAKI# DÜZENLEMELER! 

 

Bu bölümde yönetmenin di"er filmlerine, cinsiyet ba"lamlı bakı! 

düzenlemeleri açısından de"inilecektir.   

Yönetmenin ilk uzun metraj filmi olan Kasaba yönetmenin ablası Emine 

Ceylan’ın öyküsü ve çocuklu"una dair hatırladı"ı imgelerden yola çıkıp yönetti"i, olay 

ve olay örgüsüne neredeyse hiç rastlanmadı"ı bir filmdir. Kasaba erkek egemen söylem 

dâhilinde cinsiyetçi bir film olarak de"erlendirecek kadar belirgin bir söylem ve bakı! 

düzenlemesine sahip olmasa da, geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin bu filmde de 

belirgin oldu"u görülebilir.  Film anlatısının ilk bölümü önce küçük bir kızın, bir köy 

okulunda sınıfa ve sınıftakilere bakı!ıyla ba!lar. Daha çok bir çocu"un bakı!ıyla özde! 

                                                
442 Esin Küçüktepepınar, “Filmde Öz Babamın 25 Yıllık Pantolonunu Giydim”, Sabah, 24 Mayıs 2008. 
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olan bu bakı!, küçük kızın dünyasının saflı"ını ve merakını ta!ır. Yönetmenin filmle 

ilgili bir röportajında “yansız bir bakı! olsun diye bunu tercih ettim. Çünkü çocuklar 

kirlenmemi! bir !ekilde bakıyorlar hayata”443açıklaması da görü!ümüzü destekler 

niteliktedir. Anlatının ikinci bölümünde bu küçük kızı erkek karde!iyle birlikte okuldan 

dönerken izleriz. Okuldan ailesinin onları bekledi"i mısır tarlasına do"ru do"anın içinde 

yaptıkları bu yolculuk sırasında küçük kızla birlikte erkek karde!in de do"aya olan 

meraklı ve “acımasız” bakı!ına tanık oluruz.  

Anlatının üçüncü bölümü olan mısır tarlasında geçen bölümde ise daha önceki 

saf ve “pürüzsüz” bakı!, erkeklerin bakı!ına bırakır yerini. Bu bölümde çocukların 

dedesi, babası ve Saffet’in dünyasına tanık olur ve onların hayatla ilgili yorumlarını 

dinleriz.  Bu sahnede çocukların babaanneleri ve anneleri de oldu"u halde onlar sadece 

bir figür olarak bulunurlar, çünkü bu bölüm büyük a"ırlıkla erkeklerin dünyasını anlatan 

bir bölümdür. Daha önce de söyledi"imiz gibi geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine 

ba"lı olarak kamusal alan erkekler, özel alan kadınlar üzerinden yapılandırılmı!tır.  

Mısır tarlasında geçen bu bölümde erkekler iktidarla ilgili alanlar olan sava!, memleket 

gibi konular üzerine konu!urken kadınlardan biri örgü örmekte, di"eri mısır 

temizlemekte ve arada bir söze karı!maktadır. Dede Birinci Dünya Sava!ı’yla ilgili 

anılarını anlatmaktadır. Baba e"itimini Amerika’da tamamlamı! kasabanın tek tahsilli 

ki!isi olarak babası gibi manevi meselelere de"il, akli meselelere önem veren bir 

karakterdir ve onun ate! ba!ındaki konu!ması da bu yöndedir. Saffet ise kasabadan 

çekip gitmek istemekte ve bununla ilgili hayallerinden söz etmektedir. Sonuçta filmin 

bu bölümünde erkeklerin dünyasının anlatıldı"ı, kadınların ise biri örgü ören, di"eri 

mısır temizleyen ve arada sırada söze karı!an kadınlar olarak erkeklerin dünyasındaki 

bir figür olarak sunuldu"unu görürüz. Anlattı"ı kasaba ve o kasabada ya!ayan 

kadınların gerçekli"i bu olsa da yönetmen odaklanmayı kadınların dünyasına de"il, 

erkeklerin dünyasına ait olarak yapılandırmı! ve anlatıyı onların bakı! açısından 

sunmu!tur. Babaanne ve annenin sezgisel yönlerinin derinli"iyle ilgili bir takım ipuçları 

sunulmu! olsa da kadınların göründü"ü ve konu!tu"u plan sayısı oldukça sınırlı 

sayıdadır.  

                                                
443 Seyyid N. Erkal, “Koza’dan Kasaba’ya Bir Bilge”, Nuri Bilge Ceylan Kasaba, Alpagut Gültekin (hzl.),1. Basım, 
#stanbul: Norgunk Yay., 2007, s.101. 
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Yönetmenin ikinci uzun metrajlı filmi olan Mayıs Sıkıntısı’na baktı!ımızda bu 

filmin de yine erkeklerin dünyasını, erkekler tarafından anlatan bir film oldu!unu 

görürüz. Filmin resmi sitesinde yer alan öyküsünden bile bunu anlamak mümkündür:  

Mayıs Sıkıntısı do!du!u kasabaya film çekmek üzere dönen 
Muzaffer'in hikâyesini anlatır. Babası Emin, tarlasının yanındaki 
küçük bir ormanlık bölgeyi tarlasının hudutları içine katma 
mücadelesindedir. Dokuz ya"ındaki ye!eni Ali ise babasına bir 
müzikli saat aldırabilmek için u!ra"ır. Bu u!urda halası tarafından 
bir sınava tabi tutulmayı kabul eder. E!er bir yumurtayı kırk gün 
kırmadan cebinde ta"ımayı ba"arırsa saat konusunda bir "ansı 
olabilecektir. Ve kuzeni Saffet, "ansı ve talihi pek yolunda gitmeyen 
bir kasabalıdır ve renkli bir ya"am vaat eden #stanbul'a göç etmeyi 
hayal eder444. 

 
Yukarıdaki sinopsiste karakter isimleri özellikle koyu renkle vurgulanmı"tır. 

Bunu yapmamızın nedeni ise bir "eye dikkat çekmektir. Filmdeki erkeklerin her birinin 

bir ismi vardır. Muzaffer, Emin, Ali, Saffet. Görüldü!ü gibi film öyküsünde oldu!u 

halde, sinopsiste annenin ismine yer verilmemi"tir. Yine hala karakteri de babanın 

karde"i sıfatıyla “hala” olarak isimlendirilmi",  herhangi bir tanımlama yapılmamı"tır. 

Bu elbette sinopsis için bir zorunluluk de!ildir. Ancak yönetmenin erkeklerin dünyasını 

anlattı!ını ve kadın karakterlerin bu anlamda herhangi bir özelli!inin olmadı!ının altını 

çizmek ba!lamında önemli bir örnek oldu!unu dü"ünüyoruz.  

Bu filmde de kadın karakterler geleneksel cinsiyet rollerine ba!lı olarak 

konumlandırılmı" ve öykü içinde bir figür olarak kullanılmı"lardır. Ya"adıkları 

kasabadaki geleneksel dünyanın sınırlarını zorlayan konumlarıyla erkekler yine 

sofistike, bilen ve gören karakterler olarak konumlandırılırken, kadınlar erkeklerin 

gözünden, onların “bildi!i kadar” konumlandırılmı"tır.  Ayrıca unutulmaması gereken 

bir di!er nokta Mayıs Sıkıntısı filminin aslında Kasaba filminin yapım sürecini 

anlatmasıdır. Filmin içindeki Kasaba filmine ait set görüntülerinde gördü!ümüz 

yönetmen karakteri ve yardımcısının erkek olması, filmin içindeki kameranın bakı"ının 

bir erke!e ait oldu!unun görünür olması bakımından önemlidir.   

                                                
444 Mayıs Sıkıntısı Story, (t.y.) http://www.nbcfilm.com/kasaba/story.php?mid=4,  (12 Nisan 2010). 
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Yönetmenin üçüncü uzun metrajlı filmi olan Uzak’ta ise kadın erkek 

ili!kilerine dair bakı!a önemli ölçüde yer verilir Filmin ana karakterleri daha önceki 

filmlerindeki gibi yine erkeklerdir. Anlatının neredeyse tümünü iki erkek karakterin 

gözünden izleriz. Kadın karakterlerin bakı!ına ya da odaklanmasına neredeyse hiç yer 

verilmez.  

Uzak filminde kar!ımıza çıkan ilk kadın,  Mahmut’un beraber oldu"u kadındır. 

Filmin giri! bölümünde Mahmut’un bakı!ından bulanık bir figür olarak görünen bu 

kadını, Mahmut’un evinde yatakta soyunup,  beklerken görürüz. (bk. #ekil 62).  

 

!ekil 62: Mahmut’un bakı!ından beraber oldu"u kadın (Uzak) 

 Bu sahneden hemen sonra kadını apartmandan çıkarken, bu kez kapıcının 

gözünden izleriz. (bk. #ekil 63). 

  

 
 

       !ekil 63: Kapıcının bakı!ından Mahmut’un beraber oldu"u kadının gidi!i (Uzak) 
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Adını bilmedi!imiz ve film boyunca birkaç kez görünen bu kadın karakterle 

ilgili hiçbir bilgi edinemeyiz. Kadının odaklanmasına ve bakı"ına film boyunca 

rastlamayız.  

Filmde Mahmut karakterinin bakı"ından ve onun odaklanmasından sunulan bir 

di!er karakter de eski e"i Nazan’dır. Bir süre önce Mahmut’la ayrılmı"lardır. Birlikte 

oldu!u Orhan’la birlikte Kanada’ya gitme planları içindedirler. Nazan ikisine ait ortak 

bir evi satmak istedi!i için bir araya gelir ve bu konuda konu"urlar. Bu sohbet sırasında 

ikisiyle ilgili bir takım bilgiler ediniriz. Nazan, Mahmut’la bo"anacakları sırada hamile 

kalmı" ve kürtaj yaptırmı"tır. Kürtaj yaptırmı" olması onda ciddi bir fiziksel rahatsızlı!a 

neden olmu" ve yeniden hamile kalmasının olanaklı olmadı!ı söylenmi"tir. Anlatıda 

ima yoluyla çocu!u aldırmak isteyen ki"inin Mahmut oldu!u ve karısının bu nedenle 

onu suçladı!ının hissettirildi!ini dü"ünüyoruz. Bu ima, bir ara Mahmut’un bu konuda 

savunma yapmasıyla da haklılık kazanmı" olur. Nazan’ın e"i Orhan çocuk sahibi olmak 

istemekte, Nazan çocuk sahibi olamayaca!ı için bu konuda kendini suçlu 

hissetmektedir. Bunu da Mahmut’a "u cümlelerle dile getirir: “Ben kendimi alı!tırdım 

da Orhan için kötü oldu. O çocukları çok seviyor. "stiyorsan bırak beni dedim. 

Bırakmıyor da...”.  

#ki karakterin yaptıkları bu konu"ma filmsel zaman anlamında yakla"ık olarak 

2,5 dk. sürer, izleyici bu sahneyi 2 dk.10 sn. Mahmut’un bakı" açısından, 18 sn. ise 

Nazan’ın bakı"ından izler. Yani nerdeyse sahnenin tümünün Mahmut’un bakı" 

açısından çekildi!i söylenebilir. Bunun yanı sıra Nazan’ın anlatıdaki i"levine 

baktı!ımızda annelik özlemini, Mahmut’un aldı!ı karar yüzünden çocuk sahibi 

olamayacak olmasını, Orhan kar"ısında kendisini suçlu hissedip, “ayrılmak” kelimesini 

kullanmak yerine,  “istiyorsan bırak beni” cümlesini kuracak kadar Orhan’ı erk sahibi 

görmesini cinsiyetçi ba!lamda sorunlu bir durum olarak yorumluyoruz. Çünkü bu 

örnekler Nazan’ın erkek egemen zihniyet kar"ısında kendini konumlandırdı!ı yeri 

gösterir ki bu da Nazan’ın kendisini erkeklere ba!ımlı hisseden konumudur. Filmin 

sonunda Nazan’ı havalimanında Mahmut’un dikizinden izleriz. Bir ara fark eder gibi 

olsa da izlendi!inden habersiz, Orhan’la birlikte Kanada’ya gitmektedir. (bk. $ekil 64).  
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!ekil 64: Mahmut’un dikizinden Nazan’ın gidi!i. (Uzak) 

Yukarıdaki sahnenin Mahmut’un dikizinden verilmi! olması bakılanı de"il, 

bakanı ön plana çıkardı"ından izleyicinin Mahmut’la özde!le!mesine neden olur ve 

vurgu yapılan nokta Mahmut’un durumu olur.  

Öykünün di"er kadın karakterlerinden olan Mahmut’un annesi ise anlatının 

ufak bir kısmında yer alır. Geleneksel annelik rolünü temsil eden bir kadındır. O"luna 

sa"lı"ı ve nasıl bir ya!am sürdürmesi gerekti"iyle ilgili bilgiler verir. Sezgisel yönü ön 

plandadır. Ceylan da bir röportajında “Tabi kadın genellikle de böyle. Birinci görevi 

ailedeki dengeyi olu!turmaktır. Kendi dü!üncelerini duygularını arzularını ikinci plana 

itmeye her zaman için kolaylıkla becerebilen. Dolayısıyla da böyle bir konum onu 

aslında çok bilgele!tiriyor. Sezgileri çok geli!iyor” 445 yorumunda bulunarak geleneksel 

annelik rolüyle ilgili görü!lerini sunmu!tur.  

Filmde kar!ımıza çıkan bir di"er kadın karakter ise film boyunca Yusuf’un 

gözünden, ço"u kez de dikiz yoluyla izledi"imiz mahalledeki genç kadındır. Adını 

bilmedi"imiz ve film boyunca sesini dahi duymadı"ımız bu genç kadını gördü"ümüz 

planların neredeyse tümü, Yusuf’un bakı!ından verilmi!tir. (bk. #ekil 65).  

