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ÖNSÖZ 

 

 

Türk sinemasının Dünya sineması içinde henüz hak ettiği konuma gelememesine 

rağmen, irdelemeye değer görülecek çok sayıda filme sahip olması, içinde bulunduğum 

kuşağa düşen sorumlulukları fark etmemi sağlamıştır. Bu nedenle bu tez çalışmasını 

hazırlamak benim için önemli olmuştur. Sinemaya teori ve pratikte emek harcamak 

arzusundaki bir akademisyen adayı olarak, dünyanın giderek birbirine benzemeye 

başladığı ve tekdüzeliğin günlük hayattan, sanata kadar her yeri sardığı bir dönemde 

yerel kültürlerin önemini, değerini kavramaya çalışmaktayım. Tüm kimlik farklılıklarını 

yok edercesine görsel hegemonyasını kuran belirli sistemlerin insanlığı kuşattığı bir 

çağda, bu hegemonyaya karşı başkaldırıda bulunan ve direnen yerel kültürlerin varlığını 

fark etmek bu çalışmaya yönelmemde etkili olmuştur. Ticari ve popüler anlatıların 

baskınlığına teslim olan Türk sineması, kitleler üzerindeki etkisini sürdürmesine karşı, 

her geçen yıl içinden çıktığı yerel kültür birikiminden daha fazla yararlanmaktadır. Bu 

durum, Türkiye’de de küresel hegemonyanın dayattığı görsel tekdüzeliğe karşı çıkan bir 

direnişin varlığını hissettirmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan tez çalışması ile Türk 

sinemasının Anadolu topraklarında uzun yıllardan bu yana var olan yerel kültürlerle 

arasındaki bağlar, görünür hale getirilmeye çalışılmıştır. 

 

Çalışma sırasında, ‘Jürgenov Art Academy Almatı / Kazakistan araştırma 

talebime olumlu yanıt vermiştir. Böylece Y.Ö.K. desteği ile 2010 yılının Haziran–Eylül 

ayları arasında gittiğim Kazakistan ve Kırgızistan’da farklı müzeleri gezerek, geçmiş 

görsel birikimin izleri sürme olanağı buldum. Bu müzelerden; 'Kırgızistan Memlekettik 

Tarih Müzesi'- Kırgızistan / Bişkek, 'Sentralni Gosdarstvenniy Müze Respubliki 

Kazakistan' (Kazakistan Devlet Merkez Müzesi / Astana), 'Respubliki Müze Narodnih 

Muzikalnih İnstrumentov' – (Ulusal Müzik Enstrümanları Müzesi- Kazakistan/Almatı) 

önemli eserleriyle, Türk sanatının, derin köklere sahip olduğunu göstermiştir. Bu 

eserler, çeşitli sanatsal mekân kullanımları ile Türk sanatının sentezlerle geliştiğini 

ortaya koymuştur. Ayrıca Orta Asya Türk devletleri sinemasında günümüzün önemli 

sinema akademisyeni ve eleştirmeni Gülnara Abikeyeva ile gerçekleştirdiğim ve dört 
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gün süren röportajlar sonucunda, hem bölge görsel kültürü hem de bu görsel kültür 

birikimlerinin sinemaya olan etkisi konusunda bilgiler edinilmiştir. 

 

Türk sinemasına Dünya sinemasında hak ettiği yeri alabilmesi için bir düşünce 

ivmesi kazandırma, yeni ve farklı bakış açıları ile kuramsal bir değer katabilme amaçları 

ile yola çıkılan bu tez çalışması, dört yıllık zorlu bir süreç sonunda tamamlanmıştır. 

Yaşadığım kişisel zorluklar, Türk sinemasının da kendi engelleriyle başa çıkmaya 

çalıştığını anlamamı sağlamıştır. Bu doğrultuda bu tez çalışması; Türk sinemasının ve 

küresel hegemonyaya karşı direnen yerel kültürlerin ideallerine katkıda bulunma 

çabasındadır. 

 

Doktora öğrenciliğim boyunca bana verdiği değerli emekleri ve akademisyenlik 

hayatım boyunca unutmayacağım bilgi ve kültürü edinmemi sağladığı için danışman 

hocam Sayın Prof. Dr. Konca Yumlu’ya içten teşekkür ederim. Ayrıca, hocalarım Sayın 

Doç. Dr. Lale Kabadayı’ya ve Yrd. Doç. Dr. Ragıp Taranç’a da verdikleri destek için 

teşekkür ediyorum.  

 

Bu süreç boyunca verdiği destek için eşim Öğr. Gör. Ayzat Madikova’ya ve 

çocukluğunun en güzel yıllarında kimi zaman çalışmamı bölmemesi için oyun teklifini 

reddetmek durumunda kaldığım, yine de küçük yaşına rağmen güçlü vicdanı ile ısrarcı 

olmayıp kendi başına oynamayı kabullenen oğlum Raşit Özer’e teşekkür etmek 

istiyorum. Hangi alanda olursa olsun, benzer ideallere ulaşma amacıyla bugünden daha 

güzel bir dünyada yaşamasını diliyorum.  
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GİRİŞ 

 

 

 

Mekân kavramı, insanın varlığını, yaşamını anlamlandırmak için sonsuz evrene 

getirdiği sınırlama ile oluşmaktadır. Mekân, sadece yaşanılan ve yaşamak için asgari 

şartları sağlayan yer olmanın ötesinde, insanın diğer canlılardan farklı olarak düşünme 

yetisi sayesinde çevresine verdiği biçimdir. Bu biçimlendirme ile insan kendi yaşamını 

da sınırlamaktadır. İnsanın mekân üzerinde belirleyiciliği kadar, mekân da insanları ve 

toplumları etkilemektedir. Bu etkileşimin bir sonucu olarak mekân; soyut kültürün 

somut dışavurumudur. 

 

Mekân; toplumsal ve kültürel oluşumlarının dışında, soyut insan düşüncesinin 

bir başka dışavurumu olan sanat ile anlamlı hale gelmektedir. Tüm sanat formları 

mekâna ihtiyaç duyar. Sinema görsel ve işitsel bir sanat olarak; kendisinden önceki 

diğer sanatların anlatısını mekân üzerinden aktarma imkânlarına sahiptir. Mekân 

kullanımında diğer sanatların özelliklerinden ve kendine özgü teknik imkânlarından 

yararlanmaktadır. Mekân bir görsel sanat eserinde algıyı etkileyen boyutlarıyla ortaya 

çıkmaktadır. Bu anlamda sinema, iki boyutluluğu aşan yapısı ile gerçekliğe en yakın 

sanattır. 

 

Sinema, hareketli görüntü ile insan algısına en yakın gerçekliğe sahiptir. Çerçeve 

içindeki görüntünün oluşumu diğer görsel sanatların mekânsal oluşumu ile benzeşirken, 

kameranın hareket ederek nesnelerin farklı boyutlarının aktarılabilmesi, mercek 

kullanımı, seslerin kaydedilmesi, ayrıca kurgu ile farklı mekânların birleştirilebilmesi 

gibi farklı özellikler, sinemasal mekânı gerçekliğe ve devinime kavuşturmaktadır. 

Sinemasal mekân; sinema çerçevesi üzerine objelerin yerleştirmesi ile oluşur. Böylece; 

gerçek mekânlar sinema çerçevesi üzerinde yeniden üretilerek, sinemasal mekâna 

dönüştürülmektedir.  
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Hem görsel hem işitsel olmasının yanısıra devinim ile kazandığı gerçekliğe 

yakınlık özelliği sinemasal anlamın çok katmanlı olmasını sağlamaktadır. Devinim ile 

sinemasal mekân, zamanı üretir ve mekân zamanı görünür kılar. Diğer sanatların mekân 

kullanım unsurlarından yararlanılarak oluşturulan anlam, ayrıca sinemanın kendine 

özgü bu farklılıkları ile zenginleşmektedir.  

 

Sanat ile üretilen anlamın, bağlamdan koparılamayacağı düşünüldüğünde 

sinema; mekânı oluşturma ve kullanmadaki tüm farklılığa rağmen, kendinden önceki 

işitsel ve görsel sanatların birikimlerinden yararlanmakta/etkilenmektedir. Türkiye’de 

sinema öncesinde, Orta Asya’dan Anadolu’ya gelişen, İslam öncesi ve sonrasında da 

arasındaki bağları koparmadan etkileşimlerini sürdüren, sentezlere dayalı bir sanat 

geleneği bulunmaktadır. 

 

Türk sineması, Batı ülkelerinin sinemalarına göre oldukça geç ortaya çıkmıştır. 

Bu gecikmenin yanısıra, sinemanın önünde bir engel olarak duran tekelci sistem, uzun 

yıllar sinema dilinden uzak kalınmasında etkilidir. Sözlü kültürün hâkim olduğu bir 

toplumda, görsel ağırlığa sahip bir sanat olarak sinema çok uzun yıllar boyunca bir 

‘Halk Eğlencesi’ olarak görülmüştür. Bu nedenle sinemasal mekânın, içinden çıktığı 

bağlam ile ilişkisi Türk sinemasının gelişiminde de kendini göstermiştir.  

 

Geleneksel sanatların derinlikli perspektiften uzak, kalıp ve tekrarlar üzerinden 

ilerleyen anlatım yöntemleri, sinemasal mekânın da benzer şekilde kullanımında etkili 

olmuştur. Aynı kalıpların tekrarı şeklinde üretilen ve ‘tenevvü’ olarak adlandırılan 

geleneksel sanatlara ait özellik, Türk sinemasında mekânın benzer bir yapı ile 

şekillendiği Yeşilçam sinemasını doğurmuştur. Geleneksel sanatların anlatı odaklı 

ilerlemesi ve gerçekçi bir ‘dram’ yapısına sahip olmaması Yeşilçam sinemasını da 

etkilemiştir. Karagöz anlatısının mekânsal oluşumu, en karakteristik örnek olarak Türk 

sinemasının mekân kullanımında geleneksel sanatlar ile yaşadığı etkileşimi 

göstermektedir. Kalıplaşmış bir fon üzerinde durarak karşılıklı konuşan iki karakter 

üzerinden aktarılan anlatı, Yeşilçam sinemasına birbirine benzer iç ve dış mekânlar ile 
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yansımıştır. Filmlerin asıl kent mekânı olan İstanbul, tüm mekânsal sunumları ile 

kalıplaştırılmıştır. Taşra da birbirine benzer görünümleri ile aktarılmıştır. 

 

1950’li yıllardan itibaren ilk kez yönetmenlerin kişisel anlatımları ile görülen 

özgün sinema dili arayışları, Yeşilçam ticari sinemasına karşı alternatif filmler 

üretilmesini sağlamıştır. Türkiye’de mekânların, iç ve dış göçlerle 1960’lar sonrasında 

kapitalist üretim ilişkileri sonucu değişmeye başlaması Türk sinemasının mekân 

kullanımında da değişimlere neden olmuştur.  Taşra ve kent mekânları birbirine tezat 

mekânsal kavramlar olarak ortaya çıkarken, kent içinde de sınıfsal ayrıma dayalı 

mekânlar oluşmuştur. Türk sineması, asıl izleyici kitlesi olan alt ve orta sınıf kitlelere 

hitap edebilmek için filmlerinde ideolojik bir tercihle mekânları kullanmıştır. Buna 

göre; alt-orta sınıflar ve bu sınıflarla eşdeğer tutulan mahalle, taşra gibi mekânlar, 

olumlu görünümler ile aktarılırken, üst sınıflara ait iç ve dış mekânlar, yozlaşmışlığı ve 

kötülüğü temsil etmiştir.  

 

Mekânların aktarımındaki bu ideolojik tercihin, aslında dış dünyada var olan 

çatışmaları sinemasal mekânda uzlaştırdığı ve sınıfsal dengesizlikleri, ataerkil yapıdan 

kaynaklanan cinsiyetçi baskıları içselleştirdiği düşünülmektedir. Bu doğrultuda 

Yeşilçam sineması, mekânları sürekli aynı anlamları ile üretmiştir. 

 

Türkiye’deki sosyal, siyasal, ekonomik değişimlere paralel olarak gelişme 

dönemlerine ayrılan Türk sineması, 1970’lerden itibaren yönetmenin etkin bir role 

yükselmesiyle, diğer birçok unsur gibi, Yeşilçam’ın kalıplaşmış mekânları da 

sorgulanmaya başlamıştır. 

 

2000’li yıllar öncesinde, giderek artan ‘yönetmen sineması’ örnekleri ile 

mekânlar; kişisel anlamlar kazanarak farklı kullanımları ile sinemaya aktarılmıştır. 

Geçmiş dönemlerde sınıfsal, toplumsal ve cinsel çatışmaları uzlaştırma amacıyla 

ideolojik bir tavır takınan genel bir sinema anlayışının yerini, bu çatışmaları daha fazla 

görünür kılmaya çabalayan sorgulayıcı mekân kullanımları almıştır. Ancak, bununla 
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beraber, popüler sinema, Yeşilçam adı altında olmasa da, benzer mekân tercihleri ile 

varlığını sürdüregelmiştir.  

 

Bu çalışma, sinemada mekân kullanımının anlamı oluşturmadaki önemine 

rağmen, özellikle 2000 sonrası Türk sinemasında mekânın kullanımına yönelik yeterli 

sayıda araştırmanın yapılmamış olmasından hareket etmektedir. 2000 sonrasında Türk 

sinemasında görülen önemli atılımlar, Dünya sineması içerisinde Türk sinemasının 

farklı bir konum kazanmasını sağlamıştır. Uluslararası alanda önemli festivallerde ödül 

kazanan, gösterim imkânı bulan çok sayıda film ile Türk sinemasının yeni bir döneme 

girdiği görülmektedir. Kendi sinemasal dillerini kurmaya çalışan yönetmenlerin ortaya 

çıkışı, ticari sinemaya karşı bağımsız film yapabilme imkânlarındaki artış, sinemanın 

keşfetmeye başladığı yeni kültürler, gerçek mekânlardaki değişimlerin sinemasal 

mekâna yansıması gibi etkenler sonucu, Türk sineması önceki yıllara oranla daha farklı 

bir döneme girmiştir.  

 

Çalışmanın amacı; Türk sinemasında mekân kullanımı özelliklerinin 

belirlenerek, 2000 sonrası Türk sinemasında mekân kullanımında öne çıkan 

farklılıkların tespit edilmesidir. Bu amaca ulaşmak için çalışmada, 2000 sonrasında 

kendi sinemasal anlatımlarını kurmaya çalışan, sinemasal mekân kullanımında yeni 

arayışlarda bulunan ve genel bir ticari sinemadan faklılaşan beş yönetmenin üçer filmi 

incelenmektedir. Örnekleme dâhil edilen yönetmenlerin ayrıca bu dönem içinde en 

üretken yönetmenlerden olmalarına ve filmleri ile uluslararası festivallerde önemli 

başarılar kazanmış olmalarına dikkat edilmiştir.  

 

Çalışmada öncelikle mekân kavramı farklı boyutları ile tanımlanarak, sinemasal 

mekânı oluşturan unsurlar ortaya konulmuştur. Böylece, sinemada mekân kullanımına 

dair genel bilgilere ulaşılmıştır. Türk sinemasının mekânsal oluşumunu etkileyen 

bağlam olan; geleneksel Türk sanatlarının, tarihsel süreci, gelişimi, dayandığı sentezler 

ve mekân kullanım tercihlerine yön veren sebepler araştırılarak Türk sinemasının mekân 

kullanımı konusunda genel bir çerçeve oluşturulmuştur.  
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Ayrıca, Türk sinemasının 2000 öncesi döneme kadar geçtiği süreçler 

incelenerek, mekân kullanımının zaman içinde yaşadığı evrim ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. Böylece; 2000 sonrası dönemin farklılıklarını ortaya koyabilmek için 

önceki dönemler hakkında veriler elde edilmiştir.  

 

Bu doğrultuda 2000 sonrası Türk sineması, mekâna yönelik farklılaşmanın 

belirlenmesi amacıyla genel bir değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu değerlendirme 

sonucunda kategoriler belirlenmiştir. İrdeleme bölümünden önce, yaklaşık son on üç 

yılda Türk sinemasında mekân kullanımı açısından önem taşıyan filmlere sahip on 

yönetmenin çalışmaları da belirlenen bu kategorilere göre değerlendirilmiştir. 

Çalışmanın analiz bölümünde ise, amaca yönelik örneklem yöntemi kullanılarak 

belirlenen filmler, içerik analizi yöntemi ile eleştiriye tabi tutulmuştur. Bu bölümde, 

belirlenen kategoriler altında, analiz için seçilen yönetmen ve filmlerin irdelenmiştir.   

 

Çalışmanın birinci bölümünde mekân ve sinemasal mekân kavramlarına yönelik 

kuramsal altyapı oluşturulmuştur. Bu çerçevede, mekânın genel tanımı ile mekânın 

toplumsal ve kültürel oluşumu üzerinde durularak, sanatsal mekânı oluşturan unsurlar 

belirlenmiştir. Ayrıca sinemasal mekânın oluşumu incelenmiştir. Mekân kavramını 

tanımlamak için öncelikle mimari sanatı ile ilişki kurulmuş, Vitrivius’un mimarlık 

üzerine fikirlerinden yararlanılmıştır. Burada Gerard Monnier’in mimarlık 

kavramlarının yanısıra modern dönemin önemli mimarlarından Le Courbusier’in 

görüşleri aktarılmıştır. Doğan Kuban, Utarit İzgi, Sema Soygeniş, Leland Roth’un 

getirdiği mimari tanımlar ile mekân somut mimari bir biçimleniş olarak ortaya 

konmuştur. Mekân ile insanın ürettiği anlamlar Gaston Bachelard’ın insanın yaşadığı 

evrenin kendi sınırlı çevresi ile olmasına dair görüşleri ile desteklenmiştir. Terry 

Eagleton, Martin Heidegger, Alain Botton gibi mekân felsefesi üzerine görüşler üreten 

kuramcıların insanın mekân ile kurduğu bağ ile yaşamını anlamlandırdığı düşüncesi ele 

alınmıştır.  
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Mekânın toplumsal ve kültürel bir unsur olarak oluşumu Claude Levi Strauss, 

Henri Frankfurt’un, insanın mekân ve uygarlıklar üzerinden kurduğu bağ üzerine 

düşünceleri ile açıklanmıştır. John Reader, John Urry, Esen Onat, Turgut Cansever’in 

kent mekânlarının gelişimi ile kültürel anlamlar kazanan mekân tanımları, Ian Borden, 

George Simmel gibi mekân felsefecilerinin kuramları ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca, 

Charles Meiselles, Karl Marx, Jacques Gouverner’in mekânın ekonomik temelli 

değişimler ile insanın yaşamındaki önemi üzerine görüşlerine yer verilerek, mekânın 

toplumsal ve kültürel oluşumunun katmanları ortaya konmuştur. Theodeor Gaster, 

Walter Ong, Levy-Bruhl Lucien ve Marcel Mauss’un düşünceleri ile de kültürün ortaya 

çıkmasını sağlayan kökenler araştırılarak mekân ile kültür arasında bağ kurulmaya 

çalışılmıştır. Sanatsal mekânın oluşum konusunda Gombrich, Richard Leppert, Beatrice 

Lenoir, Albert Kuhns, Martin Heiddeger, Paul Klee, Walter Benjamin, Hienrich 

Wölflinn’in tanımlamaları ile bir çerçeve çizilmiştir. Yuriy Lotman, Michael Snow, 

Stephan Heath, Andre Bazin, Jean Mitry, Andrew Dudley, Jane Barnwell, Pascal 

Bonitzer gibi kuramcıların görüşleri sinemasal mekânın oluşumunu sağlayan düşünsel 

boyutu oluşturmak için çalışmaya katkıda bulunmuştur. John Hedgecoe, Jose Parramon, 

İsmail Tunalı, Blain Brown, Germain Dulac, Stephan Heath, Paul Rotha, James 

Monaco, Franco Moretti’den alıntılarla sinemaya özgü tekniklerin mekânsal unsurları 

oluşturmaya etkisi incelenmiştir. 

 

Çalışmanın ikinci bölümünde, sanatsal anlatı mekânı ile bağlam arasındaki ilişki 

üzerinde durularak, Türk sinemasının mekân kullanımı ile geçmiş sanatsal mekân 

alışkanlıkları arasında ilişki kurulmuştur. Öncelikle geleneksel sanatların ortaya 

konması için Türk sanatı, Orta Asya, İslam öncesi ve sonrası dönemleri ile 

incelenmiştir.  

 

Türk toplumlarının Orta Asya tarihi boyunca geçtiği aşamalar, Özkan İzgi, 

Bahaddin Ögel, Yaşar Çoruhlu, Helmut Uklig, Wilhelm Haussing, Halil İnalcık, 

Vambery Arminius, Louis Ligeti, Denis Sinor gibi araştırmacıların belgelerinden 

hareketle oluşturulmuştur. Türk sanat tarihi ve geleneksel sanatların mekân 

kullanımındaki tercihleri hakkında, Türk sanat tarihi kuramcıları ve akademisyenlerinin 
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önemli araştırmaları çalışmaya kaynaklık etmiştir. Bu akademisyen ve araştırmacılardan 

bazıları; Mülayim Selçuk, Sezer Tansuğ, Yaşar Çoruhlu, İnal Güner, Zeren Akalay, 

Oktay Aslanapa, Banu Mahir, Günsel Renda, Malik Aksel, Beşir Ayvazoğlu, Mazhar 

Şevket İpşiroğlu, Metin And, Muhitin Sevilen, Cevdet Kudret’tir. 2000 öncesi Türk 

sineması üzerine ise Nijat Özön, Giovanni Scognamillo, Burçak Evren, Onat Kutlar, 

Tarık Dursun, Sevin Okyay ve Atilla Dorsay’ın çeşitli yazılarından yararlanılmıştır. 

Ayrıca; görüşlerine yer verilen sinemacılar; Metin Erksan, Halit Refiğ, Lütfü Akad, 

Muhsin Ertuğrul, Bülent Oran, Engin Ayça, Ümit Ünal, Ahmet Tarık Tekçe, Duygu 

Sağıroğlu, Yavuz Turgul ile Türk sineması hakkındaki düşünceler zenginleştirilmiştir.  

 

Çalışmanın üçüncü bölümünde son dönem Türk sinemasında mekân kullanımı 

konusunda tespit edilen özellikler doğrultusunda kategoriler oluşturulmuştur. 

“Sinemasal mekânın geleneksel sanatlar ve kültürel özelliklerden bilinçli şekilde 

yararlanarak kullanılması”, “Gerçek mekânlardaki değişimin sinemasal mekân 

kullanımına etkisi”, “Cinsel çatışmalar ve ataerkil baskının sinemasal mekân 

kullanımına etkisi”, “Taşra ve kent çatışmasının sinemasal mekân kullanımına etkisi”, 

“Sinemasal mekânın çokkültürlü görünümleri” başlıkları ile belirlenen bu kategoriler, 

dördüncü bölümde irdelenen yönetmenlerin dışında, son dönem Türk sinemasında öne 

çıkan on yönetmenin filmlerinden örneklerle ele alınmıştır. 

   

Çalışmanın dördüncü bölümünde ise; 2000 sonrası Türk sinemasında mekân 

kullanımına yönelik çözümleme için beş yönetmenin üçer filmi niteliksel içerik 

analizine tabi tutulmuştur. Bu yönetmenler; Derviş Zaim, Semih Kaplanoğlu, Reha 

Erdem, Nuri Bilge Ceylan, Fatih Akın olarak belirlenmiştir. Örnekleme dâhil edilen 

yönetmenlerin belirlenmesinde Türkiye’de anaakım ticari sinemanın dışında, bireysel 

anlatım dillerini kurmaya çalışmaları, filmleri ile ulusal ve uluslararası festivallerde 

başarı kazanmış olmaları, 2000 sonrasında en az üç film çekmeleri, yönetmenlerin 

seçilmesinde belirleyici olmuştur. Yönetmenlerin filmleri bir önceki bölümde 

oluşturulan kategoriler çerçevesinde derinlemesine çözümlemeye tabi tutulmuş ve 

böylece 2000 sonrası Türk sinemasında mekân kullanımı konusunda sonuçlar ortaya 

konmuştur. 
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I. BÖLÜM 

 

MEKÂN VE SİNEMASAL MEKÂN KAVRAMLARINA YÖNELİK 

KURAMSAL ALTYAPININ OLUŞTURULMASI 

 

 

 

Mekân, yeryüzünde insanın var oluşu kadar önceye dayanmaktadır. İnsan, içinde 

yaşadığı dünyanın sonsuzluğunu, belirsizliğini sınırlamak, ihtiyaçlarını karşılayıp 

varlığını devam ettirebilmek, çevresini anlamlandırabilmek için mekânı oluşturmuştur. 

İnsan, gözü ve hayal gücü ile kavramakta zorlandığı evrensel boşluğu tanımlayıp 

sınırlayak bir ölçüye indirgemektedir. Buna göre ilk insan, “Evrensel boşluğun 

bilinmezliğinden kendini yalıtmış, kendi boşluğunu oluşturmuştur”
1
. Böylece evrensel 

boşluğun fiziksel olarak sınırlandırılması ile mekân oluşmaktadır. 

 

Mekânın fiziksel olarak sınırlandırılması, sonsuzluğu anlamlı bir bütüne 

dönüştürmüş ve insanın sonsuz evrende kendi varlığını anlamlandırmasına yardımcı 

olmuştur. Bu nedenle somut mekânlar, sadece insan tarafından içinde yaşamak için 

sınırlandırılan alanların ötesinde, soyut anlam da kazanmıştır. 

 

Sanatın tüm formları, dünyayı, evreni, yaşamı ve insanın varlığını 

anlamlandırma çabası içindedir. Sanat, bu anlamlandırma için mekânsal sınırlamaya 

ihtiyaç duyar. Benzer şekilde, görsel-işitsel özelliklere sahip modern bir sanat olan 

sinema, kendine özgü mekân özelliklerine sahiptir. Sinema, sanatsal mekânını 

oluşturmada kendinden önceki tüm sanat formlarının özelliklerini kullanır. Sinemasal 

mekânı diğer sanatların mekânsal oluşumlarından ayıran özellikler, temel olarak; mekân 

kullanımının gerçekliğe yakın olması ve sinemanın devinim imkânları ile kendi sınırlı 

çerçevesini aşma yetisine sahip olmasıdır. 

 

                                                           
1
 Kuban, Doğan, Mimarlık Kavramları Tarihsel Perspektif İçinde Mimarlığın Kuramsal Sözlüğüne 

Giriş, İstanbul, Yem Yayıncılık, 1998, s. 14.  
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I.1. Mekân Kavramı 

  

Mekân kavramı farklı tanımlara, anlamlara sahiptir. Kavram; Türk Dil Kurumu 

Türkçe Sözlüğü’nde; “bulunulan yer ve uzay” olarak tanımlanmaktadır
2
. Mekân ve uzay 

kavramları ise; “sınırları belirlenmiş kavramsal boşluk ve algıyla belirlenen, sanatsal 

üretimle şekillenen yapay ortam” anlamına gelmektedir
3
. Genel anlamının dışında; 

durulan yer, ev, hane, mesken, mahal olarak da tanımlanan mekân kavramı; mevcudiyet, 

varlık, var olmak, âlem, kâinat gibi derinlikli anlamlara işaret etmektedir
4
. Bu 

tanımlamalar, mekânın hem somut, hem soyut nitelikler taşıyan bir kavram olduğunu 

göstermektedir. 

