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ÖZ

Bu çalışmada ikibinli yıllarda çekilmiş ve içerisinde dini öğeler barındıran filmler
incelenmiştir. Bu incelemeler sonunda Türk korku sinemasında kullanılan dini öğelerin
neler olduğu ve bu öğelerin hangi kaynaklardan beslendiği ayrıntılı olarak anlatılmaya
çalışılmıştır.

Bu çalışmada öncelikle korku kavramının psikolojik ve felsefi olarak incelenmesine yer
verilmiş, korkunun insanlar üzerindeki etkisi bilimsel olarak açıklanmaya çalışılmıştır.
Türk toplumunun tarih boyunca süre gelen dini ve toplumsal kokuları, Türk kültüründe
korku başlığında incelenmiştir.
Daha sonra Türk sinemasında korku filmlerinin yeri ve konu itibariyle ne gibi korku
öğelerinin kullanıldığı ve bu filmlerin son dönem Türk korku sinemasındaki etkisi
incelenmiştir.
Son olarak ikibinli yıllarda çekilen ve içerisinde dini öğeler barındıran “Büyü”,
“Dabbe” ve “Araf” filmleri açıklamalı olarak analiz edilmiştir. İçerisinde dini öğeler
bulunmayan fakat, hem çekim tarzı hem de konu itibariyle son dönem Türk korku
sinemasında ayrı bir görselliği olan “Gen” filmi de incelenmiştir.
Bu çalışmanın sonucunda Türk Kültüründen gelen ve Türk İslam geleneğinin yansıması
olan dini öğelerin kullanıldığı filmlerde , gerçekliği yaratamamaktan doğan ve
inandırıcılık eksikliklerinden dolayı bir korku- komediye dönüşme görülmüştür.
İncelenen filmler korku-komedi türünde olmadığı halde filmlerde kullanılan efektlerin
başarısızlığı izleyicide korkmaktan ziyade gülme isteği yaratmıştır.
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ABSTRACT

In this study, the movies which were directed in 2000s were analyzed. As a result of this
analysis religious elements in Turkish horror cinema and resources that these elements
are cherished are tried to explain.
In the study, firstly the concept of fear was analyzed psychologically and
philosophically and the effect of fear on people was tried to explain scientifically.
Historical religious and social fears of Turkish society were studied in the chapter of
The fear in Turkish culture.
Secondly, the position of horror movies in Turkish cinema and horror elements that
have been used and the effects of these movies in contemporary Turkish horror cinema
were studied.
Lastly, the movies “Büyü”, “Dabbe” and “Araf” which contain religious elements and
shot in 2000s were analyzed. Also the movie “Gen” which doesn’t have any religious
elements but is differentiated both its visual style and theme was studied.
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ÖNSÖZ
Türk sinema tarihine bakıldığında çekilen çoğu filmin dram ya da komedi
türünde olduğu ve bu tarih içerisinde korku filmi türünün az olduğu görülmektedir.
Bunun yanında Türk korku sineması türüne ait, bu türü anlatan ya da açıklayıcı bilgiler
sunan yazılı belgelerin azlığı da göze çarpmaktadır. Bunun doğal nedeni Türk korku
sinemasının gelişmemiş olmasıdır. Bu gelişmemişliğin temel nedenlerinden biri olarak
Türk Edebiyatında korku romanlarına, Batı Edebiyatındaki gibi yer verilmemiş olması
söylenebilir.
Bu çalışmada Türk İslam Kültürü incelemesi altında son dönem Türk korku
sinemasının konu itibariyle beslendiği kaynaklar, dini öğelerin incelenilen filmler
içerisinde ne şekilde kullanıldığı ve sonuçlarının neler olduğu incelenmeye çalışılmıştır.
Bu tezin ortaya çıkış sürecinde eleştiri ve görüşleriyle beni yönlendiren değerli
hocam Doç. Dr. Serpil Kırel’e, Türk Sinema tarihi hakkında tüm sorularımı yanıtlayan,
Sayın Giovanni Scognamillo’ya, özellikle Türk Sineması’na ilişkin sorularımı yanıtsız
bırakmayan ve yardımlarını esirgemeyen Zahit Atam’a teşekkür ederim.
Ayrıca Erman Bostan’a , İlker Öztekin’e , Özlem Ayaz’a ve yardımlarını
esirgemeyen dostlarıma teşekkür ederim.
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GİRİŞ

İlk insandan bu yana yaşamımızda varolan korku duygusu, sinemada da hayat
bulmuş ve kendini göstermiştir. İnsanlık tarihinde önemli bir yeri olan korkunun,
açıklanamayan durumlar (deprem, volkan patlaması, yağmur, tsunami vb.) karşısında
ortaya çıkması son derece doğal bir tepki olmuştur, aslında beklenmedik ve bilinmedik
öğelerin korkunun temel çıkış noktası olduğu düşünülmektedir. Bu duygu günümüze
kadar –nedenleri değişerek-geldiği gibi, insanlık varolduğu sürece de varolacaktır. İşte
bu korkular, insanlığın özellikle sanatsal üretiminde kendini göstermiştir. İnsanoğlu bu
sanatsal üretimde kendi korkularını bulmuştur. Kendi korkularıyla yüz yüze gelmesini
sağlayan bu üretim kişiyi psikolojik olarak ta rahatlatmıştır. Aynı rahatlama durumunu
korku filmi izleyen izleyici de yaşamaktadır, perdede gördüğü korkusuyla yüz yüze
gelir. İşte korku filmi izleyen bir seyircinin beyaz perde karşısında yaşadığı da budur.
Tezin içinde korku izleyicisinin psikolojik çözümlemesine ayrı bir başlık halinde
duracağız, çünkü bütün tezin kendisi ve konusu bu açıklamalara dayanmaktadır. Tezin
birinci bölümünde korkunun kavramsal olarak açıklaması ve tartışılması yapılmıştır. Bu
açıklama korku duygusunun insanda ne gibi durumlarda ortaya çıktığı, nedenleri ve
değişik korku türlerini anlamakta yararlı olacaktır.
Tezin ikinci bölümünde, Türk kültüründe ve Türk sinemasında korku temasına yer
verilmiştir. Bu konu açıklanırken dini inançlar ve yaşanılan siyasal süreçlerin Türk
kültüründeki korkuya etkisi tartışılmıştır. İster çoktanrılı dinler döneminden kalma,
isterse tektanrılı dinin getirmiş olduğu inançlardan, inanışlardan kaynaklanan gündelik
yaşamına taşıdığı korkuları, sürekli değişen ve bir belirsizlik arz eden siyasal ve
ekonomik hayatın getirdiği kolektif korkuları vardır. Türkiye ve daha öncesindeki
Osmanlı İmparatorluğu içinde resmi ideoloji bir güç ideolojisine ve gücün insanları
yönetmek için zorunlu olduğu savını içermektedir. Esasen bu güç ve korku yayımı
keskin siyasal sonuçları olan ve tarihi boyunca sayısız siyasi eylemle sonuçlanan bir
genellik gösterir. İnsanlarımızda batı-ve-doğu ayrımının çok keskin olmasının
nedenlerinden birisi de böylesi siyasal pratiklerdir; bu kadar yoğun siyasal ölümlerin

olduğu, bu kadar çok yargıya yansıyan süreçlerin olduğu bir ülkede doğal olarak
“korku” egemen bir yaptırım haline de gelecektir.
Türk sinemasındaki korku filmleri, belirli tarihsel süreçlerle örneklendirilerek Türk
sinema tarihindeki ikibinli yıllara kadar çekilmiş korku filmleri üzerine açıklamalar
yapılmıştır.
Tezin üçüncü bölümünde ikibinli yıllar başı ve sonrasında çekilmiş ve içerisinde dini
öğeler taşıyan Türk korku filmleri incelenmiştir. “Büyü”, “Araf” ve “ Dabbe” adlı bu
filmlerde korkunun sunumu ve korkuya dayanak olarak din kökenli yasakların, ilahi
kaynaklı cezalandırmaların filmlerin temeline yerleştiğini görmekteyiz. Bu nedenle söz
konusu üç film geleneksel korku formları içinde tezde ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Filmlerin konusu, filmlerdeki görsel efektler, kullanılan müzik ve tematik gelişimi,
kurgulama biçimleri, oyunculuk ve sahip oldukları ayrıntılı dünyanın stilizasyonu gibi
konular üzerinde ayrıntılı olarak durulmuştur. Bir başka film olarak tezin içinde yer alan
“Gen” filmi yukarıda adı geçen filmlerden ayrı bir bağlama sahip olduğu için ve Batılı
korku filmlerinin yapısını belirli ölçülerde içerdiği için, konusunun ayrıksılığı nedeniyle
ve dramatik öyküsünün daha gelişkin olması vesilesiyle özel olarak üzerinde durmak
gerekli görülebilir.
Bu tezde bu filmlerin nasıl kültürel arka-planlara sahip oldukları kadar, nasıl bir estetiğe
ve toplum tasarımına sahip oldukları üzerine eğilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda
dünya sinemasının genel örnekleriyle de bir karşılaştırma yapılmıştır.
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1. BÖLÜM: KORKU KAVRAMININ TARTIŞILMASI

1.1 KORKU KAVRAMI
1.2 Korkunun Tanımı
İnsan, birey olarak varlığını tehdit eden ya da tehdit riski taşıyan varlık ve durumlardan
içgüdüsel olarak kaçınır. İnsan bilincinde bu kaçınma, korku olarak algılanmaktadır.
Korku bu haliyle, kişinin varlığını, yaşamını sürdürmesine hizmet eden savunma
sistemlerinin bir ön-uyarı mekanizmasıdır ve yaşamın sürdürülebilmesi için gereklidir.
Korku normal gelişimin bir parçasıdır ve kişinin kendini tehlikelerden sakınmasını
sağlar. Korku, bütün insanlarda değişik tepkilerle ortaya çıkabilen bir histir. Korku
denilince ilk akla gelenler; okul korkusu,

karanlık korkusu, yalnız kalma korkusu,

anneden ayrılma korkusu, yabancı korkusu, ölüm korkusu vb.dir. Bu örnekler tabii ki
daha da çoğaltılabilir. Korku, kuşkusuz, en temel duygulardan biridir. Yaşamımızın her
gününde bir şekilde korkuyla yüz yüze gelmekteyiz. Örümcekten, fareden, karanlıkta
uyumaktan, asansöre ya da uçağa binmekten, hastalıktan vs korkarız. Korku, yaşama
ilişkin koruyucu ve savunucu nitelik taşıyan aynı zamanda da dayanıksızlığın simgesi
olan bir histir. Korku; gerçek ya da hayali bir tehlike, bir tehdit karşısında duyulan
büyük tedirginlik duygusu, belirli koşullar altında duyulan bir tür heyecandır. Bir
kötülükle karşılaşma olasılığımız varsa tedirginlik ve gerginlik hissederiz. Söz konusu
olan nedeni ve kaynağı bilinen bir tehlikedir.1 Korku, koşullanma sonucu, örnek alma
sonucu (modelleme) ya da hayal ürünü olarak simgesel yolla öğrenilerek oluşur. Çünkü
bir nesneden ya da durumdan korkmak için söz konusu nesne ya da duruma dair
deneyim birikimine sahip olunması gerekir. Nesnenin ya da durumun acı verici, zararlı
ve tehlikeli olduğu bilincine varılmasından sonraki karşılaşmalar organizmada korku
duygusunun ortaya çıkmasına neden olur. Korku organizmaya acı veren nesnelere karşı
gelişebildiği gibi, sosyal aşağılanma, alay gibi bireyin toplumsal konumunu tehdit edici
durumlara karşı da gelişebilir.2
1
2

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, cilt 8, İstanbul, Sabah Yay.,1995,s.115
Psikolojik Terimler Sözlüğü, İstanbul, Doruk Yay.,1994,s.75
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Korku, en temel duygulardan birisidir. Korkuyu anlamak için; duyguların varlık
nedenini, tanımını, görevini, etki ve tepkilerini, çalışma sistemini bilmek gerekir. İster
olumlu, ister olumsuz, bütün duyguların organizmanın yeniden-üretilmesinde tanımlı
bir görevi vardır. Her ne kadar bazı duygular toplumsal bilinçte olumsuz anlamlar
yüklenen niteliklere sahipse de görev ve faydası olmayan duygu yoktur.
“Korku koruyucu bir duygudur. “EYVAH...” ve “YA...”
kelimeleri ile başlayan düşünceleri takip eder. Aslında
korku, derecesi yüksek bir heyecan halidir. Korku, bir
konu ile bağlantılı olarak ortaya çıkar ve bu nedenle adı ve
objesi olur. Örneğin; karanlık korkusu, yalnızlık korkusu,
uçak korkusu, yükseklik korkusu, saldırı korkusu, ölüm
korkusu,
başarısızlık
korkusu
gibi.
Dikkatle
düşündüğünüzde; korku hissedilen bir durumda, olası bir
tehdit, tehlike, kayıp ya da zarar riski ve belirsizlik vardır.
Bu gibi bir durumda; ya kaçıp kurtulmalı, ya bir çözüm
üretmeli, ya da durumu kabullenmeliyiz. Kaçma şansımız
varsa, korktuğumuz konudan uzaklaşarak kendimizi
korumuş oluruz. Ancak, eğer kaçmak bizi kurtarıyor ve
geliştiriyorsa, o da bir çözümdür. Ama eğer, kaçmak bizi
geliştirmiyorsa, korku hissetmeye devam edeceğiz. Buna
örnek olarak topluluk karşısında korkan, çekinen biri
kaçarak gelişemez.” 3

Korku; insanın, olanaklarının hiçliğiyle yüzleşmesini ve geleceğin açıklığı ve
belirsizliğiyle karşı karşıya kalışının yarattığı kaygıyı temsil eder. Korku, her insanın
Adem’le aynı şekilde yitirdiği masumiyete dönüş ihtiyacını açıklamaktadır. Korku
bireyin yaşamındaki en büyük sorunlardan biridir. Korkuya kapılmış zihin karmaşa,
çatışma içindedir, dolayısıyla şiddet yüklü, çarpık ve saldırgan olması kaçınılmazdır.
Bilinçli ya da bilinçsiz olarak sürekli bir korku içinde yaşamak, büyük bir içsel çatışma
ve direnmeyle birlikte karanlıkta yaşamaya benzer. Korku ne kadar büyük olursa,
gerilim ne kadar büyük olursa, endişe ne kadar büyük olursa, kaçma dürtüsü de o kadar
büyük olur.4

3
4

Kireççi,Yalçın,Aura Psikoloji Dergisi,sayı 5,2001,s.25
a.g.e. s.25
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Güvenlik kaygısı, yaşamı sürdürme isteğiyle birlikte tüm insanlık için geçerli
duygulanımlardan biridir. Psişik anlamda güvende olmak çok güçtür. Korku kavramı,
insanın, olanaklarının hiçliğiyle yüzleşmesini ve geleceğin açıklığı ve belirsizliğiyle
karşı karşıya kalışının yarattığı kaygıyı temsil eder.
“Korkuya kapılmış zihin karmaşa çatışma
içindedir, dolayısıyla şiddet yüklü, çarpık
ve saldırgan olması kaçınılmazdır. Bilinçli
ya da bilinçsiz olarak korku içinde
yaşadığımızda, bu büyük içsel çatışma ve
direnmeyle karanlıkta yaşamaya benzer.”5
Korku, gerilim, endişe ne kadar büyük olursa, kaçma dürtüsü de o kadar büyük olur.
“Tıpkı haz ya da acı gibi bir tepki modeli olan
korku, hem tehlikeli olayın habercisi, hem de
tehlikenin metaforik algılanışıdır. Bu anlamda
korkuyu, tehlikenin zararsızlaştırılmış gizli öznesi
olarak yorumlayabiliriz. Gizli olanı anlaşılır
kılmak, ancak terimlerden korkuyu denklem dışı
bırakmakla olanaklı gözükmektedir. Yaygın
psikanalitik kuram, korkuyu, olması beklenen şeyle
ilgili tedirginlik olarak görmüş ve onu ikiye
ayırarak da akılcı ve patolojik yanlarını ortaya
koymuştur. Buna göre gerçek korku, açık seçik
nedenlere dayanan korkudur; ileride beklenen
tehlikeyi ego haber alır ve onu ortadan kaldırmak
yolunda birtakım önlemlerin gerçekleşmesini
sağlar. Burada tehlike somuttur. Dolayısıyla korku
da apaçık olan tehlikenin doğal bir sonucudur.
Patolojik korku ise kaynağını bilinç dışından alır.
Bilinç dışında yatan tehlikenin egoyu tepkimeye
çağırıp kendini korku olarak duyurması, şüphesiz,
korkunun patolojik ya da daha yumuşatılmış bir
deyimle irrasyonel olması için temel nedendir.”6
Psikanalistlere göre korku, yaklaşan tehlike nedeniyle ortaya çıkan ve kaçma isteğinin
eşlik ettiği temel bir duygudur. Korku temel insani deneyimlerden olmasına ve kaçma
da kuşkusuz temel biyolojik yanıtlardan olmasına karşın psikanalizin korku hakkında
çok fazla şey söylemediğini görmekteyiz. Bunun iki nedeni vardır. İlk olarak temel ilgi
5
6

a.g.e.s.25
Demirci,T., Tolga, Korku Sinemasının Psikanalizi,1. Basım, İstanbul,Es Yay.,2006,s.11
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alanı patolojidir. Dolayısıyla korku anksiyete tarafından gölgelenmiştir. Bazen
anksiyete mantıksız korku, korku da nesnel anksiyete olarak tanımlanır. İkinci olarak
Freud’un ikili içgüdü teorisi konusundaki ısrarı, üçüncü bir temel içgüdüye yer
bırakmamıştır. Dolayısıyla sevgi ve nefretin birbiriyle nasıl çatışma halinde olabileceği,
birbirini nasıl güçlendirebileceği hakkında söyleyecek çok şeyi olmasına karşın,
korkunun sevgi ve nefretle nasıl karşılıklı olarak etkileşeceği hakkında söyleyecekleri
çok azdır. Freud’un anti tezle ve zıtlar konusundaki tutkusu açısından, korkunun hem
sevginin hem de nefretin zıttı olduğu söylenebilir.7
Korku akıl dışı bir nedenden ötürü ortaya çıkması ve aşırı bir biçimde dışa vurulması
onun “fobi” olarak tanımlanmasına yol açar. Fobi sürecinde korku, soyutluğa doğru bir
yer değiştirmeyle gerçekleşir: fobi yaratan nesne, nesnel gerçeklik alanından sembolik
değerler alanına geçer.
Fantezilerle süreç çeşitlenir. Artık özne tehlikeyi, onu çevreleyen dünyaya değil, kendi
ruh dünyasının içine yerleştirir. Fantazmalar, özellikle hastalıklı bir kişilik bozukluğuna
eşlik ettiklerinde gerçekliğin biçim değiştirmesi olarak tanımlanırlar. Gerçeklikle olan
bağın yitirilmesi fantazmanın içinde korkunun varlığının şiddetli biçimlere bürünmesine
olanak verir. Fantazmaların yüzden çok çeşidi vardır. Fobi de bir ya da birçok şeye
yönelik olabilir. Rüzgar esmesinden (aérofobi), şimşekten (astrofobi), iğneden
(belenofobi), dışkıdan (apoportofobi), delilikten (maniafobi), ışıktan (fotofobi), açık
alanlardan (agorafobi), kapalı yerlerden (klaustrofobi) korkma gibi çeşitli biçimlerde
görülebilir.8
Tarih boyunca birçok düşünür ve kuramcı dinin kaynağını ölüm korkusu ile
açıklamıştır. Zorlu doğal yaşam koşullarında ayakta kalma mücadelesi veren ilkel insan
için ağaçları ikiye bölüp küle çeviren şimşek tanımlayamadığı bir korku kaynağıdır. Bu
sebeple tanrı ilkelin yaşadığı coğrafyaya göre değişkenlik gösteren doğal nesnelerin
basit soyutlamalarından ya da o nesne ya da canlıların kendilerinden başka bir şey
değildir. Kimi zaman bu, ayağı altında kalmak ya da bir boynuz darbesiyle
parçalanmaktan korkulan bir bizon kimi zaman kızgınlığıyla dev dalgalar yaratan bir
7
8

Psikanaliz Sözlüğü, Charles Rycroft,İstanbul, Ara Yay. 1989 s.33
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okyanus kimi zaman da gökyüzünden gelen bir yıldırımdır. Tarihsel süreç içerisinde
mülkiyet biçimlerinin gelişmesi ve değişmesi, toplumsal koşulların karmaşıklaşmaya
başlamasıyla ölüm korkusunun cisimleştiği tanrı soyutlanmaya başlar. Yaratılış,
kıyamet, ölümden sonraki yaşam, emirler ve yasaklar belirginleşmeye ve toplumsal
kaygılarla, korkularla belirlenen bir süreçte değişmeye başlar. "Tanrıları korku yarattı"
demek gerçeği tersyüz etmektir. Sermayenin kör halk kitleleri tarafından önceden
sezilemediği için kör gücünün korkusu, yani proletaryanın küçük-esnafın yaşamının her
adımında "ansızın", "beklenmedik" ve "rastlantısal" bir yıkıntı, yok olma, yoksulluk,
fahişelik, açlıktan ölmek gibi tehlikeler yaratan gücün korkusu, modern dinlerin
kökenidir. Kapitalist sistemin ağır yükü altında ezilen ve kapitalizmin kör, yıkıcı
güçlerinin insafına bağlı olarak yaşamını sürdüren kitleler, dinin bu kökenine karşı
savaşmayı, sermaye egemenliğinin her türlüsüne karşı birlikte, örgütlü, planlı ve bilinçli
bir savaş vermeyi kendi kendilerine öğrenmedikleri sürece, hiçbir eğitici kitap bu
kitlelerin kafasındaki din inancını çürütemeyecektir.9
Dinin kökeni temelde toplumsaldır. Modern dönemde din biçim ve işlev değiştirmiş,
kapitalizme eklemlenmiş bir burjuva ideolojisine dönüşmüştür. Öyle ki insanoğluna
depremler, sellerden ve fırtınalardan çok daha büyük ve sürekli bir acı getiren, her gün
milyonları yaşamının belirli bir süresini yine belirli bir ücret karşılığında satmak
zorunda bırakan kapitalizmde din tersyüz edilmiş bir bilinçliliktir. Sermayenin kör
gücünden -kör, çünkü halk yığınlarınca önceden görülemez- emekçinin ve küçük mülk
sahibinin yaşamının her adımında ani, beklenmedik, rastlantısal bir şekilde yıkım, yok
olma, yoksulluk, fuhuş, açlıktan ölüm tehditlerinde bulunan gücünden korku. İşte
modern dinin kökü.10 Kapitalizmin en büyük korku olduğunu ileri süren Marksist
açıklamanın yanı sıra, tanrıya inanışın kaynaklarını arayan başka düşünürler de
olmuştur. Alman düşünürü Ludwig Feuerbach ‘korku dinin temelidir’ der ve ‘tanrıya
inanışı doğuran asıl neden de ölümdür’ diye ekler. Antik çağda ise Epikuros, dini,
korkunun özellikle de ölüm korkusunun temellendirdiği kanısındaydı. Epikuros’a göre,
esas ilke iyiliklerin en üstünü olan bilgeliktir. Onu felsefeden de üstün tutmak gerekir. O
bütün erdemlerin kaynağınıdır. Oysa erdemli olunmadan bilge de olunamaz.
9
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Epikuros’un bulduğu en yüce erdem, ‘mutluluğa götüren araçların tam ve doğru olarak
tartılması’ erdemidir. Bilgelik de işte bu erdemle gerçekleşir. Tam ve doğru tartılınca,
ne ölüm korkusu, ne de Tanrı ürküntüsü kalacaktır. ‘ölüm varken biz yokuz, biz varken
ölüm yoktur. Onunla hiçbir zaman karşılaşmayacağız ki, ondan korkalım’ diyerek ölüm
korkusunu bertaraf etmiştir. 11

1.3 Korkunun Nedenleri
a). Doğal Korkular
Yeni olan ve bilinmeyen her şey korku duygusu uyandırır. Bunun sebebi bilincin
karşılaşılan bu yeni nesne, olay ya da durumu öncelikle mevcut deneyimleriyle
karşılaştıramaması ve bu sebeple kavramsallaştırmaktan yoksun olmasıdır. Yeni
doğmuş bir bebek henüz kendisini dış dünyadan ayırt edebilecek yeterli bir duyumsal
birikime sahip değildir. Bu sebeple korku fiziksel acıyla karşılaşma deneyimlerinin
birikimiyle oluşan sezgisel bir tepki olarak oluşmaya başlar. Yani, duyumsal değişimler
yaşayan 3-4 aylık bebek için “cee” acı veren bir deneyimi çağrıştırdığında gülme yerine
korku oluşur. Bebeğin havaya atılıp bırakılması hoş bir deneyim olarak gülmeye de yol
açabilir acı verici bir düşme anısıyla birleşerek korku da uyandırabilir. Benliğin
oluşmasıyla birlikte çocuk dış dünyaya dair kavramsal bir dizge oluşturmaya, nesneleri
tasnif etmeye başlar. Yeni, tanımlanamayan, bilinmeyen ‘şeyler’ kavramsal dizgeyle
uyumsuzluk ve çatışma yarattığında korku başlar. Çocuğun kavrayışsal dizgesini bozan,
beklenmedik değişimler çocuğu tekinsiz bir dünyada yalnız, korumasız bırakmakta bu
da korku yaratmaktadır. Yani çocuğun gerçeklik içinde karşılaştığı olay, nesne ve
durumları yerleştirdiği kavramsal bir bağlam yıkılmakta korku bu bilinmeyenden
kaynaklanmaktadır.

Aslında

bu

bilinmeyen

varoluşun

ilk

anından

itibaren

başlamaktadır.12
Bireyin ilk temel korkularına baktığımızda, ayrılık korkusu çocuğun ilk temel korkusu
olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeni doğan bebek, gebelik süreci içinde annesi tarafından
11
12
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her türlü dış etmene karşı korunmuştur. Doğduğu andan başlayarak ise, uzun zamandır
güven

içinde

yaşadığı

sığınağından

uzaklaşmış

olmaktadır.

Artık

annesinin

koruyuculuğu yoktur. Kendisini büyük bir boşluk içinde ve korunmasız hisseden
bebeğin ilk tepkisi korkudur. Korku insanoğlunun dünyayı algılamasından sonraki ilk
duygusudur.13
Büyüdükçe çevresini ve çevresinden gelecek tepkileri daha iyi değerlendiren çocukta bu
korkuların azalması beklenir. Çünkü çocuğun zihinsel gelişmesi ve çevresinde olan
biteni daha iyi tanımlamaya başlaması, korkulacak nesne ve durum sayısını azaltır.
Ancak anne ve babanın yanlış tutumları nedeniyle bu geçici korkular uzun yıllar devam
da edebilir. Bilinmeyene duyulan korku çocuğun gelişiminde beklenen normal bir
durum

olsa

da,

aşırıya

kaçtığında

çocuğun

yaşamını

olumsuz

olarak

etkileyebilmektedir.14
Bireyin ilk dönemlerinde yaşadığı diğer bir korku ise karanlıktır. Bu konuda cinsiyet
ayrımı olmaksızın birey karanlıktan korkar. Çocuklar odalarında yırtıcı hayvan
olmasından korkar, veya dolapların içinden veya örtülerin altından hayalet çıkmasından
korkarlar. Karanlık korkusuna bireysel psikolojiden ziyade kolektif bilince bakarak
açıklamalar yapmak, bu korkunun nedenlerinin anlaşılmasında daha belirleyici
olacaktır.
Gecenin kaygı veren, tedirgin edici bir yanının olduğu, birçok farklı kültür ve insan
grubu tarafından ve en eski çağlardan beri tecrübe edilmiştir. Birkaç mağaranın
köşesinde birbirine sokulan ve çevredeki tehlikelerle ve yırtıcı hayvanların gelme
ihtimali ile birlikte uzun saatler boyunca bir şey göremez hale gelen ilk çağların
insanları için, gündüzün sona ermesi büyük bir korku sebebi olmuştur.15
Gökyüzü olayları, hatta en alışılmış olanları bile korkuya katkıda bulunmuşlardır.
Özellikle bilim ve tekniğin henüz yeterli bir gelişme seviyesine erişemediği, dolayısıyla
zihinlerin büyüye ve batıl inançlara dayalı yorumlara oldukça açık olduğu zamanlarda
bu durum söz konusu olmuştur. Örneğin, doğal meteorların gerçekte ne olduğunu
13
14
15
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açıklayamayan ve dolayısıyla anlayamayan insan, bazen yıkıcı olan gücüne tanık
olduğu bu şeyden kendiliğinden bir şekilde korkmuştur. Cahillik dönemlerinde bu gibi
doğa olaylarından çok korkulduğu bilinmektedir.16
Doğal korkular olarak niteleyebileceğimiz bu korkuların arasında gök cisimlerinden,
yıldızlardan, kuyruklu yıldızdan ve güneş tutulmalarından korkma gibi irrasyonel
durumlar da vardır. Geçmiş yüzyıllarda gökkuşağı da dahil olmak üzere alışılmamış
gökyüzü olayları büyük dehşet yaratmıştır. Esasen genel olarak bütün bu kozmik
belirtiler halkı güçlü bir şekilde etkilemiştir, çünkü bunlar tanrıların klasik mekanı olan
gökyüzünde yer almaktadırlar. Bu nedenle bu kozmik belirtiler, tanrıların insanlara
hitap etmek için gönderdikleri semboller olarak yorumlanmışlardır.17
İnsanlığın tarihi boyunca devam eden ve etmeye devam edecek olan doğal korkularının
yanında, korku kaynağı oluşturan sosyal olaylara da değinmek mümkün. Yüzyıllardır
yaşanan yıkıcı, dehşet verici savaşlar, göçler, salgın hastalıklar, kıtlıklar, ayaklanmalar,
baskılar, ekonomik güçlükler ve giderek değişen teknoloji insanoğluna dinamik korku
kaynakları yaratmaktadır. İlkel korkulara ek olarak değişen yaşam koşullarıyla korku
kaynakları çeşitlenmektedir.

