SİNEMADA TÜRLER

RADYO TV SİNEMA LİSANS PROGRAMI

DR. ÖĞR. ÜYESİ MESUT AYTEKİN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
RADYO TV SİNEMA LİSANS PROGRAMI

SİNEMADA TÜRLER

DR. ÖĞR. ÜYESİ MESUT AYTEKİN

Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER ....................................................................................................... I
1.

SİNEMA VE TÜRLERE GİRİŞ................................................................... 1

1.1 Tür Nedir? ........................................................................................................ 3
1.2 Sinema ve Tür İlişkisi ...................................................................................... 4
2.

TÜRLERİN DOĞUŞU ............................................................................... 10

2.1 Türlerin Özellikleri ........................................................................................ 13
2.2 Sinema Türleri Nelerdir? ............................................................................... 16
3.

SİNEMADA ANLATI YAPILARI ............................................................ 19

3.1 Dramatik Anlatım .......................................................................................... 22
3.1.1 Sürekli İlerleme Yasası ........................................................................ 25
3.2 Epik Anlatım .................................................................................................. 25
3.3 Bakış Açısı ..................................................................................................... 26
3.4 Flaschback (Geriye Dönüş)............................................................................ 26
3.5 Flashforward (Geleceğe Dönüş) .................................................................... 27
3.6 Anlatıcı .......................................................................................................... 28
4.

BELGESEL SİNEMA ................................................................................ 29

4.1 Belgeselin Sonu.............................................................................................. 31
5.

CANLANDIRMA SİNEMASI VE DENEYSEL SİNEMA ...................... 34

5.1 Canlandırmaya İlişkin İlk Örnekler ............................................................... 38
5.2 Canlandırmanın Doğuşu ................................................................................ 39
5.3 Canlandırma Teknikleri ................................................................................. 40
5.3.1 Çizgi Film ............................................................................................ 43
5.3.2 Kukla Filmi .......................................................................................... 44
5.3.3 Nesne Canlandırma .............................................................................. 44
5.3.4 Kesim ve Silüet Tekniği ile Canlandırma ............................................ 45
5.3.5 Kum ve Cam Üstüne Boyama Tekniği ................................................ 45
5.3.6 Bilgisayarla Canlandırma .................................................................... 46
I

5.3.7 Diğer Canlandırma Teknikleri ............................................................. 48
6.

WESTERN .................................................................................................. 50

6.1. Türün Önemli Filmleri .................................................................................. 55
6.2. Spagetti Western ........................................................................................... 56
6.2.1. Türün Önemli Filmleri ........................................................................ 57
6.3. Yerli Kovboylar ............................................................................................ 57
6.4. Sonuç Yerine ................................................................................................. 64
7.

MÜZİKAL .................................................................................................. 66

7.1. Müzik, Dans ve Sözlerin Birlikteliği ............................................................ 67
7.2. Müzikal Çeşitleri ........................................................................................... 69
7.3. Dünyada Müzikal Sinema ............................................................................. 70
7.4. Türkiye’de Müzikal Sinemaya Bakış ............................................................ 72
7.5. Sonuç Yerine ................................................................................................. 77
8. KOMEDİ.......................................................................................................... 79
8.1 Türk Sineması Güldürüyor............................................................................. 80
8.2 Dünya Sineması Güldürüyor .......................................................................... 81
8.3 Türk Sineması Tipleri ile Güldürüyü Yaratıyor ............................................. 84
8.4. Sonuç Yerine ................................................................................................. 89
9.

KORKU ...................................................................................................... 91

9.1. Korkunun Tanımı .......................................................................................... 93
9.2. Korkunun Kaynakları .................................................................................... 94
9.3. Korku ve Sinema İlişkisi ............................................................................... 97
10.

KORKU SİNEMASI TARİHİ .................................................................. 112

10.1 Korku Sinemasının Tarihsel Gelişimi ........................................................ 113
10.2 1910–1930 Arası Korku Sineması ............................................................. 113
10.3 1930–1940 Arası Korku Sineması ............................................................. 115
10.4 1940–1950 Arası Korku Sineması ............................................................. 118
10.5 1950–1960 Arası Korku Sineması ............................................................. 120
10.6 1960–1970 Arası Korku Sineması ............................................................. 123
II

10.7 1970–1980 Arası Korku Sineması ............................................................. 126
10.8 1980–1990 Arası Korku Sineması ............................................................. 131
10.9 1990 ve 2000 Arası Korku Sineması ......................................................... 133
10.10. 2000 Sonrası Günümüz Korku Sineması ................................................ 136
11.

KORKU SİNEMASINDA TÜRLER ....................................................... 140

11.1. Korku Sinemasında Konusuna Göre Alt Türler ........................................ 141
11.2 Şeytan Filmleri ........................................................................................... 143
11.3 Vampir Filmleri.......................................................................................... 145
11.4 Seri Katil ve Sapık Filmleri ....................................................................... 147
11.5 Doğaüstü Yaratıklar ve Canavar Filmleri .................................................. 149
11.6 Doğanın İntikamı ....................................................................................... 151
11.7 Diğer Filmler .............................................................................................. 154
11.8 Korku Sinemasında İçeriğine Göre Alt Türler ........................................... 160
11.9 Türk Korku Sineması ................................................................................. 166
11.10 Türk Korku Sineması’na Genel Bir Bakış ............................................... 176
11.11 Hasan Karacadağ Korkusu ....................................................................... 178
12. FANTASTİK FİLMLER ............................................................................. 183
12.1 Dünya Sineması’nda Fantastik Filmler ...................................................... 186
12.2 Türk Sineması’nda Fantastik Filmler ......................................................... 186
12.3 Sonuç ve Tartışma ...................................................................................... 190
13.TARİHİ FİLMLER ....................................................................................... 192
13.1 Tarih Türk Sineması’nda Baş Rol Oynar ................................................... 193
13.2 Önce Tarih.................................................................................................. 193
13.3 Sinemanın Tarih İle Teşriki Mesaisi .......................................................... 196
13.4 Sinema, Tarih ve Milliyetçilik ................................................................... 198
13.5 Türk Sineması’nda Tarih ........................................................................... 200
13.6 Propaganda Filmleri ................................................................................... 201
13.7 Milli Mücadele Beyazperdede ................................................................... 203
13.8 Çanakkale Geçilmez .................................................................................. 206
III

13.9 Kore Savaşı’nın Türk Sineması’na Yansıması .......................................... 207
13.10 Kıbrıs Fedaileri ........................................................................................ 208
13.11 Osmanlı Akıncılarının Yeşilçam’ı Fethi .................................................. 209
13.12 Orta Asya’dan Sinemamıza Göçtüler ...................................................... 214
13.13 Diğer Tarihi Filmler ................................................................................. 215
13.14 Türkiye Cumhuriyeti’nin İdeolojik Aygıtı Olarak Sinema ...................... 216
13.15 Sonuç Yerine ............................................................................................ 219
14.

POLİSİYE ................................................................................................. 222

IV

1. BÖLÜM: SİNEMA VE TÜRLER

1

1. SİNEMA VE TÜRLERE GİRİŞ
“Yuva yapma içgüdülerine tutsak düşen tek ben değildim… Hepimizde
Johanneshov markalı koltuktan var, yeşil çizgili Strinne deseniyle kaplı… Hepimizde
Rislampa/Har markalı aynı kağıt lambadan var… Benimki artık bir konfeti… Çelik üstüne
çinko kaplama Vild marka ayaklı saaatim. Tanrım ona sahip olmasam ölürüm… Mobilya
satın alırsınız. Kendinize dersiniz ki, bu hayatım boyunca ihtiyaç duyacağım son kanepe…
Sonra hayalinizdeki yatak. Sonra aradığınız tabak takımı. Sonra o güzel yuvanıza kısılıp
kalırsınız. Bir zaman sahip olduğunuz şeyler artık sizin sahibiniz olur.”
(Dövüş Kulübü/1999)

Görselliğin gücünü sonuna kadar kullanan sinema, müzik, resim, dans gibi sanat
dallarını bünyesinde barındıran bütüncül bir sanat olarak diğer sanat dallarından daha çok
kültürel kodun taşıyıcısıdır. Bu yüzden bir toplumu incelemek için önemli veriler verebilecek
en önde gelen sanatlardan biri belki de en güçlüsü sinemadır. Sinema salt bir sanat aracı olarak
değil içerdiği kültürel, sosyal ve siyasal kodlarla da büyük önem taşımaktadır. Sinema içinde
doğduğu toplumu ve onun oluşturduğu kültürü anlatmaktadır.
Sinema tüm sanatları içinde toplayan bir sanat dalı, geniş kitlelere seslenen bir kitle
iletişim aracı, insanlara büyük paralar kazandıran bir ticaret metaı, kullandığı teknik araç-gereç
ve çalıştırdığı insanlarla devasa bir endüstri durumundadır. Aynı zamanda, ideolojik
propaganda için sihirli ve çok etkili bir yöntemdir. (Esen, 2000: 4) Günümüz dünyasının güçlü
kitle iletişim araçlarından biri olan sinema kendi büyüsü içinde anlattığı sosyal, tarihi ve
ideolojik öykülerle bazen toplumun yansıması olmuş bazen de topluma yön vermiştir.
Sinema seyircisiz ego tatmininden öteye gitmeyen sanatsal bir haz aracıdır
kanaatimce. O büyülü hayal dünyası, gözlerden girdiği hayallerin içinde üçüncü bir boyutta
kendi gerçekliğini meydana getirir. Bir kelime ile başlayan öykü, senaristin ve yönetmenin
süzgecinden geçerek film yapım elemanlarının katkısı ile kendi evrenini oluşturur. Seyirci
misafir olduğu bu evren ile kendi evrenini kesiştirir. O kesişim kümesi ne kadar büyük olursa
katharsisin etkisi de o kadar güçlü olur ve sinema seyircisi o kadar mutlu-mesut ayrılır
sinemadan.
Sinema türleri de seyircinin arınma sürecine katkı yaparlar. Hem filmin mesajını
ulaşmasında hem de seyircinin memnun olmasında pay sahibidirler. Sinemanın başlangıcından
günümüze tür kavramı aslında var olmuştur. Sinemanın yeni bir kitle iletişim aracı olarak
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kendini keşfi sürecinde ortaya çıkan türler, insanoğlunun hikâye anlatma yöntemlerindendir.
Ana mesajı nasıl daha iyi ve farklı anlatırım düşüncesinden ortaya çıkan sinema türleri zaman
içinde kendi sınırlılıklarını çizerek özellikli yapıya sahip anlatılar olarak sinema seyircisinin
gönlünde yer etmiş ve kendi meraklı kitlesini oluşturmuştur. Bu sebeple sinemada türlerin
oluşum ve doğuşum çizgisini sinemacı, seyirci, eleştirmen ve araştırmacı-akademisyenler
çizgisi şeklinde özetlemek mümkündür. “Sinemada tür kavramı, esas olarak endüstrinin kendi
içinden doğmuş ve eleştirmenlerin, seyircilerin ve son olarak da sinema yazarlarının katkısıyla
yerleşik bir nitelik kazanmıştır.” (Abisel, 1999: 22)

1.1. Tür Nedir?
İnsanoğlu çevresindeki varlıkları, nesnelerini ve zaman içinde ortaya koyduğu
ürünleri inceleyip araştırmak, tanımlamak için sıfatlandırma yani türlerine ayırma yöntemine
başvurmuştur.
“Akla dayanarak ve aklın geliştirdiği yöntemlerle dünyanın açıklanmasında
sınıflandırma işlemi, doğa bilimlerinden başlayarak önemli bir yer tutmuştur. İnsanın,
çevresindeki varlıklara ilişkin bilgisini geliştirebilmek ve onlar üzerindeki denetleme gücünü
arttırabilmek amacıyla bu varlıkları benzerliklerine ve farklılıklarına göre sınıflandırarak grup
grup ele alması, ona düzenli bir inceleme olanağı vermiştir.” (Abisel, 1999: 14)
Tür kavramını tanımlamaya çalıştığımızda ilk olarak karşımıza biyolojik tür
tanımları çıkmaktadır. “Tür, ortak özellikler taşıyan, aynı veya yakın gen havuzunda bulunan
biyolojik gruptur. Türlerin sınıflandırılmasında uluslararası ikili adlandırma sistemi
benimsenmiştir. Bu sisteme göre her yeni türe Latince bir cins bir de tür adı verilir. Bu adlardan
ilki tanımlanan türe akraba olan öbür türleri de içeren cinsi belirtir; ikincisi yalnızca bu türe
özgü bir addır. Cinsin ismi daima büyük, türün ismi ise daima küçük harflerle italik yazılır.”
(Tür, 2016)
İkinci olarak ise edebi türler dikkati çekmektedir. Edebi türleri ilk olarak nazım ve
nesir şeklinde ikiye ayırmak mümkündür. Nazım, edebiyatın şiir ve şiirsel türlerini (Şiir, destan,
ağıt…) kapsarken nesir şiir dışındaki düz metin şeklinde genel olarak ifade edebileceğimiz
türlerini (Roman, öykü, tiyatro, deneme…) kapsar. (Edebi Tür, 2016)
Türk Dil Kurumu (TDK) Genel Türkçe Sözlüğünde tür kavramı dört anlamda
verilmektedir.
1. Isim Çeşit, cins “Yazı türleri.”
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2. Biyoloji Ortak özellikleri olan bireylerin tamamı, cinslerin ayrıldığı bölüm janr
“Aslan ve insan türleri.”
3. Felsefe Kendi içinde bir birim olan ve üzerinde cins kavramının bulunduğu
mantıksal kavram. “Parça bütünün, cins türün yerine geçti mi daralma olur. Hayvan canlı
varlık karşısında türdür, aslan karşısında cinstir.”
4. Sıfat Türlü. “Bu tür davranışlar iyi değildir.” (Tür, TDK, 2016)

1.2. Sinema ve Tür İlişkisi
Tarihin getirdiği zengin birikimi şimdi ve gelecek ile harmanlayan sinema,
kendine özgü teknikler ile türleri de kullanarak çok güzel hikâyeler anlatmıştır ve
anlatmaktadır. “…filmlerin kurmaca anlatılar haline gelmesi binlerce yıllık sürecin devamı,
mitler, fantaziler, düşler, ütopyalar yaratma gereksiniminin bir sonucudur.” (Abisel, 1999: 7)
Tür dilimizde Fransızca bir kelime olan “genre” karşılığı olarak kullanılmaktadır.
“Aslında genre daha çok cins, ‘aralarında benzer, ortak özellikler bulunan varlık ve nesnelerin
topluluğu’ anlamına gelmektedir.” (Abisel, 1999: 14)
“Sinemada tür, esas olarak, konu açısından benzer özellikler taşıyan, ortak yol
yöntem kullanan, denenmiş olduğu için zarar riski düşük filmleri kapsayan bir terim olarak
ortaya çıkmıştır.” (Abisel, 1999: 22)
Sinemada tür ise belirli ortak özellikleri bulunan, belirli sinemasal öğelerde benzer
sinemasal öğeleri kullanmış filmlerin oluşturduğu gruba verilen genel ad şeklinde
tanımlanabilir. Andrew Tudor da sinema türlerinde ortaklığa vurgu yapar. Ona göre türün bir
dizi kültürel uylaşımlardan oluştuğundan, ortak olarak “tür olduğuna inanılan şey olarak
tanımlar.(Abisel, 1999: 50)
Sinema türlerinin kendi kalıpları, klişeleri, dekorları, mekânları, karakterleri,
müzikleri ve özellikleri vardır. Özön, tür ile çeşitli yönlerden benzerlik gösteren, yapıları
birbirini andıran, ortak nitelik, özellik ve öğeler taşıyan filmlerin gruplandırılmasını ifade
etmektedir. (Özön, 2008, 191). Barry K. Grant, sinemada tür kavramı için karakter ve öyküdeki
benzerliğe vurgu yaparken Thomas Sobchack sinemacı ve seyircilerin ortak bir noktada
buluşup anlaşmasına vurgu yapar.
“(Barry K. Grant) ‘basit olarak ele alındığında tür filmleri, yineleme ve çeşitleme
yoluyla, benzer öyküleri benzer durumlardaki benzer karakterlerle anlatan ticari filmlerdir.”
diyerek tür olgusuna daha sık rastlanan bir tarzda yaklaşmaktadır. Thomas Sobchack ise tür
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filmlerini, film yapanlar ve seyirciler tarafından üzerinde anlaşmaya varılmış uylaşımlarca
sınırlanan ve düzenli bir dünya deneyimi yaratan; öykü örgüsü sabit, karakterleri tanımlanmış
ve sonuçları tatmin edici biçimde tahmin edilebilir filmler olarak ele almaktadır.” (Abisel, 1999:
22)
Tudor ise Desser gibi sinema türlerinde kültürün önemli olduğunu ve kültürün
türleri belirlenmesinde işlevsel bir fonksiyon icra ettiğini belirtir.
“Tudor, bir türü belirleyen şeylerin yalnızca filmlerin kendilerine içkin
niteliklerinden kaynaklanmadığını, aynı zamanda üretildikleri ve değerlendirildikleri
kültürlere de bağımlı olduklarını eklemektedir. Kültürel uylaşımların önemini böyle
vurguladıktan sonra, türün ‘hep birlikte tür olduğuna inandığımız şey’ olduğunu ileri süren
Tudor, film türlerinden en iyi biçimde, film grupları ve filmleri üreten kültürlerle, bunları
seyreden kültürler arasındaki ilişkinin incelenmesinde yararlanılabileceğini belirtmektedir.”
(Abisel, 1999: 23)
Sinema ve tür ilişkisini sinema endüstrisinin bir gereği ve sonucu olarak gören
yaklaşımlarda mevcuttur. Dudley Andrew bu görüşü savunan araştırmacılardandır.
“Andrew’a göre türler, tüm sinema ekonomisi içinde; yani, bir endüstriyi, mesaj
üretme konusunda toplumsal bir gereksinimi, çok sayıda insan öznesini, bir teknolojiyi ve bir
anlamlandırma pratikleri dizisini içeren ekonominin içinde işlev görürler… Andrew türleri,
formüllerden oluşan belirli şebekeler sistemler olarak tanımlamakta ve bunların zaten istekli
olan seyirciye onaylanmış ürünler ulaştırdığını öne sürmektedir.” (Aktaran Abisel, 1999: 26)
Sonuç olarak ise Andrew, sinema endüstrisinin türler vasıtası ile önce arz
oluşturduklarını sonra da bunu karşıladıklarını ifade eder. Bu ekonomik yapı içerisinde tür
sineması her zaman desteklenmektedir.
Christine Gledhill de türleri endüstri içinde tanımlar. “Her biri, kendilerine ait
görsel imgelem, olay örgüsü, karakter, çevre, anlatısal gelişim tarzları, müzik ve yıldızlar
açısından fark edilir uylaşım dağarcıklarıyla türler, endüstri için izleyicinin beklentisini
önceden kestirilir kılarlar.” (Aktaran Abisel, 1999: 27)
Collins tür tanımlamasında anlatı yapısının temel unsur olduğunun altını çizerken
Reed türün sabit değil aksine değişebilen dinamik bir akışa sahip olduğunu ifade eder. (Abisel,
1999: 25)
En genel ifade ile tür filmleri belli ortak noktalarda buluşur ve seyircilerini
memnun ederler. Tüm benzerliklerin her filmde bulunması gerekmez. Türün bazı unsurları
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ihmal edilebildiği gibi zaman içinde bazı özellikleri de döneme göre değişime uğrayabilir. Bu
bilinçli yapı bozumu yine türe zenginlik katmaktan çok ticari bir tutumun sonucudur. Örneğin
korku filmlerinin önemli alt türlerinden biri olan Vampirlerin karanlıkların efendisi olmaları,
sadece geceleri ortaya çıkmaları miti son dönem filmlerinde gündüzleri de gezebilen, yakışıklı
ve daha iyimser şeklinde özdeşleşebilecek karakterler kimliğinde değişmiştir. Blade ve Alaca
Karanlık Kuşağı’nın bu değişimde etkisi büyüktür. Bu da alttür içinde klasik vampir filmleri ile
modern vampir filmleri şeklinde bir ayrımın ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bu örnekten
ayrıca sinema türlerinin (daha sonra da değineceğimiz gibi) gelişebileceğini ve değişebileceğini
anlıyoruz.
“…türler arasındaki sınır her zaman çok kesin olarak belirgin değildir, sık sık iç
içe geçerler ya da birbirlerine yaklaşırlar (korku filmlerinde fantastiğe yaklaşmak gibi), hatta
bir tür kendi içinde çeşitli diğer türlere de bölünebilir. (örneğin çeşitli polisiye türleri
gibi)(Vincenti, 1993: 59)
Tudor'a göre de türün sınırlarını kesin olarak çizmek hiçbir zaman mümkün
olmayacaktır çünkü tür, her şeyden önce toplumsal bir inşadır ve bu nedenle, sürekli bir
“yeniden biçimlenmeye” konu olmaktadır. (Aktaran Abisel, 1999: 29)
“Reed'e göre bütün türler birçok parçaya bölünmüştür ve birçoğunun sınırları
birbirleri içine geçmektedir. Ayrıca, bir türün içinden bir başkası filizlenip miras aldığı
özellikleri yeni biçimler haline getirerek kendini inşa etmektedir. Dolayısıyla, birçok tür için
melez sözcüğünü kullanmak olasıdır.” (Abisel, 1999: 53)
Neal de sinema türlerinin melezliğinin sinemanın tarihsel sürecinin bir getirisi
olduğunu ifade eder:
“…bir türsel rejimin parçaları olan türler, süreçsel doğalarıyla değişim geçirir,
gelişir ve birbirlerinden bazı ögeleri ödünç alır ya da birbirlerinin sınırlarını aşarlar; böylece,
çeşitli melezler ortaya çıkar -dramatik komedi, erotik dedektif filmi, psikolojik dram gibi.
Özellikle otuzların öncesinde tek bir tip -yani bir aşka ilişkin-olay örgüsü içerdiklerinden,
neredeyse tüm Hollywood filmleri melezdir.” (Abisel, 1999: 55)
Bunun yanında bir türün altında ayrı bir alt tür ya da ayrı bir tür olarak ortaya çıkan
sinema türleri de mevcuttur.
“Zaman zaman, kısa bir dönem için belirli bir grup film, çoğu kez bir türün
içinden doğup sıyrılmakta, kendi başına özgünlük kazanmaktadır. Casus, döğüş sanatları, yol,
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takip, felaket filmleri, porno filmler ve Hollywood'un kendini anlattığı Hollywood filmleri,
Amerikalı siyahlara ilişkin siyah film gibi.” (Abisel, 1999: 55)
Temel olarak ise sinema türleri tekrarlara dayanan ve kolay anlaşılan bir yapıya
sahiptirler. Seyircinin anlayabilmesi, benimseyip özdeşleşebilmesi için bu gereklidir. Zaten bu
şartlar sağlanır ise seyirci o türü isteyecek ve takip edecektir. Sinema endüstrisi de bu talebi
karşılamak için aynı türde filmler üretecektir. Döngü bu şekilde zamanın gerekleri
doğrultusunda şekillenerek ve yenilenerek devam edecektir.
“Georg Lukacs tür incelemelerini tarihi ve toplumsal koşulların çerçevesine
oturtuyor, türlerde zaman içinde görülen farklılaşmayı da yine toplumsal koşullarda ortaya
çıkan değişimlere bağlıyordu. Bir türün niteliğinin, o dönemin temel toplumsal ve tarihi
özelliklerini ifade konusundaki kapasitesince belirlendiğini öne süren Lukacs, farklı tarihsel
gelişim aşamalarında farklı türlerin doğduğunu söylüyordu. Türler bu nedenle, bazen tamamen
ortadan kalkıyor, bazen de belirli değişikliklere uğramış olarak yeniden ortaya çıkıyordu.”
(Abisel, 1999: 18)
Bu sınıflama yapılırken, belli bir konunun ele alınış açısı, konuyu işlerken
gösterilen tutum, konuyu vermekte kullanılan gereç ve filmin çeşitli ögelerinin kullanılış tarzı
göz önünde tutulmaktadır ve sonuçta da değişik film türleri oluşturulmaktadır. Filmlerdeki
türler, kesin ve katı değildir. Bir film, çoğu zaman tek bir türe dâhil edilemeyebilir (Özön, 2008,
191-192). Filmler sık sık iç içe geçerler ya da birbirlerine yaklaşırlar (korku filmlerinin fantastik
filmlerle benzerlik taşıması ve biçimsel olarak yakınlık göstermesi gibi). Hatta bir tür kendi
içinde çeşitli diğer türlere de bölünebilir (Vincenti, 1993, 49-58). Bu bağlamda Corrigan, tür
kelimesinin, filmlerin ortak biçim ve içerik özelliklerine göre sınıflandırmak üzere
kullanıldığını ifade etmektedir (Corrigan, 2013: 130).
“Pek çok sinema yazarının belirttiği gibi, film türlerini sabit formüller listesi
olarak görmek ciddi bir yanlıştır. Türler, seyirciyle izleme sırasındaki ilişkiyi de kapsayan
değişken süreçlerdir. Popüler kültür endüstrisi her türlü toplumsal ve kültürel oluşumla canlı
bir etkileşim süreci içinde var olduğundan, ·dalgalanmalara karşı da çok duyarlıdır… film
türlerinin uylaşımlarında zaman içinde ortaya çıkan değişimi, bazı türlerin neredeyse yok
oluşunu, bazılarının tümüyle farklılaşarak yeni biçimler almasını, bazılarının ise zenginleşip
alttürlerini yaratarak varlığını sürdürmesini açıklamaktadır.” (Abisel, 1999: 8-9)
Sinema türleri de zaman içinde seyircilerin beğenileri ve değişen dünya
koşullarında değişime ve gelişime uğramışlardır. Abisel’in de ifade ettiği gibi bazı türler yok
olurken bazı türler daha da gelişerek alttürlerini oluşturmuşlardır. Bu yenileşme ve zenginleşme
sinemanın anlatı çeşitliliğine büyük katkı sağlamıştır. 2000’lerde ise teknolojik buluşlardaki
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önemli ilerlemelerin vesile olduğu insan ilişkilerindeki ve paylaşımlarındaki yakınlaşma,
bilginin yaygınlaşması ve erişilebilirliğinin artması, sınırların sanal olarak ortadan kalkması her
alanda çok yönlü istekleri artırmıştır. Sanat ürünlerinden sağlık ürünlerine, moda ürününden
teknolojik ürünlere artık her şey multi fonksiyonel bir kimliğe bürünmüştür. Farklı alanların
birleşimi ile insanoğluna çoklu hizmet eden ürünler ortaya konmuştur. Yaşam tarzı çok hızlı ve
ayı anda birçok şeyi yapabilme üzerine kurgulanır olmuştur. İnsanoğlu bile kendini çok yönlü
şekilde çağa uygun olarak eğitmekte ve geliştirmektedir. İş hayatında aranan en önemli
şartlardan biri olan çok yönlülük ya da daha doğru bir ifade ile çok iş yapabilme makineleşme
ile birlikte istihdamı azaltıcı üretimi arttırıcı politikaların bir ürünüdür. Kapitalizmin her şeye
rağmen yükselişini sürdürdüğü bu fabrikasyon dünyada daha kaliteli, güzel ve faydalı ürünler
daha az maliyet ve İşçi ile üretilmeye çalışılmaktadır.
Post-modern sürecin getirdiği bu çok yönlülük ister istemez sinemaya da
yansımıştır. Hem pre-prodüksiyon, hem prodüksiyon hem de post prodüksiyon süreçlerinde
yaşanan dijitalleşme, maliyet ve iş gücünde azalmayı sağlarken kaliteyi de arttırmıştır.
Donanımlı ve yeni dünyaya entegre sinema seyircilerinin ise hu süreçte beğeni seviyeleri
yükselmiş, çeşitliliği artmıştır. Daha farklı, daha heyecanlı daha korkutucu, daha eğlenceli, daha
gizemli daha nefes kesen sinema türleri beklenir olmuştur. Post-modern hayatın getirdiği çok
yönlülük baskısı sinema türlerinden de aynı filmde birçok türün bir arada olması düşüncesini
getirmiştir. Özellikle ticari düşünen sinemacılar popüler sinema ürünlerine bu çok yönlülüğü
ya da çok türlülüğü yansıtmışlardır. Popüler filmler tek bir türün içinde kalmak yerine farklı
türleri harmanlayan karışık bir yapıya bürünmüşlerdir. Bu sayede seyirci farklı türlerdeki
filmleri tek tek izleyerek aldığı zevki tek bir filmde alabilmektedir. Her film için geçerli
olmayan bu düşünce ticari sinemanın en büyük beklentisidir ve temel amaç farklı tür
izleyicilerinin tek bir filmde buluşturarak daha fazla seyirciye ulaşıp daha fazla para
kazanmaktır. Abisel de bu noktaya vurgu yaparak post-modern dönemin bir getirisi olarak
açıklanmaya çalışılan durumun aslında Amerikan Sinema Endüstrisi’nden kaynaklanan ve daha
ekonomik davranma politikasının bir ürünü olduğunu ifade eder.
Zira ona göre bu süreç yani pek çok türe aynı anda gönderme yapıp her yaş ve
kesimden seyirciye aynı anda seslenmeye çalışmak; önce parçalanan, sonra da sayısal olarak
azalan sinema seyircisini yeniden homojenleştirmeye yönelik bir çabadır. (Abisel, 1999:9)
İnsanoğlunun hayallerini, hikâyelerini, geçmişini, sorunlarını daha kaliteli daha
güzel ve daha gerçekçi yapmak artık daha maliyetlidir. Sinema zevki belli bir noktaya ulaşmış,
farklı iletişim ve ilgi alanlarının ortaya çıktığı, meşguliyetlerin arttığı günümüz dünyasında
seyirciyi sinemaya sokmak için ciddi yatırımlar yapmak gerekmektedir. Bu sebeple çekilen
filmlerin zarar etmemesi için seyirciyi ikna edecek içeriklere ve tekniklere sahip olması
8

gerekmektedir. Sertleşen rekabet ortamında hem para kazanıp hem de kaliteli ürünler ortaya
koymak için tercih edilen yöntemlerden biridir çok türlü filmler çekmek.
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2. BÖLÜM: TÜRLERİN DOĞUŞU
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2. TÜRLER DOĞARKEN
“Uzunca süre maske takarsan, altındaki kişiliği de unutursun.”
V For Vendetta

Abisel, sinemanın ilk başarılı yapımlarının aslında türlerin keşfi olduğunu
ifade eder. “ilk başarılı filmler, çeşitli olanaklara sahip bir aracın uygulayım sonuçlarını
değil, ama onun kendine özgü çeşitli anlam oluşturma araçlarının, türlerin keşfedilişidir.”
(Abisel, 1999: 22)
Türlerin doğuşunda en önemli unsurlardan biri Hollywood’tur başka bir ifade
ile stüdyo sistemidir.
Christine Gledhill’e göre türlerin doğmasına neden olan şey stüdyo sisteminin
standartlaşma ve ürün farklılaştırmaya yönelik ikili gereksinimidir. (Abisel, 1999: 27)
Stüdyo sistemi ise tıpkı bir fabrika gibi çalışmaktadır yani formül haline
getirilmiş olay örgülerini, streotipleri, biçimsel uylaşımlarla üretimin standartlaştırılmasını
ve pazar talebinin önceden kestirilebilir hale gelmesi gibi olanakları devreye sokarak
çalışmaktadır. (Abisel, 1999: 36)
Stüdyo Sistemini ise en etkili olarak kullanan sinema Hollywood (Amerikan)
Sineması olmuştur. Kuruluşundan bugüne ticari bir anlayışı ile hareket eden Hollywood
sineması, sinemanın ilk dönemlerinden filmleri daha iyi pazarlayabilmek için
sınıflandırmalara gitti. Sınıflandırdığı filmler için broşürler bastırdı ve reklamlar yaptı. 1920
ve 1960 arası “yapılan binlerce film, öncelikle stüdyoların yıllık yapım planlarında, sonra da
tanıtım kitapçıklarında, belirli adar adı altında gruplandırılarak yer alıyordu…” (Abisel, 1999:
43)
“…ilk günlerden itibaren yapım ve dağıtım şirketleri kendi film stoklarını tanıtmak
için broşürler çıkarmak zorunda kalmışlardı. Bu tanıtıcı broşürlerde filmleri, kendi isteklerine
ve günün yerleşik yaklaşımlarına göre öbeklemekteydiler. Örneğin, 1902'de Biograph
şirketinin ön listesinde satışa çıkarılan filmler şu başlıklar altında toplanmıştı: Komedi
Manzaraları, Spor ve Eğlence Görüntüleri, Askeri Görüntüler, Demiryolu Görüntüleri,
Manzara Görüntüleri, Denizcilik Manzaraları, Ünlü Kişilerin Görüntüleri, Çeşitli
Görüntüler, Hileli Resimler, Çocuklara Resimler, İtfaiye ve Devriye Görüntüleri, PanAmerikan Sergisi Görüntüleri, Vodvil Görüntüleri, Tören Yürüyüşü Görüntüleri. Kleine
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Optical Company'nin 1905 film kataloğundaki filmler ise şöyle sıralanıyordu: 1.Öykü:
a.Tarihi, b. Dramatik, c. Anlatısal; 2. Komik; 3. Gizemli; 4. Manzara; 5. Meşhurlar. L.
Jacobs'a göre 1918’e dek her stüdyo, ürünlerinin bir kısmını “formül filmleri” biçiminde,
yani eylem filmleri, westernler, “şok ediciler”, komediler vb. olarak planlamaktaydı.” (Abisel,
1999: 47)
Bu sınıflandırmalar sinema endüstrisinin işleyişini büyük kolaylık sağlıyor ve
hızlandırıyordu.
“Bu, bir yandan tanıtım olanaklarının devreye sokularak film kiralama işlerinin
hızlanmasını sağlarken; öte yandan da ‘tüketici’den gelecek besleyici yankının
değerlendirilmesini kolaylaştırıyordu.” (Abisel, 1999: 43)
Stüdyo sisteminin desteklediği ve seri halde ürettiği tür filmleri, kitleleri sinemaya
çekmekte idi. Vincent belli kriterlere göre sınıflandırılan filmlerin gişe de hüsrana
uğramaması için sisteme büyük kaktı yaptığına işaret etmektedir.
“…studio system tarzı üretimin çok belirgin bir özelliğidir, filmler belli
tipolojilere göre sınıflanırlar, canlandırdıkları tarih dönemine göre, kahramanlarına göre,
konunun niteliğine göre ve daha başka yapısal özelliklerine göre tasarlanırlardı...”
Filmlerin türler olarak ayrılması, Studio system için piyasaya çıkacak filmlerin
denetlenmesinin başka bir biçimini de oluşturmaktadır. “Gerek filmlerin seyircilerin isteklerine
uygunluğunun, gerekse çeşitli yapımlarda kullanılan sanat insanlarının (yönetmenler,
senaryocular, oyuncular, kostümcüler vb.) uygunluğunun anlaşılması, bu yolla hem kolay
olmakta hem de çok ucuza gelmektedir.” (Vincenti, 1993: 59)
İlk dönemlerde bazı stüdyolar günümüzde ise bazı şirketler belli türlerde
ustalaştılar. Belli yönetmenler de belli türler ile anılmaya başlandı. “Paramount ve incelikli
"Avrupai" güldürüler; Universal ve korku filmleri; Wamer Brothers ve gangster filmleri,
Monogram ve ucuz westernler; MGM ve müzikaller gibi.” (Abisel, 1999: 47) Günümüzde ise
aksiyon filmlerinde John Woo, uzay ve fantastik filmlerde Steven Spielberg, mafya/gangster
filmlerinde Martin Scorcess gibi…
Sinema türlerinin gelişiminde baskı ve sansürün de etkisi olmuştur.
“Hollywood türlerinin oluşmasında rol oynayan etkileşim süreçlerine eklenmesi
gereken bir başka önemli öge de sansür mekanizmalarıdır. Hollywood uzun yıllar boyunca
ABD'nin tutucu ve güçlü baskı gruplarının hedef aldığı kurumların başında gelmiştir.” (Aktaran
Abisel, 1999: 45)
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Baskı ve sansürden çekinen sinemacılar, belli türlere yönelmişler ve o türlerin
popüler olmasına katkıda bulunmuşlardır. Bu çok üretim sürecinde sansür mekanizması da
filmleri belli kriterlere göre sınıflandırmak zorunda kalmıştır.
Basında yer alan sinema yazılarının da katkısı ile bazı sınıflandırmalar ortaya çıktı.
Aynı süreçte seyirci de bu yönlendirmeler doğrultusunda kendi sınıflandırmasını yapmakta
idi. (Abisel, 1999: 43)
“Filmleri kendi koyduğu kıstaslara göre ciddi biçimde sınıflandıran ilk sinema
yazan Vachel Lindsay'dir. Şair ve eleştirmen olan Lindsay, 1915 tarihli kitabında filmlerin
sanatsal ürünler olduğunu kanıtlamaya çalışmış ve kurmaca filmleri ele alarak, bunları öteki
sanat dallarıyla karşılaştırıp üç büyük gruba ayırmıştır. Birinci gruba, tiyatro sahnesine
sığmayacak eylemlerin filmleri girmekte ve Lindsay bunları yalnızca sinema aracılığıyla
gerçekleştirilebilecek hareketli heykellere benzetmektedir. İkinci grup, samimi, derinlikli
filmlerdir ve bunlarda karakterler, kişilikler ön plana çıkar. Linsay'e göre, bu gruba giren
filmlerde önemli olan "bir hava" yaratmaktır ve bunlar hareket halindeki tablolara benzerler.
Üçüncü grup ise "muhteşem" filmlerdir. Lindsay bunları destanlara benzetmekte ve kendi
içinde, masalsı olanlar, kalabalıkları içerenler, vatanseverlik temasını işleyenler ve dini filmler
olarak tekrar dörde ayırmaktadır. Bu gruba giren filmler, Lindsay tarafından eylem içindeki
mimari olarak nitelenmiştir.” (Abisel, 1999: 48)

2.1. Türlerin Özellikleri
Sinemada pek çok farklı tür olsa da endüstri içinde dişlinin dönmesini sağlayan ortak
özellikleri de bulunmaktadır. Bunlardan en başta gelen özellikler türlerin ticari boyutu ve
popüler olması gelmektedir. Sinema türlerinin pek çoğu ticaridir ve hemen hemen hepsinin
çok ya da az bir alıcısı olmak ile birlikte seyirciyi sinemaya çeken önemli yapıtları mevcuttur.
Sinema endüstrisi kendi sistemi içerisinde çoğulcu bir yaklaşım ile belli türlerde birçok
ürün verirken riski azaltarak bu filmlerden birinin mutlaka tutacağını hesap eder.
Abisel, Hollywood film türlerinin çok ilgi görmesini iki temel sebebe dayandırır.

1. Hızlı ve yeni senaryolarla sürekli üretilebilirler.
2. Hollywood'un, uzun süre Amerikan tiyatrosuna hâkim olan görkemli
melodram geleneğini ve bu kalıba çok iyi uyan, onunla ortak anlatısal özellikleri paylaşan
popüler edebiyat ürünlerini başarıyla harmanlayarak kendine mal etmiş olmasıdır.
Klasik Anlatı Geleneği’ne bağlı olan tür filmleri, Abisel’in de ifade ettiği gibi
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özellikle biçime sadık kalmayı içeren bir yapıya sahip olduklarından hem estetik hem de
politik açıdan tutucu bir nitelik taşır. ” (Abisel, 1999: 66)
“Tür filmleri, miras aldıkları klasik dramatik değerlere çok bağlıdırlar. Bu filmlerde
her zaman kesin bir başlangıç, gelişme ve sonuç; bir devamlılık, bir kapalılık ve bir çerçeve
duygusu vardır… Tür filmi kapalı bir dünyadır ve muğlaklığa -karakterlerde, olay örgüsünde,
ya da ikonografide-hiç yer vermemeye çalışır. Neyin, ne ve nasıl olduğu her zaman
açıklanacaktır.” (Abisel, 1999: 60)
Sinemada türlerin birbirleri ile mutabık kaldığı noktalardan biri de her film
devam eden ikonografidir. Gerek mekânda gerek kostümde gerek kullanılan araç ve
gereçlerde bir ikonografik devamlılık vardır.
“Olay örgüsünün kavranışını hızlandırmak için tür filmleri uylaşım haline
gelmiş görsel kodlardan, yani ikonografiden yararlanır, yenilerini yaratır… İkonografi, filmin
görünür yüzeyini düzenleyen her şeyi, olay örgüsünün kendini ortaya koyduğu eylem alanını
-çeşitli nitelikteki mekânları-, çevre/dönem bağlamını ekonomik biçimde yaratacak olan
belirli nesneleri, kostümleri, yıldız oyuncuyu, belirli tipleri vb. kapsar. Pek çok filmde
kullanıldıktan sonra bu görsel ögelerin ortak anlamlan oluşur ve ikonografi, aynen olay
örgüsünün bildik durumları, stereotipleşrniş karakterler gibi, filmi yapanla seyirci arasında
kendiliğinden fark edilen bir iletişim biçimi inşa eder.” (Abisel, 1999: 61)
Kowboyların şapkaları, atları, bar ve salonları western filmlerinin, elektronik
aletleri, ışınlanma cihazları, parlak kıyafetleri uzay filmlerinin, loş, karanlık ve ıssız
mekânları, kurt adam ve vampirleri korku filmlerinin ikonografik öğeleri olarak ön plana
çıkarlar.
“…film türleri olduğundan görsel malzemenin kendi ve gösterilişi
sınıflandırmalar açısından önemli bir yer tutmaktadır. Nesneler, tipler, mekânlar, bazı doğa
parçaları simgeleşerek belirli türlerin görsel malzemeleri arasında özel bir yer tutarlar:
siyah otomobil, otomatik tüfek gangster filmlerinin; geniş kenarlı şapka, mahmuz, kement,
tabanca, çöl, westernlerin; yanıp sönen ışıklar, göstergeler, uzay gemileri bilim kurmacaların
görsel uylaşımlarından bazılarıdır.” (Abisel, 1999: 54)
Sinema da türler kendi için ortak özelliklere sahip olmasına karşın belli
ölçülerde kendi türündeki diğer filmlerden ayrılmak zorundadırlar. Yoksa seyirci tarafından
izlenmeyecek, ilgi görmeyeceklerdir. Bu yüzden tür filmleri birbirilerine benzer oldukları
oranda aynı zamanda birbirlerinde de farklıdırlar.
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Film türleri farklı toplumlarda farklı işlevler görürler. “Ryan ve Kellner’e göre,
farklı film türlerinin farklı temsiliyet stratejileri kullanırlar, bunların yıllar içinde değişir,
filmlerin farklı toplumsal bağlamlarda farklı işlevler görürüler.” (Abisel, 1999: 38)
Popüler sinemanın bir ürünü olan ticari filmler çok izlendiklerinden siyasilerin ve
iktidarların hep gözetiminde ve denetiminde olmuştur. Çoğu zamanda erk sahipleri sinemanın
türlerinde etkin şekilde faydalanmışlardır. Tür filmlerinin toplumsal sorunlara gerici çözümler
getirdiğini ileri süren Wright, bunun yönetici sınıfın bulduğu etkili bir çözüm yolu olarak
ifade eder. (Abisel, 1999: 51)
“…tür filmlerinin kapitalizme içkin çatışmalara gösterdiği çözüm yönetici
sınıfa itaattir. Seyirci kendini ve çevresini sorgulamaktan, tek hakiki seçeneği olan karşı çıkıştan
kaçar, bunun yerine fantazilerde bir sığınak bulur.” (Abisel, 1999: 51)
Abisel de tür filmlerinin temelde toplumsal düzenin ıslahı ve statükonun
meşrulaştırılması için üretildiklerini ifade eder. (Abisel, 1999: 65) bu bağlamda Marksist
ve feminist film eleştirmenleri de tür filmlerinin egemen ideolojinin etkisi altında olduğunu
onun ihtiyaçlarını giderdiğini ifade ederler.
“Marksist ve feminist film eleştirmenleri, önceden stüdyo sisteminde sonrasında ise
Hollywood menşeili sinema anlayışında ekonomik rasyonelite içinde egemen ideolojinin
gereksinimlerinin giderildiğini ifade ederek tür sinemasına ideolojik eleştiriler getirmişlerdir.”
(Abisel, 1999: 36)
İktidarın meşruiyetini sağlayan popüler filmler. Bir başka ifadeyle ticari filmler,
tür filmleri politik mesajlar içinde fark ettirmeden seyirciye nüfuz etmektedirler. Ryan ve
Kellner’in ifadeleriyle bu filmler bireyciliği, kapitalizmi, ırkçılığı ve ataerkilliği içermektedir.
(Abisel, 1999: 1)
Abisel’e göre bu filmler;
• Seyirciye belirli bir konum ya da bakış açısı aşılanmaya çalışılır.
• Tematik uylaşımlar toplumsal değerlere ve kurumlara bağlılığı arttırarak
ideolojiyi güçlendirirler.
• Var olan düzen “ahlaki” ve “iyi” olarak gösterilebilir.
• Seyircinin, kamu düzeninin temsil edilmiş haliyle özdeşleşmesi, sömürü ve
baskı sistemine gönüllü katılıma yöneltici etki yapar. (Abisel, 1999: 37)
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Şüphesiz iktidar ve egemen ideolojinin tür filmleri ile hem kendi toplumuna
hem de tüm benimseten en büyük ülke sineması Hollywood Sineması’dır. Çarpıcı öyküleri, ünlü
oyuncuları, etkileyici anlatım bicileri, zengin içerikleri, hâkim dağıtım kanalları, profesyonel
ekiplerin başarılı pazarlama politikaları ile Hollywood Sineması dünya sinema endüstrisinin
büyük bölümünü etkisi altına almıştır.
“Hollywood sinemasının dünya seyircisine ulaşma konusunda çok başarılıdır ve
tüm ülkelerin sinemalarını büyük ölçüde etkilemiştir. Dünyada en çok seyredilen filmler
Hollywood filmleridir ve bu filmlerin popülerliği, siyasi sınırları aştığı gibi kültürel sınırları da
aşmıştır.” (Abisel, 1999: 40)
Ortak uylaşımlar sonuncunda üretilen film türlerinin hangi amaca hizmet ettiklerini
Cawelti’nin formüllere dayalı metinler ve bunları üretip ve okumaktan hoşlanan kültürler
arasındaki diyalektiğe yönelik ürettiği dört hipotezinden görmek mümkündür.
“Bu hipotezlerden birincisi, formülleşmiş öykülerin mevcut ilgilerle tutumları,
bunlarla aynı çizgide olan bir imgelemsel dünya sunarak onayladığı; ikincisi, formüllerin,
aynı kültür içindeki farklı grupların çatışan çıkarlarından ya da belirli değerlere karşı
belirsizleşmiş tutumlardan doğan gerilim ve tuhaflıkları çözdüğü; üçüncüsü, formüllerin
izleyiciye fantazi içinde, izin verilenle yasaklanan arasındaki sınırda dolaşma olanağı verdiği;
dördüncüsü ise, formüllerin değerlerde ortaya çıkan değişimin, geleneksel imgelemsel inşalar
içinde eritilme sürecine yardımcı olduğudur.” (Abisel, 1999: 24)

2.2. Sinema Türleri Nelerdir?
Günümüz sinema dünyasında filmler pek çok türlere ayrılmıştır. Ayrımların
kriterleri değişebilmektedir.
“Filmleri yönetmenlerine göre, içindeki olayların yerleştirildiği tarihsel döneme
göre, öne çıkardığı duyguya göre, acıklı ya da gülünç olmasına göre, yöneldiği seyirci kitlesine
göre, ele aldığı toplumsal ve kültürel soruna göre, çeşitli biçimsel özelliklerine göre, kısacası
pek çok sayıda kıstasa göre öbeklemek olasıdır.” (Abisel, 1999: 48)
Sinema eğitimi veren kurumlar, eleştirmenler, film şirketleri ortak türler olduğu
kadar kendi araştırmaları ve görüşleri doğrultusunda çeşitli ayrımlar yapmaktadır. Abisel her
şeyden önce film türlerinin sanat filmi olanlar olamayan arasında bir ayrıma gidilebileceğini
sonrasında ise klasik anlatı biçimlerinin tür olarak kullanılabileceğini ifade eder. (Abisel, 1999:
48)
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“Filmler, klasik anlatı yapısının temel ögeleri olan kahramanlar -korsan, casus,
gangster, dedektif, vampir ve yaratık gibi ve eylemin yer aldığı mekânlar -western, yol,
hayaletli ev/şato gibi aracılığıyla da sınıflandırılmaktadır. Bunun yanı sıra sinema, özellikle
tiyatro ve edebiyattaki sınıflandırmalardan da yararlanmış aile melodramları, gerilim, bilimkurmaca, durum güldürüsü vb. -ve bu da işleri iyice karıştırmıştır.” (Abisel, 1999: 48-49)
Sanat ve sanat olmayan şeklinde bir ayrıma gidildiğinde hangi filmlerin sanat
hangilerinin sanat olamayacağı tartışma konusu olmaktadır. Zira sinema başlı başına bir
sanattır dolayısıyla bir sanat dalında verilen ürünün sanat sayılıp sayılmaması başka bir
çelişkiyi doğurmaktadır.
Bununla birlikte sinemayı genel anlayış olarak Sanat
Sineması/Avrupa Sineması, Ticari Sinema/Amerikan Sineması, Politik Sinema/Üçüncü
Sinema şeklinde ayırmak mümkündür. Üçüncü Sinema kendin tanımlarken bu tür bir ayrıma
gitmiştir. Avrupa ve Amerikan Sinemasına alternatif olarak kendi gerçekliklerini ortaya
kormuş kapitalist düzene muhalif emek, sevgi ve hayatın gerçeklerini katkısız biçimde ortaya
koymaya çalışacağını ifade etmiştir.
Bununla birlikte filmleri uzunluklarına öre kısa, orta ve uzun metraj şeklinde de
sınıflandırmak mümkündür.
Neale ise endüstri, seyirci ve eleştirmenler arasında ortaya çıkan uzlaşmayı baz
alarak komedi, dedektif, destan, fantazi-serüven, gangster, dehşet, melodram, müzikal, bilim
kurmaca, gerilim ve western başlılarında bir sınıflandırma yapmıştır.(Abisel, 1999: 50)
Thomas Schatz ise, geleneksel anlatı yapılarındaki uylaşımları esas almaktadır.
Ona göre eylemin yer aldığı ortam, karakterler ve olay örgüsünün yapısı açısından “Düzen”
ve “Bütünleşme” türleri olarak iki ana tür vardır. (Abisel, 1999: 51-52)
“…birinci başlık altında, toplumsal düzene yönelik bir tehlikenin söz konusu
olduğu western, gangster ve dedektif filmleri yer almakta; bütünleşme başlığı ise, toplumsal
ve kişisel çatışmaların duygusal düzleme çekildiği, bütünleşmenin romantik aşk aracılığıyla
gerçekleştiği müzikalleri salon güldürülerini ve aile melodramlarını kapsamaktadır.”
Wright, dört temel çatışmanın yoğunlaştırılmasıyla ortaya çıkan dört tür olduğunu
ifade eder (Abisel, 1999: 51):

1. Western (iyiyle kötü arasındaki çatışmanın şiddetli eylemle yalın biçimde çözülmesi)
2. Korku (sorun çözmede akla dayananla, imana ya da geleneksel us dışı inançlara

dayanan yollar arasındaki çatışma)…
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3. Bilim kurmaca (istilacılarla düzeni korumak isteyenler arasındaki çatışma)
4. Gangster (toplumsal ve maddi başarı arzusuyla "öteki" olma arasındaki çatışma).
Reed’de Schatz gibi ilk önce ana tür saptar ancak Reed ana türleri Schatz’tan
farklıdır. Bunların birincisi westernler, kadın filmleri ve savaş filmleridir. Reed, bu türleri de
alt türlere ayırmaktadır:
“İkinci aileye giren, drama ya da kurmaca kökenli filmler de yine üçlü bir
grup oluşturmaktadır: komedi, müzikal ve kostüme filmler. Reed, düzenlediği üçüncü gruba
"büyük" konuları işleyen film türlerini yerleştirdiğini ileri sürmekte ve bunları suç filmleri,
casus/gerilim filmleri, eylem/serüven filmleri, korku filmleri, bilim-kurmacalar ve destanlar
olarak sıralamaktadır.” (Abisel, 1999: 52)
Sinema endüstrisi içerisinde sinemacıların, stüdyoların ve seyircilerin dışında
eleştirmenlerce kabul gören tek tür Türkçemizde “kara film” olarak ifade edilen film noir’dir.
“Eleştirmenlerce adlandırılıp geniş kabul gören tek film türü Film Noir 'dır. Film
Noir, Fransız sinema yazarlarının, kırklı yılların sonlarına doğru yapılan bir grup Amerikan
filminde tematik ve görsel açılardan ortak özellikler bulunduğu iddiası üzerine inşa edilmiştir.
Bir başka deyişle burada endüstrinin bir katkısı olmamış, eleştirmenler seyrettikleri filmler
arasından bir kısmını öteki Hollywood filmlerinden özellikle "iyimser" olup olmama açısından
değerlendirerek "kara film" olarak adlandırmışlardır.” (Abisel, 1999: 56)
Türleri araştırır ve incelerken dikkat edilmesi gereken noktayı Abisel şu şekilde
belirtir: “Tematik olarak ortak niteliklere sahip görünseler ve böyle olsalar bile, farklı film
türleri farklı duygulanımlar yaratırlar. Önemli olan nokta, türün, öteki türlerden hangi
özellikleri aktardığına, bunları yeni biçimler haline nasıl getirdiğine, kendini nasıl
farklılaştırdığına bakılarak belirlenmesidir.” (Abisel, 1999: 8)
Biz de bu dersimizde Abisel’in bu düşüncesinden yola çıkarak yine onun
ifadesiyle türlerin oluşumunda karşılaşılan süreçleri de göz önünde tutarak, endüstriye ve geniş
seyirci kitlesine mal olmuş genel başlıkları kullanmaya çalışacağız. (Abisel, 1999: 57)
Başlangıç olarak da üzerinde bir ölçüde uzlaşmaya varılmış olan kurmaca,
belgesel ve deneysel/avant-garde ve canlandırma filmleri ele alacağız. (Abisel, 1999: 47)
Sonrasında ise hemen hemen tüm sinema kuramcısı, eleştirmen ve araştırmacısının
sınıflandırmasında yer alan western, müzikal ve korku türlerini açıklayıp günümüz sinema
endüstrisinde kabul gören dram, fantastik, komedi (güldürü) türlerine değinmeye çalışacağız.
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BÖLÜM 3: SİNEMADA ANLATI YAPILARI
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3. SİNEMADA ANLATI YAPILARINA GİRİŞ
“Filmlerimde kahramanların başına gelen trajik olaylar onların kendi
kendilerini tanımalarını ne olduklarını anlamalarını kendi benliklerinden kurtulmalarını, bu
olaydan önceki sıradan insan durumlarından çıkmalarını sağlar. Benim sevdiğim dramatik
temel budur.”
John FORD

Filmler insanlar için yapılır ve seyirciler de filmleri eğlenmek, iyi vakit geçirmek,
bir şeyler öğrenmek, heyecanlanmak, gülmek, hayrete kapılmak, coşmak, büyülenmek,
sevmek, üzülmek, rahatlamak için izlerler; heyecanlanmak, ağlamak… Filmlerden temel
beklentileri duygularını harekete geçirmeleridir. Çünkü duygulanmak hem yaşamakta
olduğunu anımsamanın en yetkili yoludur, hem de öğrenmenin en temel aracı. Senarist,
seyircisinin istediği duyguyu yaşattığında başarılı olmuş olur veyahut kendi senaryosunun
esas cümlesini seyircisinin ağzında duyduğunda ya da bir film eleştirisinde esas cümlesi
geçtiğinde. Mustafa Altıoklar, esas düşüncenin seyirci tarafından anlaşıldığında filmin başarılı
olduğunu en azından başarılı bir anlatıma sahip olduğunu ifade eder.
“Aslında filmlerden başarılı bir film aslında sinema salonunu terk ederken çıkış
tünelindeki seyircilerin kendi aralarında kurduğu cümlelerde yatar. Eğer kendi aralarında
kurduğu o cümlelerde seyirciler sizin vermek istediğiniz gizli controling idea’nızı kendi
aralarında kurabilmişlerse filminiz başarılıdır. Yani fikrinizle perdeye yansıttığınız teoriniz
ile pratiğiniz uyuşmuş ve anlatabilmişsinizdir o fikri. Film başarısız olmuş olabilir ama
anlatmakta başarılısınız demektir.” (Altıoklar, 2014)
Genel olarak tüm senaryolar giriş, gelişme ve sonuç bölümünden oluşur. Her
bölümünde kendi içinde giriş, gelişme ve sonuçları vardır. Mustafa Altıoklar bu durumu
şu şekilde açıklar: “…girişlerin girişi, girişlerin gelişmesi, girişlerin sonucu diye kendi
içlerinde bir kere daha ayırıyoruz [bu bölümleri]. Bunlara da perde [bölüm] diyoruz. Act 1,
act 2 dediğimiz perdeler [bölümler]. Artık perde [bölüm] sayısı eskiden üçken şimdi altıya
sekize dokuza doğru gidiyor bu perdeler ama halen giriş gelişme sonuç geçerli. Üç tane büyük
sekansımız var… (Altıoklar, 2014)
Bazı yazarlar ise senaryonun “giriş, çatışma ve çözüm” olarak üç bölüme
ayrıldığını ifade ederler. Bu düşünceye göre senaryo ana hatları ile şu şekilde planlanmalıdır.
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“Olayla ilgili tüm verilerin sunulduğu ilk bölüm, toplam film süresinin dörtte
birini kapsamalıdır. İlk bölümün iki katı uzunlukta olan ikinci bölümde, kahramanın
rakibiyle

çatışması ve kahramanın talihinin hiç düzelmeyecek biçimde ters dönmesi

gösterilmeli ve geri

kalan dörtte birlik süredeyse sorunun çözümü yer almalıdır.”

(Senaryonun, 2011: 19)
Bölümler kendi içinde bağlantılı olduğu gibi ana bölümlerle de bağlantılı olmalıdır.
Bu anlamlı bütünler, neden-sonuç ilişkisi içerisinde senaryoyu başarıya ulaştıracaktır.
“İlk olarak, her sahnenin kendi bütünselliğini sağlayan bir iç kurgusundan,
ikinci olarak da sahnelerin sırlanması biçimindeki bir senaryo kurgusundan söz edilebilir.
Sahneler birbirini makinenin dişlileri gibi hareket ettirmelidir.” (Asiltürk, 2014: 299)
Genel sinema seyircisinin istediği budur. Birbiriyle bağlantılı tıkır tıkır ilerleyen
bir senaryo. Heyecanı ve akışını bozmadan sonuca giden belli bir hızla yükselen ve alçalan
senaryo peşindedirler. Hayatı, yaşamı sorgulamaktan hoşlanmazlar, kahramanı içsel
yolculuğundan pek hazzetmezler. Düşünmekten çok seyretmek, tanık olmak isterler.
Dünyayı egemenliği altına alan Hollywood Sineması yıllardan beri böyle bir seyirci kitlesi
yetiştirmiştir.
Douglas Sirk, Amerika’da ve stüdyo sisteminde film çekmenin dezavantajını,
filmi izleyecek kitle olarak şöyle dile getirmektedir: “İroni, Amerikan halkına pek işlemiyor.
Serzenişte bulunmak için söylemiyorum, ama bu halk genel olarak ironi için, en iyi deyişle
çok basit ve çok naif. Açıkça tanımlanmış durumları istiyorlar.”
Oluşturulan arz, hep aynı popcorn filmleri talep etmektedir. Böylece birbirinin
aynısı benzer şablonu kullanan yüzlerce film üretilmektedir. Paul Schrader, Hollywood’un
bu durumunu şu sözleri ile özetler: “Amerikan Sineması tek gözlük sinemasıdır. Benimki de.
İzleyici dünyayı bir tek adamın bakışlarıyla görür. Adam da o dünyaya tek gözlükten bakar.
Filmin her karesinde vardır. İzleyici hapsolur. Derken izleyici bu yarım adamı
içselleştirmeye, kendine layık görmese de onunla özdeşleşmeye başlar. İşte o anda bir çatlak
oluşur. O çatlaktan girer, gerçek yaşamda dalmayacağı sularda yüzmeye, dünyayı bir katilin,
manyağın, gözünden görmeye razı olur. Yönetmenle arasında bir bağ oluşur. Öyle bir bağdır
ki, kurulduktan sonra ipler yönetmende de değildir. Kontrolden çıkılır.” (Bottoni, 2015)
Bu üretim sadece Hollywood’da değil onunla rekabet etmek zorunda olan ulusal
sinemalar içinde geçerlidir. Kendi endüstrilerini yaşatmak kısacası var olmak için ulusal
sinema şirketleri de Hollywood’un bu kabul ettirdiği şablon doğrultusunda filmlerini
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çekmektedir. Bu şablona daha doğrusu anlatım şekline Klasik Dramatik Yapı diyebiliriz.
Bunun dışından olayların çizgisel değil farklı şekilde yönetmenin isteğine göre karmaşık
sıralandığı, seyirciyi olaylar arasındaki bağlantıları kurmaya zorlayan onu düşündüren
yapıya ise Epik Yapı adı verilir. Burada sanat ve ticari film ayrımını görmek mümkündür.
Kabaca ticari filmler klasik dramatik anlatıyı, sanatsal ve deneysel filmler epik yapıyı tercih
eder denilebilir. Tabii iki anlatı yapısı için türlerin paylaşılmış olduğunu söylemek doğru
olmaz. Her tür ve her film iki anlatı yapısını da kullanabilir.

3.1. Dramatik Anlatım
Dramatik Anlatımın bir diğer adı da geleneksel anlatımdır. Literatürde Klasik
Dramatik Anlatım kavramı da kullanılmaktadır. Dramatik Anlatım, serim, düğüm ve çözüm
bölümlerden oluşur. Öykü içinde sırayla giden olaylar ve karakterler, öncelikle seyircinin
önüne serilir. Kimin kim, neyin ne olduğu anlatılır? Sonra sorun ortaya konur yani düğüm
atılır. En sonunda da olay çözülür. Dramatik Anlatı bu şekilde en yalın haliyle özetleyebiliriz.
Dramatik Anlatı’da bir ya da birden fazla kahraman ya kendi içsel ya da gerçek
bir yolculuğa çıkar. Kahramanın serüvenidir bu. Seyirci bu arayışa, yolculuğa tanık olur.
Filmin başında kahraman tanıtılır. Kimdir, nedir, nerde yaşar, ne iş yapar gösterilir.
Hayatından bir kesit sunulur. Bu alıştırma evresinde seyirci kahramanı ile tanışır. Baran,
kahraman ile tanışma evresinin günümüz sinemasında öykü içinde olaylar gelişirken de
yapıldığını belirtir.
“Filmin, öyküyle doğrudan bağı bulunmayan, karakteri tanıtma amacı güden
sahnelerle açılıp ana hikâyeye 6.-8. Dakikada ancak girilmesi tekniği, bugün de kısmen
yaşayan çok eski bir formüldür. Kimi filmlerde ise karakter tanıtımına sahne ayrılmadığını
görürüz, film öykünün başladığı an açılır, seyirci olayların gelişimini izlerken, karakterleri de
tanır.” (Baran, ty.; 38)
Kahraman ile tanışma sıcak ve samimi olmalıdır. Aynı zamanda ayrıntıya girmeden
yeterli bilgi içermelidir. Esas kahramandan sonra senaryonun ana çatışmasının diğer
karakteri düşman kahraman ile tanışırız. Onun hakkında da yeterli bilgi verilir. Nasıl esas
kahraman ile özdeşleşme sağlamak için sıcak ve samimi bir atmosfer kuruluyorsa düşman
kahraman için ise tam tersi soğuk ve mesafeli bir atmosfer kurulur. Seyirciye hangi tarafta yer
alacağı işaret edilir. Aradaki uç ne kadar keskin olursa seyirci o kadar esas kahramana
yaklaşıp, düşman kahramandan o kadar uzaklaşır. Abartıya ve yapaylığa kaçmadan duygulara
oynamak seyircileri senaryoya bağlar. Oyuncuların rollerine girmeleri bu süreci
hızlandıracaktır.
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Senaryonun bu giriş bölümü seyircinin filme ısınabilmesi için çok önemlidir.
Seyirci ilk defa esas kahramanlar ile karşılaşacağı gibi bilmediği de bir ortama girecektir.
Onun zihninden öykünün atmosferini oluşturabilmesi için yeterli bilgi çok didaktik olmadan
dramatik yapı içerisinde verilmelidir. Hayattan anlatılan bir kesitte bir kişinin bu kadar kısa
sürede sıkmadan tanıtılması yoğun bir çaba ve ustalık gerektirmektedir. Seyircilerin
kahramanlar hakkındaki sorularının önemli kısmı bu bölümde cevaplandırılmalıdır. Özetle
karakterler, mekân, zaman ve olaylar ile ilgili bilgiler öykü akışı içinde seyircinin gözüne
sokulmadan verilmelidir. Bazı filmler de giriş kısmında bir anlatıcı seyirciye yardımcı olur ön
bilgi verir. Bu anlatım daha film başlamadan herhangi bir fon üzerinden dış ses olarak
verilebileceği gibi öykü ilerlerken akış içinde de verilebilir. Bu anlatıcıdan film içinde de
yararlanılabilir. Yerinde kullanıldığında anlatıcı gereksiz birçok sahneden seyirciyi
kurtarmaktadır. Bu sayede hem maliyet düşmekte hem de sinemanın doğasından kaynaklanan
zaman sorununa bir nebze olsun çözüm bulunulmaktadır.
Kahramanın yolculuğa çıkması için geçerli bir nedeni olmalıdır. Onun
itekleyecek, harekete geçirecek gayet haklı ve mantıklı bir neden. Bu karar sonrası kahraman
yola çıkmalıdır.
Yolculuk sürecinde onu kararından vazgeçirmeye çalışacak sorunlar olmalı. Yani
kahraman zorlanmalıdır. Bu süreçte yan öyküler de devreye girebilir. Hem sorun hem yan
karakterler senaryoya düğümler atacaktır. Seyirci gerilecek ve meraklanacaktır. Bu yüzden
ortaya konulan sorun ve atıla düğümlerin dozajı iyi ayarlanmalıdır. Sert bir düğüm değil
heyecanı ve ilgiliyi yükselten ufak düğümler atılmalıdır. Çizgisel süreç yükselen grafik şeklinde
olmalıdır. Seyirci doruk noktaya yavaş yavaş hazırlanmalıdır. Doruk notasından önce
yapılacak sert bir düğüm film aksiyon çizgisini düşürecektir. Seyirci bu noktadan sonra
filmi izlemeyecektir ya da sıkılacaktır.
Mustafa Altıoklar’da seyirciyi canlı tutmak için atılan düğümlerin bir diğerinden
daha yüksek sıkı olması gerektiğini ifade eder. Ona göre seyircinin çıkarıldığı her zirve
bir diğerinden yüksek olmalıdır. Tansiyon kademeli olarak ama hep yukarıya doğru
yükseltilmelidir.
“Zirveler hep yukarıya doğru gitmek zorundadır. Her zirve kendisininkinden bir
öncekinden daha yüksek olmak zorundadır. Dolayısıyla senaryonuzu yazarken baştan itibaren
zirvelerinizi koyarken bunun sırasını ayarlamak zorundasınız. Baştan büyük zirveler
koyarsanız beklentiyi yükseltirsiniz. Bir yüksek zirve koyarsanız ondan daha yüksek bekliyor
olduğu için seyirci bir sonraki zirvede birazcık düşüklük filmin orta bölümünün sarkması,
şişmesi anlamına gelir seyircide. Zirvelerinizi yükseğe taşımalısınız.” (Altıoklar, 2011)
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Özellikle başlangıç bölümünde bu tür bir yaklaşımdan kaçınılmalıdır. Açık
bırakılan uçlar kâfi miktarda olmalıdır. Yoksa senaryoyu toparlamak zor olur. Film sonunda
açık kalan uçlar seyircinin aklını meşgul edecektir. O yüzden iyi ya da kötü bir şekilde
sonuçlandırılması seyirciyi rahatlatacaktır. Tabii bilinçli bir kullanım yok ise. Belki de filmin
devamı yapılmak istenmektedir. Bu yüzden açık bir kapı bırakılmıştır.
Seyirci gerekli gizem merak ve heyecan ile dolduruldu ise asıl doruk noktaya
taşınmalı ve yüreğinin çarpması sağlanmalıdır. Seyirci bu noktada “ne olacak?”, “Ne
olacaksa olsun” demelidir. Sabırsızlanmalı, cevap arayışında olmalı, çözümü heyecanla
beklemelidir. Bu süreç senaryonun sonlarına doğru ya da en sonda olabilir. Seyirci doruk
noktasında heyecanın, gerilimin, korkunun zirvesini yaşamalıdır. Öykünün çözüm süreci
doruk nokta ile sona erer. Kahramanın hedefine ulaşıp ulaşmadığı doruk nokta ile belli olur.
Doruk noktasının bir diğer adı da “Climax” yani “tepe noktası”dır. Dikkat
edilmesi gereken senaryoda doruk noktasının nereye yerleştirileceğidir. Bu yerleştirim
dramatik anlatımın etkisini azaltacak ya da yükseltecektir. Seyirciyi diri tutacak olan bu
yerleştirimdir. Senaryo içinde ne çok erken ne de çok geç yerleştirilmelidir. Diğer düğümler
ve öyküler, doruk noktaya göre düzenlenecektir. Doruk noktası ne kadar güçlü ve şiddetli
olursa seyirci filmden o derece mutlu ayrılacaktır. Özetle senaryonun doruk noktası duygu
yoğunluğunun en zirvede yaşandığı yer olmalıdır. Eğer doruk noktanızı oluşturamıyorsanız
senaryonuza yeteri kadar hâkim değilsinizdir. Senaryonuzu tekrar gözden geçirip eksiklilerin
nerden kaynaklandığını bulmalı ve sorunu çözmelisiniz.
Seyirci doruk noktasına ulaştırıldıktan sora sonuç bölümüne geçilip tansiyon
yavaş yavaş düşürülmelidir. Bu noktadan itibaren çözülme başlar. Sorunlar çözülür, atılan
düğümler taker.teker çözülür. Yine birden değil sırayla seyircinin nabzını tutarak küçük
düğümden büyük düğüme doğru bir çözülme planlanır. En son nokta dorukta yaşanan büyük
düğümün çözülmesidir. Filmin bitiş noktası budur ve seyirciyi son tatmin etmelidir. Düğümün
esaslı bir şekilde çözümünden memnun olan seyirci katharsise ulaşacak ve filmden büyük
bir haz alacaktır. Salon çıkışında seyirci, içindeki sevinç kıpırtısı ile filmin güzelliğinden
ve muhteşemliğinden bahsediyorsa, film hakkında güzel şeyler söylüyorsa senaryo başarıya
ulaşmıştır. İyi bir anlatı yapısı kurabildiyseniz seyirci sinemadan olumlu duygular ile
ayrılacaktır. Dramatik yapınızda hata var ise seyirciler filmin bitmesini bile beklemeden
salondan çıkabilirler.
“Hikaye düzleminde ister çizgisel, isterse döngüsel biçim tercih edilsin; bir
senaryonun başlama, genişleme ve sonuçlanma evrelerinde olaylar, çatışmalar, merak
unsurları, gerilimler yer alır. Çizgisel kurguda tüm bunlar, senaryo eğrisi (diyagramı)
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oluşturur. Olaylar arasında yer alacak nedensellik bağı, yani olayların içsel bağlantıları
yükselen alçalan eğrinin üzerindedir.” (Asiltürk, 2014: 300)

3.1.1. Sürekli İlerleme Yasası
Dramatik anlatının en temel mantıklarından birisi de “Sürekli İlerleme
Yasası”dır. Heyecanı bozmadan senaryonun yükselen bir tansiyonda sona ermesi prensibine
dayanan Sürekli İlerleme Yasası, seyircinin filmi ilgiyle izlemesini sağlamaktadır.
“Sürekli ilerleme yasası, dramatik gerilimin yavaş yavaş artarak doruk noktasına
ulaşması, bir başka deyişle, en önemli ve en çarpıcı olayların filmin sonunda, bu gerilimin
son bulduğu noktada seyirciye sunulması ilkesine dayanır. Bunu filmlerinde bir ilke olarak
edinen Hitchcock da filmin bir teleferik gibi sürekli yükselmesi gerektiğini düşünür. Gerilim ya
da aksiyon olarak düşünürsek ise bu gerilimlerin her biri diğerinin etki olarak üstünde olması
gerekir.” (Senaryoda, 2015)
Jean-Claude Carriere, Sürekli İlerleme Yasası’nda sahneler arasında sürekli bir
bağlantı olması gerektiğini ifade eder. Ona göre bir sahnede bir sorunun çözüme ulaşması ve
diğer sahne için bir sorun ortaya atılması gerekir ve son sahneye kadar bu şekilde devam eden
sorunlar silsilesi finalde çözülmelidir. (Senaryoda, 2015)

3.2. Epik Anlatım
Dramatik yapı çizgisel bir süreç izlerken epik yapı karmaşık bir düzen izler.
Testere dişlileri gibi iniş çıkışlı bir yapısı vardır. Epik Anlatıma Çağdaş Anlatım da
denilmektedir. Yine giriş, gelişme, sonuç vardır ancak olaylar düz değil, karışık bir düzende
ilerler.
“…çağdaş anlatıda, olaylar sıçramalı bir biçimde eğriler çizer ve izleyicinin
ilgisi oyunun gelişimi üzerine çekilir. Böylece, kesintili bir anlatımla durak noktaları
oluşturularak izleyici düşünmeye yöneltilir ve epizodik anlatım yoluyla özdeşleşme denetim
altına alınır.” (Zengin, Zengin, 2013: 132)
Zaman algısı farklıdır. Kahramanın yolculuğu ilk bakışta bağlantısız gibi görünen
sekanslarla verilir. Bu farklı sıralamayı seyircinin kafasında düzenlenmesi beklenir. Bir
yapbozun parçaları gibi film içinde seyirci olayları kendisi bütünler. Bazen de filmin sonu açık
uçlu bırakır. Seyirci film ile kurduğu bağlantı düzeyinden, edindiği bilgilerle sonu kendi
kafasında tamamlar.
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“Büker’e göre, çağdaş anlatılarda kahramanın kendisi ve içinde bulunduğu
durum ortaya konulur. Kahramanın eyleminin amacı soyut bir sorunu ortaya çıkarmaktır;
somut bir sorunu çözmek değildir. Bu bağlamda, geleneksel anlatı adaletin gerçekleşip
gerçekleşmediği gibi somut bir sorunu tartışırken; çağdaş anlatı adalet kavramını sorgular.”
(Zengin, Zengin, 2013: 134-135)
Bir anlamda seyirci sonu kendisi yazar. Kapalı bir anlatım vardır. Hollywood
seyircisinin sevmediği bir anlatım şeklidir. Biraz da sanatsal ve mesaj kaygılı filmlerde
kullanılan anlatım şeklidir. Farklı bir kurgu yapısı vardır. Olaydan çok duruma odaklanılır.
Bu yüzden öykü ön planda olmadığı gibi herhangi bir olay olması da şart değildir. Bir tür
anlatma edinimi vardır. Seyircinin esas kahramanla özdeşleşmesi amaçlanmaz mümkün
olduğunca bir yabancılaşma durumu vardır. Seyirci olayları dışardan izler.
Thomas Shatz, dramatik anlatı ile epik anlatım arasındaki ayrımları şu şekilde
özetler: “…Öncelikle, çağdaş anlatı öyküyü değil, anlatma eylemini merkeze alır. Geleneksel
anlatı, giriş gelişme ve sonuçtan oluşan klasik dramatik eğri şablonunu izlerken çağdaş
anlatının gevşek bir olay örgüsü vardır ya da olay örgüsü bulunmaz. Çağdaş anlatı
karakterleri gerçek yaşamda olduğu gibi belirsizlikler taşır. Geleneksel anlatının aksine neden
sonuç bağı zayıftır. Olaylar arasında bağlantı kurulmaksızın gösterilebilir. Geleneksel
anlatı, izleyicinin ilgisi filmin sonuna yöneltilirken çağdaş anlatıda, çözüme ulaşan bir
çatışma yoktur. Sinemanın anlatım araçları gizlenmez, hatta ön plana çıkartılarak bir
anlatıcının var olduğunu izleyiciye sıklıkla hissettirir. Geleneksel anlatı yapısının aksine
çağdaş anlatı, özdeşleşmeyi denetim altına alarak, izleyiciyi anlatıdaki olaylar zincirine
yabancılaştırmayı amaçlar. Bu özelliklerinden ötürü çağdaş anlatı açık yapıttır.” (Zengin,
Zengin, 2013: 134)

3.3. Bakış Açısı
Anlatı yapısı oluştururken filmin hangi bakış açısı ile anlatılacağına karar
verilmelidir. Esas karakterin bakış açısı ile öznel bir gözle mi yoksa üçüncü bir bakış açısı ile
nesnel bir gözle mi hikâye anlatılacaktır. Bu anlatım şekli sahneleri değiştireceği gibi
özellikle kameranın konumunun, açıların belirlenmesinde ölçüt olacaktır. Ayrıca bakış
açısına göre filmin ruhu, özdeşleşme oranı da değişecektir.

3.4. Flaschback (Geriye Dönüş)
Sinemasal zaman gerçek hayattaki zamandan farklıdır, birebir işlemez. Bir filmde
birkaç saati anlatabileceğiniz gibi, bir günü, bir yüzyılı, yüzyıllar hatta çağlar arasın bile
rahatlıkla atlayabilirsiniz. Öykü içinde parantez açıp geçmişe dönük yapılan anlatılara
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Flashback yani geriye dönüş denmektedir. Görüntünün dalgalanması, kararması,
bulanıklaşması, renk değiştirmesi gibi çeşitli yollarla o anlık sahneden geçmişe dönülerek
öyküye açıklık getirecek başka sahneler seyirciye sunulur, öykü anlatılır. Bazen tüm film bir
flashback ile anlatılır.
Senaryo yazarlarının sık yararlandığı bu yöntem, Michel Chion’a göre sinemada
beş farklı biçiminde kullanılmaktadır. (Sezgin, 2015)
1) Bilmece şeklindeki flashback: Genellikle ölen bir kişinin bıraktığı bir sır
araştırılır. Tanıklıklar gizemli sır üzerine yoğunlaşır, tüm tanıkların diyaloglarında
flashback tekniği kullanılır.
2) Tanıkların flashback anlatıları birbiriyle çelişir, birbirini yalanlar. Senaryonun
kuruluşu bu çelişkili anlatılar sayesinde gerçekleşir.
3) Flashback tam öykünün sonuna doğru kullanılır, bu sayede olayların gidişatına
aşina olmuş seyirci için olaylar sarpa sarar. Bir tür geriye sayma yapan başkahraman, seyirci
için ezberleri bozar.
4) Flashback yapıldığı anda, senaryonun ileriye doğru akışı bozulmaz. Bu
durumda ikili bir yapı ortaya çıkar.
5) Travma flashback, kişinin yaşadığı beyin travması sonucunda bilincinin
bulanıklaşması ve sonrasında senaryo boyunca bilincin yavaş yavaş yerine gelmesi üzerine
kuruludur.

3.5. Flashforward (Geleceğe Dönüş)
Flashforward, Flashback’in tersine geleceğe doğru bir parantez açar. Filmdeki
kahramanlar gelecekte yaşanan bir olayı görür, yaşar ya da canlandırırlar. Öyküye farklı
bir tat katan flashforward, olaylara daha geniş bir perspektifle bakılmasını sağlar. Lost
filminde flashback ve flashforward çok sık kullanılmış, öykü bu iki dönüşler ile
genişletilmiştir. Özellkle televizyon dizileri için bir kaçış yöntemi olarak da kullanılmaktadır.
Öykü tıkandığında açmak için izleyiciye mantıklı bir açıklama yapılmasını sağlayan bir
yöntemdir. Bu anlamda ikna edici bir yapısı vardır.
Yine Geleceğe Dönüş serisi bu bağlamda başarılı flashback ve flashforward
örnekleri taşıyan filmdir. Özellikle bilimkurgu ve fantastik filmlerde daha sık kullanılmaktadır.
Ancak diğer film türlerinde de tercih edilen yöntemlerdir.
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3.6. Anlatıcı
Senaryonun anlatım boyutunu değiştiren, zenginleştiren, farklılaştıran
yöntemlerden biri de anlatıcı kullanımıdır. Özellikle geniş zaman dilimlerinde gereksiz
sahneleri özetlemek için film girişlerinde kullanılan bir yöntemdir. Filmin esas kahramanları
mekânları ve zamanları hakkında detaylı bilgi bir anlatıcını ağzından ya da yazı ile filmin
başında verilebilmektedir. Böylece hem zamandan kazanılırken hem de seyircinin zihninde
öykünün temellendirileceği bilgiler net olarak verilmiş olur. Seyirci bu bilgilendirici
başlangıç üzerine filmdeki yolculuğuna esas karakter ile başlar. Yine film içinde spesifik
konuların aktarımında,
anlaşılamayacak yerlerin ifade edilmesinde anlatıcıdan
yararlanılabilir. Bunun yanında senaryonun tamamında anlatıcıdan yaralanan filmlerde vardır.
Anlatıcı esas kahramanlardan birinin iç sesi olabildiği gibi çok yakınındaki başka
bir karakter ya da olaylarla ilgisi olmayan bir kişi de olabilmektedir.
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4. BÖLÜM: BELGESEL SİNEMA
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4. BELGESEL SINEMAYA GİRİŞ*

“Makyajına ve yüzündeki boyalarına güvenme.
Yollar da güzeldir ama altından kanalizasyon geçer.”
Scarface

Belgesel, konusu gerçek olan, gerçeğin arandığı ve sorgulandığı, gerçeğin
belgelendiği bir sanattır. Bir gerçeğin görüntüsünün sadece “belge film” değil, “belgesel
film” olması onun estetize edilmesiyle oluşur ve bir sanat eserine dönüşür. Belgesel film
kurmaca olmayandır (Non-Fiction).
Sinema tarihi belge filmlerle başlar, Robert Flaherty’nin Kuzeyli Nanook
(1922) filmi ile belgesel filmler sinema tarihine imzasını atmaya başlar. Öte yandan
belgesel film terimi Britanyalı sinemacı ve eleştirmen John Grierson’un Flaherty’nin
Moana adlı filmiyle ilgili eleştiri yazısı yazdığı 1926’ya kadar kullanılmamıştır (Quimby,
1990:50). Sinemanın ilk yıllarında alıcı, hareketliliği ve gerçeğe doğrudan bakabilme
yeteneğiyle insanın kendi kendini keşfetmesine yarayan bir araçtır. Sonraları zamanı ve yeri
kaydedebilme yeteneğiyle gerçekleri değiştirebilmeyi ve kurgu yardımıyla birçok gerçeği bir
araya toplayabilmeyi başarmıştır (Gündeş, 1991:19).
Dyke, bir belgesel film yapımcısının “belgesel film” terimini kullandığında
filminin düşünceleri değiştireceğini ifade ettiğini söyler (Dyke, 1950: 123). Sinemada
gerçek, sunum
şekline bağlıdır. Bu, gerçeğin öyküsel sunumu için görüntülerin
yapılandırılması ya da onların bir belgesel için seçilmesine göre değişir. Farklı bir kamera açısı
hareketin farklı bir tarafını ya da bir objenin farklı bir gerçeğini temsil eder. Bunun yanında
lensler, zoom, kare sayısı, çerçeveleme, film materyali, ses ve özellikle de kurgu bu gerçeğin
sunulmasında büyük öneme sahiptir (Blumenberg, 1977: 20).
Belgesel film, sorgulama, gerçekleri açığa çıkarma, zamanı, zamanın ruhunu,
olayları, mekanları, kişileri, durumları, kültürleri belgeleme, düşündürtme, eğitme,
bilgilendirme, tanıtma, harekete geçirme, tanıklık gibi birçok amacın aracıdır. Sovyetler
Birliği komünizmi kitlelere anlatırken belgeseli araç olarak kullanmış, İngiliz Belgesel
* Bu bölüm Prof. Dr. Cenk Demirkıran’ın “Ana Hatlarıyla Türk Belgesel Sineması” ismiyle Yelda Özkoçak’ın
editörlüğünü yaptığı Türlerle Türk Sineması adlı kitabında yayımlanan makalesinden kısaltılarak alınmıştır.
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okulu, Grierson'un öncülüğünde toplumsal sorunları ele almış, Naziler belgesel sinemayla
nasyonal sosyalizmin propagandasını yapmıştır.
Sinema tarihine bakıldığında belgesel filmin de kurmaca film gibi kendi
hareketleri ve akımlarının olduğu görülür. Bunların arasına Dziga Vertov, Esther Şub,
Viktor Turin ve 1920’lerde ve 1930’ların başlarında Sovyetler Birliği’nde çalışan diğer
yönetmenlerin belgesel işleri; filmlerinde modern Britanyalı yaşama taze, çıplak bakan
1950’lerin Britanya’sının Özgür Sineması ve 1960’ların Amerika’sında gözlemsel film yapan
yönetmenler sayılabilir (Nichols, 2001: 31).