 

Evrenin sonsuz görünümleri içinde var olan, yaşama ve dünyaya anlam ve biçim 

vermeye çalışan, yaşama içgüdüsü ile onu kendisine uygun hale dönüştürmek isteyen 

insan; içinde yaşadığı mekânı üretmiştir. Hançerlioğlu, bu durumu mekânın, “varlığın 

var olma biçimlerinden biri” olarak ifade etmektedir
5
. İnsanın var olması ve çevresini 

biçimlendirmesi ile diğer varlıklar da insan tarafından anlamlandırılmıştır.  

 

Mekân oluşumu insanın yeryüzündeki varlığı ile başlamıştır. İnsanın barınma 

ihtiyacının mekânı ortaya çıkaran neden olduğu düşünülmektedir
6
. İnsanlar, her alanda 

olduğu gibi, yaşayacakları mekânı üretirken de, önce hayvanları taklit etmiştir. Buna 

göre, kimisi dalları kullanarak, kimisi dağ yamaçlarında mağara kazarak mekânı 

üretmiştir. Ardından, zamanla uzmanlaşıp daha iyi barınaklar yapmışlardır
7
. Bu 

doğrultuda mekân, Gaston Bachelard’ın vurguladığı gibi, ‘fiziksel’ özellikleri ile ortaya 

çıkmıştır. Öyleyse, “İnsanın ilk evreni içinde yaşadığı evi ve çevresi” olmuştur
8
. Bu 

durum da mekâna mimari nitelikler kazandırmaktadır. 

 

                                                           
2
 TDK Türkçe Sözlük, Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2005, s. 1363. 

3
 İzgi, Utarit, Mimarlıkta Süreç: Kavramlar, İlişkiler, İstanbul, Yem Yayıncılık, 2006, s. 32. 

4
 Yeğin, Abdullah, Yeni Lugat, İstanbul, Hizmet Vakfı Yayıncılık, 2007, ss.  336–337. 

5
 Hançerlioğlu, Orhan, Felsefe Sözlüğü, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1989, s. 151. 

6
 Monnier, Gerard, Mimarlık Tarihi, çev.: İsmail Yerguz, Ankara, Dost Yayınları, 2006, s. 9. 

7
 Vitrivius, Mimarlık Üzerine On Kitap, çev.: Suna Güven, İstanbul, Yem Yayıncılık, 1998, s. 10. 

8
 Bachelard, Gaston, Mekânın Poetikası, çev.: Aykut Derman, İstanbul, Kesit Yayınları, 1996, s. 32. 
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Mimari anlamıyla mekân, içinde insan ve objelerin olduğu, hareket edebildiği, 

alan, hacim ve tanımlı boşluk olarak ele alınmaktadır. Buna göre mekân, kütlelerin ışık 

altında doğru, görkemli ve ustalıklı biçimlenişi olarak kabul edilmektedir
9
. Her mimari 

mekân, içinde yaşanılan kültürel, sosyal, sınıfsal yapıya ait bazı var oluşları üretmekte 

ve içermektedir. Bu durumda mimari mekân; ‘cephe/zarf sistemi’ ile çevrelenir, 

‘hareket’ ile hayat bulur, ‘ışık’ ile var olur, ‘bağlam’ ile anlam kazanır. Soygeniş’e göre, 

önemli olan mekânın bir amaç uğruna sınırlandırılmış olmasıdır. “Örneğin, ters 

kapatılmış bir bardak, saydam zarf sistemi ile oluşmuş mekâna, sahnede spot ışıkları ile 

çevrelenmiş bir sanatçının görüntüsü de ışıkla oluşturulmuş mekânı göstermektedir”
10

. 

Bu doğrultuda mekân, öncelikle bir fiziksel varoluş ve fiziksel üretim nesnesidir; somut 

olarak üretilir, tüketilir
11

. Leland Roth, fiziksel mekânı farklı görünümleriyle şöyle 

tanımlamaktadır:  

“Sınırlanan hacmi imgeleyen saf fiziksel mekân, ancak görülerek 

algılanabilen algısal mekân, insan zihninde işlevselliğini kazanan kavramsal 

mekân, devinimi esas almasıyla içinde yaşayanların yaşamlarına yön veren 

davranışsal mekân, bir boşluğu kesin çizgilerle dolduran pozitif mekân, 

önceden var olan bir alanı boşluğa dönüştüren negatif mekân ve aynı türe ait 

olan bireylerin kendi aralarına koydukları mesafeyi betimleyen kişisel mekân 

başlıca mekân türleridir”
12

.  

 

Tüm farklı biçimleri ile mekân; insan düşüncesi ve biçimlendirmesinin bir 

sonucu olarak anlam kazanır. Heidegger’in deyimiyle; “Mekânın içinde olmak, aynı 

zamanda var olmaktır. İnsan, mekân ile birlikte kendi varlığını da inşa eder”
13

. Bu 

durumda, insanın yaşadığı coğrafi çevresinden, kendi bireysel alanını oluşturduğu eve 

kadar var oluşunu anlamlandırdığı tüm somut mekânlar, soyut düşünceyi yönlendirir. 

Anlamın üretilmesine etkide bulunur. Görüldüğü gibi mekân kavramı; somut mimari 

alanlardan, soyut düşünceye kadar insan algısıyla genişleyebilen anlamlar 

kazanmaktadır.  

 

 

                                                           
9
 Courbusier, Le, Bir Mimarlığa Doğru, çev.: Serpil Merzi, İstanbul, YKY Yayınları, 2007, s. 10. 

10
 Soygeniş, Sema, Mimarlık Düşünmek, Düşlemek, İstanbul, Yem Yayıncılık, 2006, s. 16. 

11
 Yırtıcı, Hakkı, Modern Kapitalizmin Mekânsal Örgütlenmesi, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 

2009, s. 1. 
12

 Leland, M., Roth, Mimarlığın Öyküsü, çev.: Ergün Akça, İstanbul, Kabalcı Yayınları, 2002, ss. 75-87. 
13

 Heidegger, Martin, “Kentin Felsefesi”, çev.: Olcay Kural, Cogito, Sayı: 8/Yaz, İstanbul, Yapı Kredi 

Yayınları, 1996, ss. 67-70. 
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I.2. Toplumsal ve Kültürel Mekânın Oluşumu 

 

İnsanın üzerinde yaşadığı yer olarak mekân, barındırdığı sosyal ilişkiler 

nedeniyle toplumsallık ve kültürellik özellikleri kazanmaktadır. Birarada yaşamın 

sonucu olan kültür kavramı mekân ile kurduğu ilişki nedeniyle önem kazanmaktadır. 

Eagleton’a göre, İnsanın doğaya karşı kendi sınırlı gücü ile mücadelenin ürünü olan 

kültür; insanı, kendisinin bir parçasına dönüştürmüştür
14

. Bu nedenle mekân ve toplum 

arasında güçlü bir bağ bulunmaktadır.
15

 Bu bağ sonucu insanlar, çevresine uyum 

sağlamak ve birbirleriyle ortaklık kurabilmek için kültürü üretmiştir. 

 

Dünyaya dair tüm anlamlandırmalar ve üretimler kültürün bu etkisi ile 

biçimlenmektedir. Oluşturulan kültür de karşılıklı etkileşimde bulunduğu mekânı zaman 

içinde değişime uğratmaktadır. Bu yönüyle mekân, yaşam pratikleri sonucu oluşan 

soyut kültürün somut dışavurumudur. Buna göre mekân, “Kuşaklar arasında aktarılan, 

birikim, inanç, kavram ve teknikler” olarak ele alınabilir
16

. Böylece aynı coğrafi 

bölgede yaşıyor olmak, aynı kültüre sahip olmanın önkoşuludur. Kültür, içinde 

yaşanılan mekânın bir sonucu olmaktadır. 

 

Botton; insanların yaşadıkları mekânlara benzediklerini, mekânların ise aslında 

toplumun ulaşmak istediği güzelliklerin sembolleşmiş hali olduklarını söylemektedir
17

. 

Bu özellikler toplumun ideallerini, yaşam alışkanlıklarını belirlemektedir. Böylece 

kültürün ortaya çıkmasını sağlamaktadır.  

 

Toplumsallaşmayı ve kültürü ortaya çıkaran insan-mekân etkileşimi karşılıklı 

gerçekleşmektedir. “Mimari mekân güçlü bir davranış şekillendiricidir. İnsanlar önce 

mekânı biçimlendirir, sonra yaşanılan mekân onların davranışlarına, yaşam biçimlerine 

                                                           
14

 Eagleton, Terry, Kültür Yorumları, çev.: Özge Çelik, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2005, ss. 14–15. 
15

 Frankfurt, Henri, Uygarlığın Doğuşu, çev.: Alâeddin Şenel, İstanbul, İmge Yayınları, 1989, ss. 15–16. 
16

 Meiselles, Charles, Uygarlığın Doğuşu-Yakındoğu’da Avcılık ve Toplayıcılıktan Tarıma, Kentlere 

ve Devlete Geçiş, çev.: Alâeddin Şenel, Ankara, İmge Yayınları, 1999, s. 73. 
17

 Botton, de Alain, Mutluluğun Mimarisi,  çev.: Banu Tellioğlu Altuğ, İstanbul, Sel Yayıncılık, 2007, 

ss. 19–29. 
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yön verir”
18

. Mekân davranışları sınırlar, kısıtlar. Bununla birlikte kolaylaştırır, 

yönlendirir ve giderek davranış normları oluşturur
19

. Bu normlar ile kurulan ilişkiler, 

kültürün oluşmasını sağlamaktadır.  

 

Malinowski de mekân ve kültür ilişkisini, Botton’a benzer şekilde 

tanımlamaktadır. Kültür, “Kullanım ve tüketim maddelerinden, insan düşünce ve 

becerilerinden, inanç ve alışkanlıklardan oluşan tümel bir bütündür. İnsanın karşılaştığı 

sorunlarla başa çıkmasını sağlayan maddi ve manevi özeliklere sahip bir aygıttır”
20

. 

Kültürün bu özellikleri, mekânın ortaya çıkmasında ve mekânda değişiklikler 

yaşanmasında etken olmaktadır. Buna göre kültür, mekânın yapısının, aynı çağda bile, 

ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye, şehirden şehire, farklılaşmasını sağlar ve bu 

doğrultuda değerlendirme yapılmasına imkân tanır
21

. Öyleyse mekân, toplumsal bir 

olgu olarak; maddi süreçlerin ötesinde; alışkanlıklar ve kültürel değerler ile birlikte ele 

alınır
22

. Bu karşılıklı etkileşim, mekâna, kültürün somut bir dışavurumu özelliği 

kazandırmaktadır. Buna göre kültürel mekân kavramı; 

“(…) toplumsal ilişkilerin içinde ve üzerinde yaşandığı genel ortam, yeryüzü, 

beşeri coğrafya, sokak, kent, muhit, mahalle gibi anlamlarda, yeryüzü 

kabuğunu örten günlük yaşamın oluşturduğu tabaka; mimari ve ekolojik 

ortam olarak ele alınabilir. Tüm yönleriyle toplumsal ilişkilerin üretimi 

mekân üretimi olarak değerlendirilebilir. Mekânın yeniden üretimi bu 

anlamda; yeryüzü kabuğunu saran insan ilişkilerinin, günlük yaşamın 

anlamların kendilerini yeniden üretmeleridir”
23

.    

 

Mekân kavramını toplumsal ve kültürel bağlamları çerçevesinde sorgulayan 

çeşitli yazarların bu görüşleri yanında, mekânı felsefi ve sosyolojik boyutuyla ele alan 

yaklaşımlar da, kavramın irdelenmesinde etkili olmuştur. Örnek olarak her toplumun 

kendi zaman-mekân özelliklerine göre değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Levi 

Strauss, mekân ile kurduğu ilişkiye göre kültürlerin üçe ayırabileceğini söylemektedir. 

Buna göre kültürler; aynı dönemde ayrı bölgede yaşayan kültürler, aynı mekânda 

olmasına karşın farklı zamanlarda yaşamış kültürler ve zaman ve mekân bağlamları 

                                                           
18

, Leland, M., Roth, “Mimarlığın Öyküsü, çev.: Ergün Akça, İstanbul, Kabalcı Yayınları, 2002, s. 76. 
19

 Onat, Esen, Mimarlığa Yolculuk, İstanbul, Yem Yayıncılık, 2006, s. 39. 
20

 Malinowski, B., Bilimsel Kültür Tarihi, çev.: Saadet Özkal, İstanbul, Kabalcı Yayınları, 1992, s. 64. 
21

 Özer, Bülent, Kültür Sanat Mimarlık, İstanbul, Yem Yayınları, 2000, İstanbul, s.  9.  
22

 Yırtıcı, Hakkı, Modern Kapitalizmin Mekânsal Örgütlenmesi, İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 

2009, İstanbul, s. 1. 
23

 Süalp, Tül, Akbal, Z., ZamanMekân –Kuram ve Sinema, İstanbul, Bağlam Yayınları, 2004, s. 91. 
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bakımından birbiriyle hiçbir ilgisi olmayan kültürler olarak incelenebilir
24

. Bu 

doğrultuda mekânı, toplumsal yönüyle ele alan sosyoloji bilimi
25

, kültürel mekânı; 

karşılıklı etkileşimlerden oluşan canlı bir ilişkiler yumağı
26

 ve “Aynı yaygın kültürü 

yaşayan, üreten insanlar grubunun içinde üretimlerini yaptıkları yer”
27

 olarak 

tanımlamaktadır. Örneğin; toplumsal, kültürel, sanatsal üretimlerin merkezi 

konumundaki kent
28

 bu tanıma en uygun mekân olarak gösterilebilir. Turgut 

Cansever’de barındırdığı toplumsal ve kültürel özellikleri ile bu mekânı; toplumsal 

hayata, insanlar arasındaki ilişkilere biçim veren, sosyal mesafelerin en aza indiği, bu 

ilişkilerin yoğunluk kazandığı yer olarak görmektedir
29

. Böylece görüldüğü gibi 

insanlar tarafında belirli amaçlar için sınırlandırılan mekân, içinde var olan ilişkiler ile 

anlam kazanmaktadır. Bu ilişkiler bütünü toplumsal ysşsmı oluşturmaktadır. Mekân 

sosyolojisi üzerine önemli katkılar yapan Simmel’e göre; boş bir mekâna anlam katan 

kültürel, toplumsal etkileşimlerin temel özellikleri şunlardır:  

“Bir mekânın çerçevelenmiş parça ve etkinliklere bölünebilme biçimleri, 

toplumsal etkinliklerin mekân içine yerleştirilebilme düzeyi, özellikle kentteki 

yakınlık/uzaklık derecesi ve görme duyusunun rolü, mekânsal biçimleri 

oluşturur. Boş mekân böylece anlam kazanır”
30

.   

 

Mekânın toplumsallığının bir başka boyutu, üzerinde gerçekleştirilen ekonomik 

faaliyetin büyüklük ve yoğunluğu ile ortaya çıkmaktadır. Mağara döneminden, tarıma 

ve sanayiye geçişle birlikte mekânın ekonomik yapısı tarih boyunca değişiklik 

göstermiştir. Sosyolojik mekân ekonomik özelliklerinin belirleyiciliği ile kırsal ve 

kentsel olarak iki bölümde sınıflandırılır
 31

. Küçük göçebe topluluklar olarak avcılık ve 

toplayıcılık yaparak yaşamını sürdüren insan, ilk yerleşim mekânlarını bu ekonomik 

faaliyete uygun olan coğrafi özellikli ve doğal yerlerden seçmiştir. Zamanla ekonomik 

                                                           
24

 Strauss, Claude, Levi, Irk, Tarih ve Kültür, çev.: Haldun Bayrı, Reha Erdem, Işık Ergüden, İstanbul, 

Metis Yayınları, 1997, s. 29. 
25

   Erkal, Mustafa, Sosyoloji, İstanbul, Der Yayınları, 1997, s. 15. 
26

 Helle, Jürgen, Hans, “Kentlileşmiş İnsan”, İstanbul, Cogito: Kent ve Kültürü, sayı: 8/Yaz, Yapı Kredi 

Yayınları, 1996, s. 71. 
27

 James, W., Vander Zanden, Sociology The Core, McGraw-Hill Inc., Third Edition, 1993, U.S.A. 
28

 Urry, John, Mekânları Tüketmek, çev.: Rahmi G. Öğdül, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1995, s. 27. 
29

 Cansever, Turgut, “Şehir”, İstanbul, Cogito: Kent ve Kültürü, sayı: 8/Yaz, Yapı Kredi Yayınları, 

1996, s. 125. 
30

 Urry, John, Mekânları Tüketmek, çev.: Rahmi G. Öğdül, İstanbul,  Ayrıntı Yayınları, 1999, ss. 19-20. 
31

 Kurtkan, Amiran, Genel Sosyoloji, İstanbul, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları, 1976, s. 

203. 
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yapıların çeşitlenmesi, sosyal örgütlenmelerin güçlenmesi ve nüfusların artışı ile 

mekânların görünümleri de değişmiştir. 

 

Hayvancılık ve tarımın gelişmesiyle bir mekânda yerleşen toplumlar, 

yaşamlarını düzene sokmak için; üretim ve diğer her alanda organizasyon yapmışlardır. 

Yaşadıkları mekânlar da bu planlama ile değişmiştir
32

. Uzmanlaşma ile başlayan 

işbölümü ortak çalışma anlayışını geliştirmiştir. Avlanılan ve toplanılan yiyecekler 

geçici kamp yerlerinde biriktirilerek toprağa yerleşim yolunda ilk adımlar atılmıştır
33

. 

Bu adımlar ile mekân içinde bir arada yaşama kuralları ve görev paylaşımları 

belirlemeye başlamıştır.  

 

Avcılık-toplayıcılıktan, yetiştiricilik-hayvancılığa geçiş ile insanın yaşam biçimi 

değişmiştir. Tahıllardan yoğun olarak yararlanılarak, toplayıcılıktan tarıma doğru ilk 

yerleşik yaşam başlar. Toplayıcı toplumun yerini, yarı yerleşik toplum, onun yerini de 

tam anlamıyla toprağa yerleşik tarım toplumu almıştır
34

. “Hayvancılık ve mevcut 

kaynakların kullanımındaki yeni gelişmelerle köyler oluşmuştur
35

. Göçebelikten 

yerleikliğe geçiş ile toplumsallık artmıştır ve insanın mekânla kurduğu bağ 

güçlenmiştir. 

 

Tarım devrimi, yaşam alışkanlıklarını değiştirmeye başlamıştır. Bu durumun 

beraberinde getirdiği inanç sistemlerindeki değişim ile kültürel devrimin 

gerçekleşmesini sağlamıştır
36

. Bu kültürel devrim sonucunda, toplum yaşamının ve 

siyasal örgütlenmelerin özel yapılar gerektirmesiyle mimari mekânlarda farklılıklar 

görünmeye başlar
37

. Toprağa yerleşiklik nüfusun artmasına neden olmuştur. Böylece 

yerleşik hayat ile nüfus gittikçe artarak köyler oluşmuştur. Farklılaşan üretim ve kültür 

                                                           
32

 Reader, John, Şehirler, çev.: Fatin Bahar Karadağ, İstanbul, YKY Yayınları, 2004, s. 34. 
33

 Şenel, Alâeddin, İlkel Topluluktan Uygar Topluma, İstanbul, Bilim ve Sanat Yayınları, 1994, s. 61. 
34

 Meiselles, Charles, Uygarlığın Doğuşu-Yakındoğu’da Avcılık ve Toplayıcılıktan Tarıma, Kentlere 

ve Devlete Geçiş, çev.: Alâeddin Şenel, Ankara, İmge Yayınları, 1999, s. 71. 
35

 Frankfurt, Henri, Uygarlığın Doğuşu, çev.: Alâeddin Şenel, İstanbul, İmge Yayınları, 1989, s. 20. 
36

 Langoney, Andre, Clottes, Jean, Guilaine, Jean, Simomet, Dominique, İnsanın En Güzel Tarihi, çev.: 

Emine Çaykara, İstanbul, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2000, s. 103. 
37

 Monnier, Gerard, Mimarlık Tarihi, Ankara, Dost Yayınları, 2006, s. 11.  
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ilişkileri mekânları genişleterek, köyleri büyütür ve kentleri ortaya çıkarmaktadır
38

. 

Kentler giderek karmaşıklaşan üretim ilişkileri ile mekânın yeni anlamlar kazanmasını 

sağlamaktadır. 

 

İlk dönem büyük yerleşim mekânlarının aslında büyük köyler mi yoksa kent mi 

olduğu konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bu tartışmada asıl önemli olan sosyal 

ve ekonomik farklılaşmadır. “Zanaatkâr, tüccar, din adamı, memur olarak farklı yapılara 

izin veren yerleşimler kent, sadece tarım üzerinde üretim yapılan yerlere de -ne kadar 

büyük olurlarsa olsunlar, köy denilmektedir”
39

. Kent ise ürünlerin ve fikirlerin değiş 

tokuş edildiği, işbölümü ile farklı faaliyet türlerinin var olduğu belli bir mekânda 

yoğunlaşmış yerleşim sistemidir. “Bu büyük yapısı ile karmaşık toplum işleyişi içinde 

birey ve aile düzeyinde çözülemeyecek işbölümü sorunlarının üstesinden gelinmesini 

sağlar”
40

. Max Weber ise kenti; evler topluluğunun yanında, kendisine ait toprağa dayalı 

mülkiyeti ve gelir-giderlerden oluşan bir bütçesiyle aynı zamanda iktisadi birliğe sahip 

mekânsal birimler olarak tanımlamaktadır
41

.Yerleşik toplumlarda üretim ilişkilerine 

bağlı olarak bazı kesimler daha fazla zenginleşmiştir. Yeni verimli topraklar elde 

edebilmek için oluşan toplumsal örgütlenmeler ile kentler, büyük kent devletlerine 

dönüşmeye başlamıştır.  

 

Üretim ilişkileri sonucu genişleyen mekân ile mülkiyet, aidiyet ve işbölümü 

kavramları ortaya çıkmıştır. Rousseau’nun insanlar ve toplumlar arasındaki 

farklılıkların doğmasında asıl neden olarak gösterdiği mülkiyet ile mekân; insanın 

dünyaya, diğer canlılara kıyasla farkını ortaya koyduğu, hayatta kalma içgüdüsüyle 

diğer canlılara ve doğaya hükmetmeye çalıştığı ve kendi cinsi ile iletişim kurarak 

kimliğini ürettiği yerdir. İnsanın mekâna sahip olmaya başlaması ile ona biçim verme 

çabası işbölümünü ortaya çıkarır. Durkheim’ın mekânik ve organik dayanışma olarak 

yaptığı ayrıma göre; aynı mekânda yaşayan bireylerin benzerliği esasına dayalı mekânik 
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 Frankfurt, Henri, Uygarlığın Doğuşu, çev.: Alâeddin Şenel, İstanbul, İmge Yayınları, 1989, s. 23. 
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41
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dayanışmaya karşı, organik dayanışma; farklılaşmanın, farklı üretimlerin ve 

işbölümünün bir sonucudur
42

. Marks’a göre ise; “kapitalist sistemin temel dayanağı; 

sermayenin kaynağı olan topraktır”
43

. Bu bakış ile mekânın üretim ilişkileri ile biçim ve 

anlam kazandığı anlaşılmaktadır. 

 

Bu nedenle mekânın yapısal değişikliğinin temelinde ekonomik sebepler 

yatmaktadır. “Kapitalist sanayileşme endüstriyel merkezli kasaba ve kentlerin hızla 

büyümesine neden olmuştur”
44

. Mekân da üretim ilişkilerinin farklılaşmaya 

başlamasıyla önem kazanmıştır. Burjuvazi sadece yüz yıl süren sınıf egemenliği 

boyunca, önceki kuşakların toplamından daha fazla kitlesel üretim güçleri 

oluşturmuştur:  

“Toplumsal emekteki üretim güçleri keşfedildi. Doğa güçleri ehlileştirildi. 

Makineleşme ile sanayide tarımda kimya kullanımıyla, buharlı gemi, 

demiryolları, elektrikli telgraflarla, dünya üzerinde el değmemiş alanlarda 

toprağın işlenebilir hale getirilmesiyle, ırmakların ulaşım için 

düzenlenmesiyle, insan toplulukları yerlerinden kopartılıp, feodal üretim 

ilişkilerinin belirleyici olduğu üretim mekânları oluşturuldu”
45

.  

 

Mekânın yapısal değişiminin nedenini, üretim araçlarındaki değişime bağlayan 

bu düşüncenin yanısıra, hızlı nüfus artışının tarih boyunca insanların birarada yaşama 

alışkanlıklarını belirlediği ve böylece içinde yaşanılan yerin yapısının nüfus artışına 

bağımlı olarak değiştiği de düşünülmektedir.  

                                                           
42
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Nüfus artışı teknolojik ve toplumsal değişimi beraberinde getirmiştir. Gelişen 

teknoloji ile toplumsal örgütlenme değişmiştir
46

. 'Pierre Clastres’in ‘Devlete Karşı 

Toplum’ isimli makalesinde; insanların birlikte yaşama alışkanlıklarındaki değişimin, 

nüfus artışı ile birlikte dıştan bir zorlama sonucu nedeniyle de değiştiği belirtilmektedir: 

“İlkel toplumda yaşayan insanlar için üretim sadece karşılanması gereken 

ihtiyaçlar kadardı. Modern toplum, devletin koruyucu şemsiyesi altında ve 

çalışmanın zorunlu olduğu bir yapıda gelişti. İnsanlar mecbur bırakıldıkları 

için gereğinden fazla üretim yaptılar, artı değer üretmek zorunda kaldılar. 

İnsanın kendisi için değil, başkası için üretim yapmaya başladığı andan 

itibaren üretimden ve sömürüden bahsedilebilir. İlkel toplumların çalışma ve 

üretimin kendisini ezmeye izin vermeyen yapısından, çalışmanın kutsandığı, 

sistemli üretimin olduğu günümüz toplumuna geçiş için iki neden başrol 

oynamıştır; artan nüfus sonrası mevcut mekânların insanlara yetersiz gelmeye 

başlaması ve daha gelişmiş toplumların, gelişmemiş toplumlara karşı 

uyguladıkları siyasi baskı”
47

. 

 

Michel Foucault da mekânın tarihsel değişiminin, nüfus yoğunluğunun yanısıra 

nüfusu oluşturanların hiyerarşik ilişkilerine de bağlı olduğunu düşünür. Ona göre mekân 

iktidar ilişkilerinin gerçekleştiği yerdir
48

. Mekânın toplumsal oluşumu, mekân içinde 

yaşayanların ilişkilerine bağlıdır. Mekânın oluşumunda toplumsal unsurlar kadar 

kültürel unsurlar da etkilidir.  

 

Kültürler, kendilerini ortaya çıkaran insan unsurunun sahip olduğu ortaklıklar 

nedeniyle benzer temellere sahiptir. Bu ortaklıklar ‘Zihniyet’ kavramı ile 

tanımlanmıştır. Zihniyet hem tüm insanlar için benzer köklere sahiptir, hem de mekânın 

farklı yorumlarını sağlayan kültürel çeşitliliklerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. 