                                                
445 Fatih Özgüven,”Nuri Bilge Ceylan ile Ki!isel Yolculuklar”, XXI Mimarlık Tasarım Mekan, Sayı.12 (Mayıs 
2003), s.69.   
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!ekil 65: Yusuf’un bakı!ından mahalledeki genç kadın (Uzak) 

Yukarıdaki planlardan da anla!ılaca"ı üzere mahalledeki genç kadın, dikiz hissi 

veren üst açılarla ve kimi kez de dikizlendi"i gösterilen sahnelerde bakı! nesnesi olarak 

konumlandırılmı!tır. Yusuf genç kadınla hiçbir zaman diyalog kuramaz. Son karede yer 

alan dikiz sahnesinde kadının sevgilisiyle bulu!masına tanık olunca filmde bir daha 

kadına yer verilmez.  

Yusuf’un karakterinin kentteki yalnızlı"ının yanı sıra ya!adı"ı cinsel anlamdaki 

yalnızlı"ına da metrodaki, parktaki ve kitapçıdaki kadınlarla yakınla!ma arzusu 

üzerinden yer verilmi!tir. Bu arzu, Yusuf’un kadınlara olan bakı!ları üzerinden 

anlatısalla!tırılmı!tır. (bk. #ekil 66). 

 

 
 

         !ekil 66: Yusuf’un kentteki kadınlara bakı!ı (Uzak) 
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Filmde erkek bakı!ının cinsiyet düzenlemesiyle olan ili!kisinin en açık 

görülebilece"i örnek ise her iki erke"in televizyonda izledikleri kadınlara olan bakı!ıdır. 

Kimi zaman pornografik içerikli de olan bu görüntülere bakan erkekler, baktıkları 

kadınları arzu nesnesi konumuna getirmi! ve erkek karakterlerin eril hazları, bu 

kadınlara olan bakı!ları üzerinden tanımlanmı!tır.  

Bu sahnelerden ilki Mahmut’un porno film izledi"i sahnedir. Kuzeni Yusuf 

yanındayken ünlü yönetmen Andrei Tarkovsky’nin 1979 yılı yapımı Stalker filmini 

izleyen Mahmut, o içeri geçince ondan gizli porno film izler. Gül Ya!artürk’e 

Mahmut’un filmde Tarkovsky’nin filmini izlemesi ince dü!ünülmü! bir sahnedir. Çünkü 

Mahmut bir zamanlar Tarkovsky gibi filmler çekmek istemi!, ancak bir seramik 

fabrikasının foto"rafçısı olmu!tur. Tarkovsky’nin filmlerinin onun ya!amındaki yeni 

yeri ise “misafirlerinin canını sıkma aracı” olmasıdır446. Bir ba!ka sahnede ise ablasının 

evinde kaldı"ı zaman televizyondaki mankenlerin bedenlerini izlerken görürüz 

Mahmut’u. Yönetmen bir sonraki sahneye geçi! yapmak için izlenilen kadın bedenlerini 

kullanır. Bir ba!ka televizyonda aynı kadın bedenlerini görürüz. Bu kez izleyen 

Yusuf’tur. (bk. #ekil 67).  

  

!ekil 67: Mahmut ve Yusuf’un televizyondaki kadın bedenlerine yönelttikleri bakı! (Uzak) 

Yukarıdaki planlarda yer alan bakı!, erke"in haz amaçlı kadın bedenini 

seyretmesi ve buna ili!kin bakı! düzenlemesiyle ilgili oldukça açık bir örnektir. Ruken 

Öztürk, Roger Horrock’un görü!lerinden yola çıkarak Mahmut karakterinin neden 

porno film izledi"iyle ilgili önemli saptamalarda bulunmu!tur. Öztürk, Roger 

Horrock’un pornonun yalnızca kadın bedenini göstermedi"ini aynı zamanda erke"in 

yalnızlı"ı ve yetersizli"ini de gösterdi"i iddiasından yola çıkarak bu filmde Mahmut’un 

porno film izlemesinin onun yetersizli"ini ve güçsüzlü"ünü simgeleyen bir ö"e olarak 

                                                
446 Gül Ya!artürk, “Feminist Ele!tiri ve Kadının Sunumu”, Sinemasal, Sayı 14 (Ekim, Kasım, Aralık 2005), s. 27.  
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kullanıldı!ını belirtmi"tir447. Öztürk, Mulvey’in iddia etti!i gibi bakı" yoluyla 

cezalandırma ya da affetme mekanizmasıyla gerçekle"en eril iktidarın burada 

kurulamadı!ını, filmde daha çok erkeklerin güçsüz erilliklerine vurgu yapıldı!ını da 

belirtmi"tir448. Öztürk’ün görü"lerine hak vermekle birlikte bunun yine de filmdeki 

kadınların eril bakı"ın ve eril hazzın nesnesi oldu!u gerçe!ini de!i"tirmedi!ini 

dü"ünüyoruz. Öztürk’ün vurgusu daha çok erkeklerin bakı" yoluyla kuramadıkları 

iktidarla ilgilidir. Ancak bu iktidarsızlıklarının asıl nedeni onların eksik sosyal çevreleri 

ve ekonomik yetersizlikleridir. Bu nedenle çabaları “eril iktidarsızlık” olarak sonuçlansa 

bile kadınlar, sözkonusu eksik iktidarı onarmanın aracı ve bu anlamda film boyunca 

daima erkek bakı"ının nesnesidirler.  

Uzak filminde kadının temsili konusundaki sorun sinema ele"tirmenlerince de 

dile getirilmi"tir. Fatih Özgüven, “kadın yok gibi nerdeyse. Bir tane kız var, bir tane 

giden gelen kadın var, bir tane benim çok eskiz gibi buldu!um eski e" hikayesi var. Bir 

aksesuar oluyor, bir seks aksesuarı oluyor falan gibi. Böyle uzakta bir nesne gibi... Ne 

oluyor kentte kadın, kaybediyor mu?449” sorusuyla bu konudaki tutumunu dile getirmi", 

özellikle “uzaktaki nesne” vurgusuyla temel soruna i"aret etmi"tir. Filmdeki erkekler 

kadınlara yakla"amayıp onları uzaktan dikizledi!i için, seyirci de kendine sunulan bakı" 

açısından kadınları dikizlemek durumunda kalmı"tır. Sorunlu gördü!ümüz nokta da 

filmde kadınların bakı"ından bu “iktidarsız erkeklerin” nasıl göründü!ünü 

göremememiz ve kadınların kendine yönelen bakı"a nasıl kar"ılık verdiklerine tanık 

olamamamızdır.  

Yeni Sinema Dergisi’ndeki makalesinde Necla Algan da Mahmut karakterinin 

80’lerle birlikte de!i"en Türkiye’nin yeni "ehirli aydın tipini temsil etti!ini belirtmi" ve 

“beraber oldu!u kadına bir e"ya muamelesi yapıyor, kadınlara acı çektirmeye devam 

ediyor” 450 yorumunda bulunmu"tur. Sinefil dergisinden Toygun Demirbilek ise “Woody 

Allen filmlerinin olmazsa olmazı, ‘entelektüel sohbetleri’ sekansı bu filmde de kendine 

yer buluyor ama nedense ortalıkta kadın yok. Gene erkek erke!e toplanmı" bir grup 

                                                
447 Ruken Öztürk. “Uzak /Distant”, The Cinema of North Africa and The Middle East, Gönül Dönmez-Colin (ed.), 
London: Wallflower Press, 2007.  
448 Öztürk, Uzak/Distant, s. 253.  
449 Özgüven, Nuri Bilge Ceylan ile Ki"isel Yolculuklar, s. 69.  
450 Necla Algan, “Türk Sineması’nda Tematik Açıdan Bir Kırılma Noktası”, Yeni !nsan Yeni Sinema, Sayı 14,  
(Sonbahar/Kı" 2003-2004), s. 118.  
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sanatçı, film ve foto!raf üzerine tartı"ıyorlar”451 yorumunda bulunmu!tur. 

Demirbilek’in yorumu, toplumsal cinsiyet ili!kileri ba"lamında kadınlara toplumsal 

alanda yer verilmedi"inin bir örne"inin de bu filmde görüldü"ünü ortaya koymaktadır. 

Erkeklerin sanat sinema foto"raf sohbetinde kadınlara yer olmadı"ı gibi, kadınları 

konumlandırdıkları nokta da oldukça tartı!maya açıktır. Hep beraber yaptıkları sohbet 

sırasında Mahmut masadakilerden birine “karılar nerede?” diye sorar. O da “telefon 

ettim hepsi yan çizdi” diye yanıt verir. Sanat sohbetinde ısrar etmeye çalı!an bir 

arkada!ına “foto!raf bir yana karılar bir yana,  hangisinden yanasın?”  diye sormakta 

da sakınca görmez. Arkada!ı da “ben "u masada foto!raftan yanayım” diye yanıt verir. 

Di"er erkekler de bu konu!mayı tebessümle dinlerler. Bu konu!masının,  filmde bakı! 

açısına yer verilen karakterlerin cinsiyetçi tutumunu ortaya koyan önemli bir örnek 

oldu"unu dü!ünüyoruz.  

Yukarıda yaptı"ımız de"erlendirme ve yer verdi"imiz görü!lerden de 

anla!ılaca"ı gibi Uzak, tıpkı Ceylan’ın daha önceki filmlerinde oldu"u gibi erkek 

karakterlerin ana karakter oldu"u, anlatının merkezinde de erkek dünyalarının durdu"u 

bir filmdir. Kadın karakterin anlatıdaki i!levi erkeklerin iktidar alanlarına dair simgesel 

bir i!levdir, bu nedenle anlatıda kadın karakterlere ait herhangi bir odaklanma ya da 

bakı!a rastlayamayız.   

Ceylan’ın Üç Maymun’dan önce çekti"i son filmi #klimler’de de anlatının 

merkezinde yine bir erkek karakter vardır. Ancak bu film, di"erlerinden farklı olarak,  

anlatıdaki erkek karakterin kadınlarla olan ili!kisini anlatır. Ana eksende sanat tarihi 

hocası olan #sa ve sanat yönetmeni sevgilisi Bahar’ın ili!kisi olsa da, di"er taraftan 

#sa’nın Serap’la olan ili!kisine de yer verilir. Bu yönüyle de anlatının merkezine #sa ve 

Bahar’ın ili!kisini de"il, #sa ve kadınlarla olan ili!kisini aldı"ını dü!ünüyoruz. Bu 

tercihin de filmin erkek ve kadını anlatının içinde kar!ılıklı bakı!larıyla ele alma 

potansiyelini ortadan kaldırdı"ını dü!ünüyoruz.    

Yönetmen filmin ba!ından itibaren anlatıyı #sa’nın bakı!ından sunmaya ba!lar. 

Her ne kadar filmin ba!ında kadın karakter Bahar’ı dalgın ve dü!ünceli, bir ara a"larken 

                                                
451 Toygun Demirbilek, “Elektrikli Süpürge Kullanmasını Bilmeyen Ev Kadınları…”, Sinefil, Ocak 2003,  
http://www.nbcfilm.com/uzak/press_sinefil.php  (24 Nisan 2010). 
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görsek de bunun nedenini ö!renemeyiz. "ki sevgilinin arkada#larının evinde yedi!i 

ak#am yeme!inde de Bahar’ın içsel durumu, dı#sal bir tepkiye dönü#ür. Ancak bu, tepki 

verenin de!il, tepki görenin bakı#ından sunulur izleyiciye. !sa, Bahar’a “Ü"ümüyor 

musun sen, ceketini giy istersen” der, ancak Bahar sert ve ani bir yanıt verir. Bunun 

üzerine masadaki arkada#ına ka# göz i#aretiyle Bahar’ı #ikâyet etmekten kaçınmaz !sa.  

Arkada#ı da “aldırma be, ne olacak” demekten kaçınmaz bu arada. Kısa bir süre sonra 

Bahar’ın masada birdenbire gülmeye ba#lamasının, onun karakterinin “nevrotik” olarak 

algılanma potansiyelini arttırdı!ını dü#ünüyoruz. Bu sahnede henüz nedenini 

bilmedi!imiz ve bu nedenle anlamsız buldu!umuz Bahar’ın tavırları, !sa ve arkada#ının 

bakı#ından sunulur. Bahar’ın tepkisinin nedeni daha sonra sahilde anla#ılır: !sa ayrılık 

konu#masını yaparken -ki bu konu#mayı da !sa’nın yapıyor olması onun anlatıdaki 

baskın rolüne i#aret eder- üstü kapalı bir biçimde de olsa onun Serap adında bir kadınla 

bir #eyler ya#adı!ı ima edilir. Ama bu !sa’nın a!zından anlatıldı!ı için Bahar’ın 

gereksiz bir kıskançlı!ı olarak da anla#ılmaya açıktır. !sa’nın Bahar’ı aldattı!ının 

gerçekli!i daha sonra verilir izleyiciye. !sa’nın ayrılık konu#masındaki “gençsin 

güzelsin elini sallasan elli ki"i bulursun” cümlesinin de, !sa’nın erkek egemen 

mantı!ının, kadını konumlandırdı!ı yeri gösteren önemli bir cümle oldu!unu 

dü#ünüyoruz. Bu sahnenin neredeyse tamamının !sa’nın bakı#ına yakın bir yerden 

çekildi!ini göz önünde bulundurmamız gerekti!ini dü#ünüyoruz. (bk. $ekil 68). 