4.1. Belgeselin Sonu
İstatistiki bir bilgi değil, ama gözleme dayalı bir bilgi olarak Türk izleyicisine
televizyonda en çok neyi izlediğini sorduğumuzda genelde aldığımız cevabın “belgesel”
olduğunu görmek mümkündür. Bunun sonrasında ne tür belgeseller izlediğini sorduğumuzda
alacağımız cevap ise genellikle “hayvan belgeselleri” olacaktır. Oysa televizyon reytinglerine
baktığımızda televizyon dizileri hep zirvededir. Belgesellerin ise tematik kanallar dışında
zaten pek yayınlanan bir içerik olmadığı görülür.
Haber televizyonları ise genellikle içyapım olarak veya düzenli çalıştıkları bir
iki yapım şirketinden belgesel dizi içeriği sağlamaktadır. Bu önemli ve belgesel yapımlar adına
avantajlı bir durum olsa da genellikle bu televizyonlarda bağımsız yerli belgesellere az yer
verilmekte; yabancı yapımların daha çok tercih edildiği görülmektedir.
Başat haber televizyonlarında yer bulamayan birçok yerli belgesel film, zaten
genel maksatlı yayın yapan televizyonlarda da ne yazık ki kendine pek yer bulamamaktadır.
Bazı genel maksatlı yayın yapan televizyon kanalları uluslararası film ve televizyon içeriği
marketlerinden toplu olarak uygun fiyata aldıkları belgesel filmleri pazar günü veya gece geç
saatlerde yayınlarını doldurmak için kullandıkları görülmektedir. Bu belgesellerin birçoğu halk
arasında “hayvan belgeseli” olarak adlandırılan doğa belgeselleri olmaktadır.
Her şeye rağmen Türk televizyon kanallarında araştırma düzeyi yüksek, kaliteli
televizyon belgesel programları yayınlanmaktadır. Öte yandan gezi belgeseli niteliği olan
televizyon programları da bulunmaktadır. Bir de sunucuların şehir şehir dolaşarak yemek
yedikleri, halkla havadan sudan sohbetler ettikleri, ziyaret ettikleri köyün şivesiyle
konuşmaya çalıştıkları, esprili, “gırgır” ve “şamatalı” hatta ideal magazin programları
denilebilecek kalitede programlar da belgesel olarak adlandırılmaktadır. Kısacası belgeselin
tanımı konusunda televizyon kanalları ve izleyicilerin kafasının oldukça karışık olduğu
görülmektedir.
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Türkiye’de belgesel filmlerin gösterim mecrası çoğunlukla yurtiçi ve
yurtdışındaki belgesel film festivalleri olmaktadır. Ulusal büyük film festivallerinin
birçoğunda belgesel dalı bulunmakta ancak bu dal genellikle uzun metraj kurmaca filmlerin
gölgesinde kalmaktadır.
Birçok festivalin kendine ait bir değerlendirme kriteri bulunmaktadır. Her
festival jürisinin değerlendirmesi de elbette birbirinin aynı olamaz. Bazen de bir film her film
festivalinde ödüle layık görülür. Ama ilginç şudur ki; bir filmin ödül veya derece almasının
nedeninin jürinin yazılı olmayan açıklama ve yorumlarında “yüreğe dokunan bir film”
olduğunun çoğu kez duyulmasıdır. Acaba belgeselin amacı “yüreğe dokunması” mıdır?
Bir belgesel film yapmak için Türkiye’de sponsor bulmak oldukça zor bir olaydır.
Zira yapımcı veya yönetmen bir sponsor adayına başvurduğunda çeşitli “hoş” sorularla ve
yanıtlarla karşılaşmaktadır. Eğer sponsor adayı kurumsallığını pek tamamlayabilmiş değilse
ve belgesel film teriminin ne ifade ettiği konusunda bir fikri yoksa: “Filmde hangi artistler
oynayacak?” diye sorabilmektedir. Belgesel filmin ne olup, ne olmadığı konusunda bu adayı
bilgilendirdikten sonra, “evet televizyonda izliyoruz o aslanlar ceylanı nasıl da yiyor. Onlar
nasıl çekiliyor?” Yorum ve sorusunun hemen ardından “dizi çekin, şöyle şarkılı türkülü eğlence
programı çekin” gibi tavsiyelere hazır olunmalıdır. Böyle bir sponsorluk görüşmesinin finalinde
sponsor adayının cevabı muhtemelen şöyle olabilir: “Dizi çekseydiniz, veya ünlü şarkıcılardan
birinin sunduğu bir program olsaydı destek olurduk.” Arkasından çok kurumsal (!) bir söz
gelmesi de mümkündür: “biz prensip olarak dizilere destek veriyoruz.” Öte yandan bazı sponsor
adayları da belgesel filmlere tanıtım filmi gibi bakmaktadır ve filmin konseptine müdahalede
bulunmaya pek heveslidirler.
Eğer görüşme yapılan sponsor adayı oldukça kurumsal ve belgesel filmin ne
demek olduğuna hakimse yapımcı ve yönetmenin işi biraz önceki örneklere göre daha
kolaydır ve profesyonel bir görüşme yapma şansı vardır. Ancak burada çok önemli bir sorunla
da karşılaşılabilir. Henüz randevuyu alırken telefonda, yüksek ihtimalle söyleyeceği
kendilerinin zaten “…. Film Festivaline” her yıl sponsor oldukları ve sponsorluk bütçelerini
sadece bu festivale ayırdıklarıdır. Bazı sponsor adayı kuruluşlar ise yapılacak olan filmin
kendi firmalarının satış rakamlarını ne kadar etkileyeceğinin sayısal öngörüsünü
isteyebilirler. Yukarıdaki örnekler yaşanmış örneklerdir ve daha da çoğaltılabilir.
Türkiye’de belgesel film, Türk Sinema Tarihi içinde genellikle ikinci planda
kalmıştır. Manaki Kardeşler’in ilk filminden sonraki döneme bakıldığında belgesel sinema
yapımında ordunun etkin olduğu görülmektedir. İlk dönemlerde bazı özel yapım şirketleri
belgesel film alanına girmiş olsalar da yapımlar sınırlı kalmıştır. Belgesel sinema alanında
Türkiye’de en önemli sayılabilecek kurum, İstanbul Üniversitesi Film Merkezi olmuştur. İlk
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defa bir kurum belgesel çekmek amacıyla kurulmuş ve faaliyetin uzun süre devam ettirmiş,
birçok film çekmiştir. Ardından gelen kurumların ve hareketlerin birçoğunun da İstanbul
Üniversitesi Film Merkezi’nden ilham aldıkları görülür.
Türk Belgesel Sineması finansman bulmanın zorluğunu tarihi boyunca yaşamış
ve yaşamaktadır. Sansür ise hiç yakasını bırakmayan bir amansız hastalık gibidir. Her türlü
zorluğa ve sansüre karşın Türk Belgesel Sineması’nda 60’lar, 70’ler ve 80’lerde önemli
yapımlara imza atılmıştır. TRT de kamu hizmeti göreviyle tek kanallı yıllarda ve sonrasında
belgesel film üretimini sağlamaktadır. 90’lardan başlayarak özel televizyon kanallarında
yayınlanan bazı belgeseller popülerleşmiştir ve bu da izleyiciye belgesel film izleme pratiği
kazandırmada önemli sayılmalıdır. 2000’li yıllarda ise sinema salonlarında gösterime giren
belgesel filmlerin olmasının, izleyiciye belgesel filmi festivaller dışında sinema salonlarında
izleme pratiği kazandırması açısından etkili olduğu söylenebilir.
Türkiye’de belgesel filmlerin genel maksatlı yayın yapan televizyon kanallarında
gösterimi pek mümkün görünmemekle beraber, haber kanalları yabancı belgesel filmlerden
arda kalan zamanda sınırlı da olsa yerli belgesel filmlere yer vermektedir. 2006 yılında ilk
defa bir özel televizyon kanalı, İZ TV’nin yerli belgesel filmler ve programlar yayınlamaya
başlaması, festivaller dışında belgesel filmler için yeni bir mecra açılması Türk Belgesel
Sineması açısından bir kazanç olmuştur. TRT’nin TRT Belgesel kanalından tematik yayın
yapmasının yanında diğer kanallarından TRT Türk kanalı da gün boyu kısa, bilgilendirici,
çeşitli animasyonlarla desteklenmiş, ilgi çekici belgesel programlar ve belgesel filmler
yayınlamaktadır. TRT Avaz kanalı ise yayın yaptığı Balkanlardan Orta Asya’ya kadar uzanan
coğrafyayla ilgili belgesel filmlere yer vermektedir.
Tarihi boyunca çeşitli zorluklar, tuhaf sansürler, finans ve gösterim mecrası
sıkıntısı yaşasa da Osmanlı’nın Manastır Vilayeti’nde 1905’te doğan Türk Belgesel Sineması
yüzyıldan fazla bir süredir gerçeğin peşinde onu belgelemektedir.
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5. BÖLÜM: CANLANDIRMA SİNEMASI
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5.1. CANLANDIRMA KAVRAMINA GIRIŞ*
“Bu dünya silah tüccarlarına kalacak çünkü herkes birbirini öldürmekle meşgul.
Bu hayatta kalmanın sırrıdır: Asla savaşa girme… Özellikle kendinle.”
Lord of War

Devingen nesnelerin, örneğin koşan bir insanın, uçan bir kelebeğin, hareket eden
bir hayvanın ardı ardına çekilmiş görüntüleri gözümüzün önünden hızla geçirilince gözümüz
bunları bir göz yanılgısıyla hareket ediyormuş gibi algılamaktadır. İnsanın yapısından ve
algılama biçimden ortaya çıkan bu göz yanılgısı sinemanın ve canlandırma alanının gelişimine
katkıda bulunacak tekniklerin yaratılmasına kaynak oluşturmuştur.
“Sinemanın temelinde yer alan, görüntünün retinada iz bırakma olgusu çok
eskiden beri biliniyordu. Görüntünün sürekliliğine, İ.S.130 yıllarında İskenderiye okulundan
Yunanlı astronom ve filozof Ptolemaios, gece gözlemlerinde meşaleleri izlerken tanık olmuş
ve yazılarında yer vermiştir.” (Hünerli, 2000: 17)
Hareketli görüntünün algılanabilmesi için görüntünün devamlılığı ilkesi
gereklidir. 1824'de Mark Roget gözün, görebildiği birçok nesneyi geçici bir şekilde hafızada
tuttuğu ilkesini ileri sürmüştür. Böylece göz, ard arda gelen görüntüleri birbirine bağlayarak
kesintisiz bir hareket hissi verebiliyordu. Bu ilke tüm film teknolojisi için çıkış noktası
olmuştur. Sonrasında Roget'in ilkesine dayanan pek çok aygıt tasarlanmıştır. Teknik alandaki
yenilikler sinema alanın gelişimine olduğu kadar canlandırma alanına da katkıda bulunmuştur.
Burada algı kavramına da değinecek olursak: algıyı, duyumlarımızı yorumlama
onları anlamlı hale getirme süreci olarak tanımlayabiliriz. Algının oluşması için aldığımız
duyusal mesajların anlamı özümsenmelidir. (Kamış, 1999: 3)
Teknolojik gelişmelere paralel biçimde hızla gelişme gösteren canlandırma
alanına ilişkin birçok tanımlama yapılmıştır. Canlandırma kavramını açıklayan bu tanımların
ortak noktası; hareketsiz nesnelere hareket duygusu kazandırma işlevidir. Farklı biçimlerde de
olsa tüm bu tanımlar canlandırma alanının temel özellikleridir.

* Bu bölüm Dr. Öğr. Üyesi Yüksel Balaban’ın “Üç Boyutlu Bilgisayar Grafiklerinin Sinema Filmleri İçinde
Kullanımı: Mumya Küçük Kardeşim ve Matrix İncelemesi” başlıklı yüksek lisans tezinden derlenmiştir.
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Canlandırma filmlerini görsel ve işitsel algılarımızla algılarken normal durumda
en büyük ağılığın görsel algıda bulunduğu bilinmektedir. (Clifford, 1993, 265)
Canlandırma kavramı için Nijat Özön'ün (1981: 49) yaptığı tanımlama ise
şöyledir: “Tek tek resimleri veya hareketsiz nesneleri, gösterim sırasında hareket duygusu
verebilecek biçimde düzenleme ve filme aktarma işi.” Bu tanımda; üzerinde durulan konu
devinimsiz nesnelere devinim kazandırma özelliğidir. Bu canlandırmanın en çok öne çıkan
özelliğidir.
Canlandırma sineması kimi yapıtlarda; animasyon ya da çizgi film biçiminde
adlandırılmaktadır. Durağan nesnelerin ya da resimlerin hareket duygusu yaratacak biçimde
düzenlenip filme alınmasıyla gerçekleşen bu olgu gözün retina tabakasının bir özelliğine
dayanmaktadır. Belli bir hızın üstünde saniyede gözlerimizin önünden geçen resimler, göz
tarafından tek ve devam eden bir hareket olarak algılanmaktadır. Gözün bu özelliğinden yola
çıkan canlandırma sineması yapımcıları, bir devinimi parçalara ayırdıktan sonra her bir
devinimi ayrı ayrı elle çizip hazırlamaktadırlar. Kamerayla ard arda saptanan bu resimler, hızla
gösterildiğinde izleyende devingen bir görüntü izlenimi yaratır. (Canlandırma Sineması, 1990)
Ana Britaninca'da ise canlandırma kısaca; “Resim ya da nesnelerin, hareketli
ya da canlı oldukları yanılsamasını uyandıracak biçimde düzenlenmesi işidir" biçiminde
tanımlanmıştır.” (Canlandırma, 2004)
Yakın bir zamana kadar yalnızca sinema alanının bir etkinliği olan animasyonun
dilimizdeki karşılığının canlandırma olduğunu vurgulayan İlhami Kul, teknik açıdan ele
aldığında canlandırmanın, devingen görüntü anlamına geldiğini ifade etmiştir. Teknik
alandaki ilerlemenin canlandırmaya getirdiği kolaylıklar üzerinde duran Kul, çağımızda
pazardaki birçok ürünün, masaüstü kişisel bilgisayarda canlandırma yapmaya olanak
sağladığını da aktarmıştır ve canlandırmanın elle çizilmeyen, özel donanım yardımıyla
bilgisayar ortamına aktarılmış olan durağan resimler olduğunu da vurgulamıştır. (Kul, 2000:
67)
Canlandırmaya ilişkin yapılan bir diğer ansiklopedik tanımlama da; bir hareketin
art arda gelen evrelerini çözümleyen resimlerin tek tek filme alınmasıyla gerçekleştirilen film
olduğu üzerinde durulmaktadır.
Canlı resim sözcüğü, “resim”, “karikatür” anlamına gelen İngilizce “cartoon"
teriminden türemiştir. Bu teknikle çevrilen filmler, daha önce bir film kuşağı üzerine birer
fotoğraf gibi baskısı yapılan bir dizi resimden oluşur. Bu kuşak perdeye yansıtıldığında,
üzerindeki resimler de canlanır, hareketlilik kazanır. Kuşkusuz bu bir yapay canlandırmadır.
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Hareket ister canlandırma sinemasında, isterse gerçek oyuncularla yapılan filmde olsun,
gerçekte insan gözünün bir kusurundan ileri gelir. Perdedeki görüntü, ortadan kaybolduktan
sonrada saniyenin askatları içinde gözün ağ tabakası içinde duraklaşır, optik bir olayla
kendisinden sonraki resme, görüntüye bağlanır. Bu durum, tüm filmi oluşturan bütün
resimler ve görüntüler için sürüp gider. (Canlandırma Sineması, 1975)
Canlandırmanın temelinde elle çizilmiş, bilgisayarda oluşturulmuş veya tek tek
fotoğrafı çekilmiş görüntülerin art arda gelerek hareket hissi uyandırması ilkesi
bulunmaktadır. Bu görüntülerdeki karelerin sayısı değişebilmektedir. Çizgi animasyonda
saniyede 12-13 karede geçmektedir. Ancak çizgi animasyonda hareketlerin daha yumuşak ve
geçişlerin daha ayrıntılı, ayırt edilebilir olması için kare sayısı arttırılabilir. Bu sayı 24-25 kareyi
bulabilir. Sinemadaysa saniyede geçen kare sayısı 24'tür. Sinema görüntüsünün oluşabilmesi
için görüntülerin bir kamerayla çekilmiş olması gerekmektedir. Ancak animasyonun
oluşması için böyle bir gereklilik yoktur.
Bir defterin ya da kitabın köşesine çizilen aynı nesnenin farklı durumlarını
gösteren resimler, sayfalar arka arkaya çevrildiği zaman hareketli görüntüymüş gibi algılanır.
Flip book denilen bu yöntem canlandırmanın en basit biçimlerinden biridir. Sinemada kareler
gerçek nesnelerin film üzerine doğrudan kaydedilmesi ile oluşur. Sinemanın anlatısında
hareketin
görülür
olmasını sağlayan çerçeveler dizisi çeşitli yöntemlerle
gerçekleştirilmektedir.
Yöntemlerin çeşitliliği de farklı ortamların oluşumunu sağlar. Canlandırmada;
kareler önce elle çizilerek hazırlanmaktadır. Bu kareler sonrasında film ortamına
aktarılmaktadır. Film sözcüğü genellikle sinema filmi düşüncesini uyandırmaktadır.
Canlandırma; film alanının dışında bir alanmış gibi görülmektedir. Oysa film sözcüğüyle
kastedilen sinema filmleri olabileceği gibi canlandırma filmleri de olabilmektedir.
Canlandırma ortamında genellikle cansız nesneler üzerine bir egemenlik kurma durumu söz
konusudur. Canlandırma filmlerinde, nesneler çizgiyle canlandırılarak ya da stop motion
canlandırmada olduğu gibi küçük hareketlerle cansız varlıkların canlandırılması biçimde yaşam
bulmaktadırlar. Bu yöntemlerin yanı sıra üç boyutlu animasyonda olduğu gibi önce story
boardları çizilip ardından üç boyutlu bilgisayar programları aracılığıyla modellikten sonra
bilgisayar ortamında da canlandırılmaktadırlar.
Çizgi film, canlandırma ve animasyon sözcükleri birbirlerine yakın kavramları
çağrıştırmaktadır. Bu nedenle kimi durumlarda birbirlerinin yerine kullanılmaktadırlar. Ancak
aralarında kimi ayrımlar bulunmaktadır. Çizgi film, canlandırma sinemasının yalnızca iki
boyutla oluşturulan bölümünü içermektedir. Hedef kitlesiniyse genellikle çocuklar
oluşturmaktadır. Çizgi film denilince, iki boyuta dayanan, elle çizim yapılarak oluşturulan film
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kavramı akla gelmektedir. Çizgi filmin hedef kitlesi her zaman için çocuklar değildir. Kimi
zaman yetişkinler de bu kitlenin içine girebilmektedir. Çünkü çizgi filmlerin içerdiği iletiler
sürekli çocukları hedef almaz. Yetişkinleri de hedef alabilmektedir. Bu nedenle çizgi filmin
yalnızca çocuklar için olduğunu düşünmemek gerekmektedir. Özellikle günümüzde yapılan
filmler ele alındığında hedef kitlenin içine çocuklarla birlikte yetişkinlerin de girdiği
gözlenmektedir.
Canlandırma sineması, animasyon sinemasına karşılık olarak kullanılsa da başka
anlamları da içermektedir. Televizyon haberlerinde ya da belgesellerde anlaşılması zor olan ya
da izleyicinin olayın nasıl geçtiğini, nasıl oluştuğunu anlamasına yardımcı olmak için bazı
sahnelerin yeniden oyuncu kullanılarak gerçekleştirilmesi için de canlandırma kavramı
kullanılmaktadır. (Samancı, 2004: XII)

5.1. Canlandırmaya İlişkin İlk Örnekler
Canlandırmanın ortaya çıkışını ve gelişimini anlayabilmek için görsel imgelerin
değişik ortamlarda yaratılışını incelemek gerekir. Bundan 3000 yıl önce yaşayan insanlar
avlarını ve avlanma denemeleri anlatmak için yaşadığı mağaraların duvarlarına, hayvan
resimleri çizmişlerdir. Bir takım leke ve çizgilerden oluşan ve sanatın görsel açıdan yeterli
görmediği bu çalışmalarda hayvanın devinimlerinin anlatmak istendiği yapıtlarından
anlaşılmaktadır. Altamira mağarasının duvarlarında görülen resimlerde koşan bir yaban
domuzunun görüntüsü için toplam sekiz ayak çizilmiştir. Bu çizimlerin amacı domuzun
devinimlerini gösterebilmektir. Yine Fransa'da Lascaux Mağarasında ren geyikleri ve atların
devinimleri, birbirine karışmış gibi görülen ayak ve bacak çizimleriyle gösterilmeye
çalışılmıştır. (Hünerli, 2000: 16-17)
Yine Eski Mısır'da bir papirüs üstüne çizimlerde canlandırma tarihinin ilk
örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. MÖ 1600'de Tanrıça İsis için Mısır firavunu II.
Ramses tarafından yaptırılan tapınağın 110 kolonunda tanrıçanın farklı pozisyonlarda
resimleri görülmektedir.
Böylece tapınağın yanından hızla geçen bir atlı tanrıçayı hareket ediyormuş gibi
algılanabilmektedir. (http://www.cizgifilmci.com/anasayfa/viewtopic.php?t=175)
İran'ın Sistan-Belucistan Eyaleti'ndeki Gömülü Şehir'de, 2005 yılında bulunan
bir maşrapa, canlandırmanın tarih öncesine kadar uzandığının bir diğer kanıtıdır. Beş bin yıl
öncesine ait maşrapa üzerinde, sanatçı bir keçinin, yapraklarını yemek için bir ağaca
zıplamasını canlandırmaktadır. Tarih-öncesi uygarlıkların en önemli örneklerini barındıran
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Gömülü Şehir'de, keçi ve balık gibi çok sayıda canlı ile ilgili benzer canlandırmalar da
bulunmaktadır.

5.2. Canlandırmanın Doğuşu
Türk Dil Kurumu’na göre tek tek resimleri veya hareketsiz cisimleri gösterim
sırasında hareket duygusu verebilecek bir biçimde düzenleme ve filme aktarma işine
“Animasyon” (Canlandırma), bu teknikle hazırlanmış filmlere de “canlandırma filmi”
denmektedir (http://www.tdk.gov.tr/). Durağan olanı yaşamla doldurma sanatı olarak da
tanımlanan canlandırma sanatı, bu bağlamda cansız olan her şeyin canlı gibi görünmesini de
sağlamaktadır (Ilgaz, 1997:10, Seldes, 1979:602).
Bu ifadelerden yola çıkılarak, durağan bir nesne ya da fotoğraf karesinin hareketli
ve/veya canlı olarak algılanabilmesi amacıyla görüntü karelerinin çeşitli teknik işlemlerden
geçirilerek ekranda/perde üzerinde belli bir hızda oynatılması canlandırmanın sinemasının
temelini oluşturmaktadır denebilir.
Birçok canlandırma sanatçısını etkileyen deneysel ve canlandırma sinemasının
en önemli isimlerinden olan Norman McLaren de hareket olgusu bağlamında, canlandırma
sineması için, kareler arasında (yer alan) görünmeyen aralıklar oluşturma sanatı yani
resimlenen/çizilen hareketin sanatı demektedir (aktaran Aydın, 1998: 28, Thema Larousse,
1993: 474). Bu açıdan görüntü kareleri normal hızda gösterildiğinde, durağan fotoğraf dizisi
ekranda/perde üzerinde doğal ve sürekli bir hareket yanılsamasına dönüşmektedir (Halas ve
Manvell, 1968: 11 aktaran Buğdaylı, 2007).
Teknolojik ilerlemenin canlandırma sanatına getirdiği kolaylıklar üzerinde
duran Kul, çağımızda pazardaki bir çok ürünün, masaüstü kişisel bilgisayarda canlandırma
yapmaya olanak sağladığını da ifade ederken, artık canlandırmanın elle çizilmeyen, özel
donanım yardımıyla bilgisayar ortamına aktarılmış olan durağan resimler olduğunu da
vurgulamıştır (Kul, 1995: 67). Tüm bu unsurlar birlikte ele alındığında canlandırma filmleri
bir senaryo çerçevesinde sanatçının yaratımdaki yeteneğini doğrultusunda, zaman, hareket,
karakter ve arka planın uyumlu bir biçimde izleyiciye sunulmasıyla ortaya çıkmaktadır (Kinsey,
1973:9-17 aktaran Buğdaylı, 2007, Hünerli, 2005).
Canlandırma sineması bağlamında ilk denemeler, Athanasius Kircher’in 1646’da
geliştirdiği “Magic Lantern” (Büyülü Fener) aygıtı ile yatay bir şerit üzerine çizilmiş
resimlerin, karanlık bir odada ışık kaynağından (güneş ya da mum) duvara yansıtılmasıyla
başlamış, farklı kişiler tarafından bulunan alet ve yöntemlerle de ilerlemeler kaydedilmiştir.
Canlandırma sineması için en önemli adım ise Fransız Emile Reynaud tarafından 1877'de 39

Fenakistiskop’un gelişmiş bir türü olan ve bisküvi kutusu ve aynalardan oluşanPraxinoscope adlı aygıtın projeksiyon feneriyle güçlendirilmesiyle atılmıştır. Bu aygıtta bir
kâğıt şeridine elle boyanmış 12 resimden oluşan sahneler oynatılmıştır ve bu alet Görüntü
Tiyatrosu adı ile anılmıştır. Bu çalışmanın ardından resim resim görüntüleme yani tek kare
yöntemini (Flaş Skeç) ilk kez kullanan J. Stuart Blackton’ın tahta üstüne tebeşirle yaptığı
çizimlerden oluşan Humorous of Funny Faces (Komik Yüzlerin Güldürüsü, 1906) filmi ilk
canlandırma filmi kabul edilmiştir. Ancak birçok sinema tarihçisi için ilk canlandırma filmi
Emile Cohl'e aittir. Fantasmagorie (1908) isimli canlandırma filminde Cohl, çalışmasını
mürekkeple kağıt üzerine çizdikten sonra kareleri fotoğraflayarak göstermiştir (Madsen,
1969:7 aktaran Demiriz, 2008, Kinsey, 1973: 10 aktaran
Buğdaylı, 2007, Bendazzi, 1994:4, Samancı, 2004:6, Hünerli, 2005:6-8, Ceram,
2007:167). 1908-1918 yıları arasında çoğunluğu Amerika'da olan 400 civarında canlandırma
filmi gerçekleştirilmiştir. İlk sesli canlandırma filmi ise 1928 yılında İstimbot
Willie/Steamboat Willie, ilk renkli canlandırma da 1932 yılında gerçekleştirilen Saçma
Senfoni/Silly Symphony, Ağaçlar ve Çiçekler/Flowers&Tree adlı çalışmalardır.
Canlandırmayı ticari olarak değerlendirerek yaygınlaşmasını sağlayan ilk uzun metrajlı
canlandırma Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler/Snow White And The Seven Dwarfs 1937
yılında Disney Stüdyolarında gerçekleştirilmiştir (Güler, 1989:173-174).

5.3. Canlandırma Teknikleri
1910’lu yıllardan sonra endüstrileşmeye başlayan canlandırma sineması
biçimsel yapısı ile diğer film türlerinden ayrılmıştır. Kendine has nitelikleri ile özgün bir
tür olarak gelişim göstermiş, teknolojinin getirdiği yenilikler sayesinde kendi içinde çeşitli
canlandırma tekniklerini de doğmuştur.
İlk yıllarından itibaren asetat üzerine yapılan çizimlerden üç boyutlu bilgisayarlı
modellemeye kadar pek çok teknik bu tür içinde kullanılmıştır. Özellikle bilgisayar
teknolojisinin kullanılmasıyla birlikte sınırsız denebilecek bir yaratıcılığa sahip olunmuştur.
Bu bağlamda Manovich, sinema kavramının temelinde yatan gerçeğin sayısal ortamda yeniden
yaratılmasıyla canlandırma sinemasında farklı bir nitelik kazandığını dile getirmiştir
(http://jupiter.ucsd.edu/- manovich/test/digital-cinema.html).
Bu alanda çalışan sinemacılar kendi tarzlarının yanı sıra yarattıkları
karakter/tiplerle bilinirlik kazanmışlar ve bu çalışmaları sırasında çeşitli tekniklerden
faydalanmışlardır. Stüdyo sisteminin gelişmesiyle birlikte de bu tür filmlerin yaratımında
yeni özellikler ve teknikler geliştirilmiştir.
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Kullanılan materyallere bağlı olarak gelişen bu teknikler; Düz Animasyon
(yassı-fIat) ve Plastik/Obje ve Kukla Animasyon olarak iki ana başlıkta toplanmaktadır.
Düz Animasyon olarak adlandırılan teknikte, iki boyutlu bir yüzeyde çalışma
gerçekleştirilmektedir. Seluloid,
cut-out/kesme-çıkarma, collage/karma, bilgisayarlı
canlandırma gibi türleri içermektedir. Bu tekniğin en iyi örneği çizgi film/cartoon' dir.
Plastik/obje ve Kukla Animasyon, gölge, kukla, nesne ve sayısal canlandırma tekniklerini
içermektedir. Gölge (Silhouette) Animasyon tekniğinde siyah karton veya metal
levhalardan yapılmış olan kuklaların gölgeleri hareket ettirilmektedir. Kukla (Puppet)
Animasyon’da tiplemeler kukla olarak hazırlanmaktadır. Nesne (Object) Animasyon ise üç
boyutlu bir tekniktir. Bu teknikte çevrede var olan üç boyutlu her şey malzeme olarak
kullanılabilir Sayısal Canlandırma ise günümüzün en önemli canlandırma tekniğidir (Aygenç,
1990:28, Aydın, 1998:29).
Paul Rotha Ülke Sinemaları (1998) adlı kitabında canlandırma tekniklerini; çizgi
canlandırma, duraklı çekim (stop motion), 3 boyutlu bilgisayar canlandırma ve deneysel
canlandırma olmak üzere dört ana bölümde sınıflandırmıştır.
Son yıllarda canlandırma filmi yapırken tercih edilen tüm teknikleri sıralayacak
olursak bunların başında öncelikle Geleneksel 2B Canladırma (Cel) gelmektedir. Hareketin
kâğıt üzerine kare kare çizilerek şeffaf asetatlara aktarıldığı bu teknikte çizimler ve
renklendirmeler günümüz teknolojisinde bilgisayarlarda yapılmaktadır. Tamamen bilgisayar
ortamında 3B koordinat sistemi ile hareketlerin oluşturulması tekniğine ise 3B Canlandırma
adı verilmektedir. Karedeki her parçanın ayrı ayrı hareket ettirilmesi tekniğine de KesmeÇıkarma (Cut-out) adı verilmektedir. Duraklı Çekim (stop motion) tekniğinde hareket
ettirilmek istenen nesnenin her karede ufak değişikliklerle arka arkaya fotoğraflanmaktadır.
Canlandırma sinemasında ilk yıllardan bu yana sıkça tercih edilen Hareket Takibi
(Rotoskop) tekniğinde gerçek aktörlerin görüntüsünün üzerine çizim yapılmaktadır. Yine
gerçek aktörlerin kullanılmasıyla iskelet sistemi üzerindeki belirli noktalara yerleştirilen
sensörlerle hareketlerin 3 boyutlu iskelet sistemine aktarılmasına Hareket Yakalama (Motion
Capture) denmektedir. Maskeleyerek Boyama (matte painting) tekniği ise herşeyin gerçekmiş
gibi çizilip, renklendirilmesi ve boyut katılarak yansıtılması yani fotoğraf gibi boyanmasını
ifade etmektedir (Nowell, 2003:99, Wells, 2005:134-139, http://tr.wikipedia.org/wiki/,
http://www.animasyongastesi.com/).
1910 yılında yapılan Lacanus Cervus, stop-motion tekniği ile gerçekleştirilen ilk
filmdir. Bu film aynı zamanda ilk 3 boyutlu (kukla ya da hamur kullanılarak gerçekleştirilen)
canlandırma filmidir (Bendazzi, 1994:35-36, Lord ve Sibley 1998:27). Bu tekniklerle
yaratılan karakterler ve yapımlardan en bilinenleri; Pat Sulliva ve Otto Mesmer tarafından
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gerçekleştirilen Kedi Felix (Felix the Cat -1920), Paul Terry’nin Ezop Masalları (Aesop
Fables), Walter Lantz’in Ağaçkakan Woody (Woody Woodpecker), Fleischer Kardeşlerin
yarattığı Temel Reis (Popeye) ve Betty Boop’dur (Lord ve Sibley 1998:23). 1928’de Disney
ilk sesli canlandırma çalışmasında dünyaca bilinen ilk kahramanlardan olan Mickey Mouse’u
yaratmıştır. Bu karakterin başarısından sonra Tom ve Jerry (Tom&Jerry-1940), tüm
karakterlerin hayvanlardan oluştuğu Bambi (1942), Mister Magoo (1948), Taş Devri (The
Flinstons), Daffy Duck, Bugs Bunny, Droopy, Sylvester and Tweety, Speedy Gonzales
(1953), Pembe Panter (1963), Ten Ten ve Red Kit izleyici ile buluşmuştur. Disney, Renkli
Mucizeler (The Three Caballeros-1944) adlı çalışmasıyla da canlandırma kahramanlarını
gerçek insanların arasına sokmuştur.
Anime olarak adlandırılan ve 1970’li yıllarda başlayan Japon canlandırma
filmlerindeki manga tüm dünyada beğeni görmüştür. İlk renkli anime sinema filmi olan
1958 yapımı The White Snake Enchantress Venedik, Meksika ve Berlin festivallerinde
ödüller
kazanmıştır
(http://www.anime.gen.tr/yazi.php?id=44,
http://www.mybilgi.net/mizah/anime- manga/anime-manga-nedir.html). İlk kez 1987 yılında
kısa gösteriler olarak The Tracey Ullman Show'da yayınlanan Simpsonlar ise 25 Primetime
Emmy Ödülü, 26 Annie Ödülü ve bir Peabody Ödülü dahil olmak üzere bir çok ödül kazanmış
ve çalışmanın sinema filmi 2007 yılında gösterime girmiştir. Belçika’lı Pierre Culliford da
kendine özgü, masallara dayanan bir biçime doğru yönelmiş ve küçük mavi yaratıklar olan
Şirinler’i
yaratmıştır.
(http://tr.wikipedia.org/wiki/Simpsonlar,
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eirinler). Her iki çalışma da tüm dünyada beğeni
kazanmıştır.
Tim Burton'un üç yılda tamamladığı The Nightmare Before Christmas (1993);
tüm dünyaya dağıtımı yapılan ilk uzun metrajlı duraklı çekim (stop motion) canlandırma
filmidir (http://www.enwikipedia.org/wiki/stop_motion). Pixar ve Disney'in ortak yapımı
olan Oyuncak Hikayesi (Toy Story-1995) ilk uzun metrajlı 3 boyutlu canlandırma filmidir.
Film bebek Billy karakteri ile gerçek insan niteliklerine sahip ilk bilgisayar karakteri
olarak nitelendirilerek Oscar kazanmıştır. En fazla bilgisayar animasyonu ve özel efekt
kullanılan film ise 2000’e yakın bilgisayar efekti ile George Lucas'ın yönetmenliğini yaptığı
Yıldız Savaşları: Gizli Tehlike 1 (Star Wars Epizode 1- 1999) filmidir (Balaban, 2007).
İngiltere, Fransa, Belçika, İtalya, Almanya, Eski Doğu Bloğu Ülkeleri, Çek ve
Slovak Cumhuriyetleri, Polonya, Macaristan, Yugoslavya, Eski Sovyetler Birliği, Uzakdoğu
Ülkeleri, Çin ve Japonya’da canladırma sineması adına çeşitli üretimlerde bulunulmuştur.
Bu ülkeler, kendi kültürlerinin geleneksel ve mitolojik ürünlerini bu yolla pazarlamaya çalışmış
ve birçoğu da oldukça başarılı olmuştur. Bu bağlamda canlandırma sinemasının devlet
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desteği ile endüstrileşerek, özgün ve bağımsız ürünler ortaya koymasına yol açılmıştır. Bu
ülkeler kendi kültürünü oluşturmak ve geliştirmek düşüncesiyle sanatçılarını da bu
doğrultuda desteklemektedirler.
Atan’ın da değindiği gibi canlandırma filmlerinin yapımı çok masraflı olmasına
karşın pek çok ülkede hızla yayıldığı ve geliştiği görülmüştür (2004: 1017). Stüdyolar
arasındaki rekabet arttıkça teknolojiye ve teknik alt yapıya yatırım artmış ve dolayısıyla
canlandırma teknolojisi son yıllarda çok hızlı bir gelişme göstermiştir (Çeliktuğ, 2007: 71).
5.3.1. Çizgi Film
Çizgi canlandırma da bütün kareler teker teker çizilir. Daha sonra bu çizilen
kareler filme aktarılır. Ünlü Walt Disney filmleri hep bu teknikle hazırlanmıştır. "Heidi",
"Arı Maya", "Makro" gibi filmler bu teknikle hazırlanmış filmlerdir. Bu teknik, yapımcıya
çok geniş olanaklar sunmaktadır. Ancak dikkatli planlama gerektiren, ayrıntılı güç uzun zaman
ve emek isteyen bir iştir. Bu tip filmler genellikle büyük stüdyolarda ve bir ekip ile hazırlanır.
(İnanç, 1981: 42)
Çizgi canlandırma için öncelikle ışıklı masaya gereksinim vardır. Çizimler bu masa
üzerine bir taraflarından pimlere göre delinmiş kağıtlar üzerinde yapılmaktadır. Çizim
yapılmadan önce hikayenin sotoryboard'ı hazırlanır. Storyboard'a çizim planlaması diye de
adlandırılabilir. Bu çalışma bir çeşit çizgi roman gibidir. Öykünün kısa bir özeti
niteliğindedir. Öyküde geçecek olayları, belli başlı tipleri belirler. Çizim yapılmadan önce
hareketlerin temelinde çizim planlaması olması gerekmektedir. Storyboard, karakter ve
senaryoya göre planlanmış, hareketi destekleyen konuşma ve seslerle analiz edilmiş,
devamlılığı planlanmış mimik ve hareketlerle detaylandırılmış, sözcük sözcük çizime ve
dublaja uyumu denetlenmiş, gereğinden fazla anlam yüklendirilen kavram zorlamalarından
arındırılmış, sanatın gücüne ve masumiyetine saygılı senaryoları, kare kare analiz edilmiş
diyalog, müzik ve ses efekt analiz kartlarını, amaçlanan duygu ortamı için zamanlaması
yapılmış grafik tablolarını içermektedir. (Dedeal, 1999: 71)
Çizimler yapılırken önce baş canlandırmacı tarafından ana kareler çizilir,
ardından da onun yardımcıları ya da ara çizimleri yapan canlandırmacılar tarafından ara kareler
ana karelere göre oluşturulmaktadır.
Çizgi filmde arka planlar önceden hazırlanır. Bunların üzerinden olayların akışı
çizilir. Çizimler daha sonradan kameraya alınarak birleştirilir. Çizgi filmin çalışma ilkesi
saniyede 24 kare hesabına göre yapılmaktadır. Ancak saniyede ortalama 12-13 kare
çizilmektedir. Günümüzde yapılan çizgi filmlerin renklendirilmesi, ve tekrar eden sahnelerin
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yapılması bilgisayar tarafından yapılmaktadır. Bu da hem zaman hem de bütçe açısından
tasarruf sağlamaktadır.
5.3.2. Kukla Filmi
Kukla canlandırma da yaygın olarak kullanılan canlandırma yöntemlerinden
biridir. Birçok ülkede kukla canlandırma yapılmakla birlikte bu alanda ilk akla gelen ülkeler
Doğu Avrupa ülkeleridir. Doğu Avrupa ülkeleri kukla tiyatrosundan yararlanarak bu alanda
artistik ve teknik açıdan üst düzeylere ulaşmışlardır. Dünyada kukla canlandırma alanındaki
en tanınmış sanatçı ise, Çek Jiri Trnka'dır. Trnka konularını genellikle ülkesinin
folklorundan, efsanelerinden almıştır. Trnka bugün hayatta değildir. Ancak kurduğu stüdyo
aynı çizgide çalışmalar üretmeye devam etmektedir. (İnanç, 1981: 44)
Kukla ustalık ve sabır gerektiren bir iştir. Yapılan kuklalar ayakta durabilmeli ve
oynatılarak filme alınabilmelidirler. Kukla canlandırma da her çekim için karakterler kare
kare hareket ettirilirler ve yapılan her hareket sonrasında kuklalar filme alınırlar. Kuklaların
verilen pozu gerçekleştirmeleri ve istenilen hareketi yapmaları için, hareketlerinde
devamlılığı sağlamaları için oynak eklemlere sahiptirler. Kuklalar tahtadan yapılırlar ya da
üstü kapalı, giydirilmiş tel ya da metal bir iskeletten oluşmuşlardır. Kukla örneklerinden
en çok bilinenlerinden biri "Muppet Show"dur.
Ayrıca kuklalar bir metal iskeletin kalıp içine konulup üstüne kauçuk ya da
plastik dökülmesiyle de yapılabilmektedir. Bunlar daha sonradan rötuş yapılarak
giydirilirler. Gereksinimler doğrultusunda oynak kısımlar yapılmaktadır. Farklı yüz ifadeleri,
elin değişik hareketleri, dudak hareketleri gibi. Daha çok tahta, kil, plastik ya da tel gibi
malzemelerden yapılan kuklaların boyları ortalama 15 cm civarındadır. Kuklalar daha sonra
boyutlarına göre hazırlanan dekorlar içinde gerektiği zaman ışıklandırılarak kamerayla filme
alınmaktadırlar.
5.3.3. Nesne Canlandırma
Çok yaygın kullanılan bir teknik değildir. Genellikle kısa filmler için kullanılan
bir tekniktir. Uzun metrajlı filmler için çok tercih edilmez. Temel mantığı nesnelerin yerini
hareket ettirerek değiştirmeye dayanmaktadır. Onun için birçok nesne bu canlandırma türünün
malzemesi olabilmekte ve bu türde kullanılabilmektedir.
Bu canlandırma türünde kamera genellikle bir ayağa monte edilerek konunun
karşısına ya da tepesine yerleştirilir. Işıklandırma sert gölgeler vermeyecek biçimde ayarlanır
ve nesneler basit bir fon üstüne yerleştirilir. Nesnelerin yerleri her bir kaç karede değiştirilerek
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çekim sürdürülür. Deneyimli bir canlandırmacı olan Ishu Patel, bilgisayar kontrollü bir
kamera ile çok titiz bir çalışma sonucunda yarattığı "Beadgame" (Boncuk Oyunu)'da
malzeme olarak küçük beyaz boncuklar kullanmıştır. (İnanç, 1981: 45)
Bu tür canlandırmanın ilk örneklerinden biri Dziga Vertov'un, Film Kameralı
Adam" (Man With the Movie Camera) filminde üçayak üzerinde duran bir kameranın
yürüyerek çevresini izlediğini düşünmemizi sağlayan çekimdir.2 Kanadalı canlandırma
sanatçısı Norman McLaren'in de bu türde bir canlandırması vardır. McLaren yaptığı
canlandırmada insanı bir nesne gibi kullanmıştır. Sandalyeleri hareket ettirerek yaptığı bu
filmi adı Bir İskemlenin Öyküsü (A Chairy Tale)'dır.
5.3.4. Kesim ve Silüet Tekniği ile Canlandırma
Çizgi filme oranla daha kolay ve hızlı uygulana bir canlandırma türüdür. Ancak
çizgi canlandırmaya göre olanakları daha sınırlıdır. Bu canlandırma türünde karakterler
önce bir kâğıda, kumaşa, deriye ya da keçeye çizilir. Karakterler boyandıktan sonra bu
çizimlerden kesilirler. Bu genellikle kâğıda yapılan çizimler için geçerlidir.
Bu türde karakterler çekim masasındaki fona yerleştirilirler ve düzgün durması için
üstü camla kapatılır. Canlandırmacı, bunlara eliyle yeni yeni hareketler verir ve her küçük
hareket kare kare filme alınır. Eğer bir karaktere daha fazla hareket olanağı sağlanmak
istenirse, kafası, kolları, bacakları, bazı yüz ifadeleri gibi hareket edecek bölümleri ayrı ayrı
kesilir ve iple ya da metal bir tırnakla gövdeye tutturulur.1
South Park günümüzde bu teknikle yapılmaktadır. Bu teknikte ışık
kullanıldığında perde de oynatılan Karagöz-Hacivat tarzına oldukça yakın etkiler ortaya
çıkabilmektedir.
Silüet tekniğinde ise, çekimler cam bir masada alttan ışıklandırılarak
yapılmaktadır. Çekilen filmde bulunan her şey siyah ya da gri gölge olarak görülür. Bu
teknikle en başarılı örnekleri Alman canlandırmacı Lotte Reiniger vermiştir. Reiniger, 1926
yılında "Prens Ahmet'in Serüvenleri" (The Adventures of Prince Ahmed) filmini yapmıştır.
Bu teknikte ışık kullanıldığında perde de oynatılan Karagöz-Hacivat oldukça yakın etkiler
ortaya çıkabilmektedir.
5.3.5. Kum ve Cam Üstüne Boyama Tekniği
Kum ve Cam üzerine boyama tekniklerinin yaratıcısı Caroline Leaftır. Bu
yöntemle başarılı sonuçlar almak büyük bir sabır ve artistik yetenekler istemektedir. Temelde
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her iki yöntem de birbirine benzemektedir. Ancak farklılık kullanılan malzemede ortaya
çıkmaktadır. Birinde kum diğerinde ise, boya malzeme olarak kullanılmaktadır.
Her iki yöntemde de kamera bir buzlu camın ya da pleksiglas'ın üstüne hareketsiz
duracak bir biçimde yerleştirilir. Cam, ışık her tarafa yayılacak şekilde alttan aydınlatılır.
Kullanılacak madde camın üzerine konulur. Sahnede küçük değişiklikler yapıldıkça bir ya
da bir kaç kare film çekilir. Bu tekniğin zor yanı doğaçlamaya dayanmasıdır ve en küçük
bir hatada bütün sahnenin yeniden yapılmasını gerektirmesidir.
Kum'un malzeme olarak kullanıldığı teknikte, camın üstüne yayılan kum elle
veya sivri bir araçla yayılarak istenilen kompozisyon yaratılır. Kumun az serpildiği yerler çok
ışık geçireceği için gri tonlar, çok serpildiği yerler ise daha az ışık geçireceği için siyah
tonlardadır. Hiç kum serpilmeyen alanlar ise beyaz tonlardadır.
Camın üstüne boyama ise bir diğer yöntemdir. Boyamada mürekkep ya da boya
kullanılır. Boyanın çok uzun süren çekimlerde kurumaması için içersine özel bir madde katılır.
Caroline Leaf bu yöntemi kullanarak 1977 yılında "Sokak" (The Street) çalışması ile Akademi
ödülüne aday gösterilmiştir. (İnanç, 1981: 46)
5.3.6. Bilgisayarla Canlandırma
Bilgisayarın canlandırma alanına dahil olmasıyla canlandırma daha kolay yapılır
hale gelmiştir. Üç boyutlu bilgisayar canlandırmasında ana kareler kullanıcı tarafından
belirlenmekte bunların arasını yani ara kareleri ise, bilgisayarın kendisi tamamlamaktadır.
Bilgisayarın canlandırma da kullanılmaya başlanması işlerin daha hızlanmasına ve daha
kolay yapılmasına olanak sağlamıştır. Bilgisayarla yapılan canlandırma filmleri geleneksel
canlandırma filmlerinden oldukça değişik bir karaktere sahiptir. (İnanç, 1981: 57)
Günümüzde canlandırma film yapım teknolojisi yarı otomatik bir süreç(çalışmanın
bir bölümü bilgisayarda bir bölümü ise elle yapılır) durumuna gelmiştir ve tamamen
otomatikleşme sürecine (çalışma bilgisayarda tamamlanır) doğru gitmektedir. Tek kare
çekime bile gerek olmayabilir. Ancak önemli olan gelişme, bilgisayarın hızla değişmekte
olan toplum içinde kendisine bir yer bulması ve toplumun dönüşüm ve evrimine iletişim
kavramı yoluyla gereken katkıyı yapmasıdır. Yeni teknolojilerin gelişmesi sonucunda önemli
olan geleneksel canlandırmayla bu yeni teknoloji birlikte kullanılmaya başlandı. Böylece daha
önce yapılmayan ya da yapılması güç olan projeleri yapmak daha da kolaylaşmıştır. (Kalay,
2001: 164)
Bilgisayarla yapılan 3D canlandırmada dikkat edilmesi gereken belli başlı
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unsurlar şöyle sıralanabilir:
- Uygun bilgisayar donanımının oluşturulması,
- Bilgisayar ve programların geleceğe açıklığı,
- Bilgisayar ve programları destekleyen uygun donanım ve program zenginliği,
- Bilgisayarın diğer tip bilgisayarlarla uyumu,
- Programların desteklediği diğer programlar ve bilgi formatları,
- Bilgisayar ve programların diğer video cihazlarına uyum ve kontrol yeteneği,
- Programların kullanım kolaylığı,
-Bilgisayarın bilgiye ulaşma ve bilgiyi işleme hızı,
- Yüksek çözünürlükte monitör,
- Ergonomik donanımlar,
- En düşük radyasyondur. (Dedeal, 1999: 55)
Bilgisayarla canlandırma günümüzde en çok kullanılan canlandırma
yöntemlerinden biri olmuştur. Bilgisayarla canlandırmanın temeli tasarımların bilgisayar
üzerinden yapılmasına dayanmaktadır. Bilgisayarla canlandırma yalnızca kendi başına değil
diğer teknikleri de çeşitli biçimlerde destekler hale gelmiştir. Diğer tekniklerle kullanılınca iyi
sonuçlar vermektedir.
3D canlandırmada ilk kare durağan olarak kaydedilir ve sonra bilgisayar
ortamında tek tek hareket verilerek kaydedilmektedir. Bu işlemlerin ardından ise, saniyede
25 kare hızla görüntülenerek canlandırma oluşmaktadır. Modelin ışıklandırması, kameranın
pozisyonu, diğer nesnelerin hareketleri gibi birçok işlem bilgisayarda yapılmaktadır. (Kalay,
2001: 165)
Üç boyutlu canlandırmada diğer canlandırma türlerine göre daha avantajlıdır.
Kamera hareketleri buna örnek olarak verilebilir. Üç boyutlu sanal ortamda kamerayla her türlü
hareketi yapmak diğer türlere göre çok daha kolaydır.
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Üç boyutlu canlandırmayla birçok film gerçekleştirilmiştir. "Toy Story"
(Oyuncak Hikâyesi) ilk uzun metrajlı filmdir. Ancak 3D'nin sinema ve reklam sektöründe
kullanılmaya başlanması daha önceki yıllara dayanmaktadır.
5.3.7. Diğer Canlandırma Teknikleri
Canlandırma alanında yukarıda belirtilen yöntemlerin dışında başka birçok
yöntem daha bulunmaktadır. Deneysel canlandırmada bu türlerden birisidir. Deneysel
canlandırmada en önemli ad Kanadalı canlandırmacı Norman McLaren'dir. McLaren,
doğrudan film şeridi
üzerine kazıyarak canlandırma filmleri yapmıştır. Kamera
kullanmamıştır. Bu şekilde yaptığı canlandırmalarda McLaren, bu canlandırmalarının
müziğini de yine film şeridine kazıyarak gerçekleştirmiştir. Hareketli, biçim, renk ve çizgi
soyutlamalarının yaratılmasına uygun olan bu teknik soyut figürleri fark edilebilir hale
getirmektedir. (Kalay, 2001: 165)
Canlandırma alanına önemli katkıları bulunan Kanadalı sanatçı Norman
McLaren'a göre canlandırma hareket eden resimlerin sanatı değil, resimlendirilen hareketin
sanatıdır.
Bir başka yöntem ise, Pinscreen yöntemidir. Bu yöntem canlandırmacı
Alexander Alexieff yarattığı ve üstünde Claire Parker'la birlikte uzun süre çalıştığı değişik bir
canlandırma tekniğidir. Pinscreen yöntemi, İğne Ekran diye adlandılarbilir. Pinscreen, kalın
bir çerçevenin içinde beyaz bir levhadır. Bu levhaya birçok siyah çok ince iğneler
saplanmaktadır. İğneler levhaya ne kadar çok sokulursa o kadar açık tonda gri elde edilir.
İğneler sonuna kadar batırıldığında ise beyaz ton elde edilir. İğneleri batırmak için
kullanılan özel araçla kompozisyon yapılmaktadır. Sahneler levhanın karşısına koyulan bir
kamerayla teker teker filme aktarılmaktadır. (İnanç, 1981: 46)
Çamur canlandırma ise, basit bir teknik yöntem olduğu kadar fantaziye açık bir
yöntemdir. Seramik çamuru ya da plasterin gibi çeşitli maddeler kullanılarak gerçekleştirilen
bu yöntemde çamurdan yapılan heykeller kamera önünde tek tek kareler şeklinde çekilerek,
heykellere yeni
biçimler verilmektedir. Böylece nesnelere bir hareket duygusu
kazandırılmaktadır.
Kukla filmi gibi çekilen bu yöntemin kukla filmine göre üstün yanı nesnelerin
biçimi üzerinde çeşitli değişikler yapmaya uygun olmasıdır. Çamur canlandırmanın
dezavantajı ise, çekim sırasında ışık kaynaklarından gelen ısı nedeniyle çamurun kuruması
ve şekil değiştirmenin güçleşmesidir. Bu konuda çalışmalar yapanlar, Hollandalı
canlandırmacı Co Hoedman ve Kanadalı Eliot Noyes'tir.(Kalay, 2001: 160)
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Time-Lapse animasyonda ise, doğa olaylarının belli aralıklarla kaydedilmesi söz
konusudur. Disney filmlerinde sıklıkla bu tekniğe başvurulmaktadır. Örneğin açmakta olan
bir çiçeğin aralıklarla görüntüsü kaydedilir. Daha sonra bu görüntüler arka arkaya
birleştirilir. Böylece çiçeğin açan görüntüsünün canlandırması elde edilmiş olur.
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6. BÖLÜM: WESTERN
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6.1.

WESTERNE GİRİŞ*
“Onu neden vurdun? Hem pantolon askısı, hem de kemer takıyordu.
Kendi pantolonuna güvenmeyen bir adama neden güveneyim.”
(Bir Zamanlar Batıda/1968)

Western filmleri hemen hemen herkesin hoşuna gittiği ilgiyle izlediği bir tür olarak
karşımıza çıkmaktadır. Yalnız kovboyun kötülerle mücadelesi ve sonunda iyinin kazanması
sinemanın her döneminde izleyici tarafından ilgiyle karşılanmıştır. Bununla birlikte Türk
Sineması’nda çekilmiş bu türün örnekleri pek bilinmemekte ya da hatırlanmamaktadır. Son
dönemde çekilen Yahşi Batı filmi bu türün sinemamız tarafından tekrar hatırlanmasına neden
olmuştur.
Western ya da bizde ki bilinen adıyla kovboy filmleri en genel algılama şekli ile
başrolünü “kovboy” ların oynadığı filmlerdir. Konusu 18. yüzyılın sonlarından itibaren 19. ve
20. yüzyılın Amerika’sında geçen Western filmleri, sessiz film döneminin ilk günlerinden
itibaren büyük bir ilgi görmüş ve giderek sinemanın önemli bir türünü oluşturmuştur. Amerika
tarihinin önemli bir kesitini teşkil eden kovboy serüvenleri, en az tarihi klasikler kadar ve belki
de onlardan daha fazla dikkatleri çekmiş, beyaz perde izleyicisinin yıllar yılı bıkıp usanmadığı
başlıca film türü olarak gönüllerde taht kurmuş ve yapımcılarına hayli kar sağlayan verimli bir
maden teşkil etmiştir (Dağbağyan, 2004: 439).
1840-1900 yılları arasında Uzak Batı’da var olmanın çatışmalarıyla, değerleriyle
ve atmosferiyle ilgili olan eylemi, yine Amerikan’ın batısında gerçekleştiren film Western’dir
(Mitry’den akt. Abisel, 1999:68). Amerika kıtasına ilk göç edenler kıtanın doğu sahillerine
ulaştıklarından kıtanın bu bölgesine yerleşmişler, daha sonra yerli Kızılderili kabilelerden satın
alınan ya da ilhak edilen topraklara, batıya göç etmeye başlamışlardır. Bu bağlamda “Western”
kavramı doğmuştur. Western, aslında sadece bir film türü değil aynı zamanda Amerikan folk
kültürünün önemli kaynaklarından birine verilen batıya özgü, batıyla ilgili anlamına gelen genel
bir addır (Özün, 1984: 135). Bu dönemde Dakota ve Kaliforniya’ya altın hücumları, Amerikan
İç Savaşı, kıtayı kat eden demiryolu inşaatı, Kızılderili savaşları, sığır otlaklarının açılışı, otlak

* Bu bölüm Dr. Öğr. Üyesi Onur Akyol’un “Yerli Westernler” ismiyle Yelda Özkoçak’ın editörlüğünü yaptığı
Türlerle Türk Sineması adlı kitabında yayımlanan makaleden alınmıştır.
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savaşları ve çiftlik sahipleri, çiftçiler ve göçmenlerin batıya doğru yayılışı gerçekleşmiştir
(Bergan, 2008:174).
18. yüzyılın sonlarına doğru Batı’nın efsanevi kahramanlarının hayat hikâyelerini,
serüvenlerini anlatan tiyatro oyunlarına, operalara, romanlara ve cep kitaplarına genel olarak
Western adı verilmiştir (http://www.yesilcam.gen.tr/category/ders/western.htm).
Western kültürü; güçlünün ayakta kaldığı, ancak aynı zamanda fedakârlığın ve
azmin her zaman üstün geleceğini vurgulayan, Rodeo, kovboy, düello, şerif, iç savaş gibi
kavramlar yanında buharlı tren ve Kızılderililer’in parçasını oluşturduğu, Amerikan
vatandaşlarının giyimlerinden, edebiyatına ve hatta politikalarına yansımış bir kültürdür
(http://www.kadrajsinema.com/Western-filmleri/).
Western’ler yerleşimin az, devlet düzenin sağlanamadığı Kızılderili savaşlarının
yaşandığı Uzak Batı’nın Vahşi Batı olarak nitelendirilmesine neden olmuştur.
Bu kültürün sinemada uygulanması 1903 yılında, sessiz sinema döneminde EdWin
S. Porter’ın yönettiği Great Train Robbery (Büyük Tren Soygunu) isimli kısa film ile
gerçekleşmiştir. Bu filmin son karesinde haydut silahını kameraya doğru ateşlediği anda
Western klasik türler arasına girmiştir (Borden ve Duijsens, 20011: 38).

Resim 1: Büyük Tren Soygunu (Great Train Robbery) filminin son sahnesi
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Bu film, eleştirmenler tarafından Western türünün tipik anlatısal yapısını oluşturan
ilk film olarak kabul edilmektedir.
1920 öncesinde Amerika ve Avrupa’da stüdyolar kurulmuş ve bazı oyuncular ön
plana çıkarak sinemada Yıldız Sistemi uygulanmıştır. Yıldız oyuncuların belirli bir tür ile
özdeşleşmesi ve her bir stüdyonun genel anlamda belirli tür filmlere yer vermesi tür sinemasının
doğmasına sebep olmuştur. Western filmler bu dönemde ön plana çıkan türlerdendir. Western
en eski film tarzı olmasa da Amerika’dan çıkan tek sanat formu olarak nitelendirilmektedir
(Bergan, 2008: 174).
Western’ler sinema türü bağlamında başı sonu belli, kendi içerisinde bütünlüğü ve
yapısal dengesi olan, hiçbir öykü ilmiğini açıkta bırakmayan filmler olarak düzenli ve kapalı
bir dünya sunar. Bu dünya Doğulu bankacı, demiryolu şirketi, Kızılderili, haydut çetesi, zengin
sürü sahipleri gibi dışarıdan bir tehdit ile sarsılır; toplumsal ve kültürel değerler, ahlaki kodlar
devreye girer, şiddet her eylemin temel niteliği olarak kendini ortaya koyar, türün merkezindeki
erkek karakteri yani kahramanı bütün bu çatışmaların çözülmesi sağlayan kişi olarak vurgulanır
(Abisel, 1999: 97).
Western sinemasını temel özelliğini iyi ve kötünün savaşı oluşturmakla birlikte en
iyi Western’lerin birçoğunda basit iyi-kötü karşıtlığının ötesine geçen Yunan tragedyalarındaki
gibi psikolojik karmaşa yer almaktadır (Bergan, 2008: 174).

6.2. Western Filmlerinin Temel Özellikleri
Renoir’e göre Western’lerdeki en harika şey hepsinin aynı film olmasıdır (Abisel,
1999:67).
Karakterler: Kovboy, atı, sevgilisi, yardımcısı, bir yanda onun karşısına çıkan
kötü adam, haydutlar, Kızılderililer.
Çevre: Çayır (prairie), çöl, çiftlik, kasaba, bar.
Olaylar: Çok kez Kızılderililerin baskını; kötü adamın, haydutların çiftçileri,
kasabalıları yıldırması, çiftlikleri basması, sürüleri kaçırmasıdır; tabancayla, yumrukla
hesaplaşma, at üstünde kovalamacalar, sonunda, mutlaka iyiler kötülere üstün gelir (Özün,
1984:136).
Görüntüleme: Genel çekim ölçeğine dayalı dış çekimler; kapalı, loş ev içlerini,
şerif bürolarını ve “saloon”ları, diz ve bel çekimleri ölçekleriyle inşa eden iç mekan çekimleri
(Abisel, 1999: 115). Kovboy filmlerinin anlatımı hızlı, canlıdır; sık sık koşut gelişimi,
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zamandaş gelişimi kullanır ve gerek varlıkların, gerek alıcının devinimleri, gerekse kurgudan
doğan devinim değerlendirilmiştir (Özün, 1984: 136). Aksiyonun yoğun olduğu bu filmlerde,
hareketlerin kamerayla takibi, genel çekim ölçeğinde uzun kaydırmalar ve çevrinmeler ile toplu
çekimlerin arasına yerleştirilen ayrıntı çekimleri sahnenin tüm dinamizmi izleyiciye
aktarılmıştır.
Western filmleri 1920’lerden önce de çekilmiş olmalarına rağmen, bu dönemde tür
kavramının doğmasıyla yerini sağlamlaştırmış ve sadık bir izleyici kitlesini oluşturmuştur. 1923
yılında James Cruze’un Batı Kervanı (The Covered Wagon) epik anlatım tarzı ile kazandığı
büyük başarı ile Western türünün gelişmesinde önemli katkı sağlamıştır. Cruze, bu film ile
Western’in sanatsal üslubunu oluşturmuştur (Borden ve Duijsens, 2011: 38). Çağdaş
Western’lerin gösterim süreleri ve nefes kesen görüntüleri yine bu film sayesinde var olmuştur
(Borden ve Duijsens, 2011: 39). Gişe rekoru kıran bu filmden sonra John Ford’un Utah’taki
Monument Vadisi’nde çekimlerini gerçekleştirdiği Posta Arabası (Stagecoach, 1939) filmi ile
Western sinema türünün altın çağı başlamıştır. Bu film ile Ford, Western filmlerinin gelmiş
geçmiş en büyük yönetmenlerinden biri etiketini kazanmıştır. Ford, Western denildiğinde akla
gelen, her şart altında haklı olan beyazların, kötü Kızılderililer’i alt ettiği, okların ve kurşunların
havada uçuştuğu macera filmi mitosunu Posta Arabası filmi ile yıkmış yerine gerçek insanların
gerçek korkular, endişeler ve mutluluklarla varoldukları, gerçek bir yaşam kesintisi koymuştur
(Gürmen, 2008: 8). Ayrıca filmin başrol oyuncusu John Wayne, bu film sayesinde sinema
yıldızı haline gelmiş ve daha önce hiçbir Western aktörüne biçilmemiş bir saygınlık
kazanmıştır. Wayne, Western türünün en çok film çeviren aktörü olmasının yanı sıra türün en
iyileri arasına girmiştir.
1930 ve 1950 yılları arasında John Ford’un imzasını taşıyan filmler, Western’in
hem ikonografisini oluşturmuş, hem de tür üzerindeki Amerikan damgasını pekiştirmiştir
(http://www.filmlerim.com/makale/633). John Ford, Western türünün Hollywood dünyasında
saygın bir yer kazanmasına, hatta dünyanın dört bir tarafında azımsanamayacak bir izleyici
kitlesine ulaşmasına neden olmuş bir yönetmendir (Gürmen, 2008:7). Posta Arabası, Baharda
Hücum, Liberty Valance’ı Öldüren Adam, Kanun Harici gibi Ford imzalı Western’ler
Amerikan Sineması’nın klasikleri arasında yer edinmiştir (Gürmen, 2008: 8).
1950 yılında Hollywood’da 130 adet Western film yapılırken 1960 yılında bu sayı
28’e düşmüştür (Bergan, 2008: 177). 60’larda bu türde var olan Amerika etkisi zayıflamaya
başlamıştır. Televizyon Western dizilerinin yaygınlaşması ve Clint Eastwood’a şöhret getiren
İtalyan yapımı Spagetti Filmleri’nin yükselişi bu durumun en büyük nedenleridir.
1990 yılında Kevin Costner’ın başrolde oynadığı Kurtlarla Dans (Dances With
Wolves) türün yeniden popüler olmasını sağlamıştır. Bu filmde sonra gerçekleştirilen türün
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örnekleri toplum tarafından tartışmalı konuları ele almıştır: Lone Star (1996) ve The Three
Burials of Malquiades Estrada (2005) ırkçılığı irdelerken, Broreback Mountain (2005) iki
kovboy arasındaki aşk ilişkisini anlatmaktadır (Borden ve Duijsens, 20011: 39).

6.3. Türün Önemli Filmleri
Red River - Kanlı Nehir (1948): Howard Hawks ve Arthur Rosson’un yönettiği
filmde; kuşaklar arasındaki fikir çatışması beyaz perdeye aktarılmıştır. Sığırlarını nehre
götürmeye çalışan baba ve oğul arasındaki çatışma filmin temel konusunu oluşturmaktadır.
Uzun yıllar en beğenilen yapım olan filmin başrollerini John Wayne ve Montgomery
Clift üstlenmiştir.
High Noon - Kahraman Şerif (1952): Fred Zinnemann’ın yönettiği film; gerçek
zamanda eşit uzunluktaki öyküsü ile yalnızca Western türü içinde değil, sinema tarihinde
anlatımı ve sinema diliyle özel bir yer edinmiştir. Tek başına kasabasını koruyan kahraman
şerifi anlatan film, McCarthy döneminin sindirme, boyun eğme politikasına karşı bir eleştiriyi
de içinde barındırmaktadır.
Shane - Vadiler Aslanı (1953): Geroge Stevans’ın yönettiği film Western türünün
kendi türsel statüsünün farkına vardığını kanıtlayan film olarak karşımıza çıkmaktadır (Abisel
1999:92). Kendinden sonraki filmleri etkileyen bu film, konusu ve işlenişi itibariyle oldukça
ilgi çekicidir.
Butch Cassidy and the Sundance Kid - Sonsuz Ölüm (1969): Paul Newman, Robert
Redford’un başrollerini oynadığı George Roy Hill’in yönettiği film gerçekten yaşamış iki
efsanevi haydut olan Butch Cassidy ve Sundance Kid’in yaşamını konu almaktadır. Western
türünün genel anlatım özelliklerini zorlayan sinema dili ile dikkatleri üzerine çeken filmde,
alıştığımız kovboy kahramanlarının tamamen dışında ikisi de iyi kalpli, sevecen, esprili
karakterler boy göstermektedir.
The Wild Bunch - Vahşi Belde (1969): Sam Peckinpah’ın yönettiği film, dönemin
değişen ve modernleşen dünya yapısı içerisinde varlığını sürdürmeye çalışan yaşlı haydutlardan
kurulu bir çetenin mücadelesini anlatmaktadır. Kanunların yerleştiği, haydutların yaşamasının
zorlaştığı, efsanevi kovboyların sonunun geldiği bir dönemi yansıtan film, kovboylara ağıt
niteliğini taşımaktadır (http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/89529.asp#BODY, 02.07.2014). The
Wild Bunch, kamera açıları, senaryosu ve sert anlatımı ile tür içerisinde kendine farklı bir yer
edinmiştir.
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Blazing Saddles - Gümüş Eyerler (1974): Yönetmen Mel Brooks, Western türünün
klişelerinin bilincinde olarak onları tersyüz etme çabası içerisinde Blazing Saddles filmini
çeker. Filmin hikâyesi, birçok Western’in işlediği ‘zor durumdaki kasaba halkının, kendilerini
kurtaracak yeni bir şerif özlemine dayanıyor; ancak neredeyse tek renkli olan bu kasabaya
gönderilen siyahi şerif olayların başka bir yöne kaymasına neden oluyor. Bu film, yalnızca
türün değil genel anlamda stüdyo sisteminin bir parodisi olarak ortaya çıkmıştır. Blazing
Saddles, klasik Westernlerin tarih sahnesinden çekilişini işaret eden bir film olarak ele alınmış
ve kendinden sonraki birçok filme (High Anxiety, Spaceballs, Robin Hood: Men in Tights)
örnek olmuştur.

6.4. Spagetti Western
Türe olan ilgi sadece bu filmlerin anavatanı olan Amerika kıtası ile sınırlı
kalmamış, bu filmleri ithal eden tüm ülkelerde aynı ilgi görülmüştür. Bu ilginin sonucu olarak
bir süre sonra başta İtalya’da olmak üzere birçok ülkede de benzer filmler çekilmeye
başlanmıştır. 1960’lı yıllardan sonra Amerikan Sineması birçok sahada tam bir bunalım
içerisine girmiştir. İtalyan sinemacıların Western sahasına el atmaları da tam bu dönemde
gerçekleşmiştir (Dabağyan, 2004:440). İtalyanların çektikleri çoğu düşük bütçeli kovboy
filmlerine ilk olarak Amerikalı eleştirmenler tarafından Spagetti (Spaghetti) Western adı
verilmiştir. Böyle anılmasının temel nedeni filmlerin klasik Westernlere göre kanlı olmasıdır.
Spagetti Westernler’de kötü olaylar sonucu oluşan vahşet, akan kan gözler önüne serilmektedir;
kusursuz yakışıklılar ve güzeller yerine saçı başı yağ içinde kirlenmiş karakterler ön planda yer
alırken, iyi olan karakterler yan çizebilmekte, kötüler ise vicdanlarının sesini
dinleyebilmektedir (Hızal, 2013).
İtalyan yönetmenlerin Amerikan Western filmlerine öykünerek yapmaya
başladıkları bu filmler, konu ve atmosfer bakımından Japon samuray filmlerinden etkilenmiştir
(Bergan, 2008:177). 1964 yılında o dönem pek tanınmayan İtalyan yönetmen Sergio Leone’den
Akira Kurosawa’nın 1961 tarihli epik samuray filmi Yojimbo’nun bir western uyarlamasını
çekmesi istenmiştir. Başrollünü Clint Eastwood’un oynadığı Per un Pugno di Dollari (A Fistful
of Dollars - Bir Avuç Dolar İçin) o zamana kadar yapılmış westernlerden çok farklı bir film
olarak sinema tarihindeki yerini almıştır. Bu film ile Spagetti Western doğmuş, hem Sergio
Leone hem de Clint Eastwood dünya çapında ün kazanmışlardır. Clint Eastwood, Spagetti
Western türü Leone filmleri ile ikinci sınıf bir oyuncudan yıldız oyuncu haline gelmiştir.
Kovboyların “kahramanlık” hikâyelerini dönüştürüp “Vahşi Batı”nın gerçek
yüzünü ironi ve mizahla buluşturan Spagetti Western, Amerikan Westerni’ni deforme ederek;
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kahraman şeriflerin değil, birbirine kazık atan kanun kaçaklarının hikâyelerinin öne çıktığı
filmler olarak ortaya konulmuştur (Kavuşan, 2013).
1960 ve 1970’li yıllar boyunca 200’ü aşkın Spagetti Western yapımı
gerçekleştirilmiştir (Frayling, 2006: XXIII). İtalya dışındaki ülkelerde de, Uzak Doğu’dan
Kanada‘ya Almanya’dan Sovyetler Birliği’ne, dünyanın bir çok ülkesinde western türü filmler
çekilmiştir.

6.4.1. Türün Önemli Filmleri
Sergio Leone’nin üçlemesi A Fistful of Dollars-Bir Avuç Dolar (1964), For a Few
Dollars More-Birkaç Dolar İçin (1965), The Good, the Bad and the Ugly-İyi, Kötü ve Çirkin
(1966) Spagetti Western türünün en önemli örneklerini oluşturmaktadır. Her biri ayrı
güzellikteki bu filmler, Spagetti Western türünün tüm dünya da ilgi görmesini sağlamıştır. Bir
Avuç Dolar, Spagetti Western’in bir alt tür olarak doğmasına neden olurken, İyi, Kötü ve Çirkin,
birçok eleştirmene göre çevrilen westernlerin en unutulmazıdır. Bu film o kadar ilgi görmüştür
ki, o dönem Amerikan Westerni’nin de canlanmasına yol açmıştır. Leone bu filmlerinde,
Amerikan Westernleri’nde çizilen onurlu, kötülerin karşısında iyilerin yanında, cesur ve
güvenilir kahraman konumundaki temiz giyimli yakışıklı kovboylara karşı, durumlara göre
davranan, güvenilmez, fırsatçı, açgözlü, kirli ve kovboy karakterlerini ön plana çıkarmaktadır.
Once Upon a Time in the West (Bir Zamanlar Batı’da-1969): Sergio Leone’nin en
olgun filmi olarak nitelendirilen film, western türü başta olmak üzere tüm zamanların en iyi
filmlerinden biri olarak gösterilmektedir. Mızıkasıyla dolaşan amansız silahşor Charles
Bronson, İtalyan güzel Claudia Cardinale, Amerikan Westernleri’nin müthiş aktörleri Henry
Fonda ve Jason Robards rol aldığı filmin muhteşem düello sahnesi ile bir başyapıttır.
Sergio Leone, ilk western filminden sonra 500’den fazla Avrupa Westerni’nin
çekilmesine neden olurken, İtalya’da neredeyse ölmekte olan bir sinema endüstrisinin yeniden
canlanmasını sağlamıştır.

6.5. Yerli Kovboylar
Türkiye’de western furyasında yerini almakta gecikmemiş, dünyadaki akıma
benzer bir durum aynı yıllarda ülkemizde de yaşanmıştır. Amerikan Westernleri ve özellikle
Spagetti Westernler ülkemizde de büyük hayranlıkla takip edilmeye başlanınca sinemacılarımız
duruma kayıtsız kalmamış ve kendi westernlerini yapmaya başlamışlardır. Yeşilçam’da
yaşanan Western furyası 1967’de başlamış ve yaklaşık olarak yedi yıl sürmüş, 1971-72 yılları
arasında ise uç noktasına ulaşmıştır (Scognamillo ve Demirhan, 1999:105). 1967-1974 yılları
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arasında Türkiye’de 30 kadar western filmi çekilmiştir ve bu rakam yedi yıl içerisinde çekilen
1614 filmin yüzde 2’sini oluşturmaktadır (Scognamillo, 2010:356). Türk Sineması’nın nicelik
olarak en verimli olduğu bu dönemde çekilen bu filmler Türk Western türünün doğmasına
neden olmuştur. 1971 yılında ülkemizde çekilen 266 filmin yüzde 5’ini western türü filmler
oluşturmuştur (Scognamillo, 2010:356). Türk Sineması’nın en ünlü yıldızlarına varana kadar
herkes bu filmler içerisinde bir kerelik de olsa ‘‘kovboyculuk’’ oynamışlardır (Özgüç
1989:100). Ayhan Işık, Murat Soydan, Sadri Alışık, Yılmaz Güney, Öztürk Serengil, İzzet
Günay, Münir Özkul, Cüneyt Arkın, İrfan Atasoy, Tamer Yiğit, Fikret Hakan, Yılmaz Köksal,
İrfan Atasoy, Tunç Oral hatta Kadir İnanır ve Tarık Akan bu isimlere örnek verilebilir. Bu
yıldızlar arasında Yılmaz Köksal’a ayrıca değinmek gerekmektedir.
Köksal, filmlerde üç günlük sakalı, kılık kıyafeti, çapkın tavırları, silah
kullanımındaki estetiği ve avantür filmlerden alışık olduğumuz; duvarın üzerinden atlamaları,
tek başına beş kişiyle kavgaları ile Türkiye’de Westernin patlamasına sebep olan, önemli
oyuncularından biri haline gelmiştir (Hamamcı, 2011). Köksal’ın başrolünde oynadığı Kan ve
Kin (1972), Vahşetin Esirleri (1971), Delioğlan (1972) gibi filmler türün önde gelen
yapımlarından sayılabilir. Tüm bu filmlerden önce çekilmiş ve gerçek anlamda patlamayı
yapmış film ise 1970 yılında gösterime giren ve en çok bilinen Türk Western’i olan Çeko
filmidir.
Türk Westernler’i Amerikan ve İtalyan filmlerinden oldukça beslenmiş, bazı
filmler yeniden çekilmiş (Cango (1967) - Django (1966), Yedi Belalılar (1970) - Magnificent
Seven (1960), Atını Seven Kovboy Ret Kit (1974)), bazı filmlerde de kendi karakterlerimiz
western hikâyelerinin içine konulmaya çalışılmıştır; (Kovboy Ali (1966), Kurşun Memed
(1971), Cilalı İbo Teksas Fatihi (1971)). Bu durum bir anda yerli Cango’ların, Ringo’ların,
Sabata’ların, Gringo’ların, kötü haydutların, şuh Meksika’lı kızların, dürüst veya satılmış
şeriflerin, çiftlik sahiplerinin, kumarbazların, vahşi batı ağalarının, Kızılderililer’in, çoğu dar
bütçeli hatta bir günde çekilen filmlerde boy göstermesine neden olmuştur (Scognamillo ve
Demirhan, 1999:105).
Türk Sineması’nda yer alan western film örnekleri çeşitli adlarla anılmaktadır.
Bunlar: Yeşilçam Westernler’i, Türk Kovboy Filmleri, Yeşilçam’ın Spagetti Westernler’i,
Türko-Westernler, Anadolu Westernler şeklindedir. Günümüzde bazı kaynaklarda Kebap
Western ve Lahmacun Western isimlendirmeleri de kullanılmaktadır.
Türk Sineması’nda yerli kovboylar ilk olarak Nuri Akıncı’nın yönettiği 1962
yapımı Beş Hikâye filminde sahne almıştır. Bu filmde, aynı kızı seven iki arkadaş,
Kızılderililer’in saldırısına uğrar ve biri, arkadaşının mutluluğu için kendini feda eder
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(Scognamillo ve Demirhan, 1999: 105). Filmde; Parla Şenol, Efgan Efekan, Hulusi Kentmen
gibi ünlü oyuncular rol almışlardır.
Agah Özgüç’e göre western türünün ülkemizdeki mimarı Kunduracı Ahmet
Sert’tir (Özgüç, 1990: 77). Kundura tamirciliği yaparken sinemaya giren Ahmet Sert, kovboy
aksesuarları yöneten bir atölye açmış, hatta bir kovboy kasabası kurmuştur. Sert’in, 1963
yılında yönetmenliğini yaptığı İntikam Hırsı, Türk Sineması’nda bütünüyle çekilen ilk western
filmi uyarlaması olarak gösterilmektedir (Özgüç, 2012: 158). İntikam Hırsı, konusuyla, kurulan
dekoruyla tam bir western filmi özelliklerini taşımaktadır. Kilisesi, barı, şerif ofisi (aherif
office), bankası (Union Bank) iki yanında “Overland Stage Lines” yazan posta arabası,
Apaçiler’i ile eksiksiz bir yerli western kasabası Ahmet Sert tarafından İstanbul’da
kurulmuştur. Sert, tarafından on dört barakadan oluşan bu vahşi batı kasabasına “Santa Fee”
ismi verilmiştir. Bu kasaba, daha sonra çekilen birçok yerli western filmine ev sahipliği
yapmıştır.
Western türünün ülkemizde bir furya olarak başlamasına neden gösterilen film,
1967 yapımı başrolünü Cüneyt Arkın’ın oynadığı Ringo Kid - Kanunsuz Kahraman filmidir.
Bu film, Amerikan tarzı klasik westernin en çok kullandığı kalıplardan yararlanarak, düz bir
öyküyü türün tüm bilinen öğelerini kullanarak görüntülemektedir: Silver City kasabasına
getirilen yirmi bin dolarlık altın dolu kasa Meksikalı haydut Ramon ve çetesi tarafından soyulur.
Ramon, soygun sırasında yaralanır ve bir çiftliğe sığınır. Burada bulunan çocuk ve kadını
öldürür. Çiftliğin sahibi kasaba şerifi Ringo Kid (Cüneyt Arkın) intikam almak için Ramon’un
peşine düşer, haydutları yakalar ve onları öldürür. Bu kovalamaca sırasında Kızıderililer’le de
çatışmaya girer (Scognamillo ve Demirhan, 1999: 107-108).
Türk Western Filmleri denilince yönetmen Yılmaz Atadeniz için de ayrı bir
parentez açmak gerekmektedir. Aksiyona dayalı düşük bütçeli yapımların yönetmeni olarak
tanınan Atadeniz, birçok filminde çok sevdiği çizgi romanlar ve eski dizi filmlerin etkisi altında
kalmıştır. Bunun sonucu olarak Maskeli Beşler, Maskeli Beşler’in Dönüşü, Maskeli Şeytan,
Zorro, Kamçılı Süvari, Zorro’nun İntikamı, Ringo Vadiler Aslanı gibi western yapıtlarını hayata
geçirmiştir. Atadeniz, bu filmleri genellikle aynı (Maskeli Beşler-Maskeli Beşler’in Dönüşü,
Zorro Kamçılı Süvari -Zorro’nun İntikamı) teknik ekip ve geniş oyuncu kadrosu ile iç içe
çekmiştir. Bu filmlerde Hollywood efsaneleri yeniden hayat bulurken iyiler ve kötüler arasında
mücadele beyaz perdeye aktarılmıştır. Atadeniz’in western filmlerinde Tamer Yiğit genel
olarak başrol oyuncusu olarak yer almıştır. Atadeniz, çektiği western türü filmleri ile ilgili
görüşlerini şöyle özetlemektedir: “Western filmleri Amerikan kültürünün beyaz perdeye
yansıması olmasına rağmen Amerikalıların dışında İtalyanlar, İspanyollar, Almanlar ve hatta
Japonlar tarafından filme çekilmişlerdir. Neden biz yapmayalım diye düşündüm. Ayrıca Sergio
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Leone gibi İtalyan yönetmenlerin filmleri Türkiye’de iyi gişe yapıyordu. Hem türü sevdiğim
için, hem de iş yapacağına inandığım için bu tür filmler çektim (Işık, ty.).”
1970 yılında, beş Yeşilçam Westerni çekildiği halde bir yıl sonra bu sayı on altıya
yükselmiştir (Scognamillo ve Demirhan, 1999: 123). Bunun nedeni Çetin İnanç’ın
yönetmenliğinde çekilen Çeko (1970) filminin büyük ilgi görmesidir. Anadolu’da gişe rekorları
kıran bu filmden sonra Türk Sineması’nda western tütünde bir patlama gerçekleşmiştir (Kara,
2006:232). Filmin başrol oyuncusu Yılmaz Köksal, bu film sayesinde yıldız oyuncu konumuna
yükselmiştir. Bu bağlamda, western türü kalıp olarak Türk Sineması’nda 1960’lı yıllarda ortaya
çıkmış ve 1970’lerde kendine özgü kişiliğini oturtmuştur (Scognamillo ve Demirhan, 1999:
131).
Çetin İnanç’ın yönetmenliğinde çekilen Çeko, Fistful of Dollars (1964) ve Adios
Texas (1967) filmlerinden büyük oranda etkilenmiş ve diğer filmlerden de ufak tefek sahneler
eklenerek kurgulanmıştır (Hamamcı, 2011). Spagetti Western’in tipik özellikleri film içerisinde
fazlasıyla yer almaktadır. Aynadaki aksi ile düşmanlarını yanıltmaktan tutun, küvetteyken
baskın yiyip bundan kurtulmaya, idam ipinin keskin nişancılıkla kesilmesine kadar her klişe bu
filmde de kullanılmış hatta başrol oyuncusu Yılmaz Köksal’ın kostümü de birebir Clint
Eastwood’un -üzerindeki pançodan sağ kolundaki deri bilekliğe kadar- görüntüsüyle
örtüşmektedir.
Filmde kötü adam Ramon (yerli kovboy filmlerinde genel olarak kötü karakterin
adı Ramon olarak kullanılmıştır) rolünde Erol Taş oynamaktadır. Ramon, köylülere işkenceler
yapmakta, zalimce cinayet işlemektedir. Çiftlik sahiplerinden Don Alves (Feridun Çölgeçen)
köylülere destek olmaya çalışan iyi kalpli bir insandır. Don Alves, Ramon’dan kurtulabilmek
için manevi oğlu Çeko’dan (Yılmaz Köksal) yardım ister. Don Alves’in eşi Dolores (Semra
Yıldız), kocasının çiftliği miras olarak Çeko’ya bırakacağını öğrenince Ramon ile iş birliği
yapar ve bir uşağını ikna edip kocasını öldürtür. Bu aşamadan sonra Dolores, Çeko’yu
öldürtmek için Jesse (Ahmet Mekin) tutar. Ancak Jesse ve Çeko arasında geçen olaylar sonucu
bir dostluk gelişir. Filmin sonunda Dolores ve Ramon ölür.
Erol Taş’ın canlandırdığı Ramon karakteri Adios Texas filminde Livio
Lorenzo’nun canlandırdığı Ramon karakteri ile hemen hemen aynı kostümleri giymektedir.
İsimlerinin de aynı olması ilginç bir detay olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine Adios Texas’ta
Baron’un konağı ile Çeko da iyi kalpli Don Alvares’in konağı da neredeyse aynıdır (Hamamcı,
2011).
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Resim 2: Çeko Sinema Filmi Afişi (Hamamcı, 2011).
Yönetmen Çetin İnanç, dönem itibariyle çok popüler olan John Wayne tarzı zeki,
çevik ve ahlaklı kovboy ile Spagetti Western filmlerinin Latin maçoluğunu yansıtan “cool”
anti-kahraman tiplemelerden etkilenerek filmine hayat vermiştir (Hamamcı, 2011). İnanç, 134
film ile Türk Sineması’nda en çok film çeken yönetmenlerden biri olmuştur. Çoğu düşük bütçeli
2 ila 15 günde çekilen Kızıl Maske, Kinova gibi çizgi roman uyarlamaları ile bu türün en hızlı
yönetmeni olarak nitelendirilmektedir (Işık, ty.). İnanç, Çeko’dan üç yıl sonra yine Yılmaz
Köksal ile bol silahlı çatışmaların yaşandığı absürt olarak nitelendirilebilecek Dağ Kurdu
filmini çekmiştir.
Türk Western örnekleri bir furya halinde çekilmeye devam etmiştir: Tamer
Yiğit’in başrolünü oynadığı Bir Çuval Para (Yönetmen Yücel Uçanoğlu, 1970), Cihangir
Gaffari’nin başrolünü oynadığı Batı’dan Gelen Adam (Yönetmen Savaş Eşici, 1971), Feridun
Karakaya’nın Cilalı İbo Teksas Fatihi (Yönetmen Osman Seden, 1971), İrfan Atasoy’un rol
aldığı Her Kurşuna Bir Ölü (Yönetmen Mehmet Aslan, 1971), Bilal İnci’nin amigo rolünü
oynadığı iki film; Hey Amigo ve Amigo Beş Altın Mezar (Yönetmen Nuri Akıncı, 1971)
1970’lerin başında çekilen filmlerdendir.
Bu dönemde yapılan diğer Türk Western Filmleri arasında, İpi Boynunda Bil
(Yönetmen Ferdi Merter, 1971), Kin, Silah ve Namus (Yönetmen Yavuz Figenli 1971), Kızgın
Yabancı (Yönetmen Yavuz Figenli 1971), Belalılar Şehri (Yönetmen Ahmet Sert, 1972),
Profesyoneller (Yönetmen Yavuz Yalınkılıç, 1971), Zapata (Yönetmen Melih Gülgen, 1971),
Şafakta Silah Sesleri (Yönetmen Semih Evin, 1971), Asılana Kadar Yaşayacaksın (Yönetmen
Nejat Okçugil, 1972), Kanun Adamı (Yönetmen Nazmi Özer, 1972), Son Düello (Yönetmen
Nuri Akıncı, 1972), Ölmek Var Dönmek Yok (Yönetmen Yılmaz Atadeniz, 1972), Şehvet
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(Yönetmen Tunç Başaran, 1972), Güneşe Kan Sıçradı (Yönetmen Ahmet Ündağ, 1972) yer
almaktadır.
Bu filmler ilginç afişleri ile de göz doldurmaktadır. Bu afişlerden bazıları aşağıda
yer almaktadır.