Toplum üyelerinin üretimlerini yönlendirmektedir
49

. Her sanatçı, içinden yetiştiği 

toplumun binlerce yıllık birikiminin mirasçısı olarak doğmuştur
50

.  Sanatçı, toplumun 
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sahip olduğu zihniyetle yoğrulmaktan kaçamaz
51

. Mekân ve sanat arasında bu nedenle 

güçlü bir bağ bulunmaktadır. 

 

Zihniyetin belirleyici etkisi ile sanatçı, anlamını üretirken, sonsuz mekânsal 

oluşumların içinden hangilerinin tercih edileceğini belirlemektedir. Sanat üretimi,  

zihniyeti oluşturan pratiklerin ritüelistik dışavurumlarıdır.  

“Huizinga'ya göre; kültür ve zihniyetin, yaşam pratiklerinden kaynaklanan 

bir oyun biçiminde ortaya çıkmıştır. Marcel Mauss ise; bu durumu karşılıklı 

yükümlülük ve armağan kültürü ile kavramsallaştırmıştır. Hediye alışverişleri 

ile alınan hediyenin daha fazlasıı ile iade edilmesi ilkel toplumların yaşam 

biçimidir. Karşılıklı yükümlülük ilkesi ile bireysel değil, kolektif davranış, 

üretme ve paylaşma ortaya çıkar”
52

. 

 

‘Toplam Yükümlülükler Sistemi’ olarak tanımlanan hediye takası üç 

zorunluluğa dayanır: Verme zorunluluğu, kabul etme zorunluluğu ve karşılıklı olması 

zorunluluğu. Bazı kültürlerde, hediye vermeyi reddetmek, ya da davet etmemek, savaş 

ilan etmekle eşdeğerdir.
53

 Hediyeler hiçbir zaman bireysel değildir. Bu sistem; kolektif 

üretim ve tüketime dayanmaktadır. Bazen bu tüketim, biriktirilmiş tüm servetin israfına 

kadar varabilmektedir.
54

 Böylece, bu kültürün toplum yaşamı üzerindeki 

belirleyiciliğinin boyutları da anlaşılmaktadır. 

 

Birlikte kazanmaya, paylaşmaya ve tüketmeye dayalı, karşılıklı hediye verme ve 

almanın temel alındığı ve iktidar ilişkilerinin de sözlü kurallara göre bu armağan 

kültüründen doğduğu, karşılıklı yükümlülük sistemi, simgesel düzen; 'potlaç kültürü'
55

, 
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tek tanrılı dinler öncesinde, evrensel bir kültür olma özelliğine sahiptir
56

. İlkel insandan 

ve genel bir potlaç kültüründen bu yana geçen binlerce yıl içinde, mekânın toplumsal ve 

kültürel biçimlenişi benzer özellikler göstermiştir.  

 

Marcel Mauss; değiş-tokuş alışverişinin ve benzer ekonomik yaşam 

pratiklerinden kaynaklanan üretimlerin, yani; potlaç kültürünün ilkel toplumlarda çok 

geniş bir coğrafyada hâkim olduğunu belirtmektedir.  

“Değiş-tokuş sadece mal, zenginlik, gayrimenkul, taşınır maldan ibaret 

değildir. Karşılıklı nezaket gösterileri, şölenler, ayinler, askeri hizmetler, 

kadınlar, çocuklar, eğlenceler, fuarlar, bayramlar gibi her şeyin dâhil olduğu, 

zenginliklerin dolaşımını sağlayan uzun vadeli bir anlaşma söz konusudur. 

Tüm bunların ismi; 'Toplam Yükümlülükler Sistemi'dir”
57

. 

 

 

Bu dönemlerde tüm dünya genelinde olduğu gibi; Avrupa'da da 'Potlaç 

Kültürü'ne ait özellikler görülmüştür. Böylece sanatsal anlatıyı biçimlendiren iki büyük 

medeniyet Doğu ve Batı medeniyetleri olarak bilinmesine rağmen,  bu farklılaşmadan 

çok önce,  ilkel insanın tüm dünyada benzer yaşantıya ve benzer sanatsal anlatıma sahip 

olduğu düşünülmektedir. 

“Kuzey Yunanistan'da yaşayan Trakyalılar'da, özellikle Odrisler'de, 'Potlaç', 

Ksenefon tarafından tespit edilmiştir. Tukidides bu kültürden bahsetmiş, 

Homeros 'İlyada'da Likya Kralı Glakus'un Kral Diyomed'e bu türden bir 

sözleşmeyle bağlı olduğunu söyler. Komedi yazarı Anaksandros 'Protesilas' 

adlı eserinde, bir düğün töreni atmosferinde armağan toplumunun özellikleri 

betimlenir”
58

. 

 

Bu kültür Anadolu'da da tarih boyunca farklı toplum ve devletlerin varlığına 

rağmen etkindir. “Ticari, kültürel, sosyal iletişimler ve etkileşimler Potlaç kültür 

mantığı ile Anadolu'da yerleşmiştir”
59

. Farklı coğrafyalara rağmen, aynı kültür ve aynı 

üretim biçimleri, sanat üretiminin de benzer koşullarda gerçekleşmesini sağlamıştır. 

Şölen ve eğlencenin, ayin ve törenlerin içiçe geçtiği bu yapıda sanatsal üretim bu 

alışverişin bir parçasıdır. Bu toplum yapısı, binlerce yıl sanat eserlerinin içeriğine etkide 
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bulunmuştur. Sanatsal mekânın belirleyicisi de bu yapıdır. “Anlatının akışı, daima alma 

ve verme temeli üzerine yükselir. Akış, anlatıcıya verilen hediyelerle uzayabilir, 

değişebilir”
60

. Bu durum da belirli kalıplar ile ortaya konmasına rağmen, anlatının 

sonsuza doğru çeşitlenmesini sağlamıştır. 

 

Batı ve Doğu toplumlarında sanat anlayışlarının biçimlenmesinde bu benzer 

alışkanlıklar yatmaktadır. İlkel dönem insanları,
61

 anlatılarını; - gerçekçi dramanın 

kökenleri de dâhil-
62

 büyüye, mistik/soyut olana dayandırmışlardır. Gerçek mekânlar; 

bir anlatı yapısına dönüşürken soyutlaşmıştır.  

“İlkel insanların düş gücü, mitlerin bırakmış olduğu izlere karşı sürekli 

tetiktedir. Onlar, çevrelerindeki manzaraya baktıklarında, bizim gibi, yalnızca 

tepeler, kum, ağaç toplulukları görmemektedirler. Manzaradaki her ayrıntıda 

birden fazla anlam çıkarırlar. Bu ayrıntıların anlamını bilirler... Görünmeyen 

mitik varlıklardan bahsederler, onların gerçekliğini sorgulamazlar bile. 

Totem özelliği taşıyan soyut varlıklar, boş gibi görünen manzaralara adeta 

ruh verir, canlılık katar. İlkel insanın dış dünyadan algıladığı gerçeklik benzer 

yorumlar içerir”
63

. 

 

Mitler, masallar, destanlar, insanın diğer insanlarla, doğayla, toplumla ve 

toplumsal düzenle ilişkilerini açıklamanın, mevcut düzenin sürekliliğinin sağlanmasının 

aracı olmuştur. “Toplum böylece kendini tanımış ve gerçeklere katlanır hale 

gelmiştir”
64

. Ritüeller, çeşitli alışkanlıklar mitleri, anlatıları ortaya çıkarmıştır. Yaşam 
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koşullarının benzer pratikler üzerine kurulmasıyla, ilk dönemlerde dünyanın her yerinde 

anlatı benzer şekilde ortaya çıkmaktadır.   

 

Theodeor Gaster; 'Hint Rig Veda'sından, Yunan Tragedya ve Komedya'sına, 

İskandinav 'Elder Edda'dan, eski Çin halk şarkılarına, 'Kutsal Kâse Romansları'na kadar 

birbirinden çok farklı anlatıların kökenlerinde ritüelin belli geleneksel kalıpları arasında 

bir bağ olduğunu söylemektedir: "Doğanın düzenli hareketlerine, mevsimlerin birbirini 

izleyişine gösterilen bazı ilkel ve temel tepkiler, birbiriyle ilişkisiz bile olsa her 

toplumda hemen hemen birbirine benzer şekilde ifade edilmiştir"
65

. Böylece tüm 

farklılıklarına rağmen, insana ait üretimlerin benzer köklere sahip olduğu 

görülmektedir.  

 

 İnsanların yaşamlarını anlamlandırma, bilgi aktarım ve iletişim ihtiyacı, sözlü ve 

görsel kültürlerin ve bu kültürlere ait sanatsal anlatıların ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Walter J. Ong'un belirttiği gibi; "İnsanlar sayısız yoldan iletişim kurarlar, bunu 

yaparken tüm duyularını seferber ederler"
66

. Tarih boyunca, bazı duyulara ait iletişim 

yöntemleri ve sanat eserleri belli dönemler daha etkin olmuştur.  

 

Sözlü kültür, insanlığın ilk dönemlerinde etkili bir iletişim yöntemi iken, yazının 

bulunması ile görsel kültür önemli hale gelmiştir. Görme, anlamlandırma sürecinin ilk 

aşamasıdır. “Görsel Kültür; görmek ve bilmek arasındaki ilişkinin yeniden kurulmasını 

önerir. Çünkü bakmak ve görmek birbirini karşılıklı olarak tamamlar”
67

. Görülenlerin 

aktarılması için üretilen görmeye dayanan tüm imgeler görsel kültürü oluşturur. Ancak 

görülenler, doğada var olan görünümlerin sadece olduğu gibi aktarımı değil, aynı 

zamanda içinde yaşanılan toplumun, coğrafyanın, tüm psikolojik ve sosyal faktörlerin 

etkisiyle yapılan tercihlerdir.  “Bir teşhis, tahmin ve tasdik olan görme; sadece biyolojik 

ve fiziksel nedenlerle açıklanacak bir mesele; -ışık dalgalarının retinadaki hareketleri 
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değil, zihin ve düşünce süreçleri ile dilin oluşturduğu anlamlandırma denklemidir"
68

. 

İnsanın çevresinden gördüklerine karşı bir yorumda bulunması, böylece içinde yaşadığı 

mekân ve bu mekânın sahip olduğu toplumsal ve kültürel niteliklerden 

kaynaklanmaktadır. 

 

 Mekânın toplumsal ve kültürel biçimlenişi, onu var eden toplumsal ve kültürel 

tüm koşulları, mekânın kendi karakteristikleri ve bağlamı ile ilişkilidir. “Bağlam, içinde 

bulunulan koşullar anlamına gelir ve mekânın içinde yer aldığı, mekâna etki eden 

fiziksel, toplumsal, kültürel sistemlerin tümünü içinde barındırır”
69

. Sanatsal oluşum, 

mekânın ait olduğu bağlamın bir yansımasıdır. 
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I.3. Sanatsal Mekânın Oluşumu 

 

İnsanın tarih boyunca yaptığı her türlü üretimi gibi dünyayı anlamlandırmak, 

yorumlamak ve ona biçim verme aracı olan sanat mekân ile gerçekleşmiştir. Simmel'in 

ifadesiyle; “Kendisi formsuz olan hayat; ona ancak bir form kazandırılması halinde 

kendini fenomen olarak gösterebilir.”
70

 Sanat eseri de dış dünyaya bir anlam ve form 

kazandırmanın aracıdır. Bir sanatsal anlatıda anlamın üretilme, aktarım ve çözümlenme 

yöntemleri, o sanatsal anlatıyı ortaya çıkaran kültürel ve toplumsal bağlamla yani 

mekânla ilişkilidir.  

 

Bir toplumda seçilen görünümlerin, üretilen görsel imgelerin tercih edilme 

sebepleri bireysel, bağımsız tercihlerin ötesinde insanların birarada yaşamalarından 

kaynaklanan etkileşime dayanır. İmgeler, mekânlarını üretip, mekân üzerinden 

anlamlarını aktarırken; kendinden önce üretilmiş tüm imgelerin etkisi altındadır.  

 

Sanatın tüm formları mekâna ihtiyaç duyar. Sanatsal mekân anlamın üretildiği 

yerdir. “Mekân olmaksızın hiçbir anlatı oluşamaz”
71

. Sanatsal mekân öncelikle, belirli 

anlam için sınırlanmış bir alan üzerinde oluşmaktadır.  

“Sanatın amacı, herhangi bir nesneyi yalnız yansıtmak değil, onu anlam 

taşıyan bir yapıya, bir duruma getirmektir. Doğada bir taşı ya da ağacı 

gözlemleyen kimse, bu nesnelerin anlamını bilinçli bir bakışla 

değerlendirmediği sürece, onu sorgulamayacaktır. Aynı nesnenin, bir şekil 

verilerek biçimlendirilmesi durumunda sorgulanması doğaldır”
72

. 

 

Gerçekliğin duyular ile kavranıp, bir nesne üzerinden aktarılması, sanatın öznel 

bir etkinlik olduğunu göstermektedir. 'Wölflinn’in örneğinde olduğu gibi; dört yetenekli 

ressamın aynı anda aynı modele bakarak ve her birinin gözleriyle gördüklerine tam bir 

doğrulukla bağlı kalmaları durumunda bile, ortaya çıkacak eserler, ressamların 

birbirlerinden farklı karakterlerinin duyularıyla algıladıklarına farklı biçimler vermesi 
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nedeniyle birbirlerinden farklı olacaktır
73

. Sanatçı sanat eserini oluştururken, nesneyi 

biçimlendirmek için sınırsız karar verme olanağına sahiptir. Böylece var olan gerçeğe, 

istediği gibi yeni biçim verebilmektedir. 

 

Bu durum; duyular dünyası ile gerçek dünya arasındaki farklılığı gösterir. 

Gerçek dünya, duyular ile kavranıp, yeniden üretilmekte ve ilk var olduğu şeklini 

kaybetmektedir. Gerçekliğin bu dönüşümünde en önemli etkiyi duyuların ifadesi olan 

sanat eseri yapmaktadır.  

 

Sanat eseri, Platinos’a göre; “bu iki dünya arasındaki kopukluğun giderilmesini 

sağlayan bir araçtır. Sözgelimi, bir figür sayesinde biçim kazandırılan bir taş parçası, 

üzerindeki biçimin, o biçime tasarısını veren düşünceyi görünürleştirmesiyle ham taş 

parçasından ayrılacaktır”
74

. Böylece boş bir mekân, bir biçim kazanarak anlam 

oluşturmaya başlamaktadır. 

 

Mekân, sanatsal anlamı ileten bir dışavurum aracına dönüşmektedir. Yan yana 

duran iki taş bloktan biri, diğerinden; hünerli ellerle güzelliğin biçimi verilmiş, 

heykeltıraşın tüm güzellikleri yoğunlaştırdığı bir insan, bir tanrı ya da zarif bir tanrıçaya 

dönüşmüş olmasıyla ayrılır. Artık onu diğer taş gibi bir taş olmaktan farklılaştıran 

biçim, nesnenin üzerinde oluşmadan önce tasarımcının zihninde oluşmuştur. İmge; taş 

parçasının ham bir madde olarak bizde bıraktığı izlenimden daha farklı bir anlamı iletir. 

Böylece aynı taş parçası artık sadece taş olmaktan öte yeni anlamlara kavuşmuştur.  

 

Sanat eserinin bir nesne üzerinden hayat bulduğu ve o nesnenin maddesel 

imkânları ile sınırlandırıldığı ancak nesnenin ham halinden farklı anlamlar içerdiği 

görülmektedir. 'Heiddeger' bu noktaya ‘Sanat Eserinin Kökeni’ isimli kitabında 

değinmiştir: “Bir malzemeden oluşan nesne, kendisini biçimlendiren düşüncedeki 

güzelliğin arayışı ile sanat eserine dönüşür. Sanat eseri üretilmiş bir şeydir, nesnenin ilk 
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halinden farklı olmasının nedeni, nesnenin bir simgeye dönüşmüş olmasıdır”
75

. Estetik 

deneyimler sanat nesneleri ile bezenir. Sanat eserini bu nesneler oluşturur. “Bir çerçeve 

ya da bir perde gibi uzamsal bir sınırla, adeta bu dünyadan koparılmışlardır”
76

. Sanatın 

nesnesi, aynı zamanda maddesel varlığa indirgenen anlatımın sınırlılığını belirler.  

 

Görsel sanatlarda ilkel dönemlerden bu yana sanatsal mekânın oluşumu, belirli 

unsurların biraraya getirilmesi ile gerçekleşmektedir. “Bir sanat yapımının oluşumu, 

resim sanatının özgül boyutlarına girmenin sonucunda, doğal biçimin çarpıtılmasına 

eşlik etmek zorundadır. Çünkü o mekânda doğa yeniden oluşur”
77

. Yeniden oluşan doğa 

da, gerçek doğanın insanın aklı ile yorumlanmış bir görünümüdür. Gerçek, fiziksel 

mekânın anlam kazanmış halidir. 

 

Gerçek mekânlar gibi, sanatsal mekân da insan düşüncesinin bir yorumu olarak 

ortaya çıkar. Resim, fotoğraf gibi görsel sanatlar, iki boyutlu bir yüzey üzerine gerçek 

yaşamın üç boyutlu görünümünü yansıtarak, estetik değer taşıyan soyut bir mekân 

oluşturmaya çalışırlar. Sanatsal mekân, öncelikle nesne ile var olur, nesne üzerinde 

oluşur. Nesnenin özellikleri, maddesel sınırlılıkları ile belirlenmektedir.  

 

Taş parçası örneğinde olduğu gibi; ham taş parçası eserin nesnesidir. Taşın 

madde özellikleri, eserin ortaya çıkacağı yer olacağı için sanatsal mekân öncelikle 

nesnenin kendisidir. Nesnenin biçimlenişi ile de sanatsal anlatı mekânı oluşur. Her türlü 

müdahale, eserin mekânının oluşturulmasının bir aşamasıdır. Sanatsal mekân; nesnenin 

görünümünün ardındaki anlamı oluşturur, nesneyi bir imgeye dönüştürür.  

 

Oluşturulan temsiller/imgeler de onu üreten toplumda ayrı değildir. Yaşam 

biçimlerine bağlıdır. Sözgelimi; “Tarımla uğraşanların ‘Bereket Tanrısı’, ‘Toprak 

Ana'yı simge olarak seçmelerine karşın, hayvancılıkla uğraşanların, kendilerine balta, 
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mızrak ve koşum takımlarını simge olarak seçmeleri bu durumu gösterir”
78

. Bu 

örneklerin gösterdiği gibi;  görsel sanatların tüm formlarında sanatsal mekânın oluşumu 

belirli unsurlara bağlıdır. Sanatsal mekân; belirli bir amaç ile fiziksel olarak sınırlanmış 

bir nesne/düzlem üzerinde, soyut bir düşüncenin, somut görünümler kazanarak anlam 

aktardığı alandır. Bu mekânın oluşumu, sanat eserinin üretildiği kültür ve gerçek 

mekânlar ile ilişki içindedir. Sanatsal mekânın oluşumu ve aktardığı anlam bu 

unsurların birbirleri ile ilişkisi ortaya çıkmaktadır.  

 

 Bir sanatsal formun oluşabilmesi için en temel koşul ışıktır. “Işık; gözü 

etkileyen, görme duygusunu harekete geçiren enerji türüdür. Dalga veya tanecikler 

(foton) şeklinde yayıldığı kabul edilir”
79

. “Maddenin fiziksel yapısı içindeki atomik 

etkileşimlerden türeyen bir çeşit enerji formudur”
80

. Doğal olduğu kadar, yapay olarak 

da üretilebilen ışık; yoğunluğu, yönü, rengi ve kontrastı gibi özellikleri ile fiziksel 

olarak biçim kazanır ve görünür kıldığı nesnelere; kendi fiziksel özellikleri, ulaşma 

yönü, şiddeti vasıtasıyla biçim kazandırır. Işık ilk önce doğada var olan fiziksel bir 

unsurdur:  

“Doğal ışık güneş tarafından üretilir. Güneş dünyamızdan çap ve hacim 

olarak büyüktür. Sahip olduğu kimyasal özellikler nedeniyle çok büyük 

miktarda enerjiyi açığa çıkarmaktadır. Isı ve elektromanyetik dalgalardan 

oluşan enerji, uzaya (dolayısıyla dünyamıza) ısı, kızıl ötesi (infra red), mor 

ötesi (ultra viyole), X ve Gama ışınları olarak gelmekte ve bunların ancak iki 

milyarda biri atmosferi geçerek yeryüzüne ulaşmaktadır” 
81

. 

 

 

 Işık; yayılma, yansıma, dağılma, emime ve polarize olma gibi özellikler taşır. 

Bir cismin görülebilmesi için ışığı yayması ya da yansıtması gereklidir. Bu sayede ışık 

nesneleri görünürleştirir. Nesneler üzerinde gölgelendirme, aydınlatma etkisi ile görünür 

kıldığı ortamda derinlik ve hacimsel boyut izlenimi bırakır. Işıkla oluşan görünüm ışığın 

derecesi, yoğunluğu ile estetik boyuta ulaşmaktadır.  
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“Işık ile imajın derin anlamlarını keşfetmek mümkündür. Işık aynı zamanda 

yaşamın kaynağını işaretler, bu da insan bedenidir. Ancak bu fiziksel olanla 

sınırlanmamış olup, bir belleğe sahiptir”
82

. Işığın fiziksel özellikleri, nesnelerin 

formlarını ve büyüklüklerini kavramayı sağlarken, psikolojik özellikleri, güçlü bir 

anlatım aracıdır
83

. “Işığın bir nesneye vuruş şekli, parlak alanlardan gölgeli alanlara 

doğru geçişler, görüntünün derinlik ve hacim kazanmasını sağlar” 
84

. Işığın yoğunluluk 

farklılığı ile gölge oluşur. “Bir cismin dış şeklini, hacimli olarak gösteren ışığın o cisim 

üzerinde meydana getirdiği koyuluklara 'gölge' denir
85

. Gölge de, ışık ile oluşan 

kontrast sayesinde sanatsal mekânın derinlik kazanmasını sağlayan unsurdur. Işık ve 

gölge ilişkileri mekân etkisi ve hacimselliği oluşturur
86

. Işıklı alanlara kıyasla, 

karanlıkta kalan kısımlar, bir görsel zıtlık ve devinime sahiptir. “Gölgenin sağladığı 

derinlik izlenimiyle, bir yuvarlak küreye, bir kare de küpe dönüşebilir”
87

.  

 

Farklı alanlar arasında gölge/ışık zıtlığında oluşan alanlar, mekânda biçimsel bir 

belirlenişi sağlamaktadır: “Gölge gerçek ve düşen gölge olarak ikiye ayrılır. Düşen 

gölge; ışık alan objenin dış hatlarını yansıtır. Gerçek gölge de, modelin ışık kaynağına 

göre, tam arkasında kalan karanlık bölümüdür”
88

. Renk de gölge gibi ışıkla oluşan ve 

görsel mekânın anlamını etkileyen en önemli unsurlardan biridir. 

 

 Renk temel olarak, ışığın bir çeşididir. “Üzerine düşen beyaz ışıktaki bütün 

dalga boylarını aynen yaymayan ve yansıtmayan maddenin, görünme niteliği olarak 

tanımlanır”
89

. Böylece ışık, rengin oluşabilmesi için en temel koşuldur. “Bir nesneyi 
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kırmızı yapan onun, beyaz ışığın içinden kırmızıya yakın dalga boyunu geri 

yansıtmasıdır. Aynı nesne ay ışığında siyah görünecektir. Yani renk maddenin değil, 

aslında ışığın bir özelliğidir”
90

. İlk kez Newton'un gökkuşağı olarak bilinen şeridi 

incelemesi ile tabiattaki renklerin gizemi çözülmüştür. 'Solar Spectrum' denilen 

prizmadan eçen ışık sonucunda şu renkler görülmektedir: Kırmızı, Kırmızı-Sarı, Sarı, 

Yeşil, Mavi, Mavi-Kırmızı (Mor). Bu renklerden Kırmızı, Sarı ve Mavi renkler ana 

renklerdir. “Işık tayfında bulunan Mavi, Yeşil, Kırmızı, başka renklerden elde 

edilmeleri olanaksız, birincil renklerdir”
91

. Bu renkler kendi içlerinde sıcak ve soğuk 

renkler olarak ikiye ayrılır: “Kırmızı, koyu sarı, turuncu gibi renkler sıcak renkler olarak 

kabul edilirken, Mavi ve yeşil renkler ve bu renklerin arasında bulunan renkler soğuk 

renkler olarak tanımlanmaktadır”
92

. Bir sanatsal mekân içindeki nesnelerin rengini 

lokal, tonal ve atmosferik renkler belirler. Bu üç belirleyiciye etkide bulunan faktörler 

ise; Işığın kendi rengi, ışığın yoğunluğu ve lokal atmosferdir.
93

 Hem fiziksel, hem de 

psikolojik özelliklere sahip olarak renk, ışık kaynağının ve gelen ışığın niteliksel 

bileşimi, göz ve beyindeki renk algılayıcıları, ışığın düştüğü nesnenin fiziksel yapısı 

olarak varlığını bu üç ana etkenin bileşimine borçludur
94

.  Renk, fiziksel özellikleri 

dışında, insan zihni üzerindeki etkisi ile anlamın oluşunda güçlü bir unsurdur. 

 

Renk anlatımının, sanatsal mekânda ne derece etkili olduğu, ilk sanat 

eserlerinden bu yana sanatın tüm formlarında görülmüştür. Renk ilk zamanlardan beri 

nesnelerin görünümleri olarak, sanatsal mekânın en temel elemanlarından biri olarak 

bilinmektedir. 

“İlk insanlar, topraktan çıkardıkları turuncu, kahverengi ve siyah renklerle 

Ren geyiği ve Bizon resimlerini renklendirdiler. Açıklı koyulu tonlarda 

süzülen bu renkler, duvardaki desenleri daha da canlandırıyorlardı. Mısırlılar 

maviyi, yeşili, kırmızıyı kullanmaya başlayarak, renkleri çoğalttılar. 
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Yunanlılar ise, günümüzde kullanılan hemen hemen tüm renklere kadar 

kullanarak renk skalasını genişlettiler”
95

.  

 

Tüm görsel sanatları kapsayan insanlık tarihi boyunca süregelen bu denemeler 

ile renkler, farklı kültürler içinde birçok anlamlar kazanmıştır. Kültürlere göre değişen 

anlamların yanısıra, insan doğasında uyandırdığı ortak duygular nedeniyle, her renk için 

ortak kodlar içeren anlamlar mevcuttur. Sanatsal mekân, renkler sayesinde bu anlamları 

aktararak zenginleşmektedir. Mekâna sahip tüm görünümler, daima renkleri nedeniyle 

bizde estetik duygular uyandırırlar. Işık ve renk mekâna ait biçime estetik görünüm 

kazandırmaktadır. Bu da sanatsal mekânın oluşumunda, ışık ve rengin önemini 

göstermektedir.  

 

 Renklerin koyu-açık yoğunluklarının, farklı kademelerde oluşmasına 'Ton' ya da 

'Ton Farklılığı' denir. “Renklerde ton farklılığına neden olan şey, ışığın Valör'ü yani 

değeridir”
96

. Aslında ton; herhangi bir ışıklılık değeridir
97

. Derinliğin belirleyicisidir. 

Ton değeri biçimsel bir özellik olarak; görsel ağırlığın belirleyicisidir
98

. Görsel ağırlık 

bakışı yönlendirmektedir.  