Örnek olarak terör korkusu,

bağımlılık korkusu

söylenebilir.
İnsanoğlunun en büyük korkusu bilinmeyendedir ve en büyük bilinmezlik ise ölümdür.
Bütün korkuların temelinde ölüm korkusunun yatığı bilinen bir gerçektir. Hatta
“Korkunun ecele faydası yok” sözü de bu en büyük bilinmeze karşı yaşanan korkunun
yüzyıllardır süregeldiğini özetlemektedir;
“Yaşam içgüdüsünün tüm canlı ve organizmalarda
olduğu gibi insanda da bulunması nedeniyle
biyolojik ölüm, karşı durulması gereken bir olgu
olmaktadır. İnsanın yaşamın sonsuz olmadığını
anlaması, ölüm ve anlamı üzerinde düşünmeye
başlaması, ölüm korkusuna duygusal ve entelektüel
bir nitelik kazandırmıştır. İnsanoğlu, en güçsüz,
korunmasız, yumuşak ve kolay ölebilecek
yaratıklardan biridir. Aynı nedenlerle her zaman
16
17
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acıdan kaçmak zorunda kalmıştır. Kendini
korumak için aklını kullanıp geliştiren insan,
vücudunu da sağlam maddelerle kaplamış; kendini
emniyete almaya yönelik çabalarıyla bilgiye
yönelmiştir.
Dolayısıyla
açıklamayan
ve
denetlemeyen, insan için her zaman korku
yaratmaktadır.
Ölümde
istenmeyen
ve
denetlemeyen bir olgu olarak bilinmeyenle iç
içedir.”18

Ölüm sorununun ele alınış biçimi kültürden kültüre farklılık gösterir. Fromm bireyleşme
sürecinin az ilerlediği toplumlarda, bireysel varoluşun sona ermesinin pek sorun
oluşturmadığını, çünkü bu bireysel varoluş deneyiminin kendisinin de az geliştiğini
savunmaktadır. Ölüm bu anlayışa göre henüz yaşama bilincinden farklı olarak
algılanmamaktadır. Bireyleşmenin daha çok gelişmiş olduğu kültürlerdeyse ölüm,
toplumun sosyal ve psikolojik yapısına göre ele alınmıştır.19
“Örneğin
Eski
Yunan’da
hayat
vurgulanmış, ölüm hayatın sönük bir
devamı gibi algılanmıştır. Mısırlılar
umutlarını, insan bedeninin yok olmadığına
bağlamışlardır. Yahudiler ölüm olgusunu
gerçekçi biçimde ele almışlar, bireysel
hayatın yok oluşunu kaldırabilmişlerdir.
Hıristiyanlık ise ölümü gerçek dışı kılmış ve
mutsuz bireyi ölümden sonraki hayat
vaatleriyle avutmuştur. Çağımızda ise ölüm
tamamen yadsınmamakta, bununla birlikte
hayatın başlıca yanlarından biri de bir yana
itilmektedir. Ölüm ve acının farkına
varmak, yaşamak için en önemli güdülerden
biri, insanlar arasında dayanışmanın temeli,
mutluluğa bir derinlik ve yoğunluk katan bir
gerçeklik haline getirecek yerde, birey bunu
bastırmaya itilmektedir. Ama bir savunma
mekanizması olan bastırmada, göz önünden
kaldırmakla bastırılmış unsurlar hiç bir
zaman aslında yok olmazlar. Böylece ölüm
korkusu her zaman varolmaya devam

18
19
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etmektedir, onu yadsıma çabalarına karşın
yaşamaktadır”.20
Ölüm korkusu dışında bireyin yaşam boyu hissettiği diğer bir korku ise yalnızlık
korkusudur. “İnsan sosyal bir hayvandır” sözünden yola çıkarsak, insanın sosyalleştiği
ölçüde insan olduğunu savunabiliriz. Bireyin kendisi dışındaki dünya ile bağlantı
kurma, yalnızlıktan kaçma gereksinimi vardır. Nasıl fiziksel açlık sonunda ölüme yol
açarsa, bütünüyle yalnız ve sosyal hayattan kopuk olmak da zihinsel çöküntüye yol
açar. Kişi yıllar boyunca fiziksel olarak yalnız olabilir, ama düşüncelere, değerlere,
sosyal kalıplara bağlılığı, ona bir birliktelik, bir ait olma duygusu sağlayabilir.
Değerlere, simgelere ve kalıplara bağlılıktan yoksun olmaya manevi yalnızlık
diyebiliriz. E. Fromm’a göre, “dünyaya bağlantının türü soylu da olabilir, saçma da...
ama en alçakça kalıba bile bağlı olmak, yalnız olmaktan iyidir. Din, ulusçuluk,
gelenekler, inançlar, ne kadar saçma, aşağılayıcı olurlarsa olsunlar, bireyi başkalarına
bağlıyorsa insanı en çok korktuğu şeyden, yalnızlıktan kurtarırlar.” Fromm, uyurken ve
uyanıkken yaşadığımız korkuların temelinde arzularımızın ve isteklerimizin yattığını
söyler. “Her korku olayının ardında bir arzu yer alır”. 21Fromm’a göre, rüyalarımızda da
büyük korkular yaşarız. “Eğer bir mitos ya da rüyada, bir unsur daha önceki gelişim
evresinin bir parçası olup da, günümüze ait bilinç sistemimize uymaz ise, o zaman
çoğunlukla korku ve dehşet verici olacaktır.” Rüyamızda, tabu olan ve gizli kalm
asını istediğimiz bir olay yaşadığımızda bilinçli aklımız bu durumdan daha çok
korkmaktadır. “Rüyada tatmin edilen arzu, ruhun başka bölümünde korku yaratır. Bir
arzu nedeniyle ortaya çıkan rüyalar (kabuslar), bir yan ürün olarak korkuyu
çağrıştırırlar. Ya da kabuslar, kendimizi tehlikede görmemizden kaynaklanırlar.”
Nitekim bilinmeyen ve gizemli şeylerin bireyde yarattığı endişe ve korku da bu şekilde
oluşmaktadır. Freud da birçok korku rüyasının, gizli kalmış arzularımızın bir tatmini
olduğunu söylemektedir.22
Değişiklik,

yenilik; yenilik ise bireylerin bilmedikleri yeni koşullarla karşı karşıya

olmasıdır.

Bireyler

20
21
22

bilmediği

şeylerden
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korkar.

Çünkü

uyum

sağlayıp

sağlayamayacağı konusunda fikri yoktur ve yeni koşullara uyum sağlayamayacağı
tedirginliğini yaşar. Örneğin yeni bir çalışanın örgüte dahil olmasına karşı tedirginlik
duyar, onunla anlaşamama ihtimali nedeniyle tedirgin olur ve korkar.23
b) Doğaüstü Korkular
Doğaüstü korkuları, ölümden sonraki yaşam, ruhlar, hayaletler vb. olgular oluşturur.
Doğaüstü korkular doğaüstü olaylarla ilgilidir. Doğaüstü korkuların hepsinde bir
abartma eğilimi vardır, yani hepsinde insanın sınırsız düş gücü devreye girmektedir,
hepsinde fantastik olan ortaya çıkarılır. Ölüm, bu dünya ile “öteki dünya” arasındaki
eksendir ve doğal korkular ile doğaüstü korkuların da birleşme noktasını
oluşturmaktadır. Söz konusu olan doğaüstü korkular olduğu için bu durumda ölüm
korkusunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamakta yarar vardır. Korkunun
psikodinamik çekirdeği ölüm, bütün ürküntülerin geometrik kavuşma yeridir.24
Fakat insanı korkutan ölümün kendisinden çok, onu izleyecek olan olayların
hiçbir zaman bilinemeyen gizemidir. Oysa insanın düş gücü boşluktan hiç hoşlanmaz ve
bu onu tanımadığı şeyi keşfetmeye iter. Sonuçta, zihin, yanlış bile olsa, hayli zengin bir
düş gücüyle donanmış olağanüstü olaylar yaratır. Aynı zamanda ölümün girdiği tüm
biçimler bir korku aracı olmaktadırlar. Ölülerin kendileri de bunlardan biridir. Ancak
burada söz konusu olan, doğal korkularda belirttiğimiz gibi ölünün görüntüsü ile ilgili
değildir. Ölümün bulaşıcı olduğu şeklindeki inançtan ötürü, ölüden korkulmuştur.
Dolayısıyla bu durum, bir cesetle temasta bulunmuş olanlara dayatılan çok sayıdaki
arınma mitlerinin de nedenini açıklamaktadır.25

23
24
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II. BÖLÜM: TÜRK KÜLTÜRÜNDE VE TÜRK SİNEMASINDA
KORKU

2.1 TÜRK KÜLTÜRÜNDE KORKU
Korkunun geleneğinde temel malzemelerin, geleneksel kaynakların çeşidi
değişmemişse de, her yüzyıl kendi görüşlerini, değerlerini, sorunlarını bu
malzemeye katmıştır. İlkel endişelere, korkulara, daha çağdaş toplumsal korkular
eklenmiştir. Böylece kültürel birikimlerle yeni biçimler, yeni yorumlar doğmuş,
korkuların anlamları ve simgeleri de değişmiştir. Ancak, en başından beri
savunduğumuz gibi, korkunun simgeleri, görüntüleri ne kadar değişirse değişsin,
korkular temel yaşamsal, inançsal, duygusal endişelere dayandıkları için aslında
hep aynıdırlar. Kıtadan kıtaya, uygarlıktan uygarlığa ortaya çıkan benzerlik ve
farklılıklar ise kültürlerin birbirlerine yansımalarından ve bu yansımaların yerel
kültürle kaynaşıp farklı bir görünüm almasından başka bir şey değildir.
Bu açıdan antropolojinin insanlığa katkısı önemli olmuştur, inançlarımızın,
totemlerimizin kökenleri konusunda yapılan araştırmalar pek çok şeyi ortaya
çıkarmakta, en inanılmazmış gibi görünen inançların ve korkuların kökenlerinde
belirli tarihsel-toplumsal olayların izleri bulunmaktadır. Antropolog Gordon
Childe “Tarihte Neler Oldu” adlı kitabında inançlar ve ritüellerle ilgili yapmış
olduğu araştırmasını aktarırken, örnek olarak

Hindistan’daki ineklerin

kutsanmasını verir, böylesi her araştırmadan önce “bunun maddi temeli yoktur
herhalde” fikrine kapılmadan yapamadığını, araştırmasının sonunda bir rahatlama
ve şaşırma yaşadığını dile getirir. Childe, Hindistan’da yıkıcı bir kıtlık döneminde
insanların hayvanları katletmesi ve dolayısıyla kıtlığın giderek daha fazla etkili
olması nedeniyle bu inancın nasıl toplumsal bir ihtiyaca karşılık geldiğini,
sonradan bu dönemdeki bu inanış-yüceltmenin nasıl bir korkudan kaynaklanıp
diğer toplumlar için anlaşılmaz bir öğeye dönüştüğünü araştırmıştır.26 Dolayısıyla
26
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benzeri biçimde totemlerin nasıl ihtiyaçlara karşılık olarak dini yasaklara
döndüğü, toplumların belirli tarihi dönemlerinde bunların kendi içinde nasıl
sistematikleşme çabası gösterdiği, öte yandan ilahi kaynaklıymış gibi görünen
inançların nasıl tarih içinde geçmişteki ilahi-kaynaklı olmadığı düşünülen
inanışlardan beslendiği gibi önemli teoriler insanın anlaşılması ve insanlık için
tarihin ne kadar önemli olduğunu düşündürmeye götürüyor bizi. Semavi kaynaklı
dinlerin ortak özellikleri, kurucularının kendilerini elçi olarak nitelendirmesidir.
Ancak her biri kendisini ilahi kaynaklı olarak gösterse de, aralarında belirli
toplumsal ilişkilerin ve bireysel ahlakın nasıl yaşanması konusundaki aykırılıklar,
öte yandan getirdikleri inanç ve ibadet biçimlerinin arasındaki köklü farklılıklar,
ilahi kaynağın zaman içinde fikir değiştirmesini gerektirdiğini düşündürüyor.
Eğer ilahiyse niçin fikir değiştiriyor, inançlardan ibadet biçimlerine kadar aradaki
köklü farklılıklar niçin oluşuyor sorusuna, psikanaliz ve antropoloji çok daha
maddi, nesnel ve bilimsel yanıtlar üretebiliyor. Akıl ile akıl dışılık, gelişme ile
geçmişteki ideale takılıp kalma, görev-ödev ile yükümlülükler karşısında
özgürlük, korku kaynaklı insanı ıslah etme süreciyle yasaklara karşı insanın
laikleşme ve özgürlük aranışı eş zamanlı olarak bulunuyor ve kimi zaman bunlar
yoğun çatışmalara neden oluyor. Daha da ilginç tarafı ilahi kaynaklı din söylemi
kendi ardıllarıyla birlikte incelendiğinde farklı toplumsal ortamlarda farklı
kültürlerce yorumlanıyor ve buna ilişkin aralarında ciddi farklılıklar oluşuyor.
Mezhepler aslında farklı toplumlarda farklı ihtiyaçlar ortaya çıktıkça yeni bir
yorum ihtiyacını gösteriyor. İlahi kaynaklı din söylemine rağmen, bu dine
mensup kişiler ve mezhepler arasında savaşlar-katliamlar, siyasal iktidar
mücadeleleri, gelire bağlı çatışmalar, bu toplumlar içinde sınıfsal farklılaşma
nedeniyle çatışmalar, soyut bir hepimiz ilahın önünde eşitiz söylemine rağmen
eşitsiz ve çatışkılı bir toplumsal hayatın varlığı, kültürel ve sosyal hayatın zaman
içinde önemli ölçülerde farklılaşması… bütün bunlar dinlerin ilahiliğine gölge
düşürüyor. İşin ilginç tarafı şu ki, nasıl toplumların resmi tarihleri varsa, dinlerin
de bir resmi tarihlerinin olması, dinin bir inançlar sistematiği olarak değil, bir
toplumsal örgütlenme biçimi olduklarını daha çok düşündürüyor.
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“Tarih içinde sık sık kökendeki ahlaktan ve
yasalardan koptuk, dolayısıyla saptık söylemi ve
geçmişe dönme, kökene dönme, dolayısıyla saf
olana dönme istekleri ve eğilimleri çıkıyor ve
farklı yorumlar getiriyor. Yine aynı şekilde
antropolojik araştırmalar sonucunda, ilahi
kaynaklı dinlerin keskin önermesi olan
kendilerinden
önceki
dinlerin-inanışların
sapıklık olarak nitelenmesine karşın, onun
örgütlenme ve ibadet örneklerinin farklı
şekillerde yenilerin içinde nasıl kendini
koruduğu
ise
konunun
ilahi-yanının
törpülenmesi için bir başka gerekçe olarak
görülmektedir. Semavi dinlerin barış-ilahi ve
sonsuz kurtuluş söylemlerine karşın, ilahi
kaynaklı çatışmalar ve savaşların çok daha uzun
süreli ve kanlı olması insanı insan hakkında
düşünmeye bir kez daha çağırıyor. İnanış ve
sorgulanmaz olduğunu iddia etmenin ise,
tümden bilimden uzak bir edim olduğunu ise
söylemeye bile gerek yok. Bu açıdan aklın tarihi
olarak yazılan tarih içinde (Hegelyen tarih) de
yer aldığı gibi aklın toplumları yönlendirmesi
süreci belirli bir gelişime tekabül etmektedir,
ancak aklın yoluyla akıldışının bir aradalığı
modern toplumların bir özelliğidir.” 27
Akıl yoluyla tanrının varlığını ispatlamak ya da inanışların ve ibadetlerin akıl
yoluyla açıklanması semavi dinlerin takipçileri tarafından sürekli yapılmaya
çalışılmıştır, ama önermeler hep kendilerine akıl-dışı örneklemlere dayandırmak
zorunda kalır. İnanış kendi içinde ve kendine yönelik bir sorgulama taşımıyorsa
ki semavi dinlerde asıl ortaklık kendi inanışlarının sorgulanamazlığını baştan
belirtmek üzerinedir ve hatta sorgulamaya kalkanların, bu dinler siyasi iktidarca
benimsendikten sonra, nasıl cezalandırıldıkları göz önüne alındığında, nasıl
cezalandırıldıklarını öğrendiğimizde

sürecin akıl-dışılığı daha bir ortaya

çıkmaktadır. Aslında süreç akıl-dışı değildir, inancın nasıl toplumsal ihtiyaçlara
karşılık geldiği anlaşıldığında akıl tarafından yanlışlandığı için tarih içinde nasıl
bir gelişmeye karşılık geldiği anlaşıldığından bilimsel olarak bir anlam
kazanmaktadır. Bilginin bitmezliği her şeyi bilen, insanın yapabileceklerinin
27
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sınırlılıkları her şeyi yapmaya muktedir, sürekli haksız siyasi iktidarların
baskısını yaşayan insanlar için ilahi adalet istemlerinin kendi içinde birleşerek tek
bir kaynağa dayanan inanca dönüşmesi akıl-dışı değil, olağan bir savunma
mekanizmasının sonucu olarak görülmesi oldukça anlamlıdır. Bu istemler köklü
toplumsal taleplere karşılık geldiği için, hep ezilenlere ve yoksullara karşı özel bir
duyarlılık taşıyarak yola çıkıp, ardından siyasal iktidara geldiklerinde kendi
eşitsizliklerini-güç uygulamalarını-baskı biçimlerini kurması ve iktidara giden yol
için yerel iktidarlarla uzlaşma çabaları da, toplumsal kurallar değişmedikçe
olağan değil midir? Bu açıdan semavi dinler olduklarını öne süren inanç
sistemlerinin kendi tarihlerine yakından bakıldığında geçmişte sapıkça olarak
niteledikleri pek çok edime kaynaklık ettiklerini tarih bilimi bize göstermiyor
mu? Genel kardeşlik-ümmet fikrine rağmen bu toplumların arasında siyasaliktisadi sömürünün savaş boyutlarına ulaşması ve sürecin kesintisiz olarak devam
etmesi nasıl açıklanabilir? Öyle ki yine kendi ilahi kaynaklı inanışlarına rağmen,
kendi inançlarına karşıt güçlerce işbirliği yapıp ümmetlerinden olan halklarla bile
savaşa girdiklerini tarih bilimi bize gösterdiğinde, bunu aynı paradigma içinde
kalarak nasıl açıklayabiliriz?
Sinemaya geri döndüğümüzde Nilgün Abisel’in korku üzerine özel bölüm
ayırdığı Popüler Sinema ve Türler adlı kitabında korku filmlerinin yükseliş ve
inişlerle dolu kesintileri içerdiğini ve bu kesintilerin aslında toplumsal iktisadiideolojik-kültürel krizlere denk geldiğini görmekteyiz.28 Korku hikâyeleri tümden
kesintiye uğramıyor elbette, ama korkunun alıcılarının belirli bir kitleselliğe
ulaşması için korkunun genel bir özellik haline gelecek kadar egemenleşmesipaylaşılan ortak bir his olması da gerekmektedir.Dolayısıyla 1930’ların ortak
siyasal-iktisadi krizi bunların ardından oluşan kaos içinde kültürel bir krize
dönüşmesi yaratıklar-insana güvensizlik-ilahi kaynaklı cezalandırmalar-şiddetin
arttığı durumlarda sapık katiller art arda sinemanın kamerasından karşımıza
çıkarılacaktır. Dolayısıyla korku filmini besleyen öğe aslında insanın kendini
güvende hissetmemesidir, yaşamı açıklamakta zorlanmasıdır, korkunun gerçek

28
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kaynaklı olmayıp bir illüzyon halinde olması ve geçici olduğu durumlarda
psikolojik bir edim olarak sevilmesi, aynı zamanda insanın kendi korkularının
ortak bir hal olduğu için anormal de olmadığı anlamına geldiği, insanın
normalleşme isteğine de karşılık gelmektedir. Çünkü insanın içinde bütün
anormal özelliklerini normal olarak gösterme isteği de mevcuttur.
“İnsanın kendini dünyanın merkezinde
görme isteği, sosyalist literatürde buna
küçük burjuva dünya görüşü deniyor –
kendini referans alarak insanları bir
bütün olarak “benzeri” edimleri isteyen
varlıklar olarak görme çabası, aynı
zamanda onları rakipleri olarak görme
edimi, örneğin kendine müslüman deyimi
bu bakışın-ahlakın ifadesidir, istekler
bitmez, paylaşma sınırlıdır, çaba-istek-ve
ödül
ilişkisi
olabildiğince
dolayımsızlaşmıştır, vs. - bu bilim-dışı
istek ve bunların çok ötesinde bir elçi
tanımlama isteği ya da toplumdaki
istemediği öğeleri tanımsız bir kötü
üzerinde birleştirerek ona yöneltmesi
psikanalizce normal bir güdü olarak
nitelenmektedir”.29
Yaşamı anlamak için ne kadar az çaba gösterirsek ve bunları yorumlamak için ne
kadar az bilimsel araca sahipsek, o kadar çok inancımız olur, yani nesnelliğingerçekliğin anlaşılması ve yeniden yaratılması için o kadar çok yanılsama
üretiriz. Yanılsamaların bu kadar yaygın ve genel bir özellik haline gelmesi
yerine bunların bütünleşip tek bir potada eritilerek sistematikleştirilmesi, yani
dinleşmesi de olağandır. Bunun alıcısı olan yerde de yeni dinlerde, yeni
tarikatlarda, yeni bunları kullanan cinciler, medyumlar, rüya-yorumcuları, falcılar
ve elbette bunların satıcısı olan artistleri ve “büyük sanatçıları” da olacaktır.
Sanatın ve dinlerin kökenlerini ritüllere bağlayan yaklaşımlar son derece aklı
başında ve tutarlı bir yaklaşımdır, sadece zaman içinde yolları önemli ölçüde
ayrılmış, belirli dönemlerde dinler sanatın ne kadar etkin bir tebliğ aracı olduğunu
gördükleri için sanatın doğasına karşı gelerek sanatı kullanmaya çalışmışlardır
29
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sadece. Örneğin “Dabbe”yi yöneten yönetmenin kaygısı sanat yapmaktan ve bir
şeyler anlatmaktan çok daha fazla, sorgulamadan inandığı “gerçekleri” perdeye
aktarmaktır ve burada sanat yoluyla kendini ifade etmekten daha çok, belirli
inançlara dayanarak ve onların propagandasını yaparak, dolayısıyla o inancı
sömürerek, kendi varoluşuna anlamsız bir anlam katma çabasıdır, sanatın özünde
varolan sorgulamayı tümden yadsıyarak tabi ki.
“Halkların inançlarına ve kültürlerine
baktığımızda da birtakım ortak korkular
göze çarpmaktadır. Orta Avrupa’dan
başlayıp doğuya doğru gittikçe, en
belirgin korku nesnesinin “değişim”
olduğu görülmektedir. Ay dolunayken
kurtlaşan adam, kan içip yarasaya
dönüşen kadın, canlanan heykel gibi...
Bunlar Orta Avrupa’nın en belirgin
korku izlekleridir. Batıda ise korku,
doğunun “doğaüstü”lüğüne karşılık, daha
“metafizik” bir boyut taşımaktadır.”30
Batılı toplumlarda bu anlamda eskiye ve ilkele dönüş özlemi çok daha güçlü
olarak ortaya çıktığını hatırlayalım; bu anlamda inşa edilen modern ve büyük
kentlerde hızın-değişimin-tüketimin olmadığı bir mekanın karşıtı olarak doğa
vurgusu ve doğaya dönme arzusunu kolektif davranışlar-özlemler haline gelmesi
olağan değil midir? Aynı şekilde bilimin insanı getirdiği nedensellik içinde bir
sonsuz kurtuluş değil, zaman içinde sürekli yıkılıp-yapılma, çürüme-ve-yeniden
doğum, ölüm-yaşam karşıtlıkları üzerinden değişimin sürekliliğine yapılan vurgu
ve her bir bireyin bu çember içinde bir zaman içinde yok-oluşla karşı karşıya
gelmesi –her ne kadar yeni bir canlıya dönüşerek de olsa- insanlar için başlı
başına bir korku kaynağı olmuştur. Yalnızca insanlarda değil, bütün canlıların
geninde olan yaşama içgüdüsü ve insanın yoğun olarak bilincinde olduğu bir gün
öleceği bilgisi metafizik inançların kaynağını oluşturmaktadır. Sonsuz kurtuluş
için doğadan bir umut kalmadığı ölçüde ilahi bir kurtuluş için bir ilaha ihtiyaç
duyma ve ardından ona tapınarak tümden kurtulma ihtiyacı. “Uslamlamanın
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zinciri içinde akıl-dışı öğelere yer vererek akıl-ürünü psikolojik güdüyü
doyurmaya çabalayan bir sistem olarak dinin değerlendirilmesi çok anlamlı bir
antropolojik değerlendirmedir.”31 Değişim korkusu bizim kültürümüzde hem
siyasal bilinçle birleşerek toplumsal değişim korkusuna, hem de metafizik bir öğe
olarak ölüm, ölümden sonraki yaşamın bilinmezliği ve cin, şeytan ya da başka bir
doğaüstü varlık tarafından çarpılarak bozuluma uğrama korkusu olarak
yansımıştır. Cinlerin ve diğer insanın bilemediği insan-üstü güçlere sahip
varlıklar inanışı, bu sürecin sadece tuzu-biberidir. Oysaki geçmişe baktığımızda
bunlar insanların insanlara eziyet ve işkence etme gerekçeleriydi; cini çıkarmak
için kızgın şişle dağlamaya kadar her yolu deneyen bu yöntem, bütün süslerine
rağmen korkunç sonuçlarıyla insanlığın tarihinde hem batılı toplumlarda hem de
doğulu toplumlarda ortaya çıkmıştır.
“Korku öğesi kültürümüzde güçlü olarak
varolsa da geleneksel olarak kültürümüze
içkin olan bu korkuyu tematik ve
psikolojik düzeylerde işleyen bir korku
filmi henüz yapılmamıştır. İktidardan,
devletten, Allah’tan, düşmandan vb.
korkma geleneksel kültürümüzde farklı
biçimlerde açığa çıkmış, 20. yüzyılla
birlikte farklı görünümler alarak ve
modernizmin getirdiği korkularla da
birleşerek kültürümüzün önemli bir
bileşeni olmuştur. Ülkemizde resmi bir
söylem olarak “Türk’ün Türk’ten başka
dostu yoktur” söylemi, bütün komşu
devletler için belirli bir önsel kuşku ile
yaklaşma, emperyalizmden korkma, Sevr
korkusu,
komünistlerden
korkma,
Allahsızlardan korkma, inançsızların
canavarlıklarından korkma gibi ilginç
korku
öğeleri
vardır.
Bugünkü
Türkiye’de basında giderek daha fazla
şeriatçılardan
korkma,
toplumun
Atatürkçü
kazanımlarını
kaybedeceğinden
korkma,
(Sivas
Olayının ardından nesnel temelleri
olmayan bir korku olmaktan çıkmıştır,
31
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ama aynı zamanda diğer İslam
devletlerindeki
değişimler
ve
sonuçlarındaki yasaklar ve idealler bu
insanlarımızın
korkularının
haksız
olmadığını gösteriyor. Sorun şu ki, bu
insanlar buna karşı köklü ve özverili bir
mücadele
yerine,
kendi
konformistliklerinin de etkisiyle ordugençler, sivil toplum güçleri ya da bir
başkasına
dolayımlayarak
süreci
değiştirmek için atıl kaldıklarından
korkuları daha bir nesnel temel
kazanıyor) gibi genelleşen korkular
gitgide ağırlık kazanıyor. Aynı süreçte
İslamcıların
1980
sonrasında
Türkiye’deki gericileşme süreçlerinde
sistematik olarak kabir azabı, Cehennem
korkusundan başlayıp, kadınlar üzerinde
gittikçe sistematikleşen bireysel yaşam
üzerinde ürettiği yasakları açısından
bakıldığında korku-bazlı siyasileşme ve
gittikçe dini önderlerin toplum içinde
bilirkişiye
dönüşmesi
ve
belirleyiciliklerini
artması,
siyasi
nüfuzlarına yasaklar ve cezalandırıcı
edimleri eklemeleri ve kendi ilkel
sanatları bağlamında hep dinin pozitif
vaatleri yerine yasakları-cezaları-şiddetiazap günlerinin korkunçluğu üzerine bir
söylem tutturmaları da genel bir
özelliktir.”32
1980’lerin bir başka özelliği resmi kurumlardan, polisten, askerden, memurdan,
güçlüden, mafyadan… korkma gibi sıradan insanın her türlü hakkı talep
etmekten,

hatta

çalıştığı

fabrikadaki

işçi

arkadaşından,

patronundan,

yöneticisinden korkma gibi edimler olağan hale gelmiştir. Toplumsal ideolojik
söylemde geçmişe göre köklü bir korku kültürü gittikçe bir ağırlık kazanmıştır.
Bu anlamda insanlarımız en küçük ve en meşru hakları için bile mücadele etmez
ve her şeye ilişkin kuşkulu bakma durumu bu toplumun ruhuna büyük ölçüde
nüfuz etmiştir. Bilmekten bile korkma genel bir davranış kipi haline gelmiştir
32
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ülkemizde. Bunlar kültürümüz için belirli anlamlarda olağan gidişatından bir
sapma olarak görülebilir. Ulusal kimliğimiz belirli değişikliklere uğramaktadır,
bunların arasında en yakınındakinden bile şüphelenme de vardır. Bu açıdan 1980
darbesi sonrasını ülkemizin derin bir korku kültürüyle tanışması olarak
adlandırmak yanlış olmaz. İşin ilginç tarafı dini yorumlardaki köklü değişikliktir;
Türklerin geçmişinden beri din yorumlarında korkulacak bir tanrı yerine
sevilecek ve iyi bir ahlaki tutum olarak dini yorum yerini korkulacakcezalandırıcı bir Tanrıya hızla terk etmiştir, bu anlamda dini yorumlarımızdaki bu
köklü değişiklik darbe sonrasının en tipik yansımasıdır. Türkiye’de bu anlamdaki
değişiklik din kaynaklı yasakların hızla artmasına ve dini kaynaklı cezalandırma
edimlerinin sayıca hızla artmasına vesile olmuştur. Türkiye gerçekten 1980’den
sonra köklü bir değişime uğramış, eylemekten daha çok sakınma merkezli tutum
bir toplumsal-kültürel özellik haline gelmiştir. Şiddetin merkezileşmesi ve
hukukun merkez tarafından istenildiği şekilde açıkça çiğnenebilmesi Türkiye’de
bireyi yalnızlaştırmış ve güçsüzleştirmiştir. Korkunun ideolojik söylemi bir bütün
olarak geçmişe göre çok daha belirleyici olmaya başlamıştır. Korku kültürü
modern toplumlarda belirli bir yere sahipken ve yine aynı şekilde her türlü
güvenlik sistemi dünya ölçeğinde önemli bir sektör haline gelirken, kapitalizm ve
korku arasındaki ilişki gittikçe dolayımsızlaşmaktadır. Kültürümüz içindeki
düşman bekleme motifi düşmanı toplumun içinde bulma beklentisiyle toplumsal
yaşam içinde olağan hale gelmiştir. Kültürümüz korku merkezli bir toplum
halinde yapılandırılmış ve korkuların merkezinde giderek devlet belirli bir yere
gelmiştir. Uygulanan yaptırımlar bir bütün olarak toplumu kimliksizleştirmiş, bir
sığınma alanı olarak din büyüdükçe bizzat kendisi bir korku kaynağı haline
gelmiştir. Geçmişin etik bir bağlanma biçimi olarak din yerini gelecek ve ahiret
korkusuyla şekillenmiş bir itikata bırakmıştır. Buradan hareketle denilebilir ki bu
korkuların oluşmasına neden olan cehalet batıl inançları körüklemiş, bu tip
inançlar ise