Resim 3: Türk Western Filmleri Afiş Örnekleri (Şen, 2012).
Türk Sineması’nda western türüne olan ilgi 1972 yılı sonrası azalmış, bir anlamda
western furyası bitmiştir. Bu dönemde Türk Sineması’nın en masraflı western örneği filme
alınmıştır. Daha önce yapımcı-yönetmen olarak ilk western filmleri arasında yer alan Kader
Bağı (1967) filmini çeken Türker İnanoğlu, yapımcılığını üstlendiği Küçük Kovboy ile
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Yeşilçam’ın en pahalı kovboy filmini 1973 yılında çekmiştir. Başrollerini Cüneyt Arkın ile
Yumurcak İlker İnanoğlu’nun oynadığı filmin büyük bir kısmı Roma’daki ünlü Cinecitta
platolarında Pascale Petit, Evelyn Stewart, Alan Steel gibi yabancı ünlü oyuncularla çekilmiştir.
Filmde, kasabayı haydut Demir Bilek ve çetesinin elinden kurtarmak için bir araya gelen
silahşor Keskin (Cüneyt Arkın) ile Yumurcak’ın (İlker İnanoğlu) macerası anlatılmaktadır.
Yeşilçam’daki dar bütçeli western modası köy filmlerini de etkilemiş ve klasik
mert delikanlı-kötü toprak ağası ikilisi western kalıplarında perdeye yansımıştır (Scognamillo
ve Demirhan, 1999: 128). Örneğin; Feyzi Tuna’nın yönettiği Devlerin İntikamı, her ne kadar
Anadolu’da geçse de Richard Brooks’un ünlü Profesyoneller filminden etkilenerek ortaya
çıkmıştır.
1966’da Yılmaz Atadeniz’in yönettiği, senaryosunu Yılmaz Güney’in
yazdığı Kovboy Ali filminde sinemada seyrettiği kovboy filminin etkisinde kalan bir
delikanlının hikayesi melodram biçiminde western kalıpları içinde anlatılmıştır. Kovboy Ali’de
Yılmaz Güney’in oynadığı meşin şapkalı, tabancalı, mahmuzlu, hızlı silahşör kahraman rolü
büyük ilgi uyandırmıştır (Işık, ty.). Daha sonraki yıllarda Güney’in başrolünü oynadığı 1971
yapımı Acı filmi ile Çirkin ve Cesur filmi western türü çerçevesinde değerlendirilebilecek
yapımlardır.

Resim 4: Kovboy Ali, Sinema Filmi Afişi
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Kovboy filmlerinin modası başka bir deyişle western furyası film endüstrimiz için
hem uç bir örnek hem de birkaç mevsim içinde sonuçlanan bir olay olarak konumlanmaktadır
(Scognamillo, 2010: 356). 70’lerin ortasında bu türe olan ilgi kaybolmuştur.
Günümüzde hala western türü örnekleri (Quentin Tarantino’nun Django
Unchained/2013) hayat bulmakta hatta gişede önemli başarılar elde etmektedir. Ancak
ülkemizde bu türe özgü öğelerin yer aldığı filmler uzun yıllar çekilmemiştir. Son olarak yakın
dönemde Cem Yılmaz’ın başrolünü oynadığı Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği komedi türünde
çekilen Yahşi Batı (2009) filmi western parodisi olarak beyazperde de izleyici ile buluşmuştur.
1881 yılında, dönemin Osmanlı padişahı II. Abdülhamit tarafından Amerikan Başkanına hediye
edilen elması götürmek üzere görevlendirilen iki Teşkilat-ı Mahsusa üyesi ajanın (Cem Yılmaz,
Ozan Güven) Amerika’da başına gelen olayları anlatan filmde, western türünün öğeleri
kullanılmıştır: Kovboylar, haydutlar, Kızılderililer, Kasabanın Şerifi, düello gibi. Filmin
dekorları, kostümleri, efektleri, görsele ait olan her şey ayrıntılı olarak planlanarak Vahşi
Batı’nın detayları gözler önüne serilmiş hatta western türünün klasikleşmiş uçuşan toz yığını
sahnesi oldukça ince düşünülmüştür. Yahşi Batı kendinden önceki western filmlerinden farklı
olarak “Vahşi Batı”nın neresi olduğunu ve olayların hangi zaman diliminde gerçekleştiğini net
olarak ortaya koyar. Önceki dönem yerli kovboy filmlerinde maalesef bu durum belirsizdir,
izleyici Amerikan Western filmlerinden aldığı birikim ile bu boşlukları doldurur. Senaryosunu
Cem Yılmaz’ın yazdığı Yahşi Batı bizlere ülkemizde de bir dönem kovboyların başrolünü
oynadığı western filmlerinin çekildiğini hatırlatması açısından önem taşımakta, bununla birlikte
anlatım tarzı ile yerli western filmlerinden ayrılmaktadır.

6.6. Sonuç Yerine
Western filmleri Amerikan folk kültürünün bir sonucu olarak doğmuş, başta
İtalya’da olmak üzere tüm dünyada ilgi görmüştür. Yalnız kovboyların destansı hayatları, iyi
ve kötünün mücadelesi uzun yıllar beyazperde de sadık bir izleyici kitlesi bulmuştur. Aynı
dönemde, ülkemizde de bu sinema türü büyük ilgiyle takip edilmiştir. 1967-1974 yılları
arasında Türk sinemacıları bu dönem yaşanan western modasına 30 kadar film çekerek ayak
uydurmuşlardır. Önemli yıldızlarımızın hemen hemen hepsi kovboy karakterine bürünmüş ve
eline silah almıştır. Buna karşılık bu filmler Western furyasının bitişi ile unutulmuştur. Bu türe
ait filmler belirtilen dönem haricinde uzun bir süre tekrar çekilmemiştir.
Yerli Westernler genel olarak Sergio Leone’nin öncülük ettiği Spagetti
Westernler’den oldukça etkilenmiştir. Bu etkilenme bir filmin kopyalanması ya da birkaç filmin
bir arada harmanlanması şeklinde uygulanmıştır. Bu durum ticari kaygıların ön planda olduğu
çok nitelikli olmayan filmlerin çekilmesine neden olmuştur. Bu dönmede çekilen filmler
64

arasında özgün filmlere rastlamak pek mümkün değildir. Konu, karakterlerin adı-kıyafetleri
etkilenilen filmden birebir alınarak yerli yıldızlarla yeniden hayata geçirilmiştir. Bu duruma
karşılık, Western kalıplarıyla hayata geçirilen köy filmleri daha özgün bir yapıyla beyazperdeye
yansımıştır. Örneğin Yılmaz Güney’in başrolünü oynadığı Kovboy Ali gibi.
Ülkemizde son olarak çekilen Komedi-Western türü Yahşi Batı (2009) filmi,
özgün senaryosu ve yerli westernlere yaptığı göndermelerle türün diğer örneklerinden
ayrılmaktadır. Ayrıca bu film, Türk Sineması’nda western türü varlığını hatırlatması açısında
önem taşımaktadır.
Sonuç olarak, westernler her ne kadar sinema tarihinin belirli bir dönemiyle ilgili
olsa da, anlatım yapısı, göstergeleri ve çekilmiş efsane filmleri ile günümüz filmleri için önemli
bir kaynak oluşturmaya devam etmektedir. Şüphesiz, dünya sineması ve ülke sinemamız bu
kaynaktan zaman zaman beslenecektir.
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7. BÖLÜM: MÜZİKAL
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7.1.

MÜZİKALE GİRİŞ*

“Çocuklar boyama kitabı değildir. Onları istediğiniz renge boyayamazsınız.
(Uçurtma Avcısı/2007)

Müzik öğesi sinemada resmi gösterim tarihinden önce de var olmuştur.
Gösterimler sırasında izleyicinin sıkılmaması ya da film makarasının sesini kapatmak için
perdenin yanında bir müzik aleti bulunmuş, film aralarında (makara değişimlerinde) izleyici
sıkılmasın diye sahneye bir şarkıcı çıkarak şarkı söylemiştir.
İnsanların sinemaya olan ilgisinin artmasıyla birlikte, açılan büyük ve konforlu
salonlarda, gösterim sırasında, piyano ile filmin dramatik yapısına uygun, döneme özgün bir
parça ya da günün sevilen melodilerinden birinin çalınması, sinemaya olan ilginin daha da
artmasına neden olmuş ve böylelikle kısa sürede salonlarda küçük orkestralar da yer almaya
başlamıştır (İdrisoğlu, ty: 23). Özellikle Nickelodeon’larda gerçekleştirilen ve Vodvil
geleneğinin uzantısı sayılabilecek gösterim biçimleri ile müzik, dramatik gerilimin
yaratılmasında sinemanın zamanla ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Zarzuela geleneğinden
de etkilenen sinemada, bir ses sanatçısı ve orkestra gösterim sırasında perdenin arkasında
beklemekte ve ses sanatçısı yeri geldikçe perdedeki görüntüye eşlik ederek uygun şarkıyı
söylemektedir (Abisel, 2010: 75).
Genel olarak tanımına bakıldığında müzik, toplumsal, sosyal, dinsel, büyüsel
gereksinimleri karşılamak için duygu ve düşüncelerin belli kurallar çerçevesinde uyumlu
seslerle anlatma sanatıdır (www. tdk.gov.tr 10.06.2014). Bu bağlamda müzik, tarih boyunca
etkisini hissettirmiş, bireyleri, milletleri derinden etkilemiştir. Uçan’a göre “Müzik, duygu,
düşünce, tasarım ve izlenimleri, belirli bir amaç ve yöntemle, belirli bir güzellik anlayışına göre
birleştirilmiş seslerle işleyip, anlatan bir bütündür” (1994).

7.2. Müzik, Dans ve Sözlerin Birlikteliği
Görüntü ile müzik arasındaki ilişkinin sinemanın ilk yıllarında başladığı açıktır.
Ancak film şeridine eşlemeli olarak gerçekleştirilen sesli filmlerin ortaya çıkışı ile birlikte ilk
* Bu bölüm Doç. Dr. Öğr. Üyesi Yelda Özkoçak’ın “Melodisi Olan Filmler” adıyla Yelda Özkoçak’ın editörlüğünü
yaptığı Türlerle Türk Sineması adlı kitabında yayımlanan makaleden alınmıştır.
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gösterilen filmler müzikal türünde olmuştur. Sesli filmlerle beraber varyete, revü, operet
müzikallerinin sinema uyarlamaları gerçekleştirilmiştir. Özellikle, Broadway geleneğinden
yararlanan yapımcı ve yönetmenler -dönemin ekonomik sorunları nedeniyle- müzikal filmler
gerçekleştirmiş ve izleyicinin beğenisini kazanmıştır.
Abisel, bu dönemin müzikallerini, çarpıcı, zengin dekorlar önünde kalabalık
oyuncu kadrosuyla gerçekleştirilen, bol şarkı ve dans numarası içeren, eğlenceli, sıkıntıları
giderici komedi ve kaçış filmleri olarak tanımlanmıştır (1995: 182). Özellikle Amerikan
Sineması’nın, opera, operet, klasik müzik, askeri marşlar, Venedik valsleri, halk şarkıları, İncil
ilahileri, Yahudi ilahileri, Tin Pan Alley ezgileri, gece kulübü şarkıları, vodvil dansları ve caz
ritimlerini bu yıllarda filmlerinde sıkça kullandığı görülmüştür (Altman, 2003: 343).
Bu tanımlamaları yaparken dikkat edilmesi gereken nokta ise şarkılı filmler ile
müzikal filmlerinin farklılığıdır. Şarkılı filmler kurgusunda şarkı yerleştirilen filmler olarak
tanımlanırken, müzikal filmlerde anlatıda müzik öğesi egemendir. Akyürek, müzikal film için
“büyük ölçüde diegetik (perdedeki karakterler tarafından yapılan) müzikli film” tanımlaması
yapmıştır (1995: 68). Özön ise müzikal filmlerin, Broadway revülerinden sinema için özel
olarak hazırlanmış müzikli, şarkılı, danslı filmler olduğunu belirtmektedir. Bu filmlerde zengin
dekorlar, usta koreografiler bulunmakta ve yüzlerce figüran aynı anda dans etmektedir (2000:
482). Bu bağlamda bir filmin, müzikal film sayılabilmesi için, filmin müzikal parçalarının olay
örgüsüne hizmet etmesi ve müzikal parçalar ile olay örgüsü arasındaki ilişkinin belirgin olması
gerekmektedir. Bu türde, öykü ve olay örgüsünün müzik ve şarkılara hizmet ettiği
belirtilmektedir (Mueller, 1984 aktaran Sağkan, Özakman, 2004: 155). Genel olarak belirtmek
gerekirse şarkılı ve müzikal filmlerin farklılığı şarkı ve dansın film içerisinde ne şekilde
kullanıldığı ile ilgilidir. Gerçeklikten uzak olan müzikal filmler, izleyiciye pembe bir dünyanın
sunumunu yaparken, duyguları, sevinçleri, üzüntüleri şarkı ve danslarla anlatmaktadır (Dorsay,
1977: 223).
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7.2. Müzikal Çeşitleri
Dünya Sinema tarihine bakıldığında müzik öğesinin film gösterimlerinde hep var
olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte tür olarak ele alınan Müzikal Film yapımı, sesin film
materyali ile eşlenmesiyle birlikte başlamıştır. Şarkılı filmlerden tamamen ayrı
değerlendirilmesi gereken müzikal filmler, -özellikle sinemanın ilk yıllarında- müzikal tiyatro
geleneğinin devamı niteliğindedir ve müzikal filmler de kendi içerisinde alt başlıklara
ayrılmaktadır (Sağkan, 2010):
Müzikal Komedi (Musical Comedy): Öykünün, espriler ve neşeli şarkılarla
harmanlandığı müzikal çeşididir. Müzikal komedi dansı çoğunlukla, enerji ve canlılık yaratmak
için kullanmaktadır.
Sahne Arkası Müzikali (Kulis Müzikali, Back Stage Musical): Bir sahne
gösterisinin sahne arkasında ya da film setinde gelişen olayları, sanatçıların yaşantılarını,
yaratma heyecanını ve birbirleriyle olan ilişkilerini konu alan müzikal çeşididir.
Bütünleşmiş Müzikal (Integrated Musical): John Mueller, müzikal filmlerde
müzikal parçalar ve olay örgüsü arasındaki ilişki üzerine yaptığı araştırmada, olay örgüsüyle
bütünüyle birleşen ve olay örgüsünü içerikleriyle geliştiren müzikal parçaları bütünleşmiş
müzikal parça, böyle parçalara sahip müzikal filmleri bütünleşmiş müzikal film olarak
adlandırır.
Müzikal Drama (Musical Drama) ve Modern Müzikal (Modern Musical):
Müzikal çeşitleri içerisinde en son ortaya çıkan müzikal drama, müzikal parçaları olay örgüsünü
geliştirmek için kullanmakta ya da kullanmaya çalışmaktadır. Zaman içerisinde gelişen müzikal

 Hareketli, eğlenceli bir konuya dayanan, şarkılara da yer verilen hafif güldürü niteliğindeki vodviller içeriğinde
müzikal bölümler, dialoglar, monologlar ve pantomim gibi değişik gösteri türleri barındırmaktadır (www.
tdk.gov.tr, http://tr.wikipedia.org/wiki/Vodvil, 12.05.2014).
İngiltere’de, 1830’lu yılların sonunda ortaya çıkan, hedef kitlesi çocuklar ve gençler olan ucuz gösteri tiyatroları
(penny gaff) ve yetişkinlerin gittiği içkili salon tiyatroları bulunmaktaydı. Varyete gösterilerinin öncüsü olan bu
tiyatrolarda, bale ya da drama içeren bir gösteri, kısa bir oyun, ara piyes ya da klasik bir eserden seçilmiş sahneler,
şarkılar ve gösteri sonunda da bir fars yer almaktadır (Springhall, 1999). Şarkı, dans, hokkabazlık, temsil gibi
aralarında ilişki bulunmayan farklı oyunlardan oluşan gösteriler varyeteleri ifade etmektedir (tdk.gov.tr,
12.05.2014). Eğlenceli, hafif konulu, içinde bestesi olmayan konuşmalar bulunan ve basit müzik kullanılan
operetler, müzikal tiyatronun bir türü sayılmaktadır. Bu müzikal sahne oyunu, olayları gülünç ve toplumsal, siyasal
yergi öğeleri içererek anlatmaktadır (tdk.gov.tr, http://tr.wikipedia.org/wiki/Vodvil, 12.05.2014).
Çeşitli dans ve oyunlardan oluşmuş, zengin görünümlü sahne gösterisi olan revünün kökeni ise vodvil ve operete
dayanmaktadır Revüde, müzik, popüler şarkı, dans içeren gösteriler ve kısa oyunlar basit bir öyküyle birbirine
bağlanır (tdk.gov.tr, 12.05.2014).
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dramalar günümüzde modern müzikal olarak adlandırılır. Müzikal drama olay örgüsünü
ilerletmek ve güçlendirmek amacındadır.

7.3. Dünyada Müzikal Sinema
Dünyadaki ilk film stüdyosu olan Black Maria’da Thomas Edison, 1893 yıllarında
kinetoskop için kısa vodviller yapmıştır (Milliyet Ansiklopedi, 1985: 108). 1910 yılına
gelindiğinde ise Fransa’nın o dönemlerdeki iki büyük yapımevinden biri olan Gaumont,
Kronofon adı verilen sesli sinema sistemini Bilim Akademisi’ne göstermiştir. Bu sistemde,
görüntü film, ses ise plak üzerine kaydedilmiş ve eşzaman elektrikli bir sistemle sağlanmıştır.
1912’den itibaren kullanılan bu sistemde gösterilen filmler müzikal türünde gerçekleştirilmiştir
(İdrisoğlu, ty:76).
Dünya Sinema tarihinin tümüyle sesli ilk uzun metrajlı sinema filmi olan The Jazz
Singer ise 6 Ekim 1927'de Broadway'de gösterilmiştir. Filmde 354 sözcük bulunmaktadır ve
filmin geri kalan ses kuşağı sadece müzik öğesinden oluşmaktadır. Bu nedenle sinema
tarihçileri bu filmi de müzikal olarak değerlendirmektedir. Bol şarkılı ve müzikli bu ilk sesli
filmi izleyiciler çok beğenmiş ve böylelikle müzikal film türünün de temelleri atılmıştır. Filmin
başarısı ile birlikte Broadway müzikalleri için üretim yapan müzisyenler, artık sinema alanında
da çalışmaya başlamışlardır. (Konuralp, 2004, Milliyet Ansiklopedi, 1985: 107-108). Baydur’a
göre bu film; sesli filmle sessiz film arasında konumlanmıştır. Filmin ses kuşağını, vodvil
sahneleri, şarkılar ve çok az kullanılan sözler oluşturmaktadır. Film, ses kullanma bağlamında
iyi bir örnek olmamasına rağmen ilk olması nedeniyle izleyici tarafından çok beğenilmiştir
(2004: 87). Filme gösterilen yoğun ilgi sonucunda artık sinemanın vazgeçilmezi olan sözlü
filmler -şarkı, müzik, sahne uyarlamaları ve doğal ses kullanımı gibi unsurlar- zamanla filmin
öykülü anlatımına köklü değişiklikler getirmiştir. Bu sayede ilk sesli film aynı zamanda film
türlerinin ortaya çıkmasına ve türlerin netlik kazanmasına yol açmıştır.
1929 yılında yönetmen Harry Beaumont, Brodway’in Melodisi (The Broadway
Melody of 1929) adlı filmle, uzun ömürlü bir film türü olacak müzikali yaratmıştır. Sesli olarak
çekilen bu film, 1929 yılında en iyi Film Oscar’ını almıştır. Eleştirmenlere göre dönemin
yapısını anlatan müziklerden oluşan film sinema tarihinin önemli yapımlarındandır
(http://en.wikipedia.org/wiki/The_Broadway_Melody).
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Brodway’in Melodisi (http://en.wikipedia.org/wiki/The_Broadway_Melody,)
Josef von Sternberg tarafından hem Almanca hem de İngilizce olarak çekilen
Mavi Melek (Der blaue Engel-1930) müzikal dram türündedir.

Mavi Melek (http://www.imdb.com/title/tt0020697/)
Fransa’da ise ilk müzikal filmlerin şarkılı filmlerle başladığı ileri sürülebilir.
Genelde fantastik ve komedi türünde filmler çeken Rene Clair'in 1931 yılında gerçekleştirdiği
Milyon (Le million) ve Bizim için Özgürlük (À nous la liberté) filmleri müzikal komedinin ilk
örneklerinden sayılabilir (http://www.imdb.com/name/nm0163229/).
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Milyon

Bizim için Özgürlük
(http://www.imdb.com/title/)

İlk başarılı stereofonik müzikal film ise, 1941 yılında, Walt Disney stüdyolarında,
Walt Disney-RCA işbirliğiyle çekilmiştir. “Fantasia” adlı çizgi filmin seslendirme işleminde
stereofonik yöntem kullanılmıştır. Filmin müziği, Leopold Stokowski yönetiminde,
Philadelphia Orkestrası tarafından çalınmıştır. 1949 yılında kaydedilen "Oklahoma" adlı
müzikal, Decca plak şirketi tarafından kaydedilen ilk “uzunçalar”dır. Rodgers ve Hammerstein
tarafından seslendirilen plak, 1956 yılında 1 milyon 750 bin adetlik satış rakamına ulaştığında,
henüz 1 milyona ulaşan bir uzunçalar bulunmamaktadır (Milliyet Ansiklopedi, 1985:111-122).

7.4. Türkiye’de Müzikal Sinemaya Bakış
Sesli filme ilk geçiş yıllarında, Avrupa’da ve ABD’de operet ve revülerden
yararlanılarak filmler çekildiği bilinmektedir. Ancak hızla gelişen ses, film teknolojisi ve
yetenekli sanatçıları bünyesinde toplayan güçlü film şirketleri ile sahne operet ve revü film
dönemi hızla sona ermiş ve ABD’de Amerikan Müzikalleri dönemi başlamıştır. Avrupa’da bu
furyadan etkilenmiştir ve dolayısıyla batıya özenen Türk Sineması’nda da müzikal türünde
filmler çekilmeye başlanmıştır (Scognamillo, 2010, Onaran, 1999).
Filmlerin sesli olarak çekilmesinden önce de Türkiye’de müzikallere
rastlanmaktadır. Sigmund Weinberg’in çekimlerine başladığı ve kısa bir süre sonra başrol
oyuncusunun ölmesi nedeniyle yarım kalan bu film, orijinali müzikal olan Leblebici
Horhor’dur. Sonraki yıllarda Muhsin Ertuğrul'un da çekime aldığı Leblebici Horhor (1923)
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sessiz olmasına rağmen müzikal (!) nitelikler taşımaktadır. Film, sahneye yerleştirilen
orkestranın çaldığı müzik eşliğinde gösterilmiştir.

Leblebici Horhor filminden (Sinema Televizyon Merkezi Arşivi) (Akçura, 1992)
Yine Ertuğrul’un yönettiği ilk sesli Türk Filmi olan İstanbul Sokakları’nın
müziklerini düzenleyen Hasan Ferit Anlar ve Hüseyin Sadettin Arel çeşitli şarkı-türkü ve
tangolarla filmi müzikal havasına getirmişlerdir, ancak bu şarkılı bir filmdir. Türk Sineması’nda
sesli filme geçildiğinde, tiyatro metinlerini sinemaya uyarlayan Ertuğrul, bu dönemde sevilen
operetleri sinemaya aktarmıştır. Bu bağlamda ilk operet film bir Fransız vodvilinden
uyarlanarak Karım Beni Aldatırsa adıyla 1933’te gösterilmiştir. Filmin senaryo ve şarkı sözleri
Nazım Hikmet Ran’a aittir. Kapoçelli yönetimindeki orkestranın çaldığı müzikal güldürünün
parçaları ise Muhlis Sabahattin’in eseridir Aynı film 1967 yılında Aram Gülyüz tarafından,
müzikli komedi olarak, Melek Film adına çekilmiştir. (Özgüç, 2005: 49-97, Onaran, 1981: 139).

(Akçura, 1992)
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Ertuğrul’un operet türündeki ikinci filmi (Akçura, ty.) olan Söz Bir Allah Bir
(1933), M. Hernequin ve P. Weber’in bir bulvar vodvili olan Et moi j’dis qu’elle t’n fait d’l’osil
(Ben Sana Göz Kırptı Diyorum) adlı yapıtından alınmıştır (Onaran, 1981). Ertuğrul’un 1933
yılında yönettiği Cici Berber filmi ise komedi türünde müzikli (operet) bir tiyatrodur. Filmin
müziklerini Mesut Cemil Tel yapmış, sözlerini de Mümtaz Osman (Nazım Hikmet)
düzenlemiştir. Afişinde “Türkçe Büyük Operet” yazan filmde sözlü sahnelerin dışında revü
kızlarının dans ettiği ve şarkı söylediği sahneler bulunmaktadır. Bu nedenle müzikal sahneler
başladığında filmin olay örgüsünün kesintiye uğradığı anlaşılmaktadır. (Dorsay, 1985: 97-98,
Scognamillo, 2010:58, Akçura, 1992.). Bu durum aslında çalışmanın müzikal filmin
niteliklerini taşımadığını göstermektedir.

(Akçura, 1992)
Müziğini Muhlis Sabahattin’in bestelediği, şarkı sözlerini Osman Mümtaz takma
adıyla Nazım Hikmet’in yazdığı Milyon Avcıları (1934) ise Rene Clair’in Milyon (Le Million,
1931) filminden bir uyarlamadır (Onaran, 1981: 245, Pekman ve Kılıçbay: 2004: 27). 1934
yılında hem Weinberg’in hem de kendisinin çektiği ve başarısızlıkla sonuçlanan Leblebici
Horhor filmini bu kez sesli olarak çekmiştir. Ancak film yine beğenilmemiştir.
1940 yılında Cahide Sonku ve Muhsin Ertuğrul’un oynadığı Şehvet Kurbanı filmi
Akçura’ya göre Mavi Melek filminin bir uyarlamasıdır (1992). Yine 1940'lı yıllarda, Münir
Nurettin'in başrolünü oynadığı ve şarkılar söylediği Kahveci Güzeli, Allah'ın Cenneti gibi
filmler, Türk Sineması’nda şarkıcı-türkücü filmlerinin başlangıcı olmuştur. Ayrıca Mısır
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Sineması’nın etkisi altında kalarak hemen her filme mutlaka bir göbek dansı sahnesi eklenmeye
başlanmış, sinemaya geçen dansözlerin sayısı da artmıştır (Akçura, 1992). Özgüç’e göre
Ertuğrul’un yönetmenliğini yaptığı, içinde bol şarkılı ve dans sahnelerinin yer aldığı diğer
müzikal komediler, Aynaroz Kadısı, Bir Kavuk Devrildi ve Akasya Palas’tır (2005: 97).
1950’li yıllarda gelindiğinde ise sahne revülerinden uyarlama olmadıkları halde
tiyatro kurallarına tamamen bağlı kalınan revü filmleri çekilmiştir.
İstanbul Geceleri (Mehmet Muhtar, 1950)
Lüküs Hayat (Lütfi Ö. Akad, 1950),
İstanbul Çiçekleri (Muammer Çubukçu, 1951),
Saz Caz (Zeki Alpan, 1952),
Vur Patlasın Çal Oynasın (Esat Özgül, 1952)
Çalsın Sazlar Oynasın Kızlar (Ö. Lütfi Akad, 1953),
Şehir Yıldızları (Nuri O. Ergün, Osman Seden, 1956),
Beş Şeker Kız (Osman Seden, 1964),
Keşanlı Ali Destanı (Atıf Yılmaz, 1964),
Menekşe Gözler (Atıf Yılmaz, 1969),
Damdaki Kemancı (Hulki Saner, 1972),
Renkli Dünya (Orhan Aksoy, 1980),
Asiye Nasıl Kurtulur (Atıf Yılmaz, 1986),
Arkadaşım Şeytan (Atıf Yılmaz, 1988),
Lambada (Samim Değer, 1990),
Ateş Üstünde Yürümek (Yavuz Özkan, 1991),
Neredesin Firuze (Ezel Akay, 2003) sonraki dönemin filmleridir (Özgüç, 2005:
99, Sağkan, 2010, http://www.sinematurk.com/icerik/2672-muzikal-sinema/).
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1933 yılında Ekrem Reşit Rey tarafından yazılan ve Cemal Reşit Rey tarafından
bestelenmiş olan Lüküs Hayat opereti Lütfi Ö. Akad, tarafından 1950 yılında sinemaya
uyarlanmıştır (Haldun Dormen ise 1973 yılında filmi televizyon için yeniden çekmiştir). 1953
tarihinde yönettiği Çalsın Sazlar, Oynasın Kızlar ise bol şarkılı bir müzikaldir. Film, tiyatronun
sahne arkasında gelişen olayları anlatmaktadır ve bir sahne arkası müzikali niteliğindedir.
Filmde, hem revünün hem de sahne arkası müzikalinin müzikal sunuş şekilleri kullanılmıştır
(Özgüç, 1990, http://tr.wikipedia.org).
Osman Seden’in müzikal güldürü denemesi olan ve bol yıldızlı filmler döneminin
başlangıcı olarak nitelenen Beş Şeker Kız (http://www.kultur.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster)
filminde Fatma Girik, Leyla Sayar, Sevda Ferdağ, Selma Güneri ve Sevil Candan şarkı
söyleyip, dans etmektedirler. Bu bağlamda Beş Şeker Kız, müzikal parçaları filmi süslemek
amacıyla kullanan bir müzikaldir.
Keşanlı Ali Destanı ise Haldun Taner’in aynı adlı oyunundan uyarlanmış müzikal
güldürüdür (Özgüç, 2005: 99). Özgüç’e göre Atıf Yılmaz, toplumsal eleştiri açısından olduğu
gibi, epik bir müzikal denemesi olarak da Türk Sinema tarihinin bu türdeki ilk düzeyli filmine
imzasını atmıştır (2005: 99). Film, 1965 yılında ikincisi düzenlenen Altın Portakal Film
Festivali’nde en iyi 2. film, en iyi yönetmen, en iyi erkek ve kadın oyuncu ödüllerini almıştır
(http://www.altinportakal.org.tr/). Menekşe Gözler (1969) adlı müzikal komedi çalışmasının
ardından 1986 yılında Asiye Nasıl Kurtulur Atıf Yılmaz’ın diğer müzikal çalışmasıdır.
Arkadaşım Şeytan (1988) müzikal parçalarını filmi güçlendirmek amacıyla kullanan müzikal
bir film olarak tanımlansa da aslında başrolde yer alan Mazhar Alanson’un rol gereği
arkadaşlarıyla barda şarkı söylediği bir filmdir.
Samim Değer’in 1990 yılında gerçekleştirdiği Lambada da müzikal parçalar filmi
süslemek amacıyla kullanmıştır. Karakterlerin şarkı söylemediği filmde yabancı müzik ve
danslar yer almaktadır. Ateş Üstünde Yürümek (1991) filmi de yine bir sahne arkası müzikalidir.
Yavuz Özkan, filmde İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden yardım almıştır. Filmde bir
yönetmen, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması, Cumhuriyet’in kurulmasından itibaren 12 Eylül ve
sonrasına kadar devam eden dönemi dans ve şarkılarla anlatan bir müzikal üzerine çalışır.
Tiyatro oyununun dışındaki bölümlerde, yani gerçek hayatta, müzikal sekans kullanılmaz
(Caner, 1995: 168).
Yönetmen Ezel Akay’ın 2003 yılında kameraya aldığı Neredesin Firuze için
Dorsay müzikal parçalarını genel olarak filmi güçlendirmek ve varlığıyla geliştirmek amacıyla
kullanan müzikal bir film olduğu görüşündedir (Dorsay, 2004, 122-123). Türkiye’de
gerçekleştirilen en nitelikli müzikal filmlerden biri olarak tanıtılan film 9. Sadri Alışık, 12.
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ÇASOD, 16. Ankara Film Festivali ve 37. Sinema Yazarları Derneği’nden ödüller almıştır
(http://tr.wikipedia.org/wiki/Neredesin_Firuze).
Fatih Akın’ın 2004 yapımı İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek adlı filmi müzikal
belgesel olarak tanımlanmaktadır. İstanbul'daki değişik müzik türleri, müzik kültürleri ve
bunların toplum, yaşam, siyaset ve diğer müzik türleriyle olan ilişkileri filmin konusunu
oluşturmaktadır.
Çalışmada
ünlü
ses
sanatçıları
da
yer
almışlardır
(http://tr.wikipedia.org/wiki/). Halktan kişilerin kendi ortamlarında provasız gerçekleştirdikleri
performanslardan meydana getirilmiş ilk müzikal olarak nitelenen ve Anadolu müzikleri
hakkında yapılmış ilk uzun metraj film olan Anadolu'nun Kayıp Şarkıları 2008 yılında Nezih
Ünen tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapımı 6 yıl süren çalışma da müzikal belgesel olarak
tanımlanmaktadır (www.anadolununkayipsarkilari.com, www.sinematurk.com/film).
Yönetmen ve senarist Fırat Gülsoy'un filmi Uçan Melekler (2010), ailesini kaza
sonucu kaybedip yalnız başına sokaklarda yaşam mücadelesi veren Melek’i anlatmaktadır.
Uçan Melekler adında bir dans grubu kuran Melek ve arkadaşları büyük bir dans yarışması
organizasyonunun finaline kalırlar. Film, R & B Hip Hop ve Break Dance üzerine müzikal bir
dramadır (http://www.sinematurk.com, http://www.beyazperde.com).
2012 yılında gerçekleştirilen Anadolu Ateşi 3D ise Türk halk danslarını ve halk
müziğini içinde barındıran özgün bir çalışma niteliğindedir. Mustafa Erdoğan’ın yönettiği
çalışma Anadolu Ateşi dans grubunun gösterisi esnasında yapılan belgesel çekimlerinin çeşitli
animasyonlar ile zenginleştirilen müzikal belgesel filmdir (www.anadoluatesi.com,
http://tr.wikipedia.org/wiki).
Yapılan araştırmada bu filmlerin dışında müzikal türü içerisinde tanımlanan birçok
şarkılı, danslı film bulunmaktadır.

7.5. Sonuç Yerine
Özgüç’e göre Akad’tan sonra başrollerini gerçek şarkıcıların oynadığı dans
sahneli, şarkılı filmler çekilmeye başlanmıştır. Ancak bu filmler daha çok melodramatik
öğelerin ağır bastığı, şarkıcı filmleri niteliğindedir (Özgüç, 2005). Bu çalışmalarda müzikli
film, müzikal ve şarkılı film tanımlarının birbirine karıştığı görülmektedir. Örneklerden de
anlaşılacağı üzere Türk Sineması’nda birçok şarkılı, arabesk ve şarkıcı öyküsü içeren şarkılı
film de müzikal olarak adlandırılmaktadır. Bu filmlerin bazılarında dansözlerin yer aldığı da
görülmektedir.

77

Beğenilen şarkıcı ve şarkılar için filmlerin çekildiği Türk Sineması’nda çoğunlukla
önemli olan şarkı ve şarkı söylemek olmuştur. Bu tür filmlerde şarkıcı gazinoda/pavyonda ya
da özel bir mekânda sevdiğine şarkısını söylemektedir. Ancak müzikal filmler daha özel
niteliklere sahiptir. Müzikal filmlerde profesyonel oyuncular dansçı rolüne soyunmakta ve ya
çok iyi bir dansçıdan iyi bir sinema oyuncusu olması beklenmektedir. Burada senaryonun ve
olay örgüsünün oyuncunun niteliğine göre düzenlenmesi de önemli bir noktadır. Çünkü
müzikal bir film, olaylar dizisi ve müzikal parçalarla öyküyü anlatmaktadır.
Yapılan denemelere rağmen müzikal filmler pahalı ve zahmet gerektirdiğinden
Türkiye’de türün devamlılığı sağlanamamıştır. Maliyetler, teknik ihtiyaçlar, stüdyo
yetersizlikleri önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem dans edip hem rol
yapabilecek, gerektiğinde şarkı da söyleyebilecek geniş ve yetenekli bir kadronun da
toplanamıyor olması müzikal filmin önündeki engellerdendir. Ayrıca müzikal filmde besteci
ve koreograf da yönetmen kadar önemlidir. Bu eksiklikler nedeniyle Türk Sineması’nda yapılan
müzikal filmlerin, tam anlamıyla müzikal film olmadığı/ olamadığı görülmektedir.
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8. BÖLÜM: KOMEDİ
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8.1. Türk Sineması Güldürüyor
Komedya sözcüğünün kökenine bakıldığında komos ile aidia sözcükleriyle
karşılaşılır. Komos hem cümbüş (eğlence), hem halk anlamına gelmektedir. Aidia ise ezgi
anlamındadır. Böylece komedya “halk ezgisi” anlamında kullanılmaktadır. Kısaca komedya
halkın sanatıdır (Nutku, 1983: 15).
Komedya diğer bir anlatım biçimi olan tragedya gibi dinsel inançlardan ortaya
çıkmıştır. Ancak, sarhoşluk, şaka, eğlence ve saldırganlık komedyanın kaynağında olan
konulardır. Komedyada her şey bir karikatür sanatı içerisinde ele alınmaktadır. Toplumsal,
siyasal her türlü olay bir karikatürün çizgilerinden çıkmış gibidir. Tragedya insanın ağırbaşlı ve
ciddi yönlerini gösterirken komedya coşkun ve gülünç yanlarını göstermektedir (Nutku, 1983:
11). Komedyanın aşamaları şöyle sıralanabilir.
1. Düşünce ve mizahla gelişen komedyalar,
2. Karakter özellikleri ve kara mizahla gelişen komedyalar,
3. Söz komiğine dayandırılarak gelişen komedyalar,
4. Dolantı ve gülünç durumlarla gelişen komedyalar,
5. Patırtı, kütürtü, dayak, sopa ve dış harekete dayandırılan komedyalar,
6. Açık-saçıklığı gülünç olarak kullanan kalın çizgili komedyalar (Nutku, 1983: 11).
Komedya bugüne kadar tüm ögeleriyle yaşamış ve geçerliliğini korumuştur.
Komedya sürekli bir tür olarak varlığını sürdürmüş ve hemen hemen tüm sanat dallarını
etkilemiştir. Bunun yanı sıra komedi ülkelerin toplumsal ve siyasal yapısına bağlı olarak
işlediği konuları değiştirmek zorunda kalmıştır. Örneğin, Atina’nın siyasal durumu nedeniyle
siyasal alanda herhangi bir düşünce ileri sürmek olanaksızlaştığında, para ve aşk başlıca temalar
olmuştur. Bunun sonucunda olaylar yalınlaşmış ve “mutlu son”a bağlanmıştır. Günlük
yaşamdan alınan konular genelleştirilmiştir (And, 1973: 272). Bunun yanı sıra tümüyle insana
özgü olanın dışında komik yoktur. Bir görünüm güzel, zarif, yüce, anlamsız ya da çirkin
olabilir; ama hiçbir zaman gülünç olamaz. Herhangi bir şapkaya gülüyorsak burada bizi
güldüren keçe ya da hasır şapka değil, insanoğlunun bu şapkaya verdiği biçim, ona kalıbını

Bu makale Dr. Ö.ğr. Üyesi Canan Uluyağcı’nın aynı isimle Yelda Özkoçak’ın editörlüğünü yaptığı Türlerle Türk
Sineması adlı kitaptan alınmıştır.
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veren insan kaprisidir (Bergson, 1996: 11). Dolayısıyla güldürü tamamen insana özgü bir
sanattır.
Kuşkusuz sinema da komediye uzak kalmamış ve bu sanattan etkilenmiştir.
Lumiere Kardeşlerle birlikte hareketli görüntü insanoğlunun yaşamında önemli bir yer tutmaya
başlamıştır. Sinema kısa bir süre içerisinde geniş halk kitlelerine ulaşmış ve diğer sanat
yapıtlarında olduğu gibi sinemada da sınıflandırma çabaları ortaya çıkmıştır. Sinema diğer
sanatların türlerinden yararlanma yoluna gitmiştir. Bu türlerden biri de güldürüdür.
Güldürü, insanların, durumların gülünç yanlarını ele alır. İnsanları, olayları,
durumları gülünç bir biçimde işleyen türdür. Gülünçlük çoğunlukla olması gereken ile
olmaması gerekenin beklenmedik ve şaşırtıcı bir biçimde yer değiştirmesi ile ortaya çıkar
(Özön, 1985: 151). Eski Yunan tiyatrosundan beri trajedinin karşıtı olarak varlığını sürdüren
güldürü ortalamanın altındaki insanlara seslenmiştir. Sinemaya bakıldığında da güldürü alt
sınıftakilerin, üst sınıflardan öç almasına dayalı bir tür olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuşkusuz
insanlar arasındaki çelişkiler ve çatışmalar güldürünün temel niteliğini oluşturmaktadır. Çirkin,
aşağı, içi boş, sahte olanı, acı ve katı bir alayla ya da kahkahayla dile getiren güldürüdür. Bu
noktada gülünç olan ortaya çıkmaktadır ve insanın kendisine, topluma karşı söyleyemediklerini
ortaya çıkarmaktadır. Güldürü uyarıcıdır. Hırçın, şımarık, alaycı, kışkırtıcı karakterleriyle her
şeyin yolunda olduğu söylenen toplumsal düzene ve gerçek yüzünü değişik maskeler altında
gizleyen insana keskin bir bakış fırlatmaktadır (Makal, 1995: 7).

8.2. Dünya Sineması Güldürüyor
Sinema, başlangıçta tiyatro’dan, oyuncuların rollerini oynamalarından, dekor, ışık,
yer ve zaman geçişlerinden etkilenmiştir. Güldürü türü açısından da bu durum geçerlidir. Revü,
kabare, vodvil, sirk, müzikhol, balad opera gibi gösterilerde yer alan pek çok güldürü öğesi,
oyun’lardan taşınanlarla birlikte filmlere yansımıştır (Makal, 1995: 15). Güldürü yapılması en
zor olan türlerden biri olmasına karşın sinemaya büyük bir hızla girmiş ve kısa sürede geniş
halk kitlelerinin ilgisini çekmeye başlamıştır. Güldürü filmleri sinemada anlatımı canlandırmış,
sinemayı tiyatronun etkisinden kurtarmıştır. Ortaya yalnızca sinemada var olan tipler çıkmış ve
alıcının tüm olanakları kullanılarak sinema anlatımının geliştirilmesi sağlanmıştır. Sinema
dilinin ve tekniğinin ilerlemesi ile birlikte kaba güldürüden ruhsal, toplumbilimsel gözlemlere
dayanan güldürüye doğru bir gelişme başlamıştır. Bu durum ulusal özellikler taşıyan güldürü
okullarının çıkışını sağlamıştır. Örneğin önce Fransa’da başlayan Fransız güldürü okulunu,
Amerikan güldürü okulu izlemiştir (Özön, 1985: 163-164). Fransız Okulu’nun ilk öncüsü, bir
akrobat olan Andre Deed’dir. Andre Deed, Borreau tipini yaratmıştır. Bu okulun güldürü
sanatçılarının en önemlisi Max Linder’dir. Max Linder, yepyeni tam anlamıyla Fransız tipi olan
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Max’ı yaratmıştır. Rahatına düşkün bir burjuva tipi yaratarak güldürmüştür (Özön, 1985: 163164). Böylece daha sonra Türk Sineması’nda da etkilerini göreceğimiz tiplere dayalı bir güldürü
geleneğinin öncülüğünü yapmıştır.
Kuşkusuz bu dönemde sinema güldürü tarihi içinde Mack Sennett’in önemli bir
rolü olduğunu unutmamak gerekir. Sennett, Amerikan güldürüsünün babalığını yapmıştır.
Amerikan güldürü filmleri ise Avrupa’nın güldürülerinden esinlenerek ortaya çıkmıştır. Ancak
kısa sürede kendine özgü bir nitelik kazanmıştır. Bu dönem güldürü geleneğinin yeni bir boyutu
Amerika’da Griffith ile gerçekleşmiştir. Griffith’in etkisiyle Mack Sennett güldürü sinemasına
önemli katkılar sağlamış ve akılda kalıcı, ilgi çekici ve sıra dışı bir anlayış getirmiştir. Sennett,
vodvil tiyatrosundan etkilenmiş ve bu türü sinemaya aktarmıştır. Oyuncularının pandomime
eğilimli olması ise abartılı jest ve mimiklerin bu türün içine girmesine neden olmuştur (Agee,
1983: 4-5).
Sinemanın en önemli güldürü ustası ise kuşkusuz Charlie Chaplin’dir. Chaplin,
kaba güldürü yerine daha toplumsal ve insan psikolojisine dayanan bir güldürü anlayışı
getirmiştir.
Chaplin 1915 yılında çevirdiği Şarlo Serseri adlı filmi ile kişiliğinin ilk çizgilerini
yansıtmıştır. Her şeyden önce yarattığı Şarlo tipi ve kullandığı sinema dili ile evrenseldir.
Mimikleri, melon şapkası, kamış bastonu ile tüm dünyanın tanıdığı bir güldürü tipine
dönmüştür. Yarattığı güldürü ile gerçekten kaçar görünür ama gerçek dünyaya gönderme yapar.
Güldürüleri salt sopalama (slapstick) değildir. Onun filmlerinin tümünün toplumsal bir boyutu
vardır (Büker, 1985: 73-74). Asri Zamanlar (Modern Times, 1936) çağdaş yaşamın insanı içine
alarak kişiliğini yitirişini, Altına Hücum (The Gold Rush, 1925) yeni arayışlar içindeki yirminci
yüzyıl insanının arayışını, Büyük Diktatör (The Great Dictator, 1940) tüm diktatörlerin insanlığı
nasıl felaketlere sürüklediğini güldürü kalıpları içerisinde ele almaktadır.
Güldürü; kaba güldürü, aile güldürüleri, romantik komediler gibi türler aracılığı ile
bir yandan kaçış sineması yapmaya uygun bir zemin yaratırken diğer yandan toplumsal güldürü,
siyasal taşlama, kara güldürü gibi türler aracılığıyla toplumdaki bastırılmışlıkları, zıtlıkları,
haksızlıkları görünür hale getirebilmektedir (Ünal, 2010: 13). Sesin sinemaya girmesi ile
birlikte güldürünün biçimi değişmeye başlamıştır. Özellikle romantik güldürü türü bu dönem
güldürü filmlerinde baskın olarak kendini göstermiştir. Bu filmlerin senaryolarında komedi
öğeleri popülerize edilmiştir. Böylece Amerikan orta sınıfının zayıf noktaları yakalanmıştır. Bu
filmler mutluluğun parayla satın alınamayacağı iletisini sunarak işsiz dünya içindeki insanlara
ev popülizmi ve orta sınıf ideolojisini aşılamıştır. Ayrıca bu filmlerde karakter ile özdeşleşme
sayesinde izleyici ile karakter arasında özel bir ilişki gerçekleştirmektedir. Bu dönemin en
önemli yönetmenleri Howard Hawks ve Frank Capra’dır. Frank Capra’nın Bir Gecede Oldu (It
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Happened One Night, 1934) bu türün ilk örneklerinden biridir. Bu filmde anlatının merkezini
çalışan sınıf ve ideolojik çözümlemeler, geleneksel Amerikan ideal sınıfının ütopik sosyetesi,
bu sosyetenin gerçek insanlarla olan ilişkileri oluşturmaktadır. Olay örgüsü absürt komedilerin
asıl işlevsel karakterlerinin aşklarından, karşı konumlarından ve ikisinin sosyo-ekonomik
durumlarından oluşmaktadır (Shatz, 1981: 150-153).
Bu yıllarda, özellikle İkinci Dünya Savaşı’n dan sonra, İngiltere’de güldürü türü
büyük bir başarı göstermiştir. İngiliz Güldürüsü olarak adlandırılan bu tür, inanılmayacak,
saçma, alışılmadık gibi görünen bir durumu, olayı, çıkış noktası olarak ele almaktadır. Bu
olayların açtığı sonuçlar soğukkanlı bir gülmece anlayışıyla işlenmektedir. Ayrıca gelenek ve
göreneklerin eleştirilmesi, toplumsal yergi, kişilerin ruhsal çözümlemesi de ağırlık
kazanmaktadır (Özön, 1985: 152-153). Bu tür 1960’lı yıllara dek büyük bir ilgi ile izlenmiştir.
Molly Haskel bu filmlerde özellikle kadının sunumunu olumlu yönde etkilendiğini söylemiştir.
Haskel’e göre bu filmler erkek merkezci kovboy ve gangster filmlerinin tersine, kadınları
evrenin merkezine yerleştirmektedir (1974: 57).
1960’lı yıllara bakıldığında ise yeni bir komedi anlayışının gelişmeye başladığı
söylenebilir. Bu türün yaratıcıları arasında Mel Brooks ve Woody Allen yer alır. Mel Brooks
filmlerinde bir ironi vardır. Mel Brooks’un filmlerinin temel özelliği abartmaya dayanır.
Yaratıcının ya da tekniğin yarattığı gülmede en önemli şey abartmadır. Abartma yeniden
yaratma, genişletme ve gerçek olanı bozmadır. Örneğin, belli bir zamanda, belli bir yerde
izleyiciler sosyal koşullandırmaları sonucunda kültüre bağlı olarak bir olayı değişik biçimlerde
algılayabilirler. Abartmada kostüm ve hareket çok önemlidir. Ayrıca özgün bir mizah
yaratmaktan çok, sinemada güldürü öğelerini yeniden karıştıran Brooks, hiciv, ironi, parodi,
düşüp-kalkma gibi öğeleri bir arada kullanmaktan kaçınmamıştır. Örneğin, Gümüş Eyerler
(Blazing Saddles, 1974) adlı filminde western’ün ünlü klasiklerine, tiplerine ve sahnelerine
gönderme yapar (Denito, 1985: 263). 1960’lı yıllardan sonra özellikle 1970’li yılların
ortalarında artık salt güldürmeyi amaçlamayan, trajediden daha basit bir yapıda kurulmasına
karşın analiz etme özelliği daha fazla olan güldürü filmleri çekilmeye başlanmıştır. Bu türe
örnek olarak Woody Allen filmleri verilebilir. Woody Allen ise kaba güldürünün çağdaş
örneklerini vermektedir. Aşk, ölüm, bunalım ve psikanaliz Allen filmlerinin vazgeçilmez
öğeleri arasında yer almaktadır. Bu özelliklerin en yoğun olduğu filmi Annie Hall (1977)’dir.
Ayrıca Allen filmlerinde söz çok önemlidir. Sleeper (1973) ve Bananas’da (1971) “gag” ve
“slapsticks” lere ağırlık vermiştir (Alion, 1985: 28-29).
Yoruma açık, eleştirel bir bakış açısıyla çekilen bu filmler güldürürken
düşündürmeyi de amaçlayan filmlerdir. Danny De Vito, The Momma From The Train, John
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Landis’in Blues Brothers, Barry Levinson’un Goodmorning Vietnam (1987), gibi filmler bu
yeni güldürü anlayışına örnek olarak verilebilir.

8.3. Türk Sineması Tipleri ile Güldürüyü Yaratıyor
Türkiye gibi halk güldürü sanatının yoğun olarak varlığını sürdürdüğü bir ülkenin
sinemasının güldürü sanatından etkilenmemesi söz konusu olmaz. Nasrettin Hoca’nın,
Meddah’ın, Karagöz oyunlarının ve ortaoyununun doğum yerinde Türk Sineması’nda nasıl bir
güldürü anlayışının egemen olduğunu anlayabilmek için kısaca tarihsel gelişime göz atmak
gerekmektedir (Uluyağcı, 1996: 90) Filmler pek çok ölçüte göre sınıflanabilir. Hatta hepsi önce
sanat filmi ve olmayanlar diye ayrılıp, sonra bunların alttürlerine geçilebilir. Klasik anlatısal
biçimler de sinemaya uygulanabilir: Dram, komedi, trajedi, melodram (Abisel, 1999: 48). Bu
sınıflandırmalar arttırılabilir. Türk Sineması’na genel olarak bakıldığında melodram ve güldürü
ağırlıklı bir sinema olduğunu görmek olanaklıdır. Çünkü bir anlamda türlerin ortaya çıkmasında
o toplumda var olan sanat anlayışı egemen olmaktadır. Türk Sineması’nda Western Filmlerden
söz etmek ne derece güçse güldürü ve melodram geleneğinden söz etmek o denli kolaydır. Türk
Sineması melodram ağırlıklı olmasına karşın yukarıda da söz edildiği gibi geleneksel
sanatlarında güldürü önemli bir yer tuttuğu için ilk günden itibaren güldürüye kapılarını
açmıştır.
İlk güldürü filmlerinin yönetmeni Şadi Fikret Karagözoğlu, Bican Efendi
Vekilharç, Bican Efendi Mektep Hocası ve Bican Efendinin Rüyası üçlemesiyle, 1921 yılında
ilk güldürü tiplemesini yaratır. Karagözoğlu’nun (1881-1941) bu üçleme denemesi kısa öykülü
filmlerden oluşmaktadır (Özgüç, 1993: 15). Öte yandan Türk geleneksel tiyatrosunun tiplere
dayalı olduğunu unutmamak gerekir. Karagöz ve Hacivat, Meddah geleneği gibi tiplere dayalı
bir gelenek Türk Sineması’nda güldürü filmlerini de etkilemiş ve ilk güldürü filmleri tiplere
dayanarak varlığını sürdürmüştür. Cilalı İbo, Adanalı Tayfur, Turist Ömer, Şaban tiplemeleri
buna örnek olarak verilebilir. Bu tür güldürüler söz komiğine dayandırılarak gelişen güldürülere
örnek olarak verilebilir.
Türk Güldürü Sineması’nda kuşkusuz tiyatrodan sinemaya geçen İsmail Dümbüllü
önemli bir yer tutmaktadır. Dümbüllü Sporcu (1952), Dümbüllü Tarzan (1954) gibi dizi olarak
nitelendirebileceğimiz filmler çekmiştir. Dönemin diğer güldürü karakteri ise Cilalı İbo
karakteridir. 1950’li yıların sonunda ortaya çıkan ve 1970’li yıllara dek sinemada varlığını
sürdüren Cilalı İbo tipi, geleceğin Türk Güldürü Sineması’nda önemli bir yer tutan Kemal
Sunallı Şaban filmlerinin ve daha sonra Recep İvedik dizilerinin temelini atmış olur. Cilalı İbo
filmlerinin genel yapısına bakıldığında söz ağırlıklı olduğunu, aile gibi toplumsal kurumların
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ele alındığını görmek olanaklıdır. Ancak bu kurumlar toplumsal bir takım iletiler sunmak için
kullanılmamış, sadece olay örgüsünün ve güldürünün bir parçası olarak filmlerde yer almıştır.
1960’lı yıllar Türk Sinema tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir. 1950’li
yıllarda yeni bir sinema dili arayışına giren Türk Sineması, 1960’lı yıllarda tıpkı Türkiye gibi
başka bir yöne kaymıştır. Cumhuriyet dönemi ile başlayan modern kimlik oluşturma çabaları
1960’lı yıllarda parçalanmaya başlamıştır. Modern kimliğin parçalanması kuşkusuz uzun bir
süreçtir. Seçkinciliğin bastırdığı şeylerin dönüşü de bu süreç içerisinde yer almaktadır. Yeni
kentli olarak adlandırılan, 1950 sonrası köylerden kente yerleşen insanlar, 1960’lı yıllarda kente
uyum sağlamışlar ve kendi kültürlerini kent kültürüne eklemlemişlerdir. Böylece yeni kentliler
“nezih” olmak yerine, 1960’ların komedi filmlerine gidip “biz de çok moderen olduk” diyen
komedi kahramanlarını izlemeyi ve gülmeyi yeğlemişlerdir (Büker-Uluyağcı, 1993: 22-23).
İşte tam bu yıllarda Öztürk Serengil, Adanalı Tayfur tiplemesi ile izleyicinin karşısına çıkar ve
geniş halk kitlelerine ulaşır. Özgüç’e (1993: 36) göre Serengil, uydurduğu “yeşşeee”, “kelaj”,
mangıraj” gibi argo deyimlerle ünlü bir güldürü yıldızı olup çıkmıştır. Hulki Saner’in yarattığı,
bizden popülist bir tipleme ise Turist Ömer’dir. Sadri Alışık’ın canlandırdığı ve yıllar boyu bir
gariban tipleme olan Turist Ömer, sokakta ki adamlardan biridir. Pejmürde giysileriyle, garip
şapkasıyla, selam verişiyle, esprileriyle güldürü sinemasının özgün tiplerinden birini yaratan
Alışık, Serengil halk tipi güldürünün örnekleri ile izleyiciyle buluşmuştur. Bu filmlerde açıkça
toplumsal bir taşlama olmamasına karşın toplumda var olan sınıfsal çatışmalar filmlerin ana
güldürü temasını oluşturmuştur.
1960’lı yılların başında Atıf Yılmaz ve Vedat Türkali ikilisi grotesk olarak
adlandırılabilecek bir toplumsal taşlama örneği olan Tatlı Bela (1962) adlı filmi çekmişlerdir.
Film iç içe karışan malzemesi, değişik karikatürize tipleri ile kentsoylu çevreyi eleştirmektedir
(Scognamillo, 1988: 51). Aynı yıllarda yine kentsoylu ya da romantik güldürü olarak
adlandırabileceğimiz Küçük Hanımefendi filmleri sinemada yerini almıştır. Bu filmler
izleyiciyi bir yandan güldürürken bir yandan da ağlatmışlardır. Film sektörünün romantik
altmışlı yıllarda canlılık kazanması, anlatı kalıplarının oluşması, geniş kitlelerin idolleri haline
gelen yıldız oyuncuların art arda piyasaya sürülmesi, film dağıtımının garantili işlere prim veren
işleyişi, diğer türlere olduğu gibi romantik güldürüye de elverişli bir ortam hazırlamıştır.
Korkudan polisiyeye, bilimkurgudan güldürüye, kovboy öyküsünden müzikale hemen bütün
türlerde filmler yapılmış olsa da Yeşilçam sineması melodram üzerinde yükselen bir popüler
sinemadır. Melodramatik iklim diğer türdeki filmlere sızdığı gibi romantik güldürüler de
kendini hissettirir (Bayram, 2002: 35-36). Romantik güldürülerde çatışma, romantik çiftin
kişiliklerindeki, yaşam tarzlarındaki uyuşmazlıklardan, yanlış anlamalardan kaynaklanır. Savaş
halindeki romantik çift türün başlıca uzlaşımıdır (Shactz’dan 1983 aktaran Bayram, 2002: 24).
Tür, birkaç çatışma kalıbı ve karakterlerin özelliklerindeki çeşitlendirmeyle benzer öyküleri
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anlatır. Temel izlek romantik aşktır, çatışmaların kaynağı genellikle sınıfsal, kültürel
farklılıklardır, olay örgüsü kur yapma ve engellerin aşılması üzerine kuruludur ve öykü mutlu
sonla biter. Zorlu Damat, Güllü Geliyor Güllü, Tatlı Meleğim, Kezban Paris’te, Evcilik Oyunu
ve Sultan, Yalancı Yârim, Öyle Olsun gibi filmler örnek olarak verilebilir (Bayram, 2002: 36).
Filmlerin ana izleği zengin kız fakir oğlan ilişkisine dayanmaktadır. Sonları mutlu
bitmekte ve yaratılan karakterler ya da tipler izleyicinin çok kolay özdeşleşmesine olanak
sağlamaktadır. Böylece gerçek yaşamda bu tür bir yaşama ulaşamayan izleyici, filmler aracılığı
ile bu yaşamlara erişip hoşlanma duygusu ile birlikte bu karakterler ile özdeşleşmişlerdir.
Örneğin, Yalancı Yarim’de zengin delikanlı fakir kız öyküsü devam eder. İki sınıf arasındaki
farklılıklar güldürü aracılığıyla izleyiciye aktarılır. Bir yanda yoksulluk vardır ancak dostluk,
birlik, beraberlik gibi kavramlar değerini yitirmemiştir. Mahalleli her konuda birbirine yardım
edecek kadar birlik içindedir. Diğer yanda ise sonradan türeyen zenginlerden bir aile vardır ve
her şeyi para ile ölçerler. Onlarda para vardır ancak insanlığa ilişkin pek çok değer anlamını
yitirmiştir. Filmin sonunda fakir aile zengin aileye dostluk ve namus üzerine ders verir. Gerçek
yaşamda olması belki çok güç alabilecek bir mucize gerçekleşir ve masal gerçeğe dönüşür.
Zengin delikanlı gerçekten fakir kıza âşık olur. Sevgililer birbirine kavuşur. Böylece aşk her
şeyden üstündür anlayışı tekrar onanır. Para ile aşkın satın alınamayacağı, insani değerlerin
üstünlüğü vurgulanır. Eğilmez’in bu tarz filmlerinin çoğunda kahramanlardan birisinin alt gelir
grubunda olduğu görülmektedir. En önemli sorun geçim derdidir. Ama kahraman aşık
olduğunda bu sorunları unutur. Âşık olduğu kişi ise genellikle zengindir. Bir anlamda aşk
aracılığı ile sınıf atlar ama geldiği konumu asla unutmaz ( Uluyağcı, 2006: 107).
1970’lerin ortasında seks filmleri ile birlikte seks güldürüsü diyebileceğimiz ve
daha sonra pornografiye kayan bir güldürü anlayışı Türk Sineması’nda yerini almıştır. Bu
filmlerin çoğu argolu, kaba güldürüye dayanan yapımlardır. Bu filmlerin yayılması sonucunda
tiyatrodan sinemaya geçen pek çok oyuncu ile karşılaşmak olanaklıdır (Özgüç, 1976: 93-94).
Böylece tiplere dayalı bir güldürü anlayışına sahip olan Türk Sineması’nda seks güldürülerinde
de bu geleneğin devam ettiğini söylemek olanaklı hale gelmektedir. Kuşkusuz bu seks
güldürülerinin niteliklerini vurgulayan adlarıdır. Ah Mualla O Ne Ala (1975), Çalkala Yavrum
Çalkala (1975) gibi.
Bunun yanı sıra yine aynı yıllarda çekilen ama farklı bir bakış açısı ile izleyicisiyle
buluşan Ah Güzel İstanbul (1967) Türk Sineması’nda başka bir güldürü geleneğinin
öncülüğünü yapmıştır. Sadri Alışık ve Ayla Algan’ın başrolünü oynadığı bu film hem toplumsal
sorunları dile getirirken hem de trajikomik olarak adlandırabileceğimiz ve Türk Sinema tarihi
içerisinde önemli bir yer tutan Muhsin Bey (1987) gibi filmlerin öncülüğünü yapmıştır.
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1970’li yıllara gelindiğinde Ertem Eğilmez ekolü olarak adlandırabileceğimiz yeni
bir güldürü anlayışı ile karşılaşırız. Bu kez Hababam Sınıfı dizisi ile birlikte Türk Sineması’nda
yeni bir güldürü tipi yaratılır. Kemal Sunal’ın oynadığı İnek Şaban tipi Şaban’a dönüşerek uzun
yıllar sinemamızda varlığını sürdürmüştür.
Hababam Sınıfı filmleri izleyicinin özdeşleşmesi açısından büyük önem taşır.
Örneğin, Şaban, o dönem sinema izleyicisinin çok kolay özdeşleşebileceği bir karakterdir.
Şaban karakterinde o yılların ülke iklimini görmek olanaklıdır. Şaban köyden kente okumaya
gelmiştir. Şaban da okula geldiğinde diğer kentli arkadaşlarının aracılığı ile kent kültürü ile
tanışır. Ancak bu tanışma yanlış bir tanışmadır. Kent kültürünü sigara içmek, hocalarla alay
etmek, bol para harcamak ve kızlara aşık olmak olarak tanır. Ayrıca Hababam Sınıfı ile ünlenen
Şaban daha sonra yine aynı adla pek çok filmin ana karakterini oluşturacak ve geniş halk
kitlelerini sinema salonlarına çekecektir. Filmin her karakteri toplumda her an karşımıza çıkan
iç içe yaşadığımız insanlardan oluşmuştur ve film eğitimden aileye, köyden kente pek çok
soruna güldürü aracılığı ile yaklaşır (Uluyağcı, 2006: 110). Kemal Sunal, bilinen güldürü
kahramanlarından biridir. Hemen her filminde pısırık, aptal bir tipleme ile izleyicinin karşısına
çıkmasına karşın şansı nedeniyle kendini kanıtlayan ya da kurtaran bir tipi oynamaktadır. Bu
filmlerin genel özelliklerine baktığımızda Kemal Sunal genellikle alt gelir düzeyinde, en önemli
sorunu geçim derdi olan bir tiptir. Bu sorununu çözebilmek için çeşitli yollar dener. Tesadüfen
bir takım olaylara karışır ve sonunda zengin olur. Yaşama karşı sinmiş ve savaşmaktan kaçar
görünmektedir. Ancak zengin olduktan sonra en önemli şeyi, dostluk ve sevgiyi kaybeder.
Filmlerin sonunda genellikle daha önceki yaşam biçiminde daha mutlu olduğunu, paranın
mutluluk getirmeyeceğini anlayarak her şeyi bırakır ve eski yaşamına döner. Yani toplumsal
değerleri tekrar tekar onar ve içinde bulunduğu yaşamı haklılaştırır (Uluyağcı, 2004:132).
Kırmızı (1990) ise Şaban filmlerinin anlatı yapısının Keloğlan masalları ile örtüştüğünü
savunmuştur. Böylece bir kez daha Türk Sineması’nın geleneksel halk sanatından ne denli
etkilendiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu gelenek Dolap Beygiri (1982) (İlyas Salman ve
Şener Şen Hacivat Karagöz tiplemesini çizerler), Muhsin Bey (1987) (ortaoyunun sinemamıza
bir yansımasıdır) gibi filmlerle devam eder (Uluyağcı, 1996: 93).
1970’li yılların sonlarına doğru yapılan Sultan (1978) ve Zübük (1980) gibi filmler
yeni bir güldürü anlayışının habercisi olurlar. Bu filmler toplumsal güldürü olarak
adlandırılabilir. Özön’e (1985: 132) göre toplumsal güldürü sinemacının güldürüyü, gülmeyi
bir toplumsal aksaklığı düzeltmekte silah olarak kullanmasıyla ortaya çıkar. Güldürü filmi
toplumsal yaşamla ilgili aksaklıkları, toplumsal ilişkilerdeki düzensizlikleri, toplumda var olan
değerler sistemini, insanların budalalıklarını, eleştirel bir tutumla yansıtır, bunların gülünç
yanlarını ortaya çıkarır. Sinemacı önemli olarak gördüğü aksaklıkları ele alır, bunları keskin
bir gülmece ile yerer, bu aksaklıkların düzeltilmesi gerektiğine izleyicileri inandırır. Örneğin,
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Sultan toplumda var olan gecekondu sorunu, kadın ve aşk üzerine güldürürken düşündürür.
Çıplak Vatandaş (1985), Züğürt Ağa (1985), Namuslu (1984), Düttürü Dünya (1988) gibi
filmler bu türe örnek olarak verilebilir. Toplumsal güldürü türündeki filmlerin 1980’li yıllarda
ortaya çıkması kuşkusuz rastlantı değildir.
1980’li yıllar ülke için pek çok değişimin yaşandığı yıllardır. Sinemada bu
değişime karşılıksız kalmıyor. Scognamillo (1988)’e göre 1980, gerek 12 Eylül öncesi, gerek
sonrası Türk Sineması’nın kritik durumuna değil çare getirmek, aksine daha da ağırlaşan – ve
toplumsal/siyasal ortamdan kaynaklanan- koşullar yaratıyor. Yapım sayısı en düşük noktasına
ulaşıyor (68 filmle). Çok az sayıdaki filmin çoğu ise güldürülerden oluşuyor. Banker Bilo
(1980), Devlet Kuşu (1980), Talihli Amele (1980), Zübük (1980) gibi. Bu yıllarda Sivas (2011:
50-51)’a göre Şaban tiplemesine bir alternatif olarak oluşturulan Bilo tiplemesi, Şaban gibi
uyanık, dik kafalı değildir. Filozofça laflar etmemekle birlikte, toplumun ezik kesimini,
sömürülen saf sıra dışı, insanını temsil etmektedir. Saflığının yanı sıra çirkin yüz görüntüsünün
altında dürüstlüğü simgelemektedir. 1980’li yıllarda İlyas Salman’ın yarattığı bu tip
güldürürken düşündürmeyi sağlayan trajikomik öğeleri içinde barındıran anlatıların kahramanı
olur.
Öte yandan Hababam Sınıfı’nın yarattığı bir diğer güldürü oyuncusu ise Şener
Şen’dir. Şener Şen ilk filmlerinde bilinen komik adam tiplemesi ile izleyicinin karşısına
çıkmıştır. Ancak ilk kez Namuslu ile birlikte yarattığı bilinen tipin dışında bir karakter ortaya
çıkarmıştır. Özellikle toplumsal sorunların ele alındığı filmlerinde Şener Şen karakteri belirgin
olarak ortaya çıkar. Bu filmlerde toplumsal taşlama egemendir. Bu filmlerle birlikte Türk
Güldürü Sineması açısından tiplerden karakterlere doğru bir evrilme olduğu söylenebilir.
Güldürü filmleri, değerlerimizi, alışkanlıklarımız, toplumsal ilişkilerin
oluşturduğu yapıları sarstıktan ve hatta yıktıktan sonra çatışan öğeleri birbirleriyle uzlaştırıp
içinde bulunduğumuz toplumsal sisteme olan inancımızı ve güveni yeniden
duyumsayabilmemiz için güven duygumuzu tazelemeye çalışmaktadır. Bunu mutlu sonlarla,
bütünleştirici bir anlatıyla yapmaktadır. Çatışan karakterleri uzlaştırarak, kötülerin yenilgisini
ve iyilerin yengisini göstererek, iyilerin yeniden bir arada ve ayakta oluşlarını sunarak, mutluluk
olanaklarını sergileyerek yapar (Bayram, 1997: 35). Ancak özellikle 1980 sonrası yapılan
güldürü filmlerinin çoğu bu işlevi yerine getirmez. Kuşkusuz bu tür toplumsal sorunlara
değinen güldürü filmlerinin yanı sıra 1980’li yıllarda Çalsın Sazlar (1983), Gırgıriye (1981)
gibi yine söze dayalı ve her şeyin sınıf atlamak ile olanaklı olacağını savunan Şaban filmlerinin
iletileri ile bire bir örtüşen filmlerde Türk Güldürü Sineması’nda yerini almıştır.
1990’lı yıllarda yukarıda da söz edildiği gibi Eşkıya gibi filmlerle toplumsal
sorunlara eğilen güldürü filmleri izleyici ile buluşmuş ve gişe anlamında oldukça başarılı
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olmuşlardır. Ancak toplumsal eleştiri açısından bakıldığında toplumsal güldürü ve eleştirinin
ağırlıklı olduğu filmler yerlerini TV şovları, stand_up gösterileri, ergen temalarına yaslı mizah
dergiciliği gibi yapımlara yerini bırakmaya başlamıştır (Ünal, 2010: 10). Bu anlayış G.O.R.A
ile başlayan Vizontele ile devam eden ve 2000’li yıllara damgasını vuran Recep İvedik gibi
filmlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu filmlerin yönetmen ve oyuncuları televizyon
dünyasından sinemaya geçiş yapmış ve televizyonda var olan imgelerini sinemaya
taşımışlardır. Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Ata Demirer ve Şahan Gökbakar’ın oynadığı bu
tipler tıpkı sinemanın ilk yıllarında var olan Adanalı Tayfur, Turist Ömer, Şaban tiplerinin bir
sentezi olarak karşımıza çıkmış ve ilginç bir biçimde gişe hasılatı yapmışlardır. Ünal (2010:
10)’a göre bolca argolu, biraz daha seyrek olarak küfür ve kaba erotizm, tıpkı yetmişlerin ikinci
yarısındaki furya gibi genç-erkek izleyici ağırlıklı bir izleyici profilini kendilerine çekmişlerdir.
Kuşkusuz bu filmlerin anlatı yapısının geleneksel anlatı yapısına uyması ve 2000’li yılların
depolitize olmuş gençliğine seslenmesi ve ilgi çekmesi kaçınılmazdır.

8.4. Sonuç Yerine
Güldürü, insanların durumların gülünç yanlarını ele alır. İnsanları, olayları,
durumları gülünç bir biçimde işleyen türdür. Gülünçlük çoğunlukla olması gereken ile
olmaması gerekenin beklenmedik ve şaşırtıcı bir biçimde yer değiştirmesi ile ortaya çıkar.
Sinemada ki güldürü türü ise tiyatro ve yazından oldukça fazla etkilenmiştir. Ancak onu daha
zenginleştirmiş ve başka biçimlere sokmuştur. Çünkü güldürü türü sinemaya en yakın türlerden
biridir (Özön, 1985: 151).
Türk Sineması da bu türe uzak kalmamış ve var olduğu ilk günden günümüze dek
sinemada varlığını sürdürmüştür. Tiplere dayalı bir sinemada güldürü türünün tiplere dayalı
olması kaçınılmazdır. Özellikle 1980’li yıllara dek güldürü filmleri ile ağırlıklı olarak güldürü
tiplerinin ortaya çıktığı görülmektedir. Bican Efendi’den Şaban’a dek.
Öte yandan Dünya ve Türk Sineması’na güldürü geleneği açısından genel olarak
bakıldığında bu türün özellikle ilk dönemlerde diğer film türlerinden farklı olarak tiplere dayalı
bir tür olarak geliştiğini söylemek olanaklıdır. Çünkü Bergson’un da belirttiği gibi gülme
eylemi insana özgü bir eylemdir. Bunun yanı sıra Türk Sineması açısından bakıldığında
yukarıda da belirtildiği gibi geleneksel Türk halk sanatının tiplere dayalı olması kuşkusuz Türk
Sineması’nda güldürünün tiplere dayanarak gelişmesine neden olmuştur.
1980’li yıllar hem Türkiye hem de Türk Sineması açısından değişimin hızla
yaşandığı yıllardır. Bu yıllarda Türk Sineması’nda konulara yaklaşım farklılaşmış, tiplerden
uzaklaşılarak karakterlere doğru bir yönelim başlamıştır. Güldürü filmleri de bu yaklaşımdan
etkilenmiş ve toplumsal güldürü olarak adlandırabileceğimiz türe doğru bir kayma
89

gözlenmiştir. Özellikle Şener Şen, İlyas Salman gibi oyuncuların oynadığı, Yavuz Turgul gibi
yönetmenlerin sinemada yeni bir dil arayışı içinde çektikleri filmler bu türün yaygınlaşmasına
neden olmuştur.
2000’li yıllar ise Türk Güldürü Sineması tarihi içinde ele alındığında
düşündürmekten çok güldürmeyi ve gişe hasılatını önemseyen yapımların arttığı yıllar olarak
karşımıza çıkmıştır. Bir yandan bağımsız sinema olarak adlandırılan kişisel biçim arayışlarının
yoğunlaştığı bir dönemde güldürü filmlerinin başka bir biçime dönüşmesi ilginçtir.
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9.1. KORKUYA GİRİŞ

“Beni en çok memnun eden şey, filmin izleyiciyi etkilemiş olmasıdır. Bu, benim
için çok önemlidir. Konuya aldırmam, oyunculuğa aldırmam. Buna karşılık filmlerin
bölümlerine, fotoğraflanmasına, ses düzenine ve izleyiciye çığlık attıracak her türlü teknik
ayrıntıya büyük önem veririm. Kitlenin ortak heyecanını ve duygulanmasını sağlayabilecek
bir sinema sanatı kullanımının, bizler için son derece tatmin edici olduğunu düşünürüm.
Ve Sapık ile buna kesinlikle ulaştık.”
Hitchcock

İnsan, tabiatındaki birçok duygudan yola çıkarak hayatına yön vermiştir. Kimi
zaman onlardan etkilenmiş kimi zaman onlardan esinlenmiş kimi zamansa onlardan kaçmıştır.
Bu süreçler doğrultusunda da yaşamını şekillendirdiği gibi, medeniyetin doğmasına sebep
olmakla kalmamış, kendini tanıma ve geliştirme fırsatı da bulmuştur. İşte insan yaşamında
büyük rol oynayan bu duyguların en önemlilerinden biri de kuşkusuz korkudur. “Korku,
değişken şiddetteki duygusal bir tepkinin ve az veya çok önemli nöro-vejetatif tezahürlerin
bileşiminden doğan bir durum olarak ele alınabilir.”1 Korku hayatın içindedir ve hayatın her
noktasında istense de istenmese de vardır. Çünkü o gerçek mekânını insanların yüreğinde, daha
doğrusu zihninde bulmuştur. 2
Negatif olmasına karşın pozitif hayatın dengeleyicilerindendir ve her duygu gibi
kaçınılmaz bir şekilde, tüm doğallığıyla her zaman yanımızda bulunur. 3 Bu birliktelik farklı
yaklaşımlara, ürünlere, eylemlere sebep olmuştur. Ancak çiğ korkuyu sanatçı ve aydın kişiler
açıkça ifade etmekten çekinmişlerdir. 4 Bu yüzden de simgesel varlıklar ve öğeler
kullanmışlardır. Sonuçta “çağımız insanının simge yaratma yeteneği, ilk ve ilkel insanın
kullandığı simgelerden korku öykülerinin, romanlarının, filmlerinin, videokasetlerinin
kahramanlarını, konularını, olaylarını çıkarmıştır.” 5 Bunun, yani korkunun pazarlanması
devasa bir endüstriyi oluşturmuştur.