 

 Görsel sanatlarda en çok resim ve fotoğrafta kullanılan bir terim olarak, bir 

görsel mekânda yer alan renk ve ton farklılığının en açık ve en koyu arasındaki denge 

‘Kontrast’tır. Kontrast (zıtlık), evrenin temel dengesidir. Bu dengenin sanatsal mekâna 

yansımasıdır
99

. “Görsel öğelerin birbiriyle çatışma durumudur
100

. Derinlik ve mekânsal 

ilişkileri belirleyen önemli bir bileşendir
101

. Genel bir tanımla; mekânı oluşturan 
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elemanlar arasında birtakım yerleştirmeler neticesiyle oluşturulan zıtlığa kontrast 

denmektedir.   

 

 Kontrast için iki ya da daha çok farktaki tonların zıtlılığı gereklidir. Koyu ve 

açık tonlar ile elemanlar arasındaki zıtlıklar ne kadar büyük olursa, görsel vurgu da o 

kadar şiddetlidir
102

. Kontrast ile sanatsal mekân içindeki biçimleniş, anlamın 

biçimlenişini de sağlamaktadır. 

 

 Sanatsal mekânı oluşturan bir diğer unsur; ‘nokta’dır. Işıkla görünürleşen 

sanatsal mekânın oluşumundaki ilk aşamadır. Nokta mekânı oluşturan grafik öğelerinin 

görünürleşmesini sağlar. Sanatsal mekân üzerindeki tüm belirlenimlerin, yönelimlerin 

ve dolayısıyla oluşturulan anlam, nokta ile başlamaktadır. Diğer elemanların oluşumu 

için en temel koşuldur. “Atomun maddenin yapıtaşı olması gibi, nokta da bütün görsel 

sanatların en önemli öğesidir”
103

. Yüzey, hacim, sanatsal anlatım, ilk bu adımla başlar. 

Noktaların birlikteliği ile farklı psikolojik etkiler oluşmaya başlamaktadır
104

. İlk 

noktanın koyulduğu yer, mekân algısını sağlar. Bu algıyı vurgulamak için 'Sanat ikinci 

noktada başlar' denilmektedir. Birkaç noktanın varlığıyla ise bu noktalar arasında bir 

gerilim doğar. İnsan gözü bu noktalar arasında bir ilgi kurmaya eğimlidir. “Soyut ve 

somut biçimlerin oluşturduğu noktalar, yüzey üzerinde yön değiştirerek hareket 

duygusu oluşturur”
105

. Nokta mekânın dinamik bir unsurudur. Genişleyebilir, diğer 

noktalarla birleşerek büyüyebilir. Noktaların biraraya gelerek, mekânı oluşturmaya 

başlamaları ile mekânı oluşturan diğer unsurlar da görünür hale gelmeye başlar. Tek 

başına boyutsuz gibi görünen noktalar, büyüdükçe bir boyut oluşturabilirler, yan yana 

gelerek de çizgi ve yüzeyi oluşturmaktadırlar. 
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 Noktaların biraraya gelmesi ile bir diğer sanatsal mekân unsuru; ‘çizgi’ ortaya 

çıkmaktadır
106

. Görsel boyutların biçimsel etmenlerinden biridir
107

. Çizgi 

kompozisyonu oluşturan nesneleri ve anlamın algısına yol açan yönelimi belirler. Bu 

nedenle görsel anlatımda önemlidir. “Bütün plastik sanatlarda olduğu gibi, görüntüyü 

biçimlendiren temel öğe; çizgidir”.
108

 Çizgi sayesinde sanatsal mekân 

belirginleşmektedir. Çizgi görüntüye bakan gözün, sanatsal mekândaki anlama 

yönelmesini, vurgulanmak istenen nesnenin diğer nesnelerden ayırt edilmesini 

sağlamaktadır. Nesnelerin kapladıkları alanlar, çizgiler ile sınırlanır. Böylece çizgi iki 

sınırın kesiştiği yerde oluşmaktadır.  

 

 Görüntü içinde çizgisel yönelimler oluşabilir. İnsan gözünü ve algısını 

yönlendiren bu çizgisel oluşumlara ‘vektör’ denir. Vektörler; “İşaret, hareket, grafik 

vektörleri olarak üçe ayrılan çizgisel oluşumlardır”
109

. “Görsel alanda nesnenin nasıl 

hareket edeceğini başka unsurları nasıl etkileyeceğini belirlerler”
110

. Objeler, gerçekte 

çizgilerle çevrelenmemiş olmalarına rağmen, sanki öyleymiş gibi çizgilerle ifade 

edilirler. “Objelerin birbiriyle bağıntıları, ilişkilerinin gerilim ve kesişme bölümleri 

çizgiler sayesinde açığa çıkmaktadır”
111

. Herhangi bir nesneye bakan göz, ilk olarak o 

nesnenin kenar çizgilerini ve biçimini algılamaktadır. Çizgilerin birlikteliği ile sanatsal 

mekânda bir alanı kaplayan, bir nesneyi oluşturan tüm çizgilere ‘desen’ denmektedir. 

Sanatsal mekânda anlamı oluşturan çizgilerin birbirine yakınlık ve uzunluklarını, 

tertiplerini, bir estetik kaygı ile biraraya getiren unsur ‘desen’dir
112

. Desenler şeklin 

oluşmasını sağlamaktadır. 
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 Şekil, desenin bir başka ifadesi olarak; çizgilerin anlamlı bir bütün halindeki 

sunumlarıdır. “Şekil, tanınan ya da tanımayan tüm nesnelerin, cisimlerin genel 

adıdır”
113

. “Nesneye ait her türlü görünüşün genel adıdır”
114

. Biraraya gelen çizgiler, 

birbirleriyle, var oldukları fonlarla, mekânı tamamlayan diğer unsurlarla ilişkiye 

geçerek, anlamlı bir görünüme kavuşmaya başlar. Bu görünüm ise şekildir. Şekil; belirli 

geometrik formlarda olabileceği gibi, soyut ve somut anlamlar yüklenebilecek çok farklı 

görünüm/formlara da dönüşebilmektedirler. “Çizgi ve tonların anlamlı biçimde 

kapanması ile şekiller oluşur”
115

. “Çizgiler kare ve yuvarlak şekiller oluşturmak için 

biraraya gelirler”
116

. Işık altında belirginleşen, bir biçimi olan tüm nesnelerin şekli 

vardır.  

 

Biçim ise; bir nesnenin genişliğini, yüksekliğini, hacmini çevreleyen dış 

çizgilerdir. “Çizgi, yüzey ve renk ilişkileriyle açığa çıkan görünüm biçimi oluşturur”
117

. 

Bu unsurların sadece birinden de oluşabilir. Işık, renk, gölge, ton farklılıkları, biçimin 

oluşumunda etkilidir.  

 

 Doku ise çizgilerin oluşturduğu şekillerin farklılığı ile oluşan bölümlerdir. 

Nesnelerin dış yapılarını oluştururlar
118

. Nesnelerin somut yüzey özelliklerinin görsel 

bir yorumudur. “Doğadaki her nesne, belli bir dokunun bütünleşmiş biçimlerinden 

oluşur”
119

. “Yüzey üzerinde oluşan girinti ve çıkıntılardır
120

. Sanatsal mekânın 

elemanları arasında doku; hem görme, hem dokunma duyusuna hitap eden bir 

elemandır. “Doku; nesnenin dış yapısı hakkında olduğu kadar, içyapısı hakkında da 

bilgi aktarır”
121

. Nesne yüzeyinin derinlikli görünümü olan doku, farklı duygulara 
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anlam aktarabilme, nesne biçiminin algılanmasını sağlama özellikleri ile yüzey 

görünümüne derinlik kazandırması bakımından önemlidir.  

 

 Hacim, “bir nesnenin atmosfer içinde kapladığı yere denmektedir. Genişlik, 

yükseklik ve derinlik gibi üç temel uzunluk ile ölçülür”
122

. “Işık ve gölgenin 

etkilerinden yararlanılarak oluşturulur”
123

. Işık, kontrast ve ton farklılığı hacimsel etkiyi 

güçlendirir. Böylece hacim; görüntülerin boyutlarının algıda yanılsama özelliklerinden 

yararlanarak genişletilmesidir. Fiziksel olarak iki boyutlu olan bu yüzeyin yansıttığı 

görüntüde, gerçek dünyanın üçüncü boyutunu yakalayabilmek için, algı yanılsamasına 

neden olan bazı unsurlardan yararlanılır. Bu yanılsama sayesinde iki boyutluluk 

aşılarak, üç boyutlu gerçek dünyanın görünümlerine yaklaşmaya çalışılmaktadır. 

 

 Denge; görsel kompozisyonu oluşturan unsurların dağılımındaki orandır. Görsel 

elemanların, mekâna dağılımındaki ahenktir. Nesnelerin büyüklükleri, ışık, renk, ton, 

gölge oranları, bunların birbirleri ile olan uyum/uyumsuzlukları estetik bir görünüm ve 

anlamlı bir çerçevenin oluşmasını sağlamaktadır.  

 

Çerçeve içindeki denge kadar, dengesizlik de anlamı üretir. Dengeli çerçeve 

simetri duygusu nedeniyle çoğu zaman göze sıkıcı gelmektedir. “Asimetrik dengede göz 

farklı yönler arasında kararsızdır, bu nedenle görsel mekân ilgi çekicidir”
124

.
 
 Çerçeve 

içindeki görsel unsurların etkileşimi bir görsel gerilim oluşturabilir.  

 

Hacmin ortaya çıkardığı bir diğer mekânsal unsur; ‘Ritim’dir. Benzer 

elemanların tekrar etmesi ve tekrar eden elemanların, birbiriyle uyumu sonucunda, 

farklı görünümlerin tek bir görünüm gibi birleşik olarak algılanması ritim sayesinde 

gerçekleşmektedir. “Bir görüntüde ritimden söz edilebilmesi için aralarında iki eşit 

aralık bulunan en az üç eşdeğer öğenin var olması gerekir. İster azalan, ister çoğalan 

şekilde sürsün, eşit olmayan aralıklara sahip bir dizilimde ritim duygusu, en az üç aralık 
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ve dört öğeyle kurulabilir. Öğeler bundan az olduğunda, ritim duygusu yerine, ritim 

boşluğu oluşur”
125

. Ritim doğanın bir yansımasıdır. Doğada nesneler, canlılar ile oluşan 

döngüde, harekette, kimi zaman belirip kaybolan bir ritim vardır. Ritim benzerliği, 

bütünü, ahengi kapsar. İnsanlar ritmik olaylarda kolaylık ve zevk bulurlar. Tekrarlama 

ve ritim, doğadaki örneklerinde olduğu gibi, basit ya da karmaşık, farklı tempolar 

gösterebilir. Aynı formun tekrarı, farklı formların nöbetleşe ve atlama düzeniyle 

ilerleyişi, her durumda noktaya odaklanmış düşünceyi, akan düşünceye dönüştürürken, 

insan gözünü hareket ettirir
126

. “Biçim oluşturma aracı olarak ritim; hem estetik algıyı 

parçalara bölen, hem de söz konusu parçaları birleştiren, biraraya getiren bir işlev 

görür”
127

. Bu da sanatsal mekânın bütünlük kazanmasını sağlamaktadır.  

 

“Ritim, sanatsal bir anlamı olanaklı kılar: Yükselen ya da düşen, yavaş ve 

hızlı, aydınlık ve karanlık, senkopun uyumsuzluğu ve aniden patlak veren 

uyumlar içsel gerçeklikleri canlandırır; bunlar, duyguları devinime 

dönüştürmenin araçlarıdır. Müzikal ve tonal üstünlükleri ile insan 

deneyiminin tekilliğine ses vererek, çeşitli tanıklıklar arasındaki şaşırtıcı 

uçurumu vurgularlar. Açıktır ki; hareketsizlik ve yavaş hareket olmaksızın, 

çılgın bir telaşın böylesi güçlü bir yankısı olmazdı; iki uç durum birbirini 

varsayar ve tamamlar”
 128

.  

  

Ritmi görünürleştiren ‘kompozisyon’ ise görüntüyü oluşturan elemanların, 

anlamlı bir bütün halinde biraraya getirilmesidir. Görüntü, kompozisyonu teşkil eden ve 

motif denen objelerden oluşur. Çizgiler, şekiller, formlar ve dokular belli bir düzenle 

tekrar edildiğinde ortaya motifler çıkar
129

. Kompozisyon bu motiflerin mekân üzerinde 

terkip edilmesidir.
130

 Bu bileşimin, bir anlam oluşturacak şekilde biraraya getirilmesi, 

sanatsal mekânın oluşumu için ilk aşamadır: “Sanatçı çevresini/mekânı şekillendirme 

çabasını, yüzey ve objeler üzerine, teknik imkânlar, kendi hayal gücü, elindeki malzeme 

ile birleştirir. Bu ilişkiler bütününe kompozisyon denmektedir”
131

. Öğelerin birbirleri 

arasındaki biçimsel ilişki, çerçeve içinde bir mimari oluşumu sağlar. Kompozisyon 
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olarak adlandırılan bu görsel mekân oluşumunda, resim, tiyatro, mimari sanatlarının 

biçimsel özellikleri, sinemasal mekânın oluşumuna katkıda bulunur.  

“Sinema etkisi, alan derinliğinin açılması, serilmesi ve gösterilmesidir. Bu 

alan derinliği ve onu oluşturan yapılar, tüm sinematografik yapıntıların 

gerçeklik etkisini sağlayan homojen ortamdır. Sinema; resim, fotoğraf, tiyatro 

gibi böyle görsel düzenleme ile etkide bulunan diğer sanatlardan derinlik 

algısının daha etkili olması nedeniyle farklıdır”
132

. 

 

 

 Kanburoğlu'na göre; kompozisyonu birbirini tamamlayan iki ayrı kısımda 

incelemek gereklidir: “Biçimsel ve içeriksel kompozisyon. Biçimsel kompozisyon, 

görüntüyü oluşturan teknik öğelerin bileşimidir. Ufuk çizgisi, altın oran, ritim, doku ve 

perspektif biçimsel öğeleri oluştururken, görsel mekânı oluşturan nesneler, hareket, 

canlılık ise, içeriksel perspektif ile anlama katkıda bulunur”
133

. Bir kompozisyonda 

mekânın nesnelerle doldurulmasının yanısıra, mekân boşlukla da doldurulabilir
134

. 

Fotoğraf, resim, sinema gibi görsel sanatlarda estetik ifade için başvurulan bu mekân 

kullanımına 'negatif uzay' denmektedir
135

. Kompozisyon, geometri ve matematik 

unsurları ile ilişki halindedir. “Ritim, denge, oran, kontrast, gibi elemanların matematik 

ve geometrik ölçü ve düzenlerle yerleştirilmesi kompozisyonun temel kuralıdır”
136

. Bu 

unsurların bir ölçü ile yerleştirildiği alan, sanatsal eserin mekânını oluşturmaktadır.  

 

 ‘Çerçeveleme’; sınırlı olan sanatsal mekânın, (çerçeve / frame) estetik kaygılar 

ve anlam aktarımı amacıyla, sonsuz görünüm imkân ve ihtimallerinden yalnızca 

belirlenmiş olanlarının biraraya getirildiği kompozisyona verilen tanımdır. Bu nedenle 

çerçeveleme; bilinçli bir seçim ile doğal mekânın, sanatsal mekâna dönüşümünü 

sağlamaktadır. İnsan düşüncesinin, görme duyusunun bir yorumu olan bakışın ürettiği 

sonuçtur. Tüm görsel sanatlarda ortak olan mekânsal bir koddur.  
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 ‘Perspektif’; üçüncü boyut yanılsamasının elde edilmesi için, mekâna derinlik 

kazandırma çabasıdır. Sanatsal mekânda var olan, yükseklik ve genişliğe ilave olarak 

derinlik kullanımı ile mekânsal boyutun genişletilmesidir. Perspektif sanatın ilk var 

olmaya başladığı günlerden bu yana, insanların ilgilendikleri, sınırlarını ve gizemini 

çözmeye çalıştıkları bir kavramdır. Mekânın algılanması, tasvir edilmesi, 

yorumlanmasına yarayan bu kavram tarih boyunca farklı kültürlerin içerdiği birçok 

sanat anlayışı tarafından ele alınmıştır. İnsanlar Prehistorik mağara dönemlerinden 

başlayarak günümüze kadar zaman ve mesafe kavramı üzerine düşünmüşlerdir. Doğru-

eğri, kısa-uzun, küçük-büyük, var olanla kayıp olanı, duruşu, biçimi, değişimi çözmeye 

çalışmışlardır
137

. Perspektif sistemi, bireyin batı kültüründe nasıl merkezi bir figür 

haline geldiğini göstermektedir
138

. Bakışın tek yönlülüğü ile kolektif bilinç kırılmıştır. 

Sanatçı da sanat eserinde bireysel yorumunu aktararak, önceki toplumsal değerler 

sisteminin yerine kendi, bireysel varlığını koymaya başlamıştır. 

“Kendini ‘biz’den ayrı tutarak ‘ben’ bilincine sahip olan birey anlayışı 

Rönesans ile birlikte oluşmuştur. Bunun en önemli sebebi ise, perspektifin 

algılamada büyük bir değişiklik yaratmasıdır. Tablo içinde yayılan ve 

ardından tablonun ötesinde bir noktadan tekrar birleşen doğruların 

resmedilme yöntemi olan perspektif, bakan kişinin mekân ve uzamın 

sınırlarını kendisinden ayrı tutabilmesine olanak sağlamıştır. Perspektif ile 

birlikte elde edilen üç boyutlu görüntü, bakan kişide nesne ile ilgili bir bilinç 

yaratmıştır. Kendinin farkına varan ve kendisini nesneye göre konumlandıran 

bireyde ‘ben’ duygusu gelişir”
139

. 

 

 

Perspektif kurallara göre düzenlenmiş mekân tasarımı, bireyi tek bir noktada 

konumlandırarak ona özne vasfı yükler. Oluşan uzamsallık, önündeki faaliyet alanını 

temsili olarak gösterir. Doğanın gerçek mekânları belirli bir ölçümün, kodlamanın, 

yorumun ve algının sonucudur:  

“Erwin Panofsky, perspektifin, mekânın matematik tarafından ele 

geçirilmesine izin verdiğini söyler. Doğal görünüm için perspektifin gerekli 

olmadığını söyler: Örneğin; çocukların yaptığı resimlerde perspektif yoktur. 

Onların dünyayı algılaması, matematikselleştirilmemiş, yönlendirilmemiş 
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şekilde doğal olana yakındır. Perspektif, belirli sınırlar ve kurallarla bu algıyı 

sistemleştirir”
140

. 

  

Bakışı rasyonelleştirme amacındaki perspektif, üç boyutlu mekânın 

matematiksel olarak hesaplanarak iki boyutlu görüntüye dönüştürülmesini sağlar.
141

 

Perspektif öğelerin kullanımıyla görsel mekâna derinlik kazandırarak anlamı üretme 

resim sanatı ile birlikte gelişmiştir.  

 

 Nesnelerin doğada işgal ettiği, mekânda kapladığı alan, perspektif sayesinde 

görünür hale gelmektedir. İnsan beyni, doğadaki perspektif bozulumlarını her zaman 

düzeltme eğilimindedir. Örneğin; bir bütünün bize yakın olan parçasının büyük, uzak 

parçasının küçükmüş gibi algılanmasına rağmen, gözün gördüğü bu fark, beyin 

tarafından düzeltilmektedir.  

 

Böylece, bir bütünün farklı parçaları aynı büyüklükte gibi algılanır. Sanatsal 

mekân oluşturulurken, insan beyninin bu özelliği kullanılarak, mekânda derinlik 

oluşturulur. Böylece, yüzeyin iki boyutluluğu, bir ölçüde aşılır ve üçüncü boyut elde 

edilmektedir.  

“İki çeşit perspektif vardır: ‘Çizgi Perspektifi’ ve ‘Hava Perspektifi’. Çizgi 

Perspektifi; eşyaların biçimlerini çizgilerinin ve noktalarının gösterdikleri 

yönlerdeki görsel düzenlemedir. Eşyaların çizimi geometrik kurallara ve 

orantılara bağlıdır. Hava perspektifi, eşyaların gözden uzaklaştıkça 

renklerinin solması ile oluşur”
142

. 

  

‘Alan derinliği’; bir çerçeve ve kompozisyon içinde yer alan nesnenin ya da 

görünümün ön ve arkasında kalan mesafeye denilmektedir. “Görüntünün ön planındaki 

en net nokta ile arkasındaki uzaklık olarak tanımlanabilir”
143

. Sinematografik derinlik, 

sinema perdesine dik bir eksen boyunca ilerler, farklı ölçeklerin yan yanalığı ve ışığın 

değişimleriyle katmanlaşır.
144

 Kısaca; görünüme esas teşkil eden nesnenin, mekân 

içindeki konumu, mekânın alan derinliğini oluşturur.  

                                                           
140

 Arınç, Cahit, "İslam Sanatı Üzerine", İstanbul, Cogito-Tragedya, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 

2008, s. 53. 
141

 Sofuoğlu, Hikmet, Düşüncenin Sinematografik Yapısı – Zaman, Hareket, Görüntü, Eskişehir, 

Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2004, s. 264. 
142

 Çağlarca, Saddettin, Perspektif Resim ve Gölge Çizimi, İstanbul, İnkılâp Yayınevi, 1999, s. 11. 
143

  Sözen, Mustafa, Fotoğrafçılığa Giriş, Ankara, Detay Yayıncılık, 2003, s. 67. 
144

 Sercan, Özgencil, Yıldırım, "Filmlerdeki Kent İmajları", Sekans, Ankara, Tan Kitabevi, 2009, s. 98. 



 

 

40 

“Görsel elemanlar; düz çizgilerden doğan, üçgenler, dörtgenler, çokgenler, 

eğri çizgilerden doğan paraboller, hiperboller, serbest şekiller, elips ve 

daireler, yüzeyler, yüzeyleri kaplayan dokular, renkler, hacimler gibi 

unsurların her biri görsel dünyanın elemanlarıdır. Her biri anlamı 

oluşturmanın parçalarıdır”
145. 

 

 

 ‘Oran’; farklı uzunluktaki iki çizginin birbirinden ne kadar uzun olduğunu veya 

küçüğünün büyükte kaç kere var olduğunu araştırmaktan doğan sonuçtur.
146

 Görsel 

elemanların, kitle ve hacimleri insan algısına uygun şekilde yerleştirilmesini sağlar. 

Oran ve oransızlık kullanımı, sanatsal mekâna, duyguları harekete geçirici anlamlar 

yüklemektedir.  

 

Kompozisyonun dinamizm kazanması ve mekânın estetik görünüme 

kavuşturulması için önemlidir. Sanatsal mekânın estetik değerinin matematiksel olarak 

ölçülmesini sağlayan bir başka kural, Atın Oran kuralına yakın bir değer; üçte bir 

kuralıdır
147

. Bu kural çerçeveyi üçe böler. Üçte birin, ikiye olan oranı altın orana 

yaklaşır. Mekândaki ilgi odağı iç çizgilerdeki kesişim noktalarından birine nesnenin 

yerleştirilmesi ile sağlanmaktadır. 

 

Sanatsal mekânı oluşturan tüm bu unsurlar sanatın tüm formları için geçerlidir. 

Sanatsal mekânın anlamı üretmesini sağlayan sınırlılık, bu unsurların sanatçı tarafından 

anlamsal bir bütünlük oluşturacak şekilde biraraya getirilmesine bağlıdır. 
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 I.4. Sinemasal Mekânın Oluşumu 

 

Sinema günümüzün önemli bir sanat formu, anlam aktarım aracıdır. Sinemayı 

düşlerin dışavurumu olarak gören Adanır’a göre; “insan evrenin ve doğanın bilincine 

vardığı andan itibaren binlerce yıl süren şok yaşamıştır. Kendisine sunulan dünyayı 

çözebilmek için bugüne kadar anlam üretmek ve aramaktan başka bir şey 

yapmamıştır”
148

. Sanat ise çeşitli formları ile soyut anlamın somutl dışavurumudur.  

 

Anlam üretme yolu olan sanatın modern bir formu sinema, sahip olduğu kendine 

özgü teknikleri ile anlamı üretir. Anlamı oluşturan sanatsal mekân unsurları sinema için 

de geçerlidir. Ancak sinema bu unsurların yanısıra kendi teknik imkânları ile anlamını 

oluşturur.  Sinema ile üretilen anlam, sinemanın zaman ve mekân boyutu ile işlenerek 

biçimlendirilir. Zaman ve mekânı yeniden üretme imkânları ile sinema kendine özgü bir 

dil oluşturur, bir dünya kurar. “Film, mekânı tanımak ve keşfetmek için en verimli 

araçtır”
149

. Sinemanın bu yönü, diğer sanatlar ile etkileşiminin bir sonucudur. 

 

Sinemanın bu anlatım dili mimari, resim, müzik, edebiyat, fotoğraf gibi sanat 

türlerinin bazı teknik özelliklerini kendi içinde barındırmaktadır. Sinema yeni ve farklı 

bir sanat olmakla birlikte diğer sanatların her birine özgü görünümlerinin bazılarını 

benimsemiştir
150

. Yüzyıllar boyu sanatın yalnızca altı türü mevcuttur: ‘Resim’, ‘müzik’, 

‘heykel’, ‘şiir’, ‘dans’, ‘mimari’. Bu sanatların sonuncusu olan hareketin sanatı; sinema, 

sanat olarak kabul edilme sürecinde direnişle karşılaşmıştır
151

. Diğer sanatların 

özelliklerini kimi zaman aşar, kimi zaman biraraya getirmektedir.  
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Kendine özgü ve diğer sanatların karakteristiklerinden daha farklı yeni bir 

sanatsal mekân oluşturmaktadır. Örneğin; “sinematografik imajın anlamsal derinliği, 

hareketi içinde barındırması, mimarinin durağan yapısı içinde elde edilemeyen birçok 

şeyin zihinde oluşmasına olanak tanır”
152

. “Sinemanın anlatı mekânı sinema 

perdesidir”
153

. Perde yüzeyi ile beliren görüntü ile sinemanın mekân kullanımı, diğer 

sanatların da sahip olduğu ortak bir özelliğe sahiptir; dünyanın sınırsız mekânı, sınırlı 

çerçeve içinde sunulmaktadır.   

 

Bu çelişkiye diğer sanatlardan farklı olarak sinema bir yenisini ekler: Sanatsal 

mekânı dolduran görüntüler, bu mekânın dışına çıkmak, sınırlarını aşmak için, sinemada 

diğer görsel sanatların hiçbirinde olmadığı kadar çabalamaktadır
154

. Sinemanın ilk 

günlerinden bu yana tartışılagelen gerçeklik boyutu mekânın perde dışına taşacakmış 

izlenimi veren bu inandırıcılığından kaynaklanmaktadır.  