 

!ekil 68: !sa, Bahar’la ayrılık konu#ması yapıyor (!klimler) 

Bu konu#ma bitiminde motosikletle yolda giderken, Bahar’ın motosikleti 

kullanan !sa’nın gözlerini bir anda kapatması ve motosikletin devrilmesine neden 

olmasını da benzer “nevrotik” davranı#ı güçlendiren bir durum olarak yorumluyoruz. 

Bu sahneden sonra çifti otogarda vedala#ırken görürüz.  
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Bahar’ın filmin ilk bölümünde nevrotik bir karakter olarak tanımlandı!ına dair 

görü"ümüzü destekler bir yorum da Nihal Bengisu Karaca’dan gelmi"tir. Karaca, 

yönetmenin “aldatma” olgusundan çok aldatan ruha odaklandı!ı için filmin ba"ında 

seyirciye bilgi vermemeyi tercih etti!ini ancak bu tercihin kadını nesnele"tirip, nevrotik 

olarak sundu!unu belirtmi"tir452. Karaca’nın bu yorumuna katılmakla birlikte, bunun 

Ceylan’ın daha önceki filmlerinde de rastladı!ımız bir durum oldu!unu dü"ünüyoruz.  

Mayıs Sıkıntısı’nda Muzaffer, Uzak’ta Mahmut ve Yusuf,  !klimler’de de !sa karakterinin 

merkezde oldu!u ve öykünün bu erkeklerin oda!ından anlatıldı!ı Ceylan’ın filmlerinde, 

kadın karakterlerin bu anlamda belirsiz kaldıkları iddia edilebilir.  

!sa’nın #stanbul’a dönmesiyle önce onun fakültedeki ya"amına tanık oluruz. Bu 

sahneler onun fakültede nasıl bir ö!retim üyesi oldu!undan çok, oda arkada"ı Mehmet 

ve onun kadınlara olan bakı"ları hakkında bilgi verir. Film boyunca ara ara gösterilen bu 

iki arkada"ın sohbetlerinden Mehmet’in Pınar isminde bir sevgilisi oldu!unu ve 

evlenmek üzere olduklarını ö!reniriz. Mehmet’in Pınar’la ilgili anlattıklarından onun da 

ataerkil zihniyette biri oldu!unu anlamak zor olmaz. #lk bahsedi"inde fakülte odasından 

çıkarken Pınar’ı bekletmek istemedi!ini yoksa “mır mır edece"ini, dır dır edece"ini” 

söyler. Bir ba"ka sohbetinde onunla olan tartı"masından “baktım gözümün önünde bir 

parmak bana do"ru sallanıyor, ben de zararın neresinden dönersen kardır dedim ve 

kalktım resti çektim” diye söz eder ve Pınar’ı terk etti!ini söyler. Kısa bir süre sonra 

“Pınar’ı sen #imdi gör bir de, süt dökmü# kedi gibi artık… Bırakaca"ım diye… Anyayı 

Konya’yı anladı, korkmu# onu gerçekten bırakıp gidece"imi zannediyor” diyerek 

Pınar’ın onun ataerkil ve tehditkâr tutumu kar"ısında boyun e!en bir karakter oldu!unu 

dü"ünmemize sebep olur. !sa’nın bu sohbetler sırasında Mehmet’i destekledi!ini dile 

getiren cümlelerinin onun ataerkil karakterini belirgin kıldı!ı kanısındayız.  

Filmde kadının erke!in bakı"ının nesnesi oldu!una dair bir di!er örnek de 

Serap’a olan bakı"tır. Serap, !sa’nın arkada"ının uzun zamandır birlikte oldu!u 

sevgilisidir. Ancak Serap ve !sa sevgililerinden gizli birlikte olmaktadırlar. !sa 

#stanbul’a döndükten sonra bir kitapçıda arkada"ı Güven’le kar"ıla"ır. Daha sonra 

Güven’in yanına Serap gelir. !sa onlara uzun zamandır birlikte olmalarından 

                                                
452 Nihal Bengisu Karaca, “Basitli!in #hti"amı: #klimler”, Nuri Bilge Ceylan !klimler, Alpagut Gültekin (hzl.), 1. 
Basım, #stanbul: Norgunk Yay., 2009, s. 85.   
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kaynaklanan mutlulu!u anlatır ve Güven’e evlenip evlenmeyeceklerini sorar. Güven de 

geçi"tirir ve soruyu yanıtlamaz. Bu sohbetin bıraktı!ı izlenim, Güven ve !sa’nın uzun 

zamandır arkada" oldu!u ve !sa ve Serap’ın ise Güven vesilesiyle tanı"mı" olduklarıdır.  

!sa’yı bu sahneden sonra bir sokak kö"esinde gizlenmi", birini beklerken 

görürüz. Bir süre sonra Serap gelir. !sa, Serap’ın apartmana giri"ini dikizler. Serap onu 

fark eder, bir süre sonra ikisini evde otururken izlemeye ba"larız. Serap içeriye 

geçti!inde, gizlice ve sessizce evin perdesini çeken !sa’nın bu davranı"ından onun az 

sonra ya"anacaklarla ilgili nasıl bir arzusu ve öngörüsü oldu!unu ö!reniriz. Dolayısıyla 

sokaktaki dikiziyle kendisini hissettiren eril haz, !sa’nın bu davranı"ıyla kendini bu kez 

eylem düzeyinde belli etmi" olur. Serap salona geri gelince kısa bir sohbetin ardından 

sevi"meye ba"larlar. Ancak bu sevi"me sahnesinin oldukça sorunlu, eril hazza hizmet 

eden ve onu güdüleyen bir sahne oldu!unu dü"ünüyoruz. !sa’nın attı!ı fındı!ı yere 

dü"tü!ü için yemek istemeyen Serap’ın a!zına !sa tarafından zorla fındık sokulmasıyla 

ba"layan bu sevi"me sahnesinde, kadın ve erke!in davranı"larının oldukça tartı"maya 

açık oldu!unu dü"ünüyoruz. Kadın isteksiz gibi görünmekte, direnmekte, ara sıra 

kurtulmaya çalı"maktadır, ancak bu davranı"ları o kadar kararsız bir hal seyreder ki ne 

istedi!ini ve ne hissetti!ini anlamanın çok mümkün olmadı!ını dü"ünüyoruz. Daha 

önceki filmlerinde de oldu!u gibi, kadın karakter de burada da net olmayan bir hal 

içindedir. Bu sahnede erke!in zor kullanmasının, üstünü ba"ını parçalamasının sanki bir 

“fantezi” malzemesi gibi sunuldu!unu ve bu sahnedeki eril hazza hizmet etti!ini 

dü"ünüyoruz. Eren, !klimler üzerine yaptı!ı incelemede Serap’ın iddialı ve tahrik edici 

duru"uyla “femme fatale”leri anımsattı!ını söyler453. Serap’ın sevi"me öncesinde 

koltukta otururken nedeni anla"ılmayan gülü"ünü de bu ba!lamda yorumluyor ve bütün 

bunların da erke!in eril hazzına ça!rı yapan bir i"lev gördü!ünü dü"ünüyoruz. #ekil 

69’da erke!in bakı" açısından çekilen bu planlara örnek verilmi"tir. 

                                                
453 Eren, s. 72.  
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!ekil 69: !sa’nın Serap’a olan bakı!larını içeren plan örnekleri (!klimler) 

Eren, yukarıdaki planların ardından gelen sevi!me sahnesinin tecavüzü 

andırdı"ını belirtmi! ve a!a"ıdaki yorumda bulunmu!tur: 

!"#$%&$#'()'*+,#$-.$/'0*+1#2#'*345345363'-+7+&'(898&8-.$':$#%.8';$'
+-52#'+&+'898#5$:8'8.:$..868'<4%+.+4+'*+92;$4&$*8-.$'"=5$'(84'(+4(+4'
<.5)6)#)' ;)4>).+&+:' 8*%$&87' olabilir. Ancak, bu yapay ve abartılı 
sahne filmin yalın stilize bütünlü"ünü bozdu"u kadar, hikâyeye de 
organik bir biçimde ba"lanamaz454. 
  
Yine Eren’in yorumuna benzer bir yorum da Karaca’dan gelmi!, Karaca bu 

sahneyi “tecavüz sahnesi” olarak adlandırmı!tır455. Daldal da bu sahneyi “filmin tanıtım 

yazılarında hep öne çıkartılan "çok sert" ve uzun bir sevi#me sahnesi geçer aralarında. 

Tecavüze yakın bir zorlama ile sevi#en, yemek istemedi"i fındı"ı kadının zorla a"zına 

tıkı#tırmak isteyecek kadar maço bir !sa vardır perdede” diye yorumlamı!tır456.  

Karaca, Daldal ve Eren’in yorumlarındaki haklılık payıyla birlikte bu 

sahnedeki temel sorunu iki ba!lıkta tanımlayabilece"imizi dü!ünüyoruz: Birincisi bu 

sahnede kadın arzusunun erke"in gösterdi"i güçle ili!kili bir durum olarak 

tanımlanmasıdır (sevi!me boyunca erkek güç uygular, kadın direnir); di"eri ise !sa’nın 

bir erkek arkada!ının sevgilisiyle birlikte olmasının ona sa"ladı"ı çifte iktidardır. Bunu 

da Diana Scully’in görü!lerine dayanarak açıklamak istiyoruz. Scully, tecavüz ve cinsel 

!iddet üzerine yazdı"ı kitabında, hali hazırda bir erkekle birlikte olan bir kadına 

uygulanan cinsel !iddetin bunu uygulayan erke"in,  erkekli"ini ispat etme arzusundan 

                                                
454 Eren, s. 73.  
455 Karaca, s. 86.  
456 Aslı Daldal, “Postmodern !klimler”, s.14. 
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kaynaklandı!ını belirtmi"tir. Çünkü erkek, bu yolla hem kendi erkekli!ini ispat etmi" 

hem de di!er erke!in iktidarını bozguna u!ratmı" olacaktır457. Uzak filminde de 

benzerlerini gördü!ümüz Ceylan’ın yarattı!ı erkek karakterlerin iktidarla olan 

sorunlarına Öztürk’ün görü"lerinden yola çıkarak daha önce de de!inmi"tik. Bu filmde 

de benzer bir iktidar sorununun !sa karakteri için de geçerli oldu!u, dolayısıyla bu yolla 

onun iktidarının onarılmaya çalı"ıldı!ı söylenebilir. Serap özelinde kadın karakter 

burada bu iktidarın sa!lanmasının aracı ve erkek bakı"ının nesnesi olmu"tur.   

Bu filmde kadınların erkeklerin iktidar nesnesi olarak konumlandırıldı!ı 

görü"ünü destekleyen bir di!er durum, !sa’nın yeniden Bahar’ı bulmak ve onu elde 

etmek için harekete geçmesinin temel motivasyonu olarak Bahar’ı, “Mimar Nevzat 

Sayın”a kaptırmı" olması ihtimalinin belirmesidir. Serap’ın evine ikinci kez gitti!inde 

Serap ona Bahar’ın A!rı’da bir dizi çekiminde oldu!unu ve bunu Nevzat’tan 

ö!rendi!ini söyler, !sa buna bozulur ve “Nevzat bunu nereden biliyormu" ya” diye tepki 

verir. Sonra da suskunca televizyondaki deprem haberini izler. Bu noktada Ceylan’ın 

filmlerinde nadir görülen bir "eye tanık oluruz. Bu kez arzu duyan kadın olarak 

gösterilir ve onun arzusuna yer verilir, Serap’ın bakı"ından !sa’yı izleriz. Baca!ını 

!sa’nın dizinin üstüne atar ve “gelsene” der. (bk. #ekil 70) . 

 

 
 

!ekil 70: Serap’ın “arzu duyan” ki"i olarak gösterildi!i plan 

Ancak kadının arzusu kar"ılıksız kalır. !sa tepkisiz kalır,  isteksizli!inin nedeni 

olarak da televizyonu i"aret eder ve “deprem” diye yanıt verir. !sa’nın aslında burada 

                                                
457 Diana Scully, Tecavüz: Cinsel !iddeti Anlamak, #irin Tekeli ve Laleper Aytek (çev.), 1. Basım, $stanbul: Metis 
Yay., 1994, s. 162.  
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sözünü etti!i "eyin içinde ya"adı!ı deprem ve sarsılan erkeklik iktidarı oldu!unu 

dü"ünüyoruz. Daha sonra !sa’yı evden çıkarken görürüz. Serap’ın arzusu kar"ılıksız 

kalmı"tır ve arzu yasaları gere!i, kadın arzusunun erkek arzusu kar"ısındaki güçsüzlü!ü 

ve geçersizli!i bu yolla vurgulanmı" olur.  

!sa zedelenen iktidarını onarmak amacıyla derhal A"rı’ya do!ru yola çıkar. 

Bahar’ı bulur ve yeniden birlikte olmak istedi!ini söyler. Diziyi yarıda bırakmasını ve 

birlikte #stanbul’a dönmeyi teklif eder. Buradaki teklifin içeri!inin de toplumsal cinsiyet 

rollerini i"aret etti!ini dü"ünüyoruz çünkü Bahar’ın i"i bırakıp, sevgilisiyle #stanbul’a 

dönmesi onun toplumsal alandan çekilmesi anlamına da gelmektedir. Bahar bu teklifi 

önce reddeder, ardından kabul eder. Birlikte otelde geçirdikleri gecenin sabahında onu 

yeniden elde eden !sa içinse durum farklıla"ır. Sabah, bir önceki ak"am yaptı!ı teklifi 

hiçe sayar ve Bahar’a i"ine geç kalmamasını söyler. $a"kınlı!a u!rayan Bahar bu kez 

hiçbir tepki vermeden i"ine geri döner. Film, Bahar’ın sette çalı"ırken görüntüsüyle son 

bulur. Yani toplumsal alandadır. Ancak bunu onun tercihi de!il, sevgilisinin kendisini 

bırakıp gitmi" olmasının, yani özel alanda kendine yer bulamamasının bir sonucu olarak 

yorumluyoruz.  