Pierre Mannoni, Korku, Çev: Işın Gürbüz, İstanbul, İletişim Yayınları (Yeni Yüzyıl Kitaplığı), t.y., s. 8.
A.g.e., s. 5.
3 Giovanni Scognamillo, Korkunun Sanatları, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1996, s. 6.
4 A.g.e., s. 120.
5 Özcan Köknel, Korkular, Takıntılar, Saplantılar, 4. bs., İstanbul, Altın Kitaplar, Nisan–1998, s. 47.
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“Her yaş öğrenciler ya da meraklılar ve koleksiyoncular için Frankenstein,
Dracula, Kurt Adam (en son modaya göre Dinozor) kapaklı ciltli dosyalar, boyama kitapları,
heykelcikler, iğneler, tişörtler, posterler, plastik yarasalar, şık şişeler, şişecikler içinde vampir
kanı (boyalı su), oyuncak tabutlar ve içinde zıplayarak fırlayan iskeletler, kuru kafalar,
hayaletler ve hayalet avcıları, vıcık vıcık protoplazmalar vb. piyasa tıka basa doludur.” 6
Çünkü korku ve korkunun yarattığı mitosları alacak hazır alıcı bir potansiyel vardır
ve “bu potansiyeli sürekli olarak uyanık tutmak, dürtmek ve ürünlerle; kitaplar, filmler, TV
dizileri, çizgi romanlar, oyuncaklar, bilgisayar oyunları ve kırtasiye malzemesi ile beslemek
gerekmektedir.”7

9.2. Korkunun Tanımı
Doyurucu bir tanımı yapılamasa da en genel ifadeyle kendini tehlikede hissetme
olarak açıklayabileceğimiz korku, ruhbilim terimi olarak Orhan Hançerlioğlu’ nun felsefe
sözlüğünde şöyle tanımlanmaktadır: “Olabilir sanılan bir kötülüğün uyandırdığı sindirici
duygu.”8 Muhtemel kazaya daha doğrusu kötü sonuç doğurabilecek her şeye karşı tedirgin olma
hali. Tanımlamanın devamında tıp terimi olarak ise korku; ‘yılgı’ yani ‘hastalık halindeki
korku’ şeklinde ifade edilmektedir. Prof. Dr. Özcan Köknel ise ‘Korkular, Takıntılar ve
Saplantılar’ adlı kitabında korkuyu şu şekilde açıklamaktadır;
“Korku canlının, insanın algıladığı, gördüğü ya da düşündüğü, imgelediği,
tasarladığı, tehlikeli, tehdit dolu durum, kişi, nesne, olay ve olgu, karşısında gösterdiği doğal,
evrensel duygulanım durumu, ruhsal tepkidir.” 9
Osmanlıca havfı marazi denilen korku Türkçede fobi ya da fobya terimleriyle eş
anlamlı olarak kullanılmaktadır. Ancak aslında fobi insanın bulunduğu çevrenin, ortamın,
koşulların dışında oluşan, ruhsal bozukluk ve hastalıklarla ortaya çıkan korkunun özel bir
durumudur. Yüzlerce çeşidi bulunan fobi modern dünyada en yaygın haslıklardan biridir.
Sonuçta;
“Korkular yaratan bir çağda yaşıyoruz; savaşların, çatışmaların, toplumsal
çalkantıların, elden kaçırmakta olduğumuz bir gezegenin gelecekteki durumunun doğurduğu
doğal ve kaçınılmaz korkulardır bunlar. Artı, içimizdeki ve dışımızdaki bilinmeyenlerin deştiği
Scognamillo, Korkunun Sanatları, s. 59.
Ross, Philippe, “Kanlı Sinema”, Gelişim Sinema (Aylık Sinema- Video Dergisi), Çev: Bertan Onaran, Ankara,
Gelişim Basım ve Yayım AŞ., Sayı; 1, Ekim-1984, s. 53.
8 Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi (Kavramlar ve Akımlar), 2. bs., İstanbul, Remzi Kitabevi, Cilt 3,
1993, s. 316–317.
9 Köknel, a.g.e.,, s. 16.
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korkular da vardır. Bunları geçmişte, çağımızda ve varsaydığımız geleceğimizde görebiliriz.
Bunları dünyamızda ve başka dünyalarda hayal edebiliriz.” 10
Giovanni Scognamillo’nun ifade ettiği gibi korkular yaratan bu çağda bu olguyu
öyküleştirerek, görselleştirerek, resmederek, notalayarak ondan yararlanabilir, yeni ürünler
ortaya koyabiliriz. Bir başka ifadeyle korkuyu fobileştirmeden verimli kılabiliriz. İşte korku
insanoğlunu üretime sevk ettiği gibi aynı zamanda belli ölçüler içinde insanın bedensel, ruhsal,
toplumsal durumunu, rolünü, yerini kollamasına, korumasına, denge ve düzen içinde
sürdürmesine, uyumunu sağlamasına yardımcı olmaktadır. 11 Dolayısıyla korku salt kötücül,
kaçılması gereken bir duygu, olgu değil dizginlendiğinde yararlı bir duygu, olgudur da. Bu
yüzden onu ifade ederken, tanımlarken, ya da açıklarken çift taraflı ele almak gerekmektedir.
Gizli bir yanardağdır korku. Tek bir şeyden korkabileceğimiz gibi birçok şeyden
de korkabiliriz. Çünkü dünyada insanı korkutacak birçok neden vardır. Doğal felaketler, ölüm,
hayvanlar, hayaller, karabasanlar, babalar, devletler, savaşlar, baskılar, kavgalar, karanlıklar vb.
gibi. Bunun en önemli nedeni insanın, sahip olduğu tasarım ve imgelem yetenekleri ürkülerin
(effroi) temel yaratıcısı ve aynı zamanda diğerlerinin ürkülerinin propagandacısı olmasıdır. 12

9.3. Korkunun Kaynakları
Hayatımızda yer alan pek çok korku olduğu gibi zaman içinde ortaya çıkan ya da
unutulan korkular da bulunmaktadır. Ölüm korkusu, radyasyon korkusu, yükseklik korkusu,
uzaylı korkusu, komünizm korkusu, karanlık korkusu, yalnızlık korkusu, böcek korkusu, uçak
korkusu, gelecek korkusu, faşizm korkusu, köpek korkusu, yılan korkusu, bu korkularımızdan
sadece bir kaçıdır. Birçok felsefeci, psikolog, araştırmacı da bu korkularımızı ele almakta,
korkuyu tanımlayıp kaynağını ifade ederek ona rasyonel çözüm getirmeye çalışmaktadır.
Jung’da bu psikologlardan birisidir. Ona göre korkular arketiplere bağlıdır ve bu korkular, ilkel
atalarımızdan bize miras olarak kalmıştır. Çünkü her bilgi DNA’ mızda kayıtlıdır. İlerleyen
zaman içerisinde DNA’da şifrelenmiş biçimde saklı kalan bu korkular nesilden nesile
aktarılarak ve varoluştan bugüne çoğalarak ya da azalarak, bize bir bilgi olarak aktarılmıştır. 13
Bu bilgi de zaman zaman ortaya çıkmakta, kendini göstermektedir. Bu da son derece doğaldır.
Çünkü bilgi, kendi ile ilişkili başka bir bilgi ile karşılaştığında hemen hatırlama sürecine
girmekte ve bir şekilde geriye dönmektedir. Korkular da bu şekilde gün yüzüne çıkabileceği

Scognamillo, Korkunun Sanatları, s. 120.
Köknel, a.g.e., s. 17.
12 Mannoni, a.g.e., s. 6.
13 Giovanni Scognamillo, Dehşetin Kapıları, 2. bs., İstanbul, Kamer Yayınları, 1997, s.7.
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gibi bazen de somuta indirgenmiş, korku içindeki kişi tarafından duyumsanan, farklı ve özgün
metaforlarla da kendini göstermektedir.
İnsanın korkuları, nesilden nesile aktarılarak geçmişten gelen bilgi birikimi ve
kişisel edinimlerinin bir kesişim kümesidir. Bu kümenin değişik biçim, renk ve görünüm
kazanmasında, kişilik yapısı yanında, içinde yaşanılan toplumun, kültürün, çağında değişik
etkileri görülmüştür.14
Korku, insanoğlunun bilinçaltına sakladığı ya da saklamak zorunda kaldığı arzu,
istek, duygunun dışa vurumu şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bilinmezlerimiz, kaçışlarımız,
saplantılarımız hep bilinçaltımızda gizlidir ve bilinçaltına itilen, bastırılan duygular, arzular her
zaman dışarı çıkmak için yoğun bir uğraş vermektedirler. Ancak doğru ortam ve zamanda
ortaya çıkabilmek için unutmak kavramının gölgesinde beklemek zorundadırlar. Bilinçaltı da
onların bekleme odalarıdır.
“ ...suyun içindeki dev bir aysberge benzetebileceğimiz, düşlediklerimizin,
yaşadıklarımızın az bir kısmının su yüzüne vurup geri kalan hayli ‘hacimli’ bölümünün suyun
altında, görünmeyen ve bilinmeyen bir halde bir arada bulunduğu bilinçaltı... Bilinçaltını işgal
eden en büyük parçayı da korku oluşturur.”15
Bu yüzden doğumdan ölüme çoğu zaman korkuya tutsak olur, korkuyla yaşamak
zorunda kalırız. Bir de bu korku dünyamızın içine hayal gücümüz girince zaman içerisinde
artan ya da kendi başına daha da derinleşen korkularımız; hayalet, peri, cin, karabasan gibi
irrasyonel varlıklar şeklinde ortaya çıkabileceği gibi, halisünasyonlar, hastalıklar ve evham
dediğimiz gereksiz saplantılar biçiminde de ortaya çıkabilmektedir.
“Yalnız doğaüstü olandan kaynaklanmaz korku, alışılmışın ve normal olanın
alanından sapmalar da bir tedirginliğin kuşkunun ya da dehşetin kaynağı olabilir kolaylıkla.
Asli kavramlar kazanılmaz süreç içinde. Onlar bireyin ta içinde vardır zaten, hep vardır.” 16
Korkunun nedenlerini ortaya koymak için insanın gelişim evresindeki hassas
durumuna ve özellikle çocukluk dönemindeki eğitim ve öğretimine çok dikkat etmek gerekir.
Yüzyılımız korku edebiyatının üstadı olarak kabul edilen Stephen King’in şu sözü bu noktanın
önemini çok iyi vurgulamaktadır: “Fantastik ve Korku yazarının uğraşı, okuru, geçici olarak

A.g.e., s. 45.
Arpaç Okan, “Korku Sinemasına Bir Bakış Denemesi”, Antrakt (Aylık Sinema Dergisi), İstanbul, Leya
Yayıncılık, Şubat–1997, s. 56.
16 Cem Bak; Vampir ya da Öteki Olana Bakış, İstanbul, Cem Bak Yapım, Mayıs–1997, s. 3.
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çocukluğuna döndürmektir.” 17 Yani insanın korkuları çocukluğunda belirir, yerleşir; insana
korkuyu yaşatmak için çocukluğuna götürmek yeterlidir. Başka bir yönden korkuyu ele alacak
olursak; korku, insanoğlu için bir ihtiyaçtır aynı aşk, şefkat, özlem, acı gibi. Çünkü insan
korkusuz yapamaz, korku yaşamın bir parçasıdır ve insan korkudan hem iğrenip, hem kaçarken
hem de sadist bir ruhla ondan hoşlanmakta, zevk almaktadır. Bu duygular içinde insan korkuyu
sanatın birçok dalında tanımlamakta, anlatmakta bazen de onu bir hastalığın, tıbbi bir durumun
sebebi olarak görmektedir.
İlkel çağlardan günümüze kadar geçen zaman içinde değişmeyen ve yenilemeyen
tek korku, ölüm korkusudur (thanataphobia). 18 “Korkunun psiko-dinamik çekirdeği olarak
ölüm, bütün ürküntülerin geometrik kavuşma yeridir.” 19 Ölümde var olan yok olma, elindeki
imkânları kaybetme hissi, insanı ürkütmekte, ölüme karşı öfke duymasına neden olmaktadır.
Belki de insanı esas korkutan ölüm sonrası olayların ulaşılmaz gizemidir. 20 Ancak onun
karşısındaki acizliği ve ona müdahale edememesi çağlar boyu onu her an arayışa itse de her
defasında ona boyun eğmek zorunda kalmıştır. Bu yüzden insanın en büyük korkusu ölümdür
ve sonuçta bütün korkular uzaktan yakından ona bağlanırlar. 21
Ölüm korkusu birçok noktada insanı dünyaya bağlanmaktan alıkoyar. İşte bu
noktada Alman düşünür Ludwig Feuerbach şöyle der; “Korku dinin temelidir ve korkuyu
tanrıya inanışa doğuran asıl nedende ölümdür.”22 Birçok felsefeci de ölüm korkusu ile din
arasında böyle bir ilişki kurmuştur. İnsan çare bulamadığı bu olguyla tarih boyunca savaşmış
ve hep mağlup olmuştur. Din ise ölüm korkusunu yenmesi için insana, öteki dünya diye
nitelediği, ölüm sonrası yaşam şeklinde bir alternatif sunmaktadır. Tabii tüm dinler için bu
geçerli değildir ama birçok dinde ve özellikle ilahi dinlerde bu kavram çok büyük önem
taşımaktadır. Yine bu kavram, ölüm korkusu, bu dinlerin ayakta kalmasında, devamında ve
toplum üstünde otorite kurmasında çok büyük rol oynamıştır. Buna rağmen ölüm korkusu,
insanların tümünü de dine yöneltmemiştir. Genel olarak birçok topluluk bir dinde karar kılarken
kimileri farklı dinleri benimseyip sentez yapmış kimileri de dinden uzak farklı inanış ve yaşam
biçimlerine bürünmüşlerdir. Ama değişmeyen bir gerçek vardır ki o da; ölüm denetlenmeyen
ve istenmeyen bir olgu olarak hala yaşamın içindedir, bir realite olarak varlığını sürdürmektedir.

Alper Eğmir, ‘Yeni Başlayanlar için Stephen King’, (Çevrimiçi) www.geocities.com/alpegm/king.1.html,
23.11.2002.
18 Ünsal Oskay, Çağdaş Fantazya (Popüler Kültür Açısından Bilim-Kurgu ve Korku Sineması), İstanbul, Der
Yayınları, t.y., s. 59.
19 Mannoni, a.g.e., s. 27.
20 A.g.e., s. 27.
21 A.g.e., s. 26.
22 Hançerlioğlu, a.g.e., s. 317.
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Korku bilinmezlik ve çaresizlik içinde büyür gelişir. 23 Zaten insan bilmediğinden
korkmaz mı? Hele çaresiz kalındığında; kalp atışlarının hızlanması, soğuk terler dökme,
irkilme, titremeler, dilin tutulması, hatta az veya çok uzun süreli bilinç kaybı, konuşma
bozuklukları, solunum güçlüğü, tüylerin diken diken olması, gözbebeğinin büyümesi, yüze kan
akını olması, yüzde asılı kalıveren donuk bakışlar ya da beniz sararması 24 gibi fiziksel
göstergeler korkunun varlığını ve insana olan etkisini somut şekilde anlatmaktadır bize. Aslında
bilinçaltımız da bizim bir bilinmezimiz, bir kapalı kutumuz değil midir? Çoğu şeyi oraya atar,
kapısını kapatır gideriz. Yıllar sonra bu kutudan kurtulan duygular, hatıralar karşımıza
çıktığında ise gözlerimize inanamayız. Şaşkın bakışlar, bilinçaltındakilerimizi
unutmuşluğumuzun en belirgin göstergesidir. Bilinçaltımızın en çok beslendiği, şekillenmeye
başladığı yıllarsa, hayatı yeni öğrenmeye başladığımız çocukluk yıllarıdır. İnsanın birçok
korkusu bu dönemde yaşadığı olaylardan, edinimlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden
korkunun yol açtığı psikolojik ve fiziksel rahatsızlıkların nedeni araştırılırken öncelikle
çocukluk yılları irdelenir.
İlk çağlardan beri insanoğlu korkularını bir şekilde dışavurmaya başladı. Çünkü
içinde büyüyen bu gücün bir şekilde boşaltılması gerekiyordu.
“Korkular ve korkuların kaynaklarını, çıkış noktalarını oluşturan bilinmeyenler,
anlaşılmayanlar, yazılmadan ve anlatılmadan önce mağara duvarlarına ve kayalıklara
çiziliyor, işaretler, masklar ve spotlarla simgeleniyordu… İlkel dediğimiz, düşünen ve hisseden
insan, etrafındaki ve dışındaki dünyaları keşfedince korkularını deşmeye, tanımlamaya, dile
getirmeye, sözle açıklamaya koyuldu… Sözlü gelenek, efsane, destan ya da masal, bu korkuları
bir araya getirmekte.”25

9.3. Korku ve Sinema İlişkisi
Korku, insan yaşamında önemli bir rol üstlendiği gibi onun meydana getirdiği her
türlü eylemde özellikle sanat yapıtlarında kendini göstermiştir. Ressamlar tarafından
resmedilirken, tiyatroda oyunlar sahnelenmiş, edebiyatta korkular anlatılmış,
hikâyeleştirilmiştir. Çünkü insan her daim korkuyla içi içe yaşamış ondan kaçmak istese de
onun etkisinden bir türlü kurtulamamıştır. Sinema da korkuyu işleyen sanat dalarından bir
tanesi ve belki de günümüzde en önemlisidir. Korkuyu görsel avantajları kendine has
biçimlendirmesi ile perdeye aktarmıştır.

Eğmir, (Çevrimiçi) www.geocities.com/alpegm/king.1.html.
Mannoni, a.g.e., s. 13–15.
25 Scognamillo, Dehşetin Kapıları, s.14.
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“Seyirci bir insanüstü varlık gibi her şeyi görebiliyor (sinemada). Sanki
göremeyeceği hiç bir şey yokmuş gibi hem de! Filmdeki karakterlerin başına neler geleceğini;
hangi karakterin ödüllendirileceğini, hangisinin cezalandırılacağını, önceden görebiliyor! Bu
aldanım (her şey bittikten sonra da yaşamda kalabilme fantazyası), hızla değişen ve içinde
oluşan her şeyin kendi oluşumunu tamamladığı anda ölümünü de yüklendiği çağdaş toplumda
seyirci rahatlıyor.” 26
Seyirci bu rahatlatma için sinemayı tercih ediyor. Aslında insanoğlu, korkunun
izlekselliğine pek uzak değildir. Tarih boyunca sirk oyunlarını, idamları ve işkenceleri izlemek
için arenalara toplanmış, her idam, oyun, işkence sonunda büyük alkış tufanı koparmış,
kalabalıklar heyecan içinde bunları daha yakından görmek maksadıyla arenalara atlamış,
giyotinlerin etrafına toplanmışlardır. 27 Tabiatlarındaki şiddet güdüsünü tatmin için farklı
yollara başvuran insanoğlu, “birinci elden doğal hazlardan payını alamazsa, gittikçe artan bir
gereksinmeyle bunların yapaylarına başvuruyor: İşkence, öldürme, kan dökme, ya da bunları
kurmaca yapıtlarda izleme gibi.” 28 Bir anlamda beyazperdede kanlı sahneleri, cinayetleri,
çirkin yaratıkları, canavarları bıkmadan, usanmadan, sabırla seyreden izleyici içindeki sadistmazoşist yanı ortaya çıkarırken ölümün, olası her tür görümünü ve çarpıtılışını görerek onu
basit, doğal bir gerçeklik olarak algılayıp çocukluğundan itibaren yaşamaya başladığı ölüm
korkusunu hafifletmeye çalışır.29 Diğer bir yönden;
“Yaşamın diyalektiğini çözümleyebilmenin, toplumsal ilişkileri tarihsel ve bilimsel
anlamda açıklamanın gittikçe güçleştiği, bilim ve teknolojinin insan hayatı üzerinde yarattığı
tehlikelerin nedenlerini anlamanın izleyen konumundaki modern birey için zorlaştığı modern
yaşamda, bu sorunların bir şekilde açıklanması gerekmektedir. Bilinçten yoksun ya da yanlış
bilinç içindeki insan bu tür filmler insanın, dış gerçekliği anlamlandırıp değerlendirmesinde
‘yardımcı’ olmakta ve bir çeşit narkotik etkisi yaratmaktadır.”30
Bu da ister istemez bu tür filmlerin çekilmesine ve dolayısıyla yeni bir sinema
türüne ihtiyacı doğurur, böylece korku sineması beyazperdedeki yerini alır.
Gotik edebiyatın sinemanın ilk yıllarında oldukça güçlü olması korku-sinema
ilişkisinin erkenden başlamasını zorunlu kılmıştır. Çünkü sinema için edebiyat vazgeçilmez bir
kaynaktır; dönemin güçlü ve popüler eserleri de korku üzerine eğilince ilk sinema filmlerinin
Oskay, a.g.e., s. 60.
Scognamillo, Korkunun Sanatları, s. 65.
28 Ross, a.g.m, s. 60.
29 Oskay, a.g.e.,, s. 66.
30 Fırat Yavuz, “Bastırılanın Kaçınılmaz Geri Dönüşü: Korku Sineması”, Sinemasal Dergisi, İzmir, Dokuz Eylül
Yayınları, Temmuz-Ağustos, Eylül–2005, s. 92.
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çoğu korku eksenli olmuştur. 31 Bu özellikle Alman Dışavurumcu Sineması’nda belirgin şekilde
kendini hissettirdi.
Korku filmleri, sinemanın başlangıcından günümüze kadar zaman zaman
popülerliğini yitirse de kendine özgü nitelikleri olan bir tür olarak kendini sinemaya kabul
ettirmiş, ayakta kalmayı başarmış ve sinema eleştirmeni Sezai Solelli’nin belirttiği gibi sinema
sanayinin her sene imal ettiği çeşit çeşit binlerce film arasında mühim bir mevki tutan ve daima
en fazla seyirci çeken eserler olarak sinema tarihinde yer etmiştir. 32
Türün oluşumunda farklı kültür, biçim ve gelişmelerden kaynaklanan çok
karmaşık bir miras rol oynadığı için korku sineması hakkında kesin ve tutarlı bir tanımlama
yapmak mümkün değildir.33 Bunun için temelde korkuyu hedef alan, korku öğelerini barındıran
ve korkunun belirleyici unsurlarını (şiddet, gerilim, tehlike v.b.) taşıyan filmlerin oluşturduğu
türü, korku sineması olarak niteleyebiliriz. Giovanni Scognamillo’nun deyimiyle;
“Korku sineması; başkaca türler gibi sessiz dönemden kalma klasik yapıtlara ve
upuzun bir edebiyat geleneğine, bir mirasa sahiptir. Korku sineması; ölümsüz mitoslarla
beslenen, var olanlara başkaca ve yeni mitoslar ekleyen kocaman bir gelenektir.” 34
Sürekli gelişim göstermesi ve en önemlisi kendini yenilenebilir kılması onu her
döneme taşımış, atıl kalmasını önlemiştir. Atilla Dorsay için ise korku sineması bir kaçış
sinemasıdır. Onun için korku filmleri, insanın gerçeklerden cüzamdan kaçar gibi kaçmasını
sağlayan ve yeryüzünden alıp hayaller âlemlerine götüren filmlerdir. 35 Bu savını Dorsay şu
şekilde açıklıyor:
“Kabaca söyleyecek olursak korku sineması geniş ölçüde bir rahatlama
sinemasıdır. Korku öğesiyle boşalım, belki de cinsel boşalım ve spor karşılaşmaları ve bir tür
sinema ile elde edilen ‘şiddet boşalımı’ kadar önemlidir. Korku sineması insanları mutlu en
azından memnun ve rahat kılar. Çünkü kahramanların, örümcekli bir eski şatonun
mahzenlerinde, manyak katillerin veya korkunç canavarların, deli doktorların elinde
geçirdikleri sıkıntılı anlar, bize kendi rahatlığımızı, güvenimizi pekiştirerek düşündürür,

Bak, Vampir ya da Öteki Olana Bakış, s. 10.
Levon Panos Dabağyan, Zaman Tünelinde Tüm Yönleriyle Sinema Dünyası, İstanbul, IQ Kültür
Sanat Yayıncılık, Ekim–2004.
33 Nilgün Abisel, Popüler Sinema ve Türler, 2. bs., İstanbul, Alan Yayıncılık, 1999, s. 116.
34 Scognamillo, Korkunun Sanatları, s. 66.
35 Atilla Dorsay, Beyazperdede Kırmızı Filmler, İstanbul, Cep Kitapları AŞ., Mayıs-1986, s. .67.
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çevremizden, yaşamımızdan, kişiliğimizden yakınmamızı bir süre bile olsa filmin getirdiği
güven duygusunun rahatlığıyla değiş-tokuş eder.” 36
Tehlikenin yakınında ama bir o kadar da uzağındadır seyirci ve modern kentin
getirdiği sıkışmışlığı, toplumsal baskıyı, güvensizliği, stres ve yorgunluğu bu popüler kültür
aracı ile üzerinden atar. 37 Bunun yanında insanoğlu bilinmeyeni bilme arzusu ile buna konan
yasaklar ve bilinmezden doğan korku arasındaki ilişkiyi korku filmleri ile açıklamaya çalışır.38
Korku filmleri ile yaşadığı katharsis sürecinde seyirci, tehlikede olma, öldürülme
duygusunu bir anlamda filmdeki karakterlere bırakır.
“Korku izleyicileri korku filmleriyle oyun oynamayı sever. İlk bakışta bu bir tür
‘bana en beterini göster, katlanabilirim’ oyunu gibi görünür, ama aynı zamanda bir tür özel
işaretleri ve sembolleri araştırma oyunudur. Örneğin uğursuz bir müziğin arkasından korkunç
bir şeyin olacağını bilmek ve bir şey olmaması hayal kırıklığı yaratır… ama bir yandan da
keyiflidir, çünkü bu filminde sizinle oynadığı ve sizi yönlendirdiği anlamına gelir. Kuşkusuz
bilirsiniz ki korkunç bir şeyler olacaktır, çünkü sonuçta bu bir korku filmidir; ama bu kez sadece
en ummadığınız anda olacaktır.”39 Bu süreçte “seyirci filmi izlerken öfke, sevinç, korku gibi
duyguları dışa vurarak Aristoteles’in Katarsis dediği bir arınma yaşar.”40
Yüzleştiği ‘ötekisi’ ve bilinçaltında birikmiş korku kalıntılarını sıyırıp atan seyirci
ruhunu dinlendirmenin derin hazzını yaşar. Bu boşalma sebebiyle korku sineması
“genel bir potanın içinde heyecan ve şiddet fazlalıklarımızı eritiyor. Böyle bir
süreç içinde korku sineması bir gereksinim yaratıyor. Kendimize bile açıklamak istemediğimiz
tutkularımızı endişelerimizi yok ederek, beyaz perdedeki o kötü yaratıklara transfer ederek, bir
süblimasyon yolu açarak…” 41
Korku filmleri bilinmeyenle başlayıp bilinmeyenle biter. Bu bilinmezlik farklı
şekillerde temsil edilir, simgeselleşir. Korkular, endişeler, yaşanmış olaylar, eleştirilmek
istenen olgular (düzen, sistem, aile, iktidar...) çeşitli kılıflarda anlatılır. “Korku filmlerinin
dönemsel olarak ayrı temaları, karakterleri vardır. Fakat işlev aynıdır. Her film, kendi
döneminin gerçekliğinin güdümlenmiş, mistifiye edilmiş izdüşümünü korkutarak veya
A.g.e., s.42-43.
Cem Bak, Aksak Sekans, İstanbul, Cem Bak Yapım, Ocak–2002, s. 6.
38 Onur, a.g.e., s. 94.
39 Tohill-Tombs, a.g.e.,, s. 36.
40 Fatma Dalay Küçükkurt-Ahmet Gürata, Sinemada Anlatı ve Türler, Ankara, Vadi Yayınları, Nisan–2004, s.
157.
41 Altay Öktem, Şeytan Aletleri (Fanzinler, Demolar, Fotokopi Afişler), İstanbul, Varlık Yayınları, 2000, s. 65.
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tiksindirirerek yansıtır.” 42 Bu bağlamda korku sineması görünen tarafta sadece kan, şiddet ve
ölüm olarak algılansa da alt metinde çok farklı göndermelerde bulunabilmektedir. Bu yüzden
birçok sinemacı söylemek istediği birçok şeyi korku filmlerinin kamufle edici özelliğinden
yararlanarak dile getirmiştir. Yine alt türlerinin zenginliği korku sinemasını bu konuda ön plana
çıkarmaktadır. Gerek sosyal gerek siyasi gerek ailevi gerek cinsellikle ilgili birçok görüş korku
sinemasında dile getirilmiş, işlenmiştir.
“Korku filmlerinin toplumsal ve siyasal ortamla ilişkili olduğunu ilk olarak ortaya
koyan Sigfried Kracauer’dir. Kracauer, sessiz dönemdeki Alman sinemasının korku filmlerini
kültürel bir hastalık olarak açıklamaya çalışır. Yine Kracauer’e göre, bu dönemdeki korku
filmleri, toplum psikolojisinde var olan otoriteryan eğilimi yansıtır. Marcia Landy ise filmsel
temsiliyetlerin, yani filmlerin göndermede bulundukları alanların, resmileşmiş olsun ya da
olmasın toplumsal sisteme eklemlenişinin, tabi olmak ve direnmek ile kurallar ile yasaklar
arasında ortaya çıkması bakımından homojen olduğunu söylüyor. Yani korku filmleri de, öteki
türlerde olduğu gibi toplumsal yaşama ve çatışmalara dair pek çok şey söyleyebilir.” 43
Örneğin korku türünün esas konusunun, batı uygarlığının baskıladığı ya da
yasakladığı her şey için verilen mücadele olduğunu savunan Robin Wood, 44 Teksas Elektirikli
Testere Katliamı filminde hem sözcüğün gerçekte anlamıyla başkalarının sırtından yaşayanların
hem de aile kurumunun dehşetini, çünkü canavarın aile olduğu ima edilir, gösterdiği için, filmin
bir kapitalizm eleştirisi içerdiğini ileri sürmüştür. 45 Yine II. Dünya Savaşı sonrası sarsılan eril
kimliğin onarım sürecinde kadına yönelik en açık öfke korku filmlerinde yer almış46, kadınlar
canavar ve yaratık olarak sunulmaya başlanmıştır. 47 Bununla birlikte korku filmlerinde kadın
hep suçu işleyen ya da sebep olan bir konumda tutularak erkek egemen gücün kutsanması
sağlanmıştır. 19. yüzyılın özellikle ikinci döneminde sanayi döneminin fırtınalı bir anında
doğan Frankenstein ve Dracula kapitalist uygarlığın somutlaşmış simgeleri olarak kabul
edilmektedir. Gücü elinde tutan bu yaratıklar sınır tanımaz tavırları, meydan okuyan kimlikleri
ve kitleleri sindiren korkutuculukları ile sistemin beyazperdedeki yansımaları olarak
yorumlanmışlardır. 48 Bu konuların dışında ‘Godzilla’ nükleer gücün dünyaya getirdiği
dehşetin bir ifadesi, Beden Kemiricilerin İstilası ve Şey soğuk savaş ile Amerika’da baş

Yavuz, a.g.e., s. 94.
Bak, Aksak Sekans, s. 9–10.
44 A.g.e., s. 92.
45 Tania Modleski, Eğlence İncelemeleri (Kitle Kültürüne Eleştirel Yaklaşımlar), Çev: Nurdan Gürbilek, İstanbul,
Metis Yayınları, Mayıs–1998, s. 202.
46 Küçükkurt-Gürata, a.g.e., s. 160.
47 A.g.e., s. 162.
48 Yavuz, a.g.m., s. 94
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gösteren paranoyasının ‘içimizdeki uzaylılar’ olarak metaforlaştırılmasının örnekleridir. 49
Korku sinemasında daha birçok farklı yaklaşım ve düşünce dönem dönem, toplumların değişen
yapıları doğrultusunda korkunun arkasında rol almıştır. Noel Carroll’ın da vurguladığı gibi
korku filmleri bunalım, ekonomik durgunluk, soğuk savaş çekişmesi, hızla artan enflasyon ve
ulusal karışıklık zamanlarını, toplumda oluşturdukları güçsüzlük ve endişe duyguları içinde
etkileyici bir biçimde ifade etmiştir. 50 Bu düşünceler, kimi zaman ülke sineması içinde kendi
sorunlarının aktarıldığı alt metinler olarak ortaya çıkarken kimi zamansa evrensel mesajlar
taşıyan alt metinler olarak kendilerinin göstermişlerdir. Sinemanın ilk dönemlerinde pek
ciddiye alınmayan korku sinemasının bu yönü, ona eleştirel ve kuramsal yaklaşımların
başladığı ellilerden sonra keşfedilmiştir. O dönemden sonra da birçok sinemacı salt korkutma
yerine daha bilinçli şekilde korku sinemasını ele almış, onun bu işlevsel yönünden en iyi şekilde
faydalanmıştır. Sinema kuramcıları eski korku filmlerinden başlayarak korku sineması üzerine
derin araştırmalar yapmaya yönelmiş, türün özellikleri ve yapısı farklı akademik çalışmalarla
ortaya konmaya çalışılmıştır.
Makro dünyada korku filmleri, iyi ile kötünün mücadelesidir. Bunları ifade
edebilmek için bazen fantastik bazen masalsı bazen gerçekçi bazen de hayalci bir dünya
oluşturulur. Bu mücadelede de korku filmleri değişik metaforları kullanmaktadır. Vampir,
şeytan, zombi, hayalet, cin, kurt adam, canavar sadece bunlardan birkaçıdır. Bu korku filmleri
sayesinde de bastırdığımız arzu ve isteklerimiz ortaya çıkmakta, düşmanımıza karşı olan
öfkemiz dinmekte, egomuz tatmin olmaktadır. Çünkü korkularımızı dışardan seyretme
imkânına kavuşmuşuzdur. O kötü duygularla, korkularımızla yeniden yüzleşiriz ama biz sadece
denetleyici, röntgenci konumundayızdır. Gerçekten de korku sinemasındaki bu hoşnut bırakıcı
dikizcilik yadsınamaz. 51 Zaten gözetlemecilik korku filmlerinde sık kullanılan motiflerdendir.
“Gözetleyen bakışın sahibi etkin durumdadır, gözetlenen ise edilgen ve bakışın nesnesidir. Katil
önce gözetler sonra öldürür.”52 Seyirci hem katilin gözüyle hem de üçüncü göz ile dışarıdan
tüm olayı izler. Korku sinemasının kült filmlerinden Sapık’taki daha sonra birçok filmde yer
alacak olan ve klişe hale gelen, duş sahnesi bunu bize anlatan en güzel örneklerden biridir.
Seyirci ölümü izlerken tehlikeden uzakta derin bir haz yaşamaktadır. İşte kaçış noktasındaki bu
boşalım durumudur seyirciyi rahatlatan. Tehlikeyi yaşıyoruz fakat içinde değiliz, o kötü
duygular, olaylar, yaralanmalar, ölümler bir başkasının başına gelmektedir. Öldürülen,
korkulan yaratık ya da kullanılan herhangi metafor ise bizim düşmanımızdır. Kötü adamlar ve
kurbanlar gölge gibi, geliştirilmemiş karakterlerdir. Antipatik ve itici bu unsurlar seyircinin
49 Kutlukhan Kutlu, “20 Maddede Korku”, Sinema (Popüler Sinema Dergisi), İstanbul, Merkez Gazete, Dergi,
Basım Yayıncılık, Sayı: 9, Eylül–2005, s. 78.
50 Noel Carroll, “Karabasan ve Korku Filmi: Fantastik Varlıkların Simgesel Biyolojileri”, Çev: Zafer Özden,
İzmir, Sinemasal, Dokuz Eylül Yayınları, Temmuz, Ağustos, Eylül–2005, s. 78.
51 Ross, a.g.e., s. 59.
52 Küçükkurt-Gürata, a.g.e., s. 185.
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narsistik özdeşleşmesini zorlaştırır. “Gerçekten de filmlerden bazılarının bir tür anti narsistik
özdeşleşme sağladığı söylenebilir; seyirci nasıl son beklentisinin hüsrana uğratılmasından
hoşlanırsa, bu tür özdeşleşmeden hoşlanır.” 53 Diğer yönden biz öldürenle özdeşleşmeyiz ancak
düşmanımız yerine kolaylıkla sevmediğimiz bir insanı ya da nefret ettiğimiz herhangi bir
olguyu koyabiliriz; ‘ötekimizi’ öldürülenle, acı çekenle, korkutulanla özdeşleştiririz,
cezalandırırız onu. Bunun yanında bir bakıma hem korkumuzdan hem düşmanımızdan
kurtulmuş oluruz.
Korku sineması, Nilgün Abisel’ in Popüler Sinema ve Türler kitabında da ifade
ettiği gibi, sinemanın en uzun ömürlü ve en çok ilgi gören türünü oluşturur. 54 Hem yapısı hem
de içinde barındırdığı zengin konular, öğeler onu sinema için vazgeçilmez bir tür haline
getirmiştir. Buna rağmen çoğu zaman görmezden gelinerek küçümsenmiş, sert eleştirilere
maruz kalmış kotalar konmuştur ve sansüre uğramıştır. Bastırılmış cinsellik, oral sadizm,
nekrofili, vs. gibi psikanalitik olarak anlam taşıyan temaları ifade eden bir araç olarak kabul
edilen55 Korku sineması en çok şiddet ve cinsellik yüzünden eleştirilmiştir. Bu konuda farklı
görüşler ortaya çıkmıştır:
“Bir kısım ruh bilimci bu tür bir ilginin, kişinin içinde bastırdığı şiddet
tutkusundan ve güncel ortamdan doğan karışıklıklardan kaynaklandığını ve korku filmleriyle
birlikte bir arınmanın gerçekleşeceğini doğal bir boşalma sürecine girileceğini ifade
etmişledir. Bir kısım ruhbilimci ise bu tür bir ilginin insan psikolojisine çok zararı olduğunun
altını çizip yasaklanması gerektiğini, boş uğraşlar olduğunu savunmuşlardır. “şiddet üzerine
kurulu bu tarz filmler insanları tahrik etmek ve sayısız bunalımlara sürüklemekten başka bir
işe yaramaz”56 diyerek korku filmlerini yasaklayıcı bir tavır takınmışlardır. Philippe Ross bu
iki düşünceye de katılmakta, korku sinemasının iki farklı doğrultuda hem yararı hem de zararı
olan bir tür olduğunu söylemektedir:
“Kanlı sinema tam anlamıyla tuhaf, çelişik bir sinemadır ve öyle kalacaktır;
isteyerek ya da istemeyerek, öğretisel açıdan gericidir; çoğunlukla cinsel ve aktöresel açıdan
özgür kişilerin uğradıkları aşırı cezaların günahtan arıtıcı ya da cezalandırıcı yanı geleneksel
Amerikan değerleriyle tam bir uyum içinde olan katı ilkeci, cinsel öğeye ağırlık veren bir aktöre
anlayışını yansıtmaktadır; buna karşılık, kanlı sinemanın toplumsal işlevi alabildiğine özgürlük
getiricidir; beyazperdeye şiddet ve gerçeklik sorununu dolaylı olarak getirmekle, sıkı denetimi
en son sakınımları ile zorlamış, son yasakları ortadan kaldırmış, böylece denetimi

Modleski, a.g.e.,, s. 205.
Abisel, a.g.e., s. 116.
55 Carroll, a.g.e.,, s. 78
56 Dabağyan, a.g.e., s. 243.
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özgürleştirmiştir; ister bir alt-tür, ister yineleme sinemasının giriştiği bir serüven ya da sıradan
bir uzantı olsun, kanlı sinemanın çağdaş sinema üzerinde silinmez etkileri olmuştur ve bu etki
sonunda 7. sanata yarar sağlamıştır.”57
Gerçekten de korku sineması, içinde, doyumsuz insanoğlunun istek ve arzuları
doğrultusunda sınır tanımaz şiddet ve cinsellik barındıran bir havaya bürünmüştür. İlk
dönemlerin zarif ve ince ölümleri sonraları kanların oluk oluk aktığı ve beden parçalarının
ortalığa savrulduğu savaş sahnelerinin çok üstünde vahşet verici ve hatta iğrendirici öğelerle
süslü bir yapıya dönüşmüştür. Bu da korku sinemasının estetiğini, sanatsallığını sekteye
uğratırken seyirciyi de sinemadan uzaklaştırmıştır. Ayrıca arttan şiddet sahneleri ruhsal açıdan
da zarar verici bir noktaya gelmiştir. Bu açıdan reddedilen korku sineması özgürleştirici
yaklaşımı ve bilinçaltına sıkıştırılan arzu ve isteklerin ortaya çıkarılması bakımından farklı bir
yaklaşım göstermektedir. Korkularımızla yüzleşmemizi sağlarken öz güvenimizi kazanmamıza
da yardımcı olmaktadır. Bu durumu özetleyecek olursak;
“Cinsellik, aile kurumu, dini öğeler ve tabular, toplumsal ve ahlaki değerlere
saldırılması –ki bu iyinin karşısında kötü olandır- izleyici muhalif veya arınma noktasında
hoşnut ederken (bilinçaltında), sahip kılınan değerlerin yerle bir edilmesi ve saldırgan unsur
taşıması sebebiyle de rahatsız etmektedir. Ancak bu rahatsız olma durumu, birkaç saatlik
izlerlik sürecinde tehlikeyle yüzleşmekle katharsisi sağlıyor bir anlamda. Çünkü zaten izleyici
film sonrasında güvende olacağından emindir…”58
Bu görüşlerin yanında korku sinemasını dışlayan ve bayağı, ucuz olarak niteleyen
eleştirmenlere Ross şöyle seslenir:
“Eleştirmenlerin çoğunca şiddetle ve dizgeli olarak yoksanan, tepeden bakılarak
bilmezden gelinen ya da küçümsenen kanlı ya da mide bulandırıcı sinema bal gibi de vardır.
Tıpkı bayağı cinsel sinema, karate ya da bilmeme ne filmleri gibi onun da kendine özgü
seyircisi, dip ve başyapıtları var. 59
Artık korku sineması inkâr edilecek, görmezden gelinecek bir tür değildir.
Mitosları, klişeleri, tarihi geçmişi ve sürekli gelişen yapısı ile sinemanın ayakta kalan nadir
türlerinden biridir. Ancak ilk eleştirilerden bugüne korku sinemasının başat öğesi
diyebileceğimiz şiddet hemen hemen her dönemde hep eleştirilen bir nokta olmuştur.
Ruhbilimciler, psikologlar hep bu noktadan korku sinemasının zararlı olabileceğini, ruhsal ve
psikolojik rahatsızlıklara yol açabileceğini savunmuşlardır. Dozunun ayarlanması ve görsel
Ross, a.g.e., s. 60.
Bak, Aksak Sekans, s. 11.
59 Ross, a.g.e., s. 52.
57
58

104

kodlanması bakımından hedef haline gelmeye müsait olması şiddeti hep ön planda tutmuştur.
Çünkü insanoğlu, bütün öbür varlıklar gibi, kendindeki enerjiyi, sevmeye, üretmeye, yaratmaya
harcamazsa, yıkıma, kıyıma harcamaktadır. 60 Fiili eylem dışında yazarak, çizerek, resmederek
ve beyazperdeye aktararak, sanatsal boşalımlarla, bunu gerçekleştirmekte, bu ihtiyacını
karşılamaktadır.
“Şiddet korkuyu, korku şiddeti doğurur” der John Houston.61 Korku ve şiddet
birbirini destekleyen iki dost gibidir. Bu yüzden korku sineması korkunun içinde barındırdığı
tehlike duygusunu ortaya çıkarmak için şiddeti kullanmaktadır. Sorun da bu durumun iyi analiz
edilememesinden ve şiddetin kullanımında ortaya çıkan amaç ile aracın karıştırılmasından
kaynaklanmaktadır. Amaç şiddeti araç olarak kullanıp korkuyu, bu korku ne korkusu olursa
olsun, ortaya çıkarmak, kullanabilmek yani korkutabilmektir. İlk korku sineması örneklerinde
şiddet belirli ölçülerde veriliyor, sadece hissettiriliyordu. Kont Dracula pelerinin arkasında
bakireleri ısırıp yavaşça karanlığa çekiliyor, Frankenstein kendini savunurken insanlara zarar
veriyor, katiller cinayetleri karanlıkta işliyor, ortalıkta kan gövdeyi götürmüyordu. Daha
sonraları ise sınır yavaş yavaş ortadan kalktı ve şiddet gittikçe arttı. Ama şiddet yalnız kendini
meşhurlaştırmadı; beraberinde kan ve vahşet de geldi. Bu renkli sinemanın yeni keşfedildiği
yıllara denk geliyordu. Şiddet abartılınca kanlı sahneler kontrolden çıkıyor, parçalanan cesetler,
tiksindirici öldürme sahneleri, kavgalar da artıyordu. Ancak unutulan bir nokta vardı:
“Bir ya da iki cinayet, gerilim unsuru oluyor (Sapık/Pyscho, Alfred Hitchock,
1961) ama on kişi, değişik yöntemlerle katledilirse olay bir ‘şok’ olay oluyor ve sonuçta etki
azalıyor. (13. Gün/ Friday the 13th, Sean S. Cunningham, 1980 ve devamları)” 62
Yani aşırı şiddet korkuyu öldürmekteydi ancak bu, birçok cinayetin yer aldığı
korku filmlerinin, korkutucu etkiden yoksun ya da kalitesiz olduğu anlamına gelmiyordu.
Nitekim Cadılar Bayramı, Elm Sokağı Kâbusu, Yedi ve Çığlık gibi filmler düşünüldüğünde bu
gerçekliğin ne kadar doğru olduğu ortaya çıkmaktadır. Kastedilen yamyam, gore ve dengesiz
seri katil filmleridir. Seyirciyi rahatsız eden bu durum karşısında hükümetlerde çoğu kez önlem
almak zorunda kalmış ve bu tür filmler sansürlenmiştir. Amerikan Film Birliği’nin (Motion
Picture Association of America, MPAA) bir dönem meşhur ‘R’* kodunu yürürlüğe koyması,
İngiltere’nin bazı sahneleri makaslamadan filmlerin gösterimine izin vermemesi gibi. İkinci
Dünya Savaşı sonrası ve yetmişlerde başlayan erotik korku furyası döneminde sansür
A.g.e., s. 60.
Giovanni Scognamillo, ‘Şiddet, Toplum, Birey ve Kan’, Cogito/Şiddet (Üç Aylık Düşünce Dergisi), İstanbul,
Yapı Kredi Yayınları, Kış-Bahar 1996, Sayı 6–7, s. 359.
62 Giovanni Scognamillo, Dünya Sinema Sanayii, İstanbul, Timaş Yayınları, 1997, s. 193.
* “R kodu: Bu kod ile piyasaya sürülen filmleri görmek isteyen 17 yaşından küçük izleyiciler sinemaya ancak
yanlarında yetişkin bir refakatçi ile gelebilirlerdi.”
60
61
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mekanizması korku sinemasında bayağı etkili olmuş, birçok film sansür engeline takılmış,
birçoğu makaslanmak zorunda kalmış, birçoğu da gösterim şansı bulamadan film şirketlerinin
depolarına kaldırılmıştır.
Korku sinemasında seyirci, kendi ötekisini kötü olanı, katilli, canavarı, yaratığı
özdeşleştirdiği, tanımladığı gibi, yönetmen de kendi düşünsel yapısındaki ‘ötekiyle’ filmdeki
kötü olanı, katilli, canavarı, yaratığı özdeşleştirir. Peki, öteki nedir? Bu sorunun öznel cevapları
vardır. ‘Öteki’ kişilere, toplumlara ve kültürlere göre değişmektedir. ‘Sinemada Anlatı ve
Türler’ kitabında öteki şöyle tanımlanmaktadır: “Ataerkil burjuva ideolojisinin kabul
edemediği, korktuğu güdüler, dürtüler, kısacası reddedip, bastırmaya çalıştığı her şey
ötekidir.” 63 Tanımlamanın devamında ötekinin temsil ettiği şeylere vurgu yapılır: “Öteki
kavramı yalnızca kültür tarafından dışlanan şeyleri değil, kültür içinde bastırılan ama yok
edilmeyip, yadsınan, lanetlenen şeyleri de temsil eder” 64 ve bu baskılanmış/öteki korku
filmlerinde canavar olarak karşımıza çıkar. 65 Bu konuda 1983 yılında vizyona giren Kedi Kız
filminin tanıtımında ünlü yönetmen Paul Schrader kendi filminde yapmak istedikleri anlatırken
şu açıklamayı yapar:
“Erotik bir korku filmi. Seksüel duyguların insanlarda yaratabileceği değişimleri
vurgulamaya çalışıyorum. İnsanlar kimi zaman bu tür değişimlerle canavara bile
dönüşebilirler. Elbette filmdeki gibi görünüm olarak değil, ruh olarak”. 66
Bu ruh dönüşümlerinde, canavarlaşma aşamalarında sona gelindiğinde bazen çok
farklı neticelerle karşılaşılmaktadır. Hayalin uç noktalarında ötekiyi temsil eden varlığın
tanımlanması çok zor yapılmakta, gerçeklikte bu simgeye bir karşılık bulmak zorlaşmaktadır.
Bu yüzden korku filmlerinde bazen de gerçekçi ve dayanılmaz olanı, sıradan seyircinin
güçlükle özdeşleşebildiği yüzde yüz çılgınca ve saçma gerçek dışılığa kaydıran aşırı ve ölçüsüz
bir yanlarının bulunabildiğini de kabul etmek gerekmektedir. 67
Korku sinemasının farklı bir özelliği de hem itici hem çekici bir yanının olmasına
karşın büyük bir ilgiyle izlenmesi ve takip edilmesidir. Potansiyel kitlesinin yanında merakın
ve bilinmezliğin sürüklediği birçok seyirci de zaman zaman onun peşinde koşmaktadır.

Küçükkurt-Gürata, Sinemada Anlatı ve Türler, s. 160.
A.g.e., s. 160.
65 Yavuz, a.g.m., s. 93.
66 Dabağyan, a.g.e., s. 341.
67 Ross, a.g.m., s. 59.
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“Sinemanın en popüler bir türü olan bu filmlerin bu denli ilgi görmüş ve görmekte
olmaları, aslında hiç de hoşa giden bir duygu olmaması gereken ‘korku’ ya doğru insanların
isteyerek, bilerek, severek koşması açısından kuşkusuz çelişkili garip bir olay.” 68
Çoğu kez insanların açıkça reddettiği korku sineması seyirciye keşfetmeyi ve
gizemi ortaya çıkarmayı vaat etmektedir.
“Diğer yandan, tüm korku süreci içerisinde sarsıcı ve şaşırtıcı öğelerin fazla
olması korku filmi izlemeyi seyirci açısından cazip hale getiriyor olabilir. İzleyicinin filmi
izlemeye başladığı andan itibaren, beklentilerinin gerçekleşmemesi, olağanüstü varlıkların
gösterilmesi, yamyamlık, gizli güçler, kan emici canavarlar vs. gibi yaratıklarla yüz yüze olması
ilginçliği arttırıyor” 69 olabilir. Bunun yanında beyazperdeye yansıtılan bu korkular
kişiliğimizdeki çelişkili yanı ortaya çıkarıyor olabilir. Bu iki yanlı çekim/itim duygusu kanlı
sinemanın simgesel yanını oluşturmaktadır; toplumsal sözleşmelerle bilincimizin en derin
köşelerine itilmiş, bu iğretilemeli, yüceltilmiş anlatımda beklenmedik bir çıkış yolu bulan
doğuştan gelme bir ilkelliğe, barbarlığa, yırtıcılığa itiraf edilmeyen bir dönüş de sayabiliriz söz
konusu filmleri.70
Günümüz korku sinemasında artık teknolojinin son imkânları kullanılmakta,
hayalin ve düşün hayat verdiği çok farklı yaratık, canavar ve varlıklar bilgisayar teknolojisi ile
kolaylıkla canlandırılabilmektedir. Korkuyu inandırıcı kılan mekân tasarımlarında, müzikte,
makyajda, dekorda hemen hemen sinemanın her öğesinde gelişen teknoloji korku sinemasının
da hizmetindedir. Korku sinemasının atmosfer yaratmada bu öğeleri daha sık kullanması ve
özellikle inandırıcılık noktasında faydalı olan film hileleri konusunda, ona büyük avantajlar
sağlamaktadır.
“Korku filmlerinin seyirci üzerinde bıraktıkları etki çok önemlidir. Filmin
inandırıcılığı ve seyirciyi içine katabilmesi çok önemlidir. Bu yüzden “beyaz perdenin yeni
büyücüleri olan film hilesi yaratıcılarının önünde saygıyla eğilmenin vakti gelmiştir.”71
Bir anlamda ortada fantastik bir dünya vardır. Olaylara daha hayalci yaklaşılıp çok
farklı olgular ele alınmakta, modern dünyanın modern korkuları işlenmekte, korku mitoslarının
yeniden hayat bulduğu gibi eski korku filmleri de tekrardan çekilmektedir.

Dorsay, a.g.e.,, s. 32.
Bak, Aksak Sekans, s. 11.
70 Ross, a.g.m., s. 59.
71 A.g.e., s. 58.
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Şeytanlar, vampirler, seri katiller, sapıklar, canavarlar, uzaylılar hala korku
sinemasının vazgeçilmezleri arasındadır. Giovanni Scognamillo’nun deyimiyle bu ucubeler
artık korku sinemasının alt türlerini oluşturmuşlardır. Yeni maceralarda, sinemanın tarihsel
sürecinde oluşturdukları kendi mitleri ve yeni kattıkları değerler ile yollarına devam
etmektedirler.
Korku sinemasının bugünkü imkân ve şartları da oldukça iyileşmiş, mali getirisi
bir hayli yükselmiştir. Artık eskinin ucuz ve bayağı bulunan korku sineması A türü filmler
(yüksek bütçeli ve pahalı filmler) üretmeye başlamış, saygınlık ve prestij kazanmıştır. Bunda
korku sinemasının bazı unutulmaz klasiklerinin çok büyük etkisi vardır. Cadılar Bayramı
(Halloween), Şeytan (1973/The Exortcist), Jaws (1975), Kuşlar (1963/Birds), Sapık
(1960/Psyhco), Çığlık(1994/Scream), Medyum (1980/Shinning), Kuzuların Sessizliği
(1991/Silence of The Lamb), Yaratık (1979/Alien), Frankestein, Dracula bu klasiklerin en önde
gelenleridir.
Peki, izleyiciyi korku sinemasına bu kadar çeken neydi? Korku Sineması bu
başarısını neye borçluydu? Carol J. Clover, pek çok korku filminin ortak özelliği olan anahtar
parçaları şu şekilde sıralamıştır: “Gender* huzursuzluğu içindeki erkek katil, ‘korkunç mekân,
‘teknoloji öncesi’ silahlar, çekici dişi kurbanlar ve ‘son kız’, ki son kurban olacakken ya kaçar
ya da kurtarılır. Bu parçaların hepsinde cinsellik oyunu vardır.” 72
Korku sinemasını özelliklerini ve genel şablonunu maddeler halinde şu şekilde
özetleyebilirek çıkarabiliriz:
• Korku sineması insanın bilinçaltında yatan endişelerini, gizli korkularını ortaya
çıkarmakta, izleyiciyi onlarla yüzleştirmektedir.
• İnsanoğlunun bilinmeyene ve gizeme olan merakına çözüm bulmaktadır.
• İnsanın korkudan hoşlandığı, ondan zevk aldığı bir gerçektir. Bu yüzden bu
noktada bir tatmin duygusu sağlamaktadır.
• Özdeşleşmeyi engelleyip, hazzı ertelerler. Bu sayede seyirci arınmayı daha uzun
ve heyecanlı yaşar.

Gender: Cinsel kimliği ifade eden ve Türkçede karşılığı bulunmayan, İngilizcedeki ‘he’, ‘she’ belirteci olup;
burada kişinin anatomik olmayan ama kendini hissettiği kişilik biçiminde yorumlanabilir.
72 Jule Tharp, “Canavar Travestiler/’Kuzuların Sessizliği’ ve ‘Sapık’ta Gender Dehşeti”, Çev: Merve Erdengi,
İstanbul, Antrakt (Aylık Sinema Dergisi), Sayı: 9, Haziran–1992, s. 49.
*
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• Sınırların, baskının ve sansürün kalkmasına yardımcı olmakta, özgürleştirici bir
görev üstlenmektedir.
• İnsanlara korkunun yanında verdiği diğer duygularla (sadakat, dostluk, yardımlaşma,
inanç...) ve korkunun yanında işlediği farklı konular ile (aşk, savaş, hayat mücadelesi, kişilik
bunalımı, iktidar mücadelesi...) önemli bir misyon oluşturmakta alt kodu kuvvetli sinema
ürünleri ortaya konmasını sağlamaktadır.
• Topluma, insana, aileye, yaşama, ilişkilere ve benzeri her türlü konuya ve olguya
eleştirel bir bakış getirmede bir araç olarak kullanılmakta, bunda da çok başarılı olmaktadır.
• Kendi içinde oluşturduğu türleri (vampir, şeytan, seri katil filmleri...) ile değişik
konuların, yapıların ortaya çıkmasını sağlamakta, zengin içerik ve imgelem dünyası ile hayal
gücünü zorlamaktadır.
•

Modern insanın sıkıştığı kent kültüründe bir kaçış ve rahatlama noktasıdır.

•

Unutulmuş ya da bilinmeyen gerçek veya söylenti hikâyelerin, olayların, masalların,

yeniden canlanıp mitleşmesine sebep olarak kültürün yaşamasına ve tanıtılmasına meydan
vermektedir. Bu durumda bazen aksi sonuçların da ortaya çıkması mümkün olabildiğinden ele
alınan hikâye, masal ya da olayın özenli bir şekilde işlenmesi gerekmektedir.
• Maddi yönden getirisinin yüksek olması ve devamlı kendini yenilemesi sinema
endüstrisine büyük katkı sağlamaktadır.
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Bu maddeler aynı zamanda korku sinemasının getirileri ve sağladığı faydalardır.
Korku sineması doğru şekilde kullanıldığında insanlara çok şeyler anlatabilecek bir türdür.
Yelpaze geniştir. İçinde, gelişen çağın getirdiği sorunlar rahatlıkla ele alınabilir. Çünkü gelişen
ve ilerleyen zaman içinde de korkular yenilenmekte ve çeşitlenmektedir. Arada bir paralellik
söz konusudur. Bununla beraber “Wood, bazı korku filmlerinin ilerici yanlarından söz edilirse
de türün güçlü bir gericilik potansiyeli ve geleneği taşıdığını söyler.”73 Bu gerici özellikleri
Wood şöyle sıralamaktadır:
1. Canavarın tamamen ve katıksız biçimde kötü olması ki bu yüzden bunları kötü,
iğrenç, çirkin olarak görürüz. Canavarın böyle katıksız kötü gösterilmesi, bastırılıp yasaklanan
şey hakkında bir değişim arzusu ve umudu beslememizi önler, böylece onların hep bastırılarak
yasak kalması sağlanır.
işlenmesi.

2. Hıristiyanlığın ve dinin olumlu bir güç olarak sunulması ve ağırlıklı olarak
3. Canavarın insanla ilişkisi olmaması.
4. Cinselliğin cezalandırılması.

Wood’ un bu saptamaları türün tutucu yönünü görmemiz açısından önemli
kriterlerdir. Korku sinemasının bir diğer özelliği ise “...yalnızca Amerikan Sineması’nın bir
ürünü olmayıp Avrupa Sineması tarafından geliştirilmiş olmasıdır.”74 Dışavurumcu Alman
Sineması (Nosferatu, Dr. Caligarinin Muayenesi, Satanas), İtalyan Sineması (Omen, Suspira)
korku sinemasına özgün eserler kazandırmıştır. Ancak 1930’ larla başlayan yapımları ile korku
sinemasına büyük katkı sağlayan Hollywood Sineması, son on beş yılda Avrupa Sineması’nın
iyice zayıflamasıyla türün tek hâkimi konumuna gelmiştir. Son dönemde gerek mali gücü gerek
teknolojik üstünlüğü gerek yetişmiş kadrosu ve güçlü endüstrisi ile birçok korku filmi yapmakta
ve bunu dünyaya pazarlamaktadır. Hollywood’un korku sinemasında bu kadar ileri gitmesinin
bir nedeni de Amerikan halkının bilinçaltı korkularının ve tedirginliklerinin üst seviyelerde
gezmesidir. Toplum için genel bir tedirginlik ve korku havası vardır. Gündelik yaşama girmiş,
kendisinden en son korkacağımız bir nesneye dahi korku ve dehşet anlamları yükleyen, ilaç
şişeleri veya şırıngaları gibi en masum, giderek kurtarıcı şeylere bile bilinmeyen hasta
kişiliklerin zehir karıştırarak toplumsal panik yarattıkları bir ülkede korku sinemasının ilgi
görmemesi ve zengin alt türlerinin oluşmaması beklenemez. 75 Bunun yanında Hollywood
Y. Gürhan TOPÇU, “Dracula’ da Vampir Kadın”, Ankara, İletişim Dergisi, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi
Basımevi, Yaz–2001, Sayı: 10, s. 130.
74 Abisel, a.g.e.,, s. 117.

73

75 Abisel, a.g.e., s. 117.
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ticari açıdan korku sinemasının garantili bir tür olduğunu keşfetmiştir. Her yıl ülkemiz de
vizyona giren birçok Hollywood yapımı korku filminin topladığı hâsılat ve yakaladığı seyirci
sayısı bu savımızı kanıtlamaktadır.

75 Dorsay, a.g.e., s. 72.
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10.1. Korku Sinemasının Tarihsel Gelişimi
Korku sineması, sinema tarihine biraz gecikmeli girmiştir. 76 Sinema ilk yıllarda
seyirciler için bir bilinmez, keşfedilmeyi bekleyen bir olguydu. Gerçek, doğal görüntüler
olduğu gibi perdeye aktarılıyor, kamera teknikleri, sinemanın olanakları denenerek
öğreniliyordu. Kurgusal filmler azdı. Melies’le birlikte kurgusal yapıtların ortaya konup
fantastik dünyanın kapısının aralanması korku filmlerine zemin hazırladı. İkinci Dünya Savaşı
sonrası taşlar yerine oturmaya başlayınca da ilk yapıtlar geldi. Bu dönemden sonra sinemanın
gelişmesine paralel olarak artan korku filmleri sinema tarihi içinde kendi klişelerini, türlerini,
mitlerini oluşturdu. Her dönemde bu taşlar üzerine yenileri kondu ve korku sineması artan
ilgiyle beraber büyüdükçe büyüdü. İnsanoğlu bastırılmış duyguları açıklama fırsatı bulmuştu.
Bu sayede görsel dil içinde zamanın ve geçmişin getirdiği korkuları simgesel düzlemde kodladı;
onları ete kemiğe, bürüdü. Korkuları ile yüzleşti, ötekisiyle savaştı, içindeki şiddeti tatmin etti,
düşünce dünyasındaki rahatsızlıklarını, ruhunu sıkan korkuları diğer insanlarla paylaştı. Bu
paylaşımlar korku sinemasını zenginleştirdi, türler içinde alt türler oluştu, artan korkular ile
birlikte konular da çeşitlendi. Neticede korku sineması, sinemanın tarihsel sürecinde kendini
geliştirip, özelliklerini ortaya koyan, hemen her dönemde ürünler veren, sinemanın
vazgeçemediği bir tür olarak hafızalardaki yerini aldı.

10.2. 1910–1930 Arası Korku Sineması
Sinemanın bu ilk yıllarında birçok tür ilk yapıtlarını vermiştir. Korku sineması da
bu belli başlı türlerden biridir. Korku sinemasının kabul edilen ilk filminden önce aslında
sinema seyircilerini korkutan sinemanın ilk ürünleridir. Bilinmezlik karşısında yaşanılan bu
tecrübe korkuyu doğurmuştur. Louis Lumiere’in Trenin Gara Girişi (1895/The Arrival of a
Train at a Station) seyredenleri çok korkutmuş, hatta izleyicilerin görüntüleri gerçek sanıp
salondan kaçmasına neden olmuştur. İlk gün 28 Kasım 1895’te 33 seyircinin izlediği, 20
dakikalık 10 kısa filmin gösterildiği bu programı ilerleyen günlerde hiçbir reklâm
yapılmamasına rağmen 200’ü aşkın seyirci izlemeye gelmiş ama aynı korku içinde biribirlerini
ezerek, polisin dahi engelleyemediği bir can havliyle Salon Indien’i terk etmişlerdir.77 Yine
Edwin S. Porter’ın Büyük Tren Soygunu (1903/The Big Train Robbery) filminin son
sahnesinde kovboyun kameraya doğru ateş etmesi seyircileri ürkütmüş, izleyenler üstünde
büyük etki bırakmıştır.78 Bu filmler seyirciyi korkutmayı başarmış olmalarına rağmen ilk
korku filmi örneği değildirler. Çünkü korku filminden salt korkutmak baz alınmamaktadır.
Scognamillo, Korkunun Sanatları, s. 67.
Emmanuelle Toulet, Cinema is 100 Years Old, London, Thames and Hudson, 1995, s. 16.
78 Abisel, a.g.e., s. 116.
* Bkz. Popüler Sinema ve Türler.
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Bunun yanında farklı öğelerin, unsurların bir araya gelmesi, korku sinemasına özgü belirleyici
özelliklerin bir arada bulunması gerekmektedir.*
Günümüzde kullanılan sinema tekniklerinin çoğunu borçlu olduğumuz George
Melies, Lumiere kardeşler tarafından “ticari bir geleceği olmayan bilimsel bir merak konusu”
olarak görülen sinemanın önündeki parlak geleceği fark etti. Ve bu doğrultuda arayış içinde
1914’de kadar 400’den fazla (bazıları 700 m uzunluğunda) film çekti. 79 Devamlı kendini
geliştiren Melies’in senaryolu filmlere geçmesi, hayalperest yapısı, sinemada farklı konuların
ele alınmasını sağlamıştır. Deneysel bir anlayışla yapıtlarını gerçekleştiren Melies o dönem
popüler olan gotik ve fantastik edebiyattan etkilenmiş, bu edebiyattan uyarlamalar yapmış,
fantastik ve gotik konuları ele alan, şeytanla, cehennemle, ruhlarla ilgili filmler (Şeytan’ın
Şatosu, Faust Cehennemde, Manastırdaki Şeytan, Aya Yolculuk...) çekmiştir. Bu filmler içinde
önemli bir yeri olan 1896 tarihli Şeytanın Şatosu (Le Manoir du Diable) çoğu kaynak tarafından
ilk korku filmi olarak kabul edilmektedir. 80 İki dakikalık bu kısa filmde (sinemanın ilk
yıllarında bütün filmler genelde tek makaralık kısa filmlerdi) gotik öğeler kullanılmış ve korku
sinemasının klasik kahramanlarına yer verilmiştir. Ancak bugün bu filmler kaybolduğundan,
arşivlerde kopyaları olmadığından kesin bir saptama yapmak mümkün değildir. 81
Birinci Dünya Savaşı’nın etkisinin yoğun bir şekilde hissedildiği bu dönem
sinemaya yansıdığı gibi korku sinemasını da büyük ölçüde etkisi altına almıştır. Savaşın
insanlar üzerinde yarattığı yıkım ve ağır psikolojik etkiyle yaygınlaşan
ekspresyonizm/dışavurumculuk akımını temsil eden korku filmleri (Doktor Caligari’ nin
Muayenesi, Nosferatu, Faust, Mumyalar müzesi...) hep abartılı, aşırı, mantık dışı bir takım
soyut dekorlar, mekânlar ve insanlıktan çıkmış garip kahramanlarıyla dikkat çekmiştir. 82
Oldukça korkutucu olan ve ilgi gören bu korku filmleri korku sinemasının klasikleri arasına
girmeyi başarmışlardır. Sessiz dönemde ortaya çıkan dışavurumcu akım özellikle Alman
Sineması’nda kendini göstermiştir. Dışavurumcu bir yapı kazanan Alman Sineması bu dönem
korku sinemasının öncülüğünü yapmıştır. Alman Sineması’nın üzerinde durduğu en önemli
nokta kişilik çatışmasıdır. Savaşın yenilgiyle sonuçlanması ve hayat koşullarının kötüleşmesi
bu konunun güncel kalmasını sağlamış ve toplumun bu durumu, değişik konularla korku
sinemasına taşınmıştır. 83 Yapay bir yaratık Golem (1920), suni döllenmeyle oluşan
Homonculus, ruhbilimsel konuyu ele alan ve dışavurumcu Alman Sineması’nın manifestosu
Gerard Betton, Sinema Tarihi, Başlangıcından 1986’ya Kadar (Cep Üniversitesi/Yeni Yüzyıl Kitaplığı), Çev:
Şirin Tekeli, İstanbul, İletişim Yayınları, t.y. , s. 7.
80 Engin Ertan, “Alt Türleriyle Korkunun Tarihi”, Sinema (Popüler Sinema Dergisi), İstanbul, 1 Numara Hearst
Yayıncılık, Sayı: 79, Kasım–2001.
81 Kaya, Özkaracalar, Gotik, İstanbul, L&M Yayınları (Epokhe Dizisi), Ekim–2005.
82 Arpaç, a.g.m., s. 56.
83 Scognamillo, Korkunun Sanatları, s. 71.
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diye nitelenen Doktor Caligari’nin Muayenesi (1920/Das kabinet des Doktor Caligari), bir
vampir klasiği Nosferatu (1921/Nosferatu), hastalarını ispiritizma ile öldüren Dr. Mabuse
(Testament des Dr Mabuse, Das), Kader (1921) bu dönemin en önemli yapıtlarıdır. Bu yapıtlar
korku sinemasının geleceğini belirleyen taşlar olmuştur.
Dışavurumcu Alman Sineması, korku sinemasına bir üslup, bir yaklaşım
getirmiştir. Bu o kadar başarılı bulunmuş ve kabul görmüştür ki kimi sinemacılar ilk korku filmi
olarak Robert Wiene’nin yönettiği 1920 tarihli Doktor Caligari’nin Muayenesi’ni kabul
etmiştir.
“Film gerek set tasarımı gerek ışık ve gölge kullanımı gerekse makyaj gibi
konularda bir korku modeli yaratmıştır. Bu anlamda korku türünün sinemasal anlatıma olan
katkısını açıklamak bakımından önemli bir örnektir. Zaten genel olarak bu dönemde Alman
Dışavurumcu Sineması bu tür kusursuz bir uyumluluk içindeydi. Bir yanda orijinal korku
hikâyeleri, gotik edebiyatın başyapıtları, diğer yanda onu görsel olarak en iyi şekilde aktaran
ilginç ve abartılı makyajlar, garip set tasarımları ve ışık-gölge oyunları.” 84
Bu yapıtlar diğer ülke sinemaları tarafından da sinemaya aktarılmıştır. Örneğin
Golem’in Avusturya, Çekoslavakya, Danimarka sinemalarında çeşitli uyarlamaları yapmıştır.

10.3. 1930–1940 Arası Korku Sineması
1920’lerle birlikte ilk önemli yapıtlarını ortaya koyan korku sineması yükselişini
artan bir ivmeyle 30’larda sürdürdü. Sesin de devreye girmesiyle birlikte korku sinemasında 15
yıl sürecek altın bir çağ başladı.85 Bu döneme kadar itibar görmeyen korku sineması, gişe
başarıları ve ses getiren filmleri ile birlikte son on yıllık dönem içinde (1920–1930) gelişen
klasik korkunun temel gerekleri ve temaları ile beyaz perdeyi süsledi.86 Tod Browning’in
Drakula’sı (1930/Dracula), James Whale’in Frankenstein’i (1931/Frankenstein) ve Mr. Cooper
ve E. Schoedsack’ın birlikte yönettikleri King Kong (1933/King Kong) gibi başyapıtlar bu
dönemde çekildi. Özellikle Tod Browning’in Drakula’sı, Amerikan Sineması’nda bir dönüm
noktası oldu, korku sinemasına bakışı değiştirdi, ilgiyi arttırdı. Drakula’nın gişede yakaladığı
başarı Amerikan film şirketlerinin iştahını kabarttı ve Hollywood’da korku filmlerinde
patlamaya yol açtı. Başta Universal olmak üzere, Warner Bross ve diğer majorslar çektikleri
canavar ve yaratık filmleri ile korku sinemasını hareketlendirdiler. Bunlara zaman zaman
üçüncü derecedeki Republic, Monogram, Producers Releasing Corporation gibi şirketler
84 Scognamillo, Giovanni; “İtalyan Korku Sinemasının Altın Çağı”, Seyir (Sinema Dergisi), İstanbul, Pentimento
Yayıncılık, No: 1, Yaz–2004, s. 6
85 Küçükkurt-Gürata, a.g.e., s. 63.
86 Engin Ertan, Sinema (Popüler sinema Dergisi), s. 68.
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katıldı. Bu küçük şirketler de artan korku pastasından dar bütçeleri ile bir şeyler toplamayı
denedi. 87 Amerikan film şirketlerinin bu yaklaşımı korku sinemasının yönünü Hollywood’a
çevirirken Amerikan Sineması’nı da canlandırdı. Bu dönemde
“Amerikalılar, gerçeklerden kaçma ihtiyacı içindeydiler. Borsanın çöküşü ve
büyük bunalım, yüz binlerce Amerikalıyı işsiz bırakmıştı. Daha da kötüsü, ikinci bir dünya
savaşı ufukta gözüküyordu. Yani dünya, kasvetli ve umutsuz bir yer haline gelmişti. Sinema
yaşamın gerçeklerinden kaçmak için en iyi ve en ucuz olanağı sunuyordu. 10 sente neredeyse
gün boyu sürecek bir eğlenceye ulaşmak mümkündü.” 88
Amerikan Korku Sineması’nın bu yükselişinin ardında, var olan sinema
endüstrisinin belirli marka ve patentlere dayanmasına rağmen türün ustaları konumuna gelen
yaratıcı yönetmenlere (Tod Browning, James Whale, Karl Freund, Robert Florey, Jaques
Tourner), türün yıldızları sayılan oyunculara (Boris Karloff, Bela Lugosi) ve yenilikçi
teknisyenlere olanaklar tanımasının 89 yanında Amerika’ya göç eden Fransız ve Alman
göçmenlerin de büyük payı vardır. Amerikan korku filmlerinin ilk başarılarını yaratan bu
Fransız, Alman yazar ve mimarlar döneme göre çok güçsüz ve yetersiz olmasına rağmen, çılgın
gotikler, ruhsuz dekadanlar, sessiz dönem seriyallerinin süper kahramanları ya da korkunç
suçluları ve onların yazınsal karşılıklarını sinemaya taşımışlardır. 90 Özellikle 20’lerin
sonlarında yerli endüstri içinde oldukça ileri teknoloji ve sanatsal düzeye çıkan Almanya’daki 91
Nazi iktidarından kaçarak ABD’ye göç eden Alman teknisyenler, gotik atmosferlerin Amerikan
Sineması’nda başarılı şekilde uygulanmasını sağlamıştır. Dikkat edildiğinde bu dönemdeki
Hollywood yapımlarında Alman Sineması’nın dışavurumculuk etkisi dönemin siyah beyaz
filmlerinde kendini göstermektedir. 92
Amerikan Sineması’nın bu ilk “Rönesans” döneminde evrensellik kazanmış olan
dehşet mitoslarından, fantastik edebiyattan, folklordan, masal ve destanlardan, büyücülük ve
gizem tarihinden, hemen her kaynaktan yararlanılmıştır. 93 Sonuçta ortaya Dracula (1930),
Frankenstein (1931), İki Ruhlu Adam (1932), King Kong (1932), Mumyalar Müzesi (1932),
Beyaz Zombi (1933), Londralı Kurt Adam (1935/ Werewolf of London) vb. gibi birçok başarılı
film ortaya çıkmıştır. Yine bu dönemdeki gotik romanların groteskliği ve cinneti, tiyatro

Scognamillo, Korkunun Sanatları, s. 80.
White, David; “Amerikan Film Seriyalinin Maceraları”, Çev: Kaya Özkaracalar, Ankara, Geceyarısı Sineması,
Pentimento Yayınları, Sayı: 9, Kış–2001, s. 8.
89 Scognamillo, Korkunun sanatları, s. 79–80.
90 Tohill-Tombs, a.g.e., s. 35.
91 A.g.e., s. 63.
92 Özkaracalar, Gotik, s. 33.
93 Scognamillo, Korkunun Sanatları, s. 80.
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sahnelerinin grand guignol* modelinden etkilenen filmlerde, şeytani bir şekilde çarpıtılmış
yüzler sergileyip korkunç sesler çıkarma konusunda geniş olanaklar sağlayan çılgın doktorlar
ve saplantılı bilim adamları göze çarpmaktadır. 94 Frankenstein, Frankenstein’in Gelini, Dr.
Moreau’nun Adası, Kayıp Ruhlar Adası, İki Ruhlu Adam bu bilim adamlarının yer aldığı
filmlerden bazılarıdır.
30’ların ilk yarısı boyunca korku sineması eski kahramanları, yeni yaratıkları ile
oldukça iyi hâsılat yaptı, gotik edebiyattan faydalandı. Ancak 30’ların ikinci yarısından itibaren
durum tersine döndü. Korku filmlerindeki şiddet ve cinsellik iktidarları, sivil toplum
kuruluşlarını, kiliseleri rahatsız etti. Bu rahatsızlık çeşitli tepkilerin ardından baskıya dönüşerek
sansürle neticelenen bir dizi kararın alınmasına neden oldu.
“… W. Hayss.’in yönettiği MPAA (Sinema Yapımcıları ve Dağıtımcıları
Birliği/Motion Picture Association of America), Catholic Legion of Decency (Edep için Katolik
Birlik) ve Federal Council of Churches (Federal Kiliseler Birliği) gibi kurumların baskısıyla
sert kararlar almış ve sinema alanındaki üretimi “aktöre sınırları içine almak” üzere bir
sınıflandırma dizgesi oluşturmuştur. Buna göre sınıflandırma işaretini almayan filmler
dağıtılmayacaktı. İlk hedef cinsellik ve şiddetti. Bundan böyle beyazperdedeki asıp, kesmeler,
biçmeler, öldürme sahneleri azalacak bu eylemler ima ve gönderme yoluyla sinemada hayat
bulacaktı. Hayes’in sınıflandırması 60’lı yılların ortalarına dek sürdü.” 95
Bu durum var olan ekonomik krizle de pekişince birçok film şirketi zor durumda
kaldı. Bu arada da türün başarılı örnekleri arasına yerleşecek birçok filmde, Yürüyen Ölü
(1936), Vampir’in İşareti (1935), Frankenstein’ın Oğlu (1939), Operadaki Hayalet (1940/The
Phantom of Opera)... sinemaya kazandırıldı. 96 Otuzlu yıllar, korku kaynağını, Dr. Moreau’nun,
King Kong’un Adaları, Drakula‘ın, Frankenstein’ın Orta Avrupası, Morg Sokağı, Paris... 97 Çok
çeşitli türlerin farklı ülkelerden örneklerinin yer aldığı, tekrar filmlerinin hâkim olduğu,
yenilikçi yıllardır.
Otuzlu yıllarda korku sinemasının yükselmesinin bir diğer nedeni de sinemada
sesin kullanılmaya başlanmasıdır. Sesli filme geçilmesi sinemada sarsıcı bir etki yapmış,
kitlelerin ilgisinin artmasına neden olmuştur. Korku sineması ise daha gerçekçi ve inandırıcı
hale gelmiş, etkisini arttırmıştır. Müzik artık atmosferi hazırlamakta, izleyiciyi tedirgin
Grand Guignol: Dehşet verici abartılı gösteri.
Tohill-Tombs, a.g.e., s. 28.
95 Ross, a.g.m., s. 54.
96 Scognamillo, Korkunun Sanatları, s. 83.
97 Robin, Wood, ‘Amerikan Korku Filmine Devrimsel Açıdan Bir Bakış’, Çev: Nihal Yeğinobalı, İstanbul, 25.
Kare, Sayı:19, Nisan-Haziran 1999, s. 152.
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etmekte, heyecanı yükseltmekte, gerilimin dozunu ayarlamakta idi. Görsel dile işitsel destek,
korkuların canlı imgelerinin hayal dünyasında canlanmasını kolaylaştırmıştır. Gözün yanında
artık kulak da vardır. Bu duyumsamadaki artış algılamayı kolaylaştıracağı gibi anlamı
güçlendirmek ve seyirciyi korkuya hazırlamak için de yönetmen açısından büyük bir avantaj
olmuştur. Korku sineması bu süreçten sonra vazgeçemeyeceği bir öğesine daha kavuşmuştur.
Bunun yanında müzik kadar kullanılan ses efektleri de seyirciyi filmin havasına sokmaktadır.
Yaklaşan ayak sesleri, canavar homurtuları, yaratık haykırışları, rüzgâr uğultusu, kalp atışı,
çığlıklar, gıcırdayan merdivenler, kapılar insanı ürpertmekte, heyecanın artmasına neden
olmaktadır. Ses efektleri özellikle seyircinin korkuyu hissetmesini, olay üzerine
yoğunlaşmasını sağlamıştır.

10.4. 1940–1950 Arası Korku Sineması
Bu döneme İkinci Dünya Savaşı damgasını vurmuştur. Ülkeler yeniden dar boğaza
girmemek için bir takım ekonomik önlemler almışlardır. Korku sineması da bu kısıtlamalardan
etkilenmiş, bir durgunluk dönemine girmiştir. Özellikle Amerika’nın savaşa girmesiyle korku
sinemasında son dönemde başı çeken Hollywood’un bu durağanlığa uymak zorunda kalması
ve belli kısıtlamalara gidip yönünü başka türlere çevirmesi korku sinemasının popülerliğini
yitirmesine neden oldu. Aynı zamanda Hollywood birçok çalışanını cepheye göndermek
zorunda kalmış, yetişmiş sinemacı bakımından da güç kaybına uğramıştır.
“Bu dönemde İkinci dünya Savaşının kopması ve gerçek dehşetlerin, vahşetlerin,
kıyımların dört kıtaya yayılması ile Hollywood patentli korku sineması zorunlu bir revizyona
girmiştir. ABD’nin savaşa katılması ile en gözde ve gerekli en tür ‘savaş filmi’ olunca fantastik
temellere dayalı korku gerilemeye, kendini ve kahramanlarını sorgulamaya hatta kendi ile
dalga geçmeye başlar.”98
Ancak bu kötü durumda sevindirici bir taraf vardı. Halk savaştan uzaklaşmak ve
bunalımdan kurtulmak için daha fazla sinemaya gider olmuştu. Hollywood da bu durumdan
istifade etmek ve daha fazla mali sıkıntıya düşmemek için daha düşük bütçeli, ucuz, B türü
filmler çekmeye başladı. Bu filmlerde, Frankenstein Kurt Adama Karşı (1943), Frankenstein’in
Evi (1944/The House of Dracula), İki Açıkgöz Frankenstein’a Karşı (1947/Abbott and Costello
Meet Frankenstein), İki Açıkgöz Mumya’ya Karşı (1955/ Abbott and Costello Meet Mummy),
korku sinemasının klasikleri birbirleri ile karşı karşıya geliyor, ucuz güldürülere konu
oluyorlardı. Çünkü tek bir canavara yönelik filmler tekrarlardan dolayı çarpıcılıklarını ve
çekiciliklerini yitirmişti ve artık pek ilgi uyandırmıyordu.

98
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“1940’ların gelişiyle birlikte değirmenin öğütücü taşları şüphe götürmez biçimde
dönmeye başlamıştı. Dracula, kurt adam ve canavar kavramlarıyla artık tamamen özdeşleşen
Frankenstein gibi çeşitli seriyal karakterleri, hiç umulmayacak kombinasyonlarda bir araya
getiriliyor ya da dönemin popüler komedyenlerinin başrolde oynadığı filmlerde konuk oyuncu
rollerine çıkıyorlardı. Ritz Kardeşler, Abbott ve Costello, Doğu Yakası Çocukları, hepsi de
genellikle eski kedi ve kanaryayı tekrar tekrar kullanmalarının yanı sıra sessiz sinema
günlerinden beri ortalıkta dolaşan perili ev senaryolarının çevresinde gelişen ‘korku’ filmleri
yaptılar.” 99
Bu tarz mitlerin karşı karşıya getirildiği, seviyesiz maceralarda komedi içinde rol
verildiği filmler, korku sinemasının klasiklerinin saygınlıklarını, korkutma, dehşet yaratma,
görev ve potansiyellerini yitirmesine neden oldu. 100 Seyirci bu gidişattan gayet memnundu.
Dönemin ünlü komedyenleri ve oyuncuları, Abott ve Costello, Dean Martin, Jerry Lewis, Bop
Hope, Bing Crosby, türün kendi klişeleri ve kahramanları ile dalga geçen filmlerinde rol alıyor,
farklı ilginç sahneler ortaya çıkıyor korku ve komedi bir potada eritiliyordu. 101
Universal’ın bu yaklaşımı diğer film şirketlerinin kendilerini kanıtlaması için bir
fırsat olmuş ve halkın bu filmlere karşı devam eden açlığını paraya dönüştürme işi PRC,
Monogram ve Republic gibi daha küçük, bağımsız ‘B’ sınıfı yapımcılık şirketlerine kalmıştır.
102 Ancak Universal’dan esas bayrağı teslim alan RKO (Radio Keith Orpheum)’dur. RKO için
çekilen birçok korku filmi türe damgasını vurmuştur; Kedi İnsanlar (1943/Cat People), Bir
Zombi ile Yürüdüm (1943/I walked with Zombie), Leopar Kadın (1943/The Leopard Woman),
Teh Seventh Victim, Night of The Demon bu filmlerden bazılarıdır. 103 RKO dar olanaklarla
yenilikçi bir siyaset uygulamayı dener ve ilk filmleri olan, yönetmenliğini Jacques Tourner,
senaryosunu DeWitt Bodeen, yapımcılığını Val Lewton’ın yaptığı Kedi İnsanlar’da bu
düşüncesini ortaya koyar.
Bir yanda bu tür gelişmeler olurken diğer yanda gündemde savaş vardı ve savaş
filmleri ilgi toplayan bir diğer türdü. Bu filmler bazen kahramanlıkları anlatıyor, bazen
sorguluyor bazen de dalga geçiyordu. Buna rağmen korku filmlerinin hızı kesilmedi. Korku
filmleri sıradanlaşan canavarlardan ve klasiklerden uzaklaşırken farklı kahramanlarla tanışıp
klasik korku atmosferlerinin ruhbilime dayalı, inandırıcılık taşıyan canavarların yer aldığı daha
realist, en azından duygu bakımından, filmlere dönüştü. Ancak Hiroşima’ya atom bombası
atılması ve Sovyetler Birliği’nin atom bombasına sahip olduğunun anlaşılması ortaya ‘nükleer
Tohill-Tombs, a.g.e., s. 28.
Scognamillo, Korkunun Sanatları, s. 85.
101 Dabağyan, a.g.e., s. 358.
102 Tohill-Tombs, a.g.e., s. 28.
103 Engin Ertan, Sinema (Popüler Sinema Dergisi), s. 102.
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silah’ korkusunun çıkmasına neden oldu. İnsanlar artık nükleer korkuyla yatıp kalkıyordu.
Korku sineması da bundan hareketle birçok yeni konu ve karakteri (nükleer savaş, mutasyon,
radyasyondan dolayı değişime uğramış birçok yaratık, uzaylı istilacılar, devasa böcekler...)
korku filmlerinde kullanacaktı. 104
Korku sinemasının bu duraklama döneminin diğer önemli filmleri arasında Ölüler
Adası (1945/Isle of The Dead), Beş Parmaklı Canavar (1947/The Beast with Five Fingers),
Ceset Hırsızları (1945/The Body Snatchers), Kedi İnsanlar’ın Laneti (1944/The Curse of The
Cat People), Mumya’nın Hayaleti (1944/The Mummy’s Ghost), İki Ruhlu Adam’ ı (1941/Dr.
Jeykll and Mr. Hyde) sayabiliriz.