yaşamı yoğun olarak özgürleşme-karşıtı

bir

sınırlayıcılığa

dönüştürmüştür. Ülkemizde siyasal sistemin temel destekçisi ve resmi söylemin
taşıyıcı unsurlarından birisi korkudur. Geçmişin güvenilen ve akılcılaşma
isteğiyle kendini dışa-vuran söylemi yerini medyumların-cinlerin-güçlülerin-
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yetkililerin ve tanımlanması zor birçok bilinmez-korku kaynağının özneleştiği bir
süreçte insanımız
Cumhuriyetin olduğu sanılan ideallerine yabancılaşmıştır. Türkiye’de televizyon
yayınlarından basına kadar sistematik iletişim kanalları, araçları yeni modelin bir
taşıyıcısı olmuştur. Artık sosyal olaylarda bile bilir-kişi olarak din adamlarının
fikrini almak ihtiyacı genel bir söylemdir, bu durum ise Cumhuriyet idealleri
denilen yapıdan açık bir kopuştur. Aslında günümüzde resmi-ideoloji önemli
ölçüde değişmiştir denilebilir. Hassasiyetler, öncüller ve öncüler değişmiş,
geçmişte kuşkuyla bakılan din adamları söylemi güvenilir-ahlaklı-etkiliyetkinliğinden yararlanılması gereken bir kimliğe dönüşmüştür. Hukukun
yorumlanması bağlamında yeni dini temayüllerin etkisi ise basını tarayan birisi
için olağan bir hal haline gelmiştir. Bu bağlamda ülkemizdeki korku kültürüne,
korkunun kaynaklarına baktığımız zaman iki temel kökenden bahsetmemiz
mümkündür:
1) Osmanlı İmparatorluğu’nun padişah-kul olarak kodlanan devlet-toplum
ilişkilerinde ortaya çıkan ideolojik ve siyasal bir araç olarak korkunun kültürel
yaşama etkisi. Osmanlı toplumunda devletten korkulması gerektiği, devletin
karşısında insanların kendi güçsüzlüklerini bilerek her şeye itaat etmesinin
devletin bekası için ne kadar gerekli olduğunun bilgisi siyasal iktidar için çok
önemliydi. Devletin gücü ve ihtişamına yapılan vurguların sayısız kez ortaya
çıkması ve haksızlığa uğrayan insanların ayaklanmaları; 1400-1922 arasını
aldığımızda Osmanlı’da olan ayaklanmaların sıklığı ve bunların sonucunda
kitlesel kıyımların yaşanması bu tarihin acı sonuçlarından biridir, aynı
yıllardaki batılı toplumlara göre çok daha fazladır, denebilir ki, hiçbir batılı
toplumda bu denli çok ayaklanma ve ardından kitlesel kıyım yaşanmamıştır.
2) İslam kültüründe içkin olarak varolan ve bir inanç sistemi olarak tanrı ile
kulları arasındaki ilişkide ve kulların sosyal yaşamda takınmaları gereken
tavırlar bütünü olarak pratiklerde belirleyici olan korku kültürü ilginç
özellikler göstermektedir. İslam kültüründe korku Allah’tan korkuya
dayandırılmış, ancak insanlar ilahi kaynaklı korku yerine ilah adına korku
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salanlardan daha çok muzdarip olmuştur. Aslında bu anlamda İslam
toplumlarında bu tip yaratana dayandırılan baskılar ve siyasi cinayetler o
kadar çoktur ki, İslam inancı içinde daha yaşarken cennetle müjdelenenler
bile bunlardan nasiplerini almıştır. Korkunun ilahi kaynaklı oluşu ve korkuyu
yaratanın yeryüzündeki bir iktidar tarafından uygulanmasının bir çatışma
yaratmaması imkansızdır, ilahi gücün bilgisine ve adaletine sahip olmayanlar
–nasıl olabilirler ki?- tarafından uygulandığında, ki her zaman öyle olmuştur,
geriye vahşet tablosundan başka pek az şey kalacağı anlaşılabilir.
“Modern ideolojiler öncesi bir toplumsal
formasyon olarak Osmanlı İmparatorluğu
ekonomik sürekliliğini ve iktisadi
gelişmesini büyük oranda fetihlere ve
ürünlerden alınan vergilere borçludur. Bu
bedel herhangi bir ideolojik saik söz
konusu
olmaksızın,
padişahın
otoritesinde temsil edilen ve yasal
dayanaklarını İslamiyet’ten alan bir
iktidara verilmektedir. Aslında burada
ilginç bir çelişki vardır; Osmanlı şeriatla
yönetilen bir imparatorluk değildi,
tarihsel gidişat belirli ölçülerde toplumu
siyasallaştırmış
ve
laikleştirmişti,
dolayısıyla dini kurumlar devletin ve
toplumun yeni ihtiyaçlarına göre doğal
kaynaklarından uzaklaşmış ve siyasetin
gereklerine göre meşrulaştırma aracına
dönüşmüştü. Batılı eğitim kurumlarının
gittikçe ağırlık kazanması ve toplumsal
geri kalmışlık aydınlar içinde gittikçe
artan bir dinden uzaklaşmayı getiriyordu.
Örneğin Ziya Gökalp ve onun
fikirlerinden etkilendiği kendi ağzından
açıklayan cumhuriyetimizin kurucusu ve
önderi Atatürk bu anlamda Osmanlı
Devleti içinde yetişmiş ve onun batılı
eğitiminden kendi entelektüel gıdasını
almış, dolayısıyla gerici-ve-bilimden
uzak İslam’dan uzaklaşmış önderlerdi.
Aslında dönemi anlatan tarihi ve sanatsal
eserlere
baktığımızda
İslami
toplulukların içinde ne kadar köklü batıl
inançların olduğu görülebilir, bu anlamda
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aydın toplumun bu geriliğinin nedenleri
arasında dini faktörü de gördükçe dinkarşıtı haline de gelecektir. Dinin ne
kadar güçlü olduğunu görünce onun önkabullerini de sorgulayacaktır, böylesi bir
çatışma ekseninin nesnel temelleri vardı
ve batılı toplumlarda olmayan bir ölçüde
ilericilik-gericilik
karşıtlığı
ve
kavramlaştırmaları
ülkemize
özgü
gibidir. İnançların ve temayüllerin
toplumsal temelleri olması gerektiği veri
alındığında etki-tepki süreçleri içinde
Türkiye dinsiz de olmuyor, dinle de
olmuyor, kontrollü ve vicdani bir seçim
gibi din anlayışları hep hatırlatıldı, ancak
dini eğilimler hiçbir zaman vicdana
sıkışıp kalmadığı için bir toplumsal güç
halinde büyümeye devam etti, önemli bir
siyasi güç haline geldi. Bu anlamda dini
vaazlarda, hutbelerde devletin bekasının
gittikçe artması önemli bir güç gösterisini
de netleştirmektedir; toplumun bunlardan
çok
etkilendiği,
din
adamlarının
toplumsal süreçlerde gittikçe daha
ağırlıklı bir yer taşıdığını anlıyoruz.
1970’lerde 30 bin kişilik haç kadrosunu
bile dolduramayan Türkiye’sinden bugün
bu sayıya umre ziyaretlerinde bile ulaşan
Türkiye’ye geçiş merkezi bir seçim
olmadan kendiliğinden bir süreç olarak
olması mümkün değildir”33
Toplumlar zaman içinde değişir, ama değişimlerin nedenleri ve değişimin
taşıyıcıları olmadığını söylemek bilim-dışıdır. Türkiye kendisi için bir tehdit
olarak gördüğü sol-ideolojilerden bir çıkış olarak gördüğü İslamcılaştırma
çabaları içinde kantarın topuzunu elinden kaçırmış, batıl itikatlerin cenneti haline
gelmiştir. Dolayısıyla bugün Türkiye, cumhuriyetin ideallerinden olan akılcılık ve
aydınlanma eğilimlerinden önemli ölçüde uzaklaşmıştır. İslami eğilimler çoktan
belirleyici bir ağırlık kazanmasına rağmen günümüzde hala azınlıkta ve mağdur
gibi görünmeyi başararak büyüme sürecini devam ettiriyor. Çeşitli baskı
araçlarıyla ortaya çıkan korku, ekonominin sürekliliği-devletin bekası ve iktidarın
33
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devamlılığı için önemli bir ideolojik araçtır. Aslında belirli bir korku-sineması
geleneği olmayan, hatta Cumhuriyet dönemi sinemada mizahı olan korku üzerine,
dini inanış eksenli giderek artan korku filmi sayısı, artık bu psikolojik halin genel
bir hale geldiği ve ciddi alıcısı olduğunu gösteriyor aynı zamanda. Türkiye’de bu
tip filmler ve yabancı korku filmlerine de giderek artan ilgi, okumuş ve itikatsiz
insanlar arasında da artıyor, akılcılık aslında 1968 kuşağı ardılı kuşaktan
başlayarak dünya genelinde geriliyor ve belirli bir gericilik eksenli toplumsal
davranışlar dünya genelinde yaygınlık kazanıyor. Muhafazakarlık bir süreç olarak
yaygınlaşıyor ve yaşamı özgürce yaşamak isteği giderek bağlanmak, sakınmak ya
da

yaptığını

gizlemek

anlamında

personaların

kalınlaştığı

ve

giderek

ikiyüzlülüğün olağanlaştığı bir döneme sokuyor insanlığı. Doğulu toplumlarla
sınırlı değildir dincileşmek, batılı toplumlarda ve aydınlar arasında da dine
yönelmek, sanatçılar arasında giderek din kaynaklı inançlara karşı saygı
beslemek, dinin korkunç uygulamaları karşısında dini gerçek olan-gerçek
olmayan

ayrımıyla

koruyucu

bir

kalkanla

eleştirmek

bugün

giderek

yaygınlaşmaktadır. Siyasetçiler arasında da giderek koyu bir dine bağlılık yaygın
olarak tanımlanıyor. Fransa, İngiltere, ABD ve hatta Almanya’da dönemin siyasi
önderleri arasında dini ritüller içinde bulunmak gerekli hale geliyor. Amerika’da
eğitim görmüş ve Boğaziçi’nde profesörlük yapmış eski Başbakan Tansu
Çiller’in mitinglerinde eşarp-türban dağıtması, bir ilginç bir örnek olarak
verilebilir. Siyasal iktidardan duyulan korku en gelişkin teorik ifadesini, ilginç bir
şekilde Batılı bir siyasetçi ve düşünür olan, Machiavelli’nin “Prens”inde bulur.
İnsanları iyilikle kazanarak yönetmek yerine insanı korkutarak sindirmek daha
kolaydır düşüncesi vardır burada. İyilikle yönetilen ve insanların meşru olarak
kabul ettiği ve severek itaat ettiği bir iktidar yerine onları sindiren ve korkutan bir
iktidar makbuldür tezini öne sürer Machiavelli. “Sevilmektense korkulmak daha
güvencelidir. […] İnsanlar kendilerini sevdiren birinden çok, kendinden korkutan
birine zarar vermekten çekinirler.”34 Kapitalizm öncesi toplumsal formasyonlarda
siyasal yönetim biçimi farklılıklar gösterse de bu araçların ortak felsefesi
olmuştur korku.

34
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“Osmanlı Devleti’nde iktidar ile tebaası
ilişkisinde korku, iktidarın sistematik olarak
kullandığı araçlardan bir tanesidir ve çok şiddetli
tezahürleri olmuştur. Feodal iktisadi yapının
sürekliliğini
sağlayan
fetih
ekonomisi
düşünüldüğünde, savaşların,
yıllar süren
seferlerin, kıyımların, zorbalıkların, yıkımların
da korkunun ifade biçimleri yada araçları olduğu
düşünülebilir. Ulusal gururumuz mehteranların
orduya psikolojik olarak savaşa hazırlamanın
dışında düşman saflarında korku yaratmak gibi
çok önemli bir işlevi de vardır. Halk devleti
sever düşüncesinin Osmanlı İmparatorluğu’na
uzanan tarihimiz söz konusu olduğunda hiçbir
gerçekliği yoktur. Baskı ve zorbalık, havalarda
uçan kelleler, siyasi cinayetler ve işkenceler
kültürel yaşamın her zaman için önemli bir
parçası olmuş, en şiddetli baskı ve zor aygıtları
kullanılmış, iktidar için tehdit olan her şey çok
güçlü bir şekilde bastırılmış ve yok edilmiştir.
Yeniçeriler çöküş dönemi öncesinde padişahın
otoritesinden çok halka gözdağı veren bir işleve
de sahip olmuştur. Toplumla arasındaki bağ bu
şiddet ilişkisi dolayımıyla da giderek kopmuş,
halktan kopuk ve onun üzerinde kastlaşmış bir
yapıya dönüşmüştür. “Osmanlı toplumunun bir
‘hoşgörü’ toplumu olduğuna dair yakıştırmalar,
Osmanlı’nın imparatorluk mantığı hakkında
asgari bilgiden yoksun olanların kuruntusudur.
Osmanlı devlet yapısında görevli unsurlar
bugünkü anlamda ‘kamu görevlileri’ değillerdi.
Onlar, padişahın hizmetkarı, kullarıydılar ve
sadece padişaha karşı sorumluydular…”35
Sınıf ve zümrelerin birbirlerinden kalın çizgilerle ayrıldığı Osmanlı’da toplumsal
yaşamın yönetiminde geleneğe, örf ve adetlere biat etme her zaman sınırlı bir
ideolojik söylem olmuş ve büyük oranda korkuyla bütünleşerek topluma nüfuz
etmiştir.
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Abdülhamit döneminde Jurnalcilik olarak adlandırılan aydınlar üzerinde korku
salan ihbarcılık geleneği Osmanlı’da yüzyıllardır süren bir gelenektir. Olan
sadece dağılma halinde olan bir imparatorluğu yöneten bir padişahın kişisel
korkusunu toplumsallaştırmasıdır. Ve çöküş döneminin kaypak atmosferinde
yeniçerilerin padişahı tahttan indirmelerinin doğallaştığı bir siyasal ortamda
padişah iktidar korkusunu tüm topluma yaymış, basın sansür edilmiş, paranoya
tüm topluma yayılmıştır. İhbar eden ve edilenler sayısında o dönemde belirli bir
artış vardır sadece çünkü o dönemde belirli bir krizle birlikte muhalefetin ortaya
çıktığı görülmektedir. İktidarın korkusunun kaynağı da topluma ideolojik
salgılarını bırakmasının da ana sebebi budur. Özellikle Alevilerin türkülerine
yansıyan bu korkuyu edebiyatta pek sık göremiyoruz. Yalnız köy edebiyatımızda
köylülerin nelerden, nasıl korktuklarına dair ve bu insanların korkularına dair
nasıl akıldışı açıklamalar getirdiğine dair alaycı bir dille yazılmış birçok eser
bulunmaktadır. İnsanların nasıl korktukları, nasıl emir aldıkları nasıl itaat ettikleri
gerçekçi betimlemelerle anlatılır.36
Cumhuriyet Dönemi’yle birlikte bu gelenek yeni iktidarın da önemli bir unsuru
haline gelmiş, yine devlete yapılan suçlar çok şiddetli ve ağır bir şekilde
cezalandırılmıştır. Bu baskı ve zor mekanizması her zaman şiddetin kullanılma
korkusunu beraberinde getirmiş ve sistemin sürekliliğine toplumdan sessiz bir
onay çıkmasını sağlamıştır. Yeni iktidar, inkılaplara muhalefet eden İslamcı
isyancıları asmaktan çekinmemiştir. Bu olası ayaklanmalara karşı bir gözdağı
vermekten başka bir şey değildir. Yine “Cumhuriyet’in kurulması içerisinde
yurtsever komünistlerin de bulunduğu grupların tasfiyesini de içermektedir.”37
Cumhuriyet tarihi boyunca devlet yöneticileri içerisinde dahi muhalefeti bastırma
geleneksel bir araç olmuştur. İsmet İnönü parti içerisindeki muhaliflerini ihraç
etmiş, DP iktidara geldiğinde muhalefete yasaklar getirmiş, 27 Mayıs darbesi
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DP’nin tasfiyesiyle sonuçlanmış, 70’li yıllar devletin muhalefeti bastırmak için
yeraltına da indiği yıllar olmuş, 12 Eylül tüm siyasal düzeni tasfiye etmiştir. 38
Türkiye Cumhuriyet tarihi aynı zamanda düşünce suçundan yıllarca hapiste yatan
şairlerle, yazarlarla doludur. İktidarla özdeşleşmeyen aydının yaşama koşulları
zorlaştırılmış, tutuklamalar, işkenceler, gözdağları bir korku sarmalı olarak
aydınlar üzerinde sallanan bir kılıca dönüşmüştür. Türk sinemasının yıllardır
uğraştığı en büyük sorunlardan birinin sansür olması tesadüf değildir. Devlet
sinemamızla sadece sansür açısından ilgilenmiş, sanatçıların özlemi bir sinema
yasası yıllarca gündeme gelememiştir. Bunun en önemli sebeplerinde biri
bahsettiğimiz muhalefet korkusudur. Aydınlar tarihsel olarak iktidarın çekindiği
bir odak olmuş, iktidar, aydınları potansiyel düşman olarak görmüş, aydınları
baskı altında tutarak ve korkutarak mücadele etmiştir.
Krizler ülkemiz söz konusu olduğunda toplumun kolektif psikolojisinde hep bir
korku ve paranoya olarak yansısını bulmuştur. Ekonomik çöküntü dönemlerinin
en büyük korkusu yoksullaşmak olmuş, bu da toplumunu vicdanında, adalet
duygusunda büyük bir çözülmeye yol açmış, “kendini kurtarmacılık” temel
yaşam değeri “köşeyi dönme” en büyük hedef olmuştur. Kaybetme korkusu bütün
bir toplumu birbirine yabancı rakiplere dönüştürmüş, bu yabancılaşma tekrar
şiddeti doğurmuştur.
İslam kültüründe de korku itaat ve inancın önemli bir unsurudur. İslamiyet’te
Allah korkusu Allah sevgisine göre her zaman baskın bir öğe olmuştur. Allah’tan
ve onun gazabından korkma, kıyametten korkma ve bu korkuyla itaat etme İslam
teolojisinin belirleyici özelliğidir. Kuran’daki birçok ayet inançsızların nasıl
korkunç bir şekilde cezalandırıldığının ve cezalandırılacağının betimleri üzerine
kuruludur. Kuran-ı Kerim’de bir çok korkudan söz edilir. Bunların başında Allah
korkusu gelir. Allah, Kuran’da sayısız ayette kendisinden korkulmasını emreder.
“...Allah’tan korkun ve bilin ki Allah, muhakkak cezası en çetin olandır.(Bakara
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Suresi, 196) ...Ey iman edenler, Allah’tan korkun. Herkes yarın için neyi takdim
ettiğine baksın. Allah’tan korkun. Hiç şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan
haberdardır.(Haşr Suresi, 18) ...Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah’tan
korkup sakının, dinleyin ve itaat edin.(Tegabün Suresi,16)” İslam teolojisinde
kıyamet günü tüm canlıların öleceği, son yargılamalarının yapılacağı ve sonsuz
bir hayatın başlayacağı gün olarak tanımlanmıştır.
Allah’a inananların Allah’a ve kıyamet gününe karşı besledikleri korku ise ayette
şöyle tarif edilmektedir: “Onlar, Rablerine karşı gayb ile (O’nu görmedikleri
halde) bir haşyet içindedirler ve onlar, kıyamet saatinden ‘içleri titremekte
olanlardır’ (Enbiya Suresi, 4)” ...Gözler kamaşıp karardığı, ay tutulduğu, güneş
ve ayın bir arada birleştiği zaman ...o gün bir takım yüzler pırıl pırıl parlar ve
Rabbine bakar. O gün bazı yüzler de kapkaradır. Bel kemiklerini kıracak felaketi
bekler...(Kıyamet Suresi,9-22)
İslamiyet’te en önemli korku kaynaklarından biri de şeytan ve cinlerdir.
İslamiyet’te Şeytanın büyük kibriyle Adem’e secde etmeyip cennetten kovulduğu
ve Allah’tan insanları yoldan çıkarmak için kıyamete kadar izin aldığı ve ilk
olarak Adem’e yasak elmayı yedirdiği inancı vardır. Tüm kötülüklerin, fitne ve
fesatlıkların kaynağı olarak şeytan gösterilir ve büyük korku kaynağıdır.
Din adamları farklı yorumlarla İslamiyet’i ‘zenginleştirmiş’, yerel kültürlerde
üfürükçü ve büyücüler toplumun İslamiyet’le olan buluşma noktalarını büyük
oranda belirlemişlerdir. Korkunun inananlar arasındaki bu başat yerinin nesnel
nedenleri de vardır: “Kutsal kitapların dokunulmazlığı, halk çoğunluğunun
anlayamadığı bir nitelikte ya da dille yazıya geçirilmişliği yanılmaların, dinle
getirilmek istenenin saptırılmasının başlıca nedenidir. Halka seslenen bir dinin
halka yabancı bir dille kendini benimsetmesi insanın o dini anlamasında şüphesiz
zorluklar çıkaracaktır. Sonunda böylece büyücüler, üfürükçüler, sayılarla harflerle
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gizli güçler bulunduğu sanısını yapmaya çalışanların çoğalmasına olanak
sağlamıştır.39”

2.2. TÜRK SİNEMASINDA KORKU
2.2.1

Türk Sinemasında Korku
Korku filmleri kriz dönemlerinde ortaya çıkmıştır. Korku filmlerinin ilk

örneklerinin Alman dışavurumcu sineması içerisinde, yani 1. Dünya Savaşı yıllarında
ortaya çıkması rastlantı değildir. “Daha önceki hiçbir dönem böyle bir dehşetle, bu
kadar derin bir ölüm korkusuyla sarsılmamıştı. Dünya hiçbir zaman bu kadar sessiz,
mezar kadar sessiz olmamıştı. İnsan hiç bu kadar anlamsızlaşmamış, kendini bu kadar
ürkek hissetmemişti. […] sanat da bunun dışında değil; o da bir yardım umarak
karanlıklara sesleniyor, o da ruhuna ağlıyor: işte dışavurumculuk bu”40. Savaşın dehşeti
ve yıkımının yanında yerleşiklik kazanan modern kurumlara duyulan bir tepkiden de
doğmuştur dışavurumculuk akımı ve sinemasal örneklerinin birçoğu yüzyılın ilk çeyreği
içerisindeki bireyin bunalımını yansıtmakta, onun kaygılarını, endişelerini, korkularını
iç dünyayı aydınlatma arzusuyla dolan bir dille öykülemektedir. Dolayısıyla bu
sinemada korku öncelikle psikolojik düzlemde gelişmekte öykü ruhbilimsel bir
çözümlemeyi içermektedir. Özgün bir Faust uyarlaması olan “Prag’lı Öğrenci” (Paul
Wegener) yükselme hırsıyla aynadaki yansımasını (ruhunu) bir büyücüye satan genç bir
öğrenciyi anlatır. “Doktor Caligari’nin Muayenehanesi”nde Robert Weine çılgın bir
doktorun hipnotize ettiği masum bir gencin cinayetlerini anlatır. “Orlac’ın Elleri”nde
(Weine) ise bir kazada ellerini kaybeden bir piyano virtüözünün bir katilden organ nakli
yapmasıyla gelişen olaylar konu edinilir. Bu iki örnekte de bilimsel gelişmelerden
kaynaklanan bir korku unsuru vardır ve insan hem katil hem de kurbandır. Hem
kötülüklerin ve korkunun kaynağı hem de mağdurudur. Dünya Savaşı’nın derin
bunalımı izlerini, savaşın öncü öznesinde bölünmüş bir benliğin yansımaları olarak
39
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ortaya çıkarır. İnsan zorba canavarların kurbanıdır. Dolayısıyla korku ile trajedi iç
içedir. Yine aynı şekilde 1930’un hemen başında klasik iki uyarlama olan “Dracula”
(Tod Browning, 1930) ve “Frankenstein” (James Whale, 1931) ile yükselişe geçen ve
Hollywood’a 2. Dünya Savaşı sonuna kadar önemli karlar getiren Amerikan korku
sinemasının yükselişinde takvimler 1929 ekonomik bunalımının hemen ertesini işaret
etmektedir. İnsanlığın mülk ve iktisadi krizleri ve sefaletle yaşadığı yıllarda ortaya
çıkan ilk korku filmleri öncelikle bu toplumsal bunalım dönemlerinde sinemacıların
korku ve endişe duygusu üzerine düşünmeleri ve sonucunda bu duyguyu öyküleme
arzuları üzerine temellenmişti. Dolaylı olarak korku duygusu oluşturan birçok film
Melies tarafından 1896-1906 yılları arasında çekilmiştir. Ne var ki bu filmlerde “asıl
amaç korku değildir; amaç ya edebiyat yapıtlarını tanıtmak ya da inançsal bir
yaklaşımla ahlak dersleri vermektir. Korkudan çok bunları somut hale getiren
duygulardır.”41 Bilinmeyenden, merak edilenden gelen dışsal bir öğe olarak korkuyu
kullanmışlardır ve korkan insanın psikolojisi bu filmlerde betimlenmiştir. Bu aynı
zamanda hayatı anlamlandırmada yaşanan entelektüel bir krizin göstergesidir.
Hollywood açısından ise sömürülebilecek, metalaştırılacak ve her zamanki gibi
kuruyana kadar tüketilecek bir alandır. Vampirli, Zombili, Kurt Adamlı, Mumyalı
seriler çekilir, tabi ki garip yaratıklar bunlarla sınırlı değildir. Yine de sonraki
dönemlerle ve günümüz korku sineması ile karşılaştırıldığında oldukça nahif kalan
korku öğeleridir bunlar. Canavar ve yaratıklardan kaynaklanan şiddet ve korku, kan ve
dehşet her zaman ölçülüdür. 1930’lu yıllarda ortaya çıkan korku filmlerinde (hatta
kovboy filmlerinde) şiddet ve kan çok nadir görülür, bir ya da iki kişinin ölümüyle
sonuçlanır.42
2. Dünya Savaşı ile birlikte hem Hollywood’un üretiminde belirli tiplerin
kalıplaştığı ve eski inandırıcılığını ve korkutuculuğunu yitirdiği görülür hem de savaşın
dehşeti filmlerdeki canavarların ve garip yaratıkların dehşetini oldukça aşar. Bu korku
sineması içerisinde bir incelmeye de yol açar. Canavarlarımızın dalga konusu olmaya
başladığı bir sinema ortamının da kaçınılmaz bir durum olarak da görülebilir bu.
41
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Filmlerde belirli bir sosyal bağlam gelişmeye, fantastik öğeler yerini gerçek korkulara
ve vahşetlere bırakmaktadır. Yaratıkların kanlı eylemlerinin yerini, polisiye bir gerilim,
karanlık ve bilinmeyene yönelik olarak gelişen şüphe ve tedirginlik, gerçekçi olaylar
alır. Canavarlara, yaratıklara dayanan korku sineması da varlığını daha dar bütçeli
yapımlarla sürdürür.
O dönemin korku sinemasıyla bizim korku sinemamızı karşılaştırdığımızda
ortada birçok ayrım olduğunu görebiliriz. Korku filmlerinin doğuşunda nedensiz ve
sadistçe bir şiddet yoktur. 30’lu yıllarda yapılmış testere ile insan öldürülen filmler ile
bugünün “Testere”sini karşılaştırdığımızda burada akıl almaz

bir sadizmin ortaya

çıktığını görürüz. Korku filmlerinde belirli bir öykü akışı içerisinde bu akışı kesintiye
uğratan bir korku unsuru devreye girer. Korku filmleri yapısal olarak bu matematik
üzerine kurulur: belirli bir rahatlık ve huzur ortamı tasvir edilir ve izleyicide de bu
rahatlama huzur ve güven duygusu oluşturulur ve beklenmedik bir yerde, umulmadık
bir anda korku öğesi öyküye girer ve normal akışı değiştirir. Korku filmlerindeki
efektlerin kullanımı da bu yapı doğrultusunda düzenlenir, ani bir uyarıcı olarak
verilirler. İkinci olarak korku filmlerinin genel özelliklerine bakıldığı zaman bu
filmlerde hastalıklı bir insan ve hayvan tipleri olduğu görülür. Bu insanlar anormal
davranışlarda bulunurlar. Yani, nedensiz ve sürekli bir şiddetin hiçbir norm tanımadan
teşhir edilişi yoktur bu yıllarda.43
Korku filmleri özellikle 1960’lı yıllarda Hithcock’un özgün sineması dışarıda
tutularak konuşulduğunda nitelikli ürünlerden yoksun olarak devamlılık gösterir.
60’ların sonu ve 70’li yıllardan sonra din konulu filmler dönemi yaşanır.
Kapitalizmdeki insanın entelektüel krizi derinleştikçe, “Frankeinstein” benzeri bilimsel
çalışmalar sürecinde insanın kendi yarattığı yaratıklardan doğan korku ve Vampirler
gibi aşırı şiddetli tipler yeniden ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu süreçte insanın dini bir
kavrayıştan ve ahlaktan uzaklaşması sonucunda ilahi kaynaklı canlılardan bir
cezalandırıcı unsur olarak yararlanılması, dolayısıyla bilim öncesi din anlayışının tekrar
ortaya çıkması gericileşmenin önemli unsurlarından biridir. Aynı şekilde bu filmlerle
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geçmişin korku filmleri arasında yapısal farklılıklar vardır; artık şiddet masum insanları
hedef almakta ve bu süreçte sayısız insan ölmektedir. Aynı zamanda yine şiddet sayısız
kez ve bu kez teknolojinin yardımıyla en ince ayrıntılarına kadar gösterilmektedir.
Dolayısıyla “Teksas “Chainsaw” “Massacre” türüne geçiş, yani şiddetin yabani ve
iğrenç şekilde tezahürlerine giden yol aslında Marksizm’de betimlenen insanın insana
yabancılaşmasının örnekleri olarak görülebilir. Artık insanlar gördükleri insanlara hiçbir
yakınlık duymadan şiddete tanık olmakta ve hatta şiddeti görmekten mutlu olmakta ve
giderek daha fazla şiddet beklemektedir. Kan ve şiddetin ölçüsü giderek artmaktadır.
“Doktor Caligari’nin Muayenehanesi”, “Frankenstein” gibi filmlerde insanların
yarattıkları canlıların korku kaynağı olduğu görülür ya da insanın belirli bir yükselme
için kendi ruhunu satması üzerine kurulu bir öyküleme vardır. 60’lar ve 70’ler’in bu
filmleriyle birlikte şiddet nedensizleşmiş ve anlamsızlaşmıştır.
“Modernleşmenin ve teknolojik gelişmelerin
yalnızlaştırdığı bireyin özlem ve korkularının
belirleyici
bir
rol
oynadığı
örneklerle
karşılaşılmaktadır bu yıllarda. Yine 1970’li yıllarla
birlikte dini öğelerin korku sinemasına girdiğini
görürüz. “Omen”de (Richard Donner) büyük
ölçüde Hıristiyanlık teolojisinden alınan öğelerle
açıklanan lanetli ve şeytani güçleri olan bir
çocuğun öyküsü anlatılır. Korku unsuru seyircilerin
inançlarını da sömürerek varlık gelişmektedir.
“Şeytan” (The Exorcist) (William Friedkin) filmi
içine şeytan girmiş birini ıslah etmeye çalışan bir
papazın bu “tedavi” sürecinde inancı içerisinde
yaşadığı ikilemi Hıristiyan teolojisinin içerisinde
konu edinir. “Suspira”da ise (Dario Argento)
Şeytana tapan örgütler ve cadılar vardır. Aynı
zamanda bu dönemde insani bir unsur olarak korku
giderek hayvani dürtülerin ortaya çıkardığı bir
duruma dönüşmeye ve seri katillerin nedensiz
cinayetleri ortaya çıkmaya başlamıştır. İnsan nasıl
korkar sorusu giderek insan nasıl şiddet uygular
sorusuna dönüşür bu dönemde.”44
70’li yılların ortalarından 80’li yılların ortalarına kadar olan tüm dünya sinemasındaki
durgunluk dönemi bu türün de giderek küçülmesine neden olmuştur. Avrupa’da da
44
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sinema popülerliğini yitirmeye başlamış, yaşadığı iktisadi krizi başka bir izleyiciye
hitap edecek seks filmlerini üreterek aşmaya çalışmıştır. 78-79 yılında Taviani
Kardeşlerin Cannes’da Altın Palmiye alan “Babam ve Ustam” filminin gösterildiği
yılda İtalya’daki sinema salonlarının %90’ında seks filmleri gösterilmektedir.45 Yani
korku filmlerine büyük oranda ara verilen bu dönemde izleyici sayısı toptan bir şekilde
düşmüştür. Wim Wenders’ın “Zamanın Akışı” filmindeki projeksiyon makinelerini
onaran baş karakter vardır ve filmde gösterilen fragmanda dönem sinemasının
karakteristik unsuru olarak şiddet, tecavüz ve pornografi gösterilir. Korku sineması ise
daha çok kana ve vahşete sarılmakta bulmuştur çareyi. “Son dönem korku sinemasında
gerçek gerilim gerilerken etkileyici, giderek “düşündürücü” metafizik korkunun yerini
çiğ dehşete kayan “şok” ve “özel efekt” sineması alıyor. Her şeyi apaçık gösteren ve
seyircinin düş gücüne bir pay tanımaktan kaçınan bir sinemadır bu.”46 Perdenin
cesetlerle dolup taştığı, yaratıcı öldürme yöntemlerinin geliştirildiği, ölüm anının
böğürtülerinin kulakları sağır ettiği, kanın oluk gibi akmaya başladığı, türlü
acayipliklerin, irin akıtan, kusan yaratıkların ortalıkta cirit attığı bir döneme girer korku
sineması. Ayrıca seksenli yıllarda “Rambo” ve “Terminatör” gibi filmlerde 60’lı yılların
korku sinemasının parçası haline gelen, kan, vahşet, cinayet ve şiddet unsurlarının
devam ettiği ve neredeyse dönemin korku filmlerinde olmayan bir vahşetin ve kanın bu
filmlerde bolca kullanıldığı görülür.
90’lı yıllarda Japon Sineması’ndan gelen örnekler türü yeniden canlandırmış ve
yapısal olarak değişime uğratmıştır. Büyük ölçüde batı öykünmesiyle oluşan korku
türüne yerel motiflerin de eklenmesiyle oluşturulan Japon korku filmlerinde şiddet daha
fazla teşhir edilmiş, geleneksel kültüre ait öğeler yoğunlaştırılarak korku unsuru olarak
kullanılmıştır. Bu kültürel kaynaştırma unsuru “Godzilla” (İnoshiro Honda, 1973)’dan
beri vardır aslında. Ancak 90’ların bu yeni korku sineması Japon kültürünün hayaletleri,
karabasanları, yaratıkları ve başka bir boyuttan gelen metafizik canileriyle çıplak bir
kan ve vahşeti korku sinemasına getirmiş, teşhirin boyutlanmıştır. Japon Sinemasının
ürettiği bu yeni tür korku filmleri Hollywood tarafından hakları da satın alınarak
yeniden-üretilmiştir. Japon Sineması’nın kendi kültürüne ait öğeler devşirilerek klasik
45
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Hollywood normlarına uygun hale getirilmiş ve daha popüler bir anlatım tarzıyla yeni
öykülemeler de yapılmıştır. “Halka” serisi bu devşirmeye örnek olarak gösterilebilir.
Korku sinemasında hastalıklı bir sadizm ve şiddet öğesi, şiddetin pornografik sunumu
teknolojik gelişmelerle birlikte de olağan hale gelmiştir. Nedeni açıklanamayan bir
şiddetin uygulanması ve bu şiddete maruz kalan insanların yaşadığı sıkışma, bunaltıcı
bir atmosferde ve tüm insani değerlerden yoksun bir şekilde korku sinemasının parçası
haline gelmiştir bu yıllarda. “Otel” filmindeki sadizm hiçbir Nazi tarafından
uygulanmamıştır. Süreklileşmiş bir nedensiz şiddet, en mide bulandırıcı işkenceler
aslında 90’lı yılların korku filmlerinin genel özelliği olarak gösterilebilir.
“Korku sinemasını Türk Sineması içerisinde
İslamcı sinemanın ya da başka bir deyişle ilkel bir
anlatım kalıbı içerisinde mistik ya da metafizik
sorunların, insanın İslamiyet inancı içerisindeki
doğru ya da yanlış konumunun konu edinildiği
filmlerin bir kolu olarak değerlendirmemiz
mümkün. “1960’lı yıllarla birlikte kesintiye
uğrayan ya da daha doğrusu Yeşilçam Sineması
içerisinde daha seyrek bir öğe olarak devamlılık
gösteren bu İslamcı bakış, ikinci olarak 1970’li
yılların kriz ortamında tekrar ortaya çıkmıştır. 12
Eylül darbesi ile tüm sanatlarda bir kesinti ve
yeniden-yapılanma süreci başlamış, 80’lerin sonu
ve 90’lı yılların başında dönemin yükselen değeri
İslam sinemamızda tekrar ortaya çıkmıştır. Ancak
hiçbir zaman popülerlik kazanamamış, dönemin
genel eğilimi olarak seyirciden yoksun bir sinema
olarak yok olmuştur. Son olarak 2000’li yıllarda
Türk Sineması’nın arayışına farklı cevapların
bulunduğu iki tür sinemanın netleşmeye başladığı
yıllarda ortaya çıkmış ve İslami sinemanın bir kolu
olarak da korku filmleri ortaya çıkmıştır.”47