Daha önce de yer verdi!imiz gibi filmin sinopsisinde, !klimler’in “ruhlarının 

sürekli de"i#en iklimlerinde artık kendilerine ait olmayan bir mutlulu"un pe#inde 

sürüklenen iki yalnız ruh”u anlattı!ı iddia ediliyordu. Oysa filmdeki cinsiyet ba!lamlı 

bakı" düzenlemelerine dayanarak yaptı!ımız çözümleme ve elde etti!imiz sonuçlardan 

yola çıkarak bu filmin !sa’nın yani bir erke!in ruhu etrafında "ekillenen bir anlatı 

oldu!u görü"ündeyiz. Fatih Özgüven de filmle ilgili yazdı!ı yazısında bu noktaya vurgu 

yapmı" ve a"a!ıdaki yorumda bulunmu"tur:  

'!klimler' bu bakımdan, yazarının bizi inandırmak istedi"i gibi, 
'de"i#ik ruh iklimlerinde ya#ayan iki sevgiliden' çok, ta#ra ile kent 
arasındaki ara bölgede, kendi ruh ikliminde ya#amayı sürdüren erkek 
karakterin hikâyesindeki bir sonraki evre... Ben bu filmdeki genç 
kadının iklimini pek gördü"ümüzü dü#ünmüyorum. O, erke"in rahat 
etmek için boynunu yasladı"ı çekmecelerin duygusal bir çe#idi gibidir 
ve kendine ait bir 'istiklal' kazanmaya meyletti"i noktada erke"in 
kurdu"u bir tuza"a dü#ürülmek için oradadır adeta458. 
 

                                                
458 Özgüven, “Hava Serin, !klim Aynı…”, s. 90. 
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 Eren de filmin kadın ve erke!in hikâyesini anlatmaktan çok, !sa’nın hikâyesini 

anlattı!ını iddia etmi" ve film için “!"#$%&%'()('*#+),&'+-.-%-%/')#+#+"&0,&1&%&%/'.#2#33#%'

%4' 54),46(1(%(' 5(,740,(1(%(%' ()(' 0&3' -8-%-%' 9:+;%;7;6;+<' =-' *(,7/' (,(>)(,4+(%' 641(,/'

!"#$%&%' 54%8(,,(1(%(%/' 7#?@,-1-%-%' *(,7(6(+ABC!"#$%$&'() *$+$&%$,-) ./+%/&)

%0#102/&0) (+'343) 0#101) #$5$&$&) "+$%6$2) !7&+0#/&0) 8$#9$) !(:%3,;3#<) =(+'(+) '()

D!klimler, artık bu kent soylu "yoz" ili"ki a#ı içerisinde eriyip gitmi", Bahar'ın görece 

"saflı#ının" da kurtaramadı#ı, alternatifi dü"ünmeyen ve hatırlamayan bir yönetmenin 

filmi. Çanakkale'nin Yenice ilçesinden Cihangir sosyetesinin kalbine giden yolda sanki 

artık Ceylan için "bataklık fazlaca görünmez olmu"”460diyerek !sa’nın bakı" açısının, 

yönetmenin bakı" açısı oldu!unu iddia etmi"tir.  =(5() 7&>0) 97#?,+0#/&0) !0#)

80#'/4/%/2)@0&0%)A!;(B)'()./+%/&)0#101)1(#(1;0#)?20#/&'0&);01)*/#)/&6(&)#$5$&$-)

5(;;() C#$56$2+$4$&$D) (&+(;;343&3) /''/() 0;%/,;/#EFG<) H/+%'01/) =#.#+' 1(#(1;0#/&/)

>(&+(&'3#(&-) I$#/) J/+90) K0!+(&L3&) 0,/) M*#$) K0!+(&) '(-) 10&'/6/!+0) !(:3+(&) */#)

#7:"#;(N'()D=(+'4+)4)'E4'5(+')#6&%&'#%,#3&2@+'5-'*(,7'#7#'(,(>)('4+)41(%'6;%2#"&%6#%'

#%,#3&,&2@+<' F#6&%' )#+#)34+,4+' 2#' 2@),#+/' ' 2#' )@%->7-2@+,#+/' "(0(%' *()+(%(0(' 74+#)'

46(2@+-0GH) 6"#$6$&() 80#'/4/) DI",&%6#' 94+?4)' .#2#33#' 6#' ?@)' -?' 6-+-7,#+' .#+(?' 5-'

5:2,4'"#%)(<'!,(>)(2('2:%434%'6#.#'?@)'4+)4),4+'@,-2@+'9(5('94,(2@+'5#%#'94%4,64/'"#%)('

@%,#+' ;04+(%64%' )#2646(,(2@+' #>#7#,#+HAJK,01+/&'01/) !(&3;3!+() ./+%/&) 0#101)

1(#(1;0#/&)*(13,3&'(&)!(:3+(&'3#3+'343&3)1(*$+)0;%/,)80)*$&$)'"4(+)*$+'$4$&$)'()

01+0%/,;/#<))

J$&$&) !(&3) 63#() /6;/6&() '() "+6() 6(8$&'$4$%$2) 80) 0+0,;/#%0&+0#/&)

97#?,?!+0) '0) '06;01+0'/4/%/2) 97#?,0) 1(#,3) B31(&+(#) '()%08>$;;$#<) O#&04/&) O89?)

P71B0) =#.#+' 1(#(1;0#/&/&) #?!(63&3) (&+(;;343) 6(5&0!/) "&$&) #$56(+) '04/,/%/&/&)

7&0%+/)*/#)6/%906/)"+(#(1)97#'?4?&?)*0+/#;%/,)80)*$)6(5&0'0&)!"+()B31(#(1)./+%'0)

1('3&) 1(#(1;0#/&) #$56(+) '04/,/%/&/&) "+'$4$&$) /''/() 0;%/,;/#<) A!#3>() !7&0;%0&/&)

1('3&) #$5$&'(1/) '04/,/%+0#0) !0#) 80#0%0%06/&/&) (&>(1) C!0;0#6/2+/1D) "+(#(1)

                                                
459 Eren, s. 73.  
460 Aslı Daldal, “Postmodern !klimler”, s.14.  
461 Senem Aytaç , “Film Mahkemesi: #klimler”, Empire, Mayıs 2008, s. 106. http://www.nbcfilm.com/iklimler/press-
empiremahkeme.pdf  (26 Mart 2010). 
462 Aytaç ve Yücel, s. 18.  
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!"#$%$!&"'"%$("%$)$*"!"+"&&",+$#-".#"'/012+3-',4+56%789:,+&,+;"%-"+<!"#$!%&'!"&(!)*+,$&

'#-& '#-& "#-& .*-/,0,& '!"& *1%& 2!-(!=/0/+ 6%,',8+ #,!9-%,-9.+ >$+ ,.,*9&,8"+ ?6'7-&,+

(7%7!-7.#7'@++

Filmde hem Bahar hem de Serap karakterini, her ne kadar erkek bakı! 
açısının izin verdi"i ölçüde yansıtıyor olsa da, inandırıcı kılabilmesi 
Ceylan'ın sinemamızda pek sık görülmeyen bir beceriye sahip 
oldu"unu kanıtlıyor. Ayrıca filmin Türk sinemasının en cesur ve en iyi 
sevi!me sahnelerinden birine sahip oldu"unu da ekleyelim465. 
&
Uygar !irin ise filmdeki kadın erkek ili"kilerini de#erlendirip “kontrol kimde?” 

sorusunu sormu", kontrolün kadınlarda oldu#unu iddia etmi" ve “A"rı'ya lapa lapa kar 

ya"arken, kadınlar ders alıyor, ö"reniyor ve ilerliyor, halbuki #sa'nın hayatı buz gibi 

kaskatı”466 yorumunda bulunmu"tur. Uygar !irin’in bu yorumundaki ilginç nokta 

kadınların ders alma vesilesinin erkeklerden tarafından u#radıkları haksızlıklar olarak 

ima edilmesidir. Ve "u soruyu sormak gerekti#ini dü"ünüyoruz: E#er #sa, Bahar’a 

verdi#i sözü tutup, onu #stanbul’a götürseydi o zaman Bahar’ın ö#renmesi ve ilerlemesi 

“bir ba"ka bahara” mı kalacaktı?  

56%789:,A!9!+ ?6'7-7!7!+ ":$+ .$8"%:$%+ 6%,',8+ :,>7!&7*7-7B+ CD'E.%$+ #$':+

&E.E?6'+ C"("+ CD'E!:$+ &$+ ;"%-"!+ #$-$%+ :6'7!7!7+ 6%&78F,+ "?"+ DB$#%$&"*"!"+

&E.E!E?6'7B2+ GE!8E+ :6'7!+ 8,&9!+ 8,',8#$'%$'"!+ "!,!&9'9)9+ 6%7H+ 6%-,-,:9+ &$*"%I+

56%789:,A!9!+ &,+ ($%"'##"*"+ C"("+ (7+ 8,',8#$'%$'"!+ “erkek bakı! açısının izin verdi"i 

ölçüde=+ ?,!:9#9%-,:9&9'2+ J6%,?9:9?%,+ 8,&9!+ 8,',8#$'%$'"!+ "!,!&9'9)9%9*9!+ ?,+ &,+

#7#,'%9*9!9!+ $'8$8+ (,89.9?%,+ :7!7%-,:9!9!I+ ;"%-"!+ )"!:"?$#F"+ (,*%,-&,+ #$-$%+

:6'7!%,'9!&,!+("'"+6%&7*7!7+&E.E!E?6'7B2++ 

Sonuç olarak #klimler’in, merkezinde erkek karakterin oldu#u ve eril bakı" 

açısıyla "ekillenmi" bir anlatıya sahip oldu#unu dü"ünüyoruz. Sözü edilen bu bakı" açısı 

ataerkil ve cinsiyetçi bir nitelikte olup, kadın karakterlerin varlıkları da bu ba#lamda 

erkeklere tabi kılınmı"tır.  

                                                
463 Övgü Gökçe,“Film Mahkemesi: $klimler”, Empire, Mayıs 2008, s. 107. http://www.nbcfilm.com/iklimler/press-
empiremahkeme.pdf  (26 Mart 2010). 
464 Emrah Kolukısa, “A"k $klimleri”, Radikal, 22 Ekim 2006.  
465  Kolukısa,  22 Ekim 2006. 
466 Uygar !irin, “A"kımıza Kı" Geldi”, DVD+ Dergisi, http://www.nbcfilm.com/iklimler/press_dvdarti.php  (02 
Mayıs 2010).  
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5. SONUÇ   

Sinemada erkek egemen söylemin olu!turulmasında bakı!ın gücünü ve 

yarattı"ı iktidarın etkisini inceledi"imiz bu çalı!mada, sinemada bakı! düzenlemelerinin 

cinsiyetle olan ili!kisini ortaya koyabilmek amacıyla bir yöntem önerisi geli!tirdik ve 

ba"ımsız Türk sinemasından seçti"imiz bir örnek olan, Nuri Bilge Ceylan’ın yönetti"i, 

2008 yılı yapımı Üç Maymun filmi üzerinde bu yöntemimizi uyguladık.  

Ba"ımsız Türk sinemasını ortaya çıkaran temel ko!ulların incelendi"i birinci 

bölümde Türk sinemasının 1980 sonrası u"radı"ı dönü!ümü inceleyerek, ba"ımsız 

sinemayı olu!turan dinamiklerin etkisini bu dönü!ümle nedenselle!tirdik. Bu dönü!üm 

dönemin ideolojik kültürel ve teknolojik geli!melerine ko!ut oldu"undan, her birinin 

üzerinde tek tek duruldu.  

12 Eylül 1980 askeri müdahalesi Türkiye’de birçok anlamda geri dönü!süz bir 

sosyo-kültürel da"ılmaya yol açmı!, bu da"ılmanın etkileri çok kısa bir süre içerisinde, 

kendini birçok alanda göstermi!tir. Sinemanın toplumsal hareketlili"e ayna olma 

potansiyeli ve oldukça gerçekçi bir biçimde bu hareketlili"i yansıtmaya uygun olan 

yapısı, 1980’ler Türkiye’sinin toplumsal yapısını bütün açıklı"ıyla yansıtmı!tır 

beyazperdeye. Sinemada bunun kar!ılıklarından biri, daralan kamusal alanın yerini 

bıraktı"ı bireycilik olgusu ve bunun en önemli sonucu olan birey öyküleridir. Bu dönem 

insanının kamusal alanda ya!adı"ı yenilgi ve içine dü!tü"ü yalnızlı"ı anlatan sinemasal 

anlatılarda “yitik birey” öyküleri ön plana çıkmaya ba!lamı!tır. Ömer Kavur bu durumu 

kendi filmlerinde ustalıkla aktarmayı ba!armı!; toplumsal tarihi, öne çıkardı"ı 

karakterlerin ki!isel tarihlerinde ba!arıyla yansıtmı! olan önemli yönetmenlerden biridir. 

Ali Habip Özgentürk’ün Su da Yanar (1986), Erden Kıral’ın Av Zamanı (1987), 

Memduh Ün’ün Bütün Kapılar Kapalıydı (1989) filmlerindeki ba!arılı karakter 

dramaturjileriyle, ki!isel tarihlerinde toplumsal tarihin yenilgi ve çöküntüsünü yansıtan 

bu bireyler, Türk sinemasının alı!ılmı! kahramanlarına benzememektedirler. 