10.5. 1950–1960 Arası Korku Sineması
“50’li yıllar korku sinemasının tekrar hareket kazandığı bir dönem oldu.” 105
Amerika’da, İngiltere’de, İspanya’da, İtalya’da ve diğer ülke sinemalarında farklı yapımlar,
yeni çevrimler, yeni korkular beyazperdede boy gösterdi. Dönemin baskın korku filmi konusu
nükleer silahlar, nükleer korku ve radyasyondu. İkinci dünya savaşı sonrası bilimin geldiği son
nokta, atom bombasının yaptığı vahşet, ölümler dünyayı derinden sarsmıştı. Artık ülkelerin
insanoğlunu yok edecek silahlar ve denemeler yaptığı gün yüzüne çıkmış, herkeste tedirginlik
ve ölüm korkusu peyda olmuştu. Korku sinemacılarıda bu korku ortamından özellikle
‘radyasyon ve nükleer denemelerden’ sıkça yararlandılar. Çünkü radyasyon filmcilerin her türlü
saçmalığını mantıklı kılabilecek bir yapıya sahipti.106 Nükleer denemeler ve radyasyon sonucu
her şey olabiliyor, bitkiler büyüyor, canavarlar değişiyor, insanlar vahşileşebiliyor, farklı
yaratıklar meydana gelebiliyor, milyonlarca yıl önceki yaratıklar gün yüzüne çıkabiliyordu.
Neticede bilmediğimiz, görmediğimiz yaratıklar, uzaylılar, canavarlar, böcekler bu dönemin
korku filmlerinde başat kahramanlar olarak yerlerini aldı. 1953 yapımı 20.000 Fersahtan Gelen
Mahlûk (The Beast from 20.000 Fathoms) 50’li yılların ‘nükleer patlama sonucu ortaya çıkan
canavarlı’ filmler furyasını başlatan ilk film oldu. Ardından diğer ülke sinemaları da 50’li yıllar
içerisinde bu yeni türe el attı ancak bir farkla; tıpatıp kopyasını yapmak yerine, kendi
seyircisinin arayışlarını da göz önüne alarak, özgün örneklerde hiç yer almayan başka unsurlarla
bu türü zenginleştirerek.107 Tarantula, Onlar (Them!), The Deadly Mantis, Amazing Collosal
Man, 50 metrelik Kadının Saldırısı (Attack off The 50 ft. Woman) gibi filmler bu radyasyon
filmlerinden bazılarıdır. Bu filmlerin en ilginç olanı ise radyasyon nedeniyle bir ağacın
Konuralp, (Çevrimiçi) www.araf.net/dergi/sayi22/s22s konuralp.shtml.
Ertan, Sinema–79 (Popüler Sinema Dergisi), s. 102.
106 Sadi Konuralp, “Korku Sinemasında Film Müziği 50’ li Yıllar”, Geceyarısı Sineması, Ankara, Pentimento
Yayınları, Sayı: 13, Bahar–2002, s. 21.
107 Sadi Konuralp, “Ne Kadar Çok Film, Ne Kadar Az Zaman”, Geceyarısı Sineması, Ankara, Pentimento
Yayınları, Sayı: 11, Sonbahar–2002, s. 1.
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yürümeye başladığı Cehennemden Gelen (1957/From Hell It Came)’dir. Bu filmlerin bir diğer
özelliği ise bilim-kurgu özelliği taşımalarıdır. Deneyler, bilim adamları, mekânlar
bilimkurguyu çağrıştırmaktadır ancak bu filmleri bilimkurgu filmleri olarak değerlendirmek
doğru değildir. Çünkü bu filmlerde bulunan karakterler, yaşanan olaylar ve işlenen konular
korku için birer araçtır ve dönemin gündemde olan (radyasyon, nükleer çalışmalar, kimyasal ve
biyolojik denemeler) konularını işleme zorunluluğundan dolayı korku sineması içinde yer
almışlardır. Bu ayrımı göz ardı eden bazı korku sineması kaynakları ise ellili yıllarda korku
sinemasının durakladığını hatta altmışlı yıllara bir geçiş dönemi olduğunu ifade etmektedirler.
Oysaki bu dönemde salt korku filmleri de çekilmiş, üç boyutlu denemeler bile yapılmıştır.
Genç Kurt (I Was a Teenage Werewolf) gibi gençlere yönelik filmler de çekilmiştir.
Kızıllar, nükleer savaş korkuları yanında düşman uzaylıların işgalinin de, “Hür
Dünya”yı bekleyen tehlikelerden biri olarak kabul gördüğü bu dönemde bu korkunun
cisimleşmiş hali olan Beden Kemiricileri’nin İstilası (1956/Invasion of the Body Snatchers)
dönemin bilimkurgu-korku karışımı önemli filmlerinden bir tanesidir. 108 Yapımcı Walter
Wagner’in standart bir B kategorisi filmi olmasını planladığı, Jack Finney’in The Body
Snatchers adlı kitabından uyarlanan Benden Kemiricileri’nin İstilası, yönetmen Don Siegel’in
elinde farklı bir biçime bürünmüş, etkileyici atmosferi ile korku sinemasında bir kült haline
gelmiştir.109
Hollywood bu dönemde daha çok bilimkurgu sinemasına önem verdi ve bundan
dolayı 30’lu ve 40’lı yıllarda salonları dolduran korku sineması seyircisinde bir azalma
meydana geldi.110 Nükleer ve radyasyon korkusunun yanında bilimkurguya ilginin artmasının
bir diğer nedeni McCharty iktidarının tutumudur. Amerikan yönetimi savaşın yıkımını bertaraf
etmek için önce kendi ülkesinde sonra dünyada komünizm tehlikesi ve komünizm korkusunu
yaymaya başlamıştır. Çoğu hareket ve düşünce artık komünizmle bağdaştırılıyor, istenmeyen
kişiler ve kurumlar komünist ilan ediliyordu. Ülke içinde artan UFO görme vakaları bile halk
tarafından Sovyetlerin casus uyduları olarak yorumlanmaktaydı. 111
Amerika’da başlayan ve cadı avı olarak tanımlanan süreç içinde birçok sanatçı
Hollywood’da komünist olmakla suçlandı ve işinden atıldı. Dönemin filmleri komünizm

Sevin Okyay, 120 Filmde Seyrialem/Film Klavuzu, İstanbul, İyi Şeyler Yayıncılık, Kasım–1996, s. 141.
A.g.e.
110 Sadi Konuralp, “Hammer Stüdyosu ve Filmleri”, Geceyarısı Sineması, Ankara, Pentimento Yayınları, Sayı: 14,
Yaz–2002, s.13.
111 Barış Bardakçı, “Hollywood’un Uzaylı Fobisi”, Akşam Cumartesi, 30 Ekim 2004, s. 11.
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korkusu ve komünist tehdidiyle yakından bağlantılıdır 112 ve bu filmlerde dönemin gereği
olarak, ‘insanın bilmemesi daha iyi olan bazı sırların varlığından söz edilir. 113
Korku sinemasının bir önceki büyük korku filmleri döneminden farklı olarak
yüksek dozda toplumsal endişe ve daha yoğun bir kötümserlik, hatta umutsuzluk, radikal
versiyonları olmakla birlikte çoğunlukla, düzenin dağılışı karşısında güç ve otoriteye çağrı
yapmanın bir başka yolu olarak da görülen nihilizm içermektedir. 114
Universal dönemin sonlarına doğru yeni kalıplara soktuğu korku mitlerinden
ümidi kestiği ve bilimkurgu karışımı korkulara yöneldiği için bu filmleri yavaş yavaş elinden
çıkarmaya başlar. Universal elindeki Ölümsüzlerin, Drakula, Mumya, Frankenstein… telif
haklarını İngiltere’deki Hammer Film Şirketi’ne sattı.115 Hammer Film Şirketi eski efsaneleri
tekrar beyazperdeye taşıdı. Renklenen ve kana boyanan eski canavarlar 116 dönemin sonlarında
rock and roll ve çizgi roman dünyasıyla avunan gençler için yeni bir eğlence kaynağı oldu. 117
Korku sinemasının seyircileri tandık ve bildik kahramanlar için tekrar sinemaya koştu.
Hammer’ın bu renkli korku filmleri sayesinde korku sinemasında bir canlanma meydana
geldi.118 Hammer da yeniden doğan bu ilgi karşısında durumu değerlendirdi ve dizi halinde bu
tür korku filmlerinin yapımına ağırlık verdi; Frankenstein’ın Laneti (1957), Frankesntein’ın
İntikamı (1958), Dracula (1958), Mumya (1959)… 119
Bu dönemde Japon Sineması’nda sık sık boy gösteren yaratık filmlerini de
unutmamak gerekir. Özellikle atılan iki atom bombasının uyandırdığı, tarih öncesi yaratık
Godzilla (1956) dünya çapında ün salmış, Amerika ve diğer ülke sinemalarında Godzilla’nın
uyarlamaları yapılmıştır. Bunun yanında Japon Sineması’nda, hayalet öyküleri de bu dönemde
ilgi görmüş, tekinsiz ev filmleri peşi sıra yapılmıştır. “Ellilerde, korku filmleri Japonya’dan
(özellikle hayalet öyküleri) Latin Amerika‘ya dek yaygınlaştı. Ve bu nedenle de zenginleşti.” 120
İspanyol Sineması ise korku sinemasının yeniden yükselişe geçtiği bu yıllarda türe
katkıda bulunmuş, kendi olanakları dâhilinde özellikle vampir ve benzer nitelikler taşıyan

Wood, 25. Kare, s. 150.
Oskay, a.g.e., s 74.
114 Onur, a.g.e.,, s. 92–93.
115 Scognamillo, Korkunun Sanatları, s. 89.
116 Scognamillo, Korkunun Sanatları, s. 89.
117 Engin Ertan, Sinema (Popüler Sinema Dergisi), s. 102.
118 A.g.e., s. 102.
119 Scognamillo, Korkunun Sanatları, s. 89.
120 Abisel, a.g.e., s. 139.
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Ortaçağ’dan kalma kimi efsanelerden gelen hayalet, şövalye gibi ‘ölümsüz canavarların’ yer
aldığı korku filmleri yapmıştır.
Rahatlığın ve cinselliğin hüküm sürdüğü ve korku sinemasında şiddet ve seksin içi
içe geçtiği bir dönem geçiren İtalya ise para ve ün kazanmanın kolay olduğu bir merkez haline
gelmiştir. Bu yüzden birçok yıldız ellili yıllarda İtalya’ya göç etmiştir.

10.6. 1960–1970 Arası Korku Sineması
Altmışlar, özellikle batı ülkelerinde, gençlerin, kadınların, azınlıkların toplumsal
değerlere, sisteme ciddi eleştiriler getirip bunları sorguladığı yıllar olmuştur. 121 Korku sineması
da bu atmosferden etkilenip belirli türler yerine toplumsal gerçekçi bir üslup, deneysellik ve
yenilik arayışlarına yönelmiştir. 122 Bu arayışlar korku sinemasında farklı açılımlara, yeni alt
türlerin temellerinin atılmasına, siyasi görüşlerin alt metin olarak işlenmesine neden olmuştur.
Amerikan Korku Sineması bu yıllarda modern döneminin ilk örneklerini verir.
Sahnede Alfred Hitchcock vardır. Hitchcock 1960’ta çektiği Sapık ile korku sinemasında
önemli değişikliklere yol açar. Robert Bloch’un romanını uyarlacağını söylediğinde şaşıran
Paramount yöneticileri Hitchock’a gülünç bir bütçe verir. 123 Ancak Hitchcock başrolünde
Anthony Perkins mükemmel bir oyunculuk çıkardığı filmle, maliyeti 800 bin dolar üzerine
çıkmayan ama bugüne kadar 15 milyon doların üzerinde para toplayan, sinema tarihine
damgasını vuran bir film yapar.124
Annesine tutkun sapık bir adamın şehirden uzakta bir oteldeki cinayetini anlatan
film yaratık, canavar, vampir, şeytan, mumya vb. korku imgeleri dışında insanın da tehlike
oluşturabileceğinin altını çizer. Bu korku sinemasında bir milad olur ve yeni bir yaklaşımı,
sapık-katil profilini şekillendirir. Artık katilin içimizden biri olabileceği, etrafımızda dolaşan,
alışveriş yapan, eğlenen herhangi birinin potansiyel bir katil olacağı şüphesi sarmıştır etrafı. Bir
anlamda Hitchcock insanı kendi vahşiliği ile içindeki canavarın simgesel kılıfından sıyrılmış
gerçekliği ile yüzleştirmiştir. “Hitchcock, korkuyu ve gerilimi incelikle yarattığında yalnızca
insanı kullanmakta, insanı insanla huzursuzlaştırıp germekte ve giderek dehşete

Küçükkurt-Gürata, a.g.e., s. 166.
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123 “Sinema Tarihinin Canileriyle Küçük Bir Gezinti…”, İstanbul, Antrakt (Aylık Sinema Dergisi), Sayı: 9,
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düşürmektedir.”125 Soğuk savaşın etkisinin de körüklediği bu durum korku sineması için iyi bir
malzeme olmuştur.
Bu filmlerdeki estetik değerler, dönemin diğer filmlerine oranla çok az şiddet ve
kan içermesi, cinselliği ölçülü kullanması ve görsel dili çok iyi kullanması korku sinemasında
da kaliteli, sanatsal yapıtların ortaya konulabileceğini göstermiş, korku sineması üzerindeki
önyargıları kırmıştır.
Hitchcock, Sapık ile korku sinemasına klişe sahnelerde armağan etmiştir. Janet
Leigh’nin banyoda öldürüldüğü sahne* artık korku filmleri için unutulmaz bir örnektir. Banyo
perdesinde bıçaklı bir el, duş alan kadına yaklaşır, kadın çığlık atar, bıçak darbeleri ve kan.
Hitchcock bir açıklmasında bu sahnenin kendilerini çok zorladığını ifade eder:
“Janet Leigh’nin banyoda öldürülmesini tam yedi günde çektik. 42 saniyelik bir
film için, kamera tam 70 değişik pozisyonda çekim yaptı. Janet’in yalnızca başı, elleri ve
omuzları görülüyordu. Geri kalan bölümler için çıplak bir kız dublör kullandım. Doğallıkla,
bıçak hiç vücuduna dokunmuyordu, her şey kurguda çözümleniyordu. Göğüslerin vb.’nin
görüntüye girmememsi için bazı çekimleri ralantide aldık.” 126
Hitchcock, aynı üslubunu bu kez hayvanlar âleminde Kuşlar (1963/Birds) ile
yapar. Hitchcock bu sefer çevremizde yaşayan, evimizde beslediğimiz, sevimli, zararsız kuşları
insanlara saldırtır.** Artık en masum evcil hayvanların bile yeri geldiğinde nasıl bir ölüm
makinesine dönüşebileceği gözler önüne serilmiştir. Alışılmışın dışındaki bu korku filmlerinin
devamı ve türevleri de yapılmakta gecikmez. Yine bu dönemde, daha sonra korku sinemasında
kült haline gelecek, Rosemary’nin Bebeği (1968/Rosemary’s Baby), Yaşayan Ölülerin Gecesi
(1968/Night of the Living Dead) gibi filmler de farklı yaklaşımları ve içerikleri ile toplumsal
ve siyasal baskılara ve diğer kanlı korku filmlerine karşı çıkarlar. Alt metinlerinin kuvvetli,
sinematografik yapılarının özgün ve başarılı olması bu filmleri diğer korku filmlerinden
Scognamillo, Korkunun Sanatları, s. 95.
François Truffaut, Hitchcock ile filmleri üzerine yaptığı söyleşileri derlediği Afa Yayınlarından çıkan kitabında
bu sahne için şunları dile getirir: “Janet Leigh’nin duş alırken öldürüldüğü sahneden elinde bıçak, banyoya giren
adam kimdi? Peruk takmış Anthony Perkins mı? Bir kadın mı? bir figüran mı? Bir dansçı mı? katilin ışığa karşı
çekildiği, yani yalnızca silüetinin görüldüğü anımsanacak olursa sonuç ne idi.? Hitchock o kişinin aslında peruk
takmış bir kadın olduğunu, ancak bu sahneyi iki kez çekmek zorunda kaldıklarını anlattı, zira tek ışık kaynağı
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126 Atilla Dorsay, 100 Yılın100 Yönetmeni, 2. bs., İstanbul, Remzi Kitabevi, Şubat-1997, s. 123.
** Film gerçekten bu amacına erişmiş, başka ülkelerde ve ülkemizde izlendikten sonra geçici bir süre de olsa,
insanların güvercin ve martılardan korkmasına yol açmıştır. Hatta İstanbul’da güvercinlerin bulunduğu Beyazıt ve
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ayırmıştır. Bu farklı anlatımlar ve yaklaşımlar korku sinemasını zenginleştirdiği gibi devamlı
eleştirenlere, bayağı ve ucuz bulanlara, korku sinemasını gereksiz gören eleştirmenlere,
sinemacılara bir cevap olmuş ve sinemada bazı kalıplaşmış düşüncelerin değişmesine yol
açmıştır.
Ellilerin sonlarında klasik korku mitleri ile ayağa kalkan Hammer bu dönemde de
çıkışını sürdürmüş, korku sinemasının önde gelen film şirketlerinden biri haline gelmiştir.
Özellikle, Hammer’ın çektiği vampir filmleri büyük ilgi görmüştür. Bu filmlerde dini inanç ve
ritüelleştirilmiş şiddetle birlikte bireysel kahramanlığın yer aldığı bir dünya sunulmuştur.
Ancak Hammer dönemin sonlarına doğru etkisini yitirmeye, kan kaybetmeye başlar. 127 Ancak
Hammer’ın yeniden gündeme getirdiği klasik korku mitlerine sıkı sıkıya bağlı, ona sahip çıkan
ve gotik atmosferi koruyan ülke sinemaları da bu dönemde yok değildir. Özellikle Meksika ve
İtalya Sineması bu bağlamda başı çeken ülke sinemalarıdır.
Dönemin en önemli sorunu, özellikle Avrupa Sineması için, erotizmdir. Kendi
içinde gelişimini sürdüren Avrupa Sineması özgürleşen, sınırların azaldığı, düşüncelerin
serbestçe dolaşabildiği ve daha çok hakka sahip olan toplumsal yapı içinde gittikçe korkudan
uzaklaşarak erotizme yönelmeye başlar. Sonuçta 1960’lar ilerledikçe erotizmin dozu gittikçe
artar, erotik imgeler gittikçe daha ‘açıklaşır’ ve bu süreç içinde gotik atmosfer yaratmaya
yönelim gittikçe silikleşir.” 128 Neticede 30’lu yılların sonunda MPPDA’nın oluşturduğu
sınıflandırma dizgesi, sistemini harf dizgesine* göre düzenleyerek tekrar devreye girer. 129
Altmışlı yıllarda korku sinemasında, farklı konularda birçok korku filmi çekilmiş,
klasik karakterlerin yanına yenileri eklemlenerek, yeni yaklaşımlar, tutumlar, üsluplar ortaya
konmuş, denemeler yapılmış, türe açılımlar kazandırılmıştır. Bu açılımların birçoğu sonra tür
içinde alt türe dönüşecek, kendi klişelerini ve mitlerini oluşturacaktır. Robin Wood, dönemin
içinde şekillenen bu farklı yaklaşımları Amerikan korku sinemasını baz alarak beş anlatısal
uylaşımda toplar:130
1- Psikopat ya da şizofren bir insan olarak yaratık: Psycho, Sisters, Repulsion.
2- Doğanın intikamı: Birds, Squirm, Frogs, Day of The Anımals
3- Şeytana tapma ve şeytanlık ruhu: The Car, Demon, Race With The Devil

Abisel, a.g.e., s. 143.
A.g.e., s. 39–40.
* Harf dizgesi şu şekilde idi: G; herkese açık P.G.; Anne-baba yanında, R; sınırlı, ünlü X; küçüklere yasak. Bu
dizge aşağı yukarı bizim o yıllardaki sınırlandırmalarımıza denktir; 13, 16, 18 yaş.
129 Ross, a.g.m., s. 54.
130 Abisel, a.g.e., s. 144.
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4- Korkunç çocuk: Cathy’ s Curse, Hands of the Ripper, The Furry
5- Yamyamlık: Raw Meat, Frightmare, The Texas Chainsaw Massacre
Wood ayrıca bunların ‘aile’ etrafında farklı düzenlemeler halinde iç içe geçmiş
olduğunu ifade eder.

10.7. 1970–1980 Arası Korku Sineması
Yetmişli yıllar kapitalizmin yapısal krizlerinden ötürü neo-liberal ekonomi
politikalarının uygulanmaya başlandığı yıllardır. İnsanların sistemleri, iktidarları eleştirdiği,
sınırları kaldırdığı, alternatif düşünceler oluşturduğu, yaşanan skandallar sonrası büyük boşluk
ve güvensizlik duygusu içinde artan tatminsizlikle toplumun temel kurumlarını, çekirdek aile,
kilise, sarstığı geleneksel cinsel rolleri irdelediği bir dönemdir. Herkes bir arayış içindedir.
Özellikle arka arkaya gelen şok dalgalar Amerikan toplumunu sıkıntıya sokmuş ve derin bir
huzursuzluk baş göstermiştir.
“Vietnam yenilgisini, sisteme inancın neredeyse iflasını getiren Watergate
Skandalı’nı, sokaklara dökülen dehşeti, büyük siyasal cinayetleri (özellikle: Kennedy’lerin
öldürülmesini), mezhepleri, toplu kıyımları vb. şeyleri unutmamıştı, bağışlamamıştı. Doğaötesi (metafizik) eğilimler, sanatta, düşüncede, gündelik yaşamda gitgide daha çok yer buluyor,
gerçeklerden kaçmak isteyen insanlar, ne denli çağdışı ve köhnemiş olsa garip inançlara,
tarikatlara, mistizme, dinsel tutuculuğa sığınıyorlardı. İşte bu arada birden şeytanlı filmler
çıktı. Kutsal kitaplarda anlatılan iyi-kötü savaşımı, Tanrı ile şeytanın insanoğlunun bireysel
yazgısını belirleyecek olan çatışması sürüyordu.”131
Şeytanlı filmler, aslında Roman Polansky’nin İra Lewin’in çok satan romanından
yola çıkıp çektiği Rosemary’nin Bebeği ile ilk sinyali vermiştir. İnancın eksikliği insanları
mistizme, kara büyüye, çağdışı, ilkel, pagan inançlara yöneltiyordu. Korku sinemacıları bunu
fark etmekte gecikmedi. William Peter Blatty’nin çok satan romanından uyarlanan ve William
Friedkin’in yönettiği Şeytan (The Exorcist/1973) döneme damgasını vurdu.
“Exorcist, kitap olarak da, film olarak da çok iyi iş yapmıştır. Film olarak çok
daha başarılı olmuştur. Dinsel görünümü tam bir Grand Guignol (korkuya dayanan dehşet film
türü) olduğu kadar, diğer öğeleri ile de tam bir pop morality seçeneği kazanmıştır.” 132

131
132

Dorsay, a.g.e., s. 80.
Oskay, a.g.e., s. 131.
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Şeytan’ın yakaladığı gişe başarısı ve etkileyici sunumu, konusunun genişliği ve
insanlarda uyandırdığı merak, sinemacıları bu tür filmlere yöneltti. Böylece Şeytanlı filmler
furyası başlamış oldu. İyiyle kötünün mücadelesinin anlatıldığı bu filmler bir diğer yönden
toplumun başıbozuk düzen içinde tatminsiz duygulardan arınıp, geleneksel, milli ve dini
değerlere önem vermesini yoksa durumun daha kötü olacağını ifade ediyorlardı. Şeytan
(1973/Exorcist), Kehanet (1976/The Omen) ve İfrit (1978/ Damien the Omen) gibi bu tür
filmlerin başını çeken yapıtlar, altmışların özgürlük rüzgârında aşılan sınırlara set çekme
ihtiyacından doğan bir anlayışı temsil ediyorlardı. Bir anlamda uyarı filmleriydi bu filmler.
Philippe Ross’a göre bu;
“İyiyle kötüyü simgeleyen güçlerin doruktaki bu çatışması hiç kuşkusuz Amerika
Birleşik Devletleri’nin 1970’li yılların ikinci yarısında Vietnam Savaşı’ndan, siyasal
rezaletlerden ya da yılgı sinemasının ister istemez ‘sindirip’ kendine göre yansıtacağı
sorunlardan ötürü düşeceği tinsel bilinç bunalımının göstergesidir.”133
Robin Wood’ta Philippe Ross’la aynı görüştedir ve 70’lerde Hollywood’un
gelişimini anlamak için iki noktanın önemli olduğunu vurgular: Vietnam yenilgisinin ulusal
bilinçte ve bilinçaltında yarattığı sarsıntı ve korku filmlerindeki hayret verici gelişimi. 134
Toplumun bu bunalımlı yapısından çıkması da ahlak ve inancın toplum içinde yeniden tesis
edilmesiyle mümkündür. Korku sineması da bu düzlemde üstüne düşeni yapmıştır.
Amerikan Sineması’nda şeytanlı filmlerin yanında 60’ların sonunda, ciddi bir
bölünmenin oluştuğu Amerikan toplumundaki iç sürtüşmeye, toplum içi gerginliğe ve şiddete
dikkat çeken korku filmleri de ortaya çıkmıştır. Soldaki Son Ev (1972/The Last House on the
Left), Deliler (1973/The Crazies), Shivers (1975), Tepenin Gözleri (1977/The Hills Have Eyes)
gibi filmlerde görebileceğimiz bu anlayış, korku sinemasının oturmuş geleneklerinden ve
yerleşik estetik anlayışından uzak duran, yeni konulara el atan, sığ ve düşük bütçeli olsa da
farklı görünen bir korku anlayışıdır.135
Bu dönemde Hollywood’da ilginç gelişmeler de oldu. Muhafazakâr ve ataerkil
anlayışın baskın konumda olduğu korku sinemasının canavar, cadı, yaratık olarak
imgeleştirdiği kadınlar tek tek büyük film yapım şirketlerinin başına getirildi. İlk önce 20th
Century Fox Films genel yönetmenlik görevine Sherry Lansing’i, gelen başarılardan etkilenen
R.S.O Yapımevi genel koordinatörlüğüne Maggie Wilde’yi ve son olarak United Artists Lucy
Fisher’ı genel yönetmenlik görevine getirdi. Basında ‘Hollywood Patroniçeleri’ olarak
Ross, a.g.m., s. 57.
Küçükkurt-Gürata, a.g.e., s. 167.
135 Kutlu, a.g.m., s. 85–86.
133
134
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tanımlanan bu kadın yönetmenler oldukça başarılı grafikler çizdiler. 136 Hollywood’un bu
tutumu dönemin özgürleştirici yapısını anlamamız açısından son derece önemlidir.
Dönemin önemli filmlerinden bir tanesi de gerçek bir olaydan* sinemaya aktarılan
ve slasher filmlerinin öncüleriden sayılan, bir çok korku filmine ilham olmuş, Teksas Elektrikli
Testere Katliamı (1974//The Texas Chainsaw Massacre)’dır. Meşin suratlı sapık bir katilin
cinayetlerini konu alan film 150 bin dolar gibi mütevazı bir bütçeyle çekilmiş, 100 milyonu
aşan gişe başarısı ile yapımcılarını oldukça memnun etmiştir. 137
Brian de Palma, Hitchcock’tan devraldığı gerilimin inceliğini ve estetikliğini
psikokinetik güçlere sahip bir kızın hikâyesini anlattığı Günah Tohumu’nda (1976/Carrie)
sergilerken, George Carpenter Sapık’ın çizgisini sürdürecek ve arka arkaya devam filmlerini
çekilmesine ve slasher alt türünün oluşmasına neden olacak Yabancı’nın (1978/Halloween) ilk
filmini çeker. Almanya’da Werner Herzog Nosferatu’yu (1978/Nosferatu) yeniden diriltir.
George Romero zombilerle kaldığı yerden, Zombiler (1978/Zombies), devam ederek sistem
eleştirisini sürdürür. Zaten dönem içinde zombi filmleri ayrı bir yere sahiptir. 70’lerin başından
itibaren korku sinemasında arka planda kalan zombi filmleri ses getirmeye başlamıştır. Korku
noktasında dönemin tatminsiz sinema seyircileri için bulunmaz bir konu olan bu filmler giderek
uç noktalara yaklaşmış, zaman zaman snuff film havasına bürünerek sınır tanımayan kesme,
biçme, ölüm sahneleri, insan parçaları, kanlı sahneleri ile dikkati çekmiştir. Özellikle İtalya’da
gore açısından sınır tanımayan filmler çekilmiştir. Hayvanların gerçekten öldürüldüğü ve kimi
sinemacılara göre zombi filmlerinin bir alt türü olarak nitelendirilen yamyam filmleri de bu
dönemde arka arkaya vizyona girmiştir. 138 Zombi Holocaust (1978), Zombi 2, Emanuelle e Gli
ultimi Cannibali (1977), La Montagna del dio Cannibale (1978) bu filmlerden bazılarıdır.
Bunun yanında İtalyan Sineması’nın korku ve gerilim uzmanı Dario Argento Suspira (1977) ile
zombi filmlerinden ayrılarak farklı bir konuyu, şeytanı İtalyan Sineması’na taşımıştır.
Geniş bir Latin Amerika pazarına hitap eden İspanyol Korku Sineması da Kont
Drakula (1970/El Conde Dracula), Drakula’nın Kızı (1972/La Hija de Dracula), Kont
Dabağyan, a.g.e., s. 359.
20 Ağustos 1973 günü güvenlik güçleri, Teksas Travis Country’deki mezbahalardan birinde çalışan Thomas
Hewitt’in evine bir baskın düzenlediler. Polisler bu meşum çiftlik evinde 33 kişinin doğranmış cesediyle
karşılaştılar. Kurbanlarının yüzülmüş derilerinden bir maske takan ve ‘Deriyüz’ olarak bilinen testeterli katilin
yarattığı dehşet gazetelere ‘Teksas Katliamı’ olarak yansıdı. Yetkililer ölü ele geçirdikleri deri maskeli bir adamı
cinayetlerden sorumlu tutarak davayı kapattılar. İlerleyen yıllarda meydana gelen olaylar, polisin tüm soruşturmayı
büyük bir beceriksizlikle yürüttüğü ve gerçek katilin asla yakalanamadığı şüphesini doğurdu. Teksas Elektirikli
Testere Katliamı bu olayı konu alan filmdir.
137 “Derilerinizi Yüzeceğim”, Radikal, 23.06.2006 Cuma, s. 20.
138 Engin Ertan, “Alt Türleriyle Korkunun Tarihi 3/Kan ve Dehşet Çağı”, Sinema (Popüler Sinema Dergisi),
İstanbul, 1 Numara Hearst Yayıncılık, Sayı:83, Mart–2002, s.84.
136
*
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Drakula’nın Büyük Aşkı (1973/El Grand Amor Del Conde Dracula) gibi vampir filmleriyle,
Gözsüz Ölülerin Saldırısı’nda (1973/ El Attaque de Muertos Sin Ojos) zombi şövalyeleriyle,
Mumya’nın İntikamı’nda(1974/La Venganze de la Momia), mumyalarla, Kurt Adamın
İşareti’nde (1969/La Marca del Hombre Lobo) kurt adamlarla* ve diğer korku karakterlerinin
yer aldığı filmlerle, dar bütçesine rağmen, kendi olanakları ile bu dönemde yoluna devam
etmiştir.139 Benzer konular, gizemler ve canavarların üzerine bolca eğilen bir diğer sinema da
Meksika Sineması’dır. İspanya’dan türeyen dehşetle karşılaştırıldığında oldukça basit ve naif
kalan, lumpen görünümlü Meksika Sineması her türlü canavar ve yaratıklara yer verdiği gibi
iri yarı bol kaslı kendi kahramanını da yaratmıştır; Santos. 140 Santo Doktor Ölüme Karşı
(1974/El Santo Contro el Doctor Muerte), Santo ve Blue Demon Kurt Adama Karşı (1973/El
Santo y Blue Demon Contra Dracula y el Hombre Lobo), Capolina Vampirlere Karşı
(1972/Capolina Contro los Vampiros)
Korku sineması altın çağını yaşamaktadır. 141 Çeşitlenen korku konuları ve artan
ilgi sinemacıları daha çok film yapmaya ve daha çok korkutmak için arayışa ve yeni denemelere
itmiştir. Sonuç daha fazla kan, daha fazla ölüm, daha fazla kesmek, biçmek ve daha fazla
cinsellik, seks, erotizm olmuş, sinema dünyasının ticari kaygısı beyazperdeyi gore türü filmlerle
kana bulamıştır. 142 Kullanılan kamera teknikleri, makyajlar, maskeler, ani şoklar, müzik ve
sürükleyici montajın etkisiyle seyirciler hayran kalmış, korku filmlerine olan ilgi oldukça
artmıştır. Bu sayede korku sineması ikinci plandan sıyrılmış, ciddi manada ele alınıp baş tacı
edilmiştir. 143 Ancak ticari kaygının getirdiği sınır tanımazlık ve işin içine üçüncü boyutun
katılması kanlı sinemaya dayanılmaz bir etki kazandırmıştır. 144 Örneğin bir mızrağın ucunda
sallanan karaciğer gibi.* Atilla Dorsay’da Beyazperdede Kırmızı Filmler adlı kitabında bu
dönemdeki Amerikan Sineması’nın filmlerinin önemlice bir bölümünü, kanın şiddetin
utanmazcasına bir sömürü öğesi olarak kullanıldığı filmler olarak nitelemektedir. 145 Aynı
durum Avrupa Sineması içinde söz konusudur. “Altmışlar ve yetmişler boyunca Avrupalı korku
sinemacıları tamamen çıldırmış gibiydi. Erotizm ve dehşeti iç içe katarak yeni bir sinema türü
oluşturuyor ve giderek daha da müstehcenleşmeye başlıyorlardı.” 146 Şiddet ve cinselliğin

Kurt adamlar hakkında bilgi için bkz. Ek 2.
Scognamillo, Korkunun Sanatları, s. 90–91.
140 A.g.e., s. 92-93.
141 Yavuz, a.g.m., s. 97.
142 Arpaç, a.g.m., s. 56.
143 A.g.m., s. 57.
144 Ross, a.g.m., s. 54.
* Yine 1974’te Şeytanın İşareti’nin (Mark of Devil) ikinci bölümünün gösterime girişinde seyirciler mide
bulantısına yol açacağı öne sürülen filme karşı ellerine birer kâğıt torba tutuşturularak salona alınmıştır.
145 Dorsay, a.g.e.,, s. 64.
146 Tohill-Tombs, a.g.e., s. 7.
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aşırıya kaçtığı bu filmler için sansür kurumları ve devlet mekanizmaları tekrar devreye girmek
zorunda kaldı.
“70’li yıllar korku filmlerinin başını sansür kurumları ile derde sokan tek unsur
şiddet değildir. Cinsellik artık pek çok film öncesine göre daha özgürce ele alınabilmekteydi.
Çoğu filmde adı anılmayan veya üstü kapalı şekilde verilen cinsellik artık açık seçik şekilde
filmlere yediriliyordu. Hatta erotik film türüne sokulabilecek korku filmleri çıktı ortaya. Kimi
zaman erotik sahneler korku filmlerini süsledi, kimi zamansa bazı korku filmi motifleri erotik
filmlere kaynaklık oldu.”147
Bu süreçte “düşük bütçeli sinemacılar yüksek bütçeli rakiplerinden her zaman için
çok daha cüretkârdı, çünkü ayakta kalabilmek için böyle davranmaya mecburdular.” 148 Öyle de
davrandılar. Jess Franco, Jean Rolin, Jose Larraz, Jose Benazeraf, Walerian Borowczyk ve
Alain Robbe-Grillet gibi yönetmenler bu türün önde gelen isimleridir.
Erotizmin ve korkunun içi içe geçtiği ve cinselliğin dünya sinemasını çepeçevre
sardığı bu dönemde, erotik korku patlaması yetmişlerin ortalarına, sert pornografik filmlerin
gelişiyle birlikte seks/korku karışımının demode oluşuna kadar sürdü.”149
Yetmişli yıllar korku sinemasında kült yapıtlara imza atacak ve korku sinemasına
yön verecek yönetmenlerin yetişmesi açısından da son derece önemlidir. Bu dönemde,
“…Amerikan korku sinemasının klasikleşmiş kalıplarını yıkan senaristler ve
yönetmenler yetiştirdi. Wes Craven, Clive Barker, john carpenter, larry cohen, tobe hooper ve
George romero’nun başı çektiği bir ‘modern korku kuşağı’ndan söz edilmeye başlandı. Bunlar
biçim farkının yanı sıra kendi filmlerini kendileri yazıyor, hatta müziklerini bile kendileri
yapıyorlardı.” 150
Bu dönemde korku sineması açısından en önemli gelişme, korku sinemasını artık
gereksiz, içi boş, bir kaçış sineması olarak görülmesi önyargısının değişmesidir. Özellikle
altmışların ikinci yarısından itibaren başlayan, düzeni ve sistemi sorgulayıcı yaklaşımların,
eleştirilerin ve düşüncelerin korku sinemasında alt metinde, derin yapıda yerini bulması,
sinematografik filmlerin ortaya konması bu değişimin gerçekleşmesinde önemli etken
olmuştur. Bu da korku sineması üzerine çalışmaların, araştırmaların ve bilimsel
147 Engin Ertan, “Alt Türleriyle Korkunun Tarihi 4/Seksi Vampirler, Komik Zombiler”, Sinema (Popüler Sinema
Dergisi), İstanbul, 1 Numara Hearst Yayıncılık, Sayı:84, Nisan–2002, s. 88.
148 Tohill-Tombs, a.g.e., s. 8.
149 A.g.e., s. 7.
150 Barış Bardakçı, Geç Kalan Deha: David Cronenberg, İstanbul, 4. Boyut (Aylık, Toplum, İletişim, Kültür v e
Sanat Dergisi), Sayı: 19, 5.7.1997, s. 14.
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çözümlemelerin yapılmasına zemin hazırlamıştır. “70’lerden itibaren korku sinemasının
toplumsal yaşamdaki referanslar açısından önemli bir kaynak olduğu anlaşılmış ve bu alanda
birçok çalışma yapılmıştır.” 151

10.8. 1980–1990 Arası Korku Sineması
Seksenli yıllar korku sineması için teknik olanakların ve maddi açıdan kazancın
arttığı yıllar olmuştur. Yavaş yavaş gücünü yitiren Avrupa Sineması sadece korku sinemasında
değil sinemanın tüm türlerinde hâkimiyeti Amerikan Sineması’na kaptırmaya başlamıştır.
Hollywood’un yayılmacı ve pazarlamacı ticari yapısı ve bir fabrika gibi düzenli işleyişi onu
gittikçe güçlendirmiştir.
Hemen hemen her türlü korku filminin yapıldığı bu dönemde, filmler arasında iyi
iş yapanlar hemen seri öykülere dönüştürülmüş devam filmleri çekilmiş, var olan ilgiden
yararlanılmaya çalışılmıştır.
“80’lerde popüler Amerikan sineması, kısaca şöyle bir tablo sunuyordu
izleyicilere: bol bol fantezi filmiş, bol bol korku filmi yapılıyordu. Videonunda
yaygınlaşmasının da etkisiyle, gençler ana hedef kitleyi oluşturmaya başlamıştı. Ve “Başarılı
olmuşu varken, yeni konsept niye?” şeklindeki son derece tutucu yaklaşım yüzünden bir sürü
film sarmıştı ortalığı.” 152
Elm Sokağı Kâbusu, 13. Cuma, Cadılar Bayramı bu filmlerin başta
gelenlerindendir. Bu üç filmin konusu ve dönemin ortak bir özelliği ise birkaç gencin mahsur
kaldıkları bir mekânda korkunç bir güç tarafından öldürülmeleridir. Sınırlı mekânda, birçok
oyuncu ile çeşit çeşit öldürme, biçme ve kesme sahnelerinin yer aldığı, gerilimi yüksek bu tür
filmler ‘slasher’ olarak adlandırılmıştır. “80’ler anti-kahramanların ortaya çıkarılıp kanlı bıçaklı
seri cinayet filmlerinin, ya da güncel söylemiyle slasher filmlerin, görsel efektlerle daha bir
cilalanıp birbirini kovladığı bir dönemdi.” 153 Slasherlarda kimin hangi sırayla ve nasıl öleceği
merak konusu olmuş, ölecek kişiyi bilmek, doğru tahmin etmek ya da tam tersine bilememek
ve beklenmeyen bir kişinin ölmesi, katilin hiç ummulmayan bir kişinin çıkması seyirci de derin
bir haz ve tatmin duygusu meydana getirmiştir. Dönemin popüler filmleri haline gelen bu tür
filmler seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılanmıştır. Cadılar Bayramı ile başlayan bu süreç 13.
Cuma (1980/Friday the 13th) ile devam etmiş Prom Night (1980), Terör Treni (1980/Terror
Train), Sleepaway Camp (1983) gibi örneklerle belirginleşmiş ve diğer örnekleri ile bir alt tür
Küçükkurt-Gürata, a.g.e., s. 160.
Kutlukhan Kutlu, “Amerikan filmi nedir?”, Akşam Cumartesi, 4 Aralık 2004, s. 10.
153 Sanatel, Kerem; “Korku-Gerilimde Rönesans”, Sinema (Popüler Sinema Dergisi), İstanbul, 1 Numara Hearst
Yayıncılık, Sayı: 65, Temmuz-Ağustos 2000, s.91.
151
152
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olarak korku sinemasındaki yerini almıştır. “Amerikan yapımcılarından tutun da uzak doğu
filmcilerine kadar hemen hemen her ülkede bu tarz projelere yönelmeye başlandı. Çeşitli
manyakların sergilendiği filmler, son derece geçerli bir yöntem ve sağlam bir iş unsuru haline
geldi.”154
Bu dönemde yine korku sineması bilgisayarla tanışmış, özel etkiler daha renkli,
ayrıntılı, çeşitli, çarpıcı ve kolay bir şekilde yapılır hale getirilmiştir. 155 Fantastik dünyanın
kapıları ve görselliğin anahtarı sinemacının elindedir artık. Bol efektler, değişik, daha önce
görülmemiş yaratık tasarımları, kanlı sahneler, renkli ve gerçekçi öldürme anları bilgisayarla
yapılmakta, hayal beyazperdeye yansıtılmaktadır. Bunu en iyi hem psikanalitik öğeleri kullanan
hem kendine güvenen bireyi hem de uzaylı yaratığa karşı verilen mücadeleyi anlatan Yaratık’ta
görürüz. Yaratık’ın büyük bütçesi, teknik tasarım ve efektleri filmi daha renkli hale getirmiştir.
Yaratık aynı zamanda dönemin uzay korkusunun da gün yüzüne çıkmış bir göstergesidir.
Başkan Reagan’ın otoriter tutumu ile birlikte ayyuka çıkacak ve komünizm tehdidine
göndermelerle sinemaseverlerin bilinçaltlarına temel kuracak olan uzay korkusu bu dönemde,
Yıldız Savaşları (1977/Star Wars), Gremlinler (1984Gremlins), Yaşıyorlar (They Live) ile
temsil edilir.156
Dönem içinde geleneksel aile yapısını yüceltici ve geleneksel değerleri korumacı
filmler de, Kötü Ruh (1983/Poltergeist, Videodrom (1983/ Videodrom), yapılmıştır. David
Cronenberg de gövdeleri hastalık ya da genetik sonucu değişime uğramış ama psikolojik olarak
yıkılmış insanları anlatan teknolojinin kıyamete neden olabileceğini öne süren filmler
yapmıştır; Sinek (1986/Fly).
Roger Corman’ın yapımcılığında Francis Ford Coppola klasik gerilime yönelmiş,
Drakula’yı yeniden uyarlamıştır; Bram Stoker’ın Drakulası (1992/Bram Stoker’s Dracula).
George Romero Ölüler Şafağı (1980/Dawn of the Dead), Ölüler Günü (1985/Day of the Dead)
ile ünlü zombi üçlemesini tamamlamıştır.
Korku sinemasının tam olgunluğuna ulaştığı, türlerin ve alt türlerin
belirginleştiği157 bu yıllarda videonun yaygınlaşması korkunun daha geniş kitlelere ulaşmasını
sağlarken sinema seyircisinde bir azalmaya neden olmuştur. Çünkü o dönem video dünyasında
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en çok iki türde film iş yapmaktadır; biri videolar için özel olarak üretilen seks filmleri diğeri
ise korku filmleridir.158
Bunların yanında dönemin önemli filmleri arasında Şey’i, Cehennemin Meleği’ni
(1987/Hellraiser), Hayvan Mezarlığı’nı (1989/Pet Cematary), Londra’lı bir Kurt Adamı
(1981/An American Werewolf in London), Medyum’u (1980/The Shinning) sayabiliriz.

10.9. 1990 ve 2000 Arası Korku Sineması
Doksanlarda korku sineması bir durgunluk dönemine girdi. Soğuk savaşın sona
ermesi, Sovyetler Birliği’nin dağılması, liberal politikaların yaygınlaşması, televizyonun artan
etkisi, teknolojinin yeni gelişmeleri, doksan sonrası sinemada birçok değişime neden oldu.
“Kapitalizm ve sosyalizmin arzu edilen başarıyı yakalayamaması modern insanda
düş kırıklıklarına neden olmuştur. Bu süreçle başlayan gelecek kaygısı korku filmlerinde bellek
yitimine, belirsizliklere, gelecek korkusuna dönüşmüştür. Günümüz korku sinemasında ise
bunun aksine farklı bir oluşum göze çarpmaktadır. Hızla yükselen liberalizmin insanı maddeye
bürüdüğü sistem içinde giderek bireyselleşen ve hissettirmeden sınıflaşan toplumsal yapıda
insanoğlu giderek yabancılaşmaktadır. Kalabalık içinde yalnızlaşan için tehlike artık her
taraftadır. Güvensizlik ortamında insanın tek derdi kendi canını kurtarmak olmuştur.” 159
Yalnızlaşan modern insanın, bireysel dünyasındaki çöküntüleri ve korkuları
beyazperdeye farklı türlerde yansırken, beklentilerinin çeşitlendiği bu dönemde sinema,
televizyon ile rekabet edebilmek ve insanları sinemaya çekebilmek için türlerin iç içe girdiği
yapımlara, harmanlamalara, devam filmlerine başvurdu.
“Türlerin melezleştiği 90’larda ise korku sineması kendini tekrarlarken saflığını
da korudu. Bunda türün bilimkurgu, aksiyon ya da savaş filmleri gibi bir kavramdan ziyade bir
duyguya dayanmasının etkisi vardır. Bu yüzden türlerin öykünme yılı olarak kabul ettiğimiz
90’larda da bilimkurgu/korku, aksiyon/korku, komedi/korku filmleri karşımıza çıkmaya devam
etti.”160
Doksanların başında bir durgunluk dönemi yaşansa da korku sineması dönemin
sonlarına doğru hareketlendi. Amerikan Korku Sineması, diğer ülke sinemalarına göre korku
sinemasında, yine bir adım öndeydi. Bunda bilgisayar teknolojisinin gelişmiş olanaklarının
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etkili kullanılmasının payı büyüktür. Bu sayede çarpıcı, şok edici, farklı ve benzersiz efektler,
kanlı sahneler, etkileyici müzikler yapılabilmiştir.
Korku edebiyatından başarılı uyarlamalar yapılmış, klasik kahramanlar yeniden
beyazperdede sinema seyircisiyle buluşmuştur. Francis Ford Coppola Bram Stoker’ın
Drakula’sını, Bram Stoker’ın Drakula’sı (1990/Bram Stoker’s Dracula), Kenneth Branagh’ın
Mary Shelley’nin Frankenstein’nını Mary Shelley’nin Frankentein’ı (1994/ Mary Shelley’s
Frankentein) olarak asıl metinlere sadık bir şekilde çekmişlerdir. Bunun yanında yakışıklı
vampirlerin boy gösterdiği Anne Rice’ın Vampirle Görüşme adlı kitabı Vampirle Görüşme
(1994/İnterview with the Vampire), Stephen King’in Ölüm Kitabı (1990/Misery) bu dönemde
uyarlanan diğer korku filmleridir. Bunun yanında başarılı filmlerin devam filmleri, Kuzuların
Sessizliği’ nin (1991/Silent of the lamb) devam filmi Kızıl Ejder (2002/Red Dragon),
Yabancı’nın Korku Bayramı 2 (2002/Halloween: Resurrection), Şeytan’nın (1973/The
Exorcist) yeniden düzenlenmiş ve çıkarılmış sahnelerinin eklenmesiyle, vizyona girmiş ve
oldukça ilgi görmüştür. Cehennemden Gelen, Şeytan, Kutsanmış Çocuk, Ölümün Maskesi,
Hayalet Süvari, Amerikan Sapığı bu dönemde korku sinemasının bilindik konularını yeniden
ele alan filmleridir. David Fincher ise seyirciyi hem düşünsel anlamda he de görsel anlamda
zora sokan klostrofobik tavrı ve mekân kullanımı, zekice örülmüş olay örgüsü ile Yedi’de
(1995/Seven) farklı tatlar yakalamış, oldukça ses getirmiştir. 161
Bilinçaltımızın korku imgeleri, 70’lerin sonu ve 80’ler itibariyle kâbuslarımıza
sokulan anti-kahramanlar bu dönemde beyazperdeden çekilmeye karar verdiler. Bilinçaltı
korkularını beyazperdeye taşıyan Elm Sokağı Kâbusu Freddy’nin Ölümü (1991/Freddy’s Dead:
The Final Nightmare) ile kendini pek fazla kanıtlayamayan Jason, Cuma Finali: Jason
Cehenneme Gider (1993/Jason Gose to Hell: Final Friday) ile seriyi sonlandırdı. 162 Ancak
Fredy’nin yaratıcısı Wes Craven bu sondan memnun kalmamış olacak ki ilk filmin vizyona
girişinin 10. yılında Fredy’i, Wes Craven’ın Kâbusu’nda (1994/ New Nightmare) yeniden
diriltip öldürür. 163 İlk bölümü dokümanter niteliğindeki bu filmin dışında ünlü yönetmen,
Merdiven Altındakiler (1991/People Under the Stairs), Brooklyn Vampire (1995/Vampire in
Brooklyn) ile doksanlardaki korku serüvenine devam eder. Bu filmlerin dışında asıl çıkışını
Wes Craven, Çığlık (/Scream) ile yapar. Korku sinemasında bir çığır açan Çığlık son dönem
korku sinemasının ilginç yapıtlarındandır. Türün klişelerini ve kurallarını anlatırken kendi
öyküsü ile paralelliğini bozmayan Wes Craven metin içine metin yerleştirmiştir. Popüler bir
yaklaşım olduğu kadar farklılığını da ortaya koyan film durağanlaşan korku sinemasına bir
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canlılık getirmiştir. 164 Bir grup gencin korku filmleri konusunda bir hayli bilgili bir katil
tarafından öldürülmelerini anlatan film, kendi içindeki matematiği, ilginç koşutlukları,
göndermeleri ve yer yer kendi türünü tiye alan yapısı ile büyük ilgi toplamış165 teen-slasher
türünde birçok filmin, Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum (1998/I Know What Did You Last
Summer), Fakülte (1999/ The Faculty), Gerçek Efsaneler (1998/Urban Legend) gibi,
çevrilmesine neden olmuştur.
Dönemin sonlarına doğru slasherın kesip biçiciliğinden farklı olarak korku
sinemasında yeniden sinematografik atmosfere, hikâye, kurgu gibi öğelere daha derin bir
perspektif getirerek düşünsel etkinliği sağlamaya çalışan bir yaklaşım ortaya çıkmıştır. 166
İmaya dayalı, seyircinin yakasına yapışık gerilimi giderek artıran eski usul korku filmlerinin
atmosferini taşıyan bu yaklaşımın Pasifik Okyanusu’nun iki yakasında iki temsilcisi çıkmıştır:
M. Night Shyamalan’ın Altıncı His’si (1999/Sixth Sense), Asya tarafında Hideo Nakata’nın
Halka’sı (1998/Ringu). 167 Amerika’da Shymalan’ın devam ettireceği şaşırtıcı final sahneli
filmler Ölümsüz gibi devam filmlerle yoluna devam ederken Halka ile keşfedilen Japon Korku
Sineması Hollywood’u etkisi altına almaya başladı. Bu süreçte batılı seyirciden ilgi gören
Uzakdoğu filmlerini Hollywood ihraç ederek, filmlerin haklarını satın alıp yeniden çevirdi. 168
Şeytan’ın Avukatı (1997/Devil's Advocate), Kızları Öp (1997/Kiss the Girls),
Şeker Adam (1992/Candy Man), Addiction (1995), Mimic (1997) dönemin diğer ünlü
filmleridir.
Artan bilgi ağı içinde klasik korkulardan sıyrılan insanoğlu doksan sonrası siyasi
boşluğun getirdiği bir popüler kültür hegemonyasında günlük eğlencelerin peşinde koştu.
Eğlencenin çeşitlendiği bu süreç içinde seyirciyi ikna etmek, beğenisini kazanmak, alternatif
söylemler geliştirmek oldukça zorlaştı. Bu bağlamda korku sineması eskiyi yeniden görsel dile
aktarırken türler arası geçişleri kolaylaştırıp zengin bir anlatım gücü oluşturmaya, farklı ve
ilginç olanı bulmak için deneysel çalışmalara önem verdi.
“Genele baktığımızda 90’larda korku sinemasının türün şablonlarını birebir takip
etmektense daha kalıcı olmak için deneysel dokunuşlara daha çok rağbet ettiğini, ya da
nostaljik malzemeleri yeniden ele aldığını görüyoruz. İnsanoğlunun yeni bin yılın ve yüzyılın
eşiğinde teknolojik gelişmeyle birlikte şiddete daha çok gömülmesi, dolayısıyla sinemanın ilk
zamanlardaki gibi eğlencelik yönünün ağırlık kazanması ve seyircinin sinemayı daha ziyade
Ertan, Geceyarısı Sineması/ Alt türleriyle Korkunun Tarihi 4, s. 92.
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kaçış amaçlı kullanmaya meyletmesiyle korku filmlerinin popülaritesi azaldı. Şiddeti
kanıksamış olmakla birlikte 90’ların izleyicisi daha zor korkar, çelişkili biçimde de korkuya
daha aza tahammül eder oldu…”169

10.10. 2000 Sonrası Günümüz Korku Sineması
Son dönem korku sineması popüler sinemanın etkisi ile diğer türler içinde
harmanlansa da, yeni korkuların dışavurumu ile devamlılığını sürdürmekte, kendi içinde
parodileri, bilimsel çalışmaları, eski ritüelleri ve edebiyatı ile varlığını korumaktadır. Klasik
korku türlerin devamları ve yeniden çevrimleri olduğu gibi bilgisayar teknolojisinin yardımıyla
yeni arayışlar, deneysel çalışmalar ve yeni yollar da yok değildir.
“Son dönem filmleri, eskilerden daha farklı olarak izleyiciyi ne korkunç
atmosferler, ne de psikopat katillerle ecel terleri döktürerek korkutmak gibi bir amaç güdüyor.
Yeni temalar salt korkutmanın ötesine geçerek seyircisine düşünme ve sonuç çıkarma imkânı
veriyor.”170
Testere, Köy, İşaretler gibi yeniden sinematografik atmosfere, hikâye, kurgu gibi
öğelere önem veren bu filmler sinemaya daha derin bir perspektif getirerek düşünsel etkinliği
sağlamaya çalışmaktadır. 171 Bu artı yönün toplumu pasivize eden bir de negatif yönü
bulunmaktadır.
“Son dönem filmleri gerçekdışı karakter ve olaylar değil de, gerçeklik izlenimi
veren konular ve kodlar içermektedir. Korku filmleri popüler kaygılardan ve salt korkutma
amacından öteye giderek insanın yaşadıklarının hayal ya da kurgudan olmadığı, bu yüzden
yönlendirdiği ‘alternatifler’ doğrultusunda, bir yaşam biçimi seçmenin gerekliliğinden dem
vurmaktadır. Ancak gerçekliğe duyulan kuşku ve kaygı karşısında Köy’deki gibi gözlerden uzak
bir yerlerde yalnızlığın ve soyutlanmışlığın küçücük adasına kaçmak ya da Testere’deki aşırı
indirgemeci yetinmelere ve şükretme mantığına teslim olmak; var olan sistemin anaforunda
sürüklenmeye devam etmenin ve bu sistemi sonsuzlaştırmanın ötesinde bir anlam ifade
etmez.”172
Doksanların sonlarında dünyada adını duyuran Uzakdoğu Korku Sineması,
özellikle Japon Korku Sineması, bu dönemde de popülerliğini sürdürmüştür. Hollywood’un
yeniden çevrimlerinin yanında, VCD ve DVD olarak, internet vasıtası ile piyasada yaygınlaşan
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ve büyük hayran kitlesi yakalayan Japon Korku Filmleri bilindik korku öykülerinden farklı,
mistik öyküleri, bilgisayar teknolojisini sinemaya yansıtmaları, çarpıcı efektleri ve kurguları ile
ilgi çekmiş, takdir toplamıştır. Özellikle Uzakdoğu sinemasının görsel ve ses efektini en az
Hollywood kadar iyi kullanması ve Hollywood ile hemen hemen aynı seviyeye gelmesi, Batı
sinemasının hızla bir doğulu konsepte bürünmesine ve beyin transferi için girişimler de
bulunmasına yol açmıştır. 173 Bunun neticesinde Halka ile başlayan yeniden çevrim zinciri
Garez (2000/Ju-on), Ölüm Provası (2000), Pulse (2001/Kairo), Göz (2002/Jian Gui/The Eye),
Karanlık Sular (2002/Honogurai Mizu no Soho Kara) ile devam etmiştir. 174 Uzak doğulu
yönetmenlerden Ki-Hyung Park’ın insanın kendisiyle olan hesaplaşması ve pişmanlıkları
üzerine kurduğu ve suçluluk duygusunu merkeze alarak yüzleşildiğinde insanı çaresiz bırakan
korkularla insanı baş başa bırakan Akasya’sı (2003/Acocia) bu akımın ilginç yapımlarından bir
tanesidir.
Gerçekten de sinemasal anlatımı, ifade yeteneği ve söyleminin tutarlılığı, piyasa
kaygılarından uzak üretim yapabilme kapasitesi tartışmalı olsa da Uzakdoğu Korku
Sineması’nın kendine has bir çizgi tutturduğunu ve hiç de azımsanmayacak bir izleyici
topluğuna ulaştığını kabul etmek gerek. 175
“Korkunç Bir film” gibi, korku filmlerinin bilindik sahneleri ile dalga geçen, bir
çeşit korku ‘ti’ si olan filmler son yıllarda sinema dünyasında oldukça ilgi görmüştür. İlgi
görünce devamları çekilen bu filmlerde klasik, kült ve son dönem korku filmleri (Kuzuların
Sessizliği, Çığlık, Şeytan, Geçen Yıl Ne Yaptığını Biliyorum, Altıncı His…) ile dalga
geçilmekte, onların meşhur sahneleri komedi unsurları içinde yeniden işlenmektedir.
Bu dönemde eski korku karakterleri de dirilmiş, diğer ünlü, bilindik korku
karakterleriyle çatışma halinde beyazperdede boy göstermiştir. Ticari sinemanın bir ürünü
olarak korku sinemasının sık sık başvurduğu bir pazarlama stratejisiyle vizyona sokulan bu
filmlerde Yaratık Predatörle (2005/Alien vs. Predatore), rüyaların kâbusu Freddy Kruger,
maskeli Jason’la (Freddy vs. Jason) karşılaşmıştır.
“Radikal gazetesi yazarı Yeşim Tabak, geçtiğimiz günlerde, “Freddy vs. Jason”ın
gösterime girişi vesilesiyle yayınlanan yazısında, geçmişin ünlü film kahramanlarını bir araya
getiren yapımların, bir tür trende dönüştüğünden bahsediyordu. Çok iş yapan iki korku
serisinin kahramanların aynı macerada karşı karşıya getiren “Freddy vs. Jason” bu trendin
173 M. Nedim Hazar, “Fetheden Bir Gezgin: Korku Sineması”, Sonsuz Kare (Sinema Dergisi), Asya Basım Yayın,
Yıl:3, Sayı:7, İstanbul, s. 13.
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175 Bünyamin Esen, “Harekete Geçen Ne?”, (Çevrimiçi) www.sinemadefteri.com/?p=183, 12 Mart 2006, Erişim
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son örneklerinden biriydi… para getiren hiçbir trende sırtını döndüğü görülmemiş olan
Hollywoodlu yapımcılar bu furyadan sebeplenmek üzere kolları sıvamış durumdalar.” 176
Kapitalist zihniyet içinde sinemanın tecimsel kaygılarla yoğrulması kaçınılmazdır.
Bu bağlamda beğenilen ürünlerin metalaşıp yaşamın içindeki diğer unsurlar gibi tüketilmesi
kitle kültürünün yönlendirdiği insanı bireysel yaşam formuna itmektedir.
“Hızla yükselen liberalizmin insanı maddeye bürüdüğü sistem içinde giderek
bireyselleşen ve hissettirmeden sınıflaşan toplumsal yapıda insanoğlu giderek
yabancılaşmaktadır. Kalabalık içinde yalnızlaşan için tehlike artık her taraftadır. Güvensizlik
ortamında insanın tek derdi kendi canını kurtarmak olmuştur.”177
Yalnızlaşan insanoğlu şüpheci yaklaşımını kullandığı teknolojie bile yöneltmiş,
bilim çağının oyuncaklarının tehlikeli yönlerini ortaya çıkarmıştır.
“Çağdaş toplumlarda reel yaşamın yok ettiği temel insani değerler fantazyalarla
canlı tutulmak istenmiştir. Yabancılaşmayla beraber yayılan ölüm korkusu, bir korku tutkusu
başlatmıştır. Kapitalist topluma geçişle birlikte ölüm teması iletişim araçlarında yer almaya
başlamıştır.”178
Bu bağlamda son yılların iletişim dünyasının gözde aracı cep telefonları yeni korku
unsuru haline gelmiş, Cevapsız Arama 1–2 (2005/One Missed Call 2), Telefondaki Yabancı
(2006/When a Stranger Calls), internet ölümü fısıldar olmuştur; (e-katil, dabbe…). “Korkugerilim türünün en çok satan yazarı” unvanlı Stephen King’te son romanı ‘Cep’te bu konuyu
ele almıştır. Cep, cep telefonlarından yayılan garip bir hastalık yüzünden insanların değişime
uğrayıp birer “telemanyağa” dönüşmeleriyle başlayan olayları anlatmaktadır. 179 Richard
Matheson ve George Romero’dan esinlenen Stephen King, 40 milyon hayranına, değişim
geçiren cep telefonu madurları, ‘freko’lar ile yeni bir korku filminin sinyalini veriyor. 180
Eski korku filmerinin yeniden çevrimleri, Wes Craven’ın 1977 yamyam aileleri
anlattığı Tepenin Gözleri (2006/The Hill Have Eyes) ve Lanet’i (2005/ Cursed), John
Carpenter’ın Sis’i (2005/Fog), Marcus Nispel’in yönetmenliğini yaptığı Teksas Elektrikli
Testere Katliamı (2006/The Texas Chainsaw Massacre), Andrew Douglas imzalı Dehşet Evi
(2005/The Amytville Horror), Mumya Evi (2005/Mummy House)…, yanı sıra devam filmleri
Senem Erdine, “Canavarlar Ekip Çalışması, Sinema, İstanbul, Sayı:5, Mayıs–2004.
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de bu döneme damgasını vurmuştur; başta George Romero’nun ünlü üçlemesinin devamı
sayabilecek Ölüler Ülkesi (2005/) Yabancı (2006/Halloween:Retribution), Ölümcül Deney
(2006/Resident Evil:Extinction), Son Durak 3, Testere 3 (2006/Saw III), Yeraltı Ülkesi:
(2006/Underworld: Evolution), Gerçek Efsaneler: Kanlı Düğün (2005/Urban Legends: Bloody
Mary) …
Şeytan Çarpması (2005/The Exorcism of Emily Rose), Omen (2006/Omen),
Sheitan (2006/Sheitan) ile şeytanlı filmler etkisini sürdürmüş, isyanın sembolü beyaperdedeki
serüvenine devam etmiştir.
2005’te farklı korkular birbirini izlemiş, doyurucu bir korku mevsiminin ardından
korkuseverler sinemalardan memnun ayrılmıştır; İskelet Anahtar, Tanrı’dan Gelen, Otel,
Mağara, Yaratıklar, Cehenneme Bir Adım181
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11.1. Korku Sinemasında Konusuna Göre Alt Türler
Korku sinemasında, insanların bireysel ve toplumsal yaşadığı kaygılar, tehlikeler,
korkular, duygu ve düşünceler bazen metaforlar kullanılarak belli simge ve karakterler
dâhilinde bazense açık olarak hissedildiği ve hayalde canlandığı şekilde filme çekilmiştir. Bu
filmler içinde ortak duygu, düşünce ve kaygı bağlamında ortak zevklere hitap eden filmler
olduğu gibi, insanların kendi ülke özellikleri ve kültürel yapıları ile şekillendirdikleri belli
coğrafya ve kültürlere ait filmler de vardır. “Korku filmleri her zaman tek bir ülkenin
coğrafyasına ve kültürel özelliklerine bağlı olarak yapılmamıştır. Her ülke sineması kendi
korku filmlerini yapmış ve bunlar birbirinden etkilenmek suretiyle alttürleri de
zenginleştirmiştir” 182 Korku sinemasının ilk ürünlerinin belirli konuları ilerleyen yıllarda tekrar
edilmiş, benzer karakterler birçok filmde başat kahraman ya da kötü adam olarak yer almıştır.
Bu tekrarlar içinde işlenen konulara eklenen yeni öğeler ve unsurlarla, devamlılığı olan ve ilgi
gören belli başlı konularda bir toplanma, birikme meydana gelmiştir.
“İlk korku filmleri, geniş bir izleyici kitlesini hedefleyen uzun metrajlı filmlerdi.
Bunları izleyen devam filmleriyse kendine özgü bir tür düşüncesini, yani korku sinemasını,
yaratırken zaman içinde tıpkı aksiyon, gerilim, western gibi daha küçük, daha ‘uzmanlaşmış’
bir izleyici kitlesi oluşturdular.”183
İşte bu uzmanlaşmış izleyici kitlesinin beğenileri doğrultusunda korku
sinemasındaki alt türler oluşmuştur. Zaman içinde bu alt türler iyice belirginleşmiş ortak bir
uzlaşma içinde belli normları, klişeleri, öyküleri ve atmosferi olan filmlere dönüşmüştür. Hatta
bu daha da ileriye giderek alt türler içinde alt türlerin oluşmasına neden olmuştur. Sinema
araştırmacıları ve kuramcıları da korku sinemasını ciddiye alıp, onun öneminin ve derinliğinin
farkına varıp bu vazgeçilmez tür üzerine çalışmalar yaparken bu alt türler ile karşı karşıya
gelmişlerdir. Ellilerin sonlarına doğru başlayan ve yetmişlerde daha da önem kazanan bu
çalışmalar esnasında korku filmlerini daha detaylı incelemek için bazı sınıflamalara,
gruplamalara ihtiyaç duyulmuştur. Bunun üzerine sinemacılar korku sinemasını belli ana
başlıklar altında toplayıp alt türlere ayırmışlardır. Bu da korku sinemasındaki kendiliğinden
şekillenen alt türlerin ve sınıflamaların meşruluk kazanmasını sağlamıştır. Bu alt türler içinde
var olan karakteri en genel ifadeyle ‘öteki’ olarak nitelendirebiliriz. Ötekiler, korku filmlerinde,
manyak katillerden, vahşi hayvana, dev böceklerden uzaylı yaratıklara, kurt adamlardan
mumyalara, vampirlerden insan yiyen bitkilere, mutasyonlu canlılardan hayaletlere birçok
kılıkta karşımıza çıkmıştır. Bu ötekiler bazen iğrenç, tiksindirici, çirkin, kötü ve zalim iken
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bazen de sevimli, insancıl, güzel ve yakışıklı olabilmektedir. Aslında sadece bilinçaltının,
bastırılmış arzuların taşıyıcısıdırlar.
Korku sineması alt türlere ayrılmıştır ancak bu sınıflamalar içinde bazı sorunlar,
eksik noktalar bulunmaktadır. Öncelikle alt türlerin korku sinemasının yapısına göre değil de
şahsi beğenilere göre yapılması ve objektiflikten uzak görüşlerin ortaya konması, bilgi ve
araştırmadan yoksun dayanaksız çıkarımlarla çalışmaların hazırlanması korku sinemasında bir
bilgi karmaşasına ve düzensizliğe yol açmıştır.
“Büyük bir kısmı tecimsel sinemaya ve bu sinemanın beslediği türlere pek ilgi
göstermediklerinden, bir ülke sinemasının tarihsel portresini çizmek söz konusu iken genelde
oldukça eksik bilgiler (dolayısıyla yorum ve değerlendirmeler) sıralarlar. Korku sineması da
bu sıralanamayan bilgilerin, yorum ve değerlendirilmelerin kapsamına girer. Bunun yanında
değerlendirmeler değerlere değil de beğenilere kayması ve bol bol kült sözcüğü ile ifade
edilmesi her iki durumda koşul olan nesnelliği unutturmaktadır.” 184
Bir diğer sorun ise türler arasındaki yakınlaşmadan kaynaklanmaktadır. Türler
arasında geçişlerin olması, türlerin harmanlanması ve iki farklı türün aynı filmde ortak
özelliklerinin kullanılması bazen filmlerin hangi türe ait olduğu noktasında karmaşıklığa yol
açmaktadır. Bu durum bazen bilerek yapılmakta bazense farkında olmadan öykünün içeriği
gereği oluşmaktadır. Bu yüzden polisiye, film-noir (kara film) bilimkurgu, fantastik sinema gibi
sinemanın diğer alt türleri ile korku sineması zaman zaman aynı çizgide buluşmakta iç içe
geçmektedir. Bu durumlarda filmler sınıflandırılırken, bir film herhangi bir tür içine
konulamamakta melez bir konumda ortada kalabilmekte ya da her iki tür içinde de ele
alınabilmektedir. Örneğin Yaratık (1979/Alien) filmi hem korku sinemasında hem de
bilimkurgu sinemasında kendine yer bulmuştur. Yine Yedi (Seven) hem korku filmleri hem de
polisiye filmler arasında sayılmakta, değerlendirme yapılırken açıklanan türe göre örnek
gösterilmektedir. Bu da yarı polisiye-yarı korku, yarı bilimkurgu-yarı korku gibi melez türlerin
doğmasına neden olmaktadır. Bunun yanında gerilim, dehşet, vahşet gibi sözcüklerin korkunun
yerine kullanılması ve her gerilim, vahşet ve dehşet barındıran filmlerin korku filmi olarak
adlandırılması yanlış saptamalara neden olmaktadır. Her gerilim, vahşet ve dehşet barındıran
filmin korku filmi olmadığı, bunu saptamak için diğer korku öğelerine de bakmak gerektiği gibi
gerilimin, vahşetin, dehşetin korku içinde var olduğu ve konu bakımından korku sinemasında
bu tür filmlerin yapıldığı da unutulmamalıdır.
Korku sineması üzerine çalışma yapan birçok sinemacı da kendi izlenimleri, bilgi
birikimi ve araştırmaları neticesinde belli sınıflamalara gitmiş, korku sinemasını belli alt türlere
184
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ayırmıştır. Maurice Yacowar bu alttürleri beş başlıkta, (Doğal Saldırı, Aptallar Gemisi, Düşen
Kent, Canavar, Hayatta Kalma), yine Robin Wood beş başlıkta (Psikopat ya da şizofren bir
insan olarak yaratık, doğanın intikamı, şeytana tapma ve şeytanlık ruhu, korkunç çocuk,
yamyamlık) toplarken Bruce F. Kawin’ se üç başlıkta (Canavar Öyküleri, Doğaüstü Hikâyeler,
Psikoz ya da psikopat öyküleri) toplamıştır. 185 Korku filmlerinin konularına ve içinde bulunan
ana karakterlere göre yapılmış bu sınıflandırmalar doğrultusunda korku filmlerini, alt türleri,
altı ana başlıkta toplayabiliriz.

11.2. Şeytan Filmleri
İlk günahın işlenmesine neden olan şeytan, isyankâr, asi, sınır tanımazdır. Her
türlü kötülüğün anası, günahın fikir babasıdır. Aslında ateşten yaratılmış bir melek olan şeytan
Tanrının emrine karşı gelerek lanetlenmiş, kıyamete kadar insanoğlunu doğru yoldan saptırmak
için yemin etmiştir. Bunun için devamlı insanoğlunun karşısına çıkmakta, onu kötü yola
düşürüp Tanrının gözünde küçük düşürmeye çalışmaktadır. Kutsal dinlere göre şeytanın
durumu bu şekilde izah edilmektedir. Şeytan insanı aldatmak için çalışacak, insan onu yenip
cennete gitmek için mücadele edecektir. Onun için yaradılış sürecinden bu yana insanın baş
düşmanı ve tehditkârı şeytandır. Korkulması gereken, tehlikeli, oyunbaz, yalancı, kılıktan kılığa
girebilen, tuzaklar kuran bir yaratıktır o. Korku sineması da bu ölümsüz yaratığı, korkuyu içinde
saklayan varlığı, yapıtlarında kullanmış, başkarakterlerinden biri yapmıştır.
Genel olarak dini bir atmosfer içinde geçen şeytanlı filmler, bazen dini anlayışı ve
dini kurumları eleştirirken bazen de onların propagandasını yapmıştır. Özellikle Hıristiyan
dünyasının simgelerinin, öğelerinin bol bol bulunduğu şeytanlı filmler bir anlamda misyoner
bir tutumla Hıristiyanlık öğretisi yapmakta, iyi veya kötü onun taşıyıcısı konumunda
olmaktadır.
Şeytan, kötünün temsilcisi, kıyamet habercisi, yeniden doğmak isteyen ve
sonsuzluğa ulaşmak için batıl yollara başvurup, kara büyüye, cadılığa zemin hazırlayan, insanın
ruhunu teslim alan, içine giren bir yaratık olarak farklı birçok şekilde korku filmlerinde yer
almaktadır. Bazen görsel olarak bir kalıba dökülürken bazen ise sadece hissettirilmekte ima
yoluyla ona göndermeler yapılmaktadır. “Batı için şeytan genellikle insan vücutlu, boynuzlu ve
keçi ayaklı antik tanrı Pan’ın karikatür bir çeşitlemesidir.” 186 Filmlerde de bazen bu şekilde
görsel koda aktarılmaktadır. En genel özelliği ise mutlak kötü olmasıdır. Bunun yanında bazen
dini yapının dışında eleştirilmek istenen kavram, olgu, güçler ya da iktidar, kötülüğü temsille
yükümlü eski melek, şeytanın bünyesinde somutlaşmaktadır. Bu bağlamda taraf olmakta, siyasi
185
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mekanizmanın içinde ifade edilmek istenen söylem onun ağzından dile getirilmektedir.
“Şeytan’ın sisteminin (çünkü bu öncelikle bir sistemdir, mantıksal bir çılgınlığın kurucusu olan
bir sistem) kayda değer bir politik etkisi vardır. Onun varlığı temelde politiktir.” 187
Sinema Seyircisi de gerek inanç gerek korku gerek atmosfer yapısı gerekse
eleştirel ve politik bakıştan dolayı şeytan filmlerine büyük ilgi göstermiştir. Bu ilgiyi iyi
değerlendiren sinemacılar, ilk şeytan filmleri diyebileceğimiz, Melies’in, Şeytan’ın Şatosu
(1896), Manastırdaki Şeytan (1899) filmlerinden günümüze birçok şeytan konulu film
çekmişlerdir. ‘İnternet Movie Datbase’in (www.imdb.com) yaptığı araştırmaya göre yaklaşık
yüz altı yıldır beyazperdede boy gösteren şeytan bugüne kadar 290 filme konu olmuştur. 188 Bu
filmler içinde kuşkusuz bu türün en kült filmi, gösterime girdiği tarihten bu yana pek çok
izleyici ve eleştirmen tarafından tüm zamanların en korkunç filmi ve korku türünün en iyisi
olarak gösterilen Şeytan (1973/The Exorcist)’dır.189 Ülkemizde bir hayli geç vizyona giren ve
yönetmenliğini William Friedkin’nin yaptığı film, William P. Blatty’nin gerçek bir olaydan
ilham alarak yazdığı aynı isimli romandan uyarlanmıştır. 190 Irak’ta başlayıp ve Amerika’da
devam eden film* on iki yaşında küçük bir kızın bedenine şeytanın girmesi ve onun çıkarılması
sürecinde geçen olayları anlatmaktadır. 191 Gişede çok iyi hâsılat toplayan ve dünya sinemasında
ses getiren Şeytan birçok yönden eleştirilmiş alt metni ve derin yapısı ile birçok çözümlemeye,
sinema çalışmasına konu olmuştur.
Çekildiği dönemdeki özgürlükçü, ahlaki, kültürel ve geleneksel değerleri
görmezden gelen gençliği dizginlemeye yönelik bir anlayışın ürünü olduğu belli olan ve bilimle
her şeyin açıklanamayacağının, hallolmayacağının, dine yönelmek gerektiğinin, özellikle
Hıristiyanlığa, altını çizen film doğuda ortaya çıkan şeytanın batıya yayıldığını ve bu bağlamda
kötülüğün doğudan geleceği düşüncesini alt metinde işlemektedir. Bunun gibi farklı açılımlar
yapabileceğimiz düşünceleri işleyen şeytan görsel yönü güçlü, zengin bir anlatım içinde,
etkileyici efektleri ile de takdir toplamıştır. Şeytan’ın bu başarısından sonra beyazperdede
yetmişli yıllarda birçok şeytan filmi boy göstermiş ve yetmişli yıllar korku sineması tarihine
şeytanlı yıllar olarak geçmiştir. Şeytan filminin devamları da çekilmiş Şeytan II: Aykırı
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(1977/The Exorcist II: The Heretic), Şeytan III (1993/The Exorcist III: The Legion) ancak bu
filmler ilk film kadar başarılı olamamıştır.

11.3. Vampir Filmleri
Korku sinemasının unutulmaz klasik karakterlerinden biri olan vampirleri kısaca
yaşayan ölüler olarak tanımlayabiliriz. Onlar dış görünüş itibariyle insana benzeseler de aslen
kanla beslenen, yaşamak için kana ihtiyaç duyan, kendi yaşam biçimleri olan, gündüzleri
uyuyup geceleri yaşayan ölü yaratıklardır. Ölümsüzlük, ölüm, kan, gece, emmek, pelerin,
uzayan dişler, yarasa, soğuk beden, donuk bir yüz vampir jargonunun ana kelimeleridir. Bu
kelimelerin çevrelediği dünya içinde yaşamakta, sinema perdesinde bu göstergelerin
birleşimleri neticesinde var olmaktadırlar.
İnsanlık tarihi içinde çok eski bir geçmişe sahip olan vampirlerin ilk ne zaman
ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. Fakat hemen hemen her toplumun ve ülkenin
tarihsel sürecinde vampir ve onun benzeri mitlere, öykülere ve destanlara rastlanmaktadır.
Vampirler, ortak kültür birikimlerinin neticesinde bugünkü şekillerini, şemaillerini ve
ritüellerini almışlardır. Ancak yine de onların var oluşu, doğuşu hakkında çeşitli görüşler ortaya
atılmış, farklı düşünceler savunulmuştur. Örneğin Okülistler vampiri çoğunlukla hayalet gibi
görülebilen, ölen kişinin astral bedeni ya da etherik duble’si olarak kabul ederken 192 Creed bunu
kadının adet kanamasıyla ilgili sembolik bir öyküye bağlamaktadır. 193 Bu öyküye göre;
Avrupa’da bir zamanlar kadınlar adet döneminde kaybettikleri kanları geri almak için
vampirleşmekteydiler. Yani kan içmekte ve emmekteydiler. Bu noktada birçok bakire genç kızı
öldürüp kan banyosu yapan Kontes Elizabeth Bathory’i akla gelmektedir. Kontes döneminde
yaklaşık 600 genç kızı güzelliğini muhafaza etmek için uşakları ile birlikte öldürmüştür. Bunun
yanında Orta Çağ’da kilisenin otoritesini sağlamlaştırmak için karşısındaki güçleri ve halkı
bezdirmek maksadıyla şeytan ve vampirlikle suçladığı insanları cezalandırmasının da bu mitin
yaygınlaşmasında ve gittikçe inanılır hale gelip gerçeklik kazanmasında önemli bir payı vardır.
Zaten bu yüzden vampir mitinde birçok Hıristiyan öğesi bulunmaktadır. Vampir mitindeki,
haçtan, kutsal sudan, dini yerlerden, İncil’den korkmak ve bunlardan yararlanmak, zarara
uğramak bunun en büyük belirtisidir. Bu bağlamda dini bir söylem içeren vampirlik bir anlamda
şeytanlık, dinsizlik, Tanrıya karşı gelmek, dini kabul etmemektir. Ancak tüm bunların dışında
vampiri dünyaya tanıtan, onun efsane bir yaratık haline gelmesini sağlayan Kont Drakula’dır.
İngiliz yazar Bram Stoker’ın 1897’de yayınladığı ‘Drakula’ romanı, bir vampir klavuz metni
niteliğindedir. Vampirlerin özellikleri, yaşayışı, düşünceleri, şekli, ritüelleri Drakula’da açık
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şekilde ifade edilmiştir. Stoker romanındaki Kont Drakula’yı tarihi bir kişilikten, bazı görüşlere
göre vampir olduğu söylenen Kazıklı Voyvoda’dan esinlenerek oluşturmuştur. Kazıklı
Voyvoda, Hıristiyan dünyasının Türklere karşı savunulmasında büyük katkısı olan bir
şövalyedir.194 Kimi eserlere göre de Eflak Prensi olarak bilinen Kazıklı Voyvoda kendisini öldü
zanneden karısının intihar etmesinden dolayı Tanrı’yı reddetmiştir. Şatosunda inzivaya çekilen
şövalye, geceleri vampir olarak dışarı çıkıp insanların kanını emerek kendini tatmin etmekte bir
anlamda Tanrı’yla savaşmaktadır.
Mektup-roman biçiminde yazılan Drakula dönemin gotik edebiyatında oldukça
ilgi görmüştür. Sinemanın ilk yıllarına denk gelen bu dönemde genel olarak başarılı edebi
eserlerden yararlanan sinema Drakula’yı da beyazperdeye taşımış, bu fenomenin vampirle eş
değer tutulacak, aynı anlamda kullanılacak bir düzeye gelmesinde ilk adımı atmıştır. 195 Daha
sonra bu görsel ve zengin mit, başta Drakula karakteri olmak üzere birçok farklı isimde ve
şekilde sinemaya uyarlanmış, devam filmleri çekilmiş, yeni öykülerle zenginleştirilerek korku
sinemasında uzun soluklu bir vampir türüne dönüştürülmüştür.
Korku sinemasının, Melies’in Şeytan’ın Şatosunu saymazsak, ilk vampir filmi
dışavurumcu Alman sinemasının önemli yapıtlarından biri olan ve klasik korku sinemasına da
damgasını vuran Nosferatu (1922/Nosferatu)’dur. 196 Murnau’nun yönettiği Nosferatu Bram
Stoker’ın Dracula’sının özgün bir uyarlamasıdır. Telif problemi yüzünden Nosferatu olarak
çevrilen filmin baş karakteri de Kont Drakula değil Kont Orlok’tur. Filme kitapta yer almayan
Drakula’nın deniz yolculuğuda eklenmiştir. 197 Nosferatu ölüm ve kader korkusunu aşk ve sevgi
ile yenmeyi önermekte bunu bir çeşit cehenneme yolculuk olarak somutlaştırmaktadır. Başarılı
bir uyarlama olan Nosferatu’dan günümüze birçok vampir filmi yapılmıştır; Drakula
(1931/Dracula), Vampir’in İşareti (1935), Ölüler Adası (1945), Drakula İstanbul’da (1953),
Drakula’nın Kızı (1972), Bram Stoker’ın Draculası (1992/Bram Stoker’s Dracula), Dracula
2000, Blade (2003)... 198 Vampirin doğasındaki ölümsüzlük sanki sinemaya sıçramıştır. Bu
yüzden de onu hemen hemen korku sinemasının her döneminde görmek mümkündür. Kendini
güncelleyen ve geliştiren yapısı ile modern dünyaya ve seyircisine çoktan ayak uydurmuştur.

194 “Coppola’ nın Boyun Romansı/ Bram Stoker’dan Dracula”, Antrakt (Aylık Sinema Dergisi), İstanbul, Leya
Yayıncılık, Şubat–1993, Sayı: 17, s. 30.
195 Bram Stoker, Dracula, Çev: Zeynep Akkuş, İstanbul, Kamer Yayınları, 1998, s. 13.
196 Giovanni Scognamillo, “Hoş geldin Nosferatu”, (Çevrimiçi) www.beyazperde.com, 23.11.2002.
197 Dennis Schwartz, "Ozus' World Movie Reviews" (Çevrimiçi) www.sover.net/~ozus/nosferatu.htm, 2.1.2006.
198 Scognamillo, Korkunun Sanatları, s.79–93.
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11.4. Seri Katil ve Sapık Filmleri
Kriminolojik bir sözcük olan seri katil kriminoloji sözlüğüne 1890’da Hazlewood
ve Douglas ikilisinin çalışmaları ile yerleşmiştir. 199 Latince karşılığı olan ‘Erotophonophiliac’
olan seri katili, kısaca kendi hazzı için cinayet işleyen kişi olarak tanımlayabiliriz. Giovanni
Scognamillo ise daha kapsamlı bir tanımlama yaparak geniş bir seri katil profili çizer:
“Seri katil, bağlantısız şekilde cinayet işleyen katil, cinsel bir hazza, bir boşalmaya
varmak, varabilmek için tecavüz öncesi ya da sonrası kurbanını öldüren, sık sık mekân
değiştiren, coğrafi bir mekâna bağlı olmayan, yaptıklarını bir ‘güçlü olma’ psikozuna
bağlayan, kendi motivasyonunu haklı çıkartan katil birey olarak toplumun değişik imgesinden
başka bir şey değildir.”200
Sapıklarda bu özellikleri taşımaktadır. Seri katiller sapık ruhludur sapıklarda seri
cinayetler işlemektedir. Dolayısıyla aynı anlamları ya da türü taşıyabilmektedirler ancak bazı
filmlerde ayrıldıkları noktalar vardır. Sapıklar genelde bir inanç ya da kendi felsefeleri için
cinayet işlerken seri katiller bastırılmış duygu ve karanlık çocukluk yıllarından dolayı cinayet
işlemektedirler. Bunun yanında sapığın seri cinayet işleme gibi bir tutkusu, devamlı onu
dürtüleyen bir öldürme arzusu yoktur. Ancak ortak bir noktaları vardır: öldürmek. Zaten
filmlerinde de bunu yapmakta öldürmektedirler. Seri cinayetler işleyen, ölümlere neden olan,
gerilim yüklü, kesme, biçme sahnelerine, kana sık sık yer veren, aksiyon ve heyecanın yüksek
olduğu, ürperten bu filmler korku dozunun hat safhaya çıktığı filmlerdir. Karanlık atmosferler,
farklı öldürme biçimleri, katil kim sorusu sorduran yaklaşımlar, bulmacalı yapılar bu tür
filmlerin ortak özellikleridir. Atılan düğümler genelde sonuçta çözülür ve genelde katil tahmin
edilen şahsın dışında birisi çıkar. polisiye-gerilim türü ile zaman zaman karışan, iç içe giren
korku sinemasının bu alt türü insanoğlunun hastalıklı yapısını gün yüzüne çıkarıp öteki
korkularının imgelerinden ziyade kendi varlığı ve cinsi ile yüzleşmesini sağlar. Bir aynadır seri
katil/sapık filmleri. Etrafında dolaşan insanların yeri geldiğinde nasıl vahşileşebileceğini, neler
yapabileceğini ortaya koyarak tehlikenin sadece diğer yaratıklardan değil insanın kendisinden
de gelebileceğinin altını çizer. Bunun dışında ister gerçek bir hikâye (Karındeşen Jack) isterse
kurgusal bir olay (Balayı Katili) anlatılsın seri katil ve sapık, çağdaş dünyadaki kaosun imgesi,
bir yansıması ve lanetli anti kahramanıdır. Onun yok edilmesi gerekmektedir. Salt kötü olarak
görsel dünyaya taşındığı için bir anlamda şeytandır ve bu şeytan ruhsal ve beyinsel dengesizliği
yüzünden kanlı cinayetler işlemektedir. Zaten bu filmleri ilgi çekici kılan özelliklerden biri
öldürme anları, biçimleridir. Elinde testere, kanlı bıçak ya da özel alet çantasıyla sanatsal
ölümler gerçekleştiren seri katiller, sapıklar sanki ayin gerçekleştiriyor gibidirler. Seyirci bu
199
200

Alan Bentham, Seri Katiller’in İç Dünyası, İstanbul, Bilge Karınca Yayınları, 2002, s.9.
A.g.e., s.11.
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noktada öldürme güdüsünü ve düşmanlarının öldürülüşünü hayal ederek katille birlikte doyuma
ulaşır. Ötekisinin yok oluşunu görmek seyirciyi katharsise taşımaktadır. Seyircinin ilgisini
çeken, eğlendiren bir diğer özellik ise, genelde slasherlar için geçerlidir, seri katilin kimi
öldüreceğini tahmin etme aşamasıdır. Bunu doğru tahmin eden seyirci, bilgeliği
yakalamışçasına derin bir haz duyar. Takipçiliğini, gözlemciliğini, bilgisini konuşturmuş, katili
bulmuştur. Katili bulamasa da şaşkınlıkla, filmin zeki kurgusuna atıfta bulunarak tatmin olur.
Her halükarda bir tatmin ve takdir söz konusudur; tabiî ki iyi bir öykü ve iyi bir sinematografik
anlatım şartıyla.
Seri katil ve sapıklar genelde erkek olarak gözükürler ancak kadınsı hatta eşcinsel
özellikler taşırlar. Bu kimi filmlerde anneye duyulan özlem, bağlılık kimi zaman anneye
duyulan öfke kimi zamansa kadına duyulan gereklilik, Oedipus kompleksi biçiminde ortaya
çıkmaktadır. Beşikteki El (1992/ The Hand That Rocks the Cradle) filminde sapık dadı Rebecca
De Mornay gibi zaman zaman kadınların masumiyetten uzak canileşebileceğini işleyen
istisnalar da bulunmaktadır. Bu türün en başat yapıtları olarak korku filmlerinin gidişatını
değiştiren Hitchcock’ un Sapık’ını (1963/Psycho), Teksas Elektrikli Testere Katliamı’nı
(1974/The Texas Chainsaw Massacre), dört akademi ödüllü ‘modern şaheser’ olarak
nitelendirilen Kuzuların Sessizliği’ni (1991/ Silent of The Lambs), David Fincher imzalı
Yedi’yi (1995/Seven), batı toplumunun bir analizi Katil Doğanlar’ı (1994/Natural Killers
Born), Düseldorf Canavarı ‘M’yi (1932), Ölüm Busesi’ni (1947), Caniler Avcısı’nı (1955),
Yargıç ve Katil’i (1975), Karındeşen Jack‘i (1976), Oto Katili’ni (1984/Hitcher), Pulsions’ı
(1980), Ölümün Maskesi’ni (1991/Misery) sayabiliriz.201
Türün ilginç yapımlarından bir tanesi de yönetmenliğini Michael Powell’ın
yaptığı, ölümü görüntü fetişistliği ile birleştiren Röntgenci (1960/Peeping Tom)’dir.
Korku severlerin bu türe ilgisinin yanında korku sinemasını yönlendirici bir
konumda olan Amerikan Korku Sineması’nın, Amerikan toplumunun son yirmi yıldır yoğun
olarak yaşadığı seri katil/sapık sorununu gündemine alması ve başarılı bir şekilde işlemesinin
bu türün gelişmesindeki payı büyüktür. Bu yüzden Amerikan Korku Sineması’nda gerçek
olaylardan uyarlanmış bu tür birçok korku filmi vardır. Sapık, Cadılar Bayramı bunların en
önde gelenleridir. Bunun dışında edebiyat uyarlamaları ve özgün öykülerle zenginleştirilen seri
katil/sapık filmleri devam filmleri ile de adından sıkça söz ettirmiştir; Çığlık, Teksas Elektrikli
Testere Katliamı, 13. Cuma… Son dönem seri katil/sapık filmleri arasında ise Karındeşen
Jack’ten esinlenen Ölümcül Deney’i (2002/Resident Evil), Kadın Katili’ni, Kızıl Ejder (Red
Dragon), Amerikan Sapığı’nı (American Psyhco) Testere’yi gösterebiliriz.