Bununla birlikte korku filmleri daha önceki dönemlerde yerleşiklik kazanamasa da bazı
örnekler ortaya çıkmıştır. Türkiye'ye de seyirciler sinema ile dünya ile aynı zamanlarda
tanışsa da ilk korku filmini seyredebilmesi 1949 yılını buldu. Aydın Arakon’un
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“Çığlık”ı fırtınalı bir gecede sığındığı köşkte, miras meselesi yüzünden dayısı tarafından
delirtilen bir genç kızla tanışan doktorun öyküsünü anlatıyordu. Geçmişi oldukça
karanlık olan kızın akıl hastalığı, kızın öldürülmesinden şüphelenilmesi ve sonunda
doktorun kurban olması olarak gelişen basit bir kurguya sahiptir film. Tek bir mekanda
geçen, gerilim havası veremeyen, ne korku ne de heyecan yaratamadan biten başarısız
bir ilk çalışmadır.48 1953 yılı yapımı ''Drakula İstanbul'da'' da türe yönelik yapılmış
önemli bir film olmaktadır. “Drakula İstanbul”da Ali Rıza Seyfi'nin Bram Stoker'ın
Drakula'sından

esinlenerek yazdığı Kazıklı Voyvoda romanından uyarlanmıştı. Bu

filmin en büyük ve dünya korku sineması tarihine geçen özelliği tarihi bir kişilik olan
Vlad Drakul (Kazikli Voyvoda) ile vampir Kont Drakula arasında ilk defa net bir
bağlantı kurulmuş olmasıdır. Bir diğer önemli özellik ise ilk defa bu filmde Drakula'nın
köpek dişleri uzun olarak gösterilir. Film birçoklarının beklediğinin aksine komik değil
oldukça başarılı bir yapım olarak dikkat çeker. Özen Sermet'in çok başarılı görüntü
yönetimi (ki kendisi bu filmden sonra Hollywood'a transfer olur.) ve Sohban
Koloğlu'nun başarılı sanat yönetimi ile dikkat çekmesinin yanında Türk Sineması'nın
efsanevi oyuncularından olan Atıf Kaptan bu filmde gerçekten bir Drakula portresi
çizmiştir. Film çok sonraları yurt dışındaki sinemaseverler tarafından keşfedilmiş ve
büyük övgüler almıştır.49
1955'de Ömer Lütfi Akad ''Görünmeyen Adam İstanbul’da'' filmini çekmiştir. Batıdaki
versiyonların bir adaptasyonundan ibaret olan bu filmde korku öğeleri kullanılmıştır.
Ancak bu film yalnızca bir adaptasyon değildi, film Akad’ın sanatçı kimliği ve
entelektüel araştırması neticesinde, efektler üzerine yığılmış bir film değil, sinemasal
anlatıda korkutucu ya da gerici unsurların sinemasal olarak verilmesi için eksiltili ve yer
yer soyut ifadeler kullanılarak verilmesi nedeniyle aslında başarılı bir filmdir,
gerçekçilikten daha çok sembolik bir esermiş gibi bile görülebilir.50
Daha sonra 1970'li yıllarda ''Ölüler Konuşmaz Ki'' adlı filmle bu türün farklı bir
denemesi yapılmıştır. Film de işsiz bir kasabaya tayin olan Sema Öğretmen’in daha
48
49
50

Scognamillo,Giovanni, Türk Sinema Tarihi, 2. Baskı, İstanbul:Kabalcı Yay., 1998, s.,125
a.g.e.,s.,95
a.g.e.,s.,96
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önce yeni evli bir çiftin öldürüldüğü bir konağa taşınmasıyla başlayan olaylar konu
edilir. Bu film, korku sinemasının iki alt türünün, ''Lanetli ev'' ve ''Zombi Filmi''
türlerinin karışımıdır. Bu filmler halk arasında anlatılan öykülerle, yabancı filmlerdeki
bu tip yaratılmış sahte anlatıların arasında salınıp gider. Ancak bu tarihe kadar anlatılan
bütün filmlerde korku-ya da-gerilim unsurları batılı filmlerdekine göre çok önemli
ölçüde eksiltili anlatım özelliği taşımaktaydı ve efekt yönünden çok daha azını
kullanıyordu.
Korku filmleri garip bir inandırıcılık tartışması eksenini taşır içinde: bu anlamda garip
yaratıklar ve garip inanışlar kaynağı olarak “normal olmayana” dayanan dini
sembollerin ve kişiliklerin kullanılması olağan bir süreçtir. Korku öğeleri de bu tür
filmlerde potansiyel olarak bunlara inanmaya temayüllü insanlar arasında doruğa
çıkmaktadır. Friedkin’in yönettiği “Şeytan” adlı filmden sonra ciddi sayıda insanın
kiliseye yönelmesi bu temele dayanır. Modern hayatın dini erdemlerden uzaklaşıp,
şehveti, bireyciliği, menfaatçiliği ve eşitsizlik kaynaklı şiddeti açığa çıkarması, bedensel
hazların başlı başına bir sektör haline gelmesi, aynı zamanda dinlerin bunları
yasaklaması bu filmlerde temel çatışma eksenini oluşturmaktadır; inanç kaynaklı
korkular binyıllardır insanlığın uyguladığı şiddetin de hem çıkış noktası hem maruz
kalınan bir öğe olarak birikmiş nefretin merkezi haline getirmiştir. Korku bu tip dinlerde
insanları şeytandan koruyacak ve onları iktidara itaate zorlayacaktır prensibiyle işlerlik
kazanır. Aslında korku filmleri bu tür bir anakronik bir temele dayanır. Bilimin ahlakı
ve düzeyiyle çatışan bir alan olarak dinin öne çıkması rastlantı değildir. Ölüm ve
öldürülme korkusuna bir de öbür dünya korkusu eklenmekte, aynı zamanda öbür
dünyanın yanında bu dünyada da şeytana uymaktan kaynaklanan Tanrı tarafından
cezalandırılma korkusu iç içe geçmektedir. Korku sinemasının günümüzde bu tip
etkinliklerden uzaklaştığı bir yanılsamadır, sistematik olarak korku bin yıllardır din
kaynaklı olarak kullanılmaktadır, ama asıl daha ilginci ise dinlerin kökenlerinin de
modern antropoloji ve psikanalizce dinlerin kaynağı olarak görülmesidir. Batılı ve
doğulu toplumlarda böylesi dolayımlardan geçen korku filmleri bizde din kaynaklı
bazını yitirmeden ama hiçbir dolayıma ve şüpheye yer vermeden sergilendiği için
sonuçta “anlamsız-sahte-ve kendi mantığı içinde bakıldığında günahkar” filmlerdir,
çünkü kutsal alanı belirli bir ticari erek için kullanırken, şiddetin ve korkunun nedeni
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olarak anlamlı bir gerekçe sunamamaktadır. Bizim sinemamızın dramaturjik yönden en
zaaflı, kimi durumlarda acınası filmleri bu tür içinde yer almaya çalışan filmlerde
görülmektedir. Bu açıdan eğer ilericilik-gericilik çatışmasının köklerini 1960’lardan
itibaren köklü bir biçimde hem toplumumuzda hem de sinemamızda görüyorsak,
ülkemizde korku sinemasının ikinci kez yaygın olarak çıkmaya başladığı günümüzde,
aynı çatışma ekseni içinde yeniden ortaya çıktığını görmekteyiz. Örneğin “Dabbe”yi ele
alalım; buna göre internet felaketin çıkış noktalarından biridir, ya da “Büyü”yü ele
alalım, akıl dışı bir öyküye dayanır, “Musallat”yı alırsanız açıklanamaz bir edim olarak
ölüm ve sonrasına dayanır, “Gen”i alalım istenmeyen bir çocuk aldırma hikayesi ve
ardından yıkım. Bu açıdan modern insanın belirli mücadelelerle kazanmış olduğu ve
insanın kendisi üzerinde kazandığı hakların reddi, teknolojik gelişmeyi hem kullanıp
hem onu ürkütücü ve kötülük kaynağı olarak gösterme ya da 1950’lili yıllarda yükselen
köy edebiyatının anlatımı sonucu korkunç bir tablo olarak görülen batıl inançlarhurafeler şimdi yeniden diriltilmekte, üstelik karşı suçlama yapar hale gelmektedir.
“Dabbe”deki cinle evli adam ve deli gibi görünen şahsın aslında deli değil
açıklanamayan olayların gizini bilen tek şahıs olması gericiliğin karşı-saldırısı olarak
görülmelidir. Yalnızca bir farkla; ülkemizdeki gericiliğin yaptığı sanat tarih içinde bir
süreklilik taşımakta ve hep kendini ayırt-eden neredeyse tarih-üstü özelliği kendi içinde
taşımaktadır; gericiler ve gericiliğin sanatı inanılmaz derecede akıl-yoksunu ve daha da
inanılmaz

biçimde

estetik-düşmanıdır,

deyim

yerindeyse

çirkindir.

Sanatın

çözümleyiciliğinden ve sanatın derinliğinden yoksundur, sanatın güzelliği ise zaten
tarihsel olarak sanat ve sanatçı düşmanı olduklarından onların kıtasına hiç uğramamıştır.
“Ölüler Konuşmaz Ki”yi 1974 yapımı ''Şeytan'' izler. William Friedkin'in dünyaca ünlü
yapıtı ''Exorcist''in getirdiği büyük başarıyı gören yapımcı Hulki Saner ünlü yönetmen
Metin Erksan ile beraber bu filmin Türkçe uyarlamasını çekmiştir. Yalnız orijinal filmin
neredeyse kare kare tekrar edilmesi, “Exorcist”in Hıristiyan dininde olan çatışmalarının
İslam dinine uyarlanamaması, özel efektlerin pek başarısızlığı nedeniyle film beklenen
etkiyi yaratamaz. Yeşilçam’ın ve daha öncesinde Batı etkisiyle oluşan Türk
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Sineması’nın adaptasyon

hastalığının ve bu anlayışın

kısırlığının

en

somut

örneklerinden biri olmuştur bu film.51
“Şeytan”dan sonra Türk Korku Sineması yine bir sessizliğe gömülür. Bu sessizlikte
korku parodisi diye nitelendirilebilecek kimi filmler çekilir. Mesela Nejat Saydam,1975
yılında Mel Brooks'un ''Young Frankenstein'' filmini ''Sevimli Frankeştayn'' ismiyle
Türkçe'ye uyarlar. Filmde çılgın doktoru (Bülent Kayabaş) ve yaratığını (Savaş Basar)
bir turistik kasabaya yerleştirir. Sevimli canavar da genç kızların gözdesi olur... Yine
Atıf Yılmaz’ın ''Arkadaşım Şeytan'' filmi de basarili bir korku parodisi olarak 80'li
yıllarda karşımıza çıkar.
Korku Sineması bir tür olarak Türk Sineması içerisinde hiçbir zaman süreklilik gösteren
bir tür olamamıştır. Bunun en önemli sebebi, kuşkusuz ki bu filmlerin yapımında ön
plana çıkan ticari kaygılardır. İzleyicilerin bu filmlere gösterdiği dengesiz ilgi de göz
önünde bulundurulduğunda Yeşilçam yapımcılarının garantili filmlere yönelen ilgisi
türe ait filmleri uzunca bir tarihsel döneme yayılmış tekil örnekler olmaktan
kurtaramamaktadır. Kuşkusuz son dönem çekilen korku filmi örnekleri bir iç bütünlüğe
sahiptir ve türün içinde değerlendirilmesi gerekir.
Son dönem adını anabileceğimiz tek korku filmi ise Kutluğ Ataman'ın ''Karanlık Sular''
filmidir. 1993 yapımı bu film özellikle yarattığı atmosfer ve filmin içindeki ''vampir''
teması ile dikkat çeker. Film, öldü sandığı oğlunun aslında hayatta olduğunu esrarengiz
bir Amerikalı'dan öğrenen Lamia Hanım'ın etrafında gelişir. “Amerikalı”, Lamia
Hanım'ın oğlunun sahip olduğu bir parşömenin pesindedir. Üstelik parşömenin peşinde
vampirler ve gizli tarikatlar da vardır. İstanbul’da geçen bu film özellikle bir mekan
olarak İstanbul'u kullanımı ve atmosfer yaratan planları ile de dikkat çeker ve bu
yönüyle de aslında şehrin korku filmleri için oldukça uygun mekanlara sahip olduğunu
gösterir.

51

Zahit Atam, - Sinema Tarihçisi - ,‘İnançların Türk Sinemasına Etkisi’ Konulu Görüşme,İstanbul: 11
Kasım 2007
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Son dönem yapılan korku filmlerini ya da başka bir deyişle Türk Korku Sineması’nı
Türk Sineması’ndaki İslami sinemanın dördüncü evresinin bir parçası olarak
değerlendirmek mümkündür. Bu türün öncülüğünü liberallerin yapmasına rağmen
gericilik, bilim-dışılık ve anti-hümanizm bu filmlerin belirleyici unsuru olarak ortaya
çıkmaktadır. Bunların tamamı hiçbir estetik ölçüte sığmayan başarısız bir sinema olarak
gözükmektedir. Sinema estetiği açısından yetersizlik, bir insani duyguyla örülmüş
öykünün yokluğu, toplumsal gerçeklik duygusunun zayıflığı bu filmleri ulusal bir
kültürün göstergesi olarak değerlendirmemizi olanaksız kılmaktadır. En önemlisi bu
filmlerin tamamı gerici saiklerle üretilmekte ve sunulmaktadır.
1-

Türk Sineması’nda korku filmlerinin ortaya çıkışı İslamcıların

iktidara geldiği ve gericiliğin toplumsal dokuya nüfus ettiği bir döneme denk
gelmektedir. Toplumun büyük kesiminin özellikle 80’li yıllarla birlikte İslam’ın
etkisine girdiği düşünüldüğünde İslam inancı içerisinde anlamlandırılan
nedenlerle ortaya çıkan tuhaf olaylara inanç, bu tür efsanelere duyulan korku da
toplumsal bilinçte önemli bir yer etmeye başlamıştır. 2000’li yıllarda başlayan
korku filmlerinin öncüsü bildiğimiz gibi “Okul” filmidir. Film ilk çıktığında
korku filmi olarak lanse edilmişti ancak filmi izleyenler büyük oranda filme
güldüler. Gülme ve adrenalin salgısı eşanlı olarak ortaya çıkıyordu seyircilerde.
Bunun üzerine filmin afişi değiştirildi ve “korku-komedi” olarak yazıldı. “Okul”
gibi eğlendirici bir korku filmi yapıldıktan sonra art arda korku filmleri
yapılmaya başlandı. Bu filmlerin tamamı irrasyonel ve insani olmayan korkulara
dayanmaktadır. Bu filmlerde akıldışı korku öğeleri rol oynamaktadır. Garip
yaratıklar, cinler, kötü ruhlar vardır bu filmlerde. Korkunun mantığı yok ederek
tuhaf davranışlara yol açmasına rağmen mantıkla açıklanabilen insani bir yapısı
vardır. Bu filmlerde akılla açıklanamayan, akıl yoluyla kavranamayan bir korku
vardır. İrrasyonalite ötesinde, bir gerçeklik kurma, bir sosyal gerçeklik kurma
gibi bir şey yoktur bu filmlerde. Bir sanatçının yapması gereken ilk şeylerden
biri olan bir sosyal gerçeklik kurmak ve karakterleri oraya yerleştirmek, öyküyü
belirli bir rasyonel akış içerisinde anlatmak, her ne kadar akıl-dışı bir nedenden
kaynaklansa da bu korku kaynağının insan psikolojisinde yarattığı etkilere dair
konuşmak bu filmlerde olmayan unsurlardır. Örneğin “Dabbe”ye baktığımız
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zaman boş sokaklar, izbe, insansız mekanlar, boş minibüs vb. gibi göstergeler
ortada bir sosyal bağlamın olmayışından kaynaklanmaktadır ve korkuyu
nedensizleştirmektedir. İkinci olarak korku filmlerindeki rahatlatma-korkutma
süreci de bu filmlerde yoktur. Sürekli bir gerilim ve korku öğesi iğrendirmeye
varan bir yoğunlukta süreklileşmiş bir şekilde kullanılmaktadır. Üçüncüsü
karakterler

şabloncu

bir

oyunculukla

oynanmakta,

hiçbir

inandırıcılık

göstermemektedirler.

2.2.2. Türk Sinemasında Korku Filmi Yaratım ve Üretim Süreçlerinin Tartışılması
Kaderci anlayış neticesinde trajedinin olmayışı, Batıdaki anlamıyla bir tragedyanın
bulunmayışı, ilk sırada yazına, sonra da sinemaya, ölüm-yaşam çatışmasının olmayışı,
psikolojik boyutun derinleşmemiş, yüzeysel kalmış olması şeklinde yansımış ve sonuç
olarak da bizim geleneğimizde olmayan anlatım kalıpları içselleştirilememiş, her “öz”de
var olmayan şey gibi, bunlar da ‘yabancı’ ve ‘dışardan’ olarak kalmışlardır.
“Türk sinemasında korkunun olmayışı
sorununda, medeniyetin özünde trajedinin
yokluğu yanında söylenebilecek bir de şu
vardır: Batı’da Hıristiyan dininin derinden
derine işlediği ‘günah’ düşüncesi, günahın,
İsa’ya karşı işlenen suçların mutlaka ceza
göreceği teması, Batılı Hıristiyan’ı, daha
‘dünyevi’, daha ‘mantıklı’ bir din olan
Müslümanlığa ve Müslüman’a kıyasla,
günahlarının cezasını (belki de bu dünyada)
çekmeye daha hazır kılıyor olabilir. Ve bu
dinsel kökenli ‘ceza’ düşüncesi, Batılı
seyirciyi korku edebiyatı ve korku sineması
yoluyla bir tür ‘kendi kendine ceza
uygulama’, karanlık bir salonda sanki
günahlarının
cezasını
çekermişçesine
korkma ve titremeye daha çok itmiş
olabilir.”52

52 Dorsay, Atilla, Türk ve Dünya Sinema Ansiklopedisi, İstanbul: Gösteri Yay.,s.341
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1930’lu yıllarda müzik ve tiyatro için eğitim kurumları oluşturulmasına rağmen sinema
bir kenarda bırakılmıştır. Ya da yalnızca devlete vergi geliri sağlayacak bir ticarethane,
eğlence yeri olarak değerlendirilmiştir. Gerçekten de sinema ve tiyatrolar, mali konuları
içeren birçok yasada hep birahane, gazino, bar, meyhane, sirk, içkili çalgılı lokantalarla
eğlence yerleri ve temaşa yerleriyle birlikte ele alınmıştır.53 Elektrifikasyon çalışmaları,
ulaşım ağına ilişkin yasal düzenlemelerle 1950 sonrasında hem seyirci sayısı hızla
artmış hem de yerli film yapımında artış başlamışsa da, bu dönemdeki sosyo-ekonomik
politikalar önceki dönemlerden farklı nitelikler kazanmaya başladığından özel girişimin
karşısına devlet rekabetini koymak hiç düşünülmeyen bir konu olmuştur. Siyasal
iktidarların sinemayı özel girişimin faaliyet alanı içinde görmesi ve diğer ticari
girişimlerden farklı olan niteliğini görmezden gelmesi sonucunda şirketlerin en kısa
yoldan karlarını yükseltmeyi amaçlaması da Türkiye’de sinemanın güdük bir endüstri
biçiminde kurulup yerleşmesinde etkili olmuştur.54
“Türkiye’de burjuvazi 1950’lerden bu yana
hızlı bir gelişim göstermiştir. Bu gelişim,
doğrudan etkisini, sözgelimi ahlak alanında
göstermiştir. Kökü, “her mahallede bir
milyoner yetiştirme” politikasında olan bu
ahlak, “bir lokma bir hırka” anlayışını
büyük ölçüde silip süpürmüş, bunun yerine
para kazanmak, ne pahasına olursa olsun
daha çok para kazanmak anlayışını
getirmiştir.”55
Belli bir politikadan yoksun olarak yürütülen yapımcılıkta, kısa sürede iyi kar elde
etmek hedeflendiği için filmler ucuza mal edilmeye çalışılmıştır. Karı belli bir oranda
tutmak için maliyetlerin düşürülmesi ise bir ilke haline gelmiştir. Seyircinin talebi
değişmeyecek varsayılmıştır. Filmlerin konu, teknik standart ve yaratıcılık açısından
kalitesinin seyirciyi etkilemeyeceğine ve bu yöndeki beklentilerinin hep asgari düzeyde
kalacağına dair garip bir inanç yerleşmiştir. Böylece de iyi iş yapan film şablon olmuş,
durmadan tekrar edilmiştir.56
53 Abisel,Nilgün, Türk Sineması Üzerine Yazılar,Ankara, İmge Kitabevi, 1994 s.59
54 a.g.e., s.65
55 Karaca Emin,Türkiye’de Burjuvazinin Gelişimi,Sol Dergisi,Sayı 23,2002.,s.28
56 Abisel,Nilgün, Türk Sineması Üzerine Yazılar,Ankara, İmge Kitabevi, 1994, s.99
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Türk filmlerinde masalsı ve kolay açımlanabilir kodlar içeren, başladığı anda sonucu
kestirilebilecek kadar kalıplaşmış anlatım şekilleri vardır. Filmlerimize yerleşmeden çok
önce ortaya çıkıp yaygınlaşmış bu öyküsel anlatım, yani “romans” (ya da romanesk)
türü, ilkçağlardan itibaren gelişmiş ve çoğu tutucu nitelikte olan bu filmlerin içine
sıkışıp kaldığı anlatım biçiminin temelini oluşturur. Sevginin idealize edilişi,
idealleştirilmiş kahramanların bildik dünyadan biraz uzak bir dünyada yaşadıkları aşk
öykülerinin gerçekçi olmayan bir anlatım biçimiyle sunuluşu yine romans türünün ilk
uzantılarından sayılabilecek aşk hikayelerinde karşımıza çıkmaktadır. Filmlerimizin
çoğuna model olan bu anlatım biçiminde belli kalıplar yinelendiğinden, ortaya çıkan
yapı hep “ayrılık-tehlike-birleşme” üzerine kurulmuştur57.
Popüler yerli filmlerde karakterlerin geçmişlerine ve kimliklerin oluşumuna ilişkin fazla
bilgi verilmemiş; hepsi iyi-kötü, zengin-yoksul gibi zıtlıklar ve kalıplar içinde
varolmuşlardır. Bu anlamda karakterler ve olaylar toplumsal ve tarihsel bağlamdan
yoksundur. Bir şey yalnızca varolduğu için “vardır”. Örneğin karakterin kötülüğünün
nesnel bir açıklaması, sosyal yaşamla ya da başka mekanizmalarla ilişkisi yoktur, onun
kötülüğü her türlü sosyo-ekonomik süreçlerin dışında, yaşamın doğal, denetlenemez bir
parçası olarak vardır. 58
Her şeyin ötesinde popüler Türk sineması, bir aile sineması olmuş, hedef kitle olarak
geleneksel aileyi almıştır. Aile içi ve çevresindeki çatışmalar konu edilmiştir. Popüler
anlatıların aileye ve aileye giden yolu açan idealize edilmiş romantik aşka bu denli
ağırlık vermiş olması doğaldır. Çünkü egemen sınıfsal ve cinsiyetçi ideolojilerin
kendilerini gizleyerek en rahat işleyebileceği ortam ailedir. Bunun yanı sıra aşk,
doğrudan kişisel ilişki biçimi olarak görüldüğünden, toplumsal formasyonun neden
olduğu çatışmaların duygusal düzeye aktarılması açısından çok elverişlidir. Böylece
popüler yerli filmler hep kavuşma-kavuşamama zıtlaşması üzerine kurulmuş,
kavuşmanın göstergesi evlilik ve aile kurumu olmuştur.59

57 Moran,Berna,Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış III, İstanbul:İletişim Yayınları,1993,s.53.
58 Abisel,Nilgün, Türk Sineması Üzerine Yazılar,Ankara, İmge Kitabevi, 1994,s. 194
59 a.g.e.,s.190
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Bir yandan resim aracılığıyla görsel kompozisyon ve anlatım yeteneğini geliştiren Batı,
öte yandan dört yüzyılı aşkın bir sürede geliştirdiği yazılı fiction (öykü) anlatımını bir
araya getirdiğinde, primitif anlamda sinematografik anlatım biçimini kurmayı
başarmıştır. 60
Anadolu’da yüzyıllardan bu yana sürüp gelen sözlü-anonim anlatım biçimleri vardır.
Mitolojik öyküler, masallar, şiirler, halk hikayeleri Anadolu-Türk kültüründe önemli bir
yere sahip olmuşlardır. Bütün bu türlere ait ürünlerin büyük bir kısmı XX. yüzyıla kadar
ağızdan ağza sözlü olarak aktarılmıştır. Türk toplumunda okuma-yazma eylemi ise ilk
kez Cumhuriyet Türkiye’sinde sistematik bir yapı kazanmaya başlamıştır. Yazılı
anlatım ise, eğitim ve sistematik düşünmeyi zorunlu kılan kültürel bir olgudur. 50, 60
yıl gibi kısa bir sürede çok önemli aşamalar kaydedilmişse de bunun yeterli olduğunu
söylemek pek mümkün değildir. Türk toplumu ne yazık ki, ilk kez XX. yüzyılda
okuma-yazma eylemiyle karşı karşıya kalmıştır. Günümüzde bile hala önemli bir
çoğunluğun belli düzeyde bir ortak eğitim süzgecinden geçmediği görülmektedir. Ortak
eğitim, ortak kavramların doğmasını, düşünme sisteminin gelişmesini, dolayısıyla
insanlar arası iletişimi kolaylaştıran bir süreçtir. Böyle bir ortamda yazan kişi daha çok
insan tarafından anlaşılacaktır. Türkiye’de “fiction”a dayalı yazılı anlatının geçmişi çok
zorlandığında yüzyıla yaklaşmaktadır. Oysa okumanın gerçek anlamda popülerleştiği
dönem ne yazık ki çok da uzak değildir. Çünkü özellikle 1980’li yıllarda giderek azalan
kitap, gazete okuma alışkanlığına karşın giderek artan bir ansiklopedi, dergi ve “Beyaz
Dizi” türü çok önemli popüler kültür unsurlarıyla karşılaşılmaktadır.61
Yaratıcılık için yüksek bir soyutlama düzeyi gerekir ve bunun için gerekli araçlar
sözellikte yoktur. Bir konuyu analiz edebilmek ve soyutlayabilmek için insan aklının
konuyu tekrar tekrar düşünmesi, yeniden değerlendirmesi gerekir. Okur aynı cümlenin
üzerinden tekrar tekrar geçebilir, anlamını tartabilir, yapısını analiz ederek her tür anlam