Eylemlerinden çok eylemsizlikleri, arzuları, zaafları ve hayal kırıklıklarıyla anlatının 

merkezinde olmu!lar ve sinemada yeni bir karakter anlayı!ının geli!mesine öncü 

olmu!lardır. 1980’lerden günümüze geli!en birey anlatısının Türkiye’de ba"ımsız 

sinema için özel bir önemi oldu"unu dü!ünüyoruz. Bu da Nuri Bilge Ceylan, Semih 
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Kaplano!lu, Reha Erdem, Zeki Demirkubuz, Dervi" Zaim gibi yönetmenlerin 

filmlerinde rastladı!ımız, anlatı merkezine olaydan çok bireyin durumu ve iç dünyasını 

yerle"tiren sinema biçiminin yolunu açmı" olmasıdır.   

1980 sonrası Türk sinemasında görülen bir di!er önemli de!i"iklik, kadına olan 

yakla"ımdır. Kadını sinemasal anlatı içerisinde özne olarak konumlandırmaya çalı"an 

bu yakla"ımın en önemli özelli!i;  alı"ılmı"ın dı"ında bir bakı" geli"tirerek, kadını 

gerçekçi kılma çabasıdır. Ba"ta Atıf Yılmaz olmak üzere,  #erif Gören,  Bilge Olgaç,  

Yavuz Turgul gibi yönetmenlerin filmlerinde kar"ıla"tı!ımız bu kadın karakterlere; daha 

çok onların cinselli!ini ön planda tutan anlatılarda yer verilmi"tir. Bu da onları gerçekçi 

kılmak yerine parçalamı" ve onların algılanı"ını da parçalı hale getirmi"tir. Kadının 

özgürlü!ü ve var olma sorunu cinsel ya"amları üzerinden tartı"ıldı!ı için, sorunu 

kamusal alana ta"ıyan bir dil olu"turulamamı"tır.   

Bu dönemde kamusal alanda ya"anan karga"anın sinemaya yansıyan bir di!er 

boyutu da göç olgusunu konu alan filmler ve arabesk kültürdür. 1950’lilerle ba"layan iç 

göç, yerini bu kez dı" göçe bırakmı"tır ancak bu kez göçün yarattı!ı bireysel ve 

toplumsal psikoloji ba"ka bir yapıya bürünmü", bu yapı da kendini arabesk bir söylemle 

temsil etmi"tir. Göçün yarattı!ı toplumsal karma"a, kent-ta"ra ayrımını keskinle"tirmi", 

arabesk kültür tam da bu keskinli!i ve yarılmayı temsil eden bir söyleme bürünmü"tür. 

Arabesk kültür ve sinemada arabesk ö!eler 1990 sonrası Türk sinemasında yeni 

biçimlere bürünmü", söylemi modernle"se de tutucu ve gerici niteli!i devam etmi"tir. 

Göç olgusu ise günümüz film anlatılarında daha naif ve farklı bir yakla"ımla varlı!ını 

sürdürmektedir. Göç etmi" karakterlerin kentte ya"adı!ı yabancıla"ma ve yalnızlı!ı 

anlatan, naif bir sinema dili ve karakter anlatısına sahip olan bu filmler, ta"ra-kent 

ili"kisini farklı bir anlayı"la ele almı"tır. Nuri Bilge Ceylan’ın Kasaba, Mayıs Sıkıntısı, 

Uzak filmleri buna örnektir.  

Türkiye’de hareketli görüntünün de!i"en seyir ve üretim biçimine dair en 

önemli kırılmalardan biri 1980’li yıllarda gündeme gelen televizyon ve video olgusudur. 

Bu olguları Esen’in vurguladı!ı gibi küresel geli"melerin zorunlu bir sonucu olarak da 

yorumlayabiliriz aynı zamanda. Önce TRT yayınları, ardından özel televizyon kanalları 

ve bununla birlikte geli"en video kültürüyle birlikte Türkiye’de seyirci-sinema ili"kisi 
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oldukça de!i"mi"tir. Seyirci hem ekonomik hem kültürel nedenlerden dolayı televizyon 

ve videoyu, sinemaya tercih etmi"tir.  Her teknolojik yenilik,  beraberinde kültürel bir 

"ekillenmeyi de getirdi!inden televizyon ve video olgusu Türk seyircisinin kültürel 

dönü"ümünde aktif rol oynamı", kayna!ı olan batı kültürünün hızla yayılmasına neden 

olmu"tur.   

1980’lerin neo-liberal politikaları; sinema filmlerinin üretim, da!ıtım ve 

gösterim politikalarında da büyük de!i"ikliklere sebep olmu", yapılan yasal 

düzenlemelerle Batı kültürünün sinemadaki temsilcisi olan Hollywood sinemasının 

ülkemiz sinemasında etkin olmasının yolu açılmı"tır. Bu de!i"ikliklerin sonucu olarak 

Türk sinemasının daralan yapım ko"ullarını iyile"tirmek adına bazı düzenlemelere 

gidilmesi zorunlu hale gelmi"tir. Bu düzenlemelerin en önemlileri devletin sinemaya 

olan deste!idir.  Kültür Bakanlı!ı’nın sinema projelerine deste!i bu dönemde ba"lamı" 

ve halen devam eden düzenlemelerden biridir. Türkiye’deki ba!ımsız sinemanın en 

önemli kaynaklardan biri Eurimages’a üye olmamız ve yurt içi-yurt dı"ı film 

festivallerine te"vik ve katılım oranında sa!lanan artı" da bu dönemde sözü edilen di!er 

önemli geli"melerdir. Eurimages ve film festivallerinin,  ba!ımsız Türk sinemasını 

ayakta tutan iki ana damar oldu!unu dü"ünüyoruz.  

Ba!ımsız Türk sineması tartı"maları 1990’lı yıllardan itibaren ba"lamı" ve 

yukarıda sözü edilen tarihin bir sonucu olarak Türk sinemasında ba"layan yeni bir 

hareketi kavramsalla"tırma çabalarını içermektedir. “Yönetmen Sineması”, “Alüvyonik 

sinema”, “Post-Ye"ilçam”, “Yeni Türk Sineması” gibi kavramsalla"tırmalar içinde de 

ele alınan bu hareketin “ba!ımsızlık” niteli!ini, Ala Sivas’ın çalı"masından hareketle; 

endüstriyel ba!ımsızlık, anlatımsal ba!ımsızlık, seyretme ili"kisi açısından ba!ımsızlık 

ve ideolojik ba!ımsızlık ba"lıklarında inceledik. Ba"ta Nuri Bilge Ceylan, Zeki 

Demirkubuz, Dervi" Zaim olmak üzere Semih Kaplano!lu, Ye"im Ustao!lu, Reha 

Erdem gibi yönetmenleri de dahil edebilece!imiz ba!ımsız sinemacılar, geleneksel 

yapım olanaklarının sınırlarını zorlamı" ve bu anlamda yeni bir yapımcılık anlayı"ının 

tartı"ılmasına olanak sa!lamı"lardır. Ayrıca geleneksel anlatı kalıplarının dı"ına 

çıkararak,  sinemasal anlatılarını özgün söylemleriyle kurdukları için kendilerine has bir 

sinema diline sahip olmu"lardır. Bu dil, popüler sinemanın tersine seyircinin 



 232 

niceli!inden çok “niteli!i”yle ilgilendi!inden, seyretme ili"kisi anlamında da bir 

ba!ımsızlı!ı zorunlu kılmı"tır. Popüler sinemanın “anlatının herkesçe anla"ılmasını ve 

kabul görmesini hedefleyen” ve buna paralel olarak filmin gi"e ba"arısını ön planda 

tutan yakla"ımı yerine; kendi sinema kaygılarından vazgeçmeden film yapmaya özen 

göstermi" ve bu anlamda gi"e kaygısını ikinci planda tutmu"lardır. Bunun yanı sıra 

gerekti!inde resmi ideolojiyle barı"ık olma kaygısı gütmemi", film anlatılarının temsil 

etti!i ideolojik anlamı sansürlememi"lerdir. Bütün bu nedenlerden dolayı ba!ımsız Türk 

sinemasının, birçok anlamda sinemamızda oldukça önemli bir yerde durdu!unu ve 

ilerici bir söylem geli"tirdi!ini dü"ünüyoruz.  

Çalı"manın “Sinemasal Anlatının Bile"enleri Açısından Temel Kavramların 

Ortaya Konması: Toplumsal Cinsiyet, Söylem ve Bakı"” ba"lıklı ikinci bölümünde ise 

önce toplumsal cinsiyet kavramını ele aldık ve Türk sinemasının toplumsal cinsiyet 

ba!lamında kadına nasıl yakla"tı!ını inceledik. Toplumsal cinsiyet, bireyleri biyolojik 

temelli bazı pratiklerden yola çıkarak toplumsal pratiklerle sınıflandırmakta ve bu 

sınıflandırmalar içerisinde kadın ve erke!e belirli toplumsal cinsiyet rolleri biçmektedir. 

Söz konusu toplumsal cinsiyet rolleri kadını ev ve ev içiyle ili"kilendirirken, erkekleri 

ise gerek evde, gerek dı"arıda iktidarla ili"kili alanlar üzerinden tanımlamaktadır. Türk 

sinemasında toplumsal cinsiyet rollerinin sunumuna bakıldı!ında kadının en çok 

annelik, ev kadınlı!ı gibi rollerle temsil edildi!i görülebilir. Bununla birlikte anlatının 

içeri!ine göre bu roller iyi anne, kötü anne, iffetli kadın, iffetsiz kadın gibi belirli 

kalıplar üzerinden biçim de!i"tirebilmektedir. Abisel’in kadınlara ve a"ka dair bir tür 

olarak tanımladı!ı melodramda kadının sunumunun, toplumsal cinsiyet rolleri 

ba!lamında özellikle incelenmesi gerekti!ini dü"ündü!ümüzden ayrı bir ba"lık 

içerisinde ele aldık. Mekânsal ve anlatısal ba!lamda ev içini merkezine alan melodram 

sinemasının kadını genellikle ev içindeki annelik rolüyle ele aldı!ını, kadının 

bireyselli!ine anlatıda yer verilmeyip,  kocası ve çocuklarına yakla"ımı üzerinden “iyi” 

ya da “fedakâr anne”, tersi durumlarda da “kötü anne” ve “vurdumduymaz anne” gibi 

kalıplar üzerinden sunuldu!unu gördük. Melodram sineması bu yönüyle aileyi 

kutsamakta ve kadını ancak bunun özverili bir parçası oldu!u takdirde “kutsal” 

saymaktadır. Kadın bu özverisinden az da olsa sıyrılıp kendine yo!unla"tı!ında, anlatı 

onun günahkar ilan edilmesi yönünde nedenselle"tirilmektedir. Melodram sineması 
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etkisini yitirmi! ya da modern bir söyleme bürünmü! olsa da günümüzde birçok Türk 

filminde kadının melodramik ö"elerle sunuldu"unu dü!ünüyoruz.  

Toplumsal Cinsiyet ba!lı"ının hemen ardından sinemasal anlatı ve söylemin 

ö"elerini tek tek ele aldık. Sinemasal anlatı ve söylem ba!lı"ında tartı!tı"ımız ba!lık ve 

inceledi"imiz kavramların birço"u edebiyat kökenli oldu"undan bu kavramların önce 

edebiyattaki kar!ılıklarına, ardından filmsel kar!ılıklarına yer verdik. #lk ba!lıkta 

sinemasal anlatıda anlatıcının kullanımını inceledik. Bordweell, Chatman ve 

Todorov’un görü!lerine yer vererek sinemasal anlatıda anlatıcının varlı"ının neye 

kar!ılık geldi"ini bulmaya çalı!tık. Chatman, edebi anlatıda varlı"ını kolaylıkla 

hissettiren anlatıcının, sinemasal anlatıda tanımlanmasının kolay olmadı"ını belirtmi! ve 

bunun en önemli nedeni olarak sinemanın kendine has görsel-i!itsel (görüntü ve ses) 

yapısını sebep göstermi!tir. Ona göre sinemada anlatıcı sadece karakterler de"ildir. Her 

türlü görsel i!itsel ö"e anlatıcı konumunu üstlenebilir. Bordwell de Chatman’a hak 

vermi! ve sinemasal anlatıcının edebi anlatıcıya çok daha görünmez ve sessiz oldu"unu 

vurgulamı!tır. Bordwell’in bu yorumuyla, sinemanın oldukça karma!ık olan görsel-

i!itsel yapısının, sinemasal anlatıcıyı bu ö"elerin arkasında saklamaya olanak 

sa"ladı"ını kast etti"ini dü!ünüyoruz. Bordwell bu anlatıcıyı “hayalet usta” olarak 

tanımlamı!tır. Buckland ise sinemadaki anlatıcı için “orkestra !efi” tanımını kullanmı!, 

tıpkı bir orkestra !efi gibi filmdeki bütün ö"eleri düzenledi"ini iddia etmi!tir.  

Buckland, Bordwell ve Chatman’ın söz etti"i özelliklerin tümünü barındıran ki!i 

yönetmen oldu"undan biz de sözü edilen bu anlatıcının sinemasal anlatıda yönetmene 

kar!ılık geldi"ini dü!ünüyoruz. Yönetmen dilerse anlatıyı aktarma görevini sinemasal 

evrene ait olan ya da olmayan bir karaktere devredebilece"i gibi dilerse de sinemasal 

söylemin bile!enleri yoluyla kendisi üstelenir ve böylece kendini görünmez kılar.  