201

“Seri Katiller”, (Çevrimiçi) www.ntvmsnbc.com/news/107969.asp, 23.11.2002.
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11.5. Doğaüstü Yaratıklar ve Canavar Filmleri
Doğaüstü yaratıklar ve canavarlar korku filmlerinin en eski, en güvenilir ve
kalabalık kalelerinden biridir. Prehistorik canlılardan bilinmeyen ‘kadim mahlûk’lara hatta
bilinen canlıların fazlaca yırtıcı, güçlü, büyük temsilcilerine kadar envai çeşit yaratık, bu türün
ana malzemesini oluşturur. 202 Bu filmler, korku sinemasında geniş bir yelpazeye sahip, renkli
ve bol aksiyonlu yapımların yer aldığı filmlerdir. Kurt adamlar*, Frankensteinlar, Leopar
kadınlar, robotlar, radyasyonla veya bilimsel çalışmalarla bilerek ya da bilmeyerek değişime
uğrayan canlılar, uzaydan gelen yaratıklar bu alt türün içinde yer alan birçok varlıktan en önde
gelenleridir.
Tür içinde birçok karakter ve bunların devam filmleri olsa da genel olarak bunları
ayrı ayrı bir tür olarak almak pek doğru değildir. Çünkü bu tür filmlerin ortak özellikleri,
klişeleri, öykü dizilişleri ve yapıları vardır. Bunun için bu tür filmler doğaüstü yaratık ve
canavar filmleri olarak nitelendirilmektedir. Doğaüstü yaratıklar, kötülüğü temsil edip; iktidar,
istenmeyen, düzeni bozan, insanlığın düşmanı olabilirken, önyargısız ve şekilci olmayan,
yeniliğe açık, insancıl özellikler taşıyan yaratıklar da olabilirler. Yani bazen yaratıklar katışıksız
bir kötü iken bazen de içinde iyiliği barındıran ancak durum ve şartlar içinde kötülük yapmak
zorunda kalan figürler olarak bu tür filmlerde yer almaktadırlar. Doğaüstü yaratık ve
canavarların dış görünüşlerinde de bu iki kullanım göze çarpmaktadır; bazen iğrenç, fiziksel
olarak anormal olan bu yaratıklar bazen de sevecen, çocuksu, masum olabilmektedirler. Ortak
noktada ise kötülüğün ve istenmeyenin, ötekinin, bilinçaltımızda sakladığımız
yüzleşemediklerimizin imgeleridir. Korku onlarla var olmaktadır. Bu korku da bu tür filmlerde
iki şekilde ortaya çıkmaktadır; ya bu yaratıkları insanoğlu bir hata veyahut bilerek
uyandırmakta, çağırmakta, bizzat kendi meydana getirmekte ya da var olan bu yaratıklar
kendiliklerinden uyanıp ortaya çıkmaktadırlar. Ortaya çıkan bu süreç sonunda genel anlamda
çirkin, pis, vahşi, biçimsiz, kaba ve görmezden gelinen ancak bir özellikleri ile insandan kat ve
kat daha fazla güçlü olan (çok iyi duyabilme, uçabilme, zıplayabilme…) bu yaratıklar
insanoğluna savaş açmaktadır. Korku somut bir kimlikte insanoğlu ile yüz yüzedir.
Bu tür filmlerde ilk önceleri bölgesel tehdit, Frankenstein bulunduğu köy için, kurt
adamın yaşadığı kasaba, insanoğlunun bir hatası sonucu yaşamı ve biçimi bozulan, insan
tarafından meydana getirilen yaratık geliştiği, türediği bölge için, var iken daha sonraları
dünyaya yönelen bir tehdit, deli bilim adamların genetik buluşu, uzaylıların dünyayı istilası,
robotların iktidarı ele geçirmesi, söz konusu olmuştur. Canavarlar zamanla alan genişletmiş
bireysellikten kolektif anlayışa geçmiştir. Bu sistem içinde ortaya çıkan bireysel kahramanlar
Kutlu, a.g.m., s. 82.
Kurt Adamlar hakkında ayrıntılı bilgi için Ek 3’e bakınız.
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da dünyayı bu tehlikeden kurtarmaktadır. 203 Canavarla savaşmayı göze alan, cesur kişi ve
kişiler insan soyunun, toplumun tamamının temsilcisidirler.204 Seyircinin özdeşleşebileceği bir
kimlikte film içinde var olmaktadırlar.
Doğaüstü yaratıklarla ve canavarlarla iletişim kurmak oldukça zordur, genelde
konuşmayan kendine has üslupları olan bu yaratıklarla zaman içinde farklı yollarla iletişim
kurulmaktadır. Ya ikna edilmekte ya da yok edilmektedirler. İnsanoğlunun gücünü ve
hâkimiyetini ortaya koyması bağlamında yok edilmeleri sık sık başvurulan bir sonuçtur.
Olağanüstü güçlere sahip olsalar da üstün ırk ve dünyanın tek hâkimi megaloman insanoğlu
tarafından yenilmeye mahkûmdurlar. Bunun yanında bu canavarların her zaman bir
bilinmezleri vardır. Bu bilinmezler film boyunca merakı körükler, ilgiyi ayakta tutar. Maceracı
ruh, korku eşliğinde bu bilinmezin peşinde canavardan kurtulmanın yollarını arar. Bu arayıştaki
haz ve korkunun görsel düzlemde farklı biçimlerde ve özelliklerde, hikayeler içinde ortaya
çıkarılıp yok edilmesi bu tür filmlere olan ilgiyi ayakta tutmaktadır. Doğaüstü yaratıkların ve
canavarların bulunduğu bu filmlerin, ilgiyle izlenmesini ve popülerliklerini korumasının
sebebini Walter Evans farklı bir yaklaşımla şu şekilde şu şekilde açıklar:
“...bunlara düşkünlüğünün anahtarı korkunç ve gizemli, psikolojik ve fiziksel
değişimdir. Bunların en önemlisi, direkt olarak ikincil cinsel özellikler ve saldırgan cinsel
davranışlarla ilişkili olan canavarca değişimdir. Örneğin kurt adamın elbisesinde zorluk
gizlediği kılları uzar, tam kurt olduğunda da çıplaktır.” 205
Yani bir anlamda onlar gençlik döneminde değişim yaşayan insanın kendine
başkalaşmasını ve yabancılaşmasını ele almaktadır. Şöyle ki kız çocukları vücutlarındaki
değişimden ötürü utanç duyup insanlardan kaçarken erkek çocuk uzayan kıllara ve garip
duygular içine girdiği ergenlik dönemine alışmaya çalışmaktadır. Bu yaratıklar da, her zaman
olmasa da Kurt adam, King Kong, Frankenstein gibi filmlerde tıpkı insanın bir zamanlar kendi
yaşadığı değişime ve uyum aşamasına özdeşleşim kurarcasına kendine alışmaya çalışmakta,
toplum tarafından dışlanmayı aşmak için uğraşmaktadırlar. Evans devamında canavar
filmlerinin iki önemli özelliği olduğunu söyler: ‘Yaşamın sırrı ve insanoğlunun bilmemesi
gerekeni araması’. Son dönemde bilimin ve teknolojinin inanılmayacak boyutta ilerlemesi bu
noktada insanın bilmesi gerekenlerin üstüne gitmesine daha çok neden olmaktadır. Yaşamın
sırrı ve ölümün nedeni üzerine deneyler yapan insanoğlu gizemin örttüğü gerçekçik
parçacıklarını ortaya çıkarmak için var gücüyle çalışmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde ansızın

Abisel, a.g.e., s. 154–172.
Franco Moretti, Mucizevi Göstergeler (Edebi Biçimlerin Sosyolojisi Üzerine), Çev: Zeynep Altok, İstanbul,
Metis Yayınları, 2005, s. 327, s. 106
205 Walter Evans, “Canavar Filmleri: Cinsel Bir Teori”, Çev: Y.Gürhan Topçu, 25. Kare, t.y., s. 73.
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çıkıverecek yaratık ve yeni güçlerin korkusu daha da güçlenmekte, yeni yaratıkların düşünce
dünyasında şekillenmesi daha kolay olmaktadır. Bu da bu tür doğaüstü yaratık ve canavar
filmlerinin zenginleşmesi ve kendini yenilemesi için bulunmaz bir fırsattır. Ancak bu
gelişmenin korku noktasında bilimkurgu ile bir kesişim kümesi oluşturma ihtimali de bir hayli
yüksektir.
Bu türün kuşkusuz en ünlüsü ve bilineni Frankenstein’dır. Marry Goodwin
Shelly’in dönemin meşhur gotik sohbetlerinin birinin sonrası 1818’de yazdığı bu eser*, korku
sinemasının önemli bir korku kaynağı ve klasik bir karakteri olmuştur. 206 Korku edebiyatında
doruk noktalardan biri olarak kabul edilen Frankenstein değişik insan parçalarından oluşmuş,
bilimsel bir deneyin ürünü, yapay bir yaratıktır. İlk Frankenstein 1931 yılında James Whale
tarafından çekilir. 207 Daha sonra Frankestein’ın birçok farklı yorumlaması (Frankenstein’in
Nişanlısı (1935), Frankenstein’ın Oğlu (1939/The Son of Frankenstein), Frankenstein’ ın Evi–
(1944/The House of Frankenstein)…) sinemaya aktarılır. Bunun yanında diğer doğaüstü
yaratıkları da korku sinemasında gözükmeye, teker teker örneklerini vermeye başlarlar. Kurt
Adam ilk defa 1935’te karşımıza çıkar. Bununla da kalmaz bazen Frankenstein ile
(Frankenstein Kurt Adama Karşı–1943) bazen Dracula ile (Santo ve Blue Demon Dracula ve
Kurt Adama Karşı–1973) karşılaşır. Bunun dışında doğaüstü yaratık filmlerine farklı örnekler
olarak, Golem (1914/Der Golem), Canavar (1925), Londralı Kurt Adam (1935/ Werewolf of
London), Kedi İnsanlar (1943/Cat People), Avcı (1987/Predator), Leopar Kadın (1943/The
Leopar Woman), Canavarlar Şatosu (1958), Godzilla (1973), Beden Kemiricilerinin İstilası,
Sinek (1986/Fly), Rabid (1976), King Kong (1933/King Kong) gibi filmler de gösterilebilir.

11.6. Doğanın İntikamı
Bu tür filmler diğer türlerden ayrı olarak insanları cezalandırıcı özellik taşırlar.
Doğayı tahrip eden insanın bu gerçekliği beyazperdeye taşımasıyla meydana gelmişlerdir.
Bozulan doğa ve yaşam sisteminde meydana gelebilecek tehlikeler gözler önüne serilir. Türe,
doğanın da bir gün yaptıklarından dolayı insanoğlundan hesap soracağı anlayışı hâkimdir.
Atilla Dorsay’ın da ifade ettiği gibi insanın doğaya karşı işlediği suçların, bilinçaltından
yansıyan tepkisi olan bu tür filmler 208, suçluluk psikolojisindeki insanoğlunu uyarıcı bir işlev
1816’nın temmuzunda Cenevre Gölü’nün sahilinde yükselen Villa Deodati, Lord Byron, Percy ve Mary Goodwin
Shelley, Claire Calirmont ve Byron’ın özel sekreteri Dr. Polidori her zamanki toplantılarından birindedirler. Bu
toplantıda uzun uzun sohbet eden edebiyatçılar Lord Byron’ın teklifi ile her biri bir tane olmak üzere hayalet
öyküsü yazmaya karar verirler. İşte Mary Goodwin Shelley’nin 1818 yılında yayınlanan Frankenstein ya da
Çağdaş Prometeus’u bu toplantı sonucu kaleme alınmış, yazarların kendi aralarında düzenlediği bu küçük
yarışmadan ortaya çıkmıştır.
206 Scognamillo, Dehşetin Kapıları, s. 33.
207 Scognamillo, Korkunun Sanatları, s. 79.
208 Dorsay, a.g.e., s. 123.
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üstlenmektedir. İnsanoğlunun yaptığı hatalar gün yüzüne çıkmaktadır. Bunun yanında
tehlikenin nereden geleceği ve düşmanın kim olacağı belli değildir. Birçok farklı konu ve
kahraman yardımıyla, doğanın geniş yelpazesi, tehlike oluşturabilecek olaylar ve varlıklar,
sinemada temsil edilmiştir. Bu temsillerin oluşturduğu, doğanın intikamı olarak
adlandırdığımız filmleri iki ana başlık altında toplamak mümkündür:
1- Doğanın salt kendisi/Doğal felaketler: Hortumlar, Depremler, yanardağlar, seller, çığ…
2- Doğanın bir unsuru olarak hayvanlar ve bitkiler: Kurbağalar, kuşlar, yılanlar,
örümcekler, balıklar, karıncalar…
Doğa her an insanın hizmetinde, denetiminde değildir. Onunda gelişen, değişen ve
insan tarafından bozulan yönleri vardır. Bunlardan birincisi doğal felaketler (çığ, deprem,
yanardağ patlaması, sel, tsunami...) olarak nitelendirebileceğimiz doğanın salt kendi
eylemlerinin yer aldığı filmlerdir. Bu filmler gerçek olaylardan etkilenerek çekildiği gibi
kurgusal hikâyelerin uyarlanması, olabilecek felaketlerin öngörülmesi ile de çekilmektedir.
Binlerce kişinin öldüğü, büyük hasarlara yol açan doğal felaketler insanları farklı bir korkunun
kıyısına taşımaktadır: Zamansız ve hazırlıksız bir ölüm. Bu ölümü ya insanoğlunun bir hatası,
doğal sistemi bozması sonucu kendisi ya da normal yaşam düzeni içinde doğanın kendisi
hazırlar.
Bu tür filmlerde insanlar doğanın faaliyetlerine karşı mücadele ederler. Karşıdaki
elle tutulur bir yaratık, canavar değildir; kitleleri ölüme sürükleyen, hızlı, güçlü, zorlu bir
rakiptir. Onun için akıllı davranmak bilimden yardım almak gerekmektedir. İnsanoğlu da bunu
yapar; bu sayede bu amansız gücü dizginler, durdurabilir.
Doğal felaket filmleri kan, kesme, biçme, parçalama gibi diğer korku türlerinin
içerdiği vahşet ve şiddeti içermemektedir. Daha çok heyecanı ve korkuyu gerilimle yükselten,
şimdi ne olacak, nasıl kurtulacağız bu beladan sorusu sorduran, daha naif, estetik, görsel yönü
ağır basan filmlerdir. Doğada mevcut olan bir faaliyetin gerçekleşmesi kısacası tabiat ananın
gerçekliği ve sıcak yüzü vardır. Korku sinemasının diğer türlerine göre masum kalan bu tür,
barındırdığı gizem, bilinmezlik ve insanoğlunun aklına gelemeyecek tehlikeleri göstermesi ile
ilgi toplar.
İkinci olarak ele aldığımız hayvanların ve bitkilerin canavarlaştığı filmler ise doğal
felaketlere göre daha çok ilgi gören filmlerdir. Genelde hayvanların ele alındığı bu türlerde
bitkiler çok az kullanılmaktadır. Jaws: Denizin Dişleri (Jaws), Kuşlar (Birds), Anaconda, Piton,
Sis (Frogs), Katil Karıncalar, Mavi Korku, Prinalar (Prinha), Hayvan Mezarlığı (Pet Cemetary),
bu türün güzel örnekleri arasındadır. Türün ilk filmi ise Melies’in 1899 yılında çektiği Un Bon
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Lit filmidir. Filmde ay ışınları böceklerin büyüyüp kahramana saldırmasına neden
olmaktadır.209
Tehlikeli ve öldürmeye yatkın olan hayvanların ele alındığı bu tür filmler, hayvaninsan ilişkisinde masum insanın hayvanın eylemlerinden dolayı yaşadığı ölüm korkusunu dile
getirir. Bu eylemlere, hayvan ve bitkinin canavarlaşmasına insanoğlu doğal felaket filmlerinde
olduğu gibi ya kendisi sebep olur ya da hayvan ve bitki kendi vahşiliği ve içgüdüsel yapısı ile
bunu ortaya koyar. Radyasyonun, nükleer denemelerin, bilimsel çalışmaların, kimyevi ilaçların
etkilerinin sık sık vurgulandığı bu tür filmler insanoğlunun doğayı ve içinde yaşayan diğer
canlıları nasıl yok ettiğini, değiştirdiğini gözler önüne serer. Bu bakımdan sosyal mesaj içeren
filmler çevre kirliliğine, doğal dengeye, canlıların yaşam hakkına dikkat çeker. Bunun yanında
bu tür filmlerde yine göz önüne getirilmeyen bir tehlike ele alınır; insanların en büyük
yardımcısı zararsız, evcil hayvanlar. Yeri geldiğinde bu hayvanların da en masum olanları dâhil
kuşlar, balıklar, karıncalar, köpekler, maymunlar…, nasıl canavarlaşabileceği gösterilir.
“Korku sineması hayvanlar âleminin bitmez tükenmez zenginliğini de kullanıyor.
Hayvanların yalnızca en korkunç, yırtıcı, öldürücü olanlarını ele almakla kalmıyor, en ehli, en
insan dostu olanlarını da düşsel değişimlere, dönüşümlere uğratarak insanın en ürkünç
düşmanları haline getiriyor.”210
Modern insanın yalnızlaşan dünyasında herkesi potansiyel bir tehlike olarak
görmesinin bir başka boyutudur bu tür filmler. Hiç düşünmedikleri hayvanları beyazperdede
insana saldırırken görmek seyirciye ilginç ve farklı gelmekte, hayal dünyasında değişik
şekillenmelerin olmasına neden olmaktadır.
Çarpıcı saldırı sahnelerine büyük yer veren, kovalamacalar ile aksiyonu sağlayan
bu filmler insanın doğaya karşı olan güçsüzlüğünü de ortaya koyar. İnsanoğlunun doğada her
zaman önleyemediği bir güç, bir zorluk vardır. Doğayı mutlak hâkimiyet altına almak mümkün
değildir; çünkü insan doğayı yaratan oluşturan değil o sistem içinde sadece bir varlıktır.
Neticede filmlerin ana mesajı açıktır; doğal yaşam sürecinde doğa karşısında her zaman tetikte,
olabilecek tehlikelere karşı hazırlıklı ve önlemini almış durumda olunmalıdır.
Doğanın intikamının konu alındığı filmlerin iki önemli dezavantajı vardır.
Birincisi, gerçek bir hayvan kullanılacaksa; bu hayvanla çalışmanın ve onu eğitmenin zorluğu,
ikincisi bu filmlerin dikkat edilmezse inandırıcılığını kolaylıkla kaybettirecek bir çizgide
“Bilim Kurgu Sinemasının Kilometre Taşları”, Sinerama (Sinema Kültürü Dergisi), İstanbul, Doğan Ofset
Yayıncılık, Sayı: 2, Mart–1998, s. 81.
210 Dorsay, a.g.e., s. 118.
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bulunması. Bu dezavantaj uzun ve profesyonel çalışmanın, doğal mekânlarda çekim yapmanın
yanında günümüz bilgisayar ve animasyon teknolojisiyle çok aza indirgenmiştir. Artık gelişmiş
bilgisayar teknolojisi ve programlar sayesinde doğal ortam ve hayvanlar daha iyi, gerçeğe
yakın, üç boyutlu olarak tasarlanabilmekte, istenilen duruş hareket ve görünüm yapılabilmekte,
görsel efektlerle daha canlı ve dikkat çekici sahneler oluşturulabilmektedir. Son dönemde ise
küresel ısınma olgusu ile popülerlik kazanan bu tür filmler kendilerini yenileme dönemine
girmiştir. Artık olayları bir zamanlar II. Dünya Savaşı sonrası atom bombasının atılmasıyla,
radyasyonun ve nükleer korkunun yaptığı gibi mantıki bir zemine oturtabilecek bir kavram
vardır: Küresel ısınma. İhtimaller ve gerçekler birbiri ardına dizilir (buzulların erimesi, aşırı
yağmurlar, mevsim değişimleri, depremler, suların yükselmesi, havaların aşırı ısınması…) ve
filmler yapılmaya başlanır; Kurtuluş Günü (Independence Day), Sis (Frog).

11.7. Diğer Filmler
Korku sinemasının bu ana türlerinin dışında kendi karakterlerini ve öykülerini
oluşturmuş alt türü sayılabilecek birçok film vardır. Bu filmler birbirlerinden farklı olduğu gibi
özgün yapıları içinde türü renklendiren özellikle de taşımaktadırlar. Bu filmleri dört ana başlık
altında topladık: hayalet, mumya, zombi, cadı filmleri.
Hayalet Filmleri: Hayaletler genelde ölülerin ruhları olarak ifade edilirler. Öteki
dünyadan bu dünyaya bir sebepten gelmiş ya da iki dünya arasında kalmış varlıklardır.
Uçabilirler, duvardan geçebilirler, güçlüdürler, eşyaları hareket ettirebilirler, garip sesler
çıkartırlar. Onları bazen görürüz bazense sadece hissederiz, yaptıkları eylemlerle kendilerini
ifade ederler. Yaşadığımız korkuların bir yansıması olarak garip şekillerde olabileceği gibi
sevimli, estetik, insansı görünümde de, Diğerleri (2001/The Others) ve Altıncı His (1999/Sixth
Sense), olabilmektedirler. Genel olarak ölümü çağrıştıran hayaletler, ölmüş kişilerin ruhları
olarak insanların karşısına çıkınca korkutucu olmaktadırlar. Bu korkutuculuklarına zaman
zaman cinayetler de eklenmektedir.
Hayaletler farklı şeyler için insanların karşısına çıkarlar; kimisi hayatta iken
oturduğu evden yeni gelen insanları kovmaya çalışır, kimisi yarım bıraktığı işleri bir insana
yaptırır, kimisi sadece insanları korkutmak ister, kimisi o yerin, mekânın ve hazinenin
koruyucusudur. Eski, köhne, ıssız evler, şatolar, köşkler, mağaralar mekânlarıdır. Bekçidirler.
Ya kendileri giderler insanoğlu ile yüzleşmeye ya da insanoğlu onları rahatsız eder
mekânlarında. En çok da sessiz, ıssız, kıyıda köşede kalmış, eski evlerde ortaya çıkarlar. Bu
yüzden tekinsiz/lanetli ev filmleri olarak da adlandırılırlar.
Bu tür filmlerde ani hareketler, korkuyu çağrıştıran eylemler yavaş yavaş
gösterilir. Gerilim doz ve doz arttırılır. Daha çok ‘gösterme, ima et’ prensibiyle ayakta duran
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filmler büyük ölçüde gölgelere, ses kullanımına, belirsiz tehlikelere ve efektlerle dolu
şaşırtmacaları dayalı gerilimli tarzlarıyla kanlı korku filmlerinden ayrılırlar. 211 Dekor ve mekân
loş ve karanlık olmasının yanında gizemlidir, bilinmezi saklar ve büyük merak uyandırır.
Hayalet filmlerinde dini motifleri de bulmak mümkündür. Çünkü onlara karşı
savaşın bir yönü de inanç meselesidir. Bu hayalet-insan mücadelesinde kalkan olarak kullanılır.
Hayalet filmlerine örnek olarak, Perili Ev (1999), Hayalet Araba (1920), Hayaletler Şatosu
(1921), The Haunting (1963), Tepedeki Ev (1959/The House on Haunted Hill)… gibi filmleri
gösterebiliriz.
Mumya Filmleri: Ölü bedenlerin ki bunlar genelde toplum içinde kral, prens, din
adamı gibi çok saygın bir yeri olan kişilerdir, uzun süre korunması için yapılan kimyasal
saklama işlevinin genel adıdır mumyalama. Mumyalanan kişiye de mumya adı verilir. Genel
olarak Mısır’daki piramitlerden dolayı bilinen, ünlenen mumyalar birçok uygarlığın geçmişte
kullandığı bir yöntemdir. Ne var ki piramitlerin gizemi içindeki firavunların mumyalanmış
bedenleri, daha çok duyulmuş ve popüler hale gelmiştir. Her tarafı sargılar içinde bir hastayı
andıran bu mumyalar belli şartlar dâhilinde tekrar hayata dönmektedirler. Bir çeşit hayalet
zombidirler. Mumyaların bulunduğu mekânın ve kültürün, yaşayışlarından bu yana sakladığı
bilinmezlik ve gizem hep merak edilen bir nokta olmuştur. Korku sineması için de bundan iyi
malzeme yoktur; bilinmezlik, merak, tehlike, ilginç ve sıra dışı bir görünüş, zengin bir tarih ve
hali hazırda bir mit. Korku sineması da bu gizemli karakteri bol bol kullanmış, onu yeniden
diriltip beyazperdede yaşatmıştır.
Mumyalar ya araştırma yaparken yanlışlıkla ya da onda bulunan güce sahip olmak
için biri tarafından uyandırılırlar. Mumya kızgındır ve insanı öldürmek istemektedir. İnsan
kaçar mumya peşindedir. Olaylar genelde bu şekilde kovalamaca ve meşhur bubi tuzakları
içinde geçer. Mumya filmlerinde Mısır kültürü ve piramitlerin özelliklerinden oldukça
yararlanılmaktadır. Bu özellikler de barındırdıkları mistik, fantastik ve gizemli hava ile filme
artı değer kazandırmaktadır.
İlk mumya filmi, Boris Karloff’un oynadığı ve Alman dışavurumcu akımın usta
yönetmenlerinden Karl Freund’un yönettiği Mumya (1932/Mummy) filmidir.212 Bu filmden
önce çekilmiş bir iki mumya filmi daha mevcut olsa da bu filmler korku filmi özelliği
taşımamaktadırlar. Bu beyazperdedeki ilk gösterimden sonra mumya farklı ülkelerde birçok
kez sahneye çıkmıştır: Mumya’nın Mezarından Sızan Kan (1971/Blood From the Mummy’s
Tomb-Amerika), Mumya (1959/Mummy-İngiltere) Mumya’nin Mezarının Laneti (1963/The
211
212

Kutlu, a.g.m., s. 78.
Giovanni Scognamillo, “Bir zamanlar... Mumyalar...”, (Çevrimiçi) www.beyazperde.com, 25.11.2002.
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Curse of the Mummy’s Tomb-Amerika), Mumya’nın Kefeni (1966/The Mummy’s Shroudİngiltere), İspanya’da Mumya’nın İntikamı, Meksika’da Güreşçi Kızlar Mumya’ya Karşı)
Mumya sinema tarihi içinde kana bulandı, renklendi, el yazmaların peşine düştü,
an geldi demode oldu ama hafızalardan hiç silinmedi. 2000 yılında gösterime giren bol efektli,
görkemli sahneleri ve mekânları ile Mumya bunun en güzel göstergesi. Daha sonra bu filmin
Mumya Geri Dönüyor isminde bir devam filmi de çekildi.
Zombi Filmleri: Ölülerin tekrar dirilmesiyle ortaya çıkan zombiler ruhsuz
bedenlerdir. Korku sinemasının diğer karakterlerine göre daha cansız, kaba ve ilkeldirler.
Sözcüğün ana kökeni ise Karayip Denizi’nin büyük adalarından biri olan Haiti’ye aittir;
“Söz konusu sözcük, bölgenin yerel dilinde belirli bazı dinsel ritüeller ve bu iş için
özel olarak hazırlanmış kimyasal karışımlar aracılığıyla ‘diriltilen ölüleri’ ifade eder. * Haiti'de
yapılan bilimsel araştırmalar, bu gizemli adada, yüzlerce yıldan beri -sinema sektörünün
sulandırdığı kadar olmasa da- yine de ciddiye alınması gereken bir "zombi kültürü"nün var
olduğunu kanıtlamıştır.”213
Bu da korku motiflerinin bir noktada gerçeklikle örtüştüğünün bir diğer kanıtıdır.
Zaten yetmişlere doğru zombi filmleri çıkış noktalarını doğrularcasına ada mekânlı filmlere
yoğunlaşmaktadır.
Zombiler bu tür filmlerde, mezarlardan, toprak altından çıkmış, çürümüş
bedenleri, ucube görüntüleri, yavaş hareketleri ile ortalıkta dolaşırlar. Akıldan yoksun yaratıklar
gibi çok fazla konuşmadan ne yapmak istiyorlarsa, ne için dirilmişlerse, hayata dönmüşlerse
onu yapmak için harekete geçerler. Bu genelde de insanları öldürmek olur. Bu da zombi
filmlerinin ana çatışmasıdır. Zombilerin yeniden uyanışları da farklı farklı olmaktadır; bazen

“Ancak orada yaşanan olay, hayatla ölüm arasındaki kritik eşiği geçip tıbbî açıdan ölmüş kabul edilen bir
insanın korku sinemasındakine benzer türden bir "diriltilme" işlemine tâbi tutulması değil, bazı deneklerin (daha
doğrusu "kurbanların") yeryüzünde yalnızca bu bölgede yetişen özel bitkisel karışımlar kullanılarak, ölüme çok
yakın bir noktaya kadar uyutulmasından ibarettir. Yerel şaman büyücüler tarafından kendilerine içirilen ilaçlarla
bir tür "derin koma" durumuna sokulan kurbanların bir süre sonra kalp atışları ve genel vücut fonksiyonları
öylesine yavaşlar ki bazı durumlarda uzman bir hekimin muayenesi bile o kişinin henüz yaşamakta olduğunu
belirlemeye yetmez. İşte, böyle durumlarda da Haiti'de aslında ölmemiş olan kimi insanlar için "ölüm raporu"
hazırlandığı ve bu kişilerin gömülmelerinden kısa bir süre sonra yeniden mezarlarından çıkartılarak, vücutlarına
zerkedilen bazı kimyasal karışımlar sayesinde "canlandıkları" vak'alar tesbit edilmiştir. Bütün bu karmaşık ve
ürkütücü çabanın esas amacı ise feodal bir toplumsal yapıya sahip olan ülkede sahipsiz insanları bir tür ‘köle ,’
ya da ‘hizmetçi’ olarak kullanma yönündeki yüzlerce yıllık alışkanlıktır.”
213
Ali
Murat
Güven,
“Bir
anti-kapitalist
metafor
olarak
Zombiler”,
(Çevrimiçi)
http://www.blogcu.com/midnight/482339/, 5.6.2006.
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yılın belli gülerinde, bazen büyü ile bazen de eski ritüellerin yanlışlıkla ya da bilerek yapılması
sonucu bazen insanoğlunun etkisi ile ortaya çıkmaktadırlar.
“Keltler Conan’dan iyi tanıdığımız Cromm Curach’a her 31 Ekim ‘Halloween’ ve
31 Nisan ‘Walpurginacht’ta birçok kurban armağan ederlerdi. Bunun nedeni kanın enerji yani
hayatın gücü olmasıdır. Yamyamlık dediğimiz olguda bu açıdan görülmelidir. Bir insanı yemek
düşüncesi her ne kadar çok iğrenç gelse de onun yerken onun cesaretini ve enerjisini de
tüketiyor ve böylece onunla bütünleşiyor olmak herhalde güzel bir şeydir.” 214
Zombi korkusunun altındaysa büyük olasılıkla ölüler hakkındaki; ölenin sağ
kalanın düşmanı haline geldiği ve yeni hayatını paylaşsın diye onu da yanında götürmek
isteyeceği yolundaki o eski inanış yatmaktadır. 215 Hemen her dönemde böyle bir düşünce,
ölülerin geri dönüp intikam alabileceği, insanoğlunun beynini meşgul etmiştir. Freud bu
düşüncenin oluşmasını ve insanlardaki bu endişeyi suçluluk psikolojisine bağlamaktadır. 216 Bu
yüzden genelde bu tür filmlerde geri dönen zombiler hayatın tadını çıkaranlardan intikam
almaktadırlar.
Zombiler bilinçaltında saklı salt ölüm korkusunu vurgulamak için değil politik ve
felsefi düşünceleri ifade etmek içinde kullanılmışlardır. Örneğin tüketim kültürü içinde, popüler
eğlence sistemlerinde insancıl özelliklerini kaybeden, hareketsiz, olaylara ve durumlara tepkisiz
insanoğlunun bir yansıması olarak bu tür filmlerde yer almışlardır.
İlk zombi filmi, insanlıktan çıkmış işçi sınıfının tasvir edildiği Beyaz Zombi
(1932/White Zombi) dir.217 “1968 yılına kadar zombiler korku sinemasında farklı şekillerde
boy göstermişlerdir. George Romero’nun ‘Ölü’ üçlemesinin ilk filmi ‘Yaşayan Ölülerin
Gecesi’ ile zombi filmleri farklı bir boyut kazanmıştır.” 218 Güçlü alt metni ve görsel dili ile
zombi filmlerini çiğ, kaba görüntüsünden kurtaran George Romero türün bir anlamda kurucusu
olmuştur. Radyasyon, ırkçılık gibi dönemin politik konularına gönderme yaptığı Yaşayan
Ölülerin Gecesi’nin (1968/Night of the Living Dead) ardından tüketim toplumunu eleştiren,
makyaj ve özel efektlerle desteklenen aşırı şiddet kullanımıyla önceki filmden bir adım ileriye
giden ve bir alışveriş merkezinde geçen Ölülerin Şafağı’nı (1980/Dawn of Dead) çeken George
Romero, ünlü zombi üçlemesinin son halkasını sistem ve orduya karşı güvensizliği simgeleyen
Ölüler Günü (1985/Day of the Dead) ile tamamlamıştır. 219 Romero’nun ilk filminden sonra
Alucard, “Korku mevsimi Vampir Söylenceleri”, (Çevrimiçi) lostlibrary.org/normalgaster.asp?altbolum,
07.02.2004.
215 Moretti, a.g.e., s. 127.
216 Mannoni, A.g.e., s. 28
217 Konuralp, Geceyarısı sineması–14, s. 17.
218 Ertan Engin, Sinema (Popüler Sinema Dergisi)/Kan ve Şiddet Çağı 3, s. 83.
219 A.g.e., s. 84–85.
214
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zombi filmlerine artan ilgi ard arda bu tür filmlerin çekilmesiyle yaygınlaşmış, yaygınlaştığı
kadar da tecimsel kaygılar yüzünden daha çok kan ve ceset parçalarının yer aldığı, vahşet
sahnelerinin bol bol bulunduğu yer yer snuff filmlere kayan bir görünüm kazanmıştır. Özellikle
yetmişli yıllarda korku sinemasının merkez figürü haline gelen zombiler, ısırılan boyunların
yerini kısmen de olsa insan vücudundan kopartılan parçaların aldığı kan ve şiddetin tür içinde
hiçbir zaman olmadığı kadar hâkim olduğu bir tür haline gelmiştir. 220 Bu filmler,
“peplum’ların, Avrupa westernlerinin ve ‘mondo’ adı verilen filmlerin içinden
süzülerek mevcut akımlarla birleştiler ve savaşın harap ettiği Avrupa’nın belgesel
görüntülerinin yanı sıra kokuşmakta olan sömürgeci geçmişten de yaralanarak son derece
Avrupai, özellikle İtalyan korku, kokulu ve tamamen yepyeni bir türü yarattılar: yamyam
filmleri.”
Zombi filmlerinin içerik yapısı yavaş yavaş değişiyor, yamyam filmleri ile farklı
bir boyuta kayıyordu. Yamyam filmleri,
“…İtalyan korku filmleri yönetmenlerinin çokça el attığı bir alandı. Bu filmler
çoğunlukla, Filipinler, Endonezya, gibi Uzakdoğu ülkelerinde çekiliyordu. Hemen hepsinin
konusu da aynıydı. Araştırma gezileri bahane edilerek Amerikalı bir grup araştırmacı ve
ormanın derinliklerinde yaşayan yamyam kabileleri karşı karşıya getiriliyordu. Modern toplum
eleştirisi yapılan bu filmlere ilgi ise içerdikleri yoğun şiddetten kaynaklanmaktaydı. Bu
filmlerde sıkça rastlanan diş ve el yardımı ile insan vücudunun çeşitli bölgelerinin parçalanma
sahneleri izleyicilerin tahammül sınırlarını zorlamaktaydı. Bunun yanında filmlerde
hayvanların gerçekten öldürüldüğü sahnelere yer verildiği gibi erotik ve soft pornoya kaçan
sahnelere de rastlamak mümkündü.”221
Yamyam filmlerine örnek olarak, Zombi Holocaust’u (1979), Il Paese Del Sesso
Selvaggio’yu (1973), Ultimo Mondo Cannibale’yi (1977), La Montagna del Dio Cannibale’yi
(1979), Antropophagus’u (1980)… sayabiliriz 222 Türün en önemli filmi ise yönetmenliğini
Ruggero Deodato’nun yaptığı, belgesel çekmek için gittikleri amazonda kaybolan belgeselcileri
kurtarmaya giden ekibin başından geçenleri anlatan, modern toplum üyeleri ile ormanda
yaşayan kabileleri karşı karşıya getirip kimin ilkel olduğu sorusuna cevap arayan ve çarpıcı
şiddet sahnelerinin yer aldığı Kanlı Kıyım (1979/Cannibal Holocaust)’dır. 223 Zombi filmlerinde

A.g.e.,, s. 83.
A.g.e., s. 84–85.
222 A.g.e.
223 A.g.e.
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son bir değişim ise özellikle Fransa’da olmuş, tür içinde bir diğer alt tür doğmuştur: Nazi Zombi
Filmleri. Zombi Gölü, Yaşayan Ölünün Vahası, Şeytanın Öyküsü, Gece Bekçisi… 224
Zombiler kısacası ölüm ve ölülerden meydana gelen korkularımızı, büyü, vudu,
şeytani güçler gibi kavramlarla ilişkilendirerek hayat verdiğimiz korku karakterlerimizin en
önemlilerindendir. Zombilerin İsyanı (1936), Gözsüz Ölülerin Saldırısı (1973), Zombiler
(1978/Zombies), Yılan ve Gökkuşağı (1988/The Serpent and the Rainbow) türün ilginç filmleri
arasındadır.
Cadı Filmleri: Başında uzun şapkaları, siyah uzun giysileri, büyük kazanları,
garip ilaç şişeleri, geleceği gören cam küreleri ve uçan süpürgeleri ile düşünce dünyamızda
somutlaşan cadılar tarihleri çok eskiye dayanan en genel ifadeyle kötülüğün temsilcisi
büyücülerdir. Metafiziğin fiziğe tesir etmesi ya da fizik ötesi bazı kuvvetlerin ruhu ve cesedi
etkilemesi neticesinde insanın tuhaf şeyler hissetmesini, duymasını ve görmesini sağlamak
şeklinde tarif edebileceğimiz büyüyü cadılar yasal olmayan işler için kullanmaktadırlar. 225
Büyü* cadılara farklı güçler kazandırmakta, yapılamayan şeyleri yapılabilir kılmaktadır. Ancak
kullanılan yol onaylanmayan, karanlık güçlerin hâkim olduğu, şeytanın yoludur. Bu yüzden
cadılara atfedilen en büyük suç şeytanla işbirliği yapmasıdır. Cadılar lanetlidirler, yalnızdırlar
ve üzerlerindeki suçtan dolayı yaşamları boyunca insanlardan intikam almaya çalışırlar. 226
Bunun yanında Ortaçağ’da engizisyon mahkemelerinde bu suçtan ya da
suçlamadan dolayı birçok insan yakılmıştır. O dönemde cadılık en büyük suçtur. Otoritesini
sağlamak içinde kilise bu yola başvurmuş, Hıristiyan toplumların gözünü korkutmuştur.
Bu tür filmlerde cadı genel olarak kadın kimliğindedir. Popüler kültür ürünlerinde
de cadı kadınla özdeşleştirilmektedir. 227 Bunun altında batı zihniyetindeki “cadılığın kadının
doğasına derinden bağlı olduğu ve her kadının potansiyel bir büyücü olduğu düşüncesi ve erkek
egemen anlayış yatmaktadır.” 228 Bu cadı kadınlar cadı filmlerinde zaman zaman iyi olarak
karşımıza çıksa da genelde kötü, çirkin, ikiyüzlü, çıkarcı, yalancı ve doğaüstü güçleri bulunan
büyücüler olarak karakterize edilmekte ve görselleştirilmektedir. Cadı filmlerindeki önemli
Tohill-Tombs, a.g.e., s. 34.
Ali Osman Sargı, “Sihir ve Büyüye Karşı Ne Yapabiliriz?”, Ailem Dergisi, İstanbul, Feza Gazetecilik A.Ş.,
Sayı: 155, 26 Kasım 2005, s. 15.
* Dinler tarihine göre tenasüh/büyü eski mısır halkının ‘Hermesi’ne dayanmaktadır ve Pisagor (Pytharagoras)
vasıtasıyla kadim Yunan’a götürülmüştür. Bunun yanında kendilerine Babil’den miras kalan falcılığı ve
sihirbazlığı daha da ileri görünen Mısırlılar çoğu meseleleri büyüyle halletmeye çalışmış, gözbağcılık yapmış ve
hemen her hususta illüzyona başvurmuşlardır. Özellikle Musa Peygamber döneminde Mısır’da büyücülük oldukça
yaygın hale gelmiştir.
226 Küçükkurt-Gürata, a.g.e., s. 194.
227 A.g.e.
228 A.g.e., s. 195.
224
225
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diğer bir unsur ise cinselliktir. Cinsellik bir tehdit unsuru olarak işlenir. Bastırılmış cinsellik ve
doğaüstü güçler iç içedir. Brian de Palma’nın Günah Tohumu (1976/Carrie) bu iki unsuru çok
iyi anlatan bir cadı filmidir. Film, ergenlik çağındaki bir kızın adet olması ve çeşitli üstün
güçler elde etmesini ve bu kız ile dine saplantılı annenin ilişkisini ele alır.
İlk olarak Melies’in filmlerinde, Witch ve Witch’s Revenge, cadı imgesiyle
karşılaşsak da korku filmlerinde, tanımladığımız cadı tipini ancak altmışlardan sonra
görebiliriz. Altmışlardan sonra daha önce komedi filmlerinde görülen cadı bir korku öğesi
olarak korku filmlerinde yer alır; (1944/The Seventh Victim), Geri Gelen Kadın (1946/The
Woman Who Came Back), Kanlı Pazar (1960/ Black Sunday), Cadı (1964/Witchcraft),
(1962/Witch Burn Witch), Korku Oteli (1960/Horror Hotel). 229 Altmışlarda kendini ortaya
koyan cadı filmleri önündeki yirmi yıllık popülerlik süreci içinde (1960–1980) vampir filmleri
ile beraber sinemada en fazla işlenen konu olur. Bu arada yıllar önce ölen cadılar da yeniden
hayat bulur; 230 (1966/The Revenge of the Blood Beast), (1963/Tales of Teror), (1974/The
Wicker man), (1971/Blood on the Satan’s Claw), (1977/Satan’s Slave).
1960 ve 1980 arası vampirlerle en fazla işlenen konu büyücüler ve cadılardır, bu
sürçte yıllar önce dirilmiş cadılarda yeniden diriltilmiş korkunun ürperten nefesi sinema
seyircisine hissettirilmiştir. 231
Cadı filmlerinin en önemlisi, korku sinemasında bir kült olan La Maschera Del
Demonio’dur. Kanlı Pazar olarak bildiğimiz film, 17. yüzyılda vampir bir cadının öldürülüp
yeniden dirilmesiyle gelişen olayları anlatmaktadır.

11.8. Korku Sinemasında İçeriğine Göre Alt Türler
Canlı ile cansız dünyanın eridiği gotik korku filmlerinde bilincin önemi yoktur.232
Bu yüzden aydınlık, sıfır derecesi karanlığa düşebilir; insanoğlunu da korkutan budur zaten. 233
Önceden yaşanmış ya da gözlemlenmiş olaylar, tecrübeler bilinçaltına itilerek, orada muhafaza
edilir. Zamanla yoğrulan bu bastırılmışlık ve saklanan duygular, insanın en büyük tehlike
addettiği ölümü, basit ve doğal bir olay olarak gösteren korku ile gün yüzüne çıkar. 234

A.g.e., 196 s.
A.g.e., 198 s.
231 Küçükkurt-Gürata, a.g.e., s. 198.
232 İsmail Ertürk, “Sinemadaki Gölgenin Kaynağı Nerede?-Alman Dışavurumcu Sinemasında Aydınlatma ve
Gölge Oyunları”, Sanat Dünyamız/Gölgeye Övgü (Üç Aylık Kültür Ve Sanat Dergisi), Sayı: 77, Güz–2000.
233 A.g.e.
234 Onur, a.g.e., s. 90.
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Slasher Filmleri: Slash, İngilizcede kesmek, yarmak; isim olarak ise derin yarık,
kesik anlamlarına gelmektedir. 235 Kurbanların, kovalamacalar sonunda kesici aletlerle
öldürüldüğü filmler de genel olarak slasher filmleri olarak adlandırılmaktadır. Katilin
kurbanlarını telaşsız, tüyler ürpertici bir sükûnetle takip edişi, kurbanlarının olmadık yerlere
girmeleri ve çıkışı olmayan yerlere kendilerini hapsetmeleri, ‘sona kalan kız’, çığlıklar, katilin
akıllı oyunları türün klişeleridir. 236
Slasherlar giallo filmlerinin bir devamı gibi yorumlansa da ölüm sahnelerinde
kesici aletlerin kullanımı ve cinayetlere odaklanması bakımından giallolardan ayrılmaktadır.
“Formülize edilebilecek bir yapıya sahiptir ve bilindik klişelerle kurgulanmışlardır. Seyirci için
katilin kim olduğu değil sıranın kimde ve nasıl öleceği merak konusudur.”237 Seyirci bir yandan
ölümlerle göz göze gelirken diğer yandan katilin kim olduğu ve şimdi kimin öleceği sorusunun
peşindedir. Bu gizemlilik içinde bulmacaya dönüşen hikâye seyircinin filme olan ilgisini artırır.
Seyirci doğru tahminlerle kendini, yanlış tahminleri ile yönetmeni takdir eder. Her şaşkınlık
filmin çekiciliğini arttırır.
Slasher filmlerinin kaynağını, doğum kontrolü, liberalleşen kürtaj yasaları ve
cinsellik alanındaki özgürleşme sonucu erkek karşısında konumu değişen kadına karşı oluşan
tepkiler ve altmışlı yıllar sonrası Amerika’daki yeni cinsellik kültürünün getirdiği sorunlar
oluşturmaktadır. 238 Slasherlar özellikle Amerika’da
“…kuşak ve kültür farkının keskinleşmesi, cinsel özgürlüklerini elde etmiş,
eğlenmek isteyen gençlerin başına dikilmiş nöbetçi gibi görülmekteydi. Çünkü her şey eski
neslin ahlak anlayışına uygun davranmayan gençlerin cezalandırılması üzerine kuruluyordu;
“cinsel tecrübe yaşamayan, içki içmeyen, eşek şakaları yapmayan hatta mümkünse
büyüklerinin sözlerini dinleyen gençler hayatta kalma konusunda büyük avantaja sahipti.” 239
Bir anlamda slasher filmleri özgürlüğü sınırsız yaşayan gençliğe bir cevaptı.
Çöküntü içindeki toplumun umutlarını yeşertecek olan gençleri yeniden kazanmak için
kodlanmış filmlerdi. Ahlak dersi verme amacı güden filmler böyle giderse neler olabileceğini
açık açık gösteriyordu. Bu yüzdende slasher filmleri muhafazakâr damgası yedi. 240
Slasher filmlerinin bu korumacı yapısının aksini düşünenler de vardı. Onlardan biri
olan Franco Moretti, slasher filmlerinin birçoğunun, burjuva kültürünün değer verdiği söylenen
Ertan, Sinema (Popüler Sinema Dergisi), s. 88.
Kutlu, a.g.m., s. 80.
237 Küçükkurt-Gürata, a.g.e., s. 204–205.
238 A.g.e., s. 205.
239 Kutlu, a.g.m., s. 80.
240 Engin, Sinema (Popüler Sinema Dergisi), s. 86.
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her şeye, örneğin aile ve okul gibi ideolojik aygıtlara eşi benzeri görülmemiş bir saldırıya
giriştiğini ifade eder. Örneğin David Cronenberg’in yönettiği The Brood’ta (Döl), küçük cüce
yaratıklar büyükanneleri, büyükbabaları ve şirin öğretmenleri malalarla döverken Edgar
plasentasını yemektedir. 241
Robin Wood bu tür filmleri iki kategoriye ayırmaktadır: “Birincisi özellikle
sorumsuz sadece seks ve eğlence düşkünü olarak tanıtılan gençlerin öldürüldüğü filmler,
ikincisi ise sadece kadınların öldürüldüğü filmler.”242 Gençlerin öldürüldüğü filmler eski neslin
ahlak anlayışını kabul etmeyenlerin cezalandırıldıkları filmlerdi, kadınların öldürüldüğü filmler
ise değişen sistemler içinde toplumda daha çok söz sahibi olan kadına yönelik bir hareketti ve
yükselen feminizm dalgasına bir tepkiydi. Bu tür filmlerin çokluğu yüzünden slasher filmleri
kesici aletle birbiri ardına genç ve güzel kadınların öldürüldüğü ve yine bir genç kızın bu katili
durdurduğu filmler olarak da bilinmektedir. 243 Kadınların, fallik bir simge olan bıçak türü kesici
aletlerle öldürüldüğü slasher filmlerinin öncülüğünü Sapık yapar. 244 Daha sonra Mario
Bava’nın 1971 tarihli Reazione a Catena filmi gelir. 245 Tobe Hooper’ın bir grup gencin
Amerikan kâbuslarından fırlamış bir aileye yem oluşlarını anlattığı Teksas Elektrikli Testere
Katliamı türe ilham olur. 246 Ancak tür asıl çıkışını yetmişin ikinci yarısında yapar. Elektrikli
Testere Katliamı’nın kahramanı ‘meşin surat’tan etkilenerek oluşturulan Mike Miyers, Cadılar
Bayramı (1978/Halloween) ile türü doruğa taşır. John Carpenter’ın yönetmenliğini yaptığı film
gişede büyük hâsılat yapar ve ardından sayısız slasher filmi çekilir; 13. Cuma (1980/ Friday the
13th), Prom Night (1980), Terör Treni (1980/Terror Train), Sleepaway Camp (1983)…
Kahramanları üniversiteli veya liseli gençler olan slasher filmleri ise teen-slasher
filmleri olarak adlandırılmaktadır. 247 Teen-slasherlarda gençler bulundukları bir mekânda sıra
ile öldürülmektedir. Teen-slasherların kendi içlerinde “kamp” filmleri diye bir alt türü de
bulunmaktadır.248 Türün esin kaynağı Stephen King’in aynı isimli kitabından uyarlanan Günah
Tohumu (1976/Carrie)’dur. 249 Yetmişlerle artan teen-slasher filmleri seksenin ikinci
yarısından sonra slasher filmleri ile birlikte suskunluğa bürünürken Wes Craven’ın Çığlık’ı ile
(1994/Scream) tekrar dirildi ve Çığlık’tan sonra ard arda teen-slasher filmleri çekilmeye
başladı; Gerçek Efsaneler (1998/Urban Legend), Fakülte (1998/The Faculty), Son Durak

Modleski, a.g.e., s. 201–202.
Küçükkurt-Gürata, a.g.e., s. 205.
243 A.g.e., s. 204-205.
244 A.g.e., s. 187.
245 Ertan, Sinema (Popüler Sinema Dergisi)/Kan ve Şiddet Çağı 3, s. 86.
246 Kutlu, a.g.m., s. 80.
247 Ertan, Sinema (Popüler Sinema Dergisi), s. 88.
248 A.g.e.
249 Ertan, Sinema (Popüler Sinema Dergisi)/Alt türleriyle Korkunun Tarihi 4, s. 90.
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(2000/Final Destination), Cut (2000), Ölümcül Bedel (2001/Valentine), Geçen Yaz Ne
Yaptığını Biliyorun (I Know what Did You Last Summer) …
Sinemamızın son dönemde yükselişe geçen korku türündeki ilk çıkışını yapan
Okul tam olarak türün klişelerine uymasa da bir teen-slasher filmi olarak nitelendirilebilir.
Gore Filmler: Aşırı şiddet içeren filmler için kullanılan gore 250 , kökbilim
açısından ele alındığında, İngilizcede akıtılan ya da saçılan kan anlamına gelmektedir. 251 Atilla
Dorsay’a göre gore, cinayetlerin bolluğu, öldürme sahnelerinin vahşiliği, tipler ve entrikanın
tümüyle ikinci plana atıldığı filmlere denmektedir. Bu tür filmler genellikle doğanın içinde
kaybolmuş, sakin ve durgun bir yaşam ve çevre içinde yaşayan veya tatil yapan sağlıklı, çekici
gençlerin kurbanı olduğu bir dizi cinayeti konu almaktadır. 252 Sinema yazarı ve eleştirmeni
Kutlukhan Kutlu’ya göre ise gore bir alt tür olmaktan çok bir üslup, bir biçimdir ve splatter ile
aynı tür filmleri tanımlamak için kullanılır. Kendi deyimiyle “bir tür ne tür korku filmi olursa
olsun, hatta ne tür film olursa olsun, çok kanlıysa, şiddeti apaçık ve ayrıntıyla gösteren çok
resme yer veriyorsa, o kadar ‘gory’ yani o kadar kanlı oluyor… Ve o ‘splatter’ kategorisine de
o kadar layık oluyor.”253 Hammer Yapımevi’nin filmleri bu tür gore ve splatter filmlerine köprü
vazifesi görmüştür. Renklendirdiği klasik canavarların ardından korku fimlerini kana bulamış,
çarpıcı ölüm sahnelerine yer vermişitir. Bu yüzden Hammer filmleri çoğu kez Britanya Sansür
Kurulu (BBFC) tarafından sansüre maruz kalmış, makaslanmış ve genelde bu filmlerin ülke
içindeki kopyaları yabancı ülkelere gönderilen kopyalardan daha kısa olmuştur. 254
Mario Bava, A. George Romero ve Dario Argento gore ustalıkla kullanan
yönetmenlerdendir. 255 Gore filmlerinin George Romero’nun ‘Yaşayan Ölülerin Gecesi’ ile
başladığı söylenebilir. 256 Zaten altmışların sonunda ortaya çıkan bu tür filmler hep daha
fazlasını isteyen sinema seyricisinin tatminine yönelik bir boyutta ilerlemiştir. Önceleri ölçülü
olarak yer alan bu kanlı sahneler zombi filmlerinin bir alt türü olan yam yam filmleri ile iyice
sınırı aşmış ve mide bulandırıcı bir hal almıştır. Son dönemde ki korku filmlerinde de gore
örneklerine rastlamak mümkündür. Türün önemli yapıtları olarak Ölülerin Şafağı (1980/Dawn
of The Dead), Evil Dead (1981), Re-Animator (1985), The Beyond (1981), Bad Taste (1987),
Braindead (1992)…
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Ross, a.g.m., s. 52.
252 Dorsay, a.g.e.,, s. 64.
253 Kutlukhan Kutlu, a.g.m., s. 80
254 Konuralp, Geceyarısı Sineması–14, s. 145.
255 Ertan, Sinema (Popüler Sinema Dergisi), s. 88.
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Giallo Filmleri: Giallo*, İtalyan popüler polisiye cep kitaplarının genel adıdır.
Okuyucuların ilgisini çekmek için sürükleyici bir dille yazılan ve seri bir şekilde yayınlanan,
gizemli cinayetlerin çözüldüğü bu kitaplar İkinci Dünya Savaşı sonrası İtalya’dan tüm dünyaya
yayılmıştır. İtalyan Mondodari Yayınevi’nin Amerikan pulp cep kitaplarından esinlenerek
çıkarttığı bu koyu sarı renkli kitaplar İtalyanca ‘sarı’ anlamına geldiğinden dolayı giallo olarak
ifade edilmektedir.257 İçeriğin sorgulanmadan, hikâyeden kopmadan okumanın amaçlandığı bu
kitaplar motivasyonsuz direkt olarak işlenen ve sonuçları itibariyle çözümlenmeye çalışılan
mike hammer tipi polisiye hikâyelerden oluşmaktadır. Bu tarz hikâyelerin sinemaya aktarılması
ile de suç ve cinayet filmlerinin genel adı giallo olarak anılmaya başlanmıştır. 258
Giallo filmlerinde “katilin motivasyonları önemsizdir veya gizlidir, maktuller
rastgeledir, cinayetler genellikle kesici aletlerle veya el yordamı ile işlenir, katil genellikle
otorite tarafından yakalanmaktansa ölür veya kaybolur.” 259 Bu özellikleri bakımından kimi
eleştirmenlere göre slasherlerin kaynağı kimilerine göre ise komşusudur.260 Ancak gialloda salt
kurbanların ölümüne ve cinayetlere, kana, kesip-biçmeye odaklı bir anlayış yoktur. Cinayetlerin
çözümüne, katilin bulunmasına, merakı gidermeye yönelik bir anlayış vardır. Bu bakımdan
slasher filmlerinden ayrılır. Bunun yanında giallo filmleri hakkında bir diğer düşünce ise
gialloların korku sinemasının bir alt türü olmadığı yönündedir. İçerdikleri polisiye yapıdan
dolayı bu tarz bir eleştiriye maruz kalmaktadırlar. Ancak yer yer içerdiği kanlı ve şiddet içeren,
loş ve kasvetli sahneleri ile bu eleştiriyi de haksız çıkarmaktadır. Bu yüzden bu ikilemler içinde
gialloyu korku filmlerini aratmayan polisiye-gerilim-korku diyelebileceğimiz bir alt tür olarak
konumlandırabiliriz.261
İlk giallo, Mario Bava’nın çektigi Çok Şey Bilen Kız (/The Girl Who Knew too
Much) dır.262 Arkasından birkaç giallo daha ceken Bava yerini sonraları ‘giallonun piri’ olarak
anılacak olan asistani Dario Argento’ya bırakır; Argento, Tenebrae (1982), Deep Red ve Opera
filmleri ile kaliteli giallo örnekleri verir. 263 Giallo’nun diğer önemli yönetmenleri olarak ise
Alfred Hitchcock’u, Lucio Fulci’yi, Anthony Ascott’u, Aldo Lada’yı, Umberto Lenzi’yi,
Massimo Dallamano’yu… sayabiliriz.

Giallo, bazen gialli olarakta kullanılır. Gialli giallo’nun çoğuludur.
“Giallo From İtaly, İtalyan Sarısı Başka Olur”, (Çevrimiçi) http://www.blogcu.com/midnight/196016/,
05.06.2006
258 Tohill-Tombs, a.g.e.,, s. 23.
259 “Giallo From İtaly, İtalyan Sarısı Başka Olur”, (Çevrimiçi) http://www.blogcu.com/midnight/196016/,
05.06.2006.
260 Ertan, Sinema (Popüler Sinema Dergisi), s. 88.
261 Kutlu, a.g.m., s. 83
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Kan ve Siyah Dantel (1964), The Bird with the Crystal Plumage (1970),
Manhunter (1986), Angel Heart (1987), Seven (1995), Sleepy Hallow (1999), From Hell (2001)
ses getiren giallo örnekleridir.
Splatter Filmleri: İngilizcede şapırtı anlamına gelen ‘splat’ kelimesinden gelen
splatter oluk oluk kanın aktığı filmler için kulanılan bir terimdir.264 Gore oldukça yakın olan
splatter, goredan daha fazla kan içeren, kanın etrafa sıçradığı filmler için kullanılmaktadır. Bu
tür filmler özellikle yetmiş sonrası sinemada boy göstermiştir. Özellikle yamyam filmleri
splatter filmler olarak nitelendirilebilir. Parçalanan insanlar ve bedenler, kanlı ölümler, etrafa
sıçrayan kanlar türün klişeleridir. Türün en önemli filmi ise yönetmenliğini Marino
Girolami’nin üstlendiği 1979 yapımı ‘Zombi Holocaust’dur.265
Snuff Filmler: Varlığı yüzde yüz kanıtlanmamış olan snuff filmler işkence ve
öldürmelerin alıcı karşısında gerçekten yapıldığı söylenen az ya da çok filmlere verilen genel
addır.266 Bu tür filmlerde kamera karşısında sadece el altından filmi satılmak üzere işlenen
gerçek cinayetler konu alınmaktadır. 267 Kimi eleştirmenler, snuff filmlere hayvanların da
öldürüldüğü filmleri de dâhil etmekte, insanların ve hayvanların gerçekten öldürüldüğü filmler
için bu terimi kullanmaktadır. Bunun yanında genel kanı snuff filmlerin bir şehir efsanesi
olduğu yönündedir. Ancak bu tür filmlerin de açık açık çekilemeyeceği ve pazarlanamayacağı
da bir gerçektir. Efsanenin kökeni ise;
“1969'da Roman Polanski'nin aktrist karısı Sharon Tate'i öldürmeleriyle adını
duyuran Manson çetesine dayanıyor. Mansonlarla ilgili bir araştırmada, bu canilerin bazı
meçhul cinayetlerini filme almış oldukları iddiası ortaya atılmıştı ve Mansonlar faaliyetlerini
uyuşturucu etkisi altındayken gerçekleştirdikleri için bu - hipotetik - filmler, uyuşturucu çekme
eylemine atfen, 'snuff filmler' olarak nitelendirilmişti. Zaman içinde kimi underground ve de
illegal 'sinemacıların', kamera karşısında gerçek cinayetler gerçekleştirip bu sahneleri içeren
filmleri el altından 'seçme' müşterilere pazarladıkları söylentisi yayılacak ve köken olarak
Mansonlarla bağlantılı 'snuff film' nitelemesi bu - hipotetik - piyasanın ürünleri için
kullanılmaya başlanacaktı.” 268
Burada dikkat edilmesi gereken asıl nokta ise bir filmin nasıl snuff film
kategorisine gireceği ve giremeyeceğidir. Kaya Özkaracalar bu bağlamda bir filmin tam olarak
snuff film sayılabilmesi için, herhangi bir gerçek ölüm, cinayet sahnesi içermesi değil, bizzat
Ertan, Sinema (Popüler Sinema Dergisi), s. 88.
A.g.e., s. 88.
266 Ross, a.g.m.,, s. 58.
267 Kaya Özkaracalar, “Snuff Film'e Dair”, (Çevrimiçi) http://www.blogcu.com/midnight/193482, 05.06.2006.
268 A.g.e.
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bu cinayetin doğrudan filme alınması ve o filmin de el altından satılması gerektiğini ifade
etmektedir.269
Kökenini Manson cinayetindeki gerçek olaydan alan snuff filmler ilk belirtilerini
bu olaydan çok önce 1960 yılında Röntgenci (Peeping Tom) filmiyle göstermiştir. 270
Yönetmenliğini Michael Poweel’ın yaptığı film kadınları öldüren genç bir adamın, bu
cinayetlerini amatör kamerasıyla filme almasını, sonra da evinin karanlığında seyretmesini
anlatmaktadır.
Yetmişlerle birlikte B tipi korku filmleri arasında snuff filmlerde bir artış meydana
gelmiştir. Çok sınırlı ölçekte vizyona giren ama sonradan tam bir kült film niteliği kazanan
Çıkmaz Sokaktaki Son Ev (1977/Last House on Dead End Street) böylesi düşük bütçeli
filmlerin en niteliklisidir.271 Daha çok bu dönemdeki yamyam filmleri snuff filmlere örnekler
vermiştir. Kanlı Kıyım’da (1981/Cannibal Holocauste) yönetmen, eğitmek ve budunbilimsel
gerçekliği yansıtmak bahanesiyle, gözümüzün önünde bir kaplumbağanın karnını deşmekte, bir
keseli sıçangili ve bir maymunu gebertmekte 272, F. Ford Coppola, Kıyamet (1979/Apocalypse
Now) filminde bir ineği boğazlamaktadır. 273 Bunun yanında snuff filmleri konu edinen bunlara
yan unsur olarak yer alan korku filmleri de bulunmaktadır; Alejandro Amenabar'ın 1996 yapımı
Tesis’i, Paul Schrader’in Hardcore’u (1979), Joel Schumacher’in 8 Milimetre’si (1999), Abel
Ferrera’nın Blackout’u, David Lynch’in Kayıp Otobanı (Lost Highway)… 274

11.9. Türk Korku Sineması
Lütfi Akad’ın “Görünmeyen Adam İstanbul’da”sı (1955) korku türünün
motiflerini barındırsa da, türün saf bir örneği olmadığı için bir korku filmi olarak kabul
edilmemektedir (Ertan 2001). Aynı dönemde evrensel kahramanların İstanbul’a olan
yolculuklarından etkilenen Drakula’da, İstanbul’a konuk olmuş, Türk Sineması’nın ilk korku
filmine “Drakula İstanbul’da”ya (1953) adını başrol olarak yazdırmıştır (Özgüç, 1995).
Mehmet Muhtar’ın yönettiği, senaryosunu polisiye romanlarıyla tanınan Ümit Deniz’in yazdığı
film, Ali Rıza Seyfi’nin Bram Stoker’ın “Draculas”ından uyarladığı “Drakul’a İstanbul”da’dan
senaryolaştırılmıştır. Başrollerini Annie Ball, Bülent Oran, Ayfer Feray, Atıf Kaptan, Cahit

A.g.e.
A.g.e.
271 A.g.e.
272 Ross, a.g.m., s. 58.
273 Scognamillo –Demirhan, Fantastik Türk Sineması, s. 101.
274 Ertan, Sinema (Popüler Sinema Dergisi), s. 88.
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270