 

Perdenin maddesel özellikleri ile anlatım sınırlanmıştır. Perde içine yerleştirilen 

her türlü görsel ve işitsel öğe ile bu sınırlılık aşılarak oluşturulan sinemasal mekân ile 

anlam üretilmektedir. “İki boyutlu bir yüzey üzerinde üç boyutlu bir gerçekliğe 

ulaşmanın zorluğu, görüntü düzlemindeki mekânın coğrafyası ile ilgili sorunları da göz 

önüne alan bir biçimi gerektirir”
155

. Perde düzlemi ile sınırlandırılmış olan uzam içinde 

yer alan öğeler perspektif yardımıyla düzenlenerek bir mekân görüntüsü elde edilir. Bu 

mekânda yer alan öğeleri düzenleyen, sinemanın teknik özelliklerinin yardımıyla 

mekânın oluşumunu sağlayan farklı yapılar biraraya gelir. Bu öğeler, sesle 

birleştirilerek, diğer sanatlar içindeki en güçlü anlatım şekline kavuşur”
156

. Sinemasal 

anlam, farklı duyuların birarada kullanılmasıyla çok boyutlu bir yapı kazanmaktadır. 
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Munsterberg’in tanımına göre; “müzik kulağa, resim göze, hitap ediyorsa; 

sinema doğrudan zihni hedef alan bir sanattır. Tüm sinematografik oluşum ile üretilen 

anlam, zihne seslenir. Zihin ise duyguların yönlendirmesiyle anlamlı bir gerçeklik 

üretir”
157

. Sinemanın gerçeğe yakınlığı, zihin ve duyguların içiçe geçerek anlam 

üretimini sağlamaktadır.  

 

Sinemada, kaydedilen görüntüler, bu perdeye ışık yardımı ile düşürülür. 

Perdenin kendine özgü bazı teknik sınırlılıkları verilmek istenen anlama uygun 

nesnelerin perdeye aktarımını zorunlu kılmaktadır. “Filmsel görüntünün etkisi, 

gerçekliğin tüm mekânsal biçimleri ile beyazperdenin dört yandan sınırlı, düz mekânı 

arasındaki uyuma dayanmaktadır”
158

. Farklı teknik imkânlara sahip olması ilk 

dönemlerde sinemanın aslında bir sanat olarak kabul edilemeyeceği, onun sadece 

gerçekliğin mekânik bir kaydı olduğu düşüncelerini ortaya çıkarmıştır. Diğer sanatlarla 

mekânsal oluşum bakımından farklılıkları nedeniyle, sinemanın sanat olarak kabul 

edilmesi zaman almıştır.
159

 Muybridge’in deneyinden,
160

 -ayrıca düşüncenin 

oluşmasında ilk adım olarak gösterilen Monet’nin ‘Resimli Kartlar Dizisi’ (flap-

book)
161

 çalışmalarından- Edison’un ‘Kineteskop’u kullanmaya başlaması,
162

 Lumiere 

kardeşlerin ilk gösterimleri ve Melies’in film tekniği üzerine giriştiği denemelerden - 
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hatta tüm bu icadların daha öncesinde de, sinemayı keşfe çok yakınlaşmış çalışmalar ve 

düşüncelerden itibaren;
163

 hareket kazandırılmış fotoğrafik görüntünün, gerçeğe bu 

denli yakın olması ile perdede oluşturulan uzam içerisine yerleştirilen öğeler, gerçek 

mekânın yeniden üretilmiş bir yansıması olarak değerlendirilmesi sinemanın sadece bir 

eğlence aracı olarak düşünülmesinde etkilidir. Bu nedenle sinemanın var olan 

gerçekliği, olduğu gibi aktarabildiği ölçüde başarılı olabileceği düşünülmüştür.  

 

İlk dönem sinemacılarından Lumiere, bu düşüncelerin oluşmasında önemli rol 

oynamıştır. Onun gösterimleri, gerçeklik yanılsaması ile izleyenleri büyülemiş ve 

filmleri gerçekçi kuramcılara kaynaklık etmişse de Lumiere; “sinemanın kaydedilen 

olaylardan ibaret görülmesine karşı çıkmış ve sinemanın bunun ötesine geçmesi 

gerektiğini söylemiştir”
164

. İlk Lumiere gösterimlerinin yaptığı gibi sinema, mekânsal 

farklılığı nedeniyle insanları şaşırtmıştır. Bu ilk tepki, aslında sinemanın gerçeklik ile 

kurduğu bağın, geçmiş dönemki sanatlara göre farkını ortaya koymaktadır. 

 

Bonitzer; ‘göz boyama’ dediği biçimci geleneği Melies ile belgesel işlevi 

görmekle nitelediği gerçekçi geleneği ise Lumiere ile özdeşleştirmiştir”
165

. Kracauer, 

Bazin gibi kuramcılar başta olmak üzere, gerçekçiliğin savunucuları; sinemanın 

mekânik yapısına uygun olarak, dünyayı olduğu gibi göstermeyi hedeflediğini 

söylerlerken, Arnheim, Eisenstein, Balazs, Mitry, Metz gibi kuramcılar ise sinemanın 

gerçeklikten uzaklaştığı ölçüde sanat olabileceğini ve sinemanın kendine özgü bir 

anlatım dili oluşturma yetisine sahip olduğunu savunmuşlardır. Arnheim’in sinemanın 

teknik imkânlarının, algılanan gerçekliğin olduğu gibi kayıt edilmesinden ötesine geçme 
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potansiyeli taşıdığına dikkat çeken görüşleri, sinemanın hem teknik hem de biçimsel 

özelliklerinin gerçeklikle bağının sorgulandığını göstermektedir. 

 

Sinemanın teknik imkânlarının farklılığı, gerçeklikle kurduğu ilişkinin diğer 

sanatlara benzememesi, onun ürettiği anlamın kuramcılarca bu doğrultuda tartışılmasına 

neden olmuştur.  Sinemasal mekân sinemanın tüm bu farklılıklarının bir ürünüdür. 

Böylece önce kayıt aşamasında gerçek mekânların yeniden üretilmesi, sonra perde 

üzerinde mekânın oluşturulması, görüntülerin hareketi ile yeni bir boyut kazandırılmış 

sinemasal mekânı oluşturan yapılar daha iyi açıklanabilir. “Mimari ve sinemanın her 

ikisi de gerçeğin inşasında benzer öğeleri paylaşır. Sinemada tasarım, mekânsal ve 

zamana ait öğelerin seçilmesi, düzenlenmesi ve dönüştürülmesi ile gerçekleştirilir”
166

. 

Sinema, mimari ile ilişkisini öncelikle bu şekilde gerçek mekânlar üzerinden 

kurmaktadır. Gerçek mimari mekânlar, perde düzlemi üzerinde sinemasal mekânlara 

dönüştürülür. Perde düzlemi üzerindeki sinemasal mekân, fotoğrafın mekânsal 

oluşumuna benzer bir biçimlenişe sahiptir. Sinemanın, farkı, düzlem içinde görünümün 

sabit olmaması ve sürekli devinime sahip olmasıdır.  

 

Fotoğraf görsel düzenleme ile kurduğu etkiye gerçeklik boyutu kazandırmıştır. 

Sinemasal mekânın özünü oluşturan planın en küçük birimi olan, görüntünün hareket 

kazanmadan önceki hali olan perde üzerine yansıtılmış fotoğraf kareleri; gerçeğin 

mekânik yeniden üretimiyle elde edilen ‘fotoğrafik imge’
167

 sinemanın hareket ve ses 
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imkânları ile boyutlandırılmıştır. Perde üzerine yansıtılmış fotoğrafik imgeler devinim 

ile sinemasal mekânı betimlemektedir. Görüntü çerçevesini oluşturan fotoğraf karesinde 

yer alan öğeler betimledikleri mekânın bir parçasıdır. Perdenin bu inandırıcılığını 

sağlayan hareketin mekânlara devinim kazandırmasından önce, ‘plan’ denilen bölümün 

özü ve sinemanın çekirdeği olan çekimin tek kare fotoğrafı içinde, sinemasal mekân 

görsel mimari ile üretilir. Sinemasal mekân öncelikle bir perde düzlemine yerleştirilmiş 

objeleri içeren bu tek kare üzerinde başlamaktadır. 

“Fotografik imge; selülozik bir dayanak üzerine sabitlenmiş duyarlı bir 

emülsiyonun foto-kimyasal reaksiyon aracılığıyla, konu olarak seçilmiş 

nesnenin aydınlatılmış yüzlerinin kaydedilmesi ve bir objektifle yakalanmış 

gerçeğin, ‘mekânik’ bir yeniden üretimidir”
168

.  

 

Gerçekliğin aktarımında resme göre fotoğraf, görünümleri doğrudan kayıt 

edebilmesi sayesinde daha etkilidir. Fotoğrafın mekânik kaydı ressamları etkilemiştir. 

Özellikle izlenimciler
169

 anın dolaysızlığı ve ışığın alışılmamış niteliğini keşfederek, 

idealize edilmiş resimden uzaklaşıp, doğal gerçekliğe önem vermişlerdir.  

“Tüm dünya birdenbire ressamın fırçasına konular sunuyordu. Sanatçı, 

nerede güzel bir ton birleşimi, renk ve biçimlerin ilginç bir oluşumunu, gölge 

ve lekelerin renkli oyununu bulursa, oraya sehpasını kurabilir ve izlenimini 

tuvale geçirebilirdi. İyi dengelenmiş kompozisyon, doğru çizgi gibi tabular bir 

kenara atılmıştır”
170

. 
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 Bu denemeler resmin doğal görünümlere benzerliğini arttırmıştır. Örneğin 

Cezanne;
171

 resimde doğanın görünümlerinin elde edilmesi için yeterli düzeyde teknik 

imkân olduğunu savunmaktadır. Ancak ressam ne kadar yetenekli olursa olsun, onun 

ortaya koyduğu eser gerçekliğe yakınlık konusunda bir sınırın ötesine geçememektedir. 

İnsan elinin işin içine girmesi görüntü üzerinde çeşitli bozulmalara neden olur. 

“Fotoğrafın gücü nesneleri olduğu gibi gösteren merceklerde yatmaktadır. Resim, 

benzerliğin üretimiyken, fotoğraf nesnenin yerine geçen imgedir”
172

. “Resimde 

perspektif; yeni bir mekân anlayışıyla ve bu yeni mekân içinde özne olarak insanın 

düzenleyicilik işlevi üstlenmesiyle ilişkili olarak doğmuştur”
173

. Resimde gerçekliğin 

arayışı fotoğraf ile geliştirilmiştir. Ancak sinema ile gerçeklik, diğer görsel sanatların 

ulaştığı noktanın aşılmasını sağlamıştır. Sinemasal mekânın oluşumu; perde yüzeyinin 

iki boyutluluğu ve bu mekânı oluşturan unsurların kullanımı nedeniyle diğer görsel 

sanatlarla benzeşim gösterirken, üçüncü boyuta devinim imkânları sayesinde daha yakın 

olması nedeniyle farklılığa sahiptir.  

 

Diğer görsel sanatların, perspektif, ton farklılığı, kontrast kullanımı gibi unsurlar 

sayesinde oluşturmaya çalıştığı görsel derinlik; üçüncü boyut, sinemada bu unsurlara 

ilave olarak, hareketli görüntüyü sağlayan kurgu, kamera çekimleri gibi imkânlardan 

yararlanılmaktadır. 

  

 Sinemanın hem işitsel, hem görsel bir sanat olması, bu farklılığı doğuran en 

önemli unsurlardan biridir. Böylece sinemasal mekân; ışıkla hayat bulan, nokta, çizgi, 

şekil ve biçimden oluşan,  kompozisyonla estetik değer kazanan görsel özelliklerinin 

yanısıra, ses öğeleri ile de anlam ve derinlik kazanmaktadır. Sinemasal mekân, açı,  

kameranın konumu, hareketleri ve kamera önündeki nesneler ve insanlar ile perdenin 

sınırladığı çerçeve üzerinde kurulmaktadır. 

                                                           
171

 “Cezanne motif olarak adlandırdığı görünümün entelektüel sunumu, aktarımı için renklerin doğayla 

yüz yüze gelebileceğimiz şekilde kullanımı için çalıştı. Ona göre; eğer tüm renkleri görebilirsek, renkler 

bize yapının tüm detaylarını, verir. Geleneksel perspektif, ışık ve gölgenin kurulumu için bize derinlik, 

katılık ve biçimi veren renk olmazsa olmazdır” (Croix, Tansey, Kirkpatrick, Art Through The Ages, 

Harcourt Brace College Publishers, Universty of Michigan, 1991, s. 933). 
172

 Bazin, Andre, Sinema Nedir?, çev.: İbrahim Şener, İstanbul, İzdüşüm Yayınları, 2000, ss. 15–20. 
173

 Moretti, Franco, Mucizevî Göstergeler-Edebi Biçimlerin Sosyolojisi Üzerine, 2005, İstanbul, Metis 

Yayıncılık, s. 28. 
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Gerçek dünyada insanın iki gözüyle görerek, algıladığı mekânlar derinlik 

algısına yol açan üç boyutluluğa sahiptir. “Derinlik algısı iki göz arasında bulunan 

uzaklıktan kaynaklanır. Bu uzaklık nedeniyle birbirinden çok az farklı iki görüntü 

oluşur. İki görüntünün birbirine geçerek tek bir görüntü oluşturması üç boyutluluk 

izlenimi verir”
174

. Dünyanın görünümlerinin aktarılması onun boyutlarının varlığını 

anlamayı sağlamıştır. 

“İlk boyut aşamasında mekânsal kavram, çizgisel bir yolla sınırlıdır. Şeklin 

hiçbir açıklaması yoktur. Bedenden ayrılmış varlıklar yalnızca izafi hızla 

açıklanabilir ve iki yön arasındaki farklar, gidişgelişler yaşar. Bu basit mekân 

kavramıyla sınırlı olan akıl, aslında gerçekten de ilkel olabilir. Dar bir 

çerçevede olanların ötesinde algıladıklarımızdan daha fazlasını 

kavrayamayabilir”
175

. 

 

Sonsuz uzaydaki konumu belirleyen noktaları birleşerek, çizgiyi oluşturur. 

Nesnelerin şekillerini ve yönelimlerini belirler. Nesnelerin, bir yönden görülen tüm 

çizgisel yönelimleri ikinci boyutu vermektedir:  

“İki boyutlu bir kavram, iki adet kazanç sağlar. Birincisi mekânda esnek 

olmayı ve dolayısıyla da küçük ya da büyük, yuvarlak ya da zayıf ve asimetrik 

ölçü ve şekillerde farklılaşmayı arz etmesidir. İkincisi de önemsiz mesafeye, 

taraflarda vurgulanan farklılıkları eklemesi ve birbirleriyle olan ilişkilerinin 

daima farklılık gösterebilmesidir. Tıpkı hayali bir patencinin kavislerinin 

gerçeğe dönmesi gibi çok yönlü hareketler de artık kavranabilir”
176

. 

 

Nesnelerin tüm yönlerinin birden gerçekte oldukları gibi kavranmaları üçüncü 

boyutun varlığını göstermektedir. Üç boyutlu mekân insan algısına daha geniş bir 

özgürlük sunar. Mekân, görülür, duyulur ve hissedilebilir bir konuma ulaşmıştır. Gerçek 

yaşama yakın bir yanılsama ile sinemasal mekân, seyirciyi hem hareketin takibine ve 

mekânların değişimine ayak uydurmaya, hem de perdede üretilen anlamı algılamaya 

zorlamaktadır.   

 

Gombrich; gözlerin sadece bilinç içeriklerinin görünen bölümlerini biriktirip 

ileten bir kap olduğunu, cisimlerin katılığına yönelik bilginin, gözlem ve algıyı sağlayan 

farklı duyuların eşzamanlı uyumu ile oluştuğunu söylemektedir:  

                                                           
174

 Arnheim, Rudolf, Sanat Olarak Sinema, çev: Rabia Ünal, İstanbul, Öteki Yayınları, 2002, s. 17. 
175

 Arnheim, Rudolf, Art and Visual Perception, London, Universty of California Press Ltd, 1974, ss.  

218. 
176

 A.g.e. s. 218. 
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“Görüş alanımız sınırlı olmasına karşın, başımızı ve gözlerimizi hareket 

ettirmemiz sayesinde nesnelerin tüm boyutlarının farkına varabilmekteyiz. 

Gerçek yaşamda zaman ve uzam sürekliliği kesintiye uğramaz. İki insanın on 

dakika sonra ne yaptıklarını aniden göremeyiz ya da bir insandan on beş adım 

uzakta durduğumuzda aniden ona yaklaşamayız. Aynı şekilde görsel algımızı 

yöneten bir diğer etken de, farklı duyularımızın kinestetik bir bağla birbirine 

bağlı olmasıdır. Sadece gözlerin hareket etmesi durumunda baş dönmesi 

yaşarız. Çünkü gerçek dünyada gözler ile birlikte beden de harekete uyum 

sağlamaya çalışır”
177

.  

  

Gözün bu yeteneğine en yakın sanatsal mekân oluşumu sinema ile 

sağlanmaktadır. Sanatın anlam üretiminde kullandığı unsurlarla oluşturduğu mekân 

üzerinden insan düşüncesi, algısı ve hislerini harekete geçiren yönü, sinemasal mekânda 

daha belirginleşmiştir. 

 

Fotoğraf ve resim ise, gerçek dünyanın gördüğümüz üç boyutlu yapısını, iki 

boyutlu düz bir zemin üzerine yansıtır. Görüntüye kamera hareketleri ve kurgulama ile 

kazandırılan devinim, kompozisyon ve mizansen öğeleri ile birleşerek elde edilen görsel 

mekânın derinleştirilmiş algısı, sinemanın gerçekliğe diğer sanatlardan daha fazla 

yaklaşmasını sağlamktadır. 

“Sinematografi, teknik bir buluş olarak her şeyden önce hareketli 

fotoğraflardır. Bir hareketi saptama olanağı, filmin belgesel doğruluğuna 

duyulan güveni arttırdı. Ruhbilimsel araştırmalar, durağan fotoğraftan 

hareketli filme geçişin, görüntüye derinlik kazandırdığı anlaşılmıştır. 

Gerçekliğin yansıtılması böylece tepe noktasına ulaşmıştır”
178

.   

 

Perdenin oluşturduğu görüntü çerçevesinde fotoğraf karelerinin devinim 

kazanması ile hareketli görüntü elde edilir. Hareketli görüntü aslında bir yanılsamadır, 

devingen bir renk ve ışık huzmesi olma özelliği nedeniyle gerçeklikle bir bağa sahip 

değildir. Kamera hareketleri ve kurgu ile oluşan hareket, sinemaya zamansallık değeri 

kazandırır. “Sinemanın ilk amacı; hareketi görsel olarak yeniden oluşturmaktır. Diğer 

sanatlarda olduğu gibi, 'jest'in tek bir anı yeniden oluşturulmaz. Tamamlanır ve takip 

edilir”
179

. Benjamin;
180

 sinemanın devinimi aslında fotoğrafik görüntünün insandan, 
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 Arnheim, Rudolf, Sanat Olarak Sinema, çev.: Rabia Ünal, Öteki Yayınları, İstanbul, 2002. ss. 15–37. 
178

 Lotman, M. Yuriy, Sinema Estetiğinin Sorunları-Film Semiyotiğine Giriş, çev.: Oğuz Özügül 

İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1999. s. 28. 
179

 Dulac, Germain, Sinemanın Özü: Görsel Düşünce çev.: Ayhan Yılmaz, Ankara, Sekans, Tan 

Kitabevi, 2011, s. 154. 



 

 

50 

dünyadan ayrılıp taşınabilir olmasını sağladığını söylemektedir. Bu düşünceyi destekler 

şekilde 1912 yılında 'Geştalt' psikologu Maxwart Leimer; belli aralıklarla iki ışık 

parlatıldığında izleyicilerin aslında tek ışık yandığına ikna olduklarını keşfetmiştir
181

. 

Sinema ışığın görünürleştirdiği mekânları devinim sayesinde sürekli değiştirerek, insan 

algısını sürekli açık tutmaya çalışmaktadır. Mekânlarla birlikte sürekli değişen algı da 

anlamı çok katmanlılığa taşımaktadır. 

 

Kameranın hareket edebilme özelliği de, sinemaya dinamiklik kazandıran bir 

diğer mekânsal unsurdur. Kamera hareketleri, sinemasal mekânı insan gözü ve insan 

algısı seviyesine yakın oluşumunu sağlamaktadır. Ayrıca, sinema teknolojisinin 

zamanla gelişimi ile kamera hareketleri, insanın sahip olduğu hareket imkânlarının 

ötesinde devinime kavuşmuştur. Bu devinim ile nesneler gerçek yaşamın ötesinde, hız 

ve açılarla sunulabilmekte ve böylece, sinemanın gerçekçiliğinin yanısıra, düşsel, 

büyüsel özellikleri güçlenmektedir. Pan (çevrinme), tilt (aşağı-yukarı hareket), 

kaydırma, aktüel (elde) çekim teknikleri, fiziksel bakımdan, insan hareketlerine yakın 

bir hareket duygusu sunmaktadırlar. Kamera hareketlerindeki sınırsız özgürlük, insan 

gözünün kaydettiği görüntüye yakın olduğu kadar, çok daha farklı açı denemeleri ile 

anlamın gerçekliğin ötesine geçmesini sağlamaktadır. 

 

Sinematik görüntünün yanılsama etkisi hareketli görüntüde saklıdır. Bu, insanın 

sabit nesneleri hareketli bir görüş ile görme eğilimini gösterir. Zihin, bütün bu parçalı 

görüntüleri tek görüntü gibi görüp algılama eğilimindedir. Ard arda gelen çekimler, 

belli bir bakış açısından, belli bir eylem ya da nesnenin anlatımını amaçlar ve ‘plan’
182
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 Benjamin, Walter, Pasajlar-Mekânik Yeniden Üretim Çağında Sanat Yapıtı, çev.: Ahmet Cemal, 

İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1993, ss. 45–76. 
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 Bordwell, David, Thompson, Kristin, Film Art and Introduction, Wisconsin, McGrow-Hill Inc. 

Publishing Company, Universty of Wisconsin, 1995, s. 6. 
182

 “Filmin içinde anlamlı en küçük biriminin ne olacağı konusunda farklı görüşler öne sürülmüştür. 

Bazılarına göre, çekimlerin biraraya getirilmesiyle oluşmuş ‘plan’ın anlamlı en küçük birim olarak kabul 

edilmesi gerekir. Plan oluşturmadan film çekmek olanaksızdır. Sinematografik dilbiliminden söz etmek 

için temel birim olarak ‘plan’dan yola çıkılmalıdır. Plan, hacim, kütle, hareketlerin düzenlenmesidir. 

Görüntüye alınan ve alınmayan tüm öğelerin aktarıldığı, sonsuz uzaydan alınmış bir kesittir. Godard 

filmleri bize ‘plan’ın önemini kanıtlamıştır.  (Bonitzer, 2006: 16, 123) Griffith’in kurgulama yönteminde 

çekimlere önem vermesi, sonraki sinemacıları büyük oranda etkilemiştir. Anlam çekimlerin -özellikle 

yakın plan çekimin etkisinin keşfi ile- üzerine yüklenmiştir. Başta Hitchcock olmak üzere birçok önemli 

yönetmen çekimlerin anlatımdaki gücünü filmlerinde etkili kullanmalarıyla dikkat çekmiştir. Tarkovski 
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oluşur. İki boyutlu perde düzlemindeki görüntüye, dördüncü boyut
183

 olarak tanımlanan 

hareketin kazandırılması sinemayı gerçek dünyaya yakınlaştırmaktadır.  

“Filmin gerçekle ilişkisini sağlayan, seyircide bir gerçeklik izlenimi bırakan, 

üçüncü boyut ya da perspektifi sağlayan, bir tür rölyef oluşturan şey; 

devinimdir. Devinim; yaşamı olduğu gibi ya da yeniden biçimlendirilmiş ya 

da dönüştürülmüş halde aktarandır. Sinematografinin görüntüden sonraki en 

önemli koşulu doğal olarak devinimdir”
184

. 

 

                                                                                                                                                                          

gibi, küçük çekimler yerine uzun sekansları birim olarak kullanan ve filmlerini çok az sayıda eklenmiş 

filmlerle oluşturan yönetmenler de görsel kesintilerin yerine sürekliliği kullanarak anlatım dillerini 

oluşturmuşlardır. Metz; bir filmin aslında görüntülerden oluştuğu ve görüntünün en küçük birim olarak 

Çekim’e işaret eder; filmin göstergebilimsel yorumlanması için çekim, bir dil içindeki sözcüklerle değil 

cümlelerle eşdeğerdir. Ona göre; bir ‘ev’ görüntüsünün çekimi, ‘işte bir ev’ sözcüklerinin anlamına yakın 

bir eşdeğerlik taşır. Dil kadar geniş bir uzlaşıya sahip olmasa da, kısmi olarak çekimlerin ard arda 

getirilmesi ile bir anlam ürettiği açıktır. Sinema bir dil dizgesine benzer ama özgül bir dil dizgesi 

sayılamaz. Sözlü dillere özgü çift eklemlilik sinemada yoktur. Birimlerin biraraya gelip anlam üretmesi 

bakımından sinemayı dil’e benzetecek, dilin en küçük yapı birimi sözcükle, sinemanın en küçük birimi 

olan çekimi karşılaştırdığımızda beş temel fark ortaya çıkacaktır: Çekim gerçek bir birimdir. Çekimler 

dizimde biraraya gelerek cümleye benzer anlam üretirler. Bu kısmi benzerliğe rağmen filmsel çekim ile 

dilsel sözcük arasında beş önemli ayrım vardır: Çekimler sözcüklerin tersine sonsuzdur. Sözcükler 

sözlükte hazır ve bellidir. Çekimi ise yönetmen belirler. Sözcüğün tersine çekim alıcıya daha önce 

belirlenmemiş bilgi verir. Bu bakımdan cümleye bile benzemez. Sözcük, sözel birimdir. Çekim ise 

gerçekleştirilmiş ve bir söylemin birimidir. ‘ev’ görüntüsü ‘ev’ sadece anlamına gelmez. ‘Ev’ in gerçek 

halidir. Çekim anlamını, dizimdeki diğer çekimlerle karşıtlığından kazanır. Bu özelliklerinden dolayı 

çekim, sözcüğe değil, cümleye benzerler” (Metz, Christian, Sinema Dil Dizgesinden Sinema Diline çev.: 

Seçil Büker, Ankara, Dost Kitabevi, 1985). 

(Bonitzer, Pascal, Bakış ve Ses, çev.: İzzet Yaşar, İstanbul, YKY Yayınları, 1995, s. 9).  

(Metz, Christian, Sinema Dil Dizgesinden Sinema Diline çev: Seçil Büker, Ankara, Dost Kitabevi, 

1985). 
183

 “Genel ve özel görelilik kuramının sahibi Albert Einstein, her durum ve koşulun mekân ve zaman 

kavramının birbirinden farklı olduğunu ve kesinlik içermesinin imkânsız olduğunu, farklı 

koordinatlardaki zaman kavramının da bağımsız olamayacağını belirtmiştir. “İzafiyet Teorisi” isimli 

kitabının “Minkowski’nin Dört Boyutlu Uzayı” bölümünde Einstein şunları söylemektedir; Uzay üç 

boyutlu ve süreklidir. Bununla birlikte bir noktanın (durağan) durumunu üç sayı (koordinatlar) x,y,z ile 

tarif edebilmenin mümkün olduğunu ve bu noktanın yakınında durumları X1, Y1, Z1, gibi koordinatlarla 

tariflenen ve birinci noktanın koordinatları olan x,y,z değerlerine istediğimiz kadar yakın olabilen sonsuz 

sayıda nokta vardır diyoruz. Bu özellik sayesinde bir sürekliden ve üç koordinat olmasından dolayı da 

bunun üç boyutlu olmasından söz edebiliyoruz. Buna benzer olarak Minkowski tarafından kısaca dünya 

diye adlandırılan fiziksel olaylar dünyası, uzay-zaman anlamında doğal olarak dört boyutludur. Süreliliği 

sağlayan devinim dördüncü boyuttur. Çünkü her biri dört sayı, yani uzay koordinatları x,y,z ve bir de 

zaman koordinatı t zaman değeri ile tariflenen olaylardan oluşmaktadır. Bu anlamda dünya da süreklidir. 