Dilerse de hem kendi kullanıp hem de zaman zaman karakterlere devreder ki sinemada 

anlatıcının en sık kullanım !ekli budur. Anlatıcının sinemasal anlatı için ta!ıdı"ı en 

büyük önem, bakı! açısı ve odaklanmanın ona ait olması, seyircinin film kar!ısındaki 

hem zihinsel hem de duygusal konumunu anlatıcının belirlemesidir. Casettti’nin 

sinema-seyir deneyimine ili!kin yaptı"ı çalı!malar, anlatı özde!le!meyi tetikleyecek bir 

yapıyı barındırmasa bile, seyircinin anlatıda özde!le!ecek birini aradı"ını ve filmi bu 

motivasyonla izledi"ini ortaya koymu!tur. Dolayısıyla Casetti’nin bu yorumuna 
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dayanarak özde!le!me konusunda zaten yeterli motivasyonu olan seyircinin,  bakı! açısı 

sahibi karakterle özde!le!mesinin çok daha kolay olaca"ını dü!ünüyoruz. Çünkü bakı! 

sahibi karakter, bakı!ın gücünün kendisine sundu"u iktidarı sadece anlatıdaki di"er 

karakterler üzerinde de"il seyirci üzerinde de kurar, anlatıya rehberlik etti"i için 

seyirciyi kendisine “minnettar” kılar. Seyirci ona inanır ve onun bakı!ına “itaat eder”. 

Bu anlamda bakı! açısı sahibi karakter oldukça önem ta!ımaktadır. Bakı! açısı filmde 

hem fiziksel hem de zihinsel bir anlama kar!ılık gelmektedir. Fiziksel anlamda bakı! 

açısı çekimi (P.O.V.), karakterin bakı!ını fiziki anlamda üstlenen bir konuma kar!ılık 

gelirken, zihinsel bakı! açısı ise kameranın izleyiciye aktardıklarının, orada olmasa bile 

bir karakterin bakı! açısını temsil etti"ini izleyiciye sezdirmektir. Seyirci kameranın 

gösterdi"inin, bakı! açısı sahibi karakterin fiziksel bakı! açısını temsil etmedi"ini bilir, 

ama aynı zamanda gördüklerinin o karakterin zihinsel bakı! açısına ait oldu"unu da 

sezer. Bakı! açısıyla ili!kili bir di"er kavram olan odaklanma ise film çalı!maları 

içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olup, bakı! açısına göre çok daha derinlikli bir 

durumu ifade eder. Edebiyat alanında Genette tarafından kavramsalla!tırılan 

“odaklanma”, sinemada Jost tarafından, seyirciyle anlatının odak noktası arasındaki 

ili!kinin kim tarafından ve nasıl kuruldu"unu tanımlamak için kavramsalla!tırılmı!tır. 

Jost, bu do"rultuda sinemada odaklanma kavramını 3 farklı kipte incelemi!tir. Bunlar 

“dı!sal odaklanma”, “içsel odaklanma” ve “seyircisel odaklanma”dır. Dı!sal odaklanma 

öznel yorumlara en az yer verildi"i odaklanma biçimidir. Bu odaklanma biçiminde 

kamera sadece “görüneni” yansıtma görevi yapar. Karakterlerin ne bildi"i ya da ne 

dü!ündü"ü ima edilmez ya da anlatılmaz. Herhangi bir karaktere ait olmayan bir 

odaklanma söz konusu oldu"u için, yönetmen dı!ında hiçbir karakterin öznel yorumu 

söz konusu de"ildir. Kısacası odaklanma anlatı evreninin dı!ında bir karaktere ait 

oldu"undan dolayı bu odaklanmayı dı!sal odaklanma olarak adlandırırız. #çsel 

Odaklanma ise dı!sal odaklanmanın tersi bir biçimde odaklanmanın anlatı evreni 

içindeki karakterlerden birine ait oldu"u durumlar için söz konusudur. #çsel odaklanma, 

sık sık bakı! açısı çekimleriyle kendini belli eden ve bu anlamda öznelli"e dayalı bir 

anlatım biçimidir. E"er seyirci filmde bir olayı ya da durumu tek bir karakterin 

oda"ından izliyor ise o zaman onun içsel oda"ı söz konusu demektir.  Sinemada 

odaklanmanın son türü olan seyircisel odaklanmada ise dı!sal odaklanmaya benzer bir 

durum söz konusudur: Karakterlerin öznel yorumları ve odaklanmaları devre dı!ı 
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bırakılır ancak en önemli fark,  karakter ve seyircinin konumunun birbirine e!it 

olmamasıdır. Dı!sal odaklanmada anlatıya ili!kin bilgisi karakterin bildikleriyle 

sınırlanan seyirci bu kez karakterden daha fazla bilgi sahibidir, hatta ço"u kez 

karakterin ba!ına gelecekleri de bilir. Bu yönüyle anlatı evreninin içerisindeki 

karakterlerden çok, seyirci bilgi sahibi oldu"undan, bu odaklanma biçimi seyirciseldir. 

Odaklanma, anlatı ile seyirci arasındaki mesafeyi belirleyen bir kavram oldu"undan 

oldukça önemlidir. Seyirciye anlatı kimlerin oda"ından sunulursa,  o karakterle 

özde!le!me olasılı"ı artar ve bir süre sonra seyirci de o karakterin oda"ından bakıp 

de"erlendirmeye ba!lar.  Bu nedenle yönetmenin anlatıyı kimin oda"ından sunaca"ına 

karar vermesi hayati bir önem ta!ımaktadır. Çünkü izleyici odaklanan karakterle 

özde!le!ece"i için, mantıklı bulmasa bile duygusal anlamda ondan yanadır ve haklılık 

payını sezgisel bir biçimde de olsa ona verir. Sinemada erkek egemen söylemin 

olu!turulmasında, odaklanmanın bu yönlü kullanımına sık rastlanmaktadır. Anlatının 

merkezinde olan olgu da olaya erkek karakterlerin oda"ından yer verilmekte, bu 

nedenle söz konusu olay ya da olguyla ilgili haklılık payı da erkeklere ait olarak 

yapılandırılmaktadır. Odaklanma bu yönüyle sinemasal anlatı ve söylem 

çözümlemesinde bize önemli ipuçları sunabilecek bir ö"e olup, Üç Maymun filminde 

odaklanmanın kimin üzerinden yapılandırıldı"ı ayrıntılı olarak incelenmi!tir.  

Tıpkı odaklanma gibi edebiyat kökenli olan ve Genette tarafından 

kavramsalla!tırılan söylem kelimesinin, sinemasal kar!ılı"ını bulmak adına Chatman’ın 

görü!lerinden yola çıktık ve bu konuda yapılmı! çalı!malara yer verdik. Chatman’ın 

tanımıdan yola çıkarak en basit ve anla!ılır haliyle; öyküyü anlatının “ne”si, söylemi ise 

“nasıl”ı olarak ele aldık ve sinemasal anlatının “nasıl”ına kar!ılık gelen ö"eleri; kamera 

hareketleri ve plan seçimleri, film tonunun olu!turulması açısından aydınlatma ve renk, 

ses, son olarak da kurgu ba!lı"ında ele aldık.  Söz konusu sinemasal söylem ö"elerinin 

hem teknik,  hem estetik,  hem de anlatısal i!levleri vardır ve söylemin her üç i!levi de 

kendisinde barındırarak anlatıyı tamamlaması beklenir. Metz’in çalı!malarından hareket 

ederek söylemin, öyküyü anlatısalla!tırdı"ını iddia etmek de mümkündür.  

Sinemasal söylem ö"esi olarak inceledi"imiz ilk ba!lık olan kamera 

hareketleri, bir anlatıda yer alan karakterler ya da nesnelerin, devinimlerinin ya da 
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devinimsizliklerinin hangi biçimde sunulaca!ıyla ilgili söylemsel bir anlam üstlenirler. 

Bir yönetmen zaman-mekân ili"kisini gözeterek karar verdi!i kamera hareketlerinde 

izleyicinin üzerinde yaratmak istedi!i etkiye ba!lı olarak kamera hareketleriyle ilgili 

düzenlemesini yapar. Örne!in anlatıda karakterin öznelli!ini ön plana çıkarmak 

istedi!inde, öznel kamera kullanımı yoluyla kamera hareketlerini karakterle e"le"tirir ve 

bu yolla yapılan her kamera hareketi karakterin davranı" yönünü ve büyüklü!ünü 

anlatan söylemsel bir ö!e olur. Ya da anlatının ilgili sahnesindeki durumu ön plana 

çıkarmak istedi!inde kamera hareketine kısıtlama getirip, ba"ka bir deyi"le o anı 

durdurup, seyirciyi çerçevenin içine çeker. Kısacası kamera hareketi, yönetmenin 

diledi!i zaman-mekân tasarrufunda,  anlatıyı devinim bakımından biçimlendirmesine 

yarayan önemli bir söylem ö!esidir.  

Plan seçimleri de bu anlamda kamera hareketleriyle birlikte kullanılan, çerçeve 

içindeki nesne ya da karaktere yönetmenin diledi!i gibi vurgu yapmasını sa!layan bir 

araçtır. Çünkü seyircin gördükleri, yönetmenin gösterdikleri kadardır. Yönetmen, 

seyircinin dikkatini bir bütünün ufak bir ayrıntısına yöneltmek istedi!inde plan seçimi 

yoluyla o ayrıntıyı bütünden soyutlayıp özel bir vurgu yapar ve seyircinin ilgisi o 

vurguya yönelir. Gündelik hayatta gözün algı alı"kanlıklarında bulunmayan biçimler, 

plan seçimleri yoluyla objektifin algısı üzerinden sunulabilir. Plan seçimlerinin, bir 

filmde erkek egemen söylemin olu"turmasında oynadı!ı en büyük rol dikiz etkisi 

yaratan planlardır. Kameranın üst açısıyla da desteklenen bu planlarda objektifin 

konumu üst açıdan erke!in öznelinden kadına do!ru yönelir, bu yolla kadın karakter 

erkek karakterin dikizine maruz bırakılır. Eril bakı" yoluyla gerçekle"en eril hazzın 

olu"turulmasındaki teknik “mucize” bu "ekilde gerçekle"ir. Birçok sinema filminde 

kameranın plan ve mesafe seçiminin böyle bir tercih do!rultusunda kadına 

yöneltildi!ini ve Mulvey’in de belirtti!i gibi kadının hem kameranın, hem öykü içindeki 

karakterin, hem de sinema salonundaki seyircinin bakı"ının nesnesi haline geldi!ini 

söylemek mümkündür.  

Söylem ö!elerinden aydınlatma ve renk, film tonunun olu"turulması açısından 

öneme sahiptirler. Bir sinema filminde genelde iki tür aydınlatma biçimine gidilir: 

Do!al aydınlatma ve dramatik aydınlatma. Do!al aydınlatma çerçeve içindeki 



 237 

görüntünün gerçekli!ini sa!lamaya yarayan bir söylem görevi üstlenirken, dramatik 

aydınlatma sahneye yönetmenin istedi!i özel anlamı katar ve anlatıyı biçimlendirir.  

Renk de aydınlatma gibi hem gerçeklik izlenimini güçlendiren, hem de gerekti!inde 

dramatik anlam yaratan bir söylem ö!esidir. Renk üzerine yapılan çalı"malar belirli 

renklerin, insan psikolojisinde belirli kar"ılıkları oldu!unu ortaya koymu"tur. Yönetmen 

de kimi kez bu kabul görmü" renk anlamlarını kullandı!ı gibi, dilerse de renkleri belirli 

bir tutarlılık ve tekrar içerisinde, yeni anlamlara büründürebilir. Böylece aydınlatma ve 

renk ö!eleri filmin tonunu olu"turup, anlatının anlamını güçlendiren bir söylemsel 

ö!eye dönü"ürler. Kimi kez de söylemin öykünün önüne geçti!ini, öykünün anlamının 

söz konusu renkle simgelendi!ine rastlamak mümkündür. Özellikle ça!da" anlatıda olay 

ve olay örgüsünden çok öne çıkan durum ve karakter anlatılarında, görüntüye olan 

katkısı bakımından film tonunun estetik ve söylemsel anlamda gitgide önem kazanan bir 

ö!e oldu!unu söyleyebiliriz.   

Yukarıda açıklanan görsel söylem ö!elerinin yanı sıra sinemasal söylemin bir 

di!er önemli ö!esi de i"itsel ö!eleri temsil etmesi bakımından sestir. Ses, seyirci algısını 

görüntü kadar etkileyen ve bazen de ustalıklı bir kullanımla görüntünün önüne geçip 

ba"lı ba"ına dramatik etki yaratabilen bir söylem ö!esidir. Sinemasal söylem içerisinde 

sesin kullanımını iki "ekilde açıklayabiliriz. Bunlardan ilki (diegetic olan) öyküsel 

sesler,  di!eri ise (diegetic olmayan) öyküsel olmayan seslerdir. Öyküsel sesler öykü 

evrenine ait olan tüm seslere verilen isimdir. Öyküsel olmayan sesler ise anlatı evrenine 

ait olmayan ve yönetmenin müdahalesiyle anlatıya eklenmi" olan seslerdir. Film 

çalı"maları içerisinde ses üzerine yapılan çalı"malarda eksikli!i en çok vurgulanan "ey, 

sesin sadece görüntüyü tamamlayan bir ö!e olarak algılanması ve bu biçimde 

de!erlendirilmesidir. Birçok kuramcı bu yakla"ımın eksikli!ini dile getirmi"tir. Çünkü 

ses, görüntüden ba!ımsız bir söylem ö!esidir ve ancak onun bu gücünün farkında 

olundu!u takdirde hem estetiksel hem de söylemsel ba!lamda etkili bir biçimde 

kullanılabilir. Ça!da" sinema kuramcıları sesin yarattı!ı öznellik ve estetik biçim 

üzerine yo!unla"mı"lar ve buna dikkat çekmi"lerdir. Zizek’in, Chion’un 

kavramsalla"tırmasından yararlanarak kullandı!ı “rendu” kavramı bu anlamda 

verilebilecek önemli bir örnektir. Gerçekli!in imgesel ya da simgesel yolların dı"ında 

kendi öznelli!iyle anlatılmasını ifade eden bu kavram, sesin sinemasal söyleme kattı!ı 
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gücü vurgulaması bakımından önemlidir. Sinema, söylem ö!elerinin yeni kullanım 

olanaklarını ke"fetti!i ölçüde, bir söylem ö!esi olarak sesin gücünün anla"ılaca!ını ve 

anlatıma katkısının artaca!ını dü"ünüyoruz.  