166

Irgat ve Münir Ceyhan’ın paylaştığı filmin yapımcılığını Turgut Demirağ, görüntü
yönetmenliğini Özen Sermet yapmıştır (Evren, 2004).
“Drakula İstanbul’da”dan bir yıl sonra sapık bir katilin, bir ailenin hayatını nasıl
cehenneme çevirdiğini anlatan Ölüm Saati adlı bir korku filmi daha çevrilmiştir. Yıllar içinde
kaybolan ve unutulan film, küçük bir mekâna kıstırılan insanların hikâyesini gerilim ve
çaresizlik içinde, katilin ve ölümün bilinmezliğinin korkutan atmosferinde başarıyla anlatır.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Orhan Erinç’in yaptığı Ölüm Saati Vecdi Bey ve ailesinin,
karısı, Müjgan’da gözü olan akrabaları Suphi tarafından öldürülmelerini ele almaktadır.
Özellikle finali ile unutulmuş bu korku filmi takdiri hak eder ve korku filmlerinde sık sık
kullanılan bir şaşırtma ile seyircinin aklında soru işareti bırakır; “ne dersiniz bütün bunlar bir
rüya olabilir mi?” (Sekmeç, 2004)
Şeytan filminin dünyadaki başarısını takiben bir korku filmi çekmek isteyen
yapımcı Hulki Saner, uyarlama için Metin Erksan ile anlaşır. Erksan, Türkiye’de bir hayli geç
gösterime giren Şeytan’ı Londra’da izler (Scognamillo & Demirhan, 1999). Aldığı notları
senaryoyu yazacak olan Yılmaz Tümtürk’e teslim eder (Ertan, 2005). 1974’te Şeytan adıyla
vizyona giren film Türk Sineması’nın üçüncü korku filmidir.
Her ne kadar Şeytan üçüncü Türk korku filmi olarak kabul edilse de Türk
Sineması’nda daha öncesinde yapılmış ama unutulmuş, Türk korku filmleri de bulunmaktadır.
Bu filmlerden en önemlilerinden biri, Sadi Konuralp’in ortaya çıkardığı ve Geceyarısı Sineması
dergisinde detaylı olarak anlattığı “Ölüler Konuşmaz ki”dir. Yavuz Yalınkılıç’ın yönettiği 1970
yapımı filmde; her ayın on beşinde mezardan çıkarak kasabada cinayetler işleyen zombiye,
(filmde hortlak olarak geçmektedir) karşı mücadele eden Sema öğretmen ve kasabalıların
hikâyesi anlatılmaktadır.
Yine unutulan Türk-İtalyan yapımı iki korku filmi daha bulunmaktadır: Klaus
Kinski, Ayhan Işık ve Erol Taş’ın başrollerini paylaştığı Ölümün Nefesi ve Canavarın Sevgilisi
adlı filmler ilginç hikâyeler barındırmaktadır. 1972’de İtalyan sinemacılar İstanbul’a gelerek
Kanlıca’daki Hidiv Kasrı’nda bu filmleri çekmeye başlarlar. Bir süre sonra İtalyanlar ortada
hiçbir neden yokken apar topar Türkiye’den ayrılırlar. Filmlerden ise haber alınamaz; ta ki
1986’da Yılmaz Duru’nun filmleri, Roma’da Şakir Özen’den almasına kadar. Duru, Ölümün
Nefesi adını verdiği ilk filmde çok kanlı bölümleri kısaltıp, filme yeni bir müzik ekleyerek filmi
Türk işçileri için yurt dışında video piyasasına sürer. Canavarın Sevgilisi ise Türk izleyicisiyle
hiçbir zaman buluşamaz. Yine bu yıllarda Fikret Hakan’ın Rossano Brazzi, Sylva Koscina ile
başrol oynadığı İstanbul Macerası (1972) adlı Türk-İtalyan ortak yapımı bir erotik-korku filmi
çekilmiştir.
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Türk Sineması’nda doksanların başında mistik öğeler içeren, kimi eleştirmenlere
göre tam bir korku filmi olup olmadığı tartışmalı filmler çevrilir. Bunlardan ilki yönetmenliğini
Reha Erdem’in yaptığı, uzun yıllar gösterime giremeyen seksen dakikalık siyah beyaz bir
“anlatı filmi” olan “A Ay”dır. A Ay, lirizmin ağır bastığı, doğuya özgü, dingin mistik bir
bakışın yansıtıldığı doksanlardaki en önemli ayrıksı üslup denemesidir. Reha Erdem’in ilk filmi
olan A Ay 1990 yılında aynı isimle kitaplaştırılmıştır.
Kutluğ Ataman’ın senaryosunu yazıp yönettiği 1994 yapımı Karanlık Sular’da ise
korku atmosferi içinde, korku öğelerini barındıran ikinci tartışmalı filmimizdir. Film korku
filmi olarak kabul edilmese de bireyin geçirdiği dönüşümü anlatmak için mistik öğeleri ve
vampir metaforunu kullanmaktadır (Taşçıyan, 2002).
Şeytan’ın Metin Erksan tarafından birebir uyarlanmasından on iki yıl sonra yine
korku sinemasının kült filmlerinden Alfred Hitchcock’un Sapık’ı uyarlanır. Trabzonlu
yönetmen Mehmet Alemdar’ın Kader Diyelim (1995) adındaki bu filmi Sapık’ın Yeşilçam’ın
kalıplarına uydurulduğu, şarkılı, türkülü bir versiyonudur.
2000 sonrası Türk Sineması’nda meydana gelen canlanma korku türünde de etkili
olmuş ve farklı alt türlerde ve konularda, tür için umut veren korku filmleri çekilmiştir. Okul
bu süreci başlatan ilk filmdir. Genç yönetmenler Taylan biraderlerin ilk filmi olan 2003 yapımı
Okul, bir gençlik korku filmidir. Filmde aşkına karşılık bulamayan, üniversite sınavlarına
hazırlanan bir gencin intihar etmesi ve intikamını almak için tekrar okula dönmesiyle başlayan
olaylar anlatılmaktadır.
Okul sonrası, daha yerli öğeleri içeren Orhan Oğuz’un yönetmenliğini yaptığı
Büyü vizyona girer. Büyü, bir kazı için Mardin’e giden arkeolog bir ekibin başından geçenleri
konu edinmektedir. Daha çekim aşamasındaki şansızlıkları ve set kazaları ile gündeme gelen
Büyü galasındaki çıkan yangınla adını duyurmuş ve lanetli film olarak anılmaya başlamıştır.
Senaryosundaki aksaklıklar, planlarındaki tutarsızlıklar ve bir türlü yakalayamadığı korku
atmosferi ile vasatı aşamayan Büyü tüm eksikliklerine rağmen yerli öğeleri kullanan cesur bir
korku denemesi olarak Türk Sineması’ndaki yerini almıştır.
Japonya’da eğitim almış Hasan Karacadağ’ın daha sonra seriyal haline gelecek
filmlerinin ilki olan Dabbe (2006) kıyametin gelişini anlatmaktadır. İslam inancına göre
kıyamete yakın dünyaya Dabbet’ül Arz adında bir yaratık gelecek ve kıyameti başlatacaktır.
Dabbe konusunu ve adını buradan almaktadır. Karcadağ filmin tüm içeriğinin Kuran’dan
alındığını belirtirken Dabbe’nin ilk Türk-İslam Korku filmi olduğunun da altını çizer
(Tunalıgil, 2005).
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Sapık doktorların garip deneylerinin anlatıldığı Gen (2006) ise Türk korku
filmlerinde farklı bir konuyu işlemiştir. Yönetmenliğini ünlü komedyen Şahan Gökbakar’ın
kardeşi Togan Gökbakar yapmıştır. Gökbakar, yerli motiflerin dışında Hollywood tarzı bir
korku filmine imza atmıştır. Film yeni göreve başlayan bir doktor ve bir intihar vakasını
araştıran iki polisin yoğun yağış yüzünden oluşan heyelan sonucu mahsur kaldıkları dağlık bir
bölgedeki eski bir akıl hastanesinde üç gün boyunca başından geçen olayları anlatmaktadır.
Başrollerini Tamer Karadağlı, Demet Evgar, Levent Üzümcü, Arda Kural, Haldun
Boysan, Engin Hepileri’n paylaştığı, yönetmenliğini Musatafa Altıoklar’ın yaptığı Beyzanın
Kadınları (2006) seyirciyi zekice kurgulanmış bir bulmacaya çağırmaktadır. Filmde kişilik
bölünmesi geçiren ve geçmişiyle yüzleşen Beyza adında bir kadının İstanbul’un çeşitli
semtlerinde işlenen cinayetler ile arasında bir ilişki olduğunu fark etmesiyle gelişen olaylar
anlatılmaktadır.
Biray Dalkıran’ın ilk yönetmenlik denemesi olan Araf, Eda ve Cenk isimli yeni
evlenmiş genç bir çiftin çocukları olacağı müjdesi sonrasında yaşanan sıra dışı olayları
anlatmaktadır. Gerçek bir olaydan esinlenen film, Araf’ta kalmış bir ruhun intikamının
öyküsüdür. Akasya Asıltürkmen, Murat Yıldırım, Kubilay Tuncer, Serhan Ernak filmin
başrollerini paylaşmaktadır.
Okul filmi ile iyi bir çıkış yapan genç yönetmenler Taylan Biraderler’in (YağmurDurul Taylan) yönetmenliğini yaptığı Küçük Kıyamet (2006), 2010 sonrası bir tarihte
İstanbul’da yaşanacak olan depremi ve insanın doğa karşısındaki acizliğini anlatmaktadır.
(Çalışkan, 2006). Senaryosunu Okul’un senaristi Doğu Yücel’in yazdığı filmin başrollerinde
Başak Köklükaya, İlker Aksum, Binnur Kaya’nın oynamaktadır.
Türk Korku Sineması’nda korku-komedi türünü başlatan Kutsal Damacana
serisinin ilk filmi, yönetmen Kamil Aydın tarafından 2006’da çekilmiştir. Tayfa Fikret ile saf
arkadaşı Asım’ın Papaz Artin’in yerine geçip köşeyi dönme planlarını anlatan film, Şeytan
filmini ti’ye almaktadır. Şafak Sezer’e büyük şöhret kazandıran filmde Hakkı Demirler, Ersin
Korkut, Eyşan Özhim, Erdal Tosun, Yıldırım Memişoğlu rol almaktadır.
Dabbe sonrası popüler olan cin hikâyelerine büyük katkı yapan Musallat, 301.220
kişiyi sinemaya çekerek büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştur. Gen’in senaryo ekibinde yer
alan Alper Mestçi, yönetmenlik yaptığı bu ilk filminde güzel kız Nurcan ile yakışıklı oğlan
Suat’ın huzur dolu yaşamlarına başka bir âlemden gelerek musallat olan varlığın hikâyesini
anlatmaktadır. Burak Özçivit, Biğkem Karavus, Kurtuluş Şakirağaoğlu ve İbrahim Can’ın
başrollerini paylaştığı film görsel efektleri ile dikkat çekmiştir.
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Ödüllü kısa filmleri ve korku sineması üzerine yaptığı çalışmaları ile tanınan genç
yönetmen Tan Tolga Demirci’nin yönettiği Gomeda, Feride Çetin, Bulut Köpük, Bahar
Yanılmaz, Halim Ercan, Serkan Altunorak gibi genç oyunculardan oluşan bir kadro ile
Kapodokya’da çekilir. Tatil için adını Şeytan Vadisi anlamına gelen Gomeda Vadisi’nden alan
film tatil için Gomeda’ya gelen üniversiteli beş gencin başından geçenleri işlemektedir.
Vadideki mağaralar cinsel günah işleyen kadınların işkence odalarıdır ve bu mağaralar geçmiş
ile günümüz arasında bağlantılıdır (Tunca, 2006).
Mahkum.net blog sitesinin takipçilerinin katılımıyla şekillenen Sıfır Dediğimde,
internet üzerinde geliştirilen ilk sinema filmidir. Senaristliğini ve yönetmenliğini Gökhan
Yorgancigil’in yaptığı bu ilk yönetmenlik denemesinde başrolleri Oktay Kaynarca, Hazım
Körmükçü, Görkem Yeltan ve Damla Tokel oynamıştır. Her şey Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim Bölümü Son Sınıf Öğrencisi Aslı’nın çok sevdiği bir hocasından hediye aldığı antika
değerindeki kitabı kaybetmesi ile başlar. Bunalıma sürüklenen Aslı’nın hipnoz yoluyla tedavi
sürecine yoğunlaşan film, 26.769 kişi ile gişede hüsrana uğramıştır.
18’ler Takımı (2007), Yeşilçam yönetmenlerinden Mesut Taner’in çektiği,
başrollerinde Mithat Çelik, Engin yavaş, Gökhan Çuhacı, Engin Aşık ve Hande Eti’nin
oynadığı film, kendilerine 18’ler Takımı, adını takmış lise mezunu üniversiteye hazırlanan dört
gencin aralarına özel bir amaçla giren Deren adında güzeller güzeli bir kız ile başlayan akıl
almaz olayları ve ilginç rastlantıları anlatmaktadır.
Hasan Karacadağ’ın korku sineması kariyerine 334.168 kişinin izlediği ve hatırı
sayılır bir hayran kitlesine ulaştığı Semum (2008) ile devam etmiştir. Ayça İnci, Burak Hakkı,
Cem Kurtoğlu, Sefa Zengin ve Bahtiyar Engin başrollerini paylaştığı film, Canan Karaca ve
kocası Volkan Karaca’nın başından geçen hikâyeyi anlatmaktadır. Yeni taşındıkları ev mutlu
bir şekilde yaşayan çiftin hayatı, dünyada insan önce yaşamış, kızgın ateşin dumansız alevinden
yaratılmış ve daha sonra korkunç bir zehirle birleştirilerek meydana gelmiş Semum adlı
yaratıkların Canan’ın içine girmesi ile değişir.
Dünyayı etkisi altına alan Testere serisinden yola çıkarak komedi ve korkunun
harmanlandığı Destere filmi, Gürcan Yurt ve Ahmet Uygun’un ilk yönetmenlik denemesidir.
Trakya şiveli filmi, 261.080 kişi izlemiştir. Trakyalı iki çiftçi olan Hayrettin ve Hayati ünlü seri
katil “Destere” tarafından kaçırılır. Kurbanlarına “Oyun üüyle oynanmaz, büüyle oynanır”
sloganıyla çeşitli eziyetler eden Destere, Hayrettin ve Hayati’yi de türlü oyunlarla canlarından
bezdirir. Filmde Peker Açıkalın ve Önder Akbaş’a, Tuna Orhan, Volkan Demirok, Ceyhun
Fersoy eşlik etmektedir.
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Hasan Karacadağ’ın Dabbe serisinin ikinci filmi olan Dabbe 2’yi 264.259 kişi
izlemiştir. Başrollerini Serdar Özer, Ebru Aykaç ve Serhat Yiğit'in paylaştıkları Dabbe 2’de,
kıyamet süreci anlatılmaktadır. İnternet ağıyla yayılıp, her eve giren Dabbe, emrindeki cinler
ve gölge varlıklar ile dünya üzerindeki tüm elektromanyetik sistemleri ele geçirmiştir. Son
saldırı için, göklerden gelecek o işaret beklenmektedir.
Gençlik korku filmlerinden biri olan Konak, hayalet evler konulu korku filmleri
arasında yer almaktadır. Daha önce birçok TV dizisi yönetmiş Cem Akyoldaş‘ın ilk filminde
Almeda Abazi, Kerem Fırtına, Sevil Uyar ve Paşhan Yılmazel başrolde oynamıştır. Hocalarının
verdiği “kültür mirası projeleri” ödevi için altı üniversiteli arkadaşın Safronbolu’ya gelmeleri
ile başlayan hikâye, otel rezervasyonlarının iptali sonrası boş bir konağa yerleşmeleri ile başka
bir boyuta yönelir. Tüm olumsuzluklara rağmen her şey güzeldir ama saatler gece yarısına
yaklaştıkça sıra dışı şeyler olmaya başlar.
2010 yılında vizyona giren Kutsal Damacana 2: İtmen filmi, 802.547 kişi ile en
çok seyredilen Türk korku filmlerinden biridir. Yönetmenliğini Korhan Bozkurt üstlendiği
filmin başrollerini Şafak Sezer, Mustafa Üstündağ, Tuğba Karaca, Aydemir Akbaş, Ebubekir
Öztürk oynamıştır. Somalili korsanların saldırısından kaçan Tayfa Fikret, Budist tapınağında
iyileşir. Film, tapınakta eğitim gören Serkan’ın, tapınak hayatına uyum sağlayamayan Fikret’i
evinde bir kaç gün misafir etmesi ile başlayan olayları anlatmaktadır.
Türk Korku Sineması’nın cinli filmlerinden biri de Arkın Artaç tarafından 3
Harfliler: Marid adıyla 2010 yılında çekilmiştir. Senaryosunda Alper Mestçi ile birlikte Murat
Toktamışoğlu, Serkan Balbal yer aldığı film Serkan ile evli Ayla’nın 11 yaşındayken kendisine
musallat olan varlıktan kurtulduğu muskasını kaybetmesi üzerine gelişen olayları
anlatmaktadır. Serkan yeni bir muska yazması ve Ayla’yı rahatlatması için bu konularda ismi
bilinen İzzet Hoca’yı; destek olmaları için arkadaşları Meltem ve Cem’i evine davet eder.
Biray Dalkıran’ın 18 yaş sınırı ile vizyona giren üçüncü filmi Cehennem (2010),
aynı zamanda asistanı olan karısı ile bir fotoğrafçının, moda çekimi için geldikleri eski bir mum
fabrikasında yaşadıklarını anlatmaktadır. Bu fabrikada bir karı-koca yıllar önce engelli
çocuklarını ondan utandıkları için öldürmüştür. Ailesinden intikam almak isteyen bir çocuk ve
insanın derisini kavuran Sekar… Kahramanların geçmişleriyle ve kendileriyle yüzleşmelerini
beyazperdeye aktaran ve Ogün Kaptanoğlu, Serhan Süsler, Tuğba Melis, Hakan Gökhan Erdil
ve Pelin Ermiş’in rol aldığı film, Türkiye’nin ilk 3D filmi olarak lanse edilmiştir.
Bilinen Türk Korku filmleri dışına çıkarak türe farklı bir bakış açısı getiren Ses
(2010) filmi Ümit Ünal’ın özgün projelerinden biridir. Mehmet Günsür, Selma Ergeç, Işık
Yenersu, ve Eylem Yıldız’ın başrollerini oynadığı film, 15 yaş sınırı ile vizyona girmiştir. Bir
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bankanın çağrı merkezinde çalışan ve annesi ile yaşayan Derya, rutin giden hayatı gaipten
duyduğu bir ses ile altüst olur. Genç kızın hayatını kontrol etmeye başlayan ses patronu Onur’u
takip etmesini istemektedir.
Zombileri konu olarak ilk defa işleyen Türk korku filmi Ada: Zombilerin
Düğünü’dür (2010). Yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını sinema yazarları Murat
Emir Eren ve Talip Ertürk’ün üstlendiği filmin başrollerinde Esra Ruşan, Kaan Keskin, Erol
Ozan Ayhan, Gülüm Baltacıgil oynamıştır. Beş kişilik bir arkadaş grubu, ortak bir
arkadaşlarının düğününe katılmak üzere Büyükada’ya gider. Erhan, düğünü ve arkadaşlarını
mutlu anlarını sürekli kameraya çekmektedir. Film boyunca tüm izlenenler, bu kameraya
yansıyanlardır. Düğünün ilerleyen saatlerinde davetlilere bir grup zombi saldırır.
Alper Mestçi seyirciden ilgi gören Musallat’ın devam filmi Musallat 2’yi, 2011
yılında çekmiştir. Film, Türkü Turan’ın canlandırdığı Elif öğretmenin karanlık geçmişi ile
yüzleşmesini anlatmaktadır. Elif öğretmenin yaşadığı tüm sorunların asıl kaynağı ise yanlış
zamanda ve yerde yaptıkları, korkunç ve çözülmesi mümkün olmayan bir büyüdür. Türkü
Turan’a filmde Tülay Bursa, Selim Gürata, Zeliha Güney, Saliha İpekçi eşlik etmektedir.
Şafak Sezer’in yer almadığı Kutsal Damacana serisinin son filmi Kutsal
Damacana: Dracoola, bir önceki filmin de yönetmenliğini üstlenen Korhan Bozkurt tarafından
çekilmiştir. Akıncı Kara Fuat bundan 600 yıl önce Transilvanya Valisi Vlad’ı yakalamış ve
hapse atmıştır. Vald’ın tek amacı Kara Fuat’tan intikamını almaktır. Kara Fuat soyunun son
temsilcisi ise Sebahattin zengin bir iş adamının konağında çalışmaktadır. Sebahattin’in Kont
Dracula ile karşılaşmasını ve gelişen olayları anlatan filmin başrollerinde Ersin Korkut, Sinan
Bengier, Özge Ulusoy, Şahin Irmak ve Volkan Demirok oynamaktadır.
Karadedeler Olayı (2011), 1989 yılında Karadedeler Köyü’nde yaşanmış gerçek
olayları anlatan, Erkan Bağbakan ve Erdoğan Bağbakan’nın ilk filmidir. Karadedeler Olayı’nda
cin söylentileri üzerine gelişen olayları inceleyen yüzbaşının intiharı sonrası kızının olayın
belgelerini incelemesi ile başlayan süreç anlatılmaktadır. Gizemli ve mistik öğelerin ön plana
çıkarıldığı filmin başrollerinde ise şu isimler yer almaktadır: Murat Han, Berk Balcı, İpek Ayaz
Ada Hackett.
Yönetmenliğini Sekant Yaşar Kutlubay’ın üstlendiği Mühürlü Köşk (2011),
tekinsiz evler filmlerine Türk Korku Sineması’ndan bir örnektir. Polislerden kaçan bir çete
mühürlü bir köşk bulur. Fakat saklandıkları evde lanetli ruhlar vardır, çete elemanları için ölüm
kalım mücadelesi başlar. Gişede umduğunu bulamayan filmin başrollerini Sibel Gökçe, Murat
Yatman, İbrahim Halil Şahin, Davut İnce, Zafer ışık üstlenmiştir.
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Senaryosunu ve yönetmenliğini Ümit Ünal’ın yaptığı Nar (2011), yönetmenin
korku sinemasına kazandırdığı özgün yapımlardan bir diğeridir. Bir kadının kendi adaletini
aramasıyla başlayan bir öyküyü anlatan Nar, apayrı şeylere inanan dört kişiyi bir evin içinde,
yarım gün gibi kısa bir sürede adalet ve kendilerine yarattıkları inanç dünyaları konusunda ciddi
bir sorguya tabi tutuyor.
Hasan Karacadağ’ın Dabbe serisinin üçüncü filmi olan Dabbe: Bir Cin Vakası
(2012) filmi, Ceyda T., Sinan T. ve kızları Burcu T.´nin ani ve sebepsiz bir şekilde bedensiz bir
varlığın saldırısına uğramalarını ve arkasındaki ürpertici sırrı gerçek görüntülere dayanarak
anlatmaktadır. Türk psikiyatri tarihine “Ceyda T.” kayıtları olarak geçen bu olaydan esinlenen
filmin, Ceyda T. ve ailesinin söz konusu video görüntüleri ve adli kayıtlardan yararlanılarak
oluşturulduğu ifade edilmektedir. Başrollerinde Nihan Aypolat, Koray Kadirağa, Pervin
Bağdat, Elif Erdal, Mete Şahinoğlu,oynadığı film 15 yaş sınırı ile vizyona girmiştir.
Metin Koç ve Ulaş Zeybek’in ilk yönetmenlik denemesi olan Laz Vampir:
Tirakula (2012), Drakula’nın Laz Taksi şoförü Dursun´u kurban olarak seçip onu vampire
dönüştürmeye çalışırken onun bedeninde Laza dönüşmesinin komedisini anlatan bir filmdir.
Türk korku komedi türünün özgün yapımlarından biri olan Laz Vampir: Tirakula’da Wilma
Elles, Meral Kaplan, Levent Sülün, Alp Korkmaz, Ebru Kaymakçı rol almaktadır.
Başrollerinde Nihan Okutucu, Duru Ok, Deniz Özmen, Enes Atış oynadığı
Görünmeyenler’in (2012) yönetmenliğini ilk sinema filmini çeken Melikşah Altuntaş
üstlenmiştir. Selin, Onur ve altı yaşlarındaki kızları Merve yeni taşındıkları mutlu ve mesut bir
hayat sürmektedirler. Küçük kızları Merve’nin vücudunda gördükleri morluklar her şeyi
değiştirecektir. Garip olayların peşpeşe gerçekleştiği evde bakıcıdan şüphelenerek yerleştirilen
kameralar gerçeği gösterecektir. Hasılat rekorları kıran Blair Cadısı ve Paranormal Activity
serisinin anlatım şablonunu kullanan film, yılın başarısız filmlerinden biri olmuştur.
Osman Evre Tolga’nın ilk yönetmenlik denemesi olan Dönüşüm: HTBR2 (2012),
güzel bir haziran gecesi ormanın içinde huzurlu evlerinde mutlu bir aile yemeğine hazırlanan
bir ailenin, ormanın içinde saklı yasa dışı bir klinikten kaçmış kobaylar ile karşı karşıya
gelmelerini anlatmaktadır. 18 yaş sınırı ile vizyona giren filmin başrollerini Veda Y. İpek,
Teoman Kumbaracıbaşı, Ahmet Somers, Serkan Altunorak, Canan Maktal paylaşmıştır.
Hasan Karacadağ 2013 yılında iki film çekmiştir: Birinci Dabbe serisinin dördüncü
filmi olan Dabbe: Cin Çarpması, ikincisi El-Cin’dir.
Başrollerini Irmak Örnek, A. Murat Özgen, Cansu Kurgun ve Sultan Köroğlu
Kılıç’ın paylaştığı Dabbe: Cin Çarpması, kına gecesinde cinlerin saldırısına uğrayıp bendeni
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cinler tarafından ele geçirilen Kübra’nın, psikiyatrist arkadaşı Ebru ve Cinci Faruk Akat
yardımıyla cinlerden kurtuluşunu anlatmaktadır. Her şeyin sebebi ise geçmişte yaşanan
olayların lanetidir. Cinlere karşı dinsel ve bilimsel çözümlerin bir arada sunulduğu film, en çok
seyredilen Türk korku filmleri arasındadır.
Fulya Zenginer, Serdal Genç, Oğuzhan Yıldız, Hande Kaptan, Alper Kadayıfçı’nın
rol aldığı El-Cin ise nadir olarak çekilen gençlik korku filmlerimizden biridir. İstanbul Şile’de
bir kız çocuğu bilinmeyen kişiler tarafından tuhaf bir şekilde kaçırılır. Kayıp çocuk olayıyla
hiçbir ilgisi olmayan beş üniversite öğrencisi gündelik yaşamlarına devam ederken, kaçırılan
kızla ilgili aniden doğaüstü olaylar yaşamaya, ürkünç görüntüler görmeye ve kendilerini büyü,
ayin ve benzersiz bir lanetle kuşatılmış olarak bulurlar.
Arkın Aktaç’ın ikinci filmi olan Şeytan-ı Racim’de (2013) Uğur Güneş, Ertunç
Uygun, Mehmet Çevik, Ayşe Tunaboylu başrollerde oynamıştır. İstanbul’da üniversite okuyan
iki ev arkadaşı Emrah ve Salih’in hayatları Salih’in Havas ilmine duyduğu merakla sonsuza
kadar değişir. Cin’ler âleminin ürkütücü varlıklarını kendi emri altına almak isteyen Salih ve
hiçbir şeyin farkında olmayan ev arkadaşı Emrah kendini bir anda korkunç bir döngünün içinde
bulurlar. Bakırcı Mehmet, gençleri bu kara dünyadan kurtarmak için tüm ilmini kullanacaktır.
Ancak karşılarındaki güç Şeytan-ı Racim’dir.
Emre Kaya’nın yönetmenliğini üstlendiği İblisin Oğlu 13. Vahşet (2013) filmi,
gazetecilik bölümünde okuyan son sınıf öğrencilerinin bitirme tezi üzerine odaklanmaktadır.
Bitirme tezlerinde sekiz dağcının esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolduğu olayı ve bu olayın
arkasında yer aldığını düşündükleri, bir dağ evinde tek başına yaşayan Wild’i ele alacaklardır.
Tamamı Ege Bölgesi’nde çekilen ve en çok seyredilen Türk korku filmleri arasında en son
sırada yer alan filmde Fevzi Altunbulak, Burakhan Keyif, Merve Uçar Cangöz, Erkan
Karadeniz başrol oynamıştır.
Hasan Karacadağ Dabbe serisini 2014 yılında da sürdürmüştür. Yılın ve tüm
zamanların en çok izlenen Türk korku filmi olan Dabbe: Zehr-i Cin, gerçek bir olaydan
esinlenerek senaryolaştırılmıştır. 837.161 kişinin izlediği Dabbe: Zehr-i Cin 8.343.974 TL
hasılat yapmıştır. Filmin başrollerini Ümit Bülent Dinçer, Nil Günal Çakıroğlu, Murat Seviş,
Sultan Köroğlu Kılıç ve Ömer Duran paylaşmaktadır. Filmde 30 yıl önce Anadolu'nun ıssız bir
köyünde yaşanmış ve dehşetengiz sırlar barındıran unutulmuş bir vaka, cinler aleminin ürperten
zehirli bir öyküsüyle birleşmektedir. Kocası Ömer'le mutlu bir hayat sürmekte olan Dilek’e
tarihteki en korkunç cin kabilesinin musallat olmasıyla her şey değişir.
Musallat ile kendini kanıtlayan ve özel bir izleyici kitlesi yakalayan Alper Mestçi
üçüncü filmi 2014 yılında vizyona sokmuştur. Kelime anlamı olarak kafirlerin günahlarının
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kaydedildiği defter anlamını taşıyan Siccin filminde, Öznur'un çocukluktan beri sevdiği
teyzesinin oğlu Kudret ile birlikte olabilmek için Kudret’in eşi Nisa’ya büyü yaptırması ve cinin
Nisa’yı ele geçirmesi konu ediliyor. Bu cinin musallat ettiği lanet nedeniyle beş yatsı içinde
Nisa ve onun kanından olan herkes ölecektir. 2009 yılında Üsküdar’da yaşanmış gerçek bir
olaydan uyarlanan filmin başrollerinde Pınar Çağlar Gençtürk, Merve Ateş, Toygun Ateş,
Şeyda Terzioğlu, Koray Şahinbaş rol alıyor.
Özgür Bakar’ın çektiği ilk korku filmi olan Ammar: Cin Tarikatı, “Bazı günahların
bedeli çabuk ödenir” sloganıyla vizyona girdi. Tekinsiz ev korkusu ile cinleri birleştiren
Ammar: Cin Tarikatı’nın konusu şu şöyledir: Feride ve sevgilisi, ev arkadaşı ve arasını yapmayı
düşündüğü arkadaşı Barkın ile hafta sonu bir dağ evine gitmeye karar verirler. Fakat hiç
beklenmediği halde onlara katılan Canan'ın gelişiyle yolculuk gerginleşir. Halil Sezai
Paracıkoğlu, Selim Erdoğan, Burak Sarımola, Turan Özdemir ve Berke Hürcan filmin
başrollerini paylaşıyor.
Ümmü Sıbyan Zifir, Efe Hızır’ın ilk korku filmi ve aynı zamanda ilk yönetmenlik
denemesi. Siccin, Musallat 2 gibi filmlerin kurgusunu yapan Efe Hızır, ilk filminde liselilerin
mezuniyet öncesi son maceralarına odaklanıyor. Gerçek bir olaya dayanan filmde bir grup liseli
mezun olmadan önce okulda alem yapar. Alemin ilerleyen dakikalarında okulda daha önce
intihar etmiş Kevser isimli bir kızın ruhunu çağırmaya karar verirler. Kana susamış Kevser,
geçmişte yaşadıklarının intikamını almak için döner. Halk arasındaki inanca göre “Ümmü
Sıbyan”, hamile kadınların korkulu rüyası olan bir cindir. Kendi bebek sahibi olamadığı için
hamile kadınlara ve bebeklerine musallat olur. Melisa Akman, Berkan Bulut, Rabia Kaya,
Mustafa Kırantepe, Gizem Ayaz’ın başrollerini paylaştığı filmin yapımcı koltuğunda Ev korku
film ile dikkatleri üzerine çeken Caner Özyurtlu ve Şebnem Bozoklu var. Caner Özyurtlu, Okul
filminde de rol almıştı.
Özgür Bakar’ın ikinci korku denemesi olan Azazil: Düğüm, cin-şeytan vakalarına
bilim adamlarının bakış açılarını getiriyor. Doktor ve hocaların karşı karşıya geldiği filmde
bilim ve din arasındaki karşıtlıklar görselleştiriliyor. Sinem, anne ve babası vefat ettikten sonra
ailesinden kalan evde teyzesi ve eniştesi ile yaşamaktadır. Üniversiteden sevgilisi Akın ile
mutlu bir ilişkisi vardır. Bir gün Akın’la arabada giderlerken bir köpeğe çarparak ölümüne yol
açarlar. O günden itibaren Sinem için kabus dolu anlar arka arkaya yaşanır. Filmin oyuncu
kadrosunda genç ve yetenekli oyuncular Cansu Diktaş, Tolga Akman, Nurten İnan ve Zafer
Altun’a yer alıyor.
2014 yılının cinli filmlerinden biri de Özkan Çelik’in ilk defa yönetmenlik
koltuğuna oturduğu Muska’dır. Çapkınlığıyla başına işler açan Celal’in yeni taşındığı
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pansiyonda başına gelenleri anlatan Muska filminde, Kutay Sandıkçı, Petek Kırboğa, Gökcan
Gökmen, Meriç Aral, Cenk Dinçsoy başrol oynuyor.
Volkan Akbaş’ın ilk filmi olan Azem: Cin Karası (2014), 1954 yılında Düzce'de
yaşanmış gerçek bir hikâyeden esinlenerek senaryolaştırılmış. Türkçesi "Savunucu" olarak
bilinen Azem, Arap Yarımadası’nda oldukça yaygın olarak kullanılan eski bir büyü.
Başrollerini Zeki Şen ve Eylül Öztürk paylaştığı filmde aileden miras kalan evlerini görmeye
giden bir çiftin başından geçenler anlatılıyor. Düzce’deki kendilerine miras kalan ev hiçte
düşündükleri gibi değildir. Sıradan bir yapı olarak görünen evin kapısı bir kez dahi
açılmamıştır. Yine de geceyi evde geçirmeye karar verirler. Ancak evin Azem Büyüsü altında
olduğunun ve kötücül bir varlığın kol gezdiğinden habersizdirler.
Türk Korku Sineması’nın nadir örneklerinden biri olan (korku komedi türünde)
Gulyabani (2014), Orçun Benli imzalı. Türk Sineması’nın unutulmaz yapıtları arasına giren
“Süt Kardeşler” filmindeki insan yediği düşünülen canavar Gulyabani, bu sefer korku ile
komedinin iç içe geçtiği fantastik bir filmde başroldedir. Her şey Güneş, Duygu, Aslı ve
Yasemin’in fantastik bir konusu olan bir film senaryosu yazmak için ormandaki bir av evine
gitmesiyle başlar. Ormanın içindeki bu mekânda Gulyabani’yi uyandıran yazarlar hem
Gulyabani ile hem de etraflarını saran sapıklarla mücadele etmek zorundadırlar.
Orçun Benli’nin “Bu Son Olsun” adlı ilk uzun metraj filminden sonra çektiği
Gulyabani’nin başrollerinde Deniz Uğur, Melike Öcalan, Ceyda Ateş, Didem Balçın ve Metin
Üstündağ gibi tanınmış isimler yer alıyor. Orçun Benli aynı zamanda Şükrü Üçpınar ve
Alptekin Öztürk ile birlikte filmin senaryosuna da katkıda bulunmuş.
Yılın son Türk korku filmi ise Tamaya İfrit’tir. Serkant Yaşar Kutlubay’ın
Mühürlü Köşk filminden sonra ikinci korku filmi olan Tamaya İfrit, kampa giden bir grup
gencin yanlışlıkla 9. yüzyılın başlarında bir büyücü tarafından öldürülen Tamaya isimli ifriti
diriltmelerinden sonra yaşananları konu alıyor. Senaristliğini ve yapımcılığını da Serkant Yaşar
Kutlubay’ın üstlendiğin filmin başrollerinde şu isimler var: Su Bilgiç, Derya Aksu, La Milla,
Nicole Guntzman, Aydan Çakır.

11.10. Türk Korku Sineması’na Genel Bir Bakış
2005 yılında büyük bir ivme yakalayan Türk Sineması’nda, 2004 yılının 2 katı
yerli film vizyona girmiş, Türk seyircisi Türk filmlerine yeniden ilgi göstermeye başlamıştır.
2005 yılında çekilen 29 Türk filmini, 11.457.034 kişi izlemiştir. 72.790.020 TL’lik hasılat film
şirketlerinin iştahını kabartmıştır. 2005 yılında en çok izlenen ilk 10 filmden 7’si Türk filmidir.
İlk 6 sırayı da Türk filmleri almıştır.
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Bu yıldan itibaren Türk Sineması’ndaki genel yükselişe paralel Türk Korku
Sineması’nda da bir yükselme olmuştur. 2005 yılı hariç hemen hemen her yıl korku filmi
çekilmiştir.
TABLO 1: Yıllara Göre Türk Filmi ve Türk Korku Filmi Sayıları*
Yıl

Genel

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

29

34

43

51

70

66

75

60

88

110

626

-

5

5

2

2

5

5

4

4

9

41

Toplam

Toplam
Film
Sayısı
Korku
Film
Sayısı
10 yıllık süre içerisinde çekilip vizyona giren toplam Türk filmi sayısı 626’dır. Bu
filmlerin 41’i korku filmidir. Yılda ortalama 4 korku film çekilmiştir. Toplam 8.935.275 kişinin
izlediği 41 korku filmi 61.300.452 TL hasılat yapmıştır.
12 Eylül sonrası en çok seyredilen Türk korku filmi Dabbe: Zehr-i Cin’dir.
837.161 kişinin izlediği film, 8.343.974 TL hasılat elde etmiştir.
İkinci film en çok izlenen Türk korku filmi 802.547 kişi ile Kutsal Damacana 2:
İtmen filmidir. 6.845.747 TL hasılat yapan filmi yine serinin ilk filmi Kutsal Damacana takip
etmiştir. Üçüncü sırada en çok izlenen Türk korku filmi Kutsal Damacana’yı 627.855 kişi
izlemiştir. Film, 4.514.747 TL hasılat yapmıştır.
En çok izlenilen Türk korku filmleri ilk 10 listesinde Hasan Karacadağ’ın beş filmi
(Dabbe, Dabbe: Cin Çarpması, el-CİN, Dabbe: Bir Cin Vakası, Dabbe: Zehr-i Cin) vardır. Diğer
üç filmden Musallat 2 ve Siccin Alper Mestçi’nin, Küçük Kıyamet Taylan Biraderler, Kutsal
Damacana Kamil Aydın, Kutsal Damacana 2: İtmen Korhan Bozkurt’un yönetmenliğinde
çekilmiştir.

* Film sayıları www.boxofficeturkiye.com.tr sitesinin verileri baz alınarak vizyona giren filmler üzerinden
derlenmiştir.
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11.11. Hasan Karacadağ Korkusu
Hasan Karacadağ, günümüz Türk Korku Sineması’nın en popüler isimlerinden
biridir. Karacadağ sinema hayatına 1999 yılında çektiği Hummadruz adlı belgesel film ile
başlamıştır. İstanbul Film Festivali’nde de gösterime giren bu filmden sonra sinema eğitimi için
Japonya’ya giden Karacadağ, kendini doğunun zengin hikâyeleri içinde beslemiştir. Türkiye’ye
döndükten sonra ilk filmi Dabbe ile kendi sinemasının sınırlarını belirlemiş ve iyi bir çıkış
yakaladığı bu filmden sonra 9 korku filmi daha çekmiştir. Türk Korku Sineması’nın önemli
çalışmaları olan bu filmlerden El-Nazar vizyona girmezken yeni tamamladığı Dabbe 6 ve Magi,
2015 yılı içerisinde seyirci ile buluşacak. Hasan Karacadağ'ın yazıp yönettiği Magi, Türkiye'nin
uluslararası pazar için İngilizce çekilen ilk film projesi. Filmde, Michael Madsen ve Stephen
Baldwin'e, ünlü Hollywood starları Lucie Pohl, Brianne Davis ve Dragan Micanovic'in yanı
sıra Kenan Ece ve Meryem Karamehmet de eşlik ediyor. Karacadağ’ın “bir Amerikan filmi gibi
ama tamamen Türk elementleriyle donatılmış, Anadolu topraklarında geçen has Anadolu-Babil
cin hikâyesi" şeklinde tanımladığı Magi, yaklaşık 3 milyon liraya mal olmuş. (Hasan…, 2015)
Karacadağ’ın bir vampir filmi (Vampiria) için çalışmalar yürüttüğü gelen söylentiler
arasındadır.

TABLO 3: Hasan Karacadağ Sineması 1
Vizyon
Tarihi

Film

Sinema İşaretler

Görevler

1999

Hummadruz

Yönetmen

Senaryo

-

-

2006

Dabbe

Yönetmen

Senaryo

Yapımcı

-

2008

Semum

Yönetmen

Senaryo

Yapımcı

-

Yapımcı Şirket

24 Kare
Prodüksiyon
J Plan, Medya
Skala

Yapımcı,
2009

Dabbe 2

Yönetmen

Senaryo

Görüntü

15+, şiddet

J Plan

Yönetmeni

2012

D@bbe: Bir
Cin Vakası

15+, şiddet, olumsuz
Yönetmen

Senaryo

Yapımcı

örnek oluşturabilecek
davranış

J Plan, Fono
Film
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15+, şiddet, olumsuz
2013

el-CİN

Yönetmen

Senaryo

Yapımcı

örnek oluşturabilecek

J Plan

davranış

2013

2014

2014

Dabbe: Cin
Çarpması
el - Nazar275
Dabbe 5:
Zehr-i Cin

18+, şiddet, olumsuz
Yönetmen

Senaryo

-

örnek oluşturabilecek

TAFF, J Plan

davranış
Yönetmen

Senaryo

-

-

TAFF

15+, şiddet, olumsuz
Yönetmen

Senaryo

-

örnek oluşturabilecek
davranış

2015

Magi

Yönetmen

Senaryo

2015

D@b6e

Yönetmen

Senaryo

Yapımcı

-

TAFF
J Plan, TAFF

Karacadağ yönettiği tüm filmlerin senaryolarını da kendi yazmış, Dabbe, Semum,
Dabbe 2, D@bbe: Bir Cin Vakası, el-CİN ve Magi’nin yapımcılıklarını da üstlenmiştir. Yine
çeşitli filmlerinde teknik ekipte yer almış, görüntü yönetmeni ve kurgu görevlerini de
üstlenmiştir.
Dabbe ve el-CİN’nin yapımcılığını tek başına üstlenen Karacadağ’ın yapım şirketi
J Plan, Karacadağ’ın dört filminde de ortak yapımcılar ile çalışmıştır. Karacadağ’ın yapımcı
olarak son dört projesine birlikte imza attığı TAFF, Magi filmlerinin yapımcılığını tek başına
üstlenmiştir.
Karacadağ’ın 4 filmi 15+, 5 filmi şiddet, 4 filmi olumsuz örnek oluşturabilecek
davranışlar içerir ibareleri ile vizyona girmiştir. Filmlerden sadece Dabbe: Cin Çarpması 18 yaş
ve üzeri kitlesi için uygun görülmüştür.
Karacadağ’ın en çok izlenen filmi, 12 Eylül sonrası Türk Korku Sineması’nın da
en çok izlenen filmi olan Dabbe 5: Zehr-i Cin’dir. 248 kopya ile vizyona giren Dabbe 5: Zehri Cin, 22 hafta vizyonda kalmış ve 837.750 kişi tarafından izlenmiştir. Yapımcısına 8.348.744
TL hasılat getirmiştir. Bu rakam ile aynı zamanda en çok hasılat getiren Türk korku filmidir.
275 Çeşitli kaynaklarda önce 29 Kasım 2013 sonra 18 Nisan 2014 şeklinde vizyon tarihleri ve reklamları yapılan
filmin akıbeti meçhuldür. Filmin tam olarak çekilip çekilmediği de muallaktır.
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Warner Bross’un dağıtımını üstlendiği 138 dakikalık filmin başrollerinde Ümit Bülent Dinçer,
Nil Günal Çakıroğlu, Murat Seviş, Sultan Köroğlu Kılıç, Ömer Duran oynamaktadır. Film 15+,
şiddet ve olumsuz örnek oluşturabilecek davranış içerir sınıflandırması ile 12 Eylül 2014
tarihinde seyirci ile buluşmuştur. TAF ve J Plan, filmin ortak yapımcısıdır.
Karacadağ’ın en çok izlenen ikinci filmi 422.747 kişi ile Dabbe: Cin Çarpması, en
çok izlenen üçüncü filmi ise 421.052 kişi el-CİN’dir. En az izlenen filmi ise Dabbe serisinin
ikinci filmi olan Dabbe 2’dir.
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TABLO4: Hasan Karacadağ Sineması 2
Vizyon

Vizyond

Tarihi

Film

Seyirci

Hasılat

Sayısı

(TL)

Dağıtım

Süre

Kopy

a

a

Kaldığı
Hafta

1999

Hummadruz

2006

Dabbe

2008

Semum

2009

Dabbe 2

2012

D@bbe: Bir Cin
Vakası

2013

el-CİN

2013

Dabbe: Cin Çarpması

2014

el - Nazar

2014

Dabbe 5: Zehr-i Cin

2015

Magi

539.38
1
334.16
8

3.308.372

2.248.907

Özen
Film
Warner
B.

56

-

-

100

80

80

116

138

17

85

196

18

264.25

1.982.397.7

Özen

9

5

Film

3.156.156

UIP

110

150

20

3.646.064

UIP

106

168

17

3.751.364

UIP

134

293

15

-

UIP

138

248

22

-

-

-

370.22
1
421.05
2
422.74
7
837.75
0
-

8.348.744
-

Warner
B.
Mars
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Karacadağ’ın vizyona giren toplam 7 filmini 3.189.578 kişi izlemiştir. Bu sayı
2005 sonrası Türk korku filmi seyredenlerinin yaklaşık %35’ini yani 3’te birini kapsamaktadır.
Bu filmler toplam 24.459.607 TL hasılat yapmıştır. Bu hasılatta 2005 sonrası Türk korku
filmlerinin hasılatının yaklaşık %39’nu kapsamaktadır.
Bu rakamlardan görüldüğü üzere Hasan Karacadağ, Türk Korku Sineması’nın en
çok seyredilen ve kazanan yönetmenidir.
Hasan Karacadağ, yönetmenliğin yanı sıra 2005 yılında kurduğu J Plan yapım
şirketi ile de sektörde faaliyet göstermektedir.
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12. BÖLÜM: FANTASTİK FİLMLER
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12.1. FANTASTİK FİLMLERE GİRİŞ*
“Sen gülersen herkes seninle güler ama sen ağlarsan kimse seninle ağlamaz.”
(İhtiyar Delikanlı/2003)

Fransızca bir sözcük olan fantazya sözcüğünden Türkçe’ye giren fantezi sözcüğü
“sınırsız, sonsuz hayal” anlamına gelmektedir (TDK, 2014). Bu sonsuz, sınırsız hayaller diğer
bütün sanat dalları gibi sinemayı da etkilemiştir.
Fantastik filmleri tanımlarken, terimin bilim kurgu, korku, peri masalı ve olanaksız
mekânlara gidilen ve inandırıcı olmayan yaratıklarla karşılaşılan belirli türdeki macera
filmlerini kapsadığını belirten Mayne’e göre; fantastik filmler tam olarak bilmediğimiz
durumlar hakkındadır ve bu nedenle gerçek olarak kabul etmediğimiz filmlerdir. Öte yandan
bilinçdışının dışa vurumu olan tür, uzaklaştırılmak ya da bastırılmak istenenler ile ilişkilidir.
Bunun yanı sıra bu türün, ana akım sinema kapsamında incelenebilecek diğer türler gibi,
toplumsal mitlerin ve egemen ideolojinin göstereni olduğu; heteroseksist söylemi yeniden
ürettiği de belirtilmelidir (2010: 129). Mayne, fantezinin arzu ile ilişkisine değinirken, arzunun,
Lacan’a atıfla hayali olanda –bilinçdışında- mündemiç olduğunu; böylece fantezinin, arzunun
bilince imgeler, öyküler ya da mizansenler yoluyla eklemlenmesi olduğunu belirtir. Sinema için
arzu ile fantezi arasında doğrusal bir ilişkiden ziyade diyalektik ilişkilerden bahseder. Bu
ilişkiler; film endüstrisi, filmi üreten ve perde arasında; perde, kadın kahraman, erkek kahraman
arasında; kahramanlar, izleyici ve perde arasında çeşitlenerek endüstri ve filmi üretenden
ekrana aktarılarak arzunun fanteziye dönüşümünü sağlar (2010: 129-130).
Zizek de Lacancı teoride fantaziyi açıklarken “öznenin (...) kendi arzusunun nesnenedeni ile kurduğu ‘imkansız’ ilişkiye karşılık” geldiğini belirtir (2010: 19). “Özne, öteki’deki
boşluk, deliktir, nesne ise bu boşluğu dolduran atıl içerik; nitekim öznenin bütün ‘varlığı’
boşluğunu dolduran fantazi-nesnesinden ibarettir” (Zizek, 2011: 210). Zizek’e göre (2010: 20)
psikanalizin temelde söylediği arzunun öncenden verili bir şey değil, inşa edilmesi gereken bir
şey olduğudur-öznenin koordinatlarını vermek, nesnesini saptamak, öznenin onun içinde
benimsediği konumu belirlemek tam da fantaziye düşen roldür. Özne anca fantazi yoluyla
arzulayan özne olarak kurulur: Fantazi yoluyla, arzulamayı öğreniriz.
* Bu bölüm Doç. Dr. Gizem Parlayandemir’in “Türk Sineması’nda Fantastik Filmler” ismiyle Yelda Özkoçak’ın
editörlüğünü yaptığı Türlerle Türk Sineması adlı kitabında yayımlanan makaleden derlenmiştir.
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Zizek, arzu ile sinema arasındaki ilişkiye değinirken sinemanın “sapık sanatın ta
kendisi” olduğunu, izleyene “arzuladığı şeyleri” vermek yerine onları “nasıl arzulayacaklarını”
söylediğini belirtir (2006).
Fantazi sinemadan öncesine, kendisinden önceki kuşakların edebi ve sözlü
geleneklerine, mitlerine dayanmaktadır (Sobhack, 2008: 367). Korku filmleri, bilim kurgu
filmleri ve fantastik filmler tür olarak yakın olarak değerlendirilmiş ve bazı filmler için iç içe
geçmiştir. Öte yandan Sobhack’a göre (2008: 365);
Tür, insanların ampirik bilgisiyle saptanan doğal ya da ahlaki sınırları ihlal etmekle
(korku filminde olduğu gibi) ya da bu sınırları önceden varsaymak ve aşmakla (BK’da olduğu
gibi) ilgili olmaktan çok, bunların yerini almakla ilgilenir. Fantastik anlatılar dilemek
eyleminden yola çıkarlar; büyü ve büyüsel olay onun yakıtıdır ve dileğin yerine gelişi hem
geçici sorun hem de mutlu çözümdür.
Fantastik filmler büyük bütçeli filmler (Blockbuster) ya da B filmler şeklinde
üretilmiş olabilirler. Bu durumda ağırlıklı olarak üretildikleri ülkelerin sinema endüstrilerinin
yapıları belirleyici olmaktadır (Scognamillo ve Demirhan, 1999: 7-8).
Blockbuster film fenomeni, yıldız oyuncuların, büyük setlerin, kostümlerin,
teknolojik efektlerin olduğu yüksek bütçeli ve yüksek gişe beklentisi olan filmlerin üretimi ile
ilişkilidir. Bu filmler düşük bütçeli film üreten yapımcıların rekabete giremeyeceği, az sayıda
büyük yapım şirketi tarafından üretilmektedir ve reklam kampanyaları da yüksek bütçelidir. Bu
kampanyaların amacı filmi izleyenlerden oluşan hayali bir cemaat yaratarak, filmi henüz
izlememiş olan potansiyel izleyicilerin de o cemaate dahil olmalarını istemelerini sağlamaktır.
Bu filmlerin gelirlerinin bir kısmı da gişe gelirlerine ek olarak, oyuncak, kukla, oyun gibi ticari
ürünlerden ve/veya dvd, televizyon satışlarından sağlanmaktadır. Öte yandan Blockbuster
terimi belirli bir türü karşılamaz; bu filmler aksiyon, suç, epik, bilim kurgu, savaş filmi gibi
çeşitli türlerde olabilirler (Hayward, 2010: 60-61). Fantastik edebiyat uyarlamaları olan ve
fantastik sinema için de önemli bir yer tutan Yüzüklerin Efendisi ya da Harry Potter serileri bu
filmlere örnek olarak verilebilir.
Fantastik filmler için bir diğer üretim biçimi de B Filmleridir. B Filmleri (B Movie)
çıkış olarak Amerika Birleşik Devletleri’nin 1930’da yaşadığı Büyük Buhran ile ilişkilidir;
izleyicilerin ödedikleri para karşılığında daha fazlasını talep etmesine mukabil, A filmleri (A
Movie) olarak tanımlanan majör filmlerden sonra gösterilmeye başlanan filmlerdir. Daha sonra
rekabetin sürdürülememesi nedeniyle bir biletle iki filmin gösterilmesi uygulamasına son
verilmiş olsa da ucuz ve hızlı üretilen filmlere B filmleri denmeye devam edilmiştir (Hayward,
2010: 64). Tombs da fantastik filmleri B filmleri ile ilişkilendirerek açıklar ve Hollywood
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tarafından üretilen ana akım filmlerle ülke sinemalarına ait fantastik filmler arasındaki temel
farkın, ülke sinemalarına ait fantastik filmlerin daha düşük bütçe ve daha fazla hayal gücü ile
üretilmeleri olduklarını belirtir (2004: 11-12).
Tür incelendiğinde heteroseksist ve erkek egemen bakışın filmler yoluyla yeniden
üretildiği görülmektedir. Bu durum da psikanalitik teoriyle ilişkilendirilerek kadının yokluğu,
ya da semptomatik olarak var olması ile okunabilir (Zizek, 2010:47). Kültür endüstrisi
bağlamında incelendiğinde popüler kültür ögesi olarak fantazyanın “yaşanan dönemde
karşılaşılan yeni-olan ya da beklenmedik olanın yarattığı şokun hafifletilmesini” sağladığı
görülmektedir (Oskay, 1994: 57).

12.1. Dünya Sineması’nda Fantastik Filmler
Dünya sinema tarihinde fantastik filmlerin gelişimi incelendiğinde ilk üretilen
filmin fantastik edebiyat uyarlaması olan Aya Seyahat adlı film olduğu görülmektedir (Pearson,
2008: 35-40). Melies’in 1902 yılında çektiği bu film, Lumiere biraderlerin çektikleri filmlerle
başlayan sinema tarihinde bir kırılmaya neden olmuş; sinema tarihi incelemelerinde filmlerin
türlerinin belgesel ve kurmaca olarak iki temel damara ayrılmasını sağlamıştır (Truffaut’tan
aktaran Sobhack, 2008: 362).
Yüzüklerin Efendisi serisi gibi büyük bütçeli edebiyat uyarlamalarının yanı sıra
çeşitli ülke sinemalarında sosyo-kültürel altyapıları ve teknolojik imkanları dahilinde
kendilerine özgü ve fakat çeşitli bağlamlarda birbirleriyle benzeşen, kesişen fantastik filmler
bulunmaktadır. Örneğin, Dışavurumcu Alman filmleri sayesinde dönemin Alman toplumunun
yaşadığı modernlik krizi sinemaya yansırken kahramanların karşısında kötücül yaratıklar,
canavarlar, makineler vardır (Scognamillo, 2006:15-16). İngiliz fantastik filmleri kötümser ve
karanlık iken, Fransız fantastik filmleri mucizelere dayanmaktadır (Dansel, 1994:494-495).
Daha geniş bir perspektiften ele alındığında Hong Kong’daki karate filmleri, Hindistan’daki
Bollywood filmleri ya da efsane filmleri, Meksika’daki canavar filmleri, Japonya’daki erotik
filmler gibi çeşitli ülkelerin sinemalarında farklı fantastik film türleri olduğu görülmektedir
(Tombs, 2004: 13-253).

12.2. Türk Sineması’nda Fantastik Filmler
Türk Sineması’nda fantastik filmlerin genel olarak uyarlamalardan oluştuğu, bu
durumda da öncelikli olanın film endüstrisinin film üretim ihtiyacını bu filmler aracılığı ile
karşıladığı söylenebilir. Öte yandan bir Türk romanın uyarlaması olan İkibin Yılın Sevgilisi
(Ertem Göreç, 1973) gibi özgün senaryosu olan kimi filmlerin yanı sıra, yabancı filmlerden
uyarlama bazı filmlerde de, Metin Erksan’a ait Şeytan örneğinde olduğu gibi, izleyicinin çoğu
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açısından anlatıya dair kimi yabancı ögelerin yerli öğeler tarafından ikame edildiği
görülmektedir (Scognamillo ve Demirhan: 1999). B filmleri Türk Sineması’nın endüstriyel
yapısının üretim koşullarının gereği olarak ortaya çıkmıştır (Scognamillo ve Demirhan, 1999:
10).
Fantazya’nın masalı, fantastiği, bilimkurgusu, dehşeti, kahramanlarıyla Yeşilçam
sinemasında görünüp bir yer edinmesi, çok dar olanaklarla, çok kısa sürede gerçekleştirilen
yapımlarla kendini ifade etmesi (ifade etmeye çalışması) geniş ve karmaşık bir ekonomik
sürecin doğal süreci olarak kabul edilmelidir. Nitekim 60’lı ve 70’li yıllarda Türk Sineması bazı
furyalara dayanarak (masal furyası, süper kahramanlar furyası, tarihsel kahramanlar furyası,
konumuzun dışında kalan seks ve arabesk furyaları) zaman zaman belini doğrultabildi, bir çeşni
sunarak daha geniş bir seyirci kitlesine ulaşabildi, ‘lümpen’ bir sinema yapmak pahasına da
olsa (Scognamillo ve Demirhan, 1999: 8).
Türk Sineması’nda masallar için Balıkçı Güzeli-Binikinci Gece (Baha Gelenbevi,
1953); bilimkurgu için Görünmeyen Adam (Lütfi Ö. Akad, 1955) ve Uçan Daireler İstanbul’da
(Orhan Elçin, 1995); korku için Drakula İstanbul’da (Mehmet Muhtar, 1953) gibi örneklere
rastlanmaktadır. Öte yandan Türk kovboylar ve süper güçleri olan Süper Kahramanların yanı
sıra güçlerini Türklüklerinden alan ve genellikle Bizans’a karşı savaşan kahraman Türklerin
hikayeleri de fantastik Türk Sineması için önemli bir yer tutmaktadır. Masallar açısından
değerlendirildiğinde, Batı edebiyatından sinemaya geçen Pamuk Prenses gibi uyarlamalar,
Doğu edebiyatının batılı gözlerle yeniden okunduğu Binbir Gece Masalları’ndan, Ali Baba ve
Kırk Haramiler gibi uyarlamalar ve kaynağını Türk halk edebiyatından alan ve farklı
yönetmenler tarafından çekilen Keloğlan filmlerine değinilebilir. 1970’te
Halit
Refiğ
tarafından yazılan ve çekilen Adsız Cengaver filmi çeşitli masal arketiplerini bir arada
kullanmasının yanı sıra sinemaskop olarak çekilen ilk Türk filmi olması hasebiyle de önemlidir.
Yeşilçam’da hızlı başlayan masal furyası hızlı bitmiş, 1993 yılında Zülfü Livaneli tarafından
çekilen Şahmaran filmine değin yaklaşık on yedi yıl masallardan beslenen fantastik filmlere
rastlanmamıştır.
Türk Sineması’nda bilimkurgunun gelişimi açısından değerlendirildiğinde,
Yeşilçam döneminde Türk toplumunun kendi ürettiği teknolojinin sosyolojik etkisiyle
yüzleşmek zorunda kalan bir toplum olmamasından dolayı teknofobik ya da teknofilik
tartışma yürüten filmlere rastlanmadığı düşünülebilir. Öte yandan Star Trek dizisinin sinema
uyarlaması olan Turist Ömer Uzay Yolunda filmi dizinin dünyadaki ilk beyazperde uyarlaması
olması açısından ilgi çekicidir. Uzayda geçen başka bir film olan Aydemir Akbaş’ın oynadığı
Astronot Fehmi filmi (Naki Yurter, 1978) modernizm karşıtı bir bilimkurgu olmaktan ziyade
Aydemir Akbaş’ın o dönem oynadığı erotik komedilerden biri olarak sınıflandırılabilir. E.T.
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(S. Spielberg, 1982) filminin uyarlaması Badi (Zafer Par, 1983) ise teknik açıdan başarısız
uyarlamalardan biri olarak değerlendirilebilir (Scognamillo ve Demirhan, 1999:15-29, 33-59,
69, 103-211).
Kartal Tibet’in 1987 yılında çektiği başrollerinde Fatma Girik ile Kemal Sunal’ın
oynadığı romantik bir güldürü filmi olan Japon İşi filmi ise bir androidin aşık olması gibi kimi
fantastik öğeler barındırmaktadır. Filmi dönemin sanat anlayışına hakim olan arabesk müziğin
altını çizen, sanatın tüketim nesnesi olarak konumlandığı gazino kültürünü fon olarak kullanan,
farklı sınıflardan insanların arasındaki aşkı tartışan bir film olarak okumak imkan dahilindedir.
Öte yandan 1980’lerden itibaren Türk Sineması’nda kadın haklarını tartışan kadın filmlerinin
aksine film için ideal kadın tanımının androide yakınsaması, filmin ideal kadınının her şeyi
becerebilmek, fedakarlık ve itaatkarlık gibi özelliklerinin erkek egemen söylemin ve bakışın
yeniden üretilmesine olanak sağlaması da filmi ilginç kılan unsurlardandır.
Çizgi romanlardan uyarlanan fantastik filmler Zagor, Süpermen, Killing gibi
yabancı kökenli uyarlamalar olabildikleri gibi, Karaoğlan, Malkoçoğlu, Tarkan, Kara Murat
gibi yerli kökenli uyarlamalar olabilmişlerdir. Çeşitli kahramanların bir arada oldukları filmlere
de rastlanmaktadır (Scognamillo, 2010: 354-355, 358-359).
Öte yandan aynı kökenden beslendiği halde farklı anlatılar oluşturan filmler ve
yönetmenlere de rastlanmaktadır. 1970’li yılların önemli televizyon dizilerinden olan Tatlı Cadı
filminden uyarlanan Küçük Cadı (Nejat Saydam) ve Tatlı Cadının Maceraları (Ertem Göreç)
filmlerinin yanı sıra dönemin erotik filmlerinin yıldızı Arzu Okay’ın canlandırdığı ve böylece
cadının arzu nesnesi olarak konumlandığı Tatlı Cadı (Volkan Kayhan) filmleri 1975 yılında
çekilmiştir (Scognamillo ve Demirhan, 1999: 89).
Türk Sineması’ndaki masal uyarlamaları dışındaki fantastik filmler çoğunlukla
içeriklerindeki çıplaklık nedeniyle çocuk filmi olarak değerlendirilememişlerdir (Scognamillo,
2010:355).
B filmlerin yanı sıra sanat filmlerinde de fantastik anlatıya rastlanabilmektedir.
1976 yılında Metin Erksan tarafından Shakespeare’in Hamlet adlı eserinden uyarladığı Hamlet
İntikam Meleği/Kadın Hamlet; Atıf Yılmaz’ın 1986 yılında çektiği Aaah Belinda, 1988 yılında
çektiği Arkadaşım Şeytan, 1997 yılında çektiği Nihavend Mucize filmleri; Yavuz Turgul’un
1992 yılında çektiği Gölge Oyunu filmi gibi filmler psikanalitik çözümlemeyi mümkün
kılmalarının yanı sıra gerçekle kurdukları ilişki bağlamında fantastik ögeler barındıran
filmlerdir (Scognamillo ve Demirhan, 1999: 89-93). Gölge Oyunu filminde hayali olan arzu
nesnesi kadın sağır ve dilsizdir, hikayesi bilinememektedir ve böylece hem karakterler hem de
izleyici açısından inşa edilebilir durumdadır.
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Türk izleyicisinin fantastik sinemayı yeniden keşfinde televizyon ve internet
tabanlı yeni medya önemli bir yer tutmuştur. Özel televizyon yayıncılığı ile birlikte özellikle
gündüz kuşaklarında sıkça gösterilen kimi kült filmlerin yanı sıra, bu filmlere internet üstünden
erişilebilmesi de genç kuşağın bu filmlerden haberdar olmasını sağlamıştır.
Türk Sineması’nda fantastik filmler ile ilgili önemli bir gelişme de 2011 yılından
itibaren düzenlenen Fantasturka Festivali olmuştur. Üçüncüsü 2014 yılında düzenlenen
festivalde, Atını Seven Kovboy (Aram Gülyüz, 1974); Dabbe / Zehr-i Cin (Hasan Karacadağ,
2014); Drakula İstanbul'da (Mehmet Muhtar, 1953); Dünyayı Kurtaran Adam (Çetin İnanç,
1982); Kara Murat Şeyh Gaffar’a Karşı (Ernst Hofbauer, Natuk Baytan, 1976); Ölümün NefesiLa Mano Che Nutre La Morte (Sergio Garrone, 1974); Sihirbazlar Kralı Mandrake Killing'in
Peşinde (Oksal Pekmezoğlu, 1967); Tarkan Altın Madalyon (Mehmet Aslan, 1972); Vahşi Kan
(Çetin İnanç, 1983); Yılmayan Şeytan (Yılmaz Atadeniz, 1972); Zagor- Kara Bela (Nisan
Hançer, 1971); Şeytan- The Turkish Excorcist (Metin Erksan,1973) filmleri gösterilmiştir (Sol,
2014).
Eski filmlerin yeni izleyici tarafından ilgiyle karşılanmasının dışında önemli bir
başka gelişme de 2000’li yıllardan sonra eski filmlerin uyarlamaları ya da devam filmlerinin
çekilmesidir. 2006 yılında Tayfun Güneyer tarafından çekilen Keloğlan Kara Prense Karşı ve
Kartal Tibet tarafından çekilen Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu; 2013 yılında Kudret Sabancı
tarafından çekilen Karaoğlan filmleri bu bağlamda değerlendirilebilir. 2013 yılında Ulaş Cihan
Şimşek ve Cengiz Deveci tarafından çekilen bir başka fantastik film olan Hititya Madalyonun
Sırrı filmi de yüksek teknoloji ve bütçe ile üretilebilen son dönem Türk filmlerinden biridir.
Öte yandan Turist Ömer karakteri ile benzerlikler taşıyan Arif’in maceralarının anlatıldığı Gora
(Ömer Faruk Sorak, 2004) ve Arog (Ali Taner Baltacı ve Cem Yılmaz, 2008) filmleri de Türk
Sineması’nın teknolojik düzeyinin gelişimine dair fikir vericidir.
Bu çalışma kapsamında seçilen iki örnek film üstünden Yeşilçam dönemi için Türk
Sineması’nda fantastik filmlerin uyarlamasına dair farklılıklar hakkında fikir yürütülebilir.
Türk Sineması’nın belki de en kötü filmi olarak tanımlanabilecek Dünyayı
Kurtaran Adam adlı filmin en önemli yanı, filmde dünyaca ünlü Star Wars filminden alınan
sahnelerin kullanılmasıdır. Türk edebiyatının ve sinemasının önemli sorunlarından biri olan
özgün eser üretememek ve başkasına ait bir işi ya da fikri kendine aitmiş gibi sunmaktan
çekinmemek bu filmin pastiş yapısı sayesinde izleyeni kızdırmaktan çok güldürmektedir.
Öyle ki dönemin yüksek teknolojisi ile çekilmiş bu orijinal sahnelere eklemlenen, bu film için
çekilen sahnelerdeki özensizlik ve acemilik sinemanın ekonomik dar boğazı, teknik altyapı
sorunları gibi kimi sınırlılıklarla izleyenin hoşgörüsü ile görmezden gelinebilecek düzeyi
geçmiştir. Film biçim olarak fantastik olmaktan ziyade kitsch olmaya yaklaşmıştır.
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Film söylem olarak incelendiğinde ise fantazi unsurlarını barındırmaktadır. Filmde
erkekliğe yapılan vurgunun ve zorlu koşullarda dahi yapılan kadınlarla ilgili esprilerin yanı sıra
dikkat çekici bir başka husus da esas kızın, Lacancı bakışla erkeğin bir semptomu olarak
okunmasının imkan dahilinde olmasıdır. Bu filmdeki esas kız gerektiğinde gülümsemekte,
gerektiğinde öpülmekte, gerektiğinde kurtarılmaktadır, ama asla konuşamamaktadır. Bu filmde
kadın erkeğin “öteki”si olarak konumlanmıştır. Erkek de “oradan kendimize bakarak,
kendimizi olmak istediğimiz gibi gördüğümüz konum” olan Büyük Öteki’dir (Zizek, 2011:
250). Bu söylenenlere ek olarak filmde yine eklektik olan Türk-İslam söylemi vurgusu 1982
yılının sosyo-politik konjonktürü ile ilişkili okunabilir.
Uzay yolculuğu ile ilgili bir başka film olan Turist Ömer Uzay Yolunda filminin
ilgi çekici yönü filmin kendi absürtlüğünün farkında olması, hatta bu absürtlükten
beslenmesidir. Filmin anlatısı bir seri kahraman olan Turist Ömer karakterinin muzipliğinin
bilim kurgu türü ile çarpışmasından beslenmektedir. Filmdeki diğer bütün karakterler Uzay
Yolu dizisinin karakterlerinin orijinal halinin yeniden canlandırılmasıyla kurulmuşlardır.
Böylece film uyarlama olduğunu saklamamakta, hatta bu uyarlamanın karakter açısından
uyumsuzluğuyla hareket etmektedir. Filmin temel çatışması bir bilim adamının karısının
ölümünü kabullenememesinden kaynaklanmaktadır.
Film söylem olarak teknolojik olarak daha az gelişmiş bir topluma ait bir birey
olan Turist Ömer’in pratik zekası ve mizah duygusuyla teknolojik olarak gelişmiş bir topluma
ait bireylerin çözemediği sorunları çözmesi, mantık ve rasyonellikle dalga geçmesi, hatta
sonunda başta çok kızdırdığı “Komputer” ile arkadaş olabilmesi, Ömer’in filmdeki sorunların
çözümü sonucu elde ettiği ödül olarak istemediği bir evliliği yapmaktan kurtulması gibi çeşitli
noktalarıyla postmodern bir okumaya açıktır.

12.3. Sonuç ve Tartışma
Bu çalışmada Türk Sineması’nda fantastik filmler tartışılmıştır. Bu tartışmayı
yürütebilmek için fantazi kavramı ve fantazinin arzu ve öteki ile ilişkisine değinilmiştir.
Fantastik filmlerin ülke sinemalarının kendine özgü anlatım özelliklerinden beslenmesinin yanı
sıra, bahsedilen filmlerin büyük bütçeli ya da düşük bütçeli üretilmeleri de ülke sinemalarının
koşulları ile ilişkili olduğu göz önünde tutulmalıdır.
Ana akım sinemada genel olarak Blockbuster olarak tanımlanan büyük bütçeli
filmlerin aksine Türk Sineması’nda fantastik filmler çoğunlukla bu filmlere öyküsel olarak
öykünen ve fakat teknik ve ekonomik nedenlerle filmlerin fason bir kopyasına dönüşen
filmlerdir. Bununla birlikte çalışmada incelenen iki kült film açısından değerlendirildiğinde
Dünyayı Kurtaran Adam filminde Dünyayı -ve kadını- Kurtaran Erkek kahramanın fantazi
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açısından özdeşleşilebilecek Büyük Öteki olduğu; Turist Ömer Uzay Yolunda filminin de
rasyonalite ile dalga geçen özgün bir söylem üretebildiği görülmektedir.
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13. BÖLÜM: TARİHİ FİLMLER
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13.1. Tarih Türk Sineması’nda Baş Rol Oynar*
Sinema hayatın içinden birçok konuyu, birçok alanı beyazperdeye taşımıştır.
Bilimden sanata, ekonomiden tarıma pek çok alanda filmler çekilmiştir. Çünkü sinema
“insanı”, insan ile ilişkide olan her şeyi anlatır. Bunun nedeni insanın kendini ifade etme
kaygısıdır. Bu yüzden insan var oluşundan bugüne yaşadıklarını, hikâyesini, hikâyelerini
anlatma peşinde koşmuştur. Mağara resimleri, yazıtlar, heykeller, motifler, semboller hep bu
hikâye anlatma peşinde koşan insanın geleceğe bıraktığı izlerdir.
Şüphesiz sinemanın en çok ele aldığı, beslendiği alanlardan biri de tarihtir. Genel
anlamıyla insanın geçirdiği süreçler bütününü ifade eden tarih, sinema için zengin, eşi
bulunmaz bir fırsattır. “Nisyan” kökünden yani “unutmak” kelimesinden türemiş insanın
hafızasını taze tutan tarih, hikâyeleri, olayları, efsaneleri, hurafeleri ve rivayetleri ile birçok
hazır, bilindik, kanıtlanmış senaryoyu insanın hizmetine sunar. Sinema türleri içerisinde tarihi
filmler** olarak adlandırılan bu tür, Türk Dil Kurumu Yayınları tarafından yayımlanan Sinema
ve Televizyon Terimleri Sözlüğü’nde şu şekilde tanımlanmaktadır:
“Tarihsel film, tarihsel bir olayı konu alan, bu olayın geçtiği çağı, çevreyi, kişileri,
yansıtan film türü. Tarihsel gerçeği doğruya en yakın biçimde yansıtmayı, bu gerçeği nesnel bir tutumla
vermeyi amaçlayan film.” (Özön, 1981: 290)

Bu makalede, sinema-tarih ilişkisi Türk Sineması bağlamında ele alınmış; Türk
Sineması’nda bir tür olarak tarihi filmler üzerinde durulmuştur. Makalede öncelikle tarih
kavramının tanımından yola çıkılarak sinema tarih ilişkisi irdelenmiş, Türk Sineması’nda
tarihin oynadığı rol siyasal ve sosyal gelişmelere paralel şekilde örnek filmler verilerek
incelenmiştir.

13.2. Önce Tarih
Türk Dil Kurumu Genel Türkçe Sözlüğü’nde tarih üç anlamda verilmektedir. Bir
olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz; bir konuyu geçmişi ve gelişimi inceleyen anlatı
olarak ifade edilen tarih geniş anlamıyla şöyle tanımlanmaktadır: “Toplumları, milletleri,
kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar

* Bu bölüm Dr. Öğr. Üyesi Mesut Aytekin’in aynı isimle Yelda Özkoçak’ın editörlüğünü yaptığı Türlerle Türk
Sineması adlı kitabında yayımlanan makaleden derlenmiştir.
** Tarihi Film/tarihsel film kavramı, İngilizce’de Historical Film, Fransızca Film Historique, Almanca Historischer
Film veya Historien Film olarak ifade edilmektedir.
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arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her
milletin kurduğu medeniyeti inceleyen bilim.”
Tahirü’l Mevlevi, Hazret-i Peygamber ve Zamanı adlı eserinde tarihi şu şekilde
tanımlar: “Masalların bir de gerçekleri, yani gelmiş geçmiş kimseleri, ölmüş yitmiş şeyleri
bildirenleri vardır. Öylelerine tarih derler.” (Mevlevi, 2014: 6) Mehmet Niyazi’nin ifadesiyle
tarih, devletin biyografisidir. (Sönmezışık, 2011: 6) Nevzat Kösoğlu’na (2002: 177) göre ise
tarih bir milletin hayatıdır.
Tarih bir milletin hafızası, varlığının kanıtı, nereden gelip nereye gittiğinin
göstergesidir. Milletin kimliğini keşfinde tarihin önemi büyüktür.
“Her ulusun, kurucu ataları; ulusun çağlara yayılan sürekliliğini sağlayan bir
tarihi; milli değerleri şahsında somutlaştıran kahramanları; bir dili; kültürel ve tarihi
abideleri; anı mekanları; tipik bir manzarası; bir folklor ve de giysisi; damak zevki; sembolik
hayvanlar gibi pitoresk ortaklıkları vardır.” (Thiesse, 2010: 153–154)
Tarih, nereden geldik?, biz kimiz?, geçmişte neler yaptık? sorularına cevap verir.
“…den geldik” cevabı, kökenin ne, kim sorusuna verilen en doyurucu cevaplardan biridir.
Millet, ancak hafızasıyla dününü, bugününü, yarınını bir bütün olarak ele alır ve değerlendirir.
“Tarih de milletlerin hafızasıdır ve milletler ona sahip oldukça yaşama gücünü
ellerinde bulundururlar. İnsanların ruhî sağlığı nasıl ahenkli şekilde birbirini takip eden
hatıralara bağlıysa, cemiyetlerin de sıhhati; âdet ve ananelerinin dengeli bir şekilde devamına
bağlıdır.” (Niyazi, 2007: 58)
Beşir Ayvazoğlu da aynı noktaya vurgu yaparak tarihi hafızanın ve sürekliliğin
önemine işaret eder. Hafızanın parçalanmışlığı milleti yabancı tesirlere açık hale getirmektedir.
“Tarihinin sürekliliğini kaybeden bir millet her şeyini kaybetmeye mahkûmdur.
Hafızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi, geçmiş ile hatıralar ile ve benliğini terkip
eden bütün varlık unsurları ile ilgisi kesilmiştir. Yabancı tesir ve müdahalelere, yabancı
vesayete hazır ve muhtaç bir hâlde, evvela bağımsızlığını, sonra da bütün millî şahsiyetini ve
varlığını kaybeder [....] Her nesil bir evvelkini tercüme yoluyla veya tercüman vasıtasıyla
anlamak zorunda kalınca, dilinin zaman içindeki vahdetini kaybeden milletlerin tarihteki
meş’um sonları bizim de akıbetimiz olacaktır.” (Ayvazoğlu, 2011: 223–224)
“Bir toplumda yaşayan insanların zihinlerindeki tarihi perspektiflerin ortak bir
alanı vardır.” (Özakpınar, 2007: 24) Bu ortak alanın genişliği insanlar arasındaki bağları da
kuvvetlendirir. Yaşanmışlık, aynı acıları ve mutlulukları paylaşma, yakınlaşmayı sağladığı gibi
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kader birlikteliği noktasında duygusal bağlanmayı da beraberinde getirir. Tarihi yorumlayarak
gizli kalmış semboller ve olaylar yardımıyla milli kimliği yeniden inşa etmek veya kayıp
değerleri ortaya çıkarmak mümkündür. Tarih ile karmaşık ve belirsiz geçmiş bir düzene oturur.
Karanlıkta kalan noktalar aydınlanır. Bireyler arasındaki bağlar kuvvetlendirilir. Sanki herkese
bir kimlik, bir nüfus cüzdanı verilmiştir. Bu kimlik sayesinde halk her gittiği yerde kendini
tanıtabilecek, “kim” olduğunu izah edebilecektir.
Osman Turan’ın belirttiği gibi tarih yazılıp bir kültür ve şuur kaynağı olmadıkça,
toprak altında kalan kıymetli madenler gibi, hiç bir mânâ ifade etmez. (Kösoğlu, 2009: 97)
Dolayısıyla tarihi şuuru oluşturmak, devamlılığını sağlamak ve onu işlemek milletin varlığının
devamı için çok önemlidir. Devlet, milli bir kültür inşası için tüm olanakları kullanır. Milletin
çıkarları için gerekirse tarih yeniden “icat” edilir. “Tarih keşfedilen bir âlem olmaktan ziyade,
adeta yaratılan bir âlemdir.” (Niyazi, 2005: 162) Devletin tarih yazımı ile çok ciddi biçimde
ilgilenmesi ve eğitim süreçlerinde, anaokulundan yükseköğretime kadar, resmi tarihi okutması
hep bu yüzdendir. Toplumu birleştirici geçmiş için “istenilen tarihi yazan” aydınlara ihtiyaç
vardır.
“Tarihleriyle övünç duyabilecek toplulukların, tarihleri kıt veya şüphe götürür
olanlar üzerinde rekabetçi bir üstünlükleri vardır. Bu ikinci durumda entellektüelleri çifte bir
görev beklemektedir; mensuplarını anlı şanlı bir geçmişe sahip oldukları konusunda ikna etmek
için yeterince geniş bir toplumsal tarih keşfetmek ve geçmişin meziyetlerine kuşkuyla bakan
hariçtekileri bu geçmişin meziyetleri konusunda ikna edebilmek için (tarihi} yeterince
belgelendirmek zorundadırlar.” (Smith, 2009: 251)
Sağlam ve diri bir milli bilinç için tarihin araştırılarak kökenlerin bulunması
gerekmektedir. Tarihte saklı atalar, değerler, sanat eserleri, başarılar gün yüzüne çıkarılmalıdır.
Varlığın meşruiyeti, kimliğin yerine oturması için bu şarttır. Tarih ile birlikte arkeoloji ve
antropoloji üzerinde önemle durulur. Müzeler, nadir eserler kütüphaneleri, el yazmaları, eski
kıyafetler ve araç-gereçler büyük ilgi görür.
Bireysel hafızalar gibi milletler de tarihte yaşadıkları kötü olayları pek hatırlamak
istemezler. Bunun için kendi tarihlerinde unuttukları bu boşlukları daha güzel olaylarla ya da
geçişi sağlayacak küçük olaylar ile doldururlar. O dönemdeki küçük başarıları büyütürler. Bu
yaklaşıma Renan’ın şu sözü çok uygun düşer: “Tarihi yanlış yazmak bir millet olmanın
parçasıdır.” (Hobsbawm, 2000: 27) Objektif tarihten sıyrılan milliyetçiler, tarihe romantik
gözlüklerle bakarlar, tarihsel anlatı içinde hangi olayların yer alacağına olayın romantik
boyutunu değerlendirerek karar verirler. (Örs, 2008: 321)
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Tarih sadece geçmişi değil geleceği de ilgilendirir. Tarihten çıkarılacak dersler
geleceğin şekillenmesine yardım eder. Aynı zamanda milletlerin siyasi politikalarını
belirlemesinde de büyük rol oynar. Atsız’ın da dediği gibi mâzide tarihî hakikat olan şeyler,
âtide de tarihî hakikat olabilir. (Atsız, 2011: 16) Bu yüzden tarih, bir şuur ve güveni verecek
biçimde yazılmalı ve okutulmalıdır. (Kösoğlu, 2009: 85)

13.3. Sinemanın Tarih İle Teşriki Mesaisi
Sinema, 1895’teki ilk gösteriminden bugüne tarihe not düşerek, tarih not ederek,
tarih ile her dönemde sıkı bir ilişki içinde olmuştur. Anı ölümsüzleştiren fotoğraftan sonra
hareketi daha doğru bir ifadeyle yaşamı ölümsüzleştirmeye çalışan sinema, ilk dönemlerinde
hayatın içinde var olarak yaşamı olduğu gibi kayıt altına almıştır. Bir belge niteliğindeki
çekimler aynı zamanda tarihi bir vesikadır. Lumiere kardeşlerin seyirlik eğlence için dünyanın
dört bir tarafına gönderdiği kameramanların (Promio, Mesguich, Doublier…) getirdiği renkli
görüntüler, Avrupalıların gönlünü hoş edip meraklarını giderirken bilgilerini de artırmıştır.
Lumiere’lerin kameramanlarından biri olan Promio’da 1896 yılı yazında İstanbul’a gelerek
Haliç’in Panoraması, Boğaziçi Kıyılarının Panoraması, Türk Topçusu, Türk Piyadesinin Geçit
Töreni gibi filmler çeker. (Yağmur ve Kılınç, 2014) Şehir şehir gezdirilerek insanlara
buluşturulan bu egzotik ve ilginç görüntülerin yanında döneme damgasını vurmuş tarihi olaylar
da izleyiciler ile buluşmuştur.
Sinema, insanlık için önemli dönüm noktalarını, güzel olduğu kadar birçok acı
olayı da barındıran tarihi de sık sık ele almış, bir senaryo dahilinde işlemiştir. Bunun farklı
sebepleri vardır. Öncelikle tarih, sinema için bütünlüklü bir anlatı yapısına sahiptir. Giriş,
gelişme ve sonucu vardır. Çizgileri bellidir, olaylar dizgisi neden-sonuç ilişkisi ile birbirine
bağlı olduğu gibi karakterleri de hali hazırda mevcuttur. Yine dönemlerin yapıları, mekânları,
kılık kıyafetleri işlenmeye hazır olarak beklemektedir. Özellikle de önemli kişiliklerin
karakterleri, ruh halleri ve yetiştikleri ortamlar tarihçiler tarafından detaylı bir şekilde
anlatılmıştır. Sinema için bu zenginlik, malzemenin hazır olması sinemanın anlatı diliyle
örtüşmesi, tarihin ele alınmasını bir anlamda mecbur kılmaktadır. Geriye sadece yönetmenin,
var olan tarihi hikâyeyi sinemasal özellikler kullanılarak görsel dile aktarılması kalmaktadır.
Yine tarih, ele aldığı konuların farklı anlatımları, bakış açıları ve rivayetleri ile
sinemaya alternatif öyküler oluşturma imkânı sunar. Senaryonun ihtiyaç duyduğu akışkanlık,
çeşitlilik, dramatik veya epik kurgu, tarih içinde tüm özellikleri ile yer almaktadır. Aşk, macera,
aksiyon, korku, komedi tarihin içindeki pek çok olayda fazlasıyla vardır. Afili sözler, duyguları
ön plana çıkaracak, sürükleyici olaylar, merak uyandıracak notlar, gizemler, tutkular, hırslar,
kıskançlıklar, öfkeler, kavgalar, farklı ruh halleri, tarihin satır aralarında işlenmeyi
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beklemektedir. Halihazırda parmak ısırtacak çatışmalar, aklı bir karış havada bırakacak
düğümler, soluksuz heyecanlar vardır. Hal böyle olunca sinema, tarihten her dönemde
fazlasıyla yararlanmaya, onu ele almaya çalışır. Bunu yaparken de farklı metotlar izler. Bu
metotları rahmetli hocamız, sinema yazarı ve eleştirmeni Rekin Teksoy’un sinema-edebiyat
ilişkisinde uyarlamalar için kullandığı sınıflandırmadan yararlanarak şu şekilde sıralamak
mümkündür:
Tarihi Gerçekler: Bu tür filmlerde tarihi olaylar anlatıldığı şekliyle görsel dile
dökülür. Sinemasal zaman içinde aynı olay, aynı karakterler ile isim ve yer değişiklikleri
yapmadan dönemin kostümleri ve mekânı içinde yeniden yaşanıyormuşçasına ele alınır. Amaç
tarihin içindeki olayı canlandırmak, birebir aktarmak, tarihin mesajını hedef kitleye taşımaktır.
Özellikle tarihe damgasını vurmuş önemli olaylar bu şekilde filme alınır. Tarihi kişilikleri ele
alan biyografik filmlerin çoğu bu türde filmlerdir.
Tarihi Uyarlamalar: Tarihin hafızalarımıza kazıdığı olayların etkileyiciliği
günümüz şartlarında ya da hayal edilen, tasarlanan bir dünyada ana çerçevesi ile yeniden çekilir.
İsimler, mekânlar değiştirilebilir ancak olay örgüsü aynıdır. Amaç tarihin o çarpıcı, etkileyici,
akılda kalıcı ya da ders verici durumunun avantajından faydalanarak aynı duyguyu beyazperde
de yaşatmaktır. Bu tür filmlerde ek karakterler, mekanlar olaya dahil olabilmekte, sinemasal
anlatıma daha uyumlu hale getirmek ve heyecanı arttırmak için ek sahneler yazılabilmektedir.
Tarihi Esinlenmeler: Beğenilen veya önem verilen bir tarihi olaydan yola
çıkılarak çekilen filmlerdir. Tarihi olaylar filmin çıkış noktasına esin kaynağı olur. Film o tarihi
olaydan güç alarak yeni bir görsel hikâye inşa eder. Bu esinlenme kimi zaman açık şekilde belli
edilirken kimi zaman arka planda saklı kalır. Saklı kalan tarihi olay alt metinde gizli olarak
işlenir. Bazen dikkatli bir film okuması neticesinde bu alt metni ortaya çıkarmak, bu şifreyi
çözmek mümkündür. Yönetmenin izleyicileri ile özel olarak konuştuğu, bu tür göndermelerde
bulunduğu filmler, sinemanın nasıl zengin bir anlatım gücüne sahip olduğunun da bir
göstergesidir.
Tarihi Fonlar: Filmin esas hikâyesinin başka olduğu, tarihi dönemlerin sadece
fon olarak zenginlik kattığı filmler bu türe girmektedir. Film genelinde o döneme vurgu
yapıldığı gibi filmin sadece belli bir yerinde de olayların geçtiği dönem ifade edilebilmektedir.
Yönetmenin ya da senaristin filme renk katmak ve dikkat çekmek için kullandığı bir yöntemdir.
Bazen de değinilmekten sakınılan dönemlere bir şekilde gönderme yapmak için bu yol tercih
edilmektedir. Özellikle sansür ve baskının yoğun olduğu süreçlerde bir kaçış yolu ya da tarihi
olayın etkisinden faydalanmak için ticari bir manevra olarak tarihi fonlar kullanılmaktadır.
Yeşilçam’ın Kurtuluş Savaşı’nı kullandığı aşk filmleri gibi. (Domaniç Yolcusu-Unutulan
Sır/Şakir Sırmalı-1946)
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13.4. Sinema, Tarih ve Milliyetçilik
Tarihin derinliklerinden tarihçilerin, sosyologların, edebiyatçıların çıkardıkları
efsaneler, hikâyeler, sinemanın elinde tekrar işlenerek anlaşılması daha kolay, daha büyük
kitlelere ulaşabilen, yönlendirmeye açık metinler haline gelmişlerdir.
Sinemaya işlenebilecek iyi, zengin ve alternatifli malzeme veren tarih, bazı
yönetmenlerin, kurumların ve iktidarların güç kazanma, kendi ideolojilerini yayma yolunda
kullandıkları en iyi argümanlardan, sanat araçlarındandır. Bu yüzden yönetmenler, geniş zaman
dilimine yayılmış tarihi olaylardan kendi ideolojilerine uygun olanları beyazperdeye taşırlar.
İktidarlar ise ellerindeki güç ile bu tür filmlerin yapımına destek olur, bu tür filmleri teşvik eder.
Böylece iktidardakiler kendi meşruiyetlerini sağlarlar ve geleceklerini garanti altına alma
yolunda önemli bir adım atmış olurlar.
“Her yerde, her dönemde, her savaşta ve siyasi buhranda sinema egemen güçler
tarafından, iktidarlar tarafından kullanıldı (bu konuda tek istisna Türkiye oldu). Olayları izlemekle
yetinmedi, bazen olayların zeminini hazırladı, kopan kimi olayların meşruluğunu savundu, ikna edici,
yönlendirici oldu. Televizyonun ortaya çıkışına kadar sinema, bütün çarpıcı etkinliği ve görsel çekiciliği
ile dünyayı yönetenlerin yanında rahatlıkla, kolay bir şekilde dünyayı yönetti, ama gerektiğinde ya da
buna inandığında karşı koymayı da çok iyi bildi.” (Scognamillo, 1997: 183)

Bu süreçte tarihi filmler, kamuoyunun iknasında ve istenilen ideoloji ve düşünce
doğrultusunda taraf olunmasında önemli rol oynarlar. Yedidal’ın da (2009: 99) belirttiği gibi
ulusal hafızaya seslenen kültür ürünleri içerisinde görsel olanın algılanışındaki kolaylık,
sinemanın ulusal kimliğin şekillenmesi ve korunmasında hep bir adım önde olmasını
sağlamıştır.
Tarihi filmler, kamuoyunda gelecekteki projelere onay verecek alt yapının
oluşmasında ve istenilen gerçekliğin yeniden üretilmesinde de etkindirler. Çünkü sinema,
Karakaya’nın da (2004: 69) ifade ettiği gibi egemen kültürlerin en çok iştahını kabartan kitlesel
iletişim aracı olarak kültürün en hızlı ve kalıcı taşıyıcısıdır.
Bu güçlü sanat, görselliğin toptan sunumundaki farkındalıkla ideolojik kaygılar
doğrultusunda birçok kere sanatın ötesinde siyasal amaçlar için kullanılmıştır.
“Sinema bütün diğer araçlar gibi, ideolojik amaçlarla da kullanılabilir. Nitekim
pratikte, egemen ideoloji sinemayı kendi ideolojisini yaymak için kullanmaktadır (özellikle de
gösteri sinemasını). Öte yandan, alıcı her ne kadar ideolojik bir araç değilse de, sinema (daha
doğrusu her film) bir ideoloji iletme aracıdır.” (Yılmaz, 2008: 79)
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Vedat Bilgin’e (2007: 55) göre milliyetçiliğin romantizmini besleyen şey tarih ve
dindir. Özellikle milliyetçi ideolojiler, sinema ve tarihin bir araya geldiği tarihi filmlerden
sıklıkla yararlanırlar.
“Milleti övmek ya da anmak arzusundaki milliyetçiler, zanaatların yanı sıra,
resim, heykel, mimari, müzik, opera, bale ve sinema gibi sanatsal araç ve ortamların sunduğu
dramatik olanakların cezbine kapılırlar. Bu aracı ortamlar eliyle, milletin görüşünü, sesini,
bütün somut birliği içinde ve ‘arkeolojik’ andırımı yoluyla, doğrudan ya da hatırlamak suretiyle
‘yeniden inşa’ etme olanağı bulurlar.” (Smith, 2009: 147–148)
Milliyetçiler, milleti daha aktif hale getirmek için tarihi kullanırlar. Milliyetçilerin
özlem duyduğu geçmiş efsanevîdir. (Smith, 2001: 34) Geçmişlerinde övünülecek bir olay,
kahramanlık yoksa bile “icat” edilmelidir. Bu yüzden Akkaş’ın (2006–07: 116) milleti millet
yapan unsurlar olarak sıraladığı ulusların kuruluş hikâyeleri, efsaneler, destanlar yönetmenler
için bulunmaz malzemelerdir.
Giddens’ın belirli bir topluluğun sembollerle beslenen ortak bağlılık duygusu
olarak tanımladığı milliyetçilik, yeniden inşa sürecinde kendi çizdiği çerçevenin dışına
çıkılmasına izin vermez. (Niyazi, 2005: 137) Sinemayı, ideolojisine uygun olarak kullanır.
“Sanat yapıtları aracılığıyla kendini yenileyen milliyetçilik ideolojisini, millet kavramının ve
ruhunun sözde yaratımıyla ‘biz’den olmayan ‘ötekiler’in dışlanarak yok edilmesini amaçlar.”
(Yüksel ve Sancak, 2009: 97) Bu süreçte tarihi filmler etkin olarak rol oynar. Toplumun
milliyetçilik etrafında bir araya gelmesi için ortak düşmanlar seçilir ya da geçmişteki düşmanlar
yeniden hedef gösterilir. Toplum, gelecek ve sahip olunan tüm değerler önemli bir tehlike
altındadır. Çözüm benlikten vazgeçerek bir araya gelmek aynı çatı altında mücadele etmektir.
Farklılıkların törpülendiği tek bayrak, tek millet ve tek vatan çizgisindeki bu kurtuluş reçetesi
duygusal bağlarla geçmiş referanslarla süslenir. Maziden alınan güç ile gelecek yeniden inşa
edilir. Bu yüzden tarihi filmler de sık sık toplumun huzur, refah ve birlikte yaşadığı altın günlere
göndermeler yapılır. O dönemler işlenir. O günlerin bir daha geleceği, gelmemesi için hiçbir
sebebin olmadığı, sadece inanmanın ve “feda” etmenin (bu bazen aile, bazen arkadaş, bazen
mal-mülk, bazen makam-mevki, bazen de kişinin kendisi olur) gerekliliği üzerinde durulur.
Toplumun geçmişte köklerini bularak her daim umutlarını taze tutması sağlanır. Toplumu bir
arada tutan gelenekler yeniden inşa edilir; bu geleneklerin toplumun bilincine yerleşmesi
sağlanır; özellikle ortak hatıralar aktive edilir.
“Tarihselcilik ve propaganda kombinasyonu milliyetçiliği besler. Milliyetçilik
kötü niyetli bazı ideologların uydurması değil, daha ziyade enformasyon ağının dayandığı
ikincil simgelerin otomatik olarak üretilmesidir, ikincil simgeler artık birincil
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enformasyonlarla yalnızca çok belirsiz bir ilişki içindedirler. Onları milliyetçi bir zarla kaplar,
sonunda ilk formlarının görünmez olmasına neden olurlar.” (Roger, 2008: 47)
Bu filmler, toplumun görsel bir hafızasının oluşmasını sağlarlar. Hafıza, milli
kimliği oluşturan en önemli etmenlerden biridir.
“Hafıza olmadan bir kimliğin yaratılması mümkün olmayacaktır, dolayısıyla arzu
edilen bir ulusal kimlik yaratmak için öncesinde ulusal bir hafıza yaratmak gerekir. Toplumsal
hafıza bu anlamda yeterli değildir, çünkü toplumsal hafıza o toplumda yaşayan bireylerin
kişisel geçmişi ve tarihinin tüm boyutlarıyla ve tüm renkleriyle bir arada olabilmesi ile
şekillenir. (Yedidal, 2009: 100)
Objektif tarihten sıyrılan milliyetçiler, tarihe romantik gözlüklerle bakarlar,
tarihsel anlatı içinde hangi olayların yer alacağına olayın romantik boyutunu değerlendirerek
karar verirler. (Örs, 2008: 321) Böylece bireysel hafızalarda olduğu gibi millet hafızasında da
kötü olaylar pek hatırlanmaz, unutulur. Unutulan boşluklar daha güzel olaylar ya da geçişi
sağlayacak başka başarılar ile doldurulur. Küçük zaferler büyütülür, mutlu anlar çoğaltılır.
Renan’ın da belirttiği gibi “Tarihi yanlış yazmak bir millet olmanın parçasıdır.” (Hobsbawm,
2000: 27)

13.5. Türk Sineması’nda Tarih
Türk Sineması’nda tarih her dönem başat öğelerden biri olmuştur. Tarihi belge
filmlerden kurmacalara ideoloji eksenli gelişen Türk Sineması, tarihi filmleri de bu yönde
kullanmıştır. Türk Sineması’nın ilk filmi olarak kabul edilen Ayestefanos Abidesi’nin Yıkılışı
bunun bir göstergesidir. Osmanlı-Rus Savaşı’nın bir zafer işareti olarak Osmanlı’nın kalbine
saplanan bu anıt, 1914 yılında yıkılmıştır. Anıt’ın yıkılışını kamuoyuna etkin bir şekilde
sunmak için yıkımın kayda alınması öngörülmüştür. Bu kaydın ise bir Türk tarafından alınması
elzemdir. Enver Paşa’nın Alman Ordu Sinema Kolu’ndan etkilenerek kurdurduğu Merkez Ordu
Sinema Dairesi’nde (MOSD) görevli Fuat Uzkınay’a, kısa bir sürede öğretilen kamera
kullanımı neticesinde filmin çekildiği rivayet edilir. (Aytekin, 2012: 216) Yıllar geçmesine
rağmen filmin varlığı hakkında kesin bir kanıt yoktur. Ancak ağız birliği etmişçesine Osmanlı
vatandaşı Manaki Kardeşlerin, Osmanlı topraklarında çektikleri filmler görmezden gelinerek
Ayestefanos Abidesi’nin Yıkılışı filmi Türk Sineması’nın ilk Türk filmi ve başlangıcı olarak
kabul edilir. Türk Sineması ve Türk Sinema tarihi ile ilgili kitaplarda ve makalelerde bu bilgiler
geçer, bu tarih Türk Sineması’nın başlangıcı olarak kabul edilir. 2014 yılı da bu yüzden Türk
Sineması’nın 100. yılı olarak kabul edilmiş, kamu ve özel kuruluşlar, üniversiteler tarafından
birçok etkinlik yapılmıştır.
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Bu milliyetçi başlangıç Türk Sineması’nda tarihi filmlerin izleyeceği bir yol
haritası şeklinde kabul görmüştür. Resmi ideolojinin etkisi altında iktidarı elinde bulunduran
erkler, hep bu yol haritasını kullanmışlardır. Türk Sineması’nda baskın şekilde resmi ideoloji
ile birlikte, Türk-İslam Sentezi’ni savunan, İslami zemine göndermede bulunan; popüler
milliyetçi bir tarz ile ticari maksatlı; Türk milliyetçiliğine göndermeler içeren ve ötekilerin
tarihi şeklinde tarif edilebilecek tarihi filmler çekilmiştir. Ötekilerin tarihi ile kast edilen filmler
ise genel kabullerin ve resmi ideolojinin çizdiği şablon dışında Kürt, Ermeni, Rum ve diğer
milletlerin Anadolu topraklarındaki hikayesine değinen ve onların yaşadıklarını konu alan
filmler ile baskın resmi ideoloji, Türk-İslam Sentezi, Türk milliyetçiliği ve popüler
milliyetçiliğin konuları dışında onlara karşı argüman üreten, kendi “gerçekliklerini” ele alan
filmlerdir. Daha çok sol düşüncedeki sinemacılar, bu tür filmleri çekmişlerdir.
Farklı amaçlar için çekilen tarihi filmler, Türk Sineması’nda genel olarak ilgiyle
takip edilmiştir.