Çünkü buradaki her olayın yakınında koordinatları X1, Y1, Z1, T1 olan ve başta sözü edilen x,y,z,t 

olayından sonsuz küçük uzaklıkta bulunan birçok sayıda (gerçek, ya da en azından düşünülebilen) olayla 

doludur. Dünyada bu anlamda dört boyutlu bir sürekli gözüyle bakmaya alışkın olmamızın nedeni, 

görelilik kuramının ortaya çıkmasından hemen önce fizikte, uzay koordinatlarıyla karşılaştırıldığında 

zamanın daha farklı ve bağımsız bir rol oynamasıdır. Yine bu nedenden dolayı zamanı bağımsız bir 

sürekli olarak kabul etmekteydik. Aslında klasik mekâniğe göre zaman mutlaktır. Yani koordinat 

sisteminin hareket koşulundan ve durumundan bağımsızdır. Bunun Galileo dönüşümünün son 

denkleminde (t=t) ifade edildiğini görürüz” (Einstein, Albert, İzafiyet Teorisi. çev: Gülten Aktaş, 

İstanbul, Say Yayınları, 1998, ss. 55–56). 
184

 Adanır, Oğuz, Sinemada Anlam ve Anlatım, İstanbul, Alfa Yayınları, 2003, s. 53. 
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Noel Burch ve Pascal Bonitzer’in ‘Alan Dışı Uzay’ tanımlamasıyla işaret ettiği 

gibi; “sinemanın teknik imkânları, gerçekliğin sunumunda diğer sanatlardan tüm 

farklarına ve gücüne rağmen bazı yetersizlikler barındırmaktadır.  

 

“Sinemasal uzay bölünmüştür, kopuk, kusurlu ve tamamlanmamıştır
185

”. Tüm 

devinim imkânlarına rağmen sinemasal mekân, perde ile sınırlıdır. Bunun yanısıra; otuz 

derecenin altındaki açı değişikliklerini göz algılayamamaktadır. Sinema bu algı 

özelliğine dayanarak gerçek hayatta olmayacak kadar hızlı görsel değişim yapabilir. 

Mekânlar birbiri ardına değişebilmektedir.  

 

Gösterimler görüntülerin sadece izleyiciyi ilgilendiren kısımlarıyla sağlanır. 

Oysa hesaba katılmayan alan dışında gerçek yaşam devam etmektedir. Sinema alan 

dışını görmezlikten gelir. Sinema kendi anlamını üretmeyi, gerçek yaşamı birebir 

aktarmaya gerek duymadan başarır. Sinemasal mekân gösterdikleriyle olduğu kadar, 

göstermedikleriyle de oluşturulur. Böylece sinema, perde sınırlılığı nedeniyle 

ulaşamadığı gerçekliğe, perdeyi aşmaya çalışarak ulaşmaktadır. 

 

Kamera hareketlerinin deviniminin dışında, bir diğer devinim imkânı; farklı 

çekim ölçekleri ile nesneleri çerçeve içinde konumlandırılması sayesinde gerçekleşir. 

Çekim açıları; objelerin mekândaki konumlarını değiştirerek anlamın oluşmasını 

sağlamaktadır.  

 

Çekim açıları; yakın plan, omuz plan, göğüs plan, bel plan, diz (amerikan), geniş 

plan, amors plan, bakış açısı (öznel) plan, üst açı plan, alt açı plan, diyagonal açı plan, 

açı/ters açı plan, dekadraj plan gibi birçok farklı konumdan mekânı oluşturmaktadır. 

Kullanılan her açının, insan algısı ve psikolojisi üzerinde anlamı etkileyen ayrı 

anlamları bulunmaktadır. 
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 Bonitzer, Pascal, Bakış ve Ses, çev.: İzzet Yaşar, İstanbul, YKY Yayınları, 1995, s. 9. 
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Bunlar dışında, bazı teknik araçlar yardımı ile görüntüye daha fazla dinamizm 

kazandırma imkânları da vardır. ‘Dolly’, ‘crane’, ‘şaryo’, ‘steadicam’, ‘flycam’ gibi 

araçlar yaygın kullanıma sahiptirler. Kameranın devinimi ile oluşan görüntünün 

yanısıra, kameranın optik özellikleri ile de görünüm sağlanmaktadır. 'Zoom' denilen 

optik kaydırma özelliği; insan gözünün sahip olamadığı bir teknikle, nesnelerin bir 

hareket halinde yakınlaştırılıp, uzaklaştırılmasına yaramaktadır. 

 

Ses unsuru, sinemasal mekânı tamamlayan bir başka önemli unsurdur. Görsel bir 

sanat olan sinemanın ses unsuru ile mekânsal çeşitlilik kazanması sinema tarihinde 

oldukça tartışılmış bir durumdur. Ses perde mekânını aşma potansiyeli taşır. Böylece 

mekânın görsel sınırlılığı aşılarak, mekân dışı mekâna dâhil edilebilmektedir. Ayrıca ses 

sayesinde, sinemasal mekân gözün yanısıra kulağa da hitap etmeye başlar. Böylece dış 

dünyanın gerçekliğine sinema bir adım daha yaklaşmaktadır.  

 

Sessiz dönemde sinemanın görsel kalitesinin daha yüksek olduğunu, sinemanın 

görsel yanının baskın olması gerektiğini savunan düşüncelere karşın, ses unsurunun 

sinemanın görselliğine zarar vermediğini aksine sanatsal mekânın ses ile daha da 

zenginleştiğini savunan düşünceler bulunmaktadır.  

 

Sessiz sinema dönemlerinde de gösterimlere, senkronize şekilde piyano, keman 

ya da bir orkestranın eşlik etmesi, ses boyutunun eklenerek, sinemasal anlatımın 

güçlendirilmesi konusundaki deneme ve arayışları göstermektedir. 

 

Ses unsurunun sinemaya girmesinden itibaren, sessiz sinemanın neredeyse yok 

denecek kadar azalması, filmlerin tamamına yakınının ses unsurundan faydalanması ile 

sinema işitsel özelliği olan bir sanat olarak da kabul edilmektedir. Sanatsal mekânın, 

insan düşüncesinin, sanatçı yorumunun bir biçimlenişi olmasına bir örnek olarak 

gösterilebilmektedir.  
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Ses unsuru ile sinemasal mekân, estetik yorum imkânlarını güçlendiren bir 

özellik kazanmıştır. Kaynağı öykü evreni içinden gelen ‘Diegetic Ses’; sinemasal 

mekânın özelliklerinin seyirciye görsel unsurlar dışında da aktarılmasını sağlar. Böylece 

bir mekânsal perspektif oluşumuna katkı sağlar. Sinemada atmosfer sesi, diyaloglar, dış 

ses, müzik ve efekt sesleri gibi farklı ses katmanları, ses unsurunun çeşitliliğini 

sağlamaktadır.  

 

Mekânın zaman ile içiçe geçmesini ve devinimi sağlayan sinemasal anlatım 

imkânı ‘kurgu’dur. Gaston Bachelard mekânın kendi peteklerinin binlerce gözü 

olduğunu ve bu gözünde zamanı sıkıştırılmış olarak tuttuğunu söyler. “Mekân, zamanın 

akıcılığına, geçiciliğine ve unutma ile yok olmasına karşı, zamanı görünür kılmaktadır. 

Zaman, mekân sayesinde ‘süre’ye dönüşmektedir”
186

. Sinemasal mekân da zaman ile 

benzer bir ilişki halindedir. Sinemasal anlatı, bir zaman dâhilinde akmaktadır. Mekân, 

bu zamanı görünür kılar. Sinemanın kamera hareketleri yanısıra kurgu ile zaman ve 

mekân bütünleştirilir. Böylece sinemasal ritim oluşmaktadır. 

 

Ritim, sanatsal mekânda görsel unsurları oluşturan nesne ve biçimlerin ard arda 

tekrar edilmesiyle oluşurken
187

 sinemasal mekânda devinim özelliği ile mekân ve 

zamanı birleştirir. Ritim, filmin genel tonu ve doğasını etkileyerek anlamı 

değiştirmektedir
188

.  

 

Sinemasal mekânı oluşturan ana unsurlara bağlı olarak, sinemasal mekânı 

tamamlayan dekor, kostüm,  aksesuarlar, makyaj gibi çok çeşitli yan unsurlar da 

bulunmaktadır. Mekânsal oluşum, tüm unsurların biçimlendirmesiyle ortaya 

çıkmaktadır. 

 

 

 

                                                           
186

 Bachelard, Gaston, Mekânın Poetikası, çev.: Aykut Derman, İstanbul, Kesit Yayıncılık, 1996, s. 36. 
187

 Brown, Blain, Sinematografi-Kuram ve Uygulama, çev.: Selçuk Taylaner, İstanbul, Hil Yayıncılık, 

2008, s. 40. 
188

 Biro, Yvette, Sinemada Zaman: Ritmik Tasarım, Türbülans ve Akış, İstanbul, Doruk Yayınları, 

çev.: Anıl Ceren Altunkanat, 2011, s. 12. 
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Sinemasal mekânın oluşumunda, sanatsal mekân unsurları dışında farklı 

sinematografik tekniklerin de kullanılması, gerçekliğin hem güçlendirilmesini hem de 

onun aşılarak anlamın genişlemesini sağlamaktadır. Gerçek mekânlar ses ve devinim 

unsurları ile sinemaya özgü yeni bir mekânsal gerçekliğe dönüştürülür. Diğer 

sanatlarda, bir düzlem üzerinde oluşturulan sanatsal mekânın dışında, düzlemi aşma ve 

insan algısında tamamlanma potansiyeli taşımasıyla sinemasal mekân, sinemasal 

anlamın oluşumunu etkilemektedir. 
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II. BÖLÜM 

 

TÜRK SİNEMASINDA MEKÂN KULLANIMI 

 

 

 

Türk sinemasının uzun yıllar gelişememesi ve modern ülke sinemalarına ayak 

uyduramamasının gerekçeleri konusunda farklı düşünceler bulunmaktadır. Bu 

gerekçeler; sinemanın Türkiye'ye geç gelmesi, sinemaya devletin ilgisizliği, sansürün 

etkisi, sinemanın yıllarca bir halk eğlencesi olarak görülmesi ve ticari kazancın ön 

planda tutulması gibi çeşitli başlıklarda toplanmıştır. 

 

Sinemanın ilk ortaya çıktığı dönemlerde, Avrupa’da ekonomik hayatta ve üretim 

biçimlerinde değişimler görülmektedir. Sanayi Devrimi, binlerce yıllık geleneksel 

üretimin farklılaşmasına neden olmuş, böylece emek ve üretim birbirine yabancılaşmış, 

zaman ve mekân anlayışları değişime uğramıştır. 'Modern Sanat'
189

 olarak sinema tüm 

bu değişimlerin sanattaki yansıması olarak ortaya çıkmıştır. Sinemanın icadı ile 

geleneksel sanat anlayışı kırılma yaşamış, sanat 'biricik' olma özelliğini yitirmiş, 

'aura'sını kaybetmiştir
190

. Walter Benjamin’e göre el emeği ile üretilebilen klasik 

sanatların karşısında sinema, mekânik üretime, yüksek maliyete ve bu maliyeti 

karşılamak için tüketime ihtiyaç duymaktadır
191

. Böylece Avrupa’da sinema sonrasında,  

geleneksel sanat alışkanlıkları sorgulanmaya başlanmıştır. 

 

 

                                                           
189

 “Dünyanın çeşitli kesimlerinde, özellikle Avrupa'da, Sanayi Devrimi ile başlayan gelişmeler, eski 

sanatın her dalını kapsayan büyük üsluplarına son vermiş, Fransız Devrimi’nden sonra sanat alanında 

akım olarak adlandırılan yeni oluşumlar ortaya çıkmıştır. Ardarda gelen devrimlerle, toplumun her 

alanında meydana gelen gelişmelerin sanata yansımasıyla bu akımlar, modern toplumların temelini attığı 

gibi sanatta da 'Modern Sanat' olarak ifadesini bulmuştur. Modern sanat; büyük oranda, geçmişin 

değerlerinin, sanat anlayışının yadsınması, yeni değerlerin üretilmesi sürecidir. 1800'lerin sonunda gelişen 

bu yeni anlayışın, o yıllarda ortaya çıkan sinemayı da etkilemesi kaçınılmazdır” (Coşkun, Esin, Türk 

Sinemasında Akım Araştırması, Ankara, Phoenix Yayınları, 2009, s. 7).   
190

 Pezella, Mario, Sinemanın Estetiği, Ankara, Dost Kitabevi Yayınları, (Fisun Demir), 2006, s. 23. 
191

 Benjamin, Walter, çev.: Ahmet Cemal, Pasajlar - Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği 

Çağda Sanat Yapıtı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2009, ss. 50-86. 
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Avrupa’da ekonomik yapılar, sanatta görülen değişimler, sosyal ve siyasi 

yapıdaki değişimlerle ilişkilidir. Tüm bu değişimlere Osmanlı, geleneksel sosyal, 

ekonomik, siyasi ve sanat anlayışları ile ayak uydurmakta zorlanmıştır.  

 

Osmanlı’da kaybedilen topraklarla, yüzlerce yıllık bütüncül mekân algısı 

parçalanmış, imparatorluk ulus devlete dönüşmüştür. Geniş coğrafyaya hükmeden 

imparatorluk, Anadolu topraklarına gerilemiştir. Bu durum, eski alışkanlıkların, üretim 

biçimlerinin sorgulanmasına, modern dünyaya ayak uydurma çalışmalarının önem 

kazanmasına neden olmuştur. Sanat bu çabaların Osmanlı’da en çok görüldüğü 

alanlardan biridir.  

 

Sinema Türk toplumu için yeni bir sanattır. İlk dönemlerin, sinemayı bir sanat 

olarak kabullenme bakımından Türk toplumunun aleyhinde gelişmesi
192

, Türk 

Sineması'nın ortaya çıkışını geciktirmiştir. Gösterimlerinin Osmanlı’da Avrupa ile 

hemen hemen aynı tarihlerde başlamasına rağmen, film üretilmemiştir
193

. İlk 

gösterimlerin ardından
194

 1908'e kadar süren gezginci gösterimlerde,
195

 sinema halk 

tarafından hemen benimsenmiştir. Sinema öncesindeki seyirlik sanatlar ile sinema 

arasındaki benzerlik, halk tarafından sinemanın bir sanat olarak değil, eğlence ve 

tüketim alışkanlığı olarak görülmesine neden olmuştur. Sinema ve Karagöz oyunu 

                                                           
192

 “Bir ülkede bilim ve sanatın gelişmesi için çalkantısız geçen bir döneme, yüksek düzeyde olmasa bile, 

düzenli sosyal ve ekonomik yaşantıya ihtiyaç vardır. Sinemayla ilk kez tanışılan 1800'lü yılların 

sonundan, 1950'li yıllara kadar Türk sosyal hayatı, savaşlar ve değişimler içinde fırtınalı bir dönem 

geçirmiştir. Sanatın ve sinemanın böyle bir dönemde ileri düzey örneklerle ortaya konmaması kabul 

edilebilir” (Güleryüz Kezban, “Türk Sinemasında Üslubun Kökeni”, Ankara, Türk Sineması Üzerine 

Düşünceler, haz.: Süleyman Murat Dinçer, Doruk Yayınları, 1996, s. 49). 
193

 Özön, Nijat,1895 – 1966 Türk Sineması Kronolojisi, Ankara, Bilgi Yayınları, 1968, s. 12.  
194

 “Hareketli görüntüyü elde edebilmek için yüzlerce yıl bilim adamları çalıştı. Lumiere Kardeşler, 

Sinematograf makinesini yaptılar. Fabrikadan çıkan işçileri, bahçeyi sularken yanlışlıkla kendini ıslatan 

bahçıvanı, dumanlar içinde gara giren treni, hareketli izlemek insanları eğlendirdi” (Esen, Şükran, “Türk 

Sinema Endüstrisi Oluşmalı”, Ankara, Türk Sineması Üzerine Düşünceler, haz.: Süleyman Murat 

Dinçer, Doruk Yayınları, 1996, s. 49). 
195

 “Sinema, 1896 yılının sonlarına, 1897 yılının başlarına doğru Yıldız Sarayı'nın gedikli 

hokkabazlarından Bertrand eliyle Saray'a sokuldu. Halka ilk gösterimlerde bunun ardından geldi. Pathe 

yapımcılığında üretilen filmler halka açık yerlerde gösterilmeye başlandı” (Özön, Nijat,1895 – 1966 

Türk Sineması Kronolojisi, Ankara, Bilgi Yayınları, 1968, s. 12).  

“Ayrıca, Galatasaray'da 'Sponeck' birahanesinde Lumiere kardeşlerin sinema gösterileri izlenmeye 

başlanmıştır. Ardından İstanbul'da birçok Mekânda sinema gösterimleri yapılmıştır” (Oskay, Ünsal, 

"Sinemanın Yüzüncü Yılında Türk Sinemasında Entelektüellik Tartışması", Ankara, Türk Sineması 

Üzerine Düşünceler, Haz.: Süleyman Murat Dinçer, Doruk Yayınları, 1996, s. 94). 
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arasında karanlık bir odada ışıkla gösteriye dayanan teknik benzerlik; halk kitlelerinin, 

sinemanın seyirlik eğlence olarak kolayca benimsemesini sağlamıştır
196

. 

 

Sinema kısa sürede Osmanlı toplumunda bir eğlence olarak, ‘Karagöz’ ve 

‘meddah'ın yerini almıştır.  Ancak halkın ilgisine rağmen, Osmanlı’da devlet ve aydın 

kesim sinemaya ilgisizdir197. Özellikle tiyatroya, halkın yanısıra, I. Meşrutiyet 

sonrasında -1908- oluşan kısmen daha özgür ortamın etkisiyle
198

 aydınların ve 

yöneticilerin yoğun ilgisi Cumhuriyet sonrasında da sürdürülmüştür
199

. Ancak sinema 

bu ilgiden yoksun bırakılmıştır. 

 

Türk Sineması’nın ilk dönem filmleri tiyatronun etkisi altındadır. Sinema bu 

dönemde tüm sezon boyunca gösterilen tiyatro oyunlarının kayda alınması olarak 

çekilmiştir. Bu nedenle sinema, tiyatronun yan unsuru olarak görülmüştür
200

. 

Darülbedayi ismi ile bilinen İstanbul Şehir Tiyatrosu müdürü Muhsin Ertuğrul'un on 

yedi yıl boyunca film üretimini tekeline alması, tiyatronun sinemaya olumsuz etkisini 

göstermektedir. Bu filmler, mekânlarının yüzeysilliğinin yanısıra, sinema sanatının 

biçimsel özelliklerinden de yoksundur. Walter Benjamin'e göre; “Sanat yapıtının özünü 

biçim oluşturur”
201

. Bu bakımdan Türk sinemasında bu ilk filmler sanat filmi 

kategorisinde değerlendirilememektedir. 

                                                           
196

 Özuyar, Ali, Sinemanın Osmanlıca Serüveni, Ankara, Öteki Yayınları, 1999, s. 35. 
197

 “Osmanlı döneminin sinema yazılarına yer veren ilk dergilerinden 'Temaşa'da, 26 Eylül 1918 tarihinde 

'Müdafaa-i Milliye Cemiyeti ve 'Riyaset-i Muhteremesine' başlığıyla bir yazı kaleme alan Halide Edip 

Adıvar'ın şu düşünceleri sinemaya ilgisizliğin ardında yatan düşünce yapısını özetlemektedir: “Bugünkü 

şartlarda sinema filmi yapmak mümkün değildir. Öncelikle iyi bir sinema operatörümüz 

bulunmamaktadır (...) Sinema sanatını Avrupa'da yakından tatbik etmiş iyi bir rejisörümüz 

bulunmamaktadır (...) Oyuncu, dekor kostüm gibi unsurlar bizde yoktur... Paramızı sarf etmeyelim, boş 

sevdadan vazgeçelim, zararın neresinden dönsek kardır” (Adıvar, Halide Edip, "'Müdafaa-i Milliye 

Cemiyeti ve 'Riyaset-i Muhteremesine'", Temaşa, No:9, 1918 Akt. Özuyar, Ali, Sinemanın Osmanlıca 

Serüveni, Ankara, Öteki Yayınları, 1999, ss. 53-54). 
198

 “II. Meşrutiyet'in 1908'de kabulü ile tek kişi yönetiminden Parlamentolu anayasal hükümet dönemine 

geçilmesi, özgür bir ortam oluşturmuştu. Siyasal, sosyal ve basın yaşamında gözle görülür bir hareketlilik 

başlamış, bu tiyatroya da yansımıştı. O güne kadar yasaklanan başta Namık Kemal'in eserleri olmak 

üzere, birçok eser, raflardan inerek tiyatro ile halka ulaşmaya başlamıştı. Bu dönem bir 'Sahneye Hücum' 

dönemidir. Birçok amatör, tiyatro toplulukları kurmuştu” (Ertuğrul Muhsin, Benden Sonra Tufan 

Olmasın - Anılar, İstanbul, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Yayınları, 1989, ss. 83–84). 
199

 Nutku, Özdemir, Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu, İstanbul, Özgür Yayınları, 1999, 

s. 47. 
200

 Özön, Nijat, 1895 – 1966 Türk Sineması Kronolojisi, Ankara, Bilgi Yayınları, 1968, s. 19. 
201

 Benjamin, Walter, Sanat Yapıtı, çev.: Besim F. Dellaloğlu, İstanbul, Say Yayınları, 2005, s. 137.  
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  Sanat değeri taşımayan, iki boyutlu mekân anlatımından öteye geçemeyen 

filmler Türk sinemasına uzun yıllar hâkim olmuştur. Zamanla sinemada bu alışkanlıklar 

kalıplaşmaya başlamış, bu durum seyirci tarafından da içselleştirilmiş, böylece 

sinemasal mekân kullanımı gelişememiştir
202

.  Sinemanın bir dram sanatı oluşuna 

rağmen geleneksel Türk sanatlarının dramdan ziyade anlatıya dayanması
203

 sinema 

tekniği ve geleneksel anlatı alışkanlıkları arasında uyumsuzluğa neden olmuştur. 

Sinemanın kendi özellikleri yadsınarak, geleneksel sanat üretim alışkanlıkları sinemaya 

uygulanmaya çalışılmıştır204. Bu nedenle uzun yıllar Türk sinemasında anlatı, halk 

sanatının görselleştirilmiş biçimine benzemektedir.  

  

Sinemasal mekân kullanımı bu durumu göstermektedir. Türk sinemasının 

perspektif derinliğinden yoksunluğu, iki boyutluluğu, sözel anlatımın görsel anlatımdan 

bakın oluşu gibi olumsuz özelliklerinin nedenleri geleneksel sanatlara dayanmaktadır.
 

Modern ve geleneksel sanatların bilinçli bir sentez ile birleşimi yerine, geçmiş 

alışkanlıkların tamamen farklı modern bir sanata aktarılmaya çalışılması bu 

uyumsuzluklara neden olmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
202

 Akbulut, Hasan, Kadına Melodram Yakışır - Türk Melodram Sinemasında Kadın İmgeleri, 

İstanbul, Bağlam Yayınları, 2008, s. 93. 
203

 Özön, Nijat, Karagözden - Sinemaya Türk Sineması ve Sorunlar 1. Cilt, Ankara, Kitle Yayınları, 

1995, s. 50–139. 
204

 “Gerçekliği yeniden canlandırma becerisinden mahrum olma, Türk sinemasında olayların birbirini 

derinden etkileyen nedenler ve sonuçlarla gelişmesi üzerine değil, sanki kilim, oya motiflerinin 

kenarlarından tutunarak bir yüzey oluşturması gibi, parça parça belirerek, birbirine ilişmiş farklı olayların 

etkileşimi ile tamamlanır... Dramatik süreç, yüzeysel, klişe anlatımdan öteye geçip, drama oluşamaz. 

Evrensel değil, yerel bir anlatım hâkimdir. İzleyici; evrensel bir aşk sorunu yerine bir ağanın iki insana 

verdiği zulmü, evrensel bir kadın sorunu yerine, adı Ayşe veya Mine olan bir kadının kendi yaşam 

sorununu izlemektedir” (Güleryüz Kezban, "Türk Sinemasında Üslubun Kökeni", Ankara, Türk 

Sineması Üzerine Düşünceler, haz.: Süleyman Murat Dinçer, Doruk Yayınları, 1996, ss. 51–55). 
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II.1. Sinema Öncesi Türk Sanatlarında Mekân Kullanımı  

 

Sinema, içinden çıktığı toplumun sanatsal alışkanlıklarından etkilenmiştir. Bu 

bakımdan Türk sineması, Türk görsel kültürünün geçmişten gelen anlatım biçimleri ile 

ilgilidir. 

 

Türk sanatları Asya ve Avrupa arasında kalan geniş bir coğrafyada, zaman 

içinde birçok köklü medeniyet ile etkileşim halinde gelişmiştir. Türk sanatları, farklı 

zaman ve farklı mekânlarda değişiklik gösterse de, binlerce yıllık birikimin etkisiyle 

ortak bir anlatıma/üsluba sahiptir. Hem halk hem de saray sanatı olarak gelişen 

geleneksel sanatlar; resimden, mimari süslemelere, halı, kilim desenlerinden, gölge 

oyunlarına kadar farklı formlarda ortak bir üslup geliştirmiştir.  Sanatsal mekânı 

biçimlendiren bu üslup genel hatlarıyla; döngüsel zaman akışı, soyut mekân kavrayışı 

gibi belirli özelliklere sahiptir. Bu üslup içinde gerçekçi anlatım, genellikle 

yadsınmaktadır. “Anlatıda kahraman, zaman ve mekân kısıtlaması yaşamaksızın 

dünyanın bir ucundan diğerine, hatta insanların bilmediği gerçek üstü mekânlara rahatça 

gidebilir. Perspektif yadsınır, mekân ve buna bağlı zaman ortadan kalkar”
205

. Geniş 

zaman dilimi ve coğrafya üzerinde tarih boyunca çeşitli arayışlarla farklı üslup 

denemeleri görülmüş olsa da, gerçeği yadsıyan soyut anlayışı bu üslubun temelini 

oluşturmaktadır. 

 

Türk sanatlarında üslubun yanısıra, sanat üretimi de bazı temel özellikler 

göstermektedir. Buna göre, sanat üretimi bireysel değil, kolektif ve anonimdir. Sanat, 

sanatçılar grubu tarafından kolektif olarak üretilirken, sanatçının bireysel öne çıkmadığı, 

eserlere başka sanatçılar tarafından da müdahele edilebildiği görülmektedir. Böylece 

belirli bir anlatım çerçevesinde, tekrarlara dayalı bir sanat anlayışı ortaya çıkmıştır. 