Söylem ö!elerinin son ba"lı!ında inceledi!imiz kurgu, tüm söylem ö!elerini 

birle"tiren bir i"lev görmesinden dolayı özel bir yere sahiptir. Çe"itli söylem ö!eleriyle 

anlatısalla"tırılmı" olan sinemasal anlatı parçaları,  kurgu yoluyla birle"tirilir ve tek bir 

anlatı elde edilir. Bu yönüyle kurgu tüm söylem ö!elerini düzenleyen bir konumdadır.  

Bir filmde kurgu i"levsel anlamda iki boyutta incelenir: Biri süreklilik kurgusu di!eri 

ise bütüncül kurgudur. Süreklilik kurgusu filmin daha çok teknik boyutuyla ilgili bir 

i"lev olup, adından da anla"ılaca!ı üzere filme süreklilik kazandırır. Bütüncül kurgu ise 

kurgunun daha çok anlam bütünlü!ünü olu"turma i"leviyle ilgilidir. Bütüncül kurgu 

ça!da" sinema için anlatıya yeni bir anlam katması bakımından da oldukça önemlidir.  

Vertov, Eisenstein ve Pudovkin, Sokolov gibi sinemacıların yaptı!ı çalı"malar, 

kurgunun bu yönüne özellikle dikkat çekilmesini sa!lamı"tır. Gerçek zaman ile filmsel 

zaman arasındaki dengeyi kurması açısından oldukça önemli bir i"lev gören kurgu, aynı 

zamanda filmsel zamanın ritmini olu"turdu!u için hayati bir öneme sahiptir.  Çünkü her 

sahnenin kendi içerisinde sahip oldu!u ritm, kurgu yoluyla tek bir anlatı ritmine 

dönü"türülür ki bu da kurgunun sahip oldu!u önemi vurgulamaktadır.  

Sinemasal anlatı ve söylemin bile"enlerinin incelenmesinin ardından, sinemasal 

anlatı ve söylem yoluyla bakı"ın nasıl düzenlendi!ini inceledik. Sinemada bakı" olgusu 

ve bakı" yoluyla gerçekle"en cinsiyet düzenlemelerini, Laura Mulvey’in Visual 

Pleasure and Narrative Cinema (Görsel Haz ve Anlatı Sineması) ba"lıklı makalesinde 

kullandı!ı temel kavramlardan yola çıkarak de!erlendirdik. Mulvey, sinemanın yapısı 

gere!i skopofilik bir nitelik ve gözetleme eyleminin geli"mesine uygun bir zemin 

ta"ıdı!ını, bakı" yoluyla gerçekle"en gözetlemenin sapkın bir niteli!e bürünerek 

narsisistik bir nitelik ta"ıdı!ını iddia etmi"tir. Bunu da Lacan’ın “ayna evresi” teorisiyle 

ili"kilendirmi"tir. Ona göre çocuklu!umuzun aynasında ötekiyle kurdu!umuz ili"ki, 

sinema perdesindeki imgeyle kurdu!umuz ili"kiye benzemekte ve ikisinin de temelinde 

özde"le"me arzusu yatmaktadır. Özde"le"me konusunda çalı"malar yapan Metz ve 

Baudry de sinemanın seyircinin özde"le"mesine hizmet eden bir yapısı oldu!unu dile 
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getirmi!lerdir. Onların bakı! konusunda en önemli katkıları, bakı! yoluyla geli!en 

seyirci öznelli"ini irdelemek olmu!tur. Mulvey, özde!le!me konusunda Metz ve 

Baudry’le hem fikirdir ancak o “patriarkal bilinçdı!ı” kavramıyla özde!le!meyi 

sa"layan bakı!ın eril bir kimlik ta!ıdı"ını ve beraberinde eril hazzı getirdi"ini iddia eder.  

Mulvey, bakı!ın ta!ıdı"ı eril niteli"i sinemanın anlatısal özelliklerinden yola çıkarak 

açıklamı!tır. Ona göre sinemada kamera, erke"in hem optik bakı! açısını hem de 

libidinal bakı! açısını sunar. Bu nedenle Metz ve Baudry’nin de iddia etti"i gibi bakı! 

temelli özde!le!me, eril bakı!la özde!le!me anlamına gelir. Eril bakı!la özde!le!en 

izleyici sinemadaki kadın karakteri bakı!ın nesnesi haline getirir. Mulvey, kadını 

nesnesi haline getiren bakı!ın dikizci ve narsisistik bir yapıya sahip oldu"unu ve bunun 

da “görme arzusu” yarattı"ını vurgular. Ancak kadını bakı!ının nesnesi haline getiren 

eril iktidarı bekleyen bir tehlike vardır ki bu da kadının fiziksel özelli"i olan “penis 

yoksunlu"u”nun eril iktidar için i"di! edilme korkusu yaratmasıdır. Mulvey’e göre bu 

tehlike iki yolla bertaraf edilir. #lkinde önce kadın cezalandırılır ve de"ersizle!tirilir 

ardından da erkek karakter tarafından affedilip kurtarılır, böylece tehlike giderilir ve eril 

iktidar onarılır. #kincisinde ise kadın feti!istik nesne durumuna konulur: Güzelli"i ve 

ba! döndürücülü"üyle erke"in feti!istik nesnesi olur ve yarattı"ı endi!e giderilir.  

Mulvey’in sözünü etti"i tüm bu düzenlemeler sinemasal anlatı ve söylem yoluyla 

gerçekle!tirilir. Kadına yönelen dikizci bakı! sinemasal söylem yoluyla düzenlenir, 

i"di! edilme tehlikesi ise anlatısal teknikler üzerinden çözülür ve kadın sinemasal anlatı 

içerisinde feti! haline getirilen ya da suçlu ilan edilip erkek tarafından affedilen bir 

nesne konumuna getirilir. Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı bakı!ın kadını nasıl 

nesne haline getirdi"ini ortaya koymak amacıyla, filmin anlatı ve söylem 

çözümlemesine dayalı bir yöntem geli!tirdik ve bunu örneklendirdik  

Üçüncü bölümde yöntemimizi Üç Maymun filmi üzerinde uyguladık. 2008 yılı 

yapımı bu film, ba"ımsız sinemanın öncü yönetmenlerinden biri olarak sayabilece"imiz 

Nuri Bilge Ceylan tarafından yönetilmi!tir. Bölümün ba!ında Nuri Bilge Ceylan’ın öz 

ya!am öyküsünü ve Türk sinemasındaki konumunu inceledik. Nuri Bilge Ceylan, ilk 

kısa filmi olan Koza’yı çekti"i 1995 yılından beri gerek yurt içi gerekse de yurt dı!ında 

adından sıkça söz ettiren ve önemli ba!arılara imza atmı! bir yönetmendir. Minimalist 

anlatım biçimi, film yapım anlayı!ı, kendine özgü sinema dili ve filmlerinin ça"da! 
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anlatı özellikleri açısından ta!ıdı"ı tutarlılık ba"lamında ba"ımsız sinemanın öncü 

yönetmenlerinden biridir. Yurt içinde ve yurt dı!ında düzenlenen birçok film 

festivalinde hatırı sayılır ba!arılara imza atmı! ve ba"ımsız Türk sinemasının geli!mesi 

ve yurt dı!ında tanınması anlamında önemli katkılar sa"lamı!tır. Di"er taraftan 

filmlerindeki ça"da! anlatı özellikleri birçok akademik ara!tırmaya konu olmu!tur. 

Deleuze’ün “kristal öyküleme” kavramı,  Kracauer’in “basit anlatı” kuramı, Suner’in 

önerdi"i “açık imge”, Robert Stam ve çalı!ma arkada!larının önerdi"i                        

“öz-dü!ünümsellik” kavramları üzerinden filmleri incelenmi! ve sineması hakkında 

çe!itli kitaplar basılmı!tır. Bütün bunlar, yöntemimizi Ceylan’a ait bir film üzerinden 

uyguluyor olmamızı daha da nedenselle!tirmektedir. Türk sinemasında gerek yapım, 

gerek anlatım, gerekse de estetiksel ba"lamda ilerici bir söylem üretmi! olan ba"ımsız 

sinemanın öncü yönetmenlerinden Ceylan’ın, kadına bakı! konusunda nasıl bir söylem 

üretti"ini ve durdu"u noktayı oldukça önemli görüyoruz.  

Nuri Bilge Ceylan’ın Üç Maymun filmini, tartı!tı"ımız kuramsal zemin ve 

ortaya koydu"umuz temel kavramlar do"rultusunda anlatı ve söylem ba"lamında, bakı! 

olgusu üzerinden de"erlendirdik. Bunun için filmi önce öyküsel, ardından söylemsel 

ba"lamda inceledik. Filmi öyküsel ba"lamda çözümlerken ça"da! anlatı özellikleri 

açısından de"erlendirdik ve anlatının merkezinde hangi olguların yer aldı"ını belirledik. 

Ardından filmin tek kadın karakteri olan Hacer’in öyküsel ba"lamda nasıl ele 

alındı"ını, anlatının neresinde konumlandırıldı"ını inceledik. Öykü çözümlemesinin 

ardından sinemasal söylem çözümlemesi ba!lı"ında filmin söylemsel ö"elerini inceledik 

ve bu söylem ö"elerinin anlatıya olan katkısını örneklendirdik. Her bir söylem ö"esini 

inceledi"imiz ba!lıkta, ilgili söylem ö"esinin kadına olan bakı!ın yapılandırılması 

konusunda nasıl bir etkisi oldu"u üzerinde tek tek durduk. Yöntemimizin esas iddiası 

olan sinemasal anlatı ve söylemin erkek egemen bakı!la olan ili!kisini sorgulamak için 

iki temel sorudan yola çıktık: 

• Üç Maymun’un filmsel anlatısında öyküsel ba"lamda bakı! sahibi olan kimdir 

ve anlatı kimin/kimlerin odaklanmasıyla sunuluyor? 

• Üç Maymun filminin sinemasal söyleminde sinematografik ba"lamda bakı! 

sahibi olarak kime yer verilmi!tir? Bakı! kim tarafından, kime yönelmektedir?  
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Birinci soruyu cevaplandırmak için yaptı!ımız öykü çözümlemesinden yola 

çıktık ve aldı!ımız cevaplar do!rultusunda, filmde öyküsel ba!lamda erkek egemen 

bakı"ın nasıl yapılandırıldı!ını ortaya koyduk. #kinci sorunun cevabını almak için ise 

filmi ba"tan sona, plan plan çözümledik ve “bakan kim?”, “bakılan kim?” sorularına 

aldı!ımız cevaplar do!rultusunda sinematografik ba!lamda bakı" düzenlemelerinin 

nasıl yapılandırıldı!ını ortaya koyduk ve bu düzenlemenin erkek egemen söylemle olan 

ili"kisini sorguladık. Vardı!ımız sonuçlar a"a!ıdaki gibidir:  

• Üç Maymun filminde öykünün merkezinde yer alan temel olgu/sorun 

kadın karakter Hacer’in arzusudur.  Filmin öyküsü kadın karakterin arzusu etrafında 

geli"en olaylar üzerinden yapılandırılmı"tır.  

• Filmin öyküsünde genel anlamda içsel odaklanma hâkimdir. #çsel 

odaklanma baba ve o!ul arasında de!i"ti!inden dolayı içsel odaklanmanın de!i"ken 

odaklanma türü söz konusudur. 

• Öykünün odak noktası olan kadın arzusu, kadın karakterin oda!ından 

de!il, di!er karakterlerin oda!ından sunulmu"tur izleyiciye. Kadın karakterin arzusuna 

onun oda!ından yer verilmeyip, baba ve o!ulun oda!ından yer verilmi"tir. Bu nedenle 

erkek egemen yasalar gere!i,  kadının arzusu günah olarak sunulmu" ve bu do!rultuda 

anlatısalla"tırılmı"tır.  

• Öyküsel ba!lamda kadının ili"kisinin ba"ladı!ını o!ulun oda!ından, onun 

dikizlemesi aracılı!ıyla ö!reniriz. #li"kinin bitti!ini yine dikiz yoluyla, erkek karakterin 

oda!ından izleriz. Günah olarak sunulan bu ili"kinin erkekler üzerinde yarattı!ı etkilere 

yer verilirken, kadın karakterin neler dü"ündü!ünü ya da neler hissetti!ini ö!renemeyiz. 

Kadının günahı erkekler tarafından temizlenir. Ba"ka bir deyi"le i" “erkekler arasında” 

halledilir.    

• Filmde kadının günahkârlı!ı ve annelik duygularından yoksunlu!u, onun 

o!luyla ilgili odaklanma yoksunlu!uyla da simgele"tirilir. Ölen küçük çocu!a baba ve 

abinin oda!ından yer verilmesine kar"ın, annenin oda!ından yer verilmez. Her ne kadar 

baba ve abinin odaklanmasının nedeni vicdan ve suçluluk temalarıyla desteklense de,  

bu vicdan meselesinde yine kadına yer verilmez. Hacer’i bu konuda ne yargılayan ne de 
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acı çeken olarak görürüz. Birlikte çektirdikleri aile foto!rafında yer almayan tek ki"inin 

Hacer olması, kadının bu foto!rafta yer almayı hak etmedi!ini bir kez daha vurgular.  