60 Adanır,Oğuz, Sinemada Anlam ve Anlatım, İzmir,Kitle Yay. 1987,s.126
61 a.g.e.,s.127
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nüansını didik didik edebilir.62 Sözlü kültürde ise analiz olanaksızdır. Sözellikte
sözcükler hemen uçup gider ve hatırlanmaları ya da üzerinde düşünülmeleri için zaman
kalmaz.63
Plastik sanatlardan ve resimden gelen terbiye ve insana açtığı açık görüş imkanı,
sinemadan önce başka alanlarda yankısını bulur. Tanpınar eski şiiri boğan söz
sanatlarının önemli bir sebebinin de bu imkandan mahrum kalınması olduğunu söyler.
Ona göre, esaslı bir gelişme devrinden sonra diğer sanatlardaki çalışmalar, dil ve insan
üzerinde etki edememiştir. “Çizginin, resmin, heykeltıraşlığın yani rengin ve hacmin
tecrübesinden geçmemiş, reel müşahedesinin nizamını ve nispet fikrini bunlarda
denememiş ve bunların tecrit terbiyesini almamış bir edebiyatta ve bilhassa nesirde,
elbette ki eşya ve dış dünya ile temas çok sathi kalacaktı” Sonuç olarak Hıristiyanlık
öğretisinin benimsenmesinde, inanç olarak geliştirilmesinde önemli ölçüde işlevi olan
resim sanatının Avrupa’daki gelişimi, bu toplumlarda yaşayan insanların “görsel
kültürleri”ne ve başta sinema olmak üzere sanatsal yaratıcılıklarına önemli ölçüde
kaynaklık etmiştir. Resim yapmayı yasaklayan İslam dininin benimsenmiş olduğu
toplumlarda, örneğin Türkiye’de, görsel kültürün böyle bir kaynaktan uzunca bir süre
uzak kalması önemli bir eksiklik olmuştur.
Sinema aynı zamanda işitsel ve görsel olan bir sanattır. Ne yalnızca biridir, ne de
diğeri...O ikisine de benzemeyen üçüncü bir şeydir. “Görsel-işitsel”dir. Oysa Türk
sinemasının yapısı görselden çok işitsel olmuştur. Görsel verilerle işitsel veriler arasında
kurulan kombinasyon dengeli olmamıştır. Mekanlar, diyalogların söylendiği ikinci sınıf
elemanlardır. Diyaloglara uygun düşebilecek yaklaşık mekanlar kullanılmıştır. Ancak
estetik düzeyde bir mekan-diyalog karşılıklı ilişkisi söz konusu değildir. Yani boyun
eğen taraf görsel olandır.64

62 Barry Sanders, Öküzün A’sı,Elektronik Çağda Yazılı Kültürün Çöküşü ve Şiddetin
Yükselişi,Çev.Şehnaz Tahir, Ayrıntı Yay., 1999, s.27
63a.g.e., s.38
64 Gülseren Güçhan, Tür Sineması, Görüntü ve İdeoloji, Anadolu Üni. Yay., Eskişehir, 1999,s.92
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Türk toplumunun eğitimsizliğiyle sinemamızdaki kuru anlatım kalıplarının dışına
çıkılamaması arasındaki bağı Adanır özetle şu şekilde açıklar:
“Türk toplumu gibi toplumlarda özellikle eğitimsizlik ve
bilgisizlik sonucu cahil insan çoğu kez düşünmeden
yargılayan bir tavra sahiptir. Özellikle bilinmeyenin ve
tanınmayanın kişiyi psikolojik açıdan minimum düzeyde
rahatsız etmesi için ya hemen benimsenmesi ya da hemen
dışlanması gerekmektedir. Aksi halde kişi nereye
oturtacağını bilemediği bir kavramın ya da varlığın kendi
algılama alanı içinde bulunmamasından huzursuz
olmaktadır. İnsan ve hayvanlarda bu çok belirgin bir
şekilde görülmektedir...Cahil insan hayvansal içgüdülere
en yakın olan insandır. Dış etkenler kendisini rahatsız
etmediği sürece sahip olduğu kültürel evren içinde yaşayıp
gider. Eğitimin getirdiği sistematik bilgiden yoksun kişi
yaşama ve dünyaya ait her türlü açıklamayı yapmaktan
acizdir. Bu tür bir düşünce yapısı ise çoğu kez dogmatik,
diyalektik olmayan bir görünüme sahip olacaktır. Öte
yandan içinde yaşadığı kültürel evrenin kendisine yine
çoğu kez (aktaranların çıkarları nedeniyle) yanlış
aktarılmış dini ve ahlaki bilgiler ve yanı sıra oluşturulmuş
‘dünya görüşü’ çerçevesinde yaşadıkları ve gördüklerini
yargılayan, değerlendiren ve sonuçta ‘yorumlayan’ kişinin
beyninin en alt düzeyde rahatsız olabilmesi için her şeyin
kategorik bir biçimde yerli yerine oturması gerekmektedir.
İyi-kötü, güzel-çirkin, zevk-günah vb kategoriler üstüne
kurulmuş olan bir düşünce yapısında ara kavramlar olarak
adlandırılabilecek ne iyi ne kötü, ne güzel ne çirkin, ne
zevk ne günah vb olasılıklar üstünde hemen hiç
durulmamaktadır. Çünkü bu mekanik düşünce yapısı
yalnızca
neden-sonuç
ilişkisi
doğrultusunda
ilerlemektedir. Oysa belirli bir elastikiyet kazanabilen bir
beyin çoğu kez ya belli bir kültürel ortamın içinden ya da
belli bir eğitim aracılığıyla ara basamakları çıkabilme
imkanına sahiptir”.65
Sanders da okuryazarlığın kategorik ayrımlarının ya da sınıflandırmalarının sözellikte
olmadığını ve okuma yazma öğrenmeyen-özellikle de okulda eğitim almayaninsanların soyut kategoriler halinde düşünemeyeceklerini söyler. Ona göre, bu
kategorileri oluşturan sadece eğitilmiş düşünce değil, “metin tarafından oluşturulmuş
düşünce”dir.
65 a.g.e.,142-143
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“Benlik denilebilecek bir kavramın bilincine varmak için yüksek düzeyde soyutlama ve
bağlamdan arındırma becerisi gereklidir. Her şey kendisini çevreleyen bağlamdan
ayrılmalı ve kişinin dikkati içe doğru (kendi içine), benlik denen o belirlenmişliğe doğru
dönmelidir. Oysa sözellikte düşünce duruma, deneyimlere bağlı olarak işlediğine göre
kendi kendini tahlil fikrinden yoksundur.”66
Türk sinemasında anlatım sorunlarından biri de zaman-mekan bağlamının kopuk
olmasıdır. Normalde zamanın akışı öykünün çizgisel akışına uymak zorundadır. Ancak
Türk melodramlarında dramatik zaman belirsizleşir, olayların arasındaki zamansal ilişki
net biçimde kurulamayabilir. Şimdiki zamanda başlayan öykü, bir sebepten ötürü on beş
yıl sonraya atlar. Karakterin saçları beyazlar, ancak dış çevrede hiçbir değişiklik
oluşmaz. “Öyküler natüralist romanların içeriklerini andırırken, anlatımın teknik yanı
sinematografik masal kurgusu ya da kolajın daha geliştirilmiş bir biçimi olarak
gösterilebilir.”67
Yeterli film stüdyolarının olmayışı, gerçek mekan kullanımının daha ucuz olması
filmlerin öyküsünü, türünü bile değiştirmiş, melodram ve güldürü sınırları içinde
sıkıştırmıştır. Örneğin pahalı müzikaller yapma çabasına hiç girişilmemiştir. Bu boşluk
şarkıcılı filmler aracılığıyla doldurulmaya çalışılmıştır. “Bu filmler bir yandan, aynı
dönemde çeşitli büyük kentlerde düzenlenen kadın matinelerine gidemeyen kadın
seyirciye gazino havasını yaşatırken; öte yandan da sayıları dörtten az olmayan şarkılar
aracılığıyla maliyette ciddi bir azalma sağlamış, bir buçuk saatlik sürenin büyük bir
kısmının bir biçimde doldurulmasına olanak vermiştir.”68
Filmlerin izleyici kitlesi, yani halkın algılama seviyesi ve beklentileri de filmlerin
yapımında ve ne anlattığı konusunda birinci derecede etkendir. Adanır’ın da dediği gibi
“kuşkusuz cahil insandan çok meraklı olması beklenemez. Bilmediği, tanımadığı bir

66 a.g.e., s.37
67 Adanır,a.g.e.,s.129
68 Abisel, a.g.e.,s.197
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dünyayı algılaması ve çözümlemeyi arzu etmesi ise hiç düşünülemez. Çünkü dış
dünyaya ait veriler kendisini rahatsız edeceğinden onları yadsımaya çalışır.”69

III. BÖLÜM: SON DÖNEM TÜRK KORKU FİLMİ SEÇİLMİŞ
ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ

3.1. BÜYÜ

“Büyü” Orhan Oğuz’un yönetmenliğini üstlendiği, Servet Aksoy ve Şafak Güçlü’nün
senaryosunu yazdığı İpek Tuzcuoğlu, Ece Uslu, Özgü Namal, Dilek Serbest, Nihat İleri ve
Okan Yalabık’ın oynadığı 2004 yapımı bir ilk örnek. Film 2004 yılında gösterime girdiğinde
ilk defa “kendi değerlerimiz” ve “kültürümüzle” çekilmiş bir korku filminin vizyona
gireceğine dair söylentiler dolaşmıştır. Film gösterimde kaldığı 16 hafta boyunca 550952
izleyici tarafından seyredilmiştir.70 Komik diyalogları, eğlenceli efektleri, hiçbir bağlama
oturmayan duygusal sahneleri, yok-karakterleri, başarısız öyküsüyle film Türk korku sineması
içerisindeki İslami içerikli filmlerin en gözde örneklerinden olmayı hak ediyor.
3.1.1. Filmin Öyküsü ve Filmin Konusunu Oluşturan Dini Öğeler:
Film bir kazı ekibinin kazı öncesi verdikleri akşam yemeği ile açılıyor. Kazı başkanı
Ekrem, kızı Sedef, Aydan, Cemil, Ayşe ve farklı bir işte çalışan kocası Tarık ve
Tarık’tan karşılık alamayan Ayşe’nin çocukluk arkadaşı Zeynep bir taraftan yemek
yerler diğer yandan Tarık’a kazı hakkında bilgi verirler. Anadolu’da kurulan ilk Türk
devletlerinden biri olan Artuklular’ın hükümdarı Sultan Salih’in el yazmaları için
düzenlenen kazıda el yazmalarında olduğu düşünülen Artukluların yaşamlarına dair gün
69 Adanır, a.g.e.,s.144
70 Box Office,Altyazı,aylık sinema dergisi,sayı 41,syf.95,2005
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yüzüne çıkmamış bilgilere ulaşmak amaçlanmaktadır. Söylenilene göre Artuklular
Müslüman olmalarına rağmen inançlarında farklı dinlerin etkileri görülmektedir. Bunun
bir göstergesi de paralarının bir yüzünde Büyük İskender ve ejderha figürleri diğer
yüzünde ise Arapça yazılar olmasıdır. Kazı bir hafta sürecektir.
Ayşe Türkiye’nin en yetenekli filologlarından biridir. Hayatı boyunca Ayşe’nin
gölgesinde ezilen Zeynep bir de aşık olduğu Tarık’ı Ayşe’ye kaptırmıştır. Yemek
masasında ileri geri konuşması herkesi gerer. Yalnız kaldıkları bir anda Tarık’a
yakınlaşmaya çalışan Zeynep en sonunda Tarık tarafından evden kovulur.
Kazı Mardin’de Dengizhan köyünde gerçekleştirilecektir. Kazı ekibi araçla belli bir
noktaya kadar gidebilmektedir. Bir mola yerinde durup eşyalarını katırlara yüklerler.
Mola yerindeki yaşlı değirmenci gidecekleri köy için beklenmedik bir şekilde “Orası
Allah’ın gazabına uğramış bir yerdir” der. Yaşlı değirmencinin Dengizhan köyüyle ilgili
anlattıkları şöyledir: köy yaşlı bir büyücü kadının yerleşmesiyle tüm huzuru kaçan bir
köydür. Köy halkını kötülüklerin kaynağı olarak kız çocukları olduğuna inandırmıştır
bu büyücü kadın. Köy halkı kız çocuklarını ve yeni doğan kız bebeklerini bu inançla
öldürmüşler. Yalnız bir köylü büyücüye inanmamış ve yıllarca köylüden kızını
gizlemiştir. Ancak adamın karısının ölümü her şeyi değiştirmiştir. Köyde kadınsız
yaşamanın zorluklarına katlanamayan adam biriyle evlenmek zorunda kalmıştır. Fakat
kadın kızı istememektedir. Büyücüye kocasının kızını öldürmesi için büyü yaptırır.
Büyünün etkisinden kurtulan adam karşılaştığı manzara sonrasında kendini asarak
intihar eder. Bu son olaydan sonra tüm köylüler Allah tarafından cezalandırılır. Yaşlı
değirmencinin anlattığı hikaye jenerik öncesi gösterilen olaylardır. Köy artık lanetli ve
uğursuz bir köydür yerlilerin gözünde. Hiç kimse köye uğramamaktadır. Kazı ekibi
yerli rehberlerinin eşliğinde bir mağaranın içinden geçerek köye ulaşırlar. Ancak
aksilikler başlamıştır. Değirmencinin Ayşe’ye onu uğursuzluklardan koruması için
verdiği cevşen suya düşer, yanlarında getirdikleri içme suları uçuruma yuvarlanır,
mağaranın içinde yarı yolda yerli rehberler tarafından “köyün laneti” gerekçesiyle terk
edilirler. Tam bu sıralarda Zeynep arkadaşı Ayşe’ye İstanbul’daki bir büyücüye büyü
yaptırmaktadır. Çocukluk arkadaşı Ayşe’nin aşkını ve başarısını kıskanmaktadır
Zeynep. Büyünün amacı Ayşe’yi öldürmektir. Büyücünün büyü için söylediği sözler
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mağarada yankılanır. Birçok aksilikle birlikte ekip kazı bölgesine ulaşır sonunda. Hava
kararmış, gece olmuştur. Hemen alana yerleşirler.

Hemen karşılarında haritada

mezarlık olarak gösterilen yerde bir ev durmaktadır. Ev büyücünün evidir.
Terk edilmiş bir köydür burası. Gece alana yerleşildikten sonra şaraplar açılır, şarkılar
söylenir. Ancak aksilikler başlamıştır: bir yarasa Cemil’in yüzüne yapışır. Ayşe’nin
büyünün etkisiyle burnu kanar. Tuhaf halüsinasyonlar görmektedirler: Cemil ayı iki
görür, garip sesler duyarlar, katırlar huzursuzlaşır. Tepedeki evden bir göz kamp kuran
kazı ekibini incelemektedir. Profesörün, kazı ekibinin başkanı Ekrem’in kızı Sedef fal
bakar ve açtığı üç kağıt “yıkılan kule”, “ölüm” ve “şeytan”dır. İlk gece herkes kabus
görür. Aydan’a ise bir “şey” saldırmış ve tecavüz etmiştir.
Kazının ilk günü durgun ve yorucu geçmiştir. Cep telefonları köyde çekmemektedir.
Kazı esnasında Ayşe tepedeki evden bebek sesleri duyar. Eve doğru yaklaştığında kapı
aniden açılır ve üzerine jenerikte öldürülüşü gösterilen küçük kızın oynadığı çember
yuvarlanır. Ayşe tehlikeyi atlatarak oradan uzaklaşır. Bir kaya parçası tam da o sırada
kazı ekibinin yemek yedikleri sofraya ve Aydan’ın üzerine yuvarlanır. Aydan son anda
kayanın altında ezilmekten kurtulur. Profesörün kızı Sedef bir taşın altında üzerine
şeytani cinlerle ilgili bazı şeyler yazan bir ceylan derisi parçası bulur. Ekibin iyiden
iyiye huzuru kaçmış, değirmencinin söylediklerini herkes bir kez daha düşünür
olmuştur. Gece aksilikler devam etmiş, Profesör Ekrem’in laptopu kendiliğinden
kapanmıştır.
Ertesi sabah katırların köyden kaçtığını fark ederler. Kazı esnasında işçiliğinin 14.yy.
yapımı olduğuna işaret ettiğini söyledikleri bir bıçak bulurlar. Verimli bir kazı günü
geçirmektedirler. Bunun üzerine değirmencinin kendilerini engellemek için bu
senaryoyu uydurduğunu düşünürler. Hatta biri bu efsaneyi Artukluların sırlarının gizli
kalması için uydurduklarını düşünür. Ayşe ise değirmencinin anlattığı efsanenin
benzerlerinin Kuran’da da olduğunu, ayetlerde Allah’ın emirlerine uymadığı için felaket
yaşayan Lut gibi kavimlerin tasvir edildiğini söyler.
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Gece elektrikler gider ve lanet ortaya çıkar. Elektrik sorununu çözmek için jeneratörün
olduğu odaya giden Cemil ve arkadaşının nişanlısı Ceren büyünün etkisiyle sevişmeye
başlarlar. Büyü geri çekildiğinde ise utançla birbirilerine sırtlarını dönerler. Ceren
ağlamaya başlar ve oradan uzaklaşır. Bir “şey” Cemil’in kafasını keserek onu vahşice
öldürür. İki ekip arkadaşını sevişirken gören Aydan, Ceren’i suçlamaya başlar. Ekip
birbirine girer. Ekrem duruma müdahele ederek kavgayı engeller, herkes odasına
çekilir.
Ertesi sabah Ceren kaybolmuştur. Harita ve pusulaların da kaybolduğunu fark eden
Ekrem ve ekip Ceren’i aramaya başlar. Bir mağarada onun da cesedini bulurlar. İşler
çığırından çıkmıştır. Ceren’i de alıp köyü terk etmeye karar verirler. Ancak mağaranın
içinde doğru yolu bulamaz ve aynı yere çıkarlar. Ertesi gün için yeni bir harita yapacak
ve tekrar deneyeceklerdir. Ekrem öğrencilerinin cesetleri başında ağlar. Kamp ateşi
tekrar yakılmıştır fakat bir “şey” ateşi söndürür. Aydan ekibin kalanından uzaklaşmıştır.
Bir şey onu da öldürür. Ekrem ve Ayşe çığlıklara doğru koşar ve Aydan’ın cesediyle
karşılaşırlar. Arkalarında elinde bıçağıyla Sedef belirir. Büyünün etkisiyle işlemiştir
cinayetleri. Babasının duygusal konuşması kızı büyünün etkisinden kurtarır gibi olur
ancak büyü daha güçlüdür ve Ekrem kızının eliyle öldürülür. Ayşe köşeye sıkışmıştır.
Sedef ona doğru ilerlerken köyde öldürülen son küçük kız beyazlar içerisinde belirir.
Ayşe küçük kızı görmez ama Sedef’in baktığı yerde duvara asılı şekilde duran
düşürdüğü cevşeni görür. Cevşeni boynuna takarak Kuran’daki cinlerden korunmak için
okunan ayetlerden Nas ve Felak surelerini okur. Bu büyünün etkisiyle üzerine saldıran
Sedef’i geri püskürtür. Mağaraya doğru koşar Ayşe.
Buradan İstanbul’a döner öykü. Tarık polis tarafından hastaneye çağrılmıştır. Karısının
bir trafik kazasında öldüğü haberini alır hastanede. Ancak teşhis etmesi için morgda
gösterdikleri ölülerin biri büyücü kadın diğeri de Zeynep’tir. Tarık Zeynep’in arkadaşı
olduğunu belirtir. Polis telefon rehberinde “aşkım” yazdığı için Tarık’ı çağırmıştır.
Tarık hastaneye kaldırılan Ayşe’ye gider. Ayşe aklını kaçırmıştır.
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3.1.2. Karakterler ve Oyunculuk
“Büyü” karakter çizimi açısında ‘Dabbe’ ile benzer özellikler taşımaktadır. Hiçbir
karakter eylemleri, duygu ve düşünceleriyle bir bütün oluşturmazlar, hiçbirinin
psikolojik derinliği, bir iç dünyası yoktur. Hepsi gelişen “gizemli” olaylar sonucunda
ölmesi için yaratılmış adsız bir toplamdan ibarettir. Karakterler sosyal rolleriyle de
gerçek dışıdırlar. Yaşamın içinden tipler değildirler. Belirli bir kesimi ya da belirli bir
eylem biçimini karikatürize de etmezler. Sadece klişe espriler yapıp güler,
güvercinlerden korkarak çığlık atar, ilk büyüde de ölürler. Düşünceleri, hayalleri, iç
dünyaları, tipolojileri, toplumsal karşılıklarına dair hiçbir fikrimizin olmadığı insanlarla
doğal olarak özdeşleşemediğimiz için ne acılarına ortak olabiliriz ne de korkularına.
Geriye saçma davranan, tuhaf konuşan maketler kalmaktadır.
Laptopu kapanan Ekrem durumu “neler oluyor burada?” diyerek yorumlar. Mağarada
yollarını kaybeden ekipten “Allah kahretsin kapana kısıldık”, “bir önce buradan
gitmeliyiz” sesleri yükselir. Ekrem kendisini bıçaklayarak “ben senin kızın değilim
diyen Sedef’e “kanlar içinde yattığı yerden “hayır, kızımsın” der. Ekibe köy yolunda
rehberlik eden yerliler yol boyunca ekibin sorularını doğru dürüst cevaplamazlar. Bir de
anlaşılmayan bir sebeple tartışırlar. Ekip ise defalarca “ne kadar tuhaf adamlardı, değil
mi şu katırcılar?” diyerek Katırcıların tuhaflığına dikkat çekmek isterler. Konuşan
insanlar değil, okunan senaryo vardır karşımızda.
Karakterlerin hiçbirinin inandırıcılığı ya da gerçek hayatta bir karşılığı yoktur. Bunun
dışında filmsel gerçeklik içinde de mantıksız davranmaktadırlar. Aydan çok yakın bir
arkadaşıyla sevgilisi tarafından aldatıldı diye bir arkadaşını vahşi bir katil olarak
suçlayabilmesinin hiçbir yeterli açıklaması yapılamamaktadır. Aslında tüm karakterler
saçma davranışları sebebiyle yargılanamamaktadır çünkü karakterler oluşmamış, yokkarakterlerdir.

Dolayısıyla

davranışlarını

tartacağımız

bir

filmsel

bağlam

da

oluşamamaktadır. Bu sebeple genel değerlendirme yöntemi gerçeklik ve olasılık
hesaplarıyla sınırlanmak zorundadır. Eğer boğaz kesen bir katil olarak suçlanması için
arkadaşını aldatması yeterli olduğunu düşünen bir insanla karşılaşırsak adalet terazisini
işletmemiz için ya bu kişiye hak veririz ya da onu “çılgın” olarak niteleriz. Aslında
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denklem tamamen gerçek dışı olduğu için ortada işletilecek bir adalet ya da gerçeklik
içerisinde yorumlanabilecek bir durum da yoktur. Odalara giden yolun girişinde baltayla
nöbet tutan bir profesör, arkadaşını katillikle suçlayan Aydan, değirmencinin
efsanelerine hızla inanan “her şeyi büyü yaptı” diye bağıran Türkiye’nin en yetenekli
filologu, hiçbir şekilde tanımamıza fırsat olmadan ölen insanlar, morgdaki cesetlere
bakıp gülümseyerek “bu benim karım değil” diyerek oh çeken Tarık oynadıkları
karakterlerle aslında varolmayan, mantığa sığmayan karakterleri oynamışlardır. Son
olarak, hangi insan arkadaşlarının ya da öğrencisinin kafasının koptuğu bir gecenin
sonunda şaraplarını yudumlayarak durum tahlili yapabilir?
Oyunculuklar ise ilkokul müsamerelerini anımsatmaktadır. Repliklerin ya okunur gibi
söylenmesi ya da kuru ve duygusuz bir ağlayış ya da çığlıkla söylenmesi bunun
göstergelerindendir. Sırayla konuşan oyuncular bunun göstergesidir. Karısı ölen adamı
elleriyle yüzünü kapatarak canlandıran oyuncu bunun göstergesidir.
3.1.3. Temalar
Filmde hiçbir tema ortaya çıkamamaktadır. Büyü son kertede olumsuzlanan bir
pratiktir. Büyü yapan Zeynep ve büyücü kadın (nasıl oluyorsa!) aynı arabada uçuruma
yuvarlanmış, Allah’ın gazabına çarpılmışlardır. Ayşe ise büyüden Kuran’dan Felak ve
Nas surelerini okuyarak kurtulmuştur. Ancak büyü sorunu hiçbir tematik derinlik ve
bütünlüğe sahip olmayan bir tema olarak kalır. Ancak filmin sonu İslam inancını
yücelten, büyüyü olumsuzlayan bir tavırla bitmektedir. Büyücüler cezalandırılmıştır
ama Ayşe aklını kaçırmaktan kurtulamamıştır. Bilimin öldüğü, akılların gerçekten
tutulduğu, bir de bunun üzerine korku propagandası yapan bir filmle karşı karşıyayız
aslında.
Türkiye’de özellikle 12 Eylül darbesiyle birlikte devlet eliyle yükselen gericilik bir çok
sosyolojik göstergede kendisini ortaya çıkarmıştır. Din dersleri zorunlu hale getirilmiş,
Anadolu’da ve büyük kentlerde tarikatlar çoğalmış, toplum sosyal alandan ve bütüncül
ideolojilerden şiddetle el etek çektirilmiş ve aile içine kapanmış, burayı İslamcı ideoloji
doldurmuştur. Ancak hiçbir tarihsel kesit gericiliğin bu kadar düzeysiz savunusuna tanık
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olmamıştır. Düzeysizlik sadece inanç sömürüsünün Ortaçağ yöntemleriyle, korku ve
şiddetin kullanılmaya çalışılmasından kaynaklanmamaktadır. Bunu yaparken ayaklar
altına alınan sinema sanatının katledilmesi de filmi yeterince düzeysizleştirmektedir.
3.1.4. Efekt – Makyaj – Müzik – Işık Ve Diğer Öğeler
Türk korku sinemasının ortak özelliklerinden, temel karakteristiklerinden biri de yoğun
efekt ve müzik kullanımıdır. “Büyü”de de gereğinden fazla, çoğunlukla insanı
bunaltacak ve tiksinti duygusu uyandıracak düzeyde bir efekt kullanımı vardır. Her
“gizemli” olaya eşlik eden tiz, gerilim müziği film boyunca kulak tırmalamaktadır.
Bu filmin en ilginç taraflarından biri film içerisinde karakterlerin ölümleriyle birlikte
yaşanan duygusal anlardır. Her ölenin ardından haykırışlar gökyüzüne kadar çıkar,
duygusal müzik, hıçkırıklar ve gözyaşları tarafından bastırılır. Yine dumanlı, gizemli,
tuhaf ışıklandırılmış mekanlar kullanılmış, her yer kendi kedine açılıp kapanan kapılar,
kapısında fare olan gizemli evlerle dolmuştur. Köye gelen ekibi bir çeşmeden gelen
ışığın açısı sebebiyle “sulandırılmış” izlenimi veren kan karşılamıştır. Yere düşen vişne
suyu ise kırmızı plastik boyaya dönüşmüştür. En kötüsü ise şimşek efektleridir. Her
seferinde şimşek o kadar yakına düşmektedir ki görüntü ve ses hep eş zamanlı
gelmektedir. Şimşeğin ışığı ise çekim mekanının sadece bir duvarını aydınlatmakta,
daha çok birinin alana el bombası attığı izlenimi uyandırmaktadır, ses ise daha da
kötüdür. Kuşların çığlıkları da oldukça sahte durmaktadır. Efektlerin tamamı filmin
olmayan gerçekliğine zarar vermekte, korkudan ziyade gülme ya da bulantı hissi
yaratmaktadır.
Filmin en önemli mekanı olan kazı alanı ise o kadar kötü açılardan çekilmiştir ki,
izleyicinin kafasında bu bölgeye dair bütünlüklü bir imge oluşturması neredeyse
imkansızdır. Zaten her yer birbirine benzemektedir, bir de üstüne sürekli anlamsız
açılardan ve mesafelerden yapılan çekimler izleyicinin kafasını iyice karıştırmaktadır.
Dolayısıyla kaybolan bir karakterin ne kadar uzakta olduğunu hissedemeyen, karakterin
yalnız mı yoksa arkadaşlarından beş adım ötede mi olduğunu kestiremeyen seyircinin
tedirginlik ya da korku hissetmesi de imkansızlaşmaktadır.
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3.1.5. Genel Değerlendirme
“Andolsun ki; onu (büyüyü) yapan ve yaptıran için de ahirette cennetten bir nasip
olmadığını biliyorlardı.” (102.ayet, Bakara suresi)
“Büyü”; öyküsü, karakterleri, efekt, müzik, ışık gibi daha dışsal öğeleriyle bir bütün
olarak başarısız bir korku filmidir. Ne izleyiciyi korkutmakta ne de derdini
anlatabilmektedir. Tamamen gerçek-dışı olaylar gerçek-dışı karakterlerle başarısız bir
sinema dili ve estetiğiyle anlatılmaktadır. Mantık hataları ve tutarsızlıklar filmin
geneline yayılmıştır.
“Bilmiyorum Ceren her şey o kadar karışık ki” ya da “Ayşe inan bana orada başka bir
enerji vardı” diyen karakterlerin davranışlarını, duygularını, düşünüş mantıklarını
çözümlemek olanaksızdır, çünkü ortada karakter yoktur. Sadece toplumsal gerçeklik
zafiyeti değildir söz konusu olan. Filmsel gerçeklik içerisinde de tutarsız ve mantıksız
davranmaktadırlar. Kafası kesilerek öldürülen arkadaşlarının kanı yattığı odada hala
sıcak akarken şarap içen bir insan profesör böyle bir durumda daha akıllıca
davranmalıdır. Sonra bu profesörün ölen öğrencilerin arkasından ağlamasına kimse
inanmamaktadır. Ayşe bir gölge görür, olan biten her şeyi gölgeye bağlar. Yaşananlar o
kadar da tuhaf olaylar değilmiş gibi, dalga geçer gibi “bunlar gölgeden, büyüden”
demek “aklımı kaçıracak gibi oluyorum” pozlarına da girilse hiçbir kendi içinde tutarlı
insan psikolojisini yansıtamamaktadır. Hiçbir çılgınlık anı vahşete duyulan tepkiyi ve
korkuyu bu kadar indirgeyemez. Bir insan hiç mi yaşama içgüdüsüyle davranmaz?
Herkes mi kuytu köşelerde gezer?
Bunların dışında film bütünlüğü içerisinde hiçbir yere oturmayan tamamen anlamsız
sahnelerde vardır. Ayşe’nin soyunup giyinmesini niye izledik iki defa? Kazı ekibinden
yarı çıplak kızların vücutlarını yağlamalarının cinle, büyüyle ve öyküyle ne ilgisi var da
özellikle gösteriliyor? Filmin son sahnesinde Sedef, Ayşe’nin yattığı hastanenin
bahçesinde ne arıyor? Ne oldu Sedef’e öldü mü ? Niye elinde kırmızı bir örgü var? Ve
neden çöpçü bankın önüne geldiğinde kayboluyor? Her türlü bağlamını yitirmiş gizem
maalesef gizem olmuyor.
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Film genel olarak başarısız bir film. Türk korku sineması içerisinde üretilen diğer
örnekler göz önünde bulundurulduğunda ise bir model oluşturmakla kalmıyor, en kötü
örneklerden birini de temsil ediyor artık.