 

 

 

                                                           
205

 Eşli, Özçınar, Meral, Türk Sinemasının Felsefi Arka Planı-Sinemayı Felsefe ile Düşünmek, 

İstanbul, Doruk Yayınları, 2011, s. 20. 
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Türk sanatlarının üslup ve üretim dışında bir diğer ortak yönü de dış etkilere açık 

olmasıdır. Buna göre, farklı sanat üslupları ile karşılaşma sonucu Türk sanatları, içine 

kapalı bir tavır göstermemiş, yeni karşılaştığı sanat üsluplarını kendi anlayışları ile 

birleştirme, sanatsal üslubu geliştirme çabasına girmiştir. “Türk sanatlarında üslup 

birliğinin altında yatan nedenler; yeniliğe açık yapının, yeniliği olduğu gibi kabul etmek 

yerine, geleneksel içinde yeniliği özümseme anlayışında aranabilir.”
206

 Bu çabanın bir 

sonucu olarak, etkileşimde bulunulan farklı üslupların Türk sanatında izlerini 

barındırdığı görülmektedir.  

 

Türk sanatlarının tarih boyunca farklı özellikler kazanarak zenginleşmesini 

sağlayan çeşitli etkileşimler sözkonusudur. Coğrafi konum gereği farklı medeniyetlerle 

karşılaşma, ticaret, göçebe yaşam, yeni yerlere taşınma ihtiyacı, inanç çeşitliliği gibi 

unsurlar Türk sanatının üslup arayışlarını etkilemiştir.  

 

II.1.1 Farklı Medeniyetlerle Etkileşimin Sanatsal Mekâna Etkisi  

 

Türk toplumları, farklı medeniyetlerle kolay ilişki kurabildikleri geniş bir 

coğrafyada yaşamıştır. Bu durum onların farklı sanat anlayışları tanışmalarını 

sağlamıştır. “Sanatsal oluşumda zaman dilimi gibi belli bir coğrafi bölgeye ve belli bir 

topluma ait olmak belirleyicidir”
207

. Geniş coğrafya ve yüzyıllara dayanan bir zaman 

dilimini kapsaması ile çeşitliliğe dayalı sanat anlayışı oluşmuştur. 

 

Türk toplumlarının yaşadığı geniş coğrafyanın ilk yerleşim yeri Asya’dır. 

Türkler benzer kültürel yapılara sahip, ancak ayrı yönetimler altında toplanmış kırk 

                                                           
206

 “Kazak ve Kırgız göçebe toplumlarının kültürleri,  Özbek ve Azeri gibi Batı Asya toplumlarından 

yüzlerce yıl daha geç yerleşik hayata geçmeleri nedeniyle, birbirlerine bu toplumlara kıyasla daha çok 

benzemektedirler. Göçebe yaşayan ve yerleşik yaşayan Türk toplumları arasında bazı kültürel farkların 

olması normaldir. Buna rağmen; İç Asya'dan Anadolu'ya kadar geniş bir coğrafyada üretilmiş görsel 

eserlerin üslupları, benzerlik göstermektedir” (26-30 Temmuz 2010 Tarihlerinde Gulnara Abikeyeva ile 

Kazakhfilm Stüdyoları Kat:3 Oda No: 114 Kazakistan / Almatı'da gerçekleştirilen mülakatlar).   
207

 Bulut, Ümran, Avrupa Resminde Üslup ve Anlam İlişkisi, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 

2002, s. 5. 
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kadar farklı kavim ile Asya’da yaşamıştır
208

. Çin, Japon, Güney Asya Toplulukları, Hint 

ve İran topluluklarının sahip oldukları geniş medeniyetlerin ortasında, Ligeti'nin coğrafi 

ve medeniyet birliği bölümlendirmesine göre ‘İç Asya’ ve zamanla ‘Ön Asya'da
209

 

varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu dönemlerde Asya'da Türklerin dışında, Hint, Çin, İran, 

İslam ve Mezopotamya gibi büyük medeniyetler bulunmaktadır
210

. Asya’daki diğer 

medeniyetler gibi Türk toplumlarının varlığı ile şekillenen büyük bir medeniyetin ve bu 

medeniyetin ürettiği görsel sanat eserlerinin günümüzdeki bulgulara göre, milattan 

önceye dayandığını bilinmektedir
211

. Asya, bu medeniyetlerin mistik, efsanevi soyut 

temellere dayanan genel anlamda 'Doğu Kültürü' olarak tanımlanan coğrafi merkezidir.  

 

Türk toplumlarında yeniliğe açık ola da görsel sanatların çeşitliliğinde etkilidir. 

“Kendi sınırları içine kapanmış birçok büyük medeniyetle aynı dönemlerde etkileşim 

içinde bulunmak, Türk görsel kültürünün tarih boyunca Doğu ve Batı Kültürleri 

arasında bir köprü niteliği kazanmasını sağlamıştır”
212

. İç Asya bölgesinde, farklı 

                                                           
208

 Louis, Ligeti, Bilinmeyen İç Asya, çev.: Sadretin Karatay, Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları, 1992, s. 26. 
209

 “Asya tarihçisi Louis Ligeti, Asya'yı medeniyet birliği ve Coğrafi şartları göz önünde bulundurarak 

beş ayrı parçaya bölmüştür: Kuzey Asya; bugünkü Sibirya'dır. Doğu Asya; Çin, Japonya, Kora, 

Kamçatka ve Mançurya denilen bölgeleri kapsar. Güney Asya; Hindistan, Çin-Hindi ve Doğu Hint 

(Malaya) adalarını kapsar. Ön Asya; İran, Mezopotamya'yı kapsar. İç Asya, bu dört bölge tarafından 

kuşatılan bölgenin ismidir”(a.g.e. s. 26). 
210

 Özkeçeci, Şule, B., Özkeçeci İlhan, Türk Sanatında Tezhip, İstanbul, Seçil Ofset Yayınları, 2007, ss. 

15-16. 
211

 “Türk Sanatı Tarihini ilgilendiren hadiseler ve sanat eserlerine ait kronoloji: M.Ö. 12.000 Orta Asya'da 

Eski Taş çağının sonu, M.Ö. 11.000 Orta Asya'da ilk medeniyetin görünmesi, M.Ö. 8.000 Türkler 

tarafından atın evcilleştirilmesi, M.Ö. 7.000 Şimali Çin'in Türkler tarafından işgali, M.Ö. 5.000 Sümer 

Medeniyetinin oluşması, M.Ö. 3.000 Anadolu ve Akdeniz Medeniyetlerinin görünmesi, M.Ö.3.000 Çin 

ve Türk ilişkilerinin başlaması, M.Ö.1.500 Hint ve Türk medeniyetlerinin tanışması, M.Ö. 247 Çin 

Seddi’nin inşa edilmesi, M.Ö. 209 Güçlü Hun İmparatorluğu dönemi, M.Ö. 48 Batı ve Doğu Hun 

imparatorlukları dönemi” (Arseven, Celal, Esad, Türk Sanatı Tarihi- Menşeinden Bugüne Kadar 

Mimari, Heykel, Resim, Süsleme ve Tezyini Sanatlar, İstanbul, Maarif Basımevi, 1977, s. 775). 
212

 “Doğu'nun temsil ettiği soyutlayıcı anlayış ve Batı'nın gerçekçi somut anlayışının her ikisine de ait 

izleri aynı Türk kavimleri içinde üretilmiş eserlerde var olması ilginçtir: 'Mangistau-BalBal' heykelleri, 

ölen kişinin suretinin 'Kümböz'ler üzerindeki mezar taşlarına kazınması ile görsel bir sanat eserine 

dönüşmüştür. Minyatür gibi soyut resim anlayışının zamanla hâkim olduğu bölge sanat anlayışına göre, 

bu portre resimleri daha somut bir görselliğe sahiptir. Ölen kişinin özellikleri bu 'BalBal' resimlerinde 

bulunmaktadır. Örneğin; 6.7. yüzyıllara ait, Kazakistan'ın 'Alatau' bölgesinden bulunan; 'Taş- Musinder 

BalBal'da portresi bulunan kişi, bir elinde kuş, diğer elinde kadehle gülümsemektedir. Bu semboller 

kişinin yaşam ve felsefesini özetleyen anlatımlara sahiptir. Kuşun insan ruhunu temsil ettiği ve bedenin 

ölmesi ile kuşun özgürleştiği bu resimlerle anlatılmaktadır. Bu sembolik anlatımın yanısıra, bir 

müzisyenin 'Dombra' ile betimlenmiş portresi örneğinde olduğu gibi, portre resimleri de mevcuttur” 

('Respublikanski Müzey Narodnih Muzikalnih İnstrumentov' - Ulusal Müzik Enstrümanları Müzesi- 

Kazakistan/Almatı). 
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medeniyetlerin etkileşimi yüzyıllar süren geniş zaman dilimine dayanmaktadır.
213

 

Ticaret, savaşlar ve birçok farklı dinin misyonerlik çalışmaları farklı Asya ve Avrupa 

toplumlarının tanışmasında etkilidir. Örneğin; Çin kültürüne ait bir motifin, Orta 

Asya'dan kaynaklanması ya da Orta Asya motifinin aslında Çin kaynaklı olması söz 

konusu olabilir. Zamanla Asya'daki kültürel birlik; 'Büyük Asya Kültürü'
214

 halini 

almıştır.  

 

Bu kültür, Türk toplumları ile farklı coğrafyalara taşınmıştır. Anadolu’da 

bulunan bazı imgeler, binlerce yıl önce Asya'da üretilmiş imgelerle benzerlik 

göstermektedir. Örneğin; ilk düğümlü halının Asya bölgesinde bir ‘Kurgan’da 

bulunması, Asya Hayvan üslubunun, Anadolu’da görülebilmesi bazı örneklerdir
215

. Bir 

başka örnek; "13. yüzyılda Burdur-Antalya arasında yapılmış 'Susuz Han'da, yan Niş'in 

üzerindeki kemeri kaplayan 'Ejder' motifinin, İran, Hint ve Çin topluluklarında çeşitli 

formlarda sıklıkla görülen motiflerle benzerlikler göstermesidir
216

. Aradan geçen dört 

                                                           
213

 “14.15. yüzyıllara ait 'Karapa' denilen çini süslemeleri, 'Selçuklu Dönemi' 'Çini Süslemeleri' ile büyük 

benzerlik vardır. Bizim kültürümüzde 'Kırkyama' olarak bilinen dokuma süslemesi yöntemi ile üretilmiş 

'Kurak' denilen çeşitli görsel eserlerde bu benzerliği görmek mümkündür. ('Respublikanski Müzey 

Narodnih Muzikalnih İnstrumentov' - Ulusal Müzik Enstrümanları Müzesi- Kazakistan/Almatı) 11. ve 12. 

yüzyıllara ait 'Karapa' denilen mutfak eşyalarında bulunan bezemeler, resimler, Anadolu Selçukluları'nın 

çini süslemeleri ile benzerlik göstermektedir. 'Kırgızistan-Talas' civarından bulunan 13.14. yüzyıllara ait 

'Karapay-İdiş' denilen çini süslemeli mutfak eşyalarında da benzer süslemeler görülmektedir. 'Akçüy' 

bölgesinden bulunan porselen mutfak eşyalarının yıpranmış olmasına rağmen görülebilen süslemelerinde 

de bu benzerlikten söz edebiliriz. 13. ve 14. yüzyıllara ait 'Talas' ve 'Akçüy' civarından bulunan 'Karapay 

İdiş' isimli porselen süslemeleri, zengin bir görsel tasarım içermektedir” ('Kırgızistan Memlekettik Tarih 

Müzesi'- Kırgızistan / Bişkek) . 
214

 İnal, Güner, “Susuz Handaki Ejderli Kabartmanın Asya Kültür Çevresi İçindeki Yeri”, İstanbul, Sanat 

Tarihi Yıllığı IV, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1970, s. 156. 
215

 Mülayim, Selçuk, İslam Sanatı, İstanbul, İsam Yayınları, 2010, s. 32. 
216

 “Bu ejder motifi, Arapların Hint mucizelerini anlattıkları bir kitapta 'Tanin', 'Çin'de bugün bile 

anlamını koruyan 'Lung' ve 'Naga', 'Moğol'larda 'Moghur', 'İran'da 'Ejdeha' olarak bilinmektedir. 'Asya 

Kültürü'nde üretilen imgelere ait bir önemli özellik de, farklı anlamlar içeren imgelerin kompozisyon ile 

birarada bulunmaları ve anlamın karmaşık imgelerle zenginleştirilmesidir. Aynı 'ejder' figürü, 'arslan', 

ağaç' gibi çeşitli figürlerle birleştirilmiştir. Örneğin; 'Erzurum'daki 'Çifte Minareli Medrese'nin 

cephesinde ağaç köklerinden çıkan ejderha yukarı doğru kıvrılarak, ağızları açık bir şekilde, ağacın 

dallarına yönelirler. Bu imge; 'İran Mitolojisi'nde, üzerinde 'Simurg' denilen kuşun yaşadığı 'hayat ağacı 

Haoma' olarak isimlendirilir. 'Hint Mitolojisi'nde ise; 'Soma' olarak bilinir ve ejder bu semavi bitkiyi 

korur. 'Yakut Türk'lerinde bu ağaç aynı anlamıyla bilinir, 'Altay Türklerinde 'Şaman'ın göğe çıkmak için 

kullandığı ağaçtır. “12. yüzyılda Erzurum'da Çifte Minareli Medrese'de yapılmış bu kabartmaya oldukça 

benzeyen tasvir milattan önce 3000 yılında Hindistan coğrafyasında 'Mohenjo Dara' kültüründen gelen bir 

mühürde görülür” (İnal, Güner, “Susuz Handaki Ejderli Kabartmanın Asya Kültür Çevresi İçindeki Yeri", 

İstanbul, Sanat Tarihi Yıllığı IV, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1970, s. 156). 
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bin yıla rağmen benzer anlamları içeren benzer motiflerin, uzak coğrafyalarda 

bulunması etkileşimin sürekliliğini göstermektedir. 

 

II.1.2 Doğu ve Batı Medeniyetleri Arasında Olmanın Sanatsal Mekâna 

Etkisi 

 

Kültür ve medeniyetlerin ilk önce coğrafi mekânlar üzerinden var olduğu 

düşünülmektedir. Bu nedenle kültür ve medeniyet, aynı coğrafi bölgede aynı dönem 

içinde yaşayan insanların ortak bir ürünüdür. İnsanların birbiriyle etkileşimleri sonucu 

ortaya çıkmıştır. Turgut Cansever'in de belirttiği gibi; kültürel oluşumlar tek taraflı, 

özgün ve dış etkilenimlere kapalı değildir
217

. Bu özelliği ile kültürler sürekli gelişim ve 

değişim göstermiştir. 

 

İtalyan, Alman, İngiliz, Arap, Akdeniz kültürü/sanatı gibi tanımlamalar 

öncelikle coğrafi bir konum nedeniyle birarada yaşayan insanların ürünüdür. Belirli bir 

coğrafi konuma kendini hapsederek, gelişebilmiş büyük medeniyetler vardır.
218

 Ancak 

örneğin; Doğu ve Batı medeniyetleri derken, sadece coğrafi konumlanış çoğu zaman 

yeterli gelmemektedir. Zaman içinde yönler sürekli değişen bir yapıdadır.
219

 Kültürel 

farklılıkların içiçe geçmiş olması Türk sanatlarında izlerini barındırmaktadır. 

 

Türk sanatının bu etkileşim sonucu tek bir coğrafi alana kapalılık sözkonusu 

değildir. Coğrafi olarak Türk sanatı eski dünyanın üç büyük kıtası boyunca 

yayılmıştır
220

. Bu durum, Türk Sanatı’nın hem Doğu hem Batı ile karşılaşmasını ve iki 

farklı medeniyetin özelliklerini barındırmasını sağlamıştır. 
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 Cansever, Turgut, "Doğu ve Kültürel İlişkiler Tarihine Bir Bakış", Ankara, Doğu-Batı, Doğu Batı 

Yayınları, Şubat-Mart-Nisan 1998, s. 160. 
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 Mülayim, Selçuk, İslam Sanatı, İstanbul, İsam Yayınları, 2010, s. 47. 
219

 Takış, Taşkın, "Muhabbet-i Kadim", Doğu-Batı, Ankara, Doğu Batı Yayınları, Şubat-Mart-Nisan 

1998, s. 9. 
220

 Çoruhlu, Yaşar, Erken Devir Türk Sanatının ABC'si, İstanbul, Kabalcı Yayınları, 1998, s. 9. 
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Doğu kültürü soyut anlatım ve döngüsel zaman-mekan kullanımı gibi özelliklere 

sahipken, Batı kültürü gerçekçi ve dizgeli düşünmeye, akılcılığa dayanmaktadır ve 

doğrusal bir ilerleme şekillenmektedir. Doğu ise; dizgeli, yöntemli, akılcı düşünceyi 

reddederek, soyut, mistik, metafiziğe dayalı, dizgeli olmayan, birbirini takip ederek 

gelişen değil, içiçe geçerek sarmal şekilde gelişen düşünce biçimine sahiptir.   

“Batı zihniyeti kendini ‘mythos-logos’ karşıtlığı ile tanımlamaktadır. Bu 

tanımlamada mythos; karanlık, cahillik, batıl inanç, doğanın esiri olan insan, 

hükümranlığını meşrulaştırmak isteyen despot gibi nitelemelerle ilintili olan 

kavrayışı; ‘logos’ ise aydınlık, bilgi, akılcılık, neden-sonuç zincirini 

çözümleme, doğaya hâkim olan insan ve onun eşitlikçi, özgürlükçü bir toplum 

düzenini kurma çabasıyla ilintili olanı içermektedir. Analojik olarak Batı 

logos, Doğu mythos ile özdeşleştirilir. Batı’nın bireysel kendi-farkındalığına 

karşın, Doğu düşüncesi tefekküre, düşünmeye, zihin yormaya, müdahale 

yerine çekilmeye, başkaları üzerindeki güç ya da üstün bir varlığa boyun 

eğme yerine kendi içindeki barışa yöneliktir. Doğu’ya damgasını vuran; 

şeylerin birlikteliği (dichotomy) düşüncesidir. Bu da en iyi tasavvufta 

görülebilir. Batı’ya damgasını vuran ise, şeylerin karşıtlığı (dualism) 

düşüncesidir”
221

. 
 

 

Batı anlatısı dramatik yapının neden-sonuç ilişkileri bağlamında kurulmasına 

çabalayarak, akla yakınlığa dikkat ederken,
222

 Doğu anlatısı, akıldan çok duyguları ve 

görünenin ardındaki kavramları sorgulamayı amaçlamaktadır. Batı anlatısının doğrusal 

kurgulanışına karşın Doğu anlatısı, sürprizlere açıktır. Doğu anlatısı ani kırılmalarla, 

farklı yönlere kayarak, sürprizler ve gerçeküstü olaylarla ilerlemektedir.   

“Doğu anlatılarındaki gerçeklik algısı, gerçekçiliğin (realism) bilinen 

tanımlarıyla örtüşmez. Batı’nın gerçeklik anlayışında oluşun sonsuz çeşitliliği 

teke indirilmekte, dolayısıyla tesadüf, mucize gibi durumlar dışarıda 

bırakılmaktadır. Başka bir deyişle; dramatik kurgu, tabiat bilimlerinin de 

vazgeçemediği bir prensibi, illiyet (causalite) prensibini üstünde taşıdığından, 

anlatılarda da belli bir yönde gelişen olayları arasında zorunlu bir sebep 

sonuç münasebetinin olması zorunluluk olarak kabul edilir. Doğu 

anlatılarında hâkim olan sürpriz mantığı, şüphesiz ki ona özgü bir gerçeklik 

kavrayışıyla yakından ilgilidir; çünkü onun maddilikten dolayısıyla 

çatışmadan arındırılmış dünyasında dram’a yer yoktur”
223

. 
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 Sözen, Mustafa, “Doğu Anlatı Gelenekleri ve Türk Sinemasının Aidiyeti”, Ankara, Bilig, Ahmet 

Yesevi Üniversitesi Yayınları, Yaz/2009, s. 133. 
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 “Klasik dram yapısı içinde olaylar birbirini neden-sonuç ilişkisi içinde izler. Bir önceki olay, bir 

sonrakinin nedenidir. Sonraki olay, bir öncekinin sonucu olduğu gibi, kendinden sonra gelecek olayın 

nedenini de oluşturur. Olayların birbirine bu biçimde zincirlenmesi demek, olay gelişiminde mantık bağı 

gözetilmesi demektir” (Şener, Sevda, Yaşamın Kırılma Noktasında Dram Sanatı, Dost Yayınları, 

2007, Ankara, s. 20). 
223

 Sözen, Mustafa, “Doğu Anlatı Gelenekleri ve Türk Sinemasının Aidiyeti”, Ankara, Bilig, Ahmet 

Yesevi Üniversitesi Yayınları, Yaz/2009, s. 134. 
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Tarih boyunca, kimi zaman içiçe geçen, kimi zaman keskin ayrımlar gösteren bu 

özellikler, Doğu ve Batı sanat anlayışlarının coğrafi tanımları dışında da genel hatlarıyla 

ortaya koyulabilmesi için yapılagelmiştir. Ancak; sanatsal mekânın, Doğu ve Batı 

anlatılarında sadece bu farklılıklara göre biçimlendirildiği söylenememektedir
224

. 

Sanatsal yapı çoğu zaman farklılıkların dışında birbirine benzer özellikler 

barındırmıştır
225

. Bu durum aslında, kültürel farklılıklara rağmen, insanın temel 

benzerlikler ve amaçlarla dünyaya şekil vermesi sonucu ortaya çıkmaktadır. 

 “Aslında tek bir aklın; insan aklının açtığı bu iki ayrı düşünme yolu, bu iki 

farklı mantık, insanın yaşamı, dünyayı, insanı anlama çabasında iki farklı 

tutum takınılmasından kaynaklanır gözükmektedir. Birinde kendisini doğadan 

ayıran, onu bilinecek-kavranacak bir şey olarak karşısına alan insan; yani 

teorik bir yol; diğerinde ise kendini doğanın bir parçası sayan, doğayı 

kavramak, açıklamaya çalışmak yerine onunla uyum içinde yaşamak isteyen, 

dolayısıyla pratiğe, eyleme öncelik veren bir başka yol vardır”
226

. 

 

Doğu anlatısına yakın olan Türk sanatında üretilen eserler, doğal formların 

taklitleri yerine soyut fikir ve zevklerin incelikli göstergeleri olmaya çalışmıştır. İslam 

öncesi var olan soyut sanat anlayışları, İslam sonrasında da özellikle tasavvuf ile 

sürdürülmüştür. Buna göre, ‘madde’ gerçekliğin görünümü değil, hayalin ürünü olarak 

kabul edilmiştir. Yaşanılan dünya 'yalan dünya' olarak tanımlanmıştır. Sevda Şener’in 

ifadesiyle; geleneksel Türk kültürünün dramaya yabancı olmasının nedenleri burada 

yatmaktadır
227

.  Buna göre içinde yaşanılan değil, öldükten sonraki dünya gerçektir. 

Tasavvuf araştırmacısı Abdülbaki Gölpınarlı’nın sufilerde mekân algısı için 

söyledikleri, gerçeklik ve mekân algısı arasındaki ilişkinin kökenlerini izah etmektedir: 

                                                           
224

 “Ortaçağ öncesi Batı anlatılarında perspektifin olmayışı, frontalite anlayışı, İslamiyet sonrası Türk 

sanatına benzemektedir. Doğu kültürü, gerçekçi anlatımdan tamamen uzaklaşmış değildir: 

“Mezopotamya, İran, Asya'da figür stilize edilmiş şekilde, öteden beri vardır. Persopolis 

kabartmalarından, Gandara heykellerine kadar eski gelenek yüzlerce yıl sürmüştür. Batı-Hristiyan 

inancına bir dönem hâkim olan, ‘İkonoklast’ anlayış ile figürü yasaklayan İslam inancı arasındaki 

benzerlik diğer örneklerdir” (Mülayim, Selçuk, İslam Sanatı, İstanbul, İsam Yayınları, 2010, s.  159). 
225

 Öztürk, Hemiş, Özlem, “Akdeniz’de Kültürel Belleğin Fragmanları ve Kültürel Taşıyıcıları: Çocuklar, 

Deliler, Entellektüeller”, Doğu-Batı, Ankara, Doğu Batı Yayınları, 2005/06, ss. 118-119. 
226

 Mengüşoğlu, Takiyettin, “Özdeşlik Mantığı ve Paradoks Mantığının Antropolojik Sonuçları”, haz.: 

Ionna Kuçuradi, Ankara, Türkiye Felsefe Kurumu Yayını, 1997, s. 239, Akt. Savaş, Hakan, “Doğu’nun 

Paradoksu, Batı’nın Özdeşliği ve Çağdaş Anlatı Sineması”, Konya, Selçuk Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Akademik Dergisi, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Ocak 1996, s. 213. 
227

 “Dram sanatının üç ana özelliği vardır: Dramatik olanı içermesi, içeriği en etkili biçimde yansıtacak 

özel yapıda olması, seyirci önünde sergilenmek için hazırlanması ve sergilenmesi. Seyirci için oynanma 

koşulu;  işitsel ve görsel anlatım araçlarını da önemli hale getirir. Oyuncu, hareketi, konuşması yanısıra, 

görüntü dilini oluşturan çevre tasarımı, dekoru, kostümü, ışığı ve diğer tüm görsel araçların nasıl 

düzenleneceği seslerin, müziğin nasıl kullanılacağı gibi ayrıntıların düzenlenmesi ile anlam üretilir” 

(Şener, Sevda, Yaşamın Kırılma Noktasında Dram Sanatı, Ankara, Dost Yayınları, 2007, s. 14). 
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“Sufilerce mekân ‘kevn’e yani varoluşa, var olana tabidir. Zaman, nasıl olayların 

kıyaslanmasından doğan mücerret bir mefhumsa, mekânda var olan şeyden doğan bir 

mücerret mefhumdur”
228

. Böylece zamanın muğlâklığı, gerçeğe uzaklığı mekânı da 

benzer özelliklere büründürmüştür.  

  

Gerçekte yaşanılan dünyanın ‘yalan dünya’ olarak görülmesi İslam/Tasavvuf 

inancından da önceye dayanmaktadır. Doğu’nun sözlü anlatılarında, öykülerin geçtiği 

dünya; ‘yalan dünya’ olarak görülmüştür. Örneğin; Türk kültüründe sanatsal anlatıya 

yön veren en önemli kaynaklardan olan Oğuz destan ve mitolojilerinde yaşanılan dünya 

‘yalan dünya’ olarak tanımlanmıştır. “Oğuz mitlerinde ‘yalan’ kelimesi, ‘yalan 

söyleme/uydurma’ anlamına gelmemektedir. ‘Yalan Dünya’ semantiği, ‘Oğuz’a yani 

‘kosmos’; dönülen dünya anlamına geliyordu”
229

. Benzer şekilde, Kırgız masallarında, 

masal anlatısı ile kurulan dünyanın gerçeküstülüğüne özellikle vurgu yapılmaktadır.  Bu 

masallarda anlatının gerçekliğinden dinleyenin şüphe duyması gerektiği kalıplaşmış 

cümlelerle dinleyiciye aktarılmaktadır
230

. Böylece gerçek henüz anlatının başında 

yadsınmıştır. 