• Yönetmenin ara sıra kullandı!ı seyircisel odaklanmalar, seyircinin erkek 

karakterle özde"lemesine sebep olacak motivasyonlar içerir. Hapishane sahnesinde 

seyirci,  babasına annesinin onu aldattı!ını söylemek isteyen ama beceremeyen !smail’i 

izler. Buradaki çaresizlik, duygusal özde"le"me yaratır. Eyüp’ün Servet’in telefonunu 

cevapladı!ı sahne de buna örnektir. Hiçbir "eyden haberi olmayan Eyüp, karısının 

birlikte olup onu aldattı!ı erke!in azarını i"itir, oysa seyircisel odaklanma söz 

konusudur ve seyirci her "eyden haberdardır. Bu odaklanmada Eyüp’ün çaresiz ve 

“kandırılmı"” durumu, onunla duygusal ba!lamda özde"le"mek için yeterli 

motivasyonlar içerir.  

• Hacer toplumsal cinsiyet kalıpları ba!lamında ev ve ev içi alanda 

tanımlanmı"tır. Çalı"ıyor oldu!u halde, onun bu alandaki varlı!ına ve ili"kilerine yer 

verilmedi!inden toplumsal alanda bir görünürlü!ü oldu!u söylenemez. Di!er yandan, 

özel alanı olan evden dı"arı çıkıp, görünür ve konu"ur oldu!u tek toplumsal alan olan 

e"inin i"yeri yani Servet’in ofisine gitti!inde günaha bula"ır. Hacer’in toplumsal 

cinsiyet rolü ise anneliktir. Ancak o!lundan tokat yemeyi “hak edecek” kadar kötü bir 

annedir.    

• Hacer öyküsel ba!lamda femme fatale özellikleri ta"ıyacak biçimde 

karakterize edilmi"tir. Filmdeki bütün erkeklerin ba"ına dert açmı"tır. O!lu onun 

yüzünden cinayet i"ler, kocası o!lunu kurtarmak için suçu üstlenecek birini arar. 

Kahveci çıra!ı Bayram, Hacer’in birlikte oldu!u Servet’i öldürme suçunu üstlenecek 

aday olarak gösterilir. Anlatısal ba!lamda da Mulvey’in sözünü etti!i i!di" edilme 

tehlikesi Hacer için suçlu ilan edilme ve affedilme yoluyla bertaraf edilir. Hacer erkek 

egemen yasaların öngördü!ü cezasına boyun e!ip intihara kalkı"ır, ancak kocası 

tarafından affedilir ve yarattı!ı tehlike giderilmi" olur.  

Filmin öyküsel ba!lamda odaklanma ve bakı" açısı üzerinden yapılandırılı"ına 

ait yukarıdaki bilgiler do!rultusunda; Üç Maymun filminin öyküsel ba!lamda erkek 
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egemen söylem do!rultusunda yapılandırıldı!ı ve öykünün erkek karakterlerin 

oda!ından sunuldu!u sonucuna vardık.  

Filmin sinematografik ba!lamda bakı" düzenlemelerini inceledi!imizde ise 

vardı!ımız sonuçlar a"a!ıdaki gibidir:  

• Filmin tek kadın karakteri olan Hacer, anlatıda en fazla bakı" nesnesi 

olan ki"idir. Hacer’in film boyunca bakan-bakılan ki"i olarak nasıl bir konumda 

oldu!unun yüzdelik kar"ılı!ı %13 bakan, %87 bakılan olarak da!ılım göstermektedir. 

Bu Hacer’in filmde bakı" nesnesi olarak konumlandırıldı!ını ortaya koyan çarpıcı bir 

sonuçtur.  

• Hacer dı"ındaki tüm karakterlerin bakma oranı, bakılma oranından 

fazladır.  

• Hacer’e yönelen bakı"ların tümü erkek bakı"ıdır.  

• Hacer’in bakan konumunda oldu!u planların birço!unda baktı!ı ki"i, 

o!lu !smail’dir. Bu onun bakı"ının cinsiyet ba!lamında herhangi bir anlam ta"ımadı!ını 

ifade eder.  

• Hacer’in bakılan oldu!u birçok planda dikiz etkisi açık ya da gizli bir 

biçimde söylem yoluyla verilmi"tir.  

• Hacer’in cinsiyetinin ön planda oldu!u birçok sahnede bakı" 

erkeklerdedir. Sevi"me sahnesi bunun en açık ve çarpıcı örne!idir. Bu sahnenin 

ba"ından sonuna kadar Hacer bakılan konumundadır.  

• Bölüm içerisinde örnek verildi!i gibi, Hacer’e yönelen bakı", sinemasal 

söylem ö!eleri olan kamera hareketleri, ses, renk ve kurguyla da desteklenmi"tir.  

 

Yukarıdaki sonuçlara dayanarak, Hacer’in filmde sinematografik ba!lamda da 

eril bakı"ın nesnesi durumunda oldu!unu söylemek mümkündür. Bu sahnelerin 

bazılarında cinsel "iddet uygulandı!ı için kadın hem erke!in bakı"ının, hem de 

uyguladı!ı fiziksel "iddetin nesnesi olmu"tur ve bu durum iddiamızı daha da 

güçlendirmektedir.  

Üçüncü bölümün son ba"lı!ında ise yönetmenin di!er filmlerindeki bakı" 

düzenlemelerinin ve erkek egemen söylemin nasıl yapılandırıldı!ına de!indik. 
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Yönetmenin daha önceki filmlerinde de anlatının merkezine erkek karakterlerini 

aldı!ını ve öykünün onların bakı"ından sunuldu!u sonucuna vardık. Nuri Bilge 

Ceylan’ın ta"ra üçlemesi olarak adlandırılan Kasaba, Mayıs Sıkıntısı ve Uzak; ta"ra-kent 

tereddüdünde kalan ve bu tereddüdü derinlikli karakter öyküleriyle anlatan bir yapıya 

sahiptir. Kasaba ve Mayıs Sıkıntısı filmlerinde kadın, geleneksel toplumsal cinsiyet 

rolleri ba!lamında anne ve e" rolleriyle çıkar kar"ımıza. Birbiriyle ba!lantılı olan bu iki 

filmde ta"ra-kent tereddüdü ba!lamında tartı"ılan kavramlar erkeklerin dünyasıyla 

temsil edilmi" ve bu dünya erkeklerin gözünden sorgulanmı"tır. Uzak ise ta"rayı 

uzamsal anlamda kente ta"ır ve kent-ta"ra çeli"kisini bu kez kentin ve kentlinin 

bakı"ından sunar. Bu filmde de ana karakterler erkektir ve anlatı onların odaklanmasıyla 

sunulur. Skopofilik bakı"a sık rastladı!ımız bu filmde, kadınlar sık sık dikiz yoluyla,  

erkek bakı"ının nesnesi haline gelmi"lerdir. Kadın karakterler hakkında oldukça az bilgi 

edindi!imiz Uzak filminde kadınlar neredeyse sadece erkekler için, onların alanlarında 

vardırlar. #ki sevgilinin de!i"en ruh iklimlerini anlatmak iddiasıyla çekilen !klimler’in 

ise bu iddiasını gerçekle"tiremeyip, daha çok bir erke!in de!i"ik ruh hallerini anlatan bir 

öyküye sahip oldu!unu dü"ünüyoruz. Çünkü bu filmde de odaklanma erke!e ait olup,  

öykü onların bakı" açısından anlatılmı"tır. Kadının arzusunu sundu!u ve bakı"ını 

yöneltti!i tek sahne olan Serap’ın !sa’ya olan arzusunu bakı" ve söz yoluyla dile 

getirildi!i sahnede de, kadının iste!i erkek tarafından reddedilmi", bakı"ı ve arzusu 

kar"ılıksız kalmı"tır.  

Sonuç olarak, ba!ımsız Türk sinemasının öncü yönetmenlerinden olan Nuri 

Bilge Ceylan’ın Üç Maymun filminde bakı" yoluyla olu"turulan erkek egemen söylem, 

anlatıyı eril bakı"la yapılandırmı"tır. Filmin kadın karakteri Hacer, öyküsel ba!lamda 

filmin günahkar kadını olarak erkeklerin oda!ından sunulmu", söylemsel ba!lamda 

erkek bakı"ının, kimi yerlerde de "iddetinin nesnesi haline gelmi"tir. “Bakı"” olgusu, 

belirli bir niyet ve ideolojinin ürünü olarak yapılandırılmı", kadın karakter bu ba!lamda 

erkek egemen söylem ve ataerkil ideolojinin nesnesi olarak konumlandırılmı"tır. 

Yönetmenin di!er filmlerinde de benzer bir erkek egemen söyleme rastlamak 

mümkündür. Bu tezde önerilen ve Üç Maymun filmi üzerinde uygulanan yöntemin, 

birçok film için uygulanabilir oldu!unu ve bakı" düzenlemelerinin ardındaki cinsiyetçi 

tutumun bu yolla ortaya konabilece!ini dü"ünüyoruz. Sinemanın her türlü ideolojik, 
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etnik ya da cinsiyetçi ayrımcılı!ın kar"ısında durması gerekti!ini ve kendi anlatısal, 

estetiksel ya da teknolojik özelliklerini bu ba!lamda dikkatli bir biçimde kullanması 

gerekti!ini dü"ünüyoruz. Aksi takdirde sinema erkek egemen iktidarın sadece ta"ıyıcısı 

olmakla kalmayacak, anlatısal ve estetiksel olanaklarını -bilinçli ya da bilinçsiz- bu 

iktidara tabi kıldı!ı için, kendisi de erkek egemen iktidarın nesnesi haline gelecektir.   
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Ek 1 : Eurimages Tarafından Türkiye’de Destek Alan Sinema Salonları   

 

Adana     Cinebonus Adana 

Ankara    Bahçeli Büyülü Fener 

Ankara    Büyülüfener 

Ankara    Kızılırmak 

Antalya    Cinebonus 

Batman    Yılmaz Güney Sinema 

Bodrum   Bodrum Cinemarine 

Bolu    Kardelen Sinemaları 

Bursa    Burç Altiparmak 

Diyarbakır    Avrupa Sineması 

Eski!ehir   Yapay Sinemacılık 

Fethiye Mu"la   Cinema Hayal 

#stanbul   Avcılar Av!ar Cinema Center 

#stanbul   Bakırköy Av!ar Cinema 

#stanbul    Beyo"lu Sineması 

#stanbul    Çemberlita! $afak 

#stanbul   Kadıköy Sinemaları 

#stanbul    Osmanbey Gazi Sinemaları 

#zmir    Cinebonus Konak 

#zmir    Cinecity Kipa 

#zmit    Outlet Center 

#zmit     Kocaeli Ncity 

Trabzon    CFC Royal Cinemas  
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EK 2:  Üç Maymun Filminin Künyesi  
     

Yönetmen:    Nuri Bilge Ceylan 

Yapımcı:   Zeynep Özbatur 

Ortak Yapımcılar:  Fabienne Vonier 
Valerio De Paolis 
Cemal Noyan 
Nuri Bilge Ceylan 

 

Senaryo Yazarları:   Ebru Ceylan 
   Ercan Kesal 
   Nuri Bilge Ceylan 
  

Görüntü Yönetmeni:  Gökhan Tiryaki 

Kurgu:   Ayhan Ergürsel 
   Bora Gök!ingöl 
   Nuri Bilge Ceylan 
 

Sanat Yönetmeni:  Ebru Ceylan 

Ses Mühendisi:  Murat "enürkmez 

Ses Kurgusu:   Umut "enyol 

Çekim Sesleri  Murat "enürkmez 

Oyuncular   Yavuz Bingöl (Eyüp) 

   Hatice Aslan (Hacer) 

  Ahmet Rıfat "ungar (!smail) 

  Ercan Kesal (Servet)  
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EK 3 : Üç Maymun Filminin Aldı!ı Ödüller 

2009 Ye"ilçam Ödülleri 

En !yi Film  

En !yi Yönetmen  

En !yi Kadın Oyuncu  

En !yi Senaryo  

En !yi Görüntü Yönetmeni 

En !yi Genç Yetenek (Ahmet Rıfat "ungar) 

2009 S#YAD ÖDÜLLER# 

En !yi Yönetmen  

En !yi Kadın Oyuncu  

En !yi Kurgu  

En !yi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı (Ahmet Rıfat "ungar) 

2009 Boston-Türk Film Festivali  

Türk Sineması Mükemmeliyet Ödülü  

2009 Altın Objektif Ödülleri 

En !yi Film 

En !yi Yönetmen  

 

 



 250 

2010 Aydın Do!an Vakfı  

Aydın Do!an Ödülü  

2010 Uluslararası Troya Festivali  

Homer Ödülü  

2008 CANNES Film Festivali  

En "yi Yönetmen  

2008 Osian's Cinefan Film Festivali 

En "yi Yönetmen  

2008 Manaki Karde"ler Film Kamera Festivali  

Mosfilm Ödülü  

Özel Mansiyon  

2008 Haifa Film Festivali  

Altın Çapa Ödülü  

2008 Asya Pasifik Film Festivali  

En "yi Yönetmen  

2009 RiverRun Film Festivali  

En "yi Film  

En "yi Aktris 

2009 Durres Film Festivali  

En "yi Balkan Filmi  
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2009 Avrupa Konseyi   

En !yi Film  

2009 Paris "ehri Ödülü  

 La Grande Médaille de Vermeil (Vermeil’in Büyük Madolyon Ödülü) 

2010 - Bangkok Film Festivali  

 Lotus ödülü  
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