3.2. DABBE
2006 yılı başlarında gösterime giren “Dabbe”nin yönetmenliğini Japonya’da sinema
eğitimi almış ve orada reji asistanı olarak sinema kariyerine başlayan Hasan Karacadağ
yapmıştır. Senaristliğini de üstlendiği ilk filmi “Dabbe” toplam iki yüz elli bin YTL
bütçeyle çekilmiş 80 kopyayla gösterime girmiş ve gösterimde kaldığı 29 hafta boyunca
539381 izleyici tarafından görülmüştür.71 Filmde Ümit Acar, Kaan Girgin, Serdar Özer,
Ebru Aykaç, Süha Tok, Serhat Yiğit, Zeynep Hasdal Çolakoğlu, Fulya Candemir, Sabri
Tekinalp

ve Murat

Seviş rol almıştır.

Çekimlerin

tamamı

İzmir Selçuk'ta

gerçekleştirilmiştir. Film Hasan Karacadağ ile 24 Kare Prodüksiyon’un ortak yapımı
olarak gösterime girmiştir.72
Filmde İslam Teolojisi ile temellendirilen bir “kıyamet” teması çevresinde gelişen
olaylar konu edilmiştir. Film bütün özellikleriyle İslami sinemanın bir kolu olarak
değerlendirilebilecek korku sinemasına örnek teşkil etmektedir.
3.2.1. Filmin Öyküsü ve Filmin Konusunu Oluşturan Dini Öğeler
Tarık aşık olduğu arkadaşı Sema’dan ret cevabı almasıyla eve kapanmış kendisini yeni
aldığı bilgisayarla borsada oyun oynayıp para kazanmaya vermiştir. Ancak Tarık’ın
arkadaşları Seda, Hande ve Cem, dört gündür arkadaşlarından haber alamamaktadır.
Hepsi de Tarık’tan dört gün önce anlam veremedikleri tuhaf telefonlar almışlardır.
Sonunda Hande Tarık’ın durumunu öğrenmek için kaldığı eve gider. Evin duvarları
gazete kağıtlarıyla bantlanmıştır. O gün arkadaşı oradayken Tarık bir bıçağı boğazına
71
72

Box Office,Altyazı,aylık sinema dergisi,sayı 58,syf.111,2007
www.dabbefilm.com
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saplayarak intihar eder. Cinayet masasından komiser Süleyman bu olayla ilgilenmesi
için “Ankara” tarafından görevlendirilir. İntihar vakalarında artış gözlemlenmektedir.
Komiser Süleyman Hande’ye intihar günü neler yaşandığını, Tarık’ın internet ilgisiyle
ilgili olarak son zamanlarda internet üzerinden yaygınlık gösteren “yeni din”lerle bir
ilgisi olup olmadığını sorar. Hande’den aldığı cevaplar olayın sıradan bir intihar vakası
olduğunu göstermektedir.
Tarık’ın tüm arkadaşları bu olayla sarsılmıştır. Henüz üzerlerindeki bu sıkıntıdan
kurtulamadan tuhaf olaylar ardı ardına gelişmeye başlar. Önce Hande o gün Tarık’tan
aldığı kameranın içinde bir kaset bulur. Görüntülerde Tarık “sen gerçek değilsin” ve
“içeri giremeyeceksin” demektedir. Kasetin sonunda karanlığın içinden iki göz açılır.
Sonra diğer çocuk 388@0 kodlu sunucu yoluyla Tarık’tan bir mail alır: “çıkar beni
buradan” yazısının yanında, Tarık’ın İsa’nın çarmıha gerilişini hatırlatan bir duruşunda
çekilmiş fotoğraf alır. Bu garip olayla arkadaşlarını iyiden iyiye korkutmuştur. Ancak
Hande kasetten bahsetmez. Bu olay hakkında konuşmama kararı alırlar. Komiser
Süleyman da olay yerinde yaptığı incelemede vakanın yaşandığı odanın duvarında
önceden olmayan bir siyah insan lekesinin olduğunu görür. İntihar soruşturması devam
etmekte, Tarık’ın bilgisayarı da inceleme altına alınmakta, ancak hiçbir ipucu
bulunamamaktadır. Sonuçlar Emniyet için de şaşırtıcı ve tuhaftır: anlaşılmaz sayı, harf
ve sembollerden oluşan dosyalardır ellerindeki. Televizyon haberleri Japonya’da
sıklıkla yaşanan intihar vakalarının Amerika’ya da sıçradığını bildirmektedir. Bir
haftada binden fazla kişi intihar etmiş, hem Amerikan hükümeti konuya el atmış hem de
olaylar toplumda büyük bir korkuya neden olmuştur.
Tuhaflıkların ardı arkası gelmez. TV spikeri yaratığa dönüşür. Cem tuhaf görüntülerin
olduğu bir mail daha alır. Korkudan bilgisayarını kapatmak zorunda kalır. Ancak gece
bilgisayar kendiliğinden tekrar açılır. Bu kez görüntünün sonunda “gerçeği ters yüz
etmeye hazır mısın?” yazısı çıkar. 388@0’dan bir telefon çağrısı alır. Telefondaki ses
çığlıkla karışık tuhaf bir ses çıkardıktan sonra “damarlarım çatlıyor” diye bağırır.
Arkadaşlar tuhaf olayların sürmesiyle tekrar bir araya gelip olan biteni konuşurlar.
Hande kasetten bahsetmeye başlar. O gün korkup kaseti kapattığında kapının çaldığını,
pencereden baktığında Sema’yı ve diğerini gördüğünü ancak dışarı çıktığında
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kaybolduklarını anlatır. Bu tuhaf ve korkutucu olaylardan sonra Sema İstanbul’a
dönmeye, Hande ise Cem’e gelen mailleri ve kaseti Komiser Süleyman’a teslim etmeye
karar verir.
Bu sırada Komiser İstanbul’da da yaşanan olağanüstü intihar olaylarıyla ilgili haberleri
izlemesi için astları tarafından uyarılır. Yaşanan intihar sayısındaki artışla ilgili olarak
haber bülteni programına bir psikiyatrist konuk edilmiştir. Yaşanan olaylarla ilgili
herhangi bir genelleme yapılamayacağını, bir karakteristik belirlenemeyeceğini ve
olayların ne adli ne de tıbbi olarak açıklanabildiğini belirtir psikiyatrist. Olaylarda tek
ortak nokta vardır: internet. Alınan bilgilere göre ABD’den olayları internet üzerinden
yayılarak mensuplarını hipnoz ya da ikna yoluyla intihara sürükleyen bir tarikata
bağlama

yönünde

yorumlar

gelmektedir.

Ona

göreyse

bilim

yaşananları

açıklayamamaktadır. Psikiyatrist olayları metafizik güçlerin harekete geçmesine bağlar.
Komiser Süleyman Hande’den aldığı görüntüleri izler, fotoğrafları ve görüntüleri de
mail olarak alır. Cem ise yeniden 388@0’dan çağrı almaktadır. “Kurtar beni buradan”
diyen ses, Cem’i Tarık’ın evine götürür. Evde sanrılar gören Cem duvardaki kara
lekenin canlanarak Tarık’a dönüştüğünü ve bıçakla kendisine saldırdığını zanneder.
Korkuyla oradan uzaklaşan Cem başka bir eve girer. Girdiği ev kendisine Tarık’tan
gelen korkutucu videoların geçtiği evdir. Duvarda 388@0 yazmaktadır. Siyah gölge
altına girdiği masanın üzerinden Cem’e yaklaşmaktadır. Telefon çalar. Telefonu açıp
“damarlarım çatlıyor” diye bağırır ve ölür.
Komiser Süleyman rüyasında ölmüş karısını görmektedir. Karısı Süleyman’ın onu
aldattığını anlayınca intihar eder. Sabah Cem’in ölüm haberi alınır. Olay yerinde bu kez
kalabalık toplanmış, kameramanlar da gelmiştir. Kalabalık içerisinden birisi kameralara
kendini göstermek için açığa çıkar ve İslamiyet’teki kıyamet günü yaklaştığında ortaya
çıkacak olan Dabbe tül arz’dan ve onun cinleri kullanarak insanları öldürdüğünden
bahseder. Polisler adamı uzaklaştırırlar.
Sema, İstanbul’a dönüş yoluna başlar. Hande onu gönderdikten sonra internet arama
motoru Google’dan Dabbetul arz sözlerini arar ve ekşi sözlüğe girerek aydınlanır.
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“Dabbe eski Hint dilinde örümcek ağı gibi yayılan şey demektir. Dabbe kıyamete yakın
ortaya çıkacak dünyayı saracak, cinler Dabbe’ye hizmet edecek. Cinler bize göre
aynanın içindekilerdir. Maskeler düşünce, kalpler taşa dönüşünce, gölgeler uyanınca,
gerçekler ters yüz olunca, cinler dünyaya akın edip Deccal’e secde edince Mehdi
gözyaşı döküp Deccal’e meydan okuyunca emin olun ki kıyamet savaşı çok yakındır.”
388@0’ın dabbe olduğunu anlar. Komiser Süleyman’ın emriyle araştırmalara başlayan
memurlar 388@0’ın tüm dünyada ortak olduğunu ancak ne anlama geldiğinin
bilinmediğini söyler. Hande kalabalığın içinden sıyrılıp Dabbetül arz’dan bahseden
delinin haklı olabileceğini, 388@0’ın aynadan bakıldığında dabbe olarak okunduğunu
söyler Komiser Süleyman’a. Birlikte deliye giderler ve Cinlerin dünyaya ineceğine ve
kıyametin yaklaştığına dair vaazlar alırlar. Ancak adam daha fazla konuşamadan cinler
tarafından susturulur ve krize girer.
Komiser ve Hande oradan uzaklaşırlar. Hiçbiri ne yapacağını bilememektedir. Cinler
harekete geçip önce komiser’i sonra Sema’yı en sonunda da Hande’yi öldürürler.
Sonunda Tarık’tan gelen ilk fotoğrafta arka plandaki karaltıların ne olduğu anlaşılır:
filmin karakterleridir bunlar. Bütün insanlar kıyamet saatinde birer gölgeye
dönüşmüştür.
3.2.2 Karakterler ve Oyunculuk
Film öyküsü içerisinde gelişen olayların etkin birer katılımcısı değildirler. Gerçekleşen
olaylar bilinmeyen bir gücün, tanrının “son hesap günü”nde yapıp ettiklerinin
ürünüdürler. Karakterler olay örgüsü içerisinde eyleyen varlıklar olamazlar bu sebeple.
Hepsi olaylar içerisinde pasif gözlemcilerdir (Sema), karşılaştıkları durumlar karşısında
edilgin tepkiler veren (Hande ve Cem) ya da olayların gidişi içerisinde sürüklenen ama
buna karakterin nitelikleri, duygu ve düşüncelerinin içinden gelen tepkiler veremeyen
(Süleyman) tiplerdir. Filmin karakterleri belirli, tanımlanmış, çevresi, atmosferi ve
nitelikleriyle çizilmiş bir sosyal yaşam (inandırıcılık) içerisinde de devinmedikleri için
bu “tip”lerin toplum içerisindeki konumlarına dair de konuşmamız mümkün değildir.
Yani filmde karakter olmadığı gibi belirli bir toplumsal kesimi karikatürleştiren ya da
tipik özellikleriyle betimleyen “tiplemeler” de yoktur.
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Edebiyatta olsun sahne sanatlarında olsun ya da sinemada olsun bir karakter duyguları,
düşünceleri, davranışlarıyla bir bütün (ya da parçalanmış bir bütün) oluşturmak
zorundadır. Oluşturulan karakterin psikolojik iç dünyasına dair fikir edinmemiz zorunlu
olmasa da önemlidir. Öykü içerisinde devinen ve öykü akışına etkin bir şekilde katılan
varlıklar olarak her karakter karşılaştığı olaylar karşısında çeşitli duygulanım
süreçlerine girer ve düşünsel yapısıyla da birlikte çeşitli tavırlar alır. Aynı zamanda
karakter öykü akışında eyleyen, davranan, yapan birer öznedirler. Geleneksel Türk
tiyatrosunun tiplerinde dahi belirli bir toplumsal kesimin davranış ve düşünüş
gestuslarını (toplumsal jest, Brecht)

kavrayan bir yan vardır. Hacivat ve Karagöz

aslında Osmanlı toplumunda belirli toplumsal kesimleri ya da sınıfları karikatürize eden
ya da onları temsil eden “tipikleştirilmiş” karakterlerdir, yani tiplerdir. Karagöz şehre
göç etmiş, ancak cahilliği, eğitimsizliği ve kabalığıyla toplumun üst sınıf ve kesimleri
tarafından sürekli sömürülen bir tabakayı, Hacivat ise saray çevresinden nemalanan,
dili, görgüsü, uyanıklığı, bencilliği ve zekasıyla Karagöz gibi işçilerin, amelelerin ve
“işe yaramazların” sırtından para kazanan, saray özentisi tipleri temsil etmektedir ve
Osmanlı toplumuna baktığımızda bu iki “tip”in birçok karşılığının olduğu görülür.
Bunun dışında,

özellikle fabllarda ise karakter daha da aşınarak tek bir sıfatla

açıklanabilecek prototiplere dönüşmüştür. Sanat tarihinin en ilkel karakterleri de bu
türde görülür. Karakter sadece tek bir sıfatla açıklanmaktadır: “güzel aslan” ya da
“çirkin ördek yavrusu” gibi.
“Dabbe”ye baktığımız zaman, hiçbir karakterin bırakın duygu ve düşünce bütünlüğünü
ya da geçirdiği psişik süreçleri, kendilerini niteleyecek belirli sıfatlardan dahi yoksun
oldukları görülür. Bu sebeple de karakterler üzerinde konuşmak oldukça zor bir çabadır.
Aslında tüm tipler anonim, isimsiz bir sürüye, tanımlanamayan ya da bilinmeyen bir
adsız kitleye dönüşmektedir. Hepi topu beş-altı karakterimiz, iki ya da üç yan tipimiz
vardır, ancak hiçbiri karakter özelliği göstermemekte ve hepsi film öyküsü içerisinde
korkutucu çığlıklar atarak ölmesine ihtiyaç duyulan birer adsız ve tanımsız bilinmeyen
figüre dönüşmektedir.
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Film bir inandırıcılık yaratmadığı için karakterlere dair bir fikir edinmemiz zorlaşmakta
hatta imkansızlaşmaktadır. Verili bir sosyal gerçeklik

içerisinde devinmeyen

karakterlerle izleyicinin yakınlık kurması, belirli tiplerle özdeşleşmesi ve bu yakınsama
üzerinden korkutmanın sağlanması gibi bir alımlama politikası da oluşturamamaktadır
film. Seyirci eğer korkutulmak isteniyorsa, aslında herhangi bir duygulanım süreci
yaşaması isteniyorsa, filmsel gerçekliğin olabildiğince tam ve doğru bir şekilde
izleyiciye kendisini duyumsatması gereklidir. Bu sebeple filmdeki olaylar her ne kadar
akıl dışı sebeplerden kaynaklansa da kendisini gerçek olarak simüle etmek zorundadır.
Ortaya çıkan, gerçekleşen olaylar irrasyonel etkiler barındırabilir ancak irrasyonel bir
gerçeklik düzlemi oluşturamazlar. Bu yapısal unsuru film oluşturamıyorsa, izleyici ya
filmin anlamsızlığına gülecektir ya da izlemeyi bırakacaktır. Bu haliyle film gerçeklik
hissi yaratması bakımından bugünün izleyicisinin “Dünyayı Kurtaran Adam”ı izlerken
verdiği tepkileri yeniden-üretmesi beklenebilir. Bu yüzden filmin korku hissi yaratması
ileride göreceğimiz gibi sadece efekt, müzik ve makyaj gibi dışsal öğelerle
sağlanmaktadır.
Karakterlerle birlikte ele alınması gerektiğini düşündüğümüz oyunculuğun da filmin
gerçeklik duygusunu iyiden iyiye zayıflattığını belirtmek gerekir. Olmayan karakterleri
oyuncuların da icra etmesi zaten imkansızdır. Ancak genel oyunculuk çizgisi en hafif
tabirle müsamere tiyatrosu oyunculuğuna benzemektedir. Oyunculuklarda herhangi bir
duygulanımın izine rastlanmamaktadır. Ne doğru dürüst bir mimikle, ne de karakter
içinde anlamlı bir bütüne oturan jestler vardır oyunculuklarda. Özellikle korku
duygusunun müzik ve efektlerle yükseltildiği sahnelerde dışavurumcu boyutlara varan
yüz ifadeleri ve jestlerin bütün bir filme yayıldığını söyleyebiliriz. Ancak yine de
dışavurumcu oyunculuğun da bir estetik-düşünsel altyapısı olduğunu düşünürsek bu
oyunculuklara da dışavurumcu nitelemesi yapmak olanaksızdır. Dışavurumculuk gerek
tiyatro gerekse sinemadaki (korku filmleri de dahil) yansımalarında oyunculuk, sanayi
toplumunun körelttiği, makineleştirdiği ve yabancılaştırdığı insan tekinin iç dünyasının,
psikolojisinin ve tinselliğinin abartılarak ve büyütülerek belirli gestuslar şeklinde
yansıtılmasına dayanan bir oyunculuk modeline sahiptir. Dabbe söz konusu olduğunda
böylesi bir dramaturjik yoksunluğun yanında, aslında dikkatli okunduğunda klişelerle
örülü bir oyunculuğun olduğu rahatlıkla görülebilmektedir.
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Oyunculuklarda birçok mantık hatasına da rastlanmaktadır. “Dabbe”de bir karakter
yaratılmadığı düşünüldüğünde mantıksızlığın nereden geldiği sorusu gündeme
gelecektir. Karakterler yaşanan durumun içerisinde, olağan, beklenen tepkiler
vermezler. Bu anlamda da özensiz bir oyunculuk ve oyunculuk yönetimi vardır filmde.
Biraz sonra intihar edecek olan adam nasıl bu kadar rahat davranabilmektedir. İleride
göreceğimiz gibi Tarık intihar sürecini büyük acılarla, sanrılarla ve bunalımla
geçirmiştir. O halde nasıl olup da elleri cebinde, rahat bir pozisyonda Hande’yi
cevaplayabilmektedir. Arkadaşının kendisi yüzünden intihar etmiş olması ihtimaliyle
Sema hiç mi iç sıkıntı yaşamaz? Bu kız bir kez olsun ağlamaz mı? Tarık’ın hiç de
beklenmedik ölümüyle arkadaşları hiç mi içten içe üzülmez? Bu üzüntü anlamsız bir
mekanda, bir parktaki tren dekorunun üstünde mi dile getirilir? Geniş bir tarlada ufka
bakarak “nasıl olur ya?” demekle arkadaşlarının yasını tutmuş mu oluyorlar şimdi?
Sema hiç mi kendisini suçlamaz? Yaşanan bir dolu tuhaf olaydan sonra İstanbul’a gitme
kararı alan Sema giderken nasıl olur da gülümser, umursamazlıkla sevinç arasında gidip
gelen bir tavır takınır. Tarık’ın ölümünden sonra gelen mailin okunduğu sahnede
oyuncuların söylediği (aslında okuduğu) repliklerin “Üç gün önce intihar eden birisi on
dakika önce nasıl mail yollayabilir ki? Dikkatli bakın. Gördünüz mü? Göz bebekleri
görünmüyor, nasıl olur ya? Şu arkadakiler ne? İnsan mı bunlar?” gibi karşılaşılan
durumun psikolojisiyle hiçbir bağ kuramayan replikler olduğu düşünüldüğünde
oyunculuk başlığında başarının ne kadar imkansız bir çaba olduğu görülecektir.
Oyuncuların canlandırdığı replikler bazı bölümlerde saçmalık derecesinde komiktir.
Freud’un “saçmadan aldığımız tat, mantığın deli gömleğini çıkardığımızda duyduğumuz
özgürlük duygusudur” sözü de düşünüldüğünde bu repliklerde özgürlüğün filmsel
gerçeklikten kopuş şeklinde gerçekleştiğini ve gülme duygusu uyandırdığını söylemek
mümkün hale gelmektedir. Örneğin Cem şöyle der: “Bana bir gün başıma böyle şeyler
geleceği söylense sadece gülerdim. En ilginci de neler olup bittiğine dair en ufak bir
fikrimin bile olmayışı.” Hande yaşanan birçok olaydan sonra Komiser Süleyman’a
sorar: “Cinlerde de teknoloji varsa interneti ele geçirmiş olamazlar mı?” Komiser’in
verdiği cevap daha da ilginç: “Saçma” diye karşılık verir, ciddi bir tavırla. Hande’nin
gerekçesi ise muhteşemdir: “Bütün dünyada ölen insanların bilgisayarından dabbe’nin
çıkması da mı saçma?”
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3.2.3. Temalar
Filmde herhangi bir tematik derinlik ya da çeşitlilik yoktur. Ancak filmin bir kıyamet ve
insanlığın sonu tasviri yapması, yani, bir ütopik evren kurması, bunu İslami teolojinin
içerisinden gerçekleştirmesi ve ayetlere de dayanan olayların canlandırması, kötülüğün
teknolojik bir araçtan yayılarak gerçekleşmesi konuyu ilginçleştirmektedir.
Film öncelikle intiharların sayısında yaşanan artış verisiyle başlamaktadır. Tarık’ın
intiharı tüm dünya çapında yaşanan bir salgının başlangıcıdır. Bu intiharların
“Japonya’dan sonra Amerika’da” denilerek

temellendirilmesi ve “olağanüstü”

rakamların ortaya çıkması yaşanan olayların akli olmadığını, rasyonel olarak
açıklanamayacağını vurgulamaktadır. Bundan sonra filmin öyküsü açımlanıyor,
gelişiyor. Bu ikinci bölümde tuhaf olaylar çeşitleniyor. Üçüncü bölümde Dabbe gerçeği
ortaya çıkıyor. Dabbe kıyamet günü ortaya çıkacak bir yaratıktır. Cinleri de kullanarak
insanları öldürecektir. Kıyamet günü İslamiyet teolojisinde tüm kötülüklerin arttığı
günlerde ortaya çıkacak bir son olarak tasvir edilmiştir. Zina, içki, kumara düşkünlük,
yalan ve riyakarlık artacak ve Kıyamet bu kötülüğün üzerine doğacaktır. Ancak filmde
insanların kötülüğüne dair ahlaki bir değerlendirme yapılmamaktadır. Dabbe bilinmez
bir günün habercisi olarak, kendi içinde korku uyandıracak bir irrasyonel olgudur
filmde. İslami teolojinin içerisindeki “insanlığın sonu” ve “son hesap günü” temalarıyla
da ilişkilendiği bir tematik çerçeve çizilmemiştir. Bu İslami teolojinin kullanılmasıyla
belirli bir gerçeklik hissi yaratılacağına ve insanların dini inançlarının sömürülerek
korkutulabileceğine inanılarak son dönem Türk Sineması içerisinde üretilen korku
filmlerini ülkemizde son dönemde yükselen gericiliğin de bir parçası olarak
değerlendirmek mümkündür. Bu sinema söz konusu olduğunda kafa karışıklığı ve
tutarsızlık başat bir öğedir. Filmde Tarık’ın öte dünyadan dabbe yoluyla attığı maildeki
fotoğrafında kollarını iki yana açmış, başı hafif yana eğik bir pozisyonda görülmektedir.
Bu bilindiği gibi İsa’nın çarmıhtaki duruşudur ve Hıristiyanlıkta önemli bir imgedir.
Ama “Dabbe” gibi İslamiyet’le birlikte açıklanan olayların bir parçası olarak bu
fotoğrafın ortaya çıkması bir din kardeşliğinin değil tutarsızlığın, ne yaptığını
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bilmemenin bir göstergesidir. Filmin sonunda bu fotoğrafın üzerine bir de Arapça ilahi
sesleri düşülmektedir.
Bunun dışında yine işlenmeyen bir tema olarak kalan teknolojiden gelen bir kötülük
olarak internete yapılmış bir vurgu vardır. Dabbe yayılmak için internet ağını
kullanmakta, insanlara mail gibi yollarla bulaşmakta, ilk etkileri de intihara sürüklemek
olmaktadır. Daha sonra ise cinler ortaya çıkmaktadır. Teknoloji düşmanlığı İslamiyet
içerisinde olmasa da “Şeytan icatları” İslam düşünürlerinin ve de İslam’a inanan
insanların sürekli kullandığı bir söylemdir. Yine de “Dabbe” filminin içerisindeki
anlamıyla bu yönden de eksikli bir söylem geliştirilmiştir. İnternetin ahlaki çöküntünün
bir parçası olmasına hiç değinilmemiştir. Kendinden menkul bir teknoloji düşmanlığı
yine kendinden menkul bir “insanlığın sonu” temasına eklenmiştir. Bu haliyle Komiser
Süleyman’ın “Şu sıralar internette fazla gezinmeseniz iyi olur. Bir şey olacağından
değil, tedbir işte” repliği de hiçbir dramatik etki yaratamamaktadır. Yani film kendi
ürettiği ideolojiye de tutunamamaktadır.
Film içerisinde bilim düşmanlığının doruğa çıktığı bir sahne de bulunmaktadır. Bir
televizyon programına yaşanan tuhaf intiharlarla ilgili fikrinin alınması için bir psikiyatr
çıkarılmıştır. Bilim adamı ise yaşananların bilimle açıklanmayacağını söylemekte,
insanlığı uyarmaktadır. Bilim adamı “Bizim bilmediğimiz ve şu ana kadar asla
olamayacağına inandığımız bir takım metafizik öğeler harekete geçmiştir. Yani maddeötesi diye dışladığımız hadiseler artık reddedilemez bir boyuta gelmiştir.” demektedir.
Yani bilim düşmanlığı da, filmin savunduğu metafizik dünya görüşü de ya da yaşanan
mistik olayların açıklanamayan yanı, akıl-dışılığı da yine bilim adamı tarafından söze
dökülmektedir: “İşte internette olan bu olayların, intiharların, cinayetlerin, hiçbirinin
bilimsel açıklaması yapılamıyor. Bu sanki gerçekle rüyanın yer değiştirmesi gibi bir
şey. Kabullenmek zor. Ama bunu göz ardı edersek dünyayı büyük bir tehlikenin
beklediğini söylemek hiç de zor değil.” Buradan yola çıkarak bilim adamımız kendi
toplumumuzla bağlantı kurarak kehanetlerini ortaya dökmeyi sürdürür: “Hele ki biz
Müslüman

ülkeyiz

böyle

şeylerden

etkilenmeyiz

demek

bana

cehaletin

ve

sorumsuzluğun en ileri seviyesi olarak geliyor. Bakın yetkililerin bu konuda en kısa
zamanda bir komisyon oluşturması gerekiyor.”
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Film insanlığın sonu temasını olmayan karakterlerle ve kendi ideolojisi içerisinde
eksikli ve tutarsız bir bağlamda işlemektedir. İnsanlığın sonu İslamiyet’te en azından
ahlaki bir düzlemde, büyük cezalandırma gününün parçası olarak kodlanmaktadır.
Filmde ise salt bir korku unsuru olarak vardır; işlenmemiş, eksik bırakılmış, tutarlı bir
bütün oluşturamamıştır.
3.2.4. Efekt – Makyaj – Müzik – Işık ve Diğer Sinemasal Öğeler:
“Dabbe”de korku büyük oranda efekt ve müzik kullanımıyla sağlanmaya çalışılmıştır.
Efektlerin hemen hepsi filmsel gerçekliğe dışsal olarak eklemlenmiştir: örneğin bir kapı
açılış, karanlıkta duyulan ayak sesleri, film karakterlerinin birinin dinlediği bir müzikle
sağlanmaz efektler. Bunun yerine saçma bir elektriksel ses, durduk yerde duyulan ve
nereden geldiği belirsiz çığlıklar, böğürmeler ve inlemeler tercih edilmiştir. Film
içerisinde hiçbir yapısal bütünlük taşımayan bir ön sahne sonrasında jeneriğin açılışı
“inleme?” efektiyle gerçekleşir. Bu da filmin izleyiciyi korkuturken nasıl kaçak
dövüşeceğinin bir ilk göstergesi olarak değerlendirilebilir.
Efektler ve müziklerle oluşturulan korku söz konusu olduğunda çok temel kurallar
olduğunu sinema tarihi bize göstermektedir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi efekt ve
müziklere dayalı olarak oluşturulan korku bir rahatlatma ve beklenmedik bir anda
seyirciyi şaşırtma mekanizması üzerinden işleyen bir unsurdur ve filmsel gerçekliğin ya
da başka bir deyişle izleyicide sağlanan gerçeklik hissinin üzerine binen bir yapısı
vardır. Böylesi bir kullanım da gerçeklik hissine zarar vermez, hatta neredeyse seyirci
tarafından fark edilmeden etkide bulunur. Özdeşleşme o kadar güçlüdür ki filmin
içerisine yapay olarak dahil olan müzik ve efektler izleyici tarafından fark edilmez ama
büyük bir gerilim ve korku unsuru oluştururlar. “Dabbe”de ise süreklileşmiş bir efekt ve
müzik kullanımı vardır. Bu iki yapısal unsurdan biri yoksa diğeri, bazen ikisi birlikte
korku etkisi yaratması için kullanılmıştır. Ancak efektler ve müzikler süreklileştiğinde
korku oluşmamakta, bunun yerine bir bunaltı ve bulantı hissi yaratılmaktadır. Korku
efekt ve müziklerle tiksintiye dönüşmektedir.
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Film psikolojik derinlikten, öykünün üzerine oturduğu bir sosyal bağlamdan, yaşayan
karakterlerden ve derinlikli olarak işlenen bir düşünceden yoksun olduğu için filmde
bolca efekt kullanılarak korku yaratılmaya çalışılmıştır. Bu da seyircinin arkasında
balon patlatmaktan başka bir şey değildir. Ayrıca doğal efektler dahi abartılı
kullanılmıştır: gürültülü bir şekilde çalan telefon, modemden gelen çevirme sesinin
yüksekliği örnek olarak gösterilebilir.
Canavarların makyajları yapaylığını her anda açığa vurmaktadır. Komiser’in karısının
hayaletinin komisere saldırdığı, Tarık’ın hayaletinin Cem’in üzerine bıçakla atladığı
sahnede makyaj yaratığın bir parçası olarak görülmemekte, makyaj olduğunu hemen
belli etmektedir. Bu sebeple makyajda da bir gerçeklik hissinin yaratılamadığını
söylemek mümkündür.
Filmin tüm dokusuna işlemiş sarı renklerin ise atmosfer yaratamadığını, efekt ve
müziklerin kullanılmasındaki gibi oldukça yapay durduğunu filme eklemlenemediğini
söyleyebiliriz. İç ve dış mekanlarda da kullanılan bu sarı renge yer yer yine anlamsız bir
kırmızı ışık eşlik etmektedir. Ancak sinematografik olarak ve film estetiği içerisinde
doğallaşan bir ışık kullanımı yoktur. Genç arkadaşların çalıştığı mekanın iç
çekimlerinde kullanılan ışığın dijital efektlerle yoğunlaştırılmasıyla oluşturulan bu
pastel renkler film dokusuyla bir türlü uyuşamamaktadır ve fazlasıyla sırıtmaktadır.
Film mekanları hiçbir bütünlük göstermemektedir. Mekanların ait olduğu yerler belirsiz
olduğu gibi bir iç bütünlük kurarak coğrafi bir yere bir kentsel modele ya da atmosfer
açısından tutarlı bir çevreye gönderme yapamamaktadır. Antik harabeler, Tren
dekorunun üstü, dağ manzarası, ıssız ova, insansız sokaklar, yine insansız, sıra sıra dizili
apartman bloklarıyla birbirini bütünleyen değil iten bir mekan seçimi yapılmıştır.
Atmosfer yaratması için bilinçli bir şekilde seçildiği anlaşılan bu insansız mekanlar o
kadar tutarsız ve birbirini tamamlayamayan bir yapı arz etmektedir ki tüm filmsel
mekanlar yan yana konulduğunda bir yok-ülke oluşmaktadır. Boş mekanlar filmin
sosyal gerçekliği oluşturmasını da engellemektedir. Boş minibüs, boş cadde, boş ev, boş
apartman dairesi, boş karakol, boş park, boş yol kenarı atmosfer yaratmaktan öte filmin
gerçeklik duygusu yaratmasını engelleyen bir unsura dönüşmektedir.
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3.2.5. Genel Değerlendirme
“Onlar sizi sizin onları göremediğiniz yerden görürler.”(Dabbe filminin jeneriğinden)
Bu cümleyle açılan “Dabbe” başarısız bir korku filmidir. Yaşama dair İslamcı bakışı,
bilim düşmanlığı ve anti-hümanizmiyle Beyaz sinemanın bir parçasıdır. Film
çözümlediğimiz unsurlarıyla ne tematik ne de sinematografik olarak bir bütünlük arz
etmemektedir. Filmin irrasyonel korku kaynağı yok sayılsa dahi o kadar çok mantık
hatası, tutarsızlık ve gerçek dışılık vardır ki filmi değerlendirmek imkansızlaşmaktadır.
İntihar vakasının cinayet masası tarafından bu kadar kapsamlı olarak incelenmesi
tamamen

gerçek-dışıdır.