13.6. Propaganda Filmleri
Türk Sineması’nda tarihi filmler olarak Manaki kardeşlerin filmlerinden sonra
propaganda amaçlı MOSD tarafından çekilen belge filmleri göstermek mümkündür. MOSD’un
tüzüğünde görevleri beş ana başlık altında toplanmıştır:
1) Cephelerde savaşan birliklerin harekâtıyla ilgili filmleri,
2) Önemli olaylarla ilgili filmleri,
3) Askeri fabrikaların çalışmalarıyla ilgili filmleri,
4) Müttefik ülkelerden gelen yeni silahların kullanılışıyla ilgili filmleri,
5) Manevralarla ilgili filmleri çekmek ve göstermektir. (Scognamillo, 2010: 71)

Bu amaçlar doğrultusunda MOSD ilk defa belge ve haber filmleri çekmiştir. I.
Dünya Savaşı, Çanakkale Savaşı, ziyaretler, mitingler vb. siyasi ve sosyal olaylar ile ilgili bu
belge ve haber filmleri Askeri Müze’nin bir bölümünde bulunan MOSD merkezinde
gösterilmiştir. MOSD, yerli ve yabancı film arşivleri de yapmış, kurmaca film çalışmalarında
da bulunmuştur. (Odabaş, 2006: 207)
Dairenin başında bulunan Romanya uyruklu Weinberg, Romanya ile savaşa
girilmesi nedeniyle görevinden uzaklaştırılınca yerine yardımcısı Fuat Uzkınay tayin edilmiştir.
(Özgüç, 1990: 26) MOSD yoğun çalışmış halkı coşturacak, milliyetçi duyguları ön plana
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çıkartacak filmler çekmiş, tarihi olayları belgeleyerek tarihe ışık tutmuştur. MOSD’un çektiği
en önemli filmler şunlardır: “Anafartalar Muharebesinde İtilaf Ordularının Püskürtülmesi
(Uzkınay, Ağustos 1915), Harbiye Nazırının Kıta Teftişi ve Batum Manzarası (Uzkınay,
Aralık 1915), Çanakkale Muharebeleri (Uzkınay, Ocak 1916), Von Der Goltz Paşa’nın Cenaze
Merasimi (Uzkınay, Nisan 1916), General Townshend (Uzkınay, Mayıs 1916), General
Townshend ve Hintli Üsera (Mayıs 1916), Esir İngiliz Generali (Mayıs 1916), Alman
İmparatorunun Dersaadete Gelişi (Uzkınay, Ekim 1917), Padişah Altıncı Mehmet Reşat’ın
Kayzer Wilhelm II’yi karşılaması, Alman İmparatorunun Çanakkale’yi Ziyareti (Uzkınay,
Ekim 1917), Abdulhamit’in Cenaze Merasimi (Şubat, 1918), Sultan Reşat’ın Cenaze Merasimi
(Temmuz 1918)…” (Odabaş, 2006: 207)
Bu dönemde çekilen filmler tarihi vesika hüviyetinde olup dönemin anlaşılması
noktasında çok büyük önem taşımaktadır. Fuat Uzkınay’ın İzmir’in Zaferi, diğer adıyla da
İstiklal, Cezmi Ar’ın çektiği dört yüz metrelik İşgal Ordularının İstanbul’u Terki ve İzmir’in
İşgali gibi belgeseller ve yüzlerce kısa film, Atatürk’ün ifadesiyle “Bugünleri görmeyen nesiller
için büyük değeri olan belgelerdir.” (Aksöz, 2008: 42) Bu çekimlerde Uzkınay’ın büyük payı
vardır. Kamerasıyla çeşitli cepheleri ve ülke içinde birçok yeri gezen Uzkınay, bir devrin
kapanışını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşunu tüm gerçekliğiyle kayıt altına alır.
Uzkınay, işgal ile birlikte ordudan sinema cihazlarını devralan “Malûlîn-i Guzat-ı
Askeriye Muavenet Cemiyeti”ni (Malül Gaziler Yardımlaşma Cemiyeti) ikna ederek önemli
belge filmlere imza atar. İzmir İşgalini Protesto Mitingi (18 Mayıs 1919), Fatih Mitingi (19
Mayıs 1919) ve Sultanahmet Mitingi (23 Mayıs 1919) bu önemli yapımlardandır. (Coşkun, 2009:
19)
Ülkenin kurtuluşu için sinemadan etkin şekilde faydalanmayı amaçlayan
Cumhuriyet’in kurucu kadrosu ülkemizin ilk özel film şirketi olan Kemal Film (1922) ile de
pek çok çalışmaya imza atar. Kemal Film, ordu ile birlikte hareket edip pek çok haber filmi
yapar; Atatürk’ü takip eder, görüntüler.
“Kemal Film 47 adet haber filmi yaptı. Sinema yazarı Erman Şener’in de
vurguladığı gibi, bunların en önemlisi Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın İzmit Cephes’ini Teftişi
adlı filmdir. Bu filmi, Fuat Uzkınay’ın yerine Kemal Film’de kameramanlık yapan Cezmi Ar
çekmiştir. Kemal Film’in yaptığı başka bir çalışma da Fuat Uzkınay’ın çektiği Zafer Yollarında
adlı filmdir.” (Odabaş, 2006: 208)
Cumhuriyet’in kurucuları ülkenin gelişimi ve eskiden kopuşu için büyük çaba sarf
etmekte laik, modern, yüzü batıya dönük bir inşa sürecinde yeni Türkiye’nin yeni insanlarını
yetiştirmektedirler. Bu yetiştirme sürecinde sinemaya etkin bir rol yüklenmiştir.
202

“Türkiye’nin yöneticilerinin ve Kurtuluş Savaşı önderlerinin sinemayı çok mühim
bir propaganda aracı olarak gördüğü bir gerçektir. Siyasal iktidara göre ‘Sinema birinci
propaganda aracıdır… Matbuattan sonra en mühim propaganda unsurudur”. (Aksöz, 2008:
38)
Cumhuriyet’in 10. yılı için Rus sinemacılar Sergey Yutçeviç ve Lev Oscarich
Arnstam’a, Ankara Türkiye’nin Kalbidir belgeseli yaptırılır. Atatürk Türkiye’sinin ve Türk
devriminin simgesi olarak gördükleri Ankara’yı, Ankara’nın bu devrim içindeki yerini anlatan
film, 1934 yılında gösterime girer. (Özön, 1995: 233) Başbakan İsmet İnönü’nün Türk-Sovyet
dostluğunu öven konuşması ve Atatürk’ün yaptığı ünlü onuncu yıl konuşmasının en güzel
kaydıyla kesintisiz olarak filmde yer alır.
1934 yılında ikinci bir Sovyet sinemacısı bayan Esther Shup, Türkiye’ye gelerek
“Türk İnkılâbında Terakki Hamleleri” adıyla ikinci bir belgesel film çeker. Çok partili hayata
geçiş dönemine kadar bu tür propaganda içerikli belgesel ve haber filmleri çektirilmiştir.
“Türkiye’nin tanıtımına ilişkin belgesel nitelikli propaganda filmleri 1930’lu ve
1940’lı yıllarda sınırlı da olsa üretilmiştir. Atatürk’ün Adana seyahati, eski ve yeni Ankara,
Cumhuriyet’in on birinci yıl dönümü, akarsulardan enerji elde edilmesi, şehirlerden nasıl
yararlanılacağı gibi içeriklerle yüklü filmlerin sadece otuzlu yıllarda değil, İkinci Dünya Savaşı
süresince de değişik ortamda halka seyrettirildiğini bilmekteyiz.” (Öztürk, 2005: 54)

13.7. Milli Mücadele Beyazperdede
Türk Sineması’nda en çok çekilen tarihi filmler Kurtuluş Savaşı ile ilgili olan, milli
mücadeleyi ve o dönemde yaşanan olayları anlatan filmlerdir. Bu filmlerde Kurtuluş Savaşı
genel olarak işlenirken, bir bölgedeki kahramanlıklar, milli mücadeleye katkısı olan kişiler de
ele alınmıştır. Bu sarsıcı ve duygusal dönemin gücünden yararlanarak dönemin güçlü
atmosferini fon olarak kullanan filmler de mevcuttur.
Bir milletin varlıkla-yokluk arasındaki mücadelesidir Kurtuluş Savaşı. Esaretten
özgürlüğe, yaşama savaşının verildiği, prangaların kırıldığı, ölümün manaya kavuştuğu bir
vatan müdafaasının destansı hikâyesidir. Kurtuluş Savaşı’nı konu alan filmler de bu destansı
öyküyü anlatmaya çalışır. Kurtuluş Savaşı, sinema için zengin konu çeşitliliğine, dramatik ve
sinematografik öykülere sahiptir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucuları yeni ülkenin kendi dinamikleri ile ayakta
kalabilmesi için eski ile bağlarını koparmaya çalışarak yeni bir tarih yazımına giriştiler. Bu
tarihte Osmanlı’nın silik bir yeri olduğu gibi Kurtuluş Savaşı yeni bir başlangıç, yeni bir doğuş
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idi. Eskiyle mücadele bu dönemi işleyen romanlara, şiirlere, hikâyelere ve nihayetinde
sinemaya da yansıdı.
Özön, Cumhuriyet yöneticilerinin sinemaya olan yakınlıklarının nedenlerini şu
cümleler ile özetler: “Eskimiş, yıkılmaya yüz tutmuş bir imparatorluktan yepyeni bir düzene
geçen, bunu kökleştirmek için birbiri ardından her alanda devrimlere hazırlanan genç
Cumhuriyet için sinemadan daha uygun bir yığınsal iletişim aracı bulunamazdı.” (Özön, 1995:
54)
“Kemalistlere göre Türk Sineması’nın görevi, farklı Türk kimliklerini yansıtmak
değil ideal ve tek bir Türk ulusu tasavvur etmektir.” (İri, 2011: 15) Özellikle Cumhuriyet’in
kuruluşundan sonraki 15-20 yıl içinde çekilen filmlerde Cumhuriyet yanlıları bir yandan dış
mihraklar ile savaşırken bir yandan da işgal kuvvetleri ile birlik olup onlara yardım eden
padişah yanlıları ile (Osmanlılar ile) mücadele etmiştir. Bir Millet Uyanıyor, Ankara Postası,
Kara Kalpaklılar, Esir İstanbul, Vurun Kahpeye, Beklenen Bomba, Kahramanlar bu filmlerin
önde gelenleridir. Resmi bir ideoloji haline getirilen bu yaklaşım Kurtuluş Savaşı ile ilgili
birçok filme yansımıştır. Başka bir ifadeyle Kurtuluş Savaşı (diğer türlerde çekilen filmler için
de geçerli olacak şekilde), resmi ideoloji doğrultusunda özellikle çok partili geçiş sürecine
kadar Kemalist bir düşünce yapısı ile ele alınmıştır. Bir yanda vatanı işgal kuvvetlerine teslim
etmeye kararlı, onların yanında yer alan padişah yanlıları, diğer tarafta milliyetperver, laik,
Atatürk sevdalıları. Bu süreci Ayşe Şasa “Resmi Türkiye’nin Sineması” olarak
adlandırmaktadır. (Şasa, 2003: 133)
Türk milletine yeni bir kimlik inşasında önemli rol oynayan bu filmler, devrimlerin
benimsetilmesinde ve kamuoyunun resmi ideoloji etrafında kenetlenmesinde etkin rol oynadı.
Ulusal hafıza, sıfırlanarak yeni bir tarih yazımının önü açıldı. Ulusal hafıza Sancar’ın
tanımlamasıyla, topluma yukarıdan dayatılan, büyük ölçüde homojen ve değişmez/ebedi olması
hedeflenen bir kurguyu ifade eder. Bu kurguda tarihsel olaylara tek açıdan bakılır, farklı
anlama/anlamlandırma biçimlerine tahammül edilmez. (Yedidal, 2009: 100)
Türk Sineması’nın ilk konulu Kurtuluş Savaşı filmi, Ateşten Gömlek, 1923 yılında
çekildi. Film, Halide Edip Adıvar’ın yaşadıklarını, gördüklerini kaleme aldığı, aynı zamanda
ilk Kurtuluş Savaşı romanı da olan Ateşten Gömlek adlı romandan aynı isimle uyarlanmıştır.
Kemal Film’in yapımcılığında gerçekleştirilen filmin yönetmenliğini ve senaristliğini yapan
Muhsin Ertuğrul aynı zamanda başrolünü de oynamıştır. Görüntü yönetmenliğini Cezmi Ar’ın
üstlendiği filmin diğer rollerini Neyyire Neyir, Bedia Muvahhit, Behzat Butak, Emin Beliğ
Belli, Vasfi Rıza Zobu, Refik Kemal Arduman, Ali Rıza, Hakkı Necip Ağrıman, Mme.
Artinova ve Panayota paylaşmıştır. (Scognamillo, 2010: 47) Film, Kurtuluş Savaşı’nda
başından yaralanan Yedek Subay Peyami’nin Ankara’da yazdığı anılarından oluşmaktadır.
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Ateşten Gömlek’in bir diğer özelliği de Türk Sineması’nda ilk defa Müslüman
Türk kadın oyuncuların rol aldığı film olmasıdır. Atatürk, böyle bir filmin çekilmesinin önemini
şu sözler ile belirtir:
“Kurtuluş Savaşı Türk ulusunun destanıdır. Büyük zaferin ardından kurulan
cumhuriyet Türkiye’sinin destanı, sinema yoluyla yeni kuşaklara anlatılmalıdır. Bir tarih,
edebiyatta ve sinemada belgelenmelidir.” (Aksöz, 2008: 42)
Tarık Dursun K, Muhsin Ertuğrul’un yaşamını konu alan Bağışla Onları yapıtında
bu konuyla ilgili olarak Atatürk ve Halide Edip Adıvar arasında geçen şu olayı nakleder:
“Gazi, bir gün Halide Edip Hanımı çağırtmış Çankaya’ya. Ona demiş ki; İstiklal
Harbi bitmiştir. Her harp başlar biter. Ama önemli olan, bir harbin yaralarını mümkün olduğu
kadar çabuk sarmak ve hayatı normal akışına sevk etmektir. Bunun için kitlelerin heyecanını
ayakta tutmak mecburidir. Yine bunun için romanlar, hikâyeler, piyesler yazılmalı, filmler
çevrilmelidir. Senin o ‘Ateşten Gömlek’ romanın var. İşte onun filmi yapılmalı. Halkımız neler
çektiğini hiç unutmamalı, hep bilmeli ki, bugünün kıymetini takdir etmeli. Ateşten Gömlek
filminde mutlaka Türk kadınları rol almalı ve oynamalı.” (Evren, 2011: 12; Özgüç, 1990: 33,
34)
Türk Sineması’nın ikinci Kurtuluş Savaşı filmi yokluk içinde çekilen Ankara
Postası’dır. Film, Türk filmine ve coşkuya hasret Türk halkı tarafından ilgiyle karşılanır, gişe
rekorları kırar. (Özgüç, 2005: 84)
İnkılâpların bütün hızıyla sürdüğü, Türkiye’nin büyük değişim geçirdiği yıllarda
Cumhuriyet yönetimi ile sıkı ilişkiler içinde olan Muhsin Ertuğrul, 1932 yılında üçüncü
Kurtuluş Savaşı filmi olan Bir Millet Uyanıyor’u çeker.
1950 sonrası resmi ideolojinin dışına çıkılarak halk ile barışık bir şekilde dini
değerlerin yer aldığı, Osmanlı’nın kötülenmediği, birlik ve beraberliğin altının çizildiği
Kurtuluş Savaşı filmleri beyazperdedeki yerini alır. Bu tür filmler Türk-İslam Sentezi
düşüncesine yakın filmlerdir.
1954 yılında Kemalist milliyetçiliği ön plana çıkartırken Osmanlı’yı kötüleyen
filmlerden biri daha vizyona girer. Yönetmenliğini ve senaristliğini Hayri Esen’in yaptığı
Ruhlar Mucizesi/İstiklal Harbi, Atatürkçü Yüzbaşı Süha’nın vatan haini padişahçılarla
mücadelesini anlatmaktadır. Ziya Şakir’in bir eserinden uyarlanan film “Milli Türk Filmi”
sloganıyla takdim edilir. Ruhlar Mucizesi/İstiklal Harbi, açılış jeneriğinin ardından Atatürk ve
Mehmetçik heykeli görüntüsü üzerine gelen şu ithaf yazısı ile başlar: “Bu film harp
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meydanlarında canlarını seve seve feda eden kahraman Mehmetçiklerin aziz ruhlarına feda
edilmiştir.”
Özellikle halkı bir araya getirip yekvücut düşünmelerini ve hareket etmelerini
amaçlayan Kurtuluş Savaşı filmleri iç propaganda ürünleri olarak sinemasal özelliklerden
yoksun büyük bütçeli, ordu destekli prodüksiyonlar şeklinde kendini göstermiştir. Bu filmlerde
düşman dışta değil içte gösterilmiştir. Padişah yanlısı dinciler (Bir Millet Uyanıyor’un Molla
Said’i, Vurun Kahpeye’nin Hacı Fettah’ı, Kubilay’ın Mehmet Derviş’i gibi) Cumhuriyet
düşmanı olarak milleti arkadan vurmuşlardır.
Bol bol Türk filminin çekildiği 1951–1960 yılları arasında Kurtuluş Savaşı’nı konu
alan veya arka plan olarak kullanan tam yirmi beş film çekilir. Dönemin son iki yılında 19581960’ta Memduh Ün’ün Ateşten Damla’sı başta olmak üzere dört, 1961’de bir, 1962’de iki,
1964’de üç, 1965’de iki ve 1966’da ise yedi Kurtuluş Savaşı filmi vizyona girer. (Aksöz, 2008:
44) Dönemin popüler milliyetçi rüzgârını Kemalist milliyetçilik kokan Kurtuluş Savaşı filmleri
oluşturur.

13.8. Çanakkale Geçilmez
Milletin bölünmez bütünlüğünü, mücadeleci yönünü ortaya koyan, birlik ve
beraberliğin önemini vurgulayan ve yaşanılan çetin badirelerin nasıl atlatıldığını anlatan
Çanakkale konulu filmler, sinemamızda işlenen bir diğer önemli tarihi filmlerdir. Milliyetçi
duygulara hitap eden bu filmler, toplumun genelini etkilemiştir.
Bir duruş, bir uyanış, bir ölüm kalım-savaşı olan Çanakkale, boynu bükük bir
milletin dirilişinin hikâyesidir. Kurtuluş Savaşı gibi içinde binlerce özel, dramatik ve
sinematografik hikâye barındırmaktadır. Hem resmi ideoloji hem Türk-İslam Sentezi, hem
popüler milliyetçi düşünceye sahip kitleler, Çanakkale Savaşları filmlerinin çekilmesini
desteklemiştir.
Çanakkale ile ilgili çekilen ilk filmler, savaş esnasında propaganda ve
bilgilendirme amaçlı çekilen belge filmlerdir. 1915–1916 yıllarında MOSD bünyesinde görev
yapan Muallim Necati Bey ve Alman sinemacıların çektiği Çanakkale Savaşı filmleri
İstanbul’da sinemalarda gösterilir. Prof. Dr. Haluk Oral’ın Atlas Tarih dergisine gönderdiği ve
Nisan 2012 tarihli sayıda yayımlanan afişlere göre farklı sinemalarda oynayan bu filmler
savaşın seyri ile ilgili bilgiler verirken halkın moralini de yüksek tutmayı amaçlamaktadır.
“Çanakkale’de 3. Kolordu Kumandanı Esat Paşa’nın kurmay başkanı Fahrettin
Bey (Altay) de İstanbul’a döndükten sonra 10 Ekim 1915 tarihinde Esat Paşa’ya yazdığı
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mektupta bu bilgiyi veriyor: “Bu gece sinemaya gitmiş idim, bizim karargâhta (Çanakkale’de)
Alman şeritleri seyrettim; efendimizi ve kendimi ve diğer rüfekayı gördüm. Pek güzel çıkmıştır.
Merhum Haydar Bey’i de top başında gördüm. Sinema ne iyi şey; ölüleri diriltiyor.”
(Çanakkale…, 2012: 10)
Türk milliyetçileri ile Türk İslam Sentezi’ni savunanların aksine resmi ideoloji,
Çanakkale Savaşları’ndan dini soyutlayarak fedakârlık duygusunu ön plana çıkartır. Vatan
uğruna verilen canı/mücadeleyi ziyade dünyevi bir şekilde sadece “var olma mücadelesi” olarak
sunar. Kitaplarda yazılan ve halk arasında anlatılagelen söylencelerin aksine duasız, namazsız
sahnelere, dini ritüellerin, göndermelerin yer almadığı sahneler, diyaloglar eşlik eder. Ruhani
ve esrarengiz olaylar, barındırdıkları tüm sinemasal unsurlara rağmen filmlerde yer almaz.
Yıl 1964’ü gösterdiğinde Türk Sineması belki de ilk süper prodüksiyonu ile
karşılaşır. Ordunun tam destek verdiği Çanakkale Arslanları, Turgut Demirağ ve Nusret Eraslan
yönetmenliğinde gevacolor olarak çekilir. İlk renkli kurtuluş filmi olan Çanakkale
Arslanları’nda hava, deniz ve kara kuvvetlerinden binlerce asker figüran olarak rol alır. Orduya
bağlı bir kuruluş olan Foto-Film Merkezi’nin başında yer alan Nusret Eraslan savaş sahnelerini
başarıyla yönetir. (Aksöz, 2008: 45, 46) Askeri helikopterlerden panoramik, uzak ve geniş plan
savaş sahneleri çekilir. Gerçekçi savaş sahneleri ile dikkat çeken film, sonraki Kurtuluş Savaşı
filmlerine de pek çok görüntü desteği sağlayacaktır. O zamana kadar çekilen Kurtuluş Savaşı
filmlerinin en pahalısıdır. Tanju Gürsu, Hulusi Kentmen, Muzaffer Tema, Atıf Kaptan, Ajda
Pekkan gibi ünlü oyuncuların rol aldığı kalabalık oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken film, Fahri
Celal Göktulga‘nın eserinden Turgut Demirağ ve Nusret Eraslan tarafından uyarlanmıştır.
Filmin en önemli özelliklerinden birisi de Atatürk’ün siluetiyle filmde yer almasıdır. (Özgüç,
2005: 93) Scognamillo filmin üstün yapım nitelikleri taşımasına rağmen yalın bir
resimlendirmenin ötesine geçemediğini belirtir. (Scognamillo, 2010: 275)

13.9. Kore Savaşı’nın Türk Sineması’na Yansıması
Türk Sineması’nın Türk tarihinden yer verdiği kahramanlık öykülerinden biri de
Kore yıllarıdır. 1950 yılında Türkiye’nin dünya üzerindeki etkisini arttıracak bir olay yaşanır.
Türkiye NATO yolunda önemli bir adım atarak BM’nin çağrısı ile Kore’ye yaklaşık 5000 asker
gönderir. Bu milli olay sinemada da kendine yer bulur. Milliyetçiliği ön plana çıkaran ve milli
duygulara seslenen Kore filmleri peş peşe gelir: Kore’de Türk Kahramanları (Seyfi Havaeri,
1951), Kore Gazileri (Seyfi Havaeri, 1951), Kore’den Geliyorum (Nurullah Tilgen, 1951)
Kore’de Türk Süngüsü (Vedat Örfi Bengü, 1951), Ege Kahramanları (Nuri Akıncı, 1951),
Mehmetçik Kore’de (Kenan Erginsoy, 1951), Dokunulmaz Bu Aslana (Vedat Örfi Bengü,
1952).
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Sinemacılar yabancı bir ülke atmosferini canlandırmakta güçlük yaşayınca
yeniden Kurtuluş Savaşı filmleri çekmeye başlarlar. (Özön, 1995: 168) Genel olarak 1950-1960
yılları arasında Türk Sineması’nda çekilen Kore filmleri, sonraki yıllarda yerini Kıbrıs
filmlerine bırakır.

13.10. Kıbrıs Fedaileri
Türk Sineması’nda, milliyetçi duygularla ele alınan tarihi konulardan bir diğeride
Kıbrıs olayları ve Kıbrıs Barış Harekatı’dır. Yavru vatan olarak ifade edilen Kıbrıs 1960’lardan
başlayarak siyasi konjonktüre göre Türk Sineması’nda ele alınmıştır. Kıbrıs için verilen
mücadele, kahramanlıklar ayrıntılı olarak özellikle resmi ideolojinin çizdiği çerçeve içinde
işlenir. Popüler milliyetçiliği destekleyen bu filmler, 1970’in ikinci yarısında, Kıbrıs Harekâtı
sonrası büyük sükse yapmıştır. Kıbrıs filmleri, Osman F. Seden’in eski silah arkadaşlarının
yıllar sonra buluşmaları gibi silahşörvari bir klişeyi beyazperdeye taşıyan 1977 yapımı “Silah
Arkadaşları” ile hızını keser. 1980’nin ikinci yarısından itibaren günümüze kadar da Kıbrıs
olaylarını ve Barış Harekatını konu alan film çekilmemiştir.
Kıbrıs üzerine yapılan ilk film yönetmenliğini ve senaristliğini Nişan Hançer’in
üstlendiği Vatan Uğruna/Kıbrıs’ın Belası Kızıl EOKA’dır. Sezer Sezin, Sadri Alışık, Kenan
Artun, Hulusi Kentmen, Kenan Pars, Nuri Genç, Kemal Edige ve Niyazi Vanlı’nın başrollerini
paylaştığı doksan dakikalık film, Kıbrıs’ta yaşanan dramı ve vahşeti gözler önüne sermektedir.
Araya giren Kurtuluş Savaşı filmlerine rağmen Kıbrıs konusu milliyetçi damar
açısından 1960’lı yıllarda daha cazip ve yeni bir konudur. “Kıbrıs’ı tümüyle konu alan ya da
öykü içinde yarı temaları oluşturan projelerin çekimi, 1968 yılına dek sürer.” (Özgüç, 2005:
182)
Tunç Başaran Amerikalı yönetmen John Sturges’in The Magnificent Seven (Yedi
Silahşörler) adlı western filmini Kıbrıs’a uyarlayarak On Korkusuz Adam’ı (1964) çeker.
Osman F. Seden, Severek Ölenler (Kartalların Öcü-1965) filminde Kıbrıs’ta
savaşan gönüllü mücahitlerin kahramanlık öykülerini aşk ilişkileriyle iç içe anlatır. Kıbrıs’ın
kaderi gizli bir görev için buluşan üç arkadaşın elindedir: Üsteğmen Kemal, Üsteğmen Samim
ve Başçavuş Kadir.
Severek Ölenler’den sonra 1965 yılında Ural Ozon’un yönetmenliğini yaptığı
Kıbrıs Volkanı (1965) gösterime girer. 1966 yılında Nejat Saydam’ın Cüneyt Arkın’lı, Hülya
Koçyiğit’li, Ajda Pekkan’lı, Kıbrıs olayları sırasında geçen bir macerayı konu alan “Dişi
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Düşman” filmini, Aram Gülyüz’ün Erdoğan Tünaş’ın senaryosunu filme aktardığı Tamer
Yiğit’li, Selda Alkor’lu, Süleyman Turan’lı “Fırtına Beşler”i izler.
Aynı yıl iki Kıbrıs filmi daha çekilir. İlk film Kıbrıs’a gönderilen savaş pilotunun
hikâyesinin anlatıldığı Göklerdeki Sevgili’dir. Başrollerini Cüneyt Arkın ve Selda Alkor’un
paylaştığı film Mervyn Leroy’un Waterloo Köprüsü’nden uyarlanmıştır. İkinci film Adnan
Saner’in yönetmen koltuğuna oturduğu Rouben Mamoulian’in Zorro’sunun Kıbrıslı
mücahitlerden biri olarak seyirciyi selamladığı Severek Döğüşenler’dir. (Aksöz, 2008: 30)
Seri üretimlere devam eden Yeşilçam, 1968 yılında Kale Film’in yapımcılığında
Nejat Okçugil’in yönetmenliğinde Kıbrıs konulu iki film daha üretir: “Fedai Komandolar” ve
“Komandolar Geliyor.”
1974 yılında Kıbrıs filmleri kaldığı yerden yoluna devam eder.
“Kıbrıs konulu filmlerin tırmanışa geçişiyle ikinci bir dönem başlar. Dönemi ve
gündemi yaratan asıl olgu ise, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 1974’teki Kıbrıs Barış Harekâtı’dır.
1974 yılının asıl ilginç olayı ise Ayhan Işık, Türkân Şoray, Hülya Koçyigit, Kadir İnanır, Ekrem
Bora, Hakan Balamir, Filiz Akın, Murat Soydan, Meral Orhonsay gibi Yeşilçam ünlülerinin
Kıbrıs’ta savaşmak için gönüllü olarak başvurmalarıdır. Barış Harekâtı ile ilgili tank ve jet
uçaklarının geçişi, Yılmaz Güney’in Arkadaş filmindeki bazı sahnelerde görülür.” (Özgüç,
2005: 183)
Kıbrıs filmlerine örnek olarak şu filmleri de gösterebiliriz: Kartal Yuvası (Natuk
Baytan, 1974), Kıbrıs Fedaileri (Müjdat Saylav, 1975), Önce Vatan (Duygu Sağıroğlu, 1975),
Şehitler (Çetin İnanç, 1974), Türk Aslanları (Kayahan Arıkan, 1974), Sayılı Kabadayılar
(Remzi Jöntürk, 1974), Zindan (Remzi Cöntürk, 1974), Sezercik Küçük Mücahit (Ertem Göreç,
1974) (Özgüç, 2005: 183)

13.11. Osmanlı Akıncılarının Yeşilçam’ı Fethi
Popüler milliyetçi bir havada Türk-İslam Sentezi düşüncesine sahip toplumun
Osmanlı sevdalısı kesimini oldukça memnun eden Osmanlı’yı konu alan filmler, tarihi, aksiyon
ve macera ile yoğurmuştur. Tarihi Kostüme Avantür Filmler olarak da adlandırılan bu tür
filmler, Yeşilçam’ın en çok sevilen filmleri arasındadır. Bugün bile hala televizyonlarda
gösterilen filmler, yüzeysel vatan-millet söylemleri ve cinsel göndermeli kahramanlık
hikâyeleri ile izleyicinin ilgisini çekmektedir. Milliyetçi duyguları okşayan bu filmler,
çoğunlukla ticari sinemanın ürünleridir. Dönemin şartlarını iyi değerlendiren yapımcılar,
milliyetçi duyguların pirim yaptığı süreçte seri halde benzer içerikte Osmanlı kahramanlık
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öykülerini işleyen filmler çekerek büyük başarı ve kazanç elde etmişlerdir. Bu filmler, Türk
Sineması’nda hemen hemen her türün denendiği 1950’ler ile 1970’ler sonrasında iki farklı
dönemde kendini göstermiştir.
1950’lerin başında Türkiye yeni dünya düzenine uyum sağlamaya çalışırken
siyasal alanda da büyük değişim yaşamıştır. Bu süreçte yaşanan sıkıntıları atlatmak, gündemi
değiştirmek, halka ümit vermek için siyasal iktidara paralel bir şekilde ortaya çıkan tarihi
filmler, geleneksel değerleri önemser şekilde Osmanlı’yı konu edinmiştir. İktidar, kendi
meşruiyetini sağlamlaştırmak için tarihi filmlere destek verir. Tarihin tozlu sayfalarından çıkan
kahramanlar, kurgusal hikâyeler vasıtasıyla iktidardaki ideolojiye hizmet eden bir yapıya
dönüştürülür. Schlesinger’in de ifade ettiği gibi bu arzu edilen tarihin yazılmasıdır.
“…ulus-devletin ya da hareketin bilgi fonunun ya da ideolojisinin parçası haline
gelen tarih, popüler bellekte fiilen alıkonulan şey olmayıp, işlevleri gereği bunu yapmak
durumunda olanlar tarafından seçilen, yazılan, resmedilen, popülerleştirilen ve
kurumsallaştırılan şeydir.” (Schlesinger, 1994: 285)
Gerçek anlamda Osmanlı tarihi filmleri furyasını başlatan film, Aydın Arakon’un
İstanbul’un Fethi filmidir. Oldukça iddialı ve döneminin en pahalı filmi olan İstanbul’un Fethi
içerik olarak kötü bir iş çıkarsa da ticari olarak büyük bir başarı kazanır.
“Son derece tehlikeli savaş sahneleri denizde 200 kadar figüran ve 100 kişilik mehter
takımıyla çekilen “iki yönetmenli film” (İstanbul’un Fethi), “Barbaros Hayrettin Paşa”; “Lale
Devri”, “Cem Sultan”, “Üçüncü Selim’in Gözdesi” gibi Türk sinemasında 1949’larda başlayıp
1953’lere kadar süren “tarihsel filmler dönemi”ni açmıştır.” (Özgüç, 1990: 54)
Beyazperdede sinematografik anlayıştan yoksun, yüzeysel olarak işlenen, 1950
öncesinin olumsuz tiplerinin yerini, zaferleriyle ünlenen gerçek tarihi kahramanlar alır. (Özgüç,
2005: 28) Üçüncü Selim’in Gözdesi (1950), Barbaros Hayrettin Paşa (1951), Yavuz Sultan
Selim (1952), Yıldırım Beyazıt ve Timurlenk (1952), Kızıl Tuğ (1952) ilgiyle seyredilir.
Senaryoların eksikliği, üstünkörü ele alınan karakterler, alelacele çekilen planlar ve özensiz
kurgular bile filmlerin ticari başarısını engelleyemez.
İstanbul’un Fethi filminden sonra Atlas Film’in “yıldız” yönetmeni haline gelen
Aydın Arakon, Türk seyircisinin milliyetçi damarını yakalamış, tarihi filmleri konu alan
yapımları ile beyazperdede büyük başarı elde etmiştir.
“Osmanlı döneminin toplumsal yaşayışını ele alan filmler hemen yok denecek
denli azalmış, ancak uydurma bir ‘tarihsel filmler’ çığırı açılmıştı. Kapkaççı bir sinema
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endüstrisinin elinde bu çığır ‘cıvımak’tan başka bir sonuç vermemiş, beyazperdede
Barbaroslar, Fatihler, Lale devirleri mukavva dekorlar, tahta palalar, yabancı filmlerden
aşırma deniz savaşı sahneleriyle, Yıldırım Beyazıt’in posta ulağını telgraf direkleri arasında
doludizgin gösteren bir başıbozukluk ve laubalilikle izleyicinin tam sömürülmesine yönelmişti.”
(Özön, 1995b: 187)
Demokrat Parti’nin iktidara gelişiyle özgür bir ortama kavuşan toplum, içinde
sakladığı milli tarihine, kültürüne ve edebiyatına olan ilgisini dışa vurur. Bu ilgiyi ranta
çevirmeye çalışan sinemacılar ilk olarak tarihi filmlere yönelir. Osmanlı’nın yüceltildiği, tarihi
kişiliklerin ön plana çıkarıldığı, yeni mitlerin oluşturulduğu bu filmlerde popüler milliyetçi
nidalar atılır. Türk’ün güçlü, yakışıklı, inançlı, doğru ve yenilmez olduğu bu filmlerde milliyetçi
duygular körüklenir.
Özellikle 1970’lerde tekrar canlanan bu furya, dönemin seyircisi tarafından çok
tutulmuştur. Fatih’in Fedaisi Kara Murat’ın, Battalgazi’nin, Karaoğlan’ın, Bizans’ı dize
getirdiği bu filmler, aksiyon, aşk ve erotizmi de içinde barındırmıştır. Daha çok uyarlama olarak
çekilen bu filmler, gördüğü ilgiyle birlikte seriyale dönüşür. Hatta farklı türler ile etkileşim
halinde ilginç senaryoların çekildiği zaman zaman komik zaman zaman gerçek dışı olayların
yaşandığı filmler ortaya çıkar.
Tarihi Kostüme Avantür Filmler, özellikle Türklük bilinci yüksek kitlede büyük
ilgi uyandırmıştır. Türk olmanın dayanılmaz ağırlığıyla olumlu sıfatları yüreğinde barındıran
kahramanlar, İslam’ın yenilmez kılıcını kâfirin boynuna dayar. Yedidal, aynı noktaya vurgu
yaparak bu kahramanların özelliklerini şöyle sıralara:
“Bir orduyu tek başına dağıtabilen, metrelerce yükseklikteki kalelerle, surlara bir
sıçrayışta ulaşabilen, aynı anda ve tek vuruşta onlarca düşmanı kılıçtan geçirebilen, beş ayrı
yöndeki hedefi aynı anda fırlattığı beş okla vurabilen, cümle âlem kadınlarını kendisine hayran
eden, bileği ve yüreği güçlü kahramanlar.” (Yedidal, 2009: 102)
Adalet mutlak yerini bulurken cesur, yakışıklı, güçlü, doğru sözlü, vicdanlı,
çalışkan ve dayanıklı kahraman, sembol bir karakter olarak hafızalarda yer eder. Türk’ü güçlü,
yenilmez, yorulmaz, dürüst, cesur, doğru, yakışıklı, sabırlı, zeki ve daha birçok iyi özellikle
donanmış şekilde gösteren filmler, özdeşleşilecek bir profil çizerek hedef kitlenin katharsise en
kolay yoldan ulaşmasını sağlar. Senaryolardaki eksiklikler, iyi işlenmemiş karakterler ve
sinemasal yoksunluklarına rağmen içten, sıcak öyküleri ve ortak tarihe dokunuşları ile seyirciyi
yakalamışlardır. Seyirci “bizden biri” olarak tüm eksilerine rağmen bu kahramanları kabul eder.
Son dönem Türk Sineması’nda Son Osmanlı Yandım Ali, Karaoğlan ve Fatih’in Fedaisi Kara
Murat filmlerinin çevrilmesi bu türün canlılığını koruduğunun bir kanıtıdır.
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Tarihi Kostüme Avantür Filmler’in en sevilenleri Malkoçoğlu, Kara Murat ve
Battal Gazi’dir. Osmanlı akıncıları içerikli filmleri başlatan film ise bundan sonraki filmlerdeki
Türk kahraman profilini çizen Ayhan Başoğlu’nun yarattığı Malkoçoğlu’dur (1966). Bugüne
kadar Süreyya Duru’nun yönetmenliğinde beş defa beyazperdeye aktarılan Malkoçoğlu
(Malkoçoğlu-1966, Malkoçoğlu Krallara Karşı-1967, Malkoçoğlu Kara Korsan-1968,
Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor-1969 ve Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri 1971), Cüneyt Arkın’ın,
sinema tarihine Türk’ün gücünü dünyaya gösteren kahraman olarak geçmesini sağlar.
(Scognamillo 2010: 359)
Cüneyt Arkın, Malkoçoğlu dışında Kara Murat ve Battal Gazi olmak üzere bu
türde pek çok filmde oynar.
İlk Kara Murat filmi olan, Kara Murat Fatih’in Fedaisi’ni ise, Türker İnanoğlu’nun
yapımcılığında, teknisyenlikten yönetmenliğe geçen Natuk Bayhan 1972 yılında çeker.
Seyircinin çok beğendiği Kara Murat, Türk Sineması’nda yedi devam filmiyle en uzun soluklu
kahramanlardan biri olur. Yedidal, özellikle Kara Murat’ın Kıbrıs olayları döneminde bir
anlamda toplumun deşarj olması için çevrildiğini ifade etmektedir.
“Kara Murat serisi sosyo-politik açıdan gerek Kıbrıs olayları, gerekse iyice
yükselen sağ-sol çatışması sebebiyle milliyetçi duyguların oldukça yüksek olduğu bir dönemde
sinemada izleyiciyle buluşmuştur, Bu durum içerisinde de yerini almayı bilmiş ve Kara Murat
Devler Savaşıyor’da tıpkı Kıbrıs’ta Yunan darbesi ertesinde ezilen ve zulme uğrayan Türkleri
kurtarma için çıkartma yapan Türkiye gibi, Kara Murat da Mora’da Rumlar tarafından eziyete
uğrayan Türkleri kurtarmaya gider ve elbette tek başına büyük bir zaferle geri döner.”
(Yedidal, 2009: 104)
Özgüç, Malkoçoğlu ve Kara Murat’ın tarihi bilinçten yoksun popülist bir
milliyetçilik anlayışının ürünü olduklarını ifade eder.
“Sinema-tarih ilişkileri üzerine kurulmuş gibi görünen bu her iki dizinin temel
özellikleri, Osmanlı dönemini konu almalarıdır. Gerçekte serüvene dayalı öykülerde ya da
tarihsel kişiliklerin seçiminde bir “tarih bilinci’nden elbette ki söz edilemez. Tarihsel
sorgulamaları da içermezler. Kişilere ve konulara yaklaşım biçimlerinde, Hollywood
sinemasının popülist dili egemendir.” (Özgüç, 2005: 32)
İlk Battal Gazi filmini çok dar bir bütçe ile tarihi filmlerin popülerleştiği bir dönemde
Sami Ayanoğlu, Battalgazi Geliyor adı ile 1955 yılında çeker. Sevilen Battalgazi karakterinin dört
devam filmi daha çekilir: Battal Gazi-1966, Battal Gazi Destanı-1971, Battal Gazi Geliyor-1972, Battal
Gazi’nin Oğlu-1974.
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Toplumun gerçeklerden sıyrılarak bir nebze olsun rahatlamasını sağlayan tarihi
filmler, Esen’e göre klasik erkek sinema izleyicilerini sinemaya döndürmeye yönelik bir
hamledir.
“Sinema salonlarını terk etmiş olan klâsik izleyiciyi, kadınları olmasa da klâsik
erkek izleyiciyi salonlara döndürme gücünü taşıyan diğer tür, ‘tarihî kostüme avantür’
filmleridir.(…) Kostüme avantür denen tür, Türk popüler sinemasının 1970’li yıllarına özgü,
tarihsel fantazya filmleridir. Konularını Türk tarihinde yaşandığı varsayılan olaylara, yaşadığı
varsayılan kişilere dayandıran, bazen gerçek olay ya da kişilere dayansa bile işleniş biçiminin
gerçekle ilişkisi olmayan macera filmleridir. “Battal Gazi” dizileri, “Kara Murat”,
“Malkoçoğlu”, “Tarkan” dizileri, bu tiplemelerin başlarından geçen maceraların
versiyonlarıyla onlarca filmin çekilmesi ve izlenmesini sağlamıştır.” (Esen, 2010: 160)
Rıza Kıraç’a göreyse bu filmler, sansür ve sağ militan saldırıların sol sinemanın
önünü kesemediği dönemde bir çözüm olarak ortaya atılmış filmlerdir. (Kıraç, 2008: 90)
“Karaoğlan”, “Malkoçoğlu”, “Battalgazi” popüler milliyetçi söylemi ile Kıraç’ın ima ettiği
toplumsal gerçekçi ve ulusalcı akımın dertlerini takip etmeye başlayan kitlenin ilgisini
dağıtmaya çalışmaktadır. Bunun yanında muhafazakâr düşünceyi ve Osmanlı temelinde
geleneksel olanı seyirciye ulaştıran filmler ise bu fikirlerin savunuculuğunu yapmaktan öte
olaylara ticari bir yaklaşımla bakmaktadırlar. Amaç, var olan potansiyel milliyetçi atmosferden
para kazanmaktır.
“…tarihi macera filmleri çektiğini iddia edilerek, aleni bir biçimde milliyetçi,
şoven, muhafazakâr görüşlerin propagandasını yapan bu yönetmenlerin bir kısmı çektikleri
filmlere bir iş olarak bakıyorlardı. Örneğin, Battal Gazi’nin İntikamı, Kara Murat, Battal Gazi
Geliyor, Kara Murat Ölüm Emri gibi filmlerin yönetmeni Natuk Baytan, sağcı film çekmek
savıyla yola çıkmış ve bunun kuramını oluşturmaya çalışmış bir yönetmen değildi. Baytan,
ülkemizde gelişemeyen aksiyon sinemasının yönetmenlerindendir. Başka bir örnek ise Süreyya
Duru, “Malkoçoğlu: Krallara Karşı”, “Malkoçoğlu Akıncılar Geliyor”, “Rabia/İlk Kadın
Evliya” gibi filmler çekmesine rağmen işçi sınıfının sorunlarını anlatan bir grev filmi olan
“Güneşli Bataklık” filmini de yönetmiştir.” (Kıraç, 2008: 90,91)
Cüneyt Arkın’lı, Kartal Tibet’li tarihi filmler, romanlardan, çizgi romanlardan,
hikâyelerden uyarlanmıştır. Bazen gerçek bazen hayal ürünü kahramanlar özellikle Osmanlı
dönemi içinde kurgulanarak fetihten fethe, savaşlar içinde zaferden zafere koşmuştur. Metz’in
belirttiği gibi radikal sağın propagandasını yapan filmlerde “öç alma” yeterli bir hareket
ettiricidir. Bu filmlerin Türklük ve Müslümanlık mitolojisine dayandığını ifade eden Esen,
genelde Bizans’a (Hristiyan alemine) karşı kazanılan zaferlerin hangi amaçla kazanıldığını şu
cümleler ile açıklamaktadır:
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“Filmlerin kahramanları yiğit, savaşçı, dürüst, koruyucu, güçlü erkeklerdir.
Tarkan tipi dışındakiler Müslümanlığın Tarkan da dahil tümü Türklüğün temsilcisidirler.
Müslümanlığın ve Türklüğün düşmanlarını yok etmekle görevlendirilmiş gibidirler. Güzel ama
Hıristiyan düşman prenseslerini kendilerine aşık ederek Müslümanlaştırırlar. Yaşanan zaman
ve mekânlar belirsiz ama geçmişi temsil eden tarihsel zaman ve mekânlardır, Türklerin
Hıristiyan düşmanlarına karşı, en çok da Bizans’a karşı masalımsı, tarihsel zaferlerini
anlatmaktadırlar.” (Esen, 2010: 160,161)
Aslında tarihi filmlerdeki bu popülist milliyetçilik, 1960-1980 yılları arasındaki
filmlerin geneline yayılmış bir özelliktir. Toplumun yeniden keşfi şeklinde ortaya konan
sinemasal anlayış, şehir ile köy arasında oluşturulan boşluğu, bu ikisini birbirine tanıtma
yoluyla doldurmaya çalışır. Geçmiş ve şimdi ile koparılan bağlar sonucu meydana gelen kimlik
bunalımına çözüm üretmek için uğraşılır. İktidar sahipleri geçmişten gelen Kemalist kimliği
geleneksel kimlikle barıştırma derdinde, zaman zaman da terk niyetiyle yeni bir kimliğin
peşindedirler. Bu kimlik oluşumunda ise halkın talepleri göz önünde bulundurulmamaktadır.
“Siyasal popüler-milliyetçi söylem ile 1960–1980 arası Türk filmlerinin görsellik
ve senaryo bütünlüğünden oluşan filmografik söylem arasında üslup benzerlikleri görülür.
Birincisi, milliyetçi söylemde olduğu gibi filmlerde de içerikten çok biçim ön plandadır.
Filmlerde didaktik olma ve mesaj verme kaygısı her zaman ön planda olduğu için söz, içeriği
aşar… Hikâyeler destansıdır ve anlatılar kahramanlar ve kahramanlıklar üzerine kuruludur.
Filmlerdeki gerilim, kişiler arasındaki dramatik ilişkilerle, metafizik iyi-kötü karşılaşması ile
yansıtılmaya çalışılır. İyilerle kötüler keskin bir sınırla ayrılmıştır. Film karakterleri arasındaki
ayrım bu biçimiyle 1960’lı yıllarda yaygın olan şehir yaşamına uyarlanmış halk
destanlarındaki gibi tek boyutludur.” (Güney, 2006–2007: 220)

13.12. Orta Asya’dan Sinemamıza Göçtüler
Türkçü bir yapıda Kemalist düşüncenin tarih arayışına/anlayışına hitap eden Orta
Asya Türk tarihi göndermeli tarihi filmler ise beğeni ile izlenmiş, halen de izlenmekte olan bir
diğer Kostüme Avantür Tarihi Filmler’dir. En bilindik kahramanı Karaoğlan ve Tarkan’dır.
“Ratip Tahir Burak’ın öncülüğünü yaptığı tarihi çizgi romanlar gazetelerin gösterdiği
ilgiyle yükselirken Abdullah Ziya Kozanoğlu ile genç karikatürist Suat Yalaz’ın ortaya çıkardığı
Karaoğlan büyük başarı gösterdi. Yine aynı ekibin üretmiş olduğu Kaan’ın devamı olan Karaoğlan,
Levent Cantek’in tanımıyla Türk Tarih Tezi’nin, diğer bir deyişle İslami özelliklerinden arındırılmış
seküler bir milliyetçi söylemin kahramanıdır. Karaoğlan’ın açtığı yoldan Malkoçoğlu, Bahadır, Kara
Orkun, Tarkan ve Kara Murat önce gazetelere, dergilere ve son olarak da sinemaya girecektir.”
(Yedidal, 2009: 102)
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Suat Yalaz’ın hayat verdiği Karaoğlan, ilk kez Atıf Yılmaz’ın yönettiği Cengiz
Han’ın Hazinleri’nde görünür. (Scognamillo 2010: 359) Karaoğlan ilk filmin ardından yapım
ve yönetmenliğini bu kez Suat Yalaz’ın yaptığı efsane bir seriyale dönüşür. Kartal Tibet’e ilk
başrolünü vererek ona şöhreti getiren Yalaz şu Karaoğlan filmlerini çeker: Karaoğlan-Ejder1967, Camoka’nın Dönüşü-1968, Karaoğlan Şeyhin Kızı-1971. (Scognamillo 2010: 359) Yıllar
sonra Suat Yalaz’ın desteği ile yeniden beyazperdede kendini gösteren Kudret Sabancı imzalı
Karaoğlan (2013) beklenen ilgiyi görmez.
Kartal Tibet’in kurduyla “Türk”ün gücünü gösterdiği Tarkan filmlerinde de,
milliyetçi duygular ön plandadır. Cesur, güçlü, dayanıklı, fedakâr, ahlaklı Türk, (Kemalist
düşüncenin ifade ettiği gibi İslam’a gerek duymadan) dünyaya meydan okuyarak kavmini korur
ve adaleti sağlar.
Tunç Başaran, Tarkan filmlerinin ilkini 1969 yılında tamamlar. Sezgin Burak’ın
senaryosunu yazdığı filmde Hun İmparatoru Atilla’nın akıncısı Tarkan (Kartal Tibet), Mars’ın
sihirli kılıcını almak için Romalılarla ve Vandallarla savaşmak zorundadır. Tarkan serisi Tarkan
Camoka’ya Karşı (1969, T. Fikret Uçak), Tarkan Canavarlı Kule (1969, Cavit Yürüklü), Tarkan
Viking Kanı (1971, Mehmet Aslan), Tarkan Gümüş Eyer (1970, Mehmet Aslan), Tarkan Altın
Madalyon (1972, Mehmet Aslan), Tarkan Güçlü Kahraman Kolsuz Kahramana Karşı (1973,
Mehmet Aslan) filmleri ile devam eder. Orta Asya’dan gelen korkusuz Türk, Anadolu
topraklarında çok sevilir.

13.13. Diğer Tarihi Filmler
Türk Sineması’nda, resmi ideolojinin tarih anlayışı dışında da filmler çekilmiştir.
Özellikle Kürt, Rum, Ermeni gibi Türkiye içindeki diğer milletler ile ilgili olayları ele alan
filmleri bu kategoriye sokmak mümkündür. Ermeni sorunu, 6-7 Eylül Olayları, Güneydoğu
Anadolu sorun bu tür filmlerde işlenir: Işıklar Sönmesin (Reis Çelik-1996), Siyabend ile Heco
(Şahin Gök-1991), Mem-ü Zin (Ümit Elçi-1991).
Uzun yıllardır yaşanan PKK sorununu ele alan, o süreci işleyen tarihi filmler de
2000 sonrası Türk Sineması’ndaki yerini almıştır. Milliyetçi duyguları körüklediği, kin ve
nefrete sebep olduğu için eleştirilen bu filmler, yaşanılanların gösterilmesinde ve konuların
tartışılmasında önemli rol oynamıştır. Resmi ideolojinin bakış açısı dışında da farklı bakış
açıları ile bu önemli konu işlenmiştir. Tarafların durdukları yere göre de bakış açıları
değişmektedir. Nefes-Vatan Sağolsun, Dağ, Jin bu filmler arasında en çok ses getirenlerdir.
Bu tür tarihi filmler Ayşe Şasa’nın ifade ettiği Resmi Türkiye ve Öteki Türkiye’nin
aynı sinema içinde yer almaya başladığı 90’lı yıllardan sonra ortaya çıkmıştır. (Şasa, 2003: 133)
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Dünyaya açılan Türkiye’de kabuk değiştiren sinema Yeşilçam ile bağını koparmış yeni bir
sürece girmiştir. Bireysel öykülerin, bunalımların, kadın sorunlarının, cinsellik ve erotizmin ön
plana çıktığı “entel filmlerin” ödüller için yarıştığı bu süreçte, cesaretle işlenmekten korkulan
konular ele alınmaya başlanmıştır.
Siyasal sinemanın belirgin olarak kendini gösteremediği bu yıllarda güncel ve
toplumsal gerçekler arka plana itilerek, bunalımlar ve tutkular ön plana çıkarılmıştır. Genel
olarak 12 Eylül sürecinin masaya yatırıldığı siyasal filmlerde, o dönemde yaşanan şiddet,
işkence ve zulümler tüm gerçekliği ile eleştirilirken bunları gerçekleştirenlerin dünyası es
geçilmiş bu yönde eleştiri yapılmamıştır. (Pösteki, 2012: 80) Konularının hakkını
verebilmekten uzak olan bu filmlerde toplumsal-siyasal çağrışımlar birkaç diyaloga
sığdırılmıştır. Filmlerde daha çok birey hikâyeleri ön plandadır. (Pösteki, 2012: 82)
“Politik filmler toplumu yakından ilgilendirmesine rağmen seyirciden ilgi
görmemişlerdir. Bekle Dedim Gölgeye (Atıf Yılmaz, 1990), Uzlaşma (Oğuzhan Tercan, 1991),
Babam Askerde (Handan İpekçi, 1994), 80. Adım (Tomris Giritlioğlu, 1995), Hoşçakal Yarın
(Reis Çelik, 1997), Leoparın Kuyruğu (Turgut Yasalar, 1998), Gülün Bittiği Yer (İsmail Güneş,
1998), Karartma Geceleri (Yusuf Kurçenli, 1990), Çözülmeler (1993)” (Pösteki, 2012: s. 82)
Bu başlık altında Türk siyasi, sosyal tarihinin önemli dönüm noktalarını ele alan
filmleri (12 Eylül filmleri), İstanbul Kanatlarımın Altında gibi Osmanlı dönemine sert eleştiri
getiren tarihi filmleri ve tarihi, komedi/parodi ile yoğuran filmleri de (Kahpe Bizans, Osmanlı
Cumhuriyeti) saymak mümkündür.

13.14. Türkiye Cumhuriyeti’nin İdeolojik Aygıtı Olarak Sinema
Atilla Güney’in ifadesiyle popüler sanat biçimi olarak sinema Türkiye’de popüler
milliyetçi ideolojinin yeniden-üretim sürecinde en az devlet kadar etkili olmuştur. (Güney,
2006–07: 224) Özellikle Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları, Kıbrıs ve Kore harekâtlarını, konu
alan, Osmanlı ve Orta Asya kahramanlıklarını beyazperdeye taşıyan bu filmler milliyetçi
ideolojinin popüler bir düşünce olarak toplum tarafından hüsnü kabul görmesinde büyük rol
oynamışlardır.
Türk Sineması’nın ilk yıllarında ve geçiş sürecinde Kurtuluş Savaşı hep
Cumhuriyet-Payitaht karşıtlığı üzerinden işlenmiştir. Dış mihrakların baskısı altındaki iktidarın
siyasi duruşu ve çözüm arayışı bunu zorunlu kılmıştır.
“1923’te ilk Ateşten Gömlek’ten 1950’deki ikinci Ateşten Gömlek’e dek sürüp
gelen ilk dönem sırasında, Kurtuluş Savaşı, yeni Türkiye’nin dış siyasasını Türk-Yunan
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dostluğu üzerine kurmak isteğinden dolayı ele alınamamıştır. Ele alındığı vakit de konunun
daha çok iç düşmanlarla -padişahçılar, halifeciler, işbirlikçiler, gericiler- ilgili yönleri
işlenmiştir.” (Özön, 1995: 167)
Türk Sineması’nda 8 filmle en fazla Kurtuluş Savaşı filminin çekildiği yıl,
milliyetçiliğin Kıbrıs olayları nedeniyle yükselişe geçtiği 1959 yılıdır. (Özgüç, 2005: 88)
İktidardakiler konjonktöre göre genelde sinemadaki bu tür popülist milliyetçi filmleri
desteklemekte ancak filmlerde “düşman” olarak gösterilen tarafla barış durumu mevcut
olduğunda yasaklama yoluna gitmektedir. Özellikle Kıbrıs sürecinde bu durum çokça
yaşanmıştır. Yunanlılar ile anlaşma zemini yok iken desteklenen Kurtuluş Savaşı ve Kıbrıs
filmleri, anlaşma zemini oluştuğunda ve görüşmeler devam ettiğinde sansür kurullarında
geçirilmemiş, vizyona sokulmamıştır. 1959 yılında İzmir Ateşler İçinde ile Vatan
Uğruna/Kıbrıs’ın Belası Kızıl EOKA bu tür uygulamalara maruz kalan filmlerdendir.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Nişan Hançer’in yaptığı Kıbrıs’ın Belası Kızıl EOKA, filmi
Kıbrıs üzerine yapılan ilk filmdir. Sezer Sezin, Sadri Alışık, Kenan Artun, Hulusi Kentmen,
Kenan Pars, Nuri Genç, Kemal Edige ve Niyazi Vanlı’nın başrollerini paylaştığı doksan
dakikalık film, Kıbrıs’ta yaşanan dramı ve vahşeti gözler önüne sermektedir.
“Kıbrıs’ta Londra Antlaşması’ndan sonra bombaların patladığı, Magosa’da Rum
saldırılarının yeniden başladığı günlerde, bu konuyla ilgili ilk film çekilir. Filmin adı Kıbrıs’ın
Belası Kızıl EOKA, yönetmeni de Nişan Hançer’dir. Kıbrıs’ta katledilen bir Türk taburunun
öyküsü üzerine kurulan filmde, başrolleri Sezer Sezin ile Kenan Artun oynar. Ne var ki, ismiyle,
temel konusuyla bir ‘ilk film’ olan bu yapım, seyirci karşısına çıkamaz. 1959’daki Kıbrıs
Antlaşması ve ülkelerarası gerilim nedeniyle filmin gösterimi yasaklanır.” (Özgüç, 2005: 181)
Aynı yıl Behlül Dal’ın yönetmenliğini üstlendiği Rumlarla yapılan savaşta şehit
düşen Türklerin kahramanlık öyküsünün anlatıldığı Kıbrıs konulu başka bir film çekilir. Kıbrıs
Şehitleri adlı filmin başrollerinde Öztürk Serengil, Mine Coşkun, Saliha Tenekeci, Atıf Kaptan
rol almaktadır. (Özgüç, 2005: 181)
1959 yılında Nuri Ergün, Osman F. Seden’in İzmir Ateşler İçinde filmi, Vatan
Ateşler İçinde olarak vizyona girer, Londra ve Zürih antlaşmaları imzalanınca izlenen dostluk
politikası olumsuz etkilenmesin diye Sansür Kurulu tarafından bekletilen film, onay almak için
bazı değişiklikler yapma yoluna gider. Hem filmin adı değiştirilir hem de filmden bazı sahneler
çıkarılarak yenileri eklenir. Film ancak bu revizyon sonrası vizyona girebilir.
“Ahmet Mekin ve Kenan Pars’ın başrollerini paylaştığı yapım, Türk Sineması
tarihine “Milli Mücadelenin lanetli filmlerinden biri” olarak geçecekti çünkü İzmir Ateşler
İçinde’nin gösterimi bu yangın (İstanbul Belediyesi’nin filmleri sakladığı Ayvansaray’daki
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deposunda çıkan yangın) faciasından beş ay kadar önce de Dışişleri Bakanlığı tarafından
yasaklanmıştı.” (Özgüç, 2005: 87)
Ayhan Işık, Zeynep Özkan, Demir Karahan, Kadir İnanır, Devlet Devrim, Danyal
Topatan, Sami Hazinses, Orhon M. Arıburnu, Ahmet Turgutlu gibi önemli isimlerin rol aldığı
filmin açılış jeneriğinde Gençlik Marşı müzik olarak kullanılmıştır. Kemalist milliyetçiliği öven
Fato/Ya İstiklal Ya Ölüm’de de kullanılan bu marşın, Kemalizmle de örtüşen ilginç bir hikâyesi
vardır. Zaten günümüzde Gençlik Marşı, Kemalist milliyetçiliğin en önemli marşlarından biri
konumundadır. “Dağ Başını Duman Almış” olarak da bilinen marş, Selim Sırrı Tarcan’ın
İsveç’ten yurda döndüğünde çok beğendiği İsveçli bir sanatçının parçasından etkilenerek
bestelediği bir eserdir. Ayhan Işık, filmin ana mesajını şu sözler ile özetler: “Zafere selam
duracağız al bayrağın altında. Yeni bir Türkiye kuracağız. Yepyeni bir yurt. Yeni bir Türkiye
kuracağız.”
İşte 1950’lerde izlenen bu taktik 1970’lerin karışık siyasal ortamında, ekonomik
sıkıntıların yoğunlaştığı ve Kıbrıs sorununun ülkeyi sarstığı bir dönemde yeniden devreye
sokulur.
“Kıbrıs sorununun, kıta sahanlığı ve karasularının genişliğine ilişkin çatışmaların
yaşandığı komşumuz Yunanistan, ‘dost ve müttefik’ olduğunu söyleyen ABD ve NATO
ülkelerinin silâh ambargoları ve ardından ekonomik ambargoları, ülkenin içinde yaşanan
sorunlarla birleşince Türk vatandaşlarının kendilerini çaresiz, çözümsüz hissetmelerine yol
açmaktadır. Gerçeklerle başa çıkamayacağını düşünen kitlelerin sığınma mekânları rüyalar,
ya da benzeri olan düşsel filmlerin sağladığı rahatlama ortamlarıdır. Gerçekten popüler ‘tarihi
kostüme avantür’ filmlerinin içerikleri, bizi geçmişe, Türk ve Yunanlıların atalarının dönemine,
Bizans-Osmanlı döneminin fantazisine götürmekte, arındırarak rahatlatmaktadır.” (Esen,
2010: 161,162)
Tarihten çıkarılan güçlü ecdat, şanlı tarih, aşıladığı özgüven ile soyu-sopu belli,
gücünü uzun bir zaman diliminden alarak Horowitx’in ifadesi ile “süper ailelerin” ortaya
çıkmasına yardım eder. Bu “süper aileler” milletlerdir. Süper aileleri ortaya çıkaran “muhteşem
çağlar” ise “altın çağlar” olarak ifade edilmektedir.
Altın çağlar milletlerin gurur kaynakları, moral depolarıdır. Önemli günler ve
haftalarla milletin ayinsel ihtiyaçlarına cevap verirken duygu yoğunluğu yaşanmasını
“İzmir Ateşler İçinde, taşıdığı ada ve doğrudan doğruya Türk-Yunan çatışmasını ele almasına karşın sansürce
onaylandığı halde, Şubat 1959'dan sonra tamamlandığı için Dışişleri Bakanlığı’nın itirazına uğrar ve piyasaya
çıkamaz. Ancak Özön’ün belirttiğine göre asıl sebep Londra-Zürih anlaşmalarının imzalanmasıyla kazanılan
‘Büyük Kıbrıs Zaferi’dir.” (Özön, 1995: 169)
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sağlayarak milliyetçiliği gündelik yaşam içinde olağanlaştırırlar. Altın çağlar entelektüeller için
de bulunmaz bir fırsattır. İşlenecek birçok konu, millî ideallere hizmet edecek birçok olay
vardır.
“Milli tarih, milleti yüceltme üstüne kurgulanır. Başarılar ve kahramanlıklar
tarihidir. Geçmiş, bu yüceltmeyi sağlayacak biçimde okunur, yani seçici bir algılama söz
konusudur. Kimi olaylar öne çıkarılırken, kimileri unutturulur, kimileri de bağlamından
kopartılarak yeniden yorumlanır.” (Örs, 2008: 317–318)
Smith de benzer bir düşünceye vurgu yapar: “…bir dizi mit aracılığıyla sözkonusu
geçmişe dönülür; köken ve soy, özgürlük ve göç, kahraman ve azizleriyle ait bir çağ ve belki de
seçilmiş halk mitleri bir kere daha uzun uykularından uyanır ve/ya da sürgünden dönerler.
Beraberce, bu mitik motifler karma bir milliyetçi mitoloji ve kurtuluş/selamet draması
biçimlendirilebilir.” (Smith, 2009: 109)
Entelektüellerin, aydınların altın çağa ilgisi ve onu eserlerinde işlemesi zengin bir
edebiyat ve sanat dünyasını da oluşturmuştur. Bu kültürel değerler millî bilincin yeşermesine,
yerleşmesine yardımcı olur. Türk Sineması’nda da dönemin siyasi iktidarına ve yapısına göre
bu altın çağ, kâh Osmanlı kâh Cumhuriyet’in ilk yılları kâh Orta Asya dönemi şeklinde kendini
göstermiştir.

13.15. Sonuç Yerine
Sinema, insanoğlu ile buluştuğundan bu yana tarih ile hep iç içe olmuştur. İlk
yıllarındaki döneme tanıklığı ve belge niteliği, hikaye anlatımı ile birlikte farklı bir boyuta
taşınmıştır. Artık zamanın içinde saklı kalan ve yazı ya da söz ile nesilden nesile aktarılan
olaylar, hikâyeler, yaşanmışlıklar yeniden canlandırılabilecektir. Devletler arası bir silah,
kültürler arası bir hegemonya aracı, bir yaşam pazarlayıcısı olarak sinema, tarihin
kahramanlarından sık sık yararlanmıştır. Sinemanın tarihi yeniden inşası, düşünceleri, fikirleri
değiştirmiş; toplumları kimi zaman barışa kimi zaman savaşa hazır hale getirmiştir.
Tarihin birçok özelliği bir sinema filmi olarak işlenmesini cazip kılmaktadır.
Senaryoya uygun kalıplar sunan tarih, zengin güçlü karakter ve yan oyuncuları ile birlikte
keskin çatışma unsurları taşıması yönünden sağlam düğümler sunmakta seyirciyi diri tutacak
doruk noktaları taşımaktadır. Mesajların açıklığı ve netliği, duyguları ön plana çıkararak
gerçeklikler ve yaşanmışlıklar üzerinden hayatı anlamlandırması sinema için zengin bir menü
hüviyetindedir. Bu çok yönlülük geniş bir yelpazedeki dramatik ve sinematografik hikâye
havuzundan farklı alternatif senaryoların oluşturulmasına olanak tanır. Sebep ve sonuçların
varlığı senaryonun dağılmasını, tıkanmasını önler. Olayların farklı kaynaklar tarafından
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kanıtlanabilirliği ya da genişletilebilme ihtimali, film öyküsünün açılmasına, alternatif çıkış
yollarının oluşturulabilmesine zemin hazırlar. Geriye sadece, korku, şiddet, aksiyon, komedi,
dram, acı, mutluluk, zafer, yenilgi gibi farklı duygu ve durumları barındıran bu zengin kaynağı,
doğru bir anlatımla sinemasal olarak işleyebilmek kalmaktadır.
Sinemanın gerçeği “yeniden” kurgulayabilme yetisinden kaynaklanan gücü,
tarihin, ideoloji ve iktidarlar elinde etkili bir araç olmasının yolunu açmıştır. Sinema, tarihin
zengin kaynaklarından beslenirken onu bir propaganda malzemesi olarak kullanmıştır. Tarihte
yaşananlar aynen aktarıldığı gibi kimi zaman değiştirilmiş kimi zaman yeniden kurgulanmış,
kimi zamansa eklemeler yapılmıştır. İnsanoğlunun sınırsız hayalgücü ve tutkulu iktidar hırsı bu
süreçte etkili olmuştur.
Milleti millet yapan unsurlardan biri olan tarih, birçok sanatı içinde barındıran en
etkili hikâye anlatma aracı olarak ifade edebileceğimiz sinema ile birlikte tarihe not düşmüş,
bir ideolojiyi veya düşünceyi desteklemiş, milli bilinci uyandırmış, kamuoyu oluşturmuştur.
Hatta diyebiliriz ki sinema, tarihi yeniden yazarak milletlerin/ülkelerin dünya üzerindeki
konjonktürünü ve imajlarını değiştirmiştir.
Geçmişin bilinmesi ve kök bilinci, topluma güç katar, motivasyon sağlar. Manevi
doygunluğu ve çalışma şevkini artırır. Bu yüzden devletler sinema ile tarihi milletin umutsuz,
bunalımda olduğu ya da devletin bir çıkmaz ile karşı karşıya kaldığı, büyük bir problemle
uğraştığı dönemlerde bir araya getirmişlerdir. Yani tarihi filmler, ekonomik, sosyal, siyasal vb.
sıkıntılı süreçlerde milleti bir nebze olsun sorundan uzaklaştırıcı havasıyla çözüm yolu olarak
sunulmuşlardır. Gündemi değiştirmeye ve geçiştirmeye yönelik siyasi bir argüman daha açık
bir ifadeyle gizli bir propaganda aracı olarak kullanılmışlardır. Tarihi filmler özellikle çok
çeşitli problemler karşısında bunalan, sıkılan ve patlama noktasına gelen toplumun deşarj
olmasın da etkin rol oynamıştır. Beyazperdenin bu tatmin edici eserleri, milliyetçi duyguları
uyandırarak birlik ve beraberliği artırmış, umudu yeşertmiş, hataların görmezden gelinmesini
sağlamıştır. Ekonomik, siyasi ve sosyal olumsuzluklar, “milletimizin birlik ve beraberliğe
ihtiyaç duyduğu şu günlerde” özet cümlesine uygun olarak sinema ve tarih işbirliğinde başka
bir yöne çekmiştir. Dönemin zorlu şartlarında kısmi mutluluk hikâyeleri ile geçiş evreleri, tarihi
filmler ile oluşturulmuştur. Altın çağlara yapılan atıflar, tarihi örnekler, yüceltilen
kahramanlıklar, “damarlardaki asil kan” mottosu gibi ruhlarımıza şırınga edilmiştir. İktidarın
kendisini iyileştirmesi için oluşturulan yapay gündem, medyanın da desteği ile istenildiği kadar
da uzatılabilmektedir.
Ülkemizde, dönem dönem iktidarlar tarafından yeniden çekilen, çekilmesi teşvik
edilen Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşları, Osmanlı’nın cengaverleri konulu filmler, bu
işlevleri görmüşlerdir.
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Tarihin birçok alanda altın dönemini yaşadığı, popüler olduğu 2005 sonrasında
1453 İstanbul’un Fethi ile sinemada büyük başarı kazanan tarihi filmler, pek çok konuda yeni
filmler ile izleyiciyi selamlamaktadır. Çanakkale Savaşları dışında Osmanlı dönemine ve yakın
tarihe eğilen Türk filmleri seyirciden büyük ilgi görmektedir. Mevcut siyasal, sosyal ve kültürel
yapının, zengin tarihi birikimi yeniden keşfi, bu sürecin gelişerek devam edeceğine işaret
etmektedir.
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14. BÖLÜM: POLİSİYE
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14.1. POLİSİYEYE GİRİŞ
Sinemanın önemli türlerinden biri de polisiye türüdür. Macera, aksiyon çizgisi ile
seyirciyi kendine çeken tür, izlemesi keyifli, dakikalar yaşatır. Gizem ve merak yüklüdür aynı
zamanda.
Polisiye suç ve suçlularla ilgili edebiyata verilen genel addır. Ve polisiye deyince
ilk akla gelen isimlerden bir Edgar Allan Poe’dır. Kimi eleştirmenlere göre Poe’nun yazdığı
Morg Sokağı Cinayeti ilk polisiye eserdir. Kimi eleştirmenlere göre ise Gaston
Leroux tarafından yazılan Sarı Odanın Esrarı.
“İlk polisiye roman olarak ise "Charles Felix" takma adıyla 1862-63 yıllarında
yayımlanmış olan The Notting Hill Mystery kabul edilir. Halk arasındaki popüler kimliğini, Sir
Arthur Conan Doyle tarafından yazılarak, gazetelerde tefrika halinde yayımlanan Sherlock
Holmes ile kazanmıştır. Endüstriyel devrim ve modernizmin en etkili şekilde yaşandığı
İngiltere, bu doğuma kaynaklık etmiş sayılsa da, Kıta Avrupası'ndan ve Amerika'dan türe yeni
açılımlar kazandırılmış ve yepyeni alttürler eklenmiştir.” (Polisiye, 2016)
Van Dine, genel kabul gören polisiye romanın kuralları şöyle sıralamıştır (Klasik,
2016):
1. Okur, gizemi çözmekte detektif ile eşit şartlara sahip olmalıdır. Her ipucu
açıkça belirtilmeli ve açıklanmalıdır.
2. Suçlunun, detektifi yanıltmaya yönelik çabaları hariç, yazar okuru yanıltmaya
çalışmamalıdır.
3. Romanın konusu aşk olmamalıdır. Sorun, aşık bir çifti nikah memuru karşısına
çıkarmak değil; suçluyu hakim karşısına çıkarmaktır.
4. Detektifin kendisi, veya resmi soruşturma görevlilerinden herhangi biri, suçlu
çıkmamalıdır. Bu açıkça hilekarlıktır; bir altın liraya karşılık parlak bir kuruşluk önermeye
benzer.
5. Suçlu mantıksal yöntemlerle tespit edilmeli, sehven, şans eseri veya
kendiliğinden itiraf sonucu ortaya çıkmamalıdır. Bu, okuru içinden çıkılmaz bir labirente
sürükleyip, başarısız olunca da aradığı şeyi gömleğinizin cebinden çıkarıvermeye benzer; bunu
yapan yazar bir soytarıdan farksızdır.
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6. Bir detektif romanında bir detektif bulunmalıdır; ve bir detektif detektiflik
yapmadığı sürece detektif sayılmaz. Görevi ipuçlarını toplamak ve ilk bölümdeki naneyi yiyen
suçluya ulaşmaktır; ve eğer bu amacını ipuçlarının analizi ile gerçekleştirmemişse, aritmetik
sorusunun cevabını kitabın arkasından kopya eden öğrenciden farkı kalmaz.
7. Detektif romanında bir ceset olması şarttır; ve ceset ne kadar ölü ise o kadar
iyidir. Cinayetten daha hafif bir suç yetersiz kalır. 300 sayfa, cinayetten başka bir suç için çok
fazladır. Okurun sabrı ve harcadığı enerji ödüllendirilmelidir.
8. Suçun çözümlenmesi tamamen nesnel yöntemlere dayalı olmalıdır. Ouija
tahtaları, düşünce okuma, ruh çağırma seansları, cam küreler vb. gerçeküstü yöntemler
tabudur. Okur, gerçekçi yöntemler kullanan bir detektif ile rekabete girebilir; ama ruhlar
alemine dalmak veya metafiziğin dördüncü boyutunu bulmak gibi bir çabaya girişecekse baştan
kaybetmiş olacaktır.
9. Bir -ve sadece bir- detektif olmalıdır. Kafa kafaya veren iki, üç (veya bir sürü)
detektif olması, hem mantık yürütmenin düzenini bozar, hem de okur karşısında haksız bir
rekabet üstünlüğü sağlamış olur. Bu durum okuru, bir bayrak yarışı ekibi ile yarıştırmaya
benzer.
10. Suçlu, öykünün bir bölümünde yer almış bir kişi çıkmalıdır; yani okurun daha
önce tanıdığı, ilgisine mazhar olabilecek bir kişi olmalıdır.
11. Katil uşak olmamalıdır! Bu çok basit kaçar. Normalde kendisinden suç
işlemesi beklenmeyecek biri çıkmalıdır ki, okurun zahmetine değsin.
12. Bir -ve sadece bir- katil olmalıdır, kaç cinayet işlenmiş olursa olsun. Suçluya
ufak tefek yardımı dokunanların olması doğaldır; ama nihayetinde tüm günah tek bir kişinin
omuzlarına binmelidir. Okurun öfkesi sadece bir kişiye yönlenebilmelidir.
13. Gizli teşkilatların, mafya vb. suç örgütlerinin, detektif romanında yeri olamaz.
Bu tür toptan suç merkezleri, tekil bir cinayetin büyüleyici güzelliğini bozacaktır. Katile
sportmence bir müdafaa şansı verilmesi gerekir; ancak arkasına bütün bir teşkilatı alması
kabul edilemez. Hiçbir üst-sınıf, kendine saygısı olan katil bu tür bir avansı kabul etmeyecektir.
14. Cinayetin işleniş şekli, ve sorgulanma yöntemi, rasyonel ve bilimsel olmalıdır.
Hayal ürünü, spekülatif düzeneklere polis romanında göz yumulamaz. Yazar bir kere Jules
Verne benzeri bir fantezi alemine dalarsa, detektif kurgusunun dışına çıkmış, sınırları olmayan
serüven kurgusuna girmiş sayılır.
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15. Gizemin çözümü her zaman açık olmalıdır; en azından zeki bir okur için.
Bununla şunu kastediyorum: Okur, çözümü okuduğunda, romana baştan bir göz attığı takdirde,
çözümün aslında orada yatmakta olduğu, bütün ipuçlarının gerçek suçluya işaret ettiği
konusunda ikna olmalıdır; detektif kadar kurnaz ise son bölümü okumadan suçluyu tahmin
edebilmelidir.
16. Detektif romanı uzun uzadıya tasvirler, yan-konulara odaklanan edebi
kısımlar, özenle işlenmiş kişilik analizleri, keza herhangi bir "atmosfer" kaygısı içermemelidir.
Bu tür pasajların suç ve detektiflik kurgusuna bir katkısı yoktur. Kurguyu, asli konu ile ilgisiz
taraflara çekecek şekilde bölerler. Asli konu bir gizemin ortaya konması, incelenmesi ve
başarılı bir şekilde çözüme kavuşturulmasından ibaret olmalıdır. Diğer yandan elbette, öyküye
gerçekçilik kazandırmak için kafi derecede açıklama, karakter tasviri yapılması gerekecektir.
17. Bir detektif romanında katil, profesyonel bir suçlu çıkmamalıdır. Hırsız ve
haydutların işledikleri suçlar, polis teşkilatının alanına girer; zeki amatör detektiflerimizin
değil. En cazip katil bir kilise rahibi, veya hayırsever bir bakiredir!
18. Detektif romanında suç sanılan eylemin intihar veya kaza olduğunun
anlaşılması kabul edilemez bir durumdur. Bunca zahmetin sonucu böyle bir sonucun çıkması,
okurun güvenini zedeler ve kalbini kırar.
19. Detektif romanlarındaki bütün suçların sebebi kişisel olmalıdır. Uluslararası
suç ve savaş yöntemleri başka bir türün ilgi alanına girer. Gizli istihbarat örgütü eylemleri
mesela. Bir cinayet öyküsü ise okurun gündelik deneyimlerine yakınlık taşımalı, bastırılmış
hislerine hitap edebilmelidir.
20. Nihayet, listemizi bir çift sayı ile bitirebilmek için, kendine saygısı olan hiçbir
detektif romanı yazarının artık yararlanmak istemeyeceği birkaç yöntemi burada sıralıyorum.
O kadar çok kullanıldılar ki, türün okurları için bir aşinalık kazandılar. Bunları kullanmak
yazarın yetersiz ve orijinallikten yoksun olduğunun itirafı gibidir. (a) Suçluyu cinayet yerinde
bırakılmış bir sigara izmaritinin cinsi yardımıyla tespit etmek. (b) Suçluyu itirafa zorlayacak,
uydurma bir ruh çağırma seansı düzenlemek. (c) Düzmece parmak izleri. (d) Zeka geriliği olan
tanık. (e) Havlamayarak, katilin tanıdık olduğunu ele veren köpek. (f) Suçlunun, suçlu gibi
gözüken ancak masum olan birinin ikizi veya ona çok benzeyen biri çıkması. (g) Uyku ilacı
kullanımı (h) Kilitli odadaki cinayetin, aslen polis içeri girdikten sonra işlenmiş olması (i)
Kelime çağrışım testleri ile suçlunun tespiti. (j) Detektif tarafından çözülen şifreli bir metin.”
Edebiyattan yoğun bir şekilde beslenen polisiye türü, polislerin, polisiye anlatıların
konu alındığı tür şeklinde ne genel şekilde tanımlanabilir. Öktem Başol’a göre ise Polisiye yasal
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olan ile yasa dışı olanın karşı karşıya gelmesini konu edinen ve yalnızca bir suçlunun peşindeki
polisleri anlatmaktan ibaret bir anlatımın ötesine geçmektedir. (Ertorun, 2016)
Gizem, merak ve gerilim yüklü bir tür olan polisiyeler seyirciyi duygusal doyuma
ulaştırabilecek bir potansiyel taşırlar. Bir bulmaca gibi seyirciyi dürterek peşlerinden
sürüklerler. Bilinmezin gittikçe gereceğe ulaşan evrimine tanık olmak seyircide derin bir haz
uyandırır. Kahramanla da özdeşleşince olayların ardı arkası gelir. Klasik dramatik yapıya uygun
bir şablonlarla ilerleyen birçok başarılı polisiye film vardır.
Polisiye filmler Hollywood sineması ile büyümüş seyirci kitlesine istediği her şeyi
sunarlar. Suç, şiddet, aksiyon, koşturmaca, dram, heyecan, kavga, dövüş, gerilim, merak.
Öyküler bu duyguları barındıracak şekilde zengin bir içeriğe sahiptir. Tam kelimesi ile
“entartainment” ürünüdürler. Bu yüzden günümüz sinema seyircisi tarafından çok tutulurlar.
Başol polisiye filmler ile ilgili olarak beş saptama yapar (Ertorun, 2016):
“1. Polisiye filmler gangster filmleri, film noir, cinayet, gerilim (thriller),
araştırma, dedektif filmleri gibi alt türlerde incelenebilir.
2. Gerçekliği ne derece doğru olursa olsun polis kavramı seyirci nezdinde
kuralların doğruluğunu ve toplumsal normları işleten devlet yasalarının uygulanma şeklini
temsil eder. Bu yüzden, genel ahlaki normlara uymayan polis tiplemeleri (uyuşturucu bağımlısı,
hırsız, cinsel saplantılı, şiddete aşırı eğilimli) kontrast içerir ve seyircide çabuk gelişen bir
özdeşleşme duygusu oluşturur.
3. Cinayet her zaman cinayettir. Ancak bunu işleyen ve kimin işlediğini bulmaya
çalışan kişilerin zekâ seviyeleri de oldukça üst düzeyde olmalıdır. Gazetelerde en ilgi çekici
bölümler, her zaman üçüncü sayfa haberleridir. O halde, başlangıç noktası olarak, öykünün
özgünlüğünü gösterebiliriz.
4. Polisiye öykülerde fokalizasyonun kimin üzerinde olduğu çok önemlidir. Bu
durum öykünün Who dun'it ?(Kim yaptı?) ya da Who is in the car? (Arabada kim var?) şeklinde
yapılmış olmasıyla ilintilidir. Seyirci öyküde cinayeti kimin işlediğini bilmiyorsa sürekli baş
karakteri (komiser, dedektif, avukat, vs.) takip etmeli, baştan itibaren katili biliyorsa, iki tarafı
da alternatif olarak gösteren ikili (dual) bir yapı oluşturmalıyız.
5. Klasik polisiye öykülerin ana şeması (Bir cinayet işlenir - Komiser olay yerine
gelir, bir şeyler bulur. - Araşırmaya başlar. - İkinci cinayet işlenir, bırakılan mesaj ilk cinayetle
bağlantılar taşır. - Komiser üçüncü cinayet için plan yapar. - Başarısızlığa uğrar.) tüm
kültürlerde benzerlik gösterebilir. ancak kültürel farklılıkların en vurucu olduğu türlerden biri
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polisiyedir. Herkes Amerikan polisi değildir. Örneğin Kore cinayeti nasıl çözülür? Bir Özbek
cinayet masası şefi nasıldır? Venezualalı lokal polisler hangi eğilimlere sahiptir. Polisler bir
ülkenin vitrinidir. Ülkenin polisi ne ise kendisi de odur.”
Polisiye, günümüzün geçişken türleri arasında farklı türlerle iç içe geçerek farklı
filmlerin oluşmasına da ortam hazırlamaktadır.
Türk Polisiyesi deyince de akla ilk olarak Cingöz Recai gelmektedir. Peyami
Safa’nın Server Bedi takma adıyla yazdığı Cingöz Recai tiplemesinin serüvenleri 1924’te
başlamıştır. Cingöz Recai, sinemaya aktarılan ilk Türk Polisiye romanıdır.
“Dizi, 1924 ve 1925’te yayımlanan onar kitaptan oluşan Cingöz Recai’nin
Harikûlade Sergüzeştleri Serisi ve Cingöz Recai Kibar Serseri Serisi ile 1926’da yayımlanan
on beş kitaptan oluşan Sherlock Holmes’a Karşı Cingöz Recai dizisinden oluşmaktadır. Dizi
tıpkı Sherlock Holmes gibi çok tutulmuştur. Cingöz’ü ikinci dizinin sonunda yakalatarak diziye
son vermek isteyen Server Bedi okuyucunun isteği üzerine 301 sayfalık çok hacimli bir kitapla
Cingöz’ün Esrarı ile onu geri getirmiştir (1925). Cingöz Recai sinemaya aktarılan ilk Türk
polisiye roman kahramanı olma unvanını da kazanmıştır.” (Gezer, 2006)
Polisiye roman türünün Türk edebiyatına girişi 19. yüzyılın sonlarında olur.
“Dilimize çevrilen ilk polisiye roman, Fransız yazar Ponson de Terrail’in Paris Faciaları adlı
kitabıdır. İlk telif polisiye roman ise Ahmet Mithat Efendinin Esrâr-ı Cinayât adlı eseridir.”
(Aksoy, 2016)
Türk sinemasının ilk polisiye filmi, 1940 yılında tiyatro dışından gelen “ilk
sinemacı yönetmen” olarak kabul edilen Faruk Kenç tarafından “Yılmaz Ali” adıyla çekilir.
(Özkaracalar, 2016) Filmde kaçakçı şebekesinin peşine düşen bir polis hafiyesiyle gazeteci bir
kızın öyküsünün anlatılır. Daha sonra Yılmaz Güneyli, Cüneyt Arkınlı pek çok polisiye film
izleriz…
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