İntihar

vakalarında

yaşanan

artış

göz

önünde

bulundurulduğunda Komiser’in başka vakalarla karşılaşmamasını nasıl açıklayabiliriz?
Bu komiser neden başka olaylarla karşılaştırmıyor? Bu kadar çok ve sık açıklanamayan
olayın, tuhaflıkların yaşanmasından sonra Komiser çıkıp da “insan halüsinasyon
görebilir” demesinin mantığını anlamak mümkün değildir. Neden intiharın tek tanığı
karakolun içinde değil de ayaküstü bir yerde sorgulanır? Hande’nin komiserin yüzüne
bakmaması, cinayet masası memurlarının sakız çiğnemesi neden sürekli problem edilir?
Tarık’ın Sema tarafından reddedildiği neden komisere söylenmez de gizlenir? Aşk
sebebiyle yaşanan intihar vakalarında kurbanın aşık olduğu kişi mi suçlanır? Sıradan bir
intihar vakası nasıl olur da Ankara tarafından bilinir? “Merkez” diye anılan gizli bir
örgüt müdür, neden adı anılmaz? “Olay yeri girilmez” yazan polis şeridinin bir özel
mülk olan evin içerisinde odanın ortasından geçmesi anlaşılabilir bir değildir.
Televizyondaki spiker neden canavara dönüşüyor? Kutsal cezalandırıcımız neden kötü
olduğu ilan edilen bir araçla insanla saldırıyor? Neden Hande kamerada ve televizyonda
gördüklerini arkadaşlarıyla paylaşmıyor? Bundan neden çekinebilir ki? “Allah Allah,
nasıl olur bu ya? Kim bu? Ne yapıyor?” gibi soruları neden izleyici yerine oyuncular
soruyor? Masadan düşen ampul ne anlama geliyor? Neden ışık kaynakları yakın
plandan sürekli çekiliyor? İnternette gelen dabbe bu çekimlerle mi vurgulanmak
isteniyor? Bilimin merkezi ne zamandan beridir ABD? Filmde televizyon programına
çıkan psikiyatristin “Benim anlamadığım insanların en büyük korkusu olan ölüm nasıl
olur da bu kadar çekici bir hal alır?” sözünü Hande’nin yerine seyircinin düşünmesi
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daha anlamlı olabilir. Devam edersek, Taksi neden dağ başında bekliyor arkadaşları? Bu
dağ başı arkadaşların hüzünlü konuşma yeri midir? Korkutucu, anlamsız, tuhaf olaylar
yaşayan bir insan neden o izbe surların tepesine çıkıp tek başına oturur? O insanların
trenin üstünde ne işleri var? Hande, Komiser’e 388@0’ın dabbe olduğunu aslında
delinin önceden söylediğini anlatmasından sonra sorgu ya da araştırmaya neden Hande
de geliyor? Komiser arabasını sorgudan sonra, dönüş yolunda neden dağ başında
durdurup ufka bakarak Hande’yle dertleşiyor? Dabbe’yi defalarca heceleye heceleye
söylemek zorunda mıdır bu insanlar? Filmin ismini jenerikte söyleyerek 388@0’ın
tersinden okunduğunda dabbe olarak görülebileceğini seyircinin önceden tahmin
etmemesi ihtimali var mıdır? Eğer bu sürpriz olmayacaksa, bir gerilim unsuru
olmayacaksa, bilinmeyenden kaynaklanan bir tedirginlik seyirciye hissettirilmeyecekse
neden 388@0 olay örgüsü içerisinde bu kadar önemli? Hangi korku yaratma öğesi
model alınarak cinler

filmin sonunda Hande’yi kapının arkasından çıkarak

korkutmaktadır? Hande Komiser Süleyman’a ulaşmak ve Cinlerden kurtulmak için boş
sokaklarda koşmaya başlar ve üzerine atlayan cinlerden kurtulur. Cinler böyle maddi bir
şey mi oldu şimdi? Hande’nin cinlerden kaçması hızlı koşmasına mı bağlı? O halde
güçlü kuvvetli bir adam cinlerden birine kafa atarak burnunu kırsa ya?
Anlamsız diyaloglar, gerçeklikten uzak, saçma olay örgüsü, olmayan karakterler,
olmayan mekanlar, boğucu, süreklileşmiş efekt kullanımı “Dabbe”nin en önemli
unsurları. Hiçbir gerçeklik duygusu oluşturamadan efektlerin üzerinde yükselen bir
korku yaratma politikasının ne kadar başarısız olacağının bir göstergesi olarak da
değerlendirilebilir “Dabbe”. Sosyal bir bağlama oturmayan olay örgüsü ve gerçeklikten
uzak yok-karakterleriyle filmin başka bir şansının olmadığı da söylenebilir. Senaryosu,
sinematografisi açısından da başarısız bir filmdir “Dabbe”. Hiçbir bütünlük
oluşturmayan film dokusu ne mekan tutuyor ne ışık ne oyunculuk. “Dabbe” kısaca son
dönem Türk korku filmlerinin ibretlik bir örneği. Aynı zamanda diğer Türk korku
filmleri içerisinde örnek ve model bir film.
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3.3. ARAF
Yönetmenliğini Biray Dalkıran’ın yaptığı “Araf” filmi, 2006 yılının Ekim ayında
gösterime girmiştir. Gösterimde kaldığı 13 hafta boyunca toplam 126676 izleyici
tarafından izlenmiştir.73 Filmde Akasya Aslıtürkmen, Murat Yıldırım, Kubilay Tuncer,
Mehmet Birkiye, Yasin Şerif Tulun, Deniz Soyarslan rol almıştır. Çekimlerin çoğu
İstanbul’da gerçekleşmiştir. Filmin yapımcılığını d.f.g.s Filmcilik ve Bir film
yapmıştır.74
Kürtaj konusunun işlendiği film, kürtaj konusunu dini bir söyleme yükleyerek, ruha
kavuşan ceninin kürtajla alındıktan sonra uhrevi dünyada araf olarak adlandırılan iki
dağ arasındaki sıkışmışlığını anlatmaktadır.
3.3.1 Filmin Öyküsü ve Filmin Konusunu Oluşturan Dini Öğeler:
Eda, akademide okuyan bir dans öğrencisiyken, evli ve bir çocuk babası Cihan’la
yaşadığı yasak aşk sonucu

hamile kalır, bunu fark ettiğinde ise gebeliğinin 16.

haftasındadır.Eda durumu Cihan’a anlatmak istese de Cihan’ın umarsız tutumu onu
kürtaja iter. Sağlıksız ve yasal olmayan koşullar altında, ileride hayatını zindana
çevirecek kürtajı yaptırır. Üç yıl sonra, akademi yıllarında tanıştığı Cenk’le evlenir.
Genç çiftin mutluluğu Eda’nın bir bebek beklediğini öğrenmesiyle perçinlenir. Ancak
Eda hamileliğinin ilerleyen aylarında sıra dışı olaylar yaşanmaya başlar. Ve gitgide hem
kendine zarar verir hem de çevresindekileri korkutur. Eda’nın yıllar önce yaptırdığı
kürtaj sonucu ölen bebeği, Cennet’le Cehennem arasında, Araf’ta kalmış ruhtur artık ve
intikamını almak için dünyaya dönmüştür. Eda kendisine aman vermeyen bu kabustan
uyanmaya çalışırken, genç çift bu sorunla film boyunca mücadele eder. “Dabbe”den
sonra “Araf”ta İslami öğelerden ve kültürden yararlanmaya çalışan bir film olarak
karşımıza çıkmaktadır. Filmde “Dabbe”de olduğu gibi bu bahsedilen öğeler ayan beyan
verilmese de Kuran’da günah olan kürtaj konusu üzerinden bir anlatıma gidilmiştir.
Kürtaj yaptırmanın günahı filmin kadın karakteri Eda’nın çekeceği acılar üzerinden
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anlatılmıştır. Yönetmenin ilk filmi olmasından kaynaklı olması gerek, öyküden ziyade
çekim teknikleri üzerine yoğunlaşıldığı göze çarpmaktadır. Açılar, planlar o kadar
değişiktir ki yönetmen inatla ve ısrarla bu filmi ben yaptım, bu film benim filmim
demektedir. Bir filmin yönetmenin böyle demesi tabii ki son derece doğaldır. Fakat
unutulan bir nokta var ki bu da önemli bir ayrıntıdır: Filmde öykü neredeyse tamamen
unutulmuştur. Bir filmi oluşturan temel öğelerden birinin öykü ve öykünün kurgusal
akışı olduğu “Araf” filminde açıkça görülememektedir. Korku öğesi olarak
kullanılmaya çalışılan kürtaj sonucu hayatını kaybedip arafta kalan küçük kız
çocuğunun filmdeki tüm sahneleri Japon korku sinemasına bir gönderme kaygısı
taşımaktadır. Film bir korku filmi olmasına rağmen korku öğesi neredeyse yok gibidir.
“Ama filmin asıl sorunu, hikâyenin hiçbir biçimde
içermediği korku duygusunu, asla varolmayan bir
gerilimi, sırf görsel-işitsel öğelerle yaratma çabası:
yani görsel efektler, ses bandındaki korkutucu
tonlar, gizemli, hatta apaçık ürkünç bir müzik, vs.
Ama hikâyede gerçek anlamda ürkünç bir şeyler
olmadığı için, tüm bu çabalar alabildiğine yapay,
hatta komik kaçıyor. Sürekli kabuslar halinde
dönen 'düşük bebek' motifi, sanki Uzakdoğu
sinemasının 'ürkünç küçük kızlar' saplantısından
ödünç alınmış. Aşırı biçimci, yer yer deneysel, ama
son derece sıkıcı ve gereksiz bir film”.75
Filmin fragmanlarında bahsedilen araf temasıyla birlikte filmin konusu, dinen yasak
olan ve toplum tarafından da benimsenmeyen ama uygulanan kürtaj konusudur. Eda
evli bir erkekle yaşadığı yasak aşkın cezasını kürtaj yaptırmakla, kürtaj yaptırmanın
cezasını ise dinin hükmettiği yasaklara bir gönderme niteliğinde arafta kalan kızının
ruhuyla çekecektir. Kürtaj yaptırmayı düşünen Eda, karnındaki bebek 16 haftalık
olduğundan dinen ve kanunen bebeğin alınması yasaktır. Nedeni ise bebeğin yaşam
hakkını kazanmış olmasıdır ve bu durumda yapılan kürtaj cinayet sayılmaktadır. Eda
tüm bu yasaklara rağmen bebeğini aldırır. Yaşam hakkı elinden alınan bebek metafor
olarak gösterilen Arafta kalmıştır ve bunun sorumlusu olarak annesini (Eda’yı)
görmektedir.
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Kürtaj terimi aslında bir kemik çıbanını, bir yere yapışık bulunan maddeleri kazımaya
denir. Bu terim konuşma dilinde, daha çok döl yatağının (ana rahminin) içini kazıyarak
cenini (organları ile belirmiş çocuğu) almak anlamında kullanılır. Bilimsel olarak
küretaj ise; rahim tahliyesi, rahim içindeki bir gebeliğin özel

yöntemlerle

sonlandırılmasıdır. Kadının arzusuyla 10. gebelik haftasına kadar yasal olarak
uygulanabilir.76
Kürtajla ilgili İslam dininde birçok yazılı hüküm bulunmaktadır. Fakat bu hükümlerin
hiç birisi ayet niteliği taşımamaktadır. Yazılanlara bakıldığında cinayet ile ilgili
ayetlerin bir yorumunun kürtaj üzerine yorumlandığı görülmektedir. 77
Filmin ilk sahnesinde filmin sonuna ve içeriğine bir gönderme yapılırcasına Cenk ve
arkadaşının diyaloğu film hakkında keskin bir ön bilgi vermektedir. ‘ Kendini nasıl
hissediyorsun?’ sorusuna Cenk, ‘boşluktayım, arada bir yere sıkışıp kalmışım’ diyerek
Araf’ı tarif etmektedir. Filmin tanıtım fragmanlarında cennet ve cehennem arasındaki
bir dağdan bahsedilmektedir ve bu dağın adı Kuran’da Araf suresinde belirtilmiştir.
Filme ismini veren Araf, Kur’an’da belirtilen ayetlerdeki gibi iki dağ arasındaki yerdir.
Bu iki dağ, yine Kur’an da cennet ve cehennem olarak betimlenmiştir. Araf kelimesi
günlük konuşma dilinde de kendine yer edinmiştir. Çaresiz kalmak anlamında
kullanılan “arafta kalmak” deyimi üzerine yazılı bir kaynak olmasa da konuşma dilinde
yerini almıştır.
İslam dininde Araf, cennet ile cehennem arasındaki tepenin adıdır. Günah ve sevapları
eşit olduğundan cennet ya da cehenneme giremeyenlerin bekletildikleri yer olarak
bilinen Araf'ın İslam dininin kutsal kitabı Kur’an'da Araf Suresi`nin 46-49. ayetlerinde
tasfiri şöyledir:
“46 – Cennetliklerle Cehennemlikler
arasında bir perde vardır. Araf üzerinde de,
her iki taraftakileri simalarından tanıyan
kişiler vardır. Bunlar cennettekilere: “selam
olsun size” diye seslenirler. Bunlar henüz
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cennete girmemiş, fakat girmeyi arzu eden
kimselerdir.
47- Gözleri cehennemlikler tarafına
çevrilince de:
“Rabbimiz, bizi zalim
toplulukla beraber eyleme”! derler.
48- Araftakiler yüzlerinden tanıdıkları
kişilere seslenerek şöyle derler : “ ne
topluluğunuz, ne de büyüklük taslamanız,
size hiçbir yarar sağlamadı”.
49- “ Allah onları hiçbir rahmete
erdirmeyecek, diye yemin ettiğiniz kimseler
bunlar mıydı? ” (Cennettekilere dönerek):
“girin cennete, artık size ne korku vardır, ne
de siz üzüleceksiniz ”.78
“Araf” kelimesi “arf”ın çoğuludur. Arf ise her hangi bir yüksek yer demektir ki, bu
münasebetle atın yelesine, horozun ibiğine “arf” denilmiştir. Buna göre araf, cennet ile
cehennem arasındaki perdenin, surun yüksek tepeleri demek olur. 79
3.3.2 Karakterler ve Oyunculuk
Film iki karakter üzerine kurulmuştur diyebiliriz. Bu karakterler kürtaj yaptıran anne
Eda ve kocası Cenk. Filmdeki bu karakterler “Dabbe” ve “Büyü” filmlerindeki
karakterler gibi eylemleri, duygu ve düşünceleriyle bir bütün oluşturmazlar. “Araf”
filminde göze çarpan karakter kürtaj olan anneyi canlandıran Eda karakterinin ,
psikolojik olarak etkilendiği durumu canlandırmış olmasıdır.
Filmin ana karakteri Eda bir dans öğrencisidir. Eda’nın yapmış olduğu işin anlatılması,
Eda’nın dans provası gösterilerek yapılmıştır. Eda’nın provasını yaptığı koreografide,
hamilelik, ayrılık ve kürtaj anlatılarak konuyla bağlantı sağlanmıştır. Eda fotoğrafçı
Cenk ile birliktedir. Cenk Eda’ya olan aşkını fotoğraf karelerine aktarıp, odasının
duvarlarını Eda’nın fotoğraflarıyla süsleyen aşık bir fotoğrafçıdır. Cenk’in film boyunca
hangi karakteri oynadığı bir türlü anlaşılamamaktadır. Filmin daha başlarında aşık
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rolünü oynar, filmin ortalarına doğru seven kocadır ve nihayetinde filmin sonunda
karısının delirdiğini düşünerek onu hastaneye götüren ve durumdan korkan koca haline
gelir. Film boyunca oturmuş bir karakter görülememektedir.
3.3.3 Temalar
Filmde temel olarak anlatılmak isten kürtaj meselesidir. Kürtaj yaptırmanın insanı dini
yönlerden ne gibi sorunlarla karşı karşıya bırakabileceği bilimsellikten uzak bir üslupla
anlatılmıştır. Nihayetinde bu bir filmdir denilip bilimsellik ya da gerçeklik
aranmayabilir fakat bilinen bir şey vardır ki kürtaj yaptırmak tamamen bilimsel bir
eylemdir. Filmde bu bilimsel eylem dine karşı bir suç olarak gösterilmiştir.
3.3.4 Efekt – Makyaj – Müzik – Işık ve Diğer Sinemasal Öğeler:
Filmin jeneriği Cenk’in fotoğrafçı olmasından esinlenilerek, karanlık oda da kırmızı
ışıklar altında, film banyosu gösterilerek hazırlanmış. Filmin daha başlarından itibaren
kamera ‘hareketlidir’. Bu hareketlilik dogma değil, seyirciyi üçüncü göz olarak filme
dahil etme isteğidir. Bu istek repliklerin azlığında da fark edilebilir. Filmde genel olarak
görüntüye ağırlık verilmiştir. Kamera hareketleri ve değişik açı ve planlarla izleyiciyi
filme dahil etmek arzusu açıkça görülmektedir. Filmin diğer önemli unsurlarından birisi
de ışığın kullanımıdır. Gerilimi arttırmak için genel olarak gri ve siyah tonlar
kullanılmıştır. Eda’nın evli olan Kubilay’la ilişkisinde, Kubilay’ın kötü karakter ve
gizemli olarak gösterilmesi araba sahnesinde az ve gri tondaki ışığın sadece yüzüne
vurulmasıyla anlaşılmaktadır. Yine araba sahnesinde, Eda’nın şeker yemesi ve ilerideki
sahnelerde görülecek olan Eda’nın kızının da şeker yemesi, annesiyle kızının
zevklerinin yakınlığını göstermek amacıyla üzeri çizilerek, filmin ilerideki sahnelerine
bir gönderme yapılmıştır. Filmin ilerleyen sahnelerinde hareketli kamera yerini sabit
kameralara bırakmıştır.
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3.3.5 Genel Değerlendirme
“Araf”, daha önce çekilmiş “Büyü” ve “Dabbe” filmlerinin gişeleriyle kıyaslandığında
başarısız bir film olmuştur. İzleyen sayısına bakıldığında bu durum açıkça
görülmektedir. Filmin başarısız olmasının sebepleri arasında oyunculuğun kötü olması,
kullanılan efektlerin yetersiz ve korkutma isteğini yerine getirmemesi, film boyunca bir
konu bütünlüğü olmaması gösterilebilir.
Japon korku sinemasının temel öğelerinden biri olan “ölmüş kız çocuğu” figürünün bu
filmde kendine yer bulması filmin yönetmenini Japon korku sinemasından esinlendiğini
göstermektedir. Türk sinemasında görmeye alışık olmadığımız bu tür karakterler
izleyicide tatmin edememektedir diyebiliriz.
Sonuç olarak “Araf” filmi diğer kültürlerden esinlenmeleriyle, bir türlü anlam
verilemeyen açı ve planlarıyla, film boyunca kullanılan rahatsız edici gri tonlamasıyla
ve yine film boyunca devam eden bir öykü bütünlüğünün olmamasıyla başarısız bir film
olmuştur.
3.4. Gen
2006 yapımı “Gen” son dönem korku filmleri içinde daha Hollywood tarzı korku
filmlerin model alındığı korku filmlerine örnek teşkil etmektedir. Yönetmenliğini 21
yaşındaki Togan Gökbakar’ın yaptığı “Gen”in senaryosunu Murat Toktamışoğlu
yazmıştır. Doğa Rutkay, Yurdaer Okur, Mahmut Gökgöz, Haldun Boysan, Sefa Zengin,
Cemil Büyüköğerli, Zeliha Güney, Mutlu Güney, Melisa Doğu ve Volkan Cal’dan
oluşan bir oyuncu kadrosuna sahip olan filmde İlker Canikligil Kurgu masasına
oturmuştur.80 Nispeten genç bir kadronun imza attığı filmin Türk sinemasında ve
gençliğinde Hollywood’un 80’li yıllarla birlikte doruk noktasına çıkan egemenliğinin
boyutlarına dair fikir vermesi bakımından önemlidir. Doktorluğa yeni adım atan Deniz
öğretmenin ve bir akıl hastanesinde yaşanan korkutucu olayların ikili bir intikam
öyküsü çerçevesinde konu edildiği “Gen” özellikle tekniğiyle diğer Türk korku filmleri
80

www.gen-film.com

75

içerisinde öne çıkmış ancak yine Türk korku filmlerinin karakteristik özelliği olan
gerçek-dışılık,

çiğ

şiddet,

efekt

ve

müzik

bolluğu,

yerlerine

oturmayan,

tamamlanamayan karakterler “Gen”de de vardır.
3.4.1 Filmin Öyküsü
Deniz Sunay uzmanlığını yeni almış bir doktordur ve ilk görev yeri kent merkezine
oldukça uzak bir yere inşa edilmiş eski bir akıl hastanesidir. Deniz’in kendi tercihidir,
bu çoğunluğu kronik, tedaviden ümidin kesildiği hastaların bulunduğu yerde mesleğine
başlamak. Uzun bir taksi yolculuğuyla ulaştığı hastaneyle ilk karşılaşması pek hoş
değildir: bir hasta çatıdan atlayarak intihar etmiştir. İki cinayet masası memuru Komiser
Halil ve yeni polisliğe başlayan Cemil olayla ilgilenmek için hastaneye gelmiştir.
Deniz’in hastaneyle ilgili öğrendikleri hiç iç açıcı değildir. Hastanenin bağlı olduğu
vakıf mali problemler yaşamakta ve hastanenin kapatılması planlanmaktadır. Deniz ise
ısrarlı ve idealist bir doktor olarak yine de atamasını vakıfa yaptırabilmiştir. Hastanenin
konuk evine yerleşir.
Polisler ise incelemelerini kısıtlı imkanlarla gerçekleştirmektedir: ne cep telefonu ne de
telsiz çekmekte, bu sebeple adli tıpa ve savcılığa bildirim yapılamamaktadır. Üstünü
yoğun kar yağışı telefon hatlarını ve yolları kapamıştır. Artık polisler de hastanenin bir
süre konuğu olacaktır.
Deniz konakta geçirdiği ilk gün rüyasında intihar eden hastanın yerinde annesini ve
tecritte bağlı hastayı görür. Doktor Ragıp eşliğinde hastane turu atılır, hastalar tanıtılır.
Bu arada Deniz’in annesinin de yirmi dokuz senedir katatonik şizofren olduğu anlaşılır.
Bu yüzden de idealist bir doktordur Deniz. İlk gece Başhekim, Doktor Ragıp, polisler
ve Deniz birlikte özel bir yemek yerler. Hem polisler hem de Deniz hastane hakkında
daha fazla bilgi alırlar. Hastanedeki hastalar zararsızdır. Tecritte olan tek bir hasta vardır
ve sadece o hasta kendisine ve çevresine zarar verebilir.
İlk gece siyah yağmurluklu biri hastalardan birini vahşice öldürür. Hastanın gözleri
oyulmuş, boğazı kesilmiş ve genital bölgesi kesilerek alınmıştır. Hastabakıcı Ragıp
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sessiz ve şüpheli tavırlarıyla polisin olmasa da izleyicinin hemen dikkatini çeker.
Polisler ve hastane görevlililerinin yaptığı aramalar da sonuç vermemiş, organlar hiçbir
yerde bulunamamıştır. Yaşanan son olay açıkça bir cinayettir ve bu sebeple polisler
duruma el koymuştur. Güvenlik önlemleri arttırılır, hasta ve personellerin dosyaları
inceleme altına alınır. Cemil okulda ilgilendiği psiko-kriminoloji bilgisini de kullanarak
olayları araştırmaya başlar. İlk elden o gece nöbetçi olan iki personel sorgulanır. Bu
arada hastane olağan işleyişine geri döner. Deniz doktora Ragıp hastaneyi ve hastaları
tanıtmayı sürdürür ve bağlı hastalar bölümüne geçerler. Bu bölümdeki hastaların
saldırgan olduklarını bu sebeple de sürekli uyutulmak zorunda kaldıklarını açıklar. Daha
sonra bir hastanın kriz geçirmesiyle sonuçlanan bir terapiye gözlemci olarak katılır.
Ragıp’la meslekleri üzerine sohbet ederler. Normaller ve deliler olarak ayrılmış
toplumda kimsenin anormal olarak görülenlerle empati kurmamasından yakınır Ragıp.
Çoğunun çocuksu bir dünyada yaşadığı gerçeğini söyler. İnsanlar bu hastaları hiçbir
şekilde anlamaya, hayata bir parça olsun onların gözünden bakmaya çabalamamaktadır.
Deniz’den ayrıldıktan hemen sonra bağlı hastalara elektro şok tedavisi uygulamaya
gider. Akşam ise Cemil ve amiri tarafından sorgulanmak için çağrılır. Deniz’e “katil
sizsiniz” şakası yapan amire hayalinde silah çekerek küfreden Deniz ailesiyle ilgili
sorulara cevap verir. Ragıp da polislerin kişisel sorularıyla karşılaşır. Hastalarda şiddete
eğilim gösteren biri olup olmadığı sorulur. Hemen sonra hastalara tekme ve tokat atan
bir hasta görülür.
Tecritteki hastanın hücresinden kaçıp kısa sürede yakalanması başhekim için bardağı
taşıran son damla olur. Tüm personel ciddi bir şekilde uyarılır. Ancak hemen ardından
ikinci bir cinayet daha gerçekleşir. Kurbanın öldürülüş yöntemi yine aynıdır. Polis
hastanede sıkıyönetim ilan eder. Önlemler arttırılır. Polis Cemil katilin tecavüze
uğramış ya da iktidarsız biri olabileceği ihtimali üzerinden belli hastalar sorgulanır ve
durumları değerlendirilir. Ancak hiçbir sonuca yine de ulaşılamaz. Sonraki gece bir
hasta daha aynı şekilde öldürülür. Polisler tüm personeli tekrar sorgular. Cemil psikokriminoloji bilgisini de kullanarak bir suçlu profili çıkarmaya çalışır. Sonuçlara göre
sıradaki kurban ya başhekim ya da tecrit hastasıdır. Çıkan profil suçlunun erkek
kurbanlarını hastanede yirmi dokuz yıl ve ötesinde bulunan hastalardan seçmektedir.
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Aynı gece komiser başhekimi, Cemil ise tecrit hastasını gözetim altında tutacak, bir
anlamda katile pusu kuracaklardır.
Gece önce Cemil bir gizli el tarafından susturulur. Sonra yağmurluklu katil başhekimin
odasında görülür. Gizlendiği yerden çıkan Komiser katilin üzerine atlar ve etkisiz hale
getirir ancak boş bir anından yararlanarak komisere saplar neşterini. Sonra kaçmaya
başlar ancak başhekim ve Ragıp tarafından yakalanır. Katil Doktor Deniz’dir.
Ve son sahneyle tüm ilişkiler tersine döner. Doktorlarından eziyet ve işkence gören
hastalar jenerik öncesinde gösterilen elektroşok tedavisi sonrası ölen hastadan sonra
ayaklanıp doktorlarını bağlarlar. Katatonik durumda olmayan, ağır vakalar dışındaki
tüm hastalar doktorların yerine geçer ve aynı işkenceleri ve eziyeti onlara yaparlar.
Başhekim, Ragıp, Sadık, İpek hepsi aslında hastadır. Başhekim “İnsan olmayı öğretmek
için doktorlarımıza bazı dersler verelim dedik. Hasta olmak ne demekmiş öğrensinler
istedik. Biz kobay değiliz ki insanız biz. Belki normal değiliz ama kim normal ki. Siz
bizim burada neler yaşadığımızı nereden bileceksiniz.” diyerek yaptıklarını açıklar.
Katil Deniz’i sürükleyerek tecritteki hastanın yanına bırakırlar, ona tecavüz etmesi için.
Deniz ise tüm bunları intikam almak için yapmaktadır. Yirmi dokuz yıl önce annesine
tecavüz eden hastayı bulup öldürmeye yemin etmiştir. Önce hasta sandığı doktorları
öldürmüştür. Sonunda bulduğu belgelerden bazı hastaların doktorlarla yer değiştirdiğini
kavramış bu sebeple başhekimi öldürmeye gelmiştir. Deniz kalan son ihtimal olarak
tecritteki hastanın çocuğudur. Film sonunda Deniz babasının tecavüzüne uğrar ve
hamile kalır. Film adı sonunda ortaya çıkar: kötü gen doğacak başka bir çocukta
yeniden büyüyecektir.
Film kurgusu parçalı ve geriye dönüşlü bir yapı arz etmekte ve filmi bu haliyle polisiyegerilime dönüştürmektedir. Katilin kim olduğu sorusu üzerine geliştirilen merak öğesi
kurgu yoluyla yapaylığa ve filmsel gerçekliğe ihanet pahasına sürekli ayakta
tutulmuştur. Gelişen temel olayların arasına giren ve sürekli değişen “şüpheli”
karakterlerin görüntüleri izleyicinin kafasını karıştırmakta ve sürekli merak duygusunu
ayakta tutmakta başarılı olmuştur. Ancak film Türk korku filmlerinde karakteristik olan
gerçekliği yeniden-üretmekteki kısırlık özelliğini fazlasıyla barındırdığından bu noktaya
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başka birçok başlıkta verilen bilinçli ya da bilinçsiz tavizlerle ulaşılmıştır. Hastalar
filmin sonunda görüleceği gibi doktorların elektro şok yaparak bir arkadaşlarını öldürüp
daha sonra pencereden atmalarıyla, yani olaylardan hemen bir gün öncesinde yönetime
el koymuştur. Bu haliyle bu kadar gerçek rol yapmaları imkansızdır. Aslında sürenin
hiçbir önemi yoktur. Yirmi dokuz yıldır akıl hastanesinde tutulacak kadar şiddetli bir
rahatsızlığı olan başhekim değil hasta bakıcı taklidi dahi yapamaz. Hiç konuşmayan
diğer hasta bakıcılar ve doktorların yan rolleri söz konusu olduğunda da durum aynıdır.
Hastalıklarının boyutları hakkında hiçbir fikrimiz olmamasına rağmen bu insanların da
doktor gibi davranmaları imkansızdır. Normal insanlar gibi dahi davranamazlar. Saçma
olan nasıl olup da biri yıllanmış diğeri yeni -ama psiko-kriminoloji bilen- polisin bu
gözlemlerde bulunamamasıdır. Mantıksızlıklar bunlarla sınırlı değildir. Ancak kurgu
söz konusu olduğunda bu büyük aldatmaya çok şey borçlu olduklarını söylemek
mümkündür.
Gerilimin arttırılması için ve gizem oluşturulması için sürekli çekimlerin arasına giren
tecritteki hastanın görüntülerinin kurguyu zayıflattığını, gerilim oluşturmak yerine
boşluk duygusu oluşturduğunu ve seyircinin ilgisini dağıttığını, dikkatini zayıflattığını
söyleyebiliriz. Ayrıca hastaların gece olunca tecritteki hastayı neden hep beraber ziyaret
ettikleri anlaşılmamaktadır.
“Gen” bir elektroşok tedavisi ile başlıyor. Elektroşok sonrası doktorlar polisi arayarak
“bir intihar olayı rapor edeceklerini” söylüyorlar. Jenerik öncesi gerçekleşen bu olay ilk
kurbanın katilinin elektroşok tedavisinde bulunan tüm doktorlar olduğunu gösteriyor.
Yani ilk kurban göz önünde bulundurulduğunda birlikte işlenen bir suç olduğu
kesinleşiyor. Sonrasında işlenen cinayetler ise yağmurluk giyen ve geceleri tek başına
işini yapan bir tek katil tarafından gerçekleştirilmektedir. Doktorlar arasında “acaba
içimizden biri mi?” şüphesi olmadığına göre katil ya dışarıdan gelmiştir ya hastalardan
biridir ya da Deniz doktordur. Ayrıca Deniz’in masasında Seri Katiller isimli kitap
gösterildikten sonra izleyiciden sürpriz beklenmesi açık ki tutarsızlıktır. Ancak
kurgunun dolambaçlı yolları, sürekli görülen rüyalar, şüpheli tavırlar sergileyen
karakterlerin değişmesi gibi süreklileşmiş kurgu oyunları izleyicinin olan biteni
düşünmesine fırsat vermemekte ve izleyici duygularını hızla yönlendirmektedir.

79

3.4.2 Karakterler ve Oyunculuk
Film belirli tipler oluşturmakta ve yan roller barındırmakla birlikte yine herhangi bir
karaktere sahip değildir. Bu karakterlerin çizildikleri gerçekliğe içkin olarak bulunan
mantık hatalarından ve tutarsızlıklardan kaynaklandığı kadar sürprizli kurguya da
dayanmaktadır. Deniz karakterinin yaşadıkları, duyguları ve düşünceleri kurgu gereği
açıklanamamaktadır. Sözde doktorlar için de durum aynıdır: verdikleri tepkiler bir
karakteri yansıtmaktan çok onu gizlemek üzerine kuruludur. Bu sebeple film boyunca
sırayla ve sürekli sözde gizemli bakışlar fırlatan, şüpheli hareketler yapan, dengesiz
tutarsız ve özellikle içe dönük davranan, sessizce kaş göz oynatan oyunculardan bir
karakter ortaya çıkamamaktadır. Filmin sonunda öykü eteklerindeki dökmüş, ak kara
belli olmuştur. Ancak son sahneler de karakterlere dair bir ipucu barındırmamaktadır.
Açıklanan gerçeklerin sahte doktorları da Deniz’i de farklı davranışlara itmesi
beklenilirken karakterler bambaşka davranışlar sergilerler. Bu pratikler karakterlere dair
konuşmamızı engellemektedir. Kendisine işkence eden doktorları cezalandıran hastalar
Katil olduğu ortaya çıkan Deniz’i tecavüz edilmesi için tecrit odasına kilitlemek için
kötü bir ruha sahip olmak gerekir. Doktor Deniz bu sahnede susmalıdır, başından
geçenleri çığlık çığlığa bağırmamalıdır ki doktor kılığına giren hastalar, kendilerinden
olanları katleden Deniz’i de düşman olarak görsün. Yoksa kendileri gibi mağdur olan
bir insanın yine kendileri gibi intikam arayışını tecavüzle cevaplamak hastaların kendi
içinde tutarsız davranmaları demek olacağından yönetmen Doktor Deniz’in susmasını
seçmiş, illa da kıza tecavüz ettirmiştir. Küçük ayak oyunlarıyla kotarılan son, belki de
daha güçlü bir şekilde açığa çıkacak olan karakterlerin daha da erozyona uğramasıyla
sonuçlanmış, karakter arayışımız filmdeki polislerin çabasına dönüşmüştür: “sıfıra sıfır,
elde var sıfır.”
Bu ilişkilerin dışında olan polisler de bu tipler kadar gerçek-dışıdır. Cemil’e
“akademili” ya da “çaylak” olarak seslenen komiser, psiko-kriminoloji öğrenen idealist
polis Cemil Türk polisinden çok Hollywood’un ürettiği sempatik polis imgelerini model
almış ve yeniden-üretmiştir. Diğer karakterlere nazaran kendi iç tutarlılıkları vardır ama
bir gerçekliğe oturmamakta, toplumsal bir karşılık bulamamaktadırlar. Yine de
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senaryonun kurbanı olarak birçok mantıksızlığı ve tutarsızlığı da taşımaktadırlar ve bu
sebeple de gerçek-dışıdırlar. Öncelikle ortada üç cinayet vardır ve cinayeti işleyen katil
hastanedeki personel ya da hastalardan başkası olamaz. O halde katil ortada dolaşan
polislerin kendisini yakalamasını göze almış biridir. Bu haliyle polislerin tutumu
oldukça mantıksızdır. Böyle bir ortamda öncelikle can güvenliği ya sıfıra yakındır ya da
hiç yoktur. Yani polislerin yasalar çerçevesinde hareket etmeye çalışmaları ve yol
kapalı, telefon hatları da kesik diye merkezlerine hiçbir rapor verememeleri öncelikle
yaşama içgüdüsüyle hareket edip olaya müdahale edeceklerinden sonra ise görevlerinin
ve yetkilerinin herkesi gözaltına almaya kadar uzayabilmesini kullanacaklarından
gerçek-dışı davranmaktadırlar. Yani manyak katil kendilerine rağmen birilerini
öldürmeye ilk kez devam ettiğinde yani ikinci cinayetten hemen sonra ya oradan bir an
önce gitmenin ya da duruma şiddeti içeren müdahalelerde bulunmaları zorunludur. Yani
polisler Hollywood polisleri gibi gerçek-dışıdırlar. Bu gerçek-dışılık çizilen tiplemelerin
sosyal bağlama oturmamasından kaynaklanmaz sadece. Filmsel gerçeklik içinde de
tutarsız davranmaktadırlar. Kent merkezine bu kadar uzak bir hastanenin olduğunu
varsaysak bile (ki burasının adı üzerinde bir hastane olduğu düşünüldüğünde bunun ne
kadar saçma olduğu görülecektir) ortada ya gerçekten olağanüstü bir mesafe vardır ya
da telefon hatlarını kesen, yolları kapatan kar, yağış ve fırtına niyeyse hastaneye
uğramamaktadır. Böyle olduğu varsayılırsa polislerin en azından acil olarak destek
istemek için heyelan olduğu yere kadar gidip cep telefonuyla yardım istemeye
çalışmaları ya da yola çıkmayı denemeleri gerekmez mi?
Dolayısıyla filmin tamamen

gerçek-dışı tiplemelere ve olmayan

karakterlere

dayanılarak gerçekleştirildiğini söylemek mümkündür. Bunun en temel sebebi filmde
sosyal gerçekliğe referans noktası olarak alan bir bağlam, gerçeklik duygusuyla
oluşturulmuş bir öykünün eksikliğidir. Yani en temel unsurlardan biri gerçek-dışı bir
düzleme oturduğunda oyunculuklar da başarısız olmaya mahkumdur. Hiçbir oyuncu bir
tipleme çıkaramamıştır. Figürasyonda olan akıl hastalarının da neden sürekli tuhaf
davrandıklarını da anlam vermek oldukça zordur. Akıl hastaları katatonik durumlar
dışında normal insanlar gibi konuşabilirler, çay içip sohbet edebilirler. Neden zihinsel
engelli insanlar gibi davrandıklarına anlam vermek zordur. Yönetmenin kafasındaki
“deli” imgesini göstermesi bakımından önemli bir ayrıntıdır bu.
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3.4.3Temalar
“Gen” öyküdeki açıkları iyi kapatan işlevli bir kurgu mantığıyla kurgulanmış basit bir
polisiye-gerilimdir. Filmde ikili bir intikam öyküsü anlatılmaktadır. Birinde sapık bir
katilin tecavüzüne uğrayan annesinin intikamını babasından almaya çalışan bir doktorun
diğerinde kendilerine sürekli işkence eden ve kötü davranan doktorlarından intikam alan
hastaların öyküsü vardır.
Filmde akıl hastalarının gördükleri kötü muamele belirli bir tematik altyapı
oluşturmaktadır. Toplumsal algıda akıl hastaları tehlikeli “deliler” olarak yer etmiştir.
Akıl hastası olmak, zararlı olmakla neredeyse eş anlamlı olarak kabul edilmiştir. Bizim
toplumumuzda akıl hastalarından çekinilir ve korkulur. Akıl hastalarının adli olarak
yargılanmamaları onlara duyulan korkuyu büyüten bir etken de olmuştur. Toplumsal
yaşamdan izole edilmiş mekanlarda, çoğu sağlıksız ve bakımsız koşullarda tedavi
görmek zorundadırlar. Ancak film Deniz’e tecavüz ettirilerek, vahşetin düzeyini
arttırmak

pahasına

bu

tematik

çerçeveyi

kırmış,

bozmuş

ve

son

kertede

anlamsızlaştırmıştır. Film Deniz’in yakalanmasıyla birlikte geri dönüşlerle açımlanır.
Kurgudaki bu kırılma noktasından sonra akıl hastalarının durumu, toplumsal algıdaki
yerleri ve sağlık sistemimiz gibi birçok konu bu polisiye gerilim filminde gerçekleşen
olayları belirli bir sosyal bağlama oturtacaktır. Bunun yerine çiğ bir şiddet tercih
edilmiş, bir trajediye dönüşebilecek, evrenselleşebilecek bir öykü anlamsız bir vahşete
kurban gitmiştir. Sonunda Deniz öz babasından hamile kalmış ve hastalar arasındaki
yerini almıştır. Buradan akıl hastalarına duyulabilecek bir empati değil en küçük bir
acıma duygusu dahi çıkmaz. Bunun yerine şiddete şiddetle karşılık veren bir insanlar
kütlesi, davranışlarında herhangi bir rasyonellik aramayan bir vicdan duygusunu
yitirmiş katiller topluluğu, aklını yitirmiş, önünü göremeyen bir toplum tablosu ve bu
tabloya duyulan korku çıkar. Ve son kertede akıl hastalarıyla empati kurma projesi rafa
kaldırılır ve bu kör kaçıklar topluluğuna duyulan tedirginlik ve korku yeniden-üretilmiş
olur.
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3.4.4 Efekt – Makyaj – Müzik – Işık ve Diğer Sinemasal Öğeler

“Gen” diğer filmler gibi efektlerle, müziklerle, ışığın ve kameranın kullanım biçiminin
etkileriyle korku duygusu oluşturmaya dayanan bir korku filmidir. Gerilim büyük
oranda merak unsurunu da sağlayan katilin arayışı sürecine dayanmaktadır. Bu süreci
sadece polisiye-gerilim bir üsluptan kurtaran, süreklileşmiş dışsal öğelerin kullanımıdır.
Film içerisinde üç defa klip izletmeye varan uzunlukta düzenlenmiş müzikler, atmosfer
yaratmaktan uzak, öykünün geldiği durumun duygusal tonunun zıddı bir tonda işleyen
seçim nedenlerine pek anlam vermediğimiz müziklerdir. İlk klip Deniz’in dağın
tepesindeki hastaneye gidişine çekilmiştir. Ne şarkı intikam almaya giden birinin iç
dünyasını anlatabilmektedir ne de gizem oluşturabilmektedir. Filmin ilerleyen
bölümlerinde, özellikle Komiser Halil ve yeni polis Cemil’in her cinayetten sonra
arttırdıkları güvenlik önlemlerinin bir parçası olan sorgular ve araştırmalarına çekilen
kliplere ise nasıl bir dramaturjinin kaynaklık ettiğini anlamak zor. Özellikle kurgu
gereği her seferinde başarısızlığa ulaşmaya mahkum olan polislerin her Bond üsluplu
klipleriyle heyecanlanan seyircinin her defasında aynı hayal kırıklığını yaşayacağı
beklenemez. Üçüncü kez tekrara polislerin çabasıyla özdeşleşmeyeceklerini, Bond
kliplerinin de Hollywood macera-aksiyon filmlerine yakıştığını söylemek gerekir.
Işıkların başarılı kullanıldığını söyleyebiliriz. Korku yaratma açısından değil belki ama
film dokusuna yedirilmiş, hastanenin atmosferini yaratmada önemli bir yeri olan soğuk
mavi ışığın ve dijital efektlerin doğru, yerinde ve başarılı bir kullanıma sahip olduğu
söylenebilir.
Efektlerde ise diğer Türk korku filmlerinde de karakteristik olan aşırıya kaçma ve yer
yer saçmalığa varan nedensiz kullanımlarla karşılaşılmaktadır. Her gerilim sahnesinde
istinasız olarak kullanılan tiz, giderek yükselen bir süreklilikte akan bir efekt
kullanılmaktadır. Bunun dışında sıradan birçok olay ve durum üzerinde bolca efekt
kullanılarak gerilim ve korku duygusu oluşturulmaya çalışılmıştır. Seyirci repliklerin
sonuna denk gelen gök gürültülerinin ne zaman yağmura dönüşeceğini beklemek
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zorunda kalmaktadır. Ayrıca bir hastaya iğne yapılışının yakın plandan çekimi neden
korkutucu ve gizemli olsun ki? Görüntü üzerine düşen sesin tedirgin edici bir korku
efekti olması bu sıradan, her hastanede yüzlerce defa görülebilecek olayı korkutucu
kılmaya yetmemektedir. Ve ne yazık ki bu sahne film içerisinde defalarca ve aynı efekt
ve müziklerle tekrar edilmektedir. Polislerin başhekimin köşkünde yemek yedikten
sonra konaktaki odalarına dönmek için müsaade edip kapıya döndüklerinde gök
gürültüsü ve nereden geldiği belli olmayan anlamsız bir parçalı ışıkla kapıda
belirmesinin korkutucu değil gülünç olduğunu belirtelim. Ve voltajların sürekli
düşmesinden kaynaklanan elektrik ampullerinin ve florasanların kırpışması efekti o
kadar çok ve yersiz kullanılmış ki “her gece her gece ne oluyor bu voltajlara?” sorusunu
sorduruyor seyirciye. Son olarak Cemil’in psiko-kriminoloji bilgisini kullanarak bir
suçlu profili ortaya çıkarttığı anda tepesindeki ampullerin kırpışması efektinin de nasıl
bir dramaturjiyle yapıldığı anlaşılmamaktadır.
Film tek bir çevrede geçiyor. Mekan kent merkezine oldukça uzak bir dağın tepesine
kurulmuş, eski, ahşap bir akıl hastanesi. Işıkların kullanımıyla da yeterince soğuk bir
mekan oluşturulmuş. Ancak hastanenin dış çekimlerinde beyaz bir dumanın havaya
yükselmesi bir gizem duygusu oluşturmuyor, artık seyircinin oldukça aşina olduğu,
klişe bir gizem havası yaratma çabası olmaktan öteye gidemiyor. İkinci olarak
hastaların kaldığı büyük yatakhanenin, başka bir mekanın koridoru olduğu o kadar
anlaşılıyor ki ne ışık ne duman mekansal bütünlüğün parçalanmasını engelleyemiyor.
Aynı zamanda akıl hastanelerinde kadınlar ve erkeklerin bir arada kalması imkansızdır.
Hele ağır vakaların da içlerinde bulunduğu bu hastaların “toplama kampı” gibi büyük
bir koridorda on kişi birden kalması olanaksızdır. Yoksa tecavüz ve taciz gibi olayların
yaşanılması da kaçınılmaz olur. Ama “Gen” filminde hastaların kardeşçe bir arada, aynı
mekanda, bazen topluca uyumaları bir sorun teşkil etmeyecekmiş gibi gösteriliyor.
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3.4.5 Genel Değerlendirme
“Kendinden başka korkacak kimse yok.” (film jeneriğinden)
“Gen”, Türk sineması içerisinde son dönemde yapılmış korku filmleri içerisinde belirli
bir düzey tutturmuş gibi görünmektedir. Özellikle kurgusuyla ve bazı teknik
özellikleriyle diğer filmler arasında ön plana çıkmakta ve kendisini göstermektedir.
Ancak biraz dikkatli ve analitik bir çözümleme yapıldığında Türk korku sinemasının
karakteristik özelliklerini barındırdığı görülecektir. Yukarıdaki alıntı filmimizin
sloganıdır. Hemen her Türk korku filminin bir sloganı vardır ve mutlaka karakterlerden
biri tarafında kritik anlardan birinde dile getirilir. Bu sloganlarda herhangi bir felsefi ya
da düşünsel derinlik aramak ya da tematik bir bütünlüğe ait olarak değerlendirmek
imkansızdır. Zaten bu sebeple slogandırlar. Filmin gerçekliği nasıl yeniden-ürettiğine,
dolayısıyla öyküsü, karakterleri, işlediği temalarıyla bir bütün olarak filmin kendisine
dönersek oldukça zayıf bir filmle daha karşılaşıyoruz.
Öncelikle filmi yapanların gerçekliği referans aldıklarını ya da en azından bir gerçeklik
hissiyle hareket ettiklerini söylemek zordur. Filmin kurgusunun başarısı da birçok
yalana mahkum olması da bu gerçeklik duygusunun zayıflığından kaynaklandığını
söylemek mümkündür. “Dabbe” karakterlerini boş minibüslere bindirip boş sokaklarda
gezdirirken, “Gen” filminde konunun geçtiği akıl hastanesi bir dağın tepesindedir.
Aslında dikkatli bir gözle bakıldığında bu akıl hastanesinin de (“Dabbe”nin bir yokülkede geçmesi gibi) bir yok-yere dönüştüğü görülür. Öncelikle alanı ve uzmanlıkları ne
olursa olsun hiçbir hastane dağın tepesine yapılmaz, yapılsa da kullanılamaz. Burası
hastaların hızlıca ulaşması gereken bir yerdir. Acil sevklerin de sevk edildiği
hastanelere ulaşabilmesi için hastaneler modern çağda yerleşim bölgelerine ve kent
merkezlerine yakın olarak inşa edilir. Akıl hastanesinin dağa çıkarılması mantıksız,
saçma ama gereklidir. Çünkü polislerin fırtına ve yoğun yağışla telefonların, heyelanla
yolun kullanım dışı olmasıyla karşılaşmaları zorunludur. Ayrıca cep telefonları ve
telsizleri de çekmemelidir ki merkezden destek isteyemesinler. Yoksa olay adli tıpa,
savcılığa taşınacak, polis teşkilatı seri cinayetlerin yaşandığı yere gelecek ve olay
medyaya yansıyacaktır. Bu süreçte sahte doktorların foyalarının ortaya çıkmaması
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söylediklerimizden de büyüktür. Deniz kent merkezine bu kadar uzak bir hastaneye,
telefonların çekmediği bir yerdeki hastaneye ancak taksi tutarak gidebilmiştir.
Günümüzde GSM operatörleri uzaydan bile sinyal alıp verebilirken hangi dağ başında
cep telefonu çekmemektedir? Radyo sinyali alınır cep telefonu sinyali alınmaz mı?
Hastanenin bulunduğu bölge ne kadar kentleşememiş bir yerdir ki heyelanın kapattığı
yol iki günde açılamaz. Burada belediye bir hastane yolunun kapandığının farkında
değil midir? Hastaneye gidiş ve geliş için tek bir yol mu vardır? Hepsinin böyle
olduğunu varsaysak dahi bu polisler hastaların ve kendilerinin can güvenliğini göz
önünde bulundurarak destek ekiplerine ulaşmak için çabalamaz da psiko-kriminolojiyle
suçlu profili çıkartmaya uğraşır? Bu kar, fırtına, yağış yolları kapadı, gök gürültüleri
duyuldu, şimşekler çaktı da hastanede neden bu doğa olaylarının etkileri ve sonuçları
hiç görülmedi?
Filmin gerçek-dışılığı öykünün sosyal bir gerçekliğe dayanmaması film ekibinin sanatta
her şeyin mübah olduğuna inanmasıdır aslında. Ragıp geçek hastalarla terapi seansına
girer. Bu hastalarla önceden yan yana durmuştur ve aynı işkenceleri görmüştür.
Kendisine kötü davrananlardan intikam almak için ayaklanan bir hasta terapi seansında
krize giren arkadaşına hiç tepki vermeden oturur, üzerine tiksinti gösteren bir yüz
ifadesi takınırsa bunun adı “kurgu sağ olsun” değil açıkça “yalancılık” ve “tutarsızlık”
olur. Komiser tüm personelin ve hastaların dosyalarını istediğinde her şeyi anlamıyorsa
bunun adı seyirciyi “aptal yerine koymak” ya da “kendi yaptığına inanmamak” olur.
Yönetmenin şizofrenik bir bilinci olmadığını varsayarsak Türk korku filmlerinin bu
tipik özelliğini Türk korku sinemasında olmayan sosyal gerçekliğe dayanmayan bir
öyküleme tarzının ve kendisini de gerçeğe öykünmek zorunda hissetmeyen bir sinemacı
kuşağının ortaya çıktığını gösterir.
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SONUÇ

Korku duygusu, doğumdan itibaren insanoğlunun tüm hayatı boyunca hissettiği en
temel duygulardan biridir. İnsan korku duygusunu yaşamada değişikler yaşayabilir.
Kimi zaman bu korku içgüdüsel bir davranış şekli olarak ortaya çıkar. Çocukların
anneden ayrılma korkusu bu duruma örnek verilebilir. Korku sonradan da öğrenilebilen
bir duygu şekli olarak da ortaya çıkabilir. İnsanın eğitimi, uygarlaşması denilen süreç
insanın kültürel kimlik kazanması anlamında ödül ve ceza sistemi içinde kodların
öğrenilmesine dayanır. Toplumlar içinde azgelişmişlik arttıkça çocuk ve insan
edimlerinde yasaklar ve cezaların davranışlar üzerindeki egemenliği artmaktadır.
Eğitimi az annelerin kendi çocuklarının eğitiminde daha fazla şiddete başvurması, sözel
eğitim sırasında da pek çok acı-veren hikaye kullanmaları, sık sık tehdide başvurmaları
bu duruma örnek olarak gösterilebilir.
İlkçağlardan beri insanların tanımlayamadığı her şey bir korku nesnesi olmuştur.
Bilinmeyen, insanoğlu onu çözene kadar daima korku yaratmıştır, ama bir olayın
bilimsel olarak çözümlenmiş olması olağan bir şekilde geçmişteki tasarımların ve korku
biçimlerinin yok olduğu anlamına gelmeyebilir. Özellikle doğa olayları (deprem gibi)
önceden bilinemezliği ve dolayısıyla büyük yıkımlar getiren olayların yorumlarına
bakıldığında bile, türbanlıların siyasi gösterilerinde bunu ilahi kaynaklı bir cezalandırma
olarak yansıtmaları belirli bir düşünce dizgesini hatırlatmaktadır. Ödül ve ceza sistemi
ve yaşanan her olaya bilimsel değil kendi dizgesi içinde “icat edilen” bir nedenle
dolayımlamak,

sığınmak. Bu açıdan korku ve özgürlük arasında net bir ayrım

yapılmıştır ve örneğin İslam kültürü içinde özgür yaşam biçimleri açıkça “cehennemlik”
olarak nitelenmiştir. Çünkü felsefik öncülleri içinde insan kendini yaşayan değil,
iradesiyle kendisine ideali verilen yaşam kurallarını ve ahlakını yaşayan insandır.
Dolayısıyla bu çatışma ekseni itaat etme-özgürce bir yaşam sürme arasında gerçekleşir;
söz konusu dini eğilimli filmlerde hep bu tip cezalandırma, doğaüstü olayların olması ve
ilahi iradenin kendi kutsal kitapları aracılığıyla sürecin içine katılması bu eksenin
somutlanma biçimleridir.
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Bütün korkuların altında yatan en büyük neden ölüm korkusudur önermesi genel olarak
kabul gören bir düşüncedir. Diğer tüm korkular ölüm korkusu üzerine kurulmuştur.
Sonuçta insanoğlu, yaşamının devamlılığı için her türlü mücadeleyi verir ve yaşamın
sona ermesi, her ne kadar kaçınılmaz da olsa, en istenmeyen ve ürkütücü durumdur.
Bunun yanında ölüm olgusunun etrafında kurulan çoğu şey (ceset, mezarlık gibi) korku
yaratır. Tabi bunlar, toplumların inançları ve kültürleri bağlamında farklılık ve çeşitlilik
gösterirler. Korkuya karşı çoktanrılı inanç dönemlerinden başlayarak sihir gibi, büyü
gibi inanıştan inanışa göre çeşitlilik gösteren akıl dışı yöntemler geliştirmişlerdir.
Modern zamanlarda korkuların sayısı her alanda gelişmeye bağlı olarak azalacağı
düşünülse de daha da çeşitlenmiştir. Dünyanın sonuna dair kolektif korkular, örneğin
atom bombası, çevre kirliliği, kimyasal atıklar, genetik manipülasyonlar ya da uçak,
trafik, terör olayları, makineler, vs modern yaşamın getirdiği korkulardır. Tüm bu
korkular insanoğlunun zihinsel tasarım sürecinde yarattığı her şeyde kullanılmış,
insanlar

korkularını

kurgusal olana

dönüştürmüş,

estetik

bir hale

getirerek

dışavurmuşlardır. Korku fiili bir eyleme geçmeme hali olarak, sanallığı veri alındığında
insan için heyecanlı ve yaşanılması gereken bir edime dönüşebilir, korkunun edebi
yaratımları ve görsel tasarımları bu nedenle bir sanat alanına dönüşmüştür. Aynı şekilde
bu özgün formun ciddi sayıda izleyicisi-korkusu vardır.
“Dabbe”, “Büyü” ve “Araf” filmleri ayrıntılı olarak incelendiğinde, korkunun tasarımı
cezalandırıcı ilahi bir kaynağı veri aldıklarını görüyoruz. Bizim toplumumuzda bunun
karşılığı İslami inançların somutlaşması olarak adlandırılabilir. Bu kültürel yapılanma
içinde, ceza ve akibet düşüncesinin yoğunluğu filmlerde görülmekte, açıklanamayan,
doğa-dışı ve doğa-üstü olaylara vurgu yapılması ve bunların insanların yaşamını
yönlendirme gücü ve insanın bunların karşısında çaresiz kalması temel ideolojik
önermeler olarak kendini dışavurmaktadır. Dolayısıyla bu filmler insanı anlatandan çok,
tezsel-yargısal filmler olarak insanlara ne yapmaları kadar neler yapmamaları
hususlarında buyurgan bir söylemle hükümler vermektedir. Bir estetik formdan çok
kendi “düşüncelerini” izleyiciye aktarmakta, aynı zamanda modern yaşamdaki
insanların kendisi hakkında olumsuzlayıcı yargılar barındırmaktadır. Bu nedenle bu
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filmlerde yer alan mekanların tasarımından, olay örgüsüne kadar gerçeklik-dışı
tasarımlar kullanılması doğası gereği oluşmaktadır.
Eğer “Gen” filmine gelirsek, bu süreç belirli ölçülerde başkalaşmaktadır. İnsani bir
nefret ve kendini bu nefrete adamış bir doktor üzerine kurulu olan filmin öyküsü, bir
yandan akıl-hastalarının koşulları ve bu insanların duyguları üzerinde yoğunlaşmakta ve
süreci ilişkinin tamamen tersine çevrildiği bir duruma dönüştürmektedir. Bir kâbus gibi
kurulan filmin öyküsü ve finali kâbusu bitirmez, aksini süreklileştirir. Ancak burada da
gerçekliğin yorumlanması ve koşulları maddi yaşamdan beslenmek yerine bir duygunun
ifade edilmesi için bütünüyle olanaksız bir “tasarımlanmış gerçeklik” yaratılmaktadır.
Aslında burada Türkiye’de yapılan korku filmlerinin genel özelliklerinden birisi olarak,
gerçeklik-yaratmak-inşa etmek bağlamında önemli sorunlar yaşamaları, mantıklı bir
dizge oluşturamamaları dikkati çekmektedir. Kendi öncüllerini veri alsak bile, olay
mantıki bir boyut kazanmakta zorlanmaktadır, bu da doğal bir sonuç olarak filmleri
inandırıcı olmaktan, korkuyu yaratmak ve yaşatmaktan daha çok komedimsi boyutlar
kazanmalarının nedeni budur.
Türkiye’de yapılan korku filmlerinin milenyum sonrasında yoğunlaşması belirli bir
toplumsal anlama sahiptir. İkinci olarak, bu korku filmlerinin “tasarımlanmış
gerçeklikleri” sorunludur. Üçüncü olarak kendi dizgeleri içinde tutarlılık ve bütünlük
bakımından ciddi sorunlar yaşamaktadırlar. Son olarak korku filmi türünün genel
örneklerinden çok,

gerçekliği

yaratamamaktan

dolayı

yaşadıkları

inandırıcılık

eksikliklerinden dolayı, korku-komediye dönüşmek durumundadırlar. İlk örnek olarak
Okul filminin korku filmi olarak çıkması, izleyicinin tepkisi üzerine, hemen yeni bir afiş
bastırılıp korku-komedi olarak sunulması, diğer bütün korku filmlerimiz için geçerli bir
duruma dönüşmüştür. Sonuç olarak;

1- Akıldışı nedenlerden kaynaklanan bir korku vardır. Bunlar ilahi-uhrevi güçlerin
etkisiyle oluştuğu düşünülmektedir. Bu nedenle korkunun kaynağına dair akıl
yürütme söz konusu olamaz.
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2- Bunu yaşayan insanların korkuları bilimsel olarak ya da rasyonel olarak
açıklanabilir değildir. Yaşanılabilir ve inanılabilir bir korkunun yerine irrasyonel bir
korku hakimdir.
3- Filmlerin hiçbirinde bir sosyal bağlam oluşturulmamıştır. Akıl-dışı nedenlerden
kaynaklansa da belirli bir sosyal bağlamda gerçekleşen, gerçeklikte bir karşılığı
olan karakterlerin başından geçen olaylar yoktur.
4- Mekanlar belirli bir coğrafyaya ait değildirler. Sadece bir atmosfer oluşturmak
için ucube, tuhaf mekanlarda geçer öyküler.
5- İnsanlar arasındaki ilişkiler tamamen yapay ve gerçeklikten uzaktır ve bu
karakterler aralarındaki ilişkilerle bir bütünlük oluşturmazlar.
6- Dijital efektler yoğun olarak kullanılmaktadır.
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