 

Soyut mekân algısının Doğu anlatı geleneğine dayandığı, İslam öncesinde de var 

olduğu, İslam inancının önceki içeriği süslediği ya da önceki içeriğe uygunluğu 

nedeniyle Türk toplumları tarafından benimsendiği söylenebilmektedir. Türk 

sanatlarının mekânsal oluşumu genel olarak; kilim motifleri, minyatürler, Karagöz gibi 

sanatın her alanında soyuttur
231

. Doğu ve Batı kültürlerine ait farklılıkların sentezlerle 

geliştirimi, her dönemde yeni arayışlar, Türk sanatlarının dış etkileşime açıklığı genel 

karakteristikleri olarak gösterilebilir.  
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 Gölpınarlı, Abdülbaki, Tasavvuf, İstanbul, Milenyum Yayınları, 2010, ss. 80-81. 
229

 Rzasoy, Seyfettin, “Oğuz Mitolojisinde Kaos ve Onun Deli Paradigmaları”, Kocaeli, Kocaeli 

Üniversitesi Sosyalbilimler Dergisi, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, Yıl: 2012, Sayı 24, s. 169. 
230

 Karadavut, Zekeriya, Kırgız Masalları, Konya, Kömen Yayınları, 2006, ss. 12-22. 
231

 Güleryüz Kezban, "Türk Sinemasında Üslubun Kökeni”, Türk Sineması Üzerine Düşünceler, haz.: 

Süleyman Murat Dinçer, Ankara, Doruk Yayınları, 1996, ss. 53-54. 
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II.1.3. İslamiyet Öncesi Farklı İnançların Sanatsal Mekâna Etkisi 

 

Görsel sanatları ortaya çıkaran, sanat eserlerinin mekânsal oluşumunu etkileyen, 

kültürleri tarih boyunca biçimlendiren önemli etkenlerden biri dini ve felsefi 

düşüncelerdir. İmgelerin, toplumlar arasındaki dolaşımı, önce büyü ve tılsım, daha 

sonra da din ile mümkün olmuştur.
232

 İnsanların sanat formlarını oluştururken,  renk ve 

şekillerin seçiminde büsbütün serbest davranmadıkları bilinmektedir. İnanç sistemleri 

ile birlikte kabul gören veya reddedilen formlar, göründüklerinin ötesinde yoğun 

anlamlar taşımaktadırlar. Somut dünyaya anlam vermek amacındaki inançlar; bu 

amacını sanatsal mekân üzerinden anlam üreterek gerçekleştirmiştir. 

“Dinlerin temelinde görme ile görünme, gerçek ve yanılsama ile ilgili 

inançlar, kuramlar vardır. İnsanın dünyaya yaklaşımını, varlığı nasıl 

anladığını, kendini nasıl tanımladığını ifade ederler. Dini inancın ürettiği 

imge; görünmeyenin izi sayılır. İnsanın dünyada maddi varlığı gibi, 

görünümlerin de bir anlamı olmalıdır”
233

.  

 

Türk sanat eserlerinde de dini ve felsefi temalar belirleyicidir. İnançların 

farklılığı, görsel çeşitliliği de arttırmıştır
234

. İslamiyet'e geçiş öncesi Türk Sanatı'nda 

özellikle resim alanında farklı inançların etkileri görülmektedir. 'Gök Tanrı İnancı', 

'Şamanizm' ve 'Maniheizm'in
235

 yanısıra ‘Budizm’, resim sanatında farklı eserlerin 

üretilmesini sağlamıştır
236

. 'Taoizm' ve 'Nesturi Hıristiyanlığı’ da sanat eserlerini 

etkileyen diğer dinler arasındadır. Türk toplumlarında 'Musevilik' dışında o dönemki 

                                                           
232

 Mülayim, Selçuk, İslam Sanatı, İstanbul, İsam Yayınları, 2010, ss. 16-17. 
233

 Erzen, Nejdet, Jale, Çoğul Estetik, Metis Yayınları, İstanbul, 2011, s. 26. 
234

“Şaman Heykelleri, görsel eserlerin zaman içinde toplumun dini yapıya göre şekil aldığını 

göstermekteydi. 'Baksı Taş' isimli çeşitli suretlerin bulunduğu taş, 'Şaman' inancının çeşitli öğelerini 

barındırır. Bu taştaki kişi, 'Şaman' dinine göre 'cin' ve 'şeytan' çıkaran kişiyi anlatmaktadır. ('Respubliki 

Müze Narodnih Muzikalnih İnstrumentov' - Ulusal Müzik Enstrümanları Müzesi- Kazakistan/Almatı) 

Dokuma eserlerinde birbirlerini tekrar eden 'Zen Felsefesi'nde 'Mandala Resmi' olarak bilinen, merkeze 

odaklanmayı sağlayan, daire ve kare şekillerinin içiçe geçmesiyle oluşan sembollerle, bir görsel kültür 

dilinden söz etmek mümkündür. 8. ve 9. yüzyıllara ait, 'Suriye Nesturi Hristiyanlığı'nın 'Uygurlar'da 

yaygın olduğunu kanıtlayan çeşitli görsel eserler bulunmaktaydı. 7.-10. yüzyıllara ait, 'Buddha Sanatı' ve 

'Boddhisatva Kültürü'ne ait 'Lotos Çiçeği' desenli çeşitli taş kabartmalar, Türk Görsel Kültür'ünün 

geçmişte, zengin kaynaklardan beslendiğini gösteriyordu” ('Kırgızistan Memlekettik Tarih Müzesi'- 

Kırgızistan / Bişkek) . 
235

 Mani dininin izleri, tarihçi 'Albert Gründwedel' tarafından bulundu. Gründwedel'in bulduğu 

metinlerden bu dinin Çin ve Orta Asya'da yüzlerce yıl süren varlığı anlaşılmıştır. (Uklig, Helmut, İpek 

Yolu: Çin ve Roma Arasındaki Eski Dünya, çev.: Alev Kırım, İstanbul, Okyanus Yayınları, 2000, s. 

337). 
236

 Özkeçeci, Şule, B., Özkeçeci İlhan, Türk Sanatında Tezhip, İstanbul, Seçil Ofset Yayınları, 2007, s. 

16. 
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neredeyse tüm dinlere inanıldığı görülmektedir
237

. Böylece eserlerin mekânsal oluşumu 

farklı inançların içiçe geçmiş özelliklerini de barındırabilmektedir. 

 

İslamiyet öncesinde bu dini inanışların içinde görsel sanatları en çok etkileyen; 

‘Maniheizm’dir. Budizm ve Hıristiyanlığın yanısıra; 'Gnostizm' ve 'Zerdüştlük' 

öğretilerinin uygulanabilir bir sentezine ve kurucusu olan Mani'nin sanatsal yeteneğine 

dayanan Maniheizm,
238

 zamanla yaygınlaşmış, 7.yüzyılda Uygurların resmi dini 

olmuştur. Mani bir ressamdır ve resim yeteneği dönemin toplumlarını etkilemiştir.
239

 

Mani'nin resim yeteneği hakkında pek çok rivayet ve efsaneler vardır. Topkapı Sarayı 

Müzesi Kütüphanesi'nde, 15. yüzyıl ikinci yarısı tezhip ve 16. yüzyıl başlarına ait 'Şiraz' 

üslubundaki minyatür eserlerinden Nizami Hamsesi’nde, Mani'nin Çinliler’i yaptığı 

resimle şaşırtmasını anlatan bir minyatürde bu konuda günümüze ulaşan bir belgedir
240

. 

Mani’nin resim yeteneği ve bu dinin resime verdiği önemin Osmanlı dönemlerine kadar 

Türk sanatı üzerinde etkili olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Temel öğretisi güzel sanatlara dayanan Maniheizm, Uygurların özellikle resim 

sanatında ilerlemesini sağlamıştır. Bu dönem resim anlayışları sonraki dönemler Türk 

sanatını etkilemiştir. Maniheizm dini kitap sayfalarının
241

 İslamiyet'le birlikte Türk 

                                                           
237

 Yıldız, H., Dursun, Moğol İstilasına Kadar Türkistan, Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 

Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990, s. 412 
238

 Uklig, Helmut, İpek Yolu: Çin ve Roma Arasındaki Eski Dünya, çev.: Alev Kırım, İstanbul, 

Okyanus Yayınları, 2000, s. 337 
239

 “Mani'nin eşi benzeri olmayan bir ressamlık yeteneğine sahip olduğu Firdevsi (1020) ve Mirhond 

(1498) gibi yazarlar tarafından belirtilir. Mani öldürülüp çarmıha gerildiğinde taraftarları dünyanın her 

tarafına dağıldılar. Bir grup da Doğu Türkistan'a gitti. Uygurlara sığındılar ve bu dini yaydılar” (İnal, 

Güner, Türk Minyatür Sanatı: Başlangıcından Osmanlılara Kadar, Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu - Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1995, s. 7).  
240

 “Bu minyatürde 'Mani' camdan yapılmış su birikintisi üzerine ölü köpek resmi çizmektedir. 

Minyatürün açıklandığı hikâyede; Mani, Çinlileri kendi dinine döndürmek için bir seyahate çıkar. Çinliler 

onun geldiğini haber alınca, yolu üzerine camdan bir su birikintisi yaparak, onu aldatmak isterler. Su 

birikintisine gerçeklik izlenimi vermek için üzerine hafif dalgalar yapıp, kenarlarına bitkiler yerleştirirler. 

Mani su birikintisine gelir, kabını suya daldırır ve camı kırar. Kırık camların üzerine ölü bir köpek resmi 

çizer. Köpek resminin gerçekliği Çin'de çok meşhur olur ve halk onun dinini kabul etmeye başlar” 

(Akalay, Zeren, "Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 753 No.lu Nizami Hamsesi'nin Minyatürleri" 

Sanat Tarihi Yıllığı VI, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Enstitüsü 

Yayınları, Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1973, ss. 394-395). 
241

 “Mani dininin kitabı olan 'Erteng'in de bu ilk eserlerden biri olduğu düşünülür” (İnal, Güner, Türk 

Minyatür Sanatı: Başlangıcından Osmanlılara Kadar, Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 

Kurumu - Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1995, s. 7). 
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resmine yüzyıllarca hâkim olan minyatür
242

 ya da nakış/tasvir
243

 sanatının ilk 

örneklerini içerir.
244

 Yüzyıllar sonra, Osmanlı döneminde bile nakkaşların pek çoğunun 

Orta Asya Türk geleneğinden ressam Mani'yi ‘Pir’ olarak görmesi,
245

 Türk sanatının 

İslam öncesinde ve sonrasında etkileşimini sürdürdüğünü göstermektedir.  

 

Bu dinin öğretileri ile savaşçı Türk toplumlarının genel yapısı yerini daha barışçı 

bir toplumsal yaşama bırakmıştır. Örneğin; “'Şaman' inancında adam öldürmenin insana 

ahirette faydası olduğu düşünülmesine karşılık, Mani dininde adam öldürmek 

yasaklanmıştır
246

. Uygur kitabelerinde bu dinle birlikte sosyal yaşam alışkanlıklarının 

değiştiği anlatılmaktadır
247

. Sosyal yaşamdaki barşıçıl ve doğa insan uyumuna dayanan 

anlayışların, sanata da yansıdığı görülmektedir.  

 

Maniheizm ile birlikte Uygurlar'ı etkileyen bir diğer din olan Budizm de görsel 

unsurlarının zenginliği ile dikkat çekmektedir. “ ‘Buda’ tasvirlerine verilen önem ile 

'Gandhara Sanatı'
248

 olarak bilinen Budist sanat anlayışı gelişmiştir”
249

. Budist sanat 

                                                           
242

 “ 'Minyatür' Latince 'Miniare' kökünden İtalyanca'ya 'Miniatura', Fransızca'ya 'Miniature', olarak 

geçmiş sözcüğün Türkçeleştirilmişidir. Osmanlıca'da 'Nakış' veya 'Tasvir' sözcükleriyle anılan minyatür, 

geniş anlamıyla; el yazması kitaplara metni aydınlatmak üzere yerleştirilen açıklayıcı resimlerdir. 

Osmanlılarda kitap resmi yapan ustalara 'Nakkaş', 'Musavvir' denmiştir. El yazması kitap ressamlığının 

kökeni antik çağa kadar gitse de, aslında Orta Çağ'da yaygınlaşan bir sanat dalıdır. Hem Avrupa'da hem 

de Doğu'da, özellikle İslam çevrelerinde, çok sayıda minyatürlü el yazması üretilmiştir. İslam dünyasında 

ayrı bir önem taşıyan 'Hat' sanatı ile birlikte gelişen minyatür sanatı; 19. yüzyıla kadar egemen resim türü 

olarak süregelmiştir.(Renda, Günsel, "Osmanlı Minyatür Sanatı", Promete Yayınları, 2001, İstanbul, ss.  

4) Osmanlı çevrelerinde Nakış isminin kabul görmesi bu tarz resmin, genelliklie resim olarak değiş, bir 

süsleme olarak görüldüğünün işaretidir” (Mülayim, Selçuk, İslam Sanatı, İstanbul, İsam Yayınları, 2010, 

s. 156). 
243

 “Bazı kaynaklara göre 'Minyatür' kavramı yanlıştır. Batı dillerinde bir nesnenin küçük boyutu olarak 

isimlendirilen bu terim, zamanla kitap resmi için kullanılan yanlış bir terim olmuştur. Eski kaynaklar 

kitap resmi için 'Nakış', ya da  'Tasvir' terimlerini kullanmaktaydı” (Özkeçeci, Şule, B., Özkeçeci İlhan, 

Türk Sanatında Tezhip, İstanbul, Seçil Ofset Yayınları, 2007, s. 26). 
244

 Mahir, Banu, Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul, Kabalcı Yayınları, 2005, s. 31. 
245

 Aksel, Malik, Türklerde Dini Resimler, Kapı Yayınları, 2010, İstanbul, s. 5. 
246

 İzgi, Özkan, Çin Elçisi Wang-Yen-Te'nin Uygur Seyahatnamesi, Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1989, s. 19. 
247

 Ögel, Bahaeddin, "Türk Kültürünün Gelişme Çağları I", İstanbul, Türk Dünyası Araştırmaları 

Vakfı Yayınları, 2001, s. 98.  
248

 “Bu sanat anlayışı, Kuzeybatı Hindistan'da 'Gandhara' bölgesinde 1.ve 5.yüzyıllarda gelişen 'Greko 

Buddhist' sanatı olarak bilinir” (İnal, Güner, Türk Minyatür Sanatı: Başlangıcından Osmanlılara 

Kadar, Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1995, s. 

6). 
249

 Uklig, Helmut, İpek Yolu: Çin ve Roma Arasındaki Eski Dünya, çev.: Alev Kırım, İstanbul,  

Okyanus Yayınları, 2000, ss. 205-206. 
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anlayışı yoğun süslemelere dayanmaktadır. Bu sanatın ilk belgeleri; “Türklerin yoğun 

olarak yaşadığı 'Amu Derya' bölgesinde Budist simgelerle işlenmiş toprak kaplardır”
250

. 

Yine aynı bölgede bulunan ve Buda'nın en eski tasviri olarak kabul edilen Buda resmi 

başlı başına bir sanat üslubunu ortaya koyar. Farklı yerel formların etkisi bu üslubu 

ortaya çıkarır
251

. “İnsan figürü tasvirlerinde yüz ifadelerinin gölge ve ışıkla 'Modle
'252

 

ediliş biçiminde 'Gandhara Sanatı' tarzı açıkça görülmektedir”
253

.  “Dingin, içe 

yoğunlaşmış bir ifadeyle betimlenen yüzler ne 'Helen' ne de 'Hint' figürlerine benzer. 

Yüz hatları yerel kökenini gösteren Orta Asya göçebelerinin özelliklerini taşır”
254

. 

Budizm'in misyonerlik faaliyetlerinde sanat eserleri önemli rol oynamıştır. Buda 

öğretisinin Çin'e ulaşmasını, yanlarında mutlaka bir ressam bulunan Orta Asya'lı Budist 

misyoner grupları sağlamıştır. Bu ressamların yaptığı resimler, 'Grek' ve 'Part' 

resimlerinin bir sentezi gibidir.  

 

Budist anlayışta figüre soyut ya da yüzeysel (frontal) görünüm ile yer verilmesi, 

sanatsal mekân oluşumunda perspektif arayışının olmaması, Türk toplumlarının figürü 

yadsımaya eğilimli tavrı ile benzerlik göstermektedir.  

“Zaman zaman duyguyu dışa vuran ekspresif örneklere rağmen, Asya Budist 

sanatında figüre, bireyin dramından çok, yarı-tanrılar, cinler, periler, üstün varlıkların 

öykülerini anlatmak için başvurulmuştur”
255

. 
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 Haussing, H., Wilhelm, "İpekyolu ve Orta Asya Türk Kültür Tarihi" çev.: Müjdat Kayayeli, 

Kayseri, Geçit Yayınları, 1997, s. 222. 
251

 Uklig, Helmut, İpek Yolu: Çin ve Roma Arasındaki Eski Dünya, çev.: Alev Kırım, İstanbul, 

Okyanus Yayınları, 2000, ss. 206-207. 
252

“ 'Modle'; Resimde plastik (üçboyutlu) bir görünüm elde etmek amacıyla biçimlere Mekân içinde kendi 

hacimleriyle bir yer tuttuklarının izlenimini vermek amacıyla başvurulan bir yöntemdir. Biçimleri 'Modle' 

etmek de;  resmin başlıca amaçlarından biri olan ışık-gölge zıtlıklarından yararlanmak ya da rengi bu 

amaç uğrunda kullanmak demektir. Nesneler bu yolla bize bir biçimsellik ve bize gerçek oldukları 

izlenimini veren bir nitelik kazanırlar. 'Chiaroscuro' (Claire-obscure) adı verilen 'Modle' ediş tarzında, 

ışıklandırılmış bir nesnenin gölge verdiği ve bir yanın diğer yanına göre daha aydınlık olduğu ilkesi 

geçerlidir” (Tansuğ, Sezer, Resim Sanatının Tarihi, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1999, ss. 10-11).     
253

 İnal, Güner, Türk Minyatür Sanatı: Başlangıcından Osmanlılara Kadar, Ankara, Atatürk Kültür, 

Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1995, s. 6.    
254

 Uklig, Helmut, İpek Yolu: Çin ve Roma Arasındaki Eski Dünya, çev.: Alev Kırım, İstanbul, 

Okyanus Yayınları, 2000, s. 206. 
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 Mülayim, Selçuk, İslam Sanatı, İstanbul, İsam Yayınları, 2010, s. 152. 
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İslam inancı öncesi Türk görsel eserleri dini inanç özellikleri göz önünde 

bulundurularak sınıflandırıldığında; İpekyolu boyunca Türklerin yaşadığı coğrafi alan 

Doğu Türkistan ve Batı Türkistan olarak iki bölgeye ayrılmaktadır.
256

 Doğu Türkistan, 

Uzak Doğu’ya yani; Çin ve Hint kültürlerine yakındır.  

“Doğu Türkistan ile Çin arasındaki etkileşim özellikle İslamlaşma süreci 

öncesinde yoğundur. Milattan sonra 4. ve 14.yüzyıllar arasında duvarları 

resimlerle süslenmiş olan yüzlerce 'Dun Huang' mağarasında Türklerin 

katkısının olmaması imkânsızdır. Bunun yanısıra tarihsel metinler, Türk 

hükümdarlarının hizmetinde çalışmış olan Çin asıllı sanatçılar hakkında da 

çeşitli bilgiler kapsamaktadır"
257

. 

 

Batı Türkistan ise Ön Asya ve İran etkilerinin yanısıra Budist ve Nesturi 

Hıristiyanlığı etkilerini taşımaktadır
258

. Doğu Türkistan Fresklerindeki top sakallı Uygur 

prensleri, konik, şematik dağ şekilleri, İslam minyatürlerinde de görülen öğelerdir. 

İslamiyet öncesi ve sonrası Türk Sanatı'ndaki süreklilik bu minyatür eserlerinde göze 

çarpmaktadır:  

"Minyatürlerde yüzler dolgun, köşeli, oval bir tiptedir. Badem gözler, hafif 

kemerli bir burun yapısı, gonca gibi minik bir ağız yapısı bu yüzün 

özelliklerindendir. İnsan tipleri, krallık eğlenceleri, takdim sahnelerine 

benzeyen kompozisyonlarda önemli figürün iki yanına figürlerin sıralanması, 

tahtın önlerine yerleştirilmiş meyve kâseleri, içki ibrikleri, vazolar İslam 

minyatürlerindeki benzer kompozisyonlara yakındır. İslam minyatürlerinin 

karakteristiklerinden olan stilize ağaçlar, bitkiler de yine Ön Asya'da görülen 

figürlerdendir"
259

.  

 

Doğu Türkistan'daki örneklerinin, kendinden sonra gelen İslam resim sanatı ile 

benzer özellikler barındırmasına rağmen Batı Türkistan Freskleri; uzun boylu, geniş 

omuzlu, ince belli figürlerle, İslami figür tasvirlerinden ve İslam resminin mekân 

oluşturma karakteristiklerinden farklıdır. Benzer şekilde, Mani dini ve Uygur bölgesi 

                                                           
256

 İnal, Güner, Türk Minyatür Sanatı: Başlangıcından Osmanlılara Kadar, Ankara, Atatürk Kültür, 

Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1995, s. 6.     
257

 Tansuğ, Sezer, Karşıtı Aramak: Sanat Tarihi Yazıları, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1983, 

s. 214. 
258

 “Doğu Türkistan'da Miran, Hoço, Bezeklik, Kızıl, Hotan, Kuca ve Sorcuk, Batı Türkistan'da ise; 

Harezm, Balalıktepe, Pencikent, Varahşa, Afrasiyab Orta Asya Türk resim sanatının örneklerini taşıyan 

kentlerdi” (İnal, Güner, Türk Minyatür Sanatı: Başlangıcından Osmanlılara Kadar, Ankara, Atatürk 

Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1995, ss. 6, 8). 
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 İnal, Güner, Türk Minyatür Sanatı: Başlangıcından Osmanlılara Kadar, Ankara, Atatürk Kültür, 

Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1995, s. 8. 

Mahir, Banu, Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul, Kabalcı Yayınları, 2005, s. 31. 
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görsel eserlerinin İslam sanat anlayışında da sürdürülmesine rağmen, Budist sanat 

anlayışının İslam Sanatı ile benzeşmemesi dikkat çekicidir.  

 

 İslam öncesi Türk toplumlarında sanatsal mekân kullanımını incelemenin 

zorluğu, görsel sanatlara ait araştırmaların genellikle İslamiyet sonrasına odaklanması 

ve İslamiyet’i kabul etmeyen Türk toplumlarının sanatsal anlayışlarına önem 

verilmemesinden kaynaklanmaktadır. Bir diğer neden de; sanatsal anlatımdaki 

farklılıkların genel olarak, İslam öncesi Türk sanatı kapsamında genelleştirilerek 

değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır260. Bu olumsuzluklara rağmen, yine de var 

olan bulgular, İslam sonrası da Türk sanatında sürdürülen köklü geleneklerin farklı 

inançların etkileşiminden kaynaklandığını göstermektedir. 

 

 II.1.4. İslamiyet İnancının Sanatsal Mekâna Etkisi 

 

İslam sanatı gerçekçi anlatım ve figürü yadsıması ile bilinmektedir. İslam 

sanatında figüre ve gerçekçi anlatıma karşı olan yorumun zaman içinde hâkim olmasıyla 

resmin yadsınması ve üsluplaştırma
261

 (stilizasyon) ile kompozisyonlarda sadeleşme 

görülmeye başlamıştır. İlk Türk-İslam eserlerinde grafik değeri yüksek motifler 

kullanılmıştır. Malzeme ikinci planda kalmış, maddiliğini kaybederek ruh kazanmıştır. 

Perspektif derinlik yerine iki boyutlu anlatım, soyutlaştırıcı etkisi nedeni ile tercih 

edilmiştir. “Tabiatın taklit edilmesi yerine, dünya bir hayal olarak görülüp maddeden 

sıyrılarak, onun ötesinde var olan aşkın değerlere, mana âlemine ulaşmayı 

hedeflenmiştir”
262

. Tasavvuf bu soyut düşünüş biçimini felsefi temellere dayandırmıştır. 

Bu inanışa göre mekân gibi somut biçimler, sınırlı ve sonsuz biçimler olarak ikiye 
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 “Bazı Türk toplumlarının İslamiyet’le hiç tanışmadıkları bilinmektedir. İslamiyet yerine Budizm, 

Hıristiyanlık ve Museviliği seçmiş toplumlar hakkında bilgimiz ise yetersizdir. Asya'nın güneybatısına 

inen Oğuzlar, artık Müslüman olarak görünürlerken, Çuvaş, Yakut ve Buryat gruplarıyla, Doğu 

Avrupa'ya inen Peçenek, Uz ve Avarlar, İslamiyet öncesi Türk sanatını temsil eden etnografik stoklar 

halinde ele alınırlar” (Mülayim, Selçuk, İslam Sanatı, İstanbul, İsam Yayınları, 2010, s. 33). 
261

 “Üsluplaştırma (Stilizasyon), modellerin, gerçekçi bir bakışla tabiattan alınıp, belli başlı esas 

çizgilerinin korunarak detayların atılması ve sanatçının yorumuyla çizilmesine denir. Klasik motiflerin bu 

metodla oluşması nedeniyle bu yöntemin sanat dünyası için bir dönüm noktası olabileceği söylenir” 

(Birol, A., İnci, Derman, Çiçek, Türk Tezyini Sanatlarında Motifler, İstanbul, Kubbealtı Neşriyat, 

2001, s. 14).   
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 Özkeçeci, Şule, B., Özkeçeci İlhan, Türk Sanatında Tezhip, İstanbul, Seçil Ofset Yayınları, 2007, s.  

16. 
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ayrılmaktadır. Görünürdeki mekânsal boyut, sınırlı, geçici dünyayı temsil etmektedir. 

Sonsuz biçim ise uhrevi olandır. Sanatsal mekân bu anlayışla belirlenmiş kalıp formlar 

üzerine sonsuz çeşitlemelerle değişen tekrarlardan oluşmaktadır.   

 

Eserlerde mekân üzerinden sonsuzluğu arayan tekrar anlayışı, örneğin; cami 

mekânında kemerler, sütunlar yoluyla belirli bir ritim ile oluşturulmuştur. Benzer 

şekilde minyatürde de, resim çerçevesi içine her sanatçının kendi yorumunu katması ile 

aynı kalıp içinde sonsuz çeşitlemeler sağlanmaktadır. “İslam düşüncesinde her şeyin 

zaman-mekân kategorilerinin sonsuzluğu içinde var olduğu temel inancı, her çözümün 

değişim ve zaman içinde, oluşumu gözeterek geliştirilmesi gerektiğini ifade edmektedir. 

Örneğin; Türk musikisinde mutlak sessizliğin içinde, seslerin ve ritmin birlikte var 

olduğu düşünülmektedir
263

. Bu durum, farklı sanatların benzer özelliklere sahip 

olduğunu ve Türk sanatında üslup anlayışındaki ortaklıkları göstermektedir. 

 

18. yüzyıl sonlarına kadar Türk sanatında mekân kullanımında soyut anlayışa 

dayanan anlatım tercih edilmiştir. Geleneksel Türk sanatını, Batı sanatından ayıran 

temel özellikler; bu soyut sanat anlayışında yatmaktadır. Minyatürlerin görsel mekân 

kurarken tercih ettikleri yöntemlerin, yüzlerce yıllık alışkanlık olarak, günümüz Türk 

sanatına da yön vermesi doğal bir sonuçtur. Minyatür’ün mekân kullanımını etkileyen 

düşünceler şu şekilde özetlenebilmektedir: 

“İslam minyatür sanatı, zaman ve mekân kavramına sığdırılamayan bir Tanrı 

kavramına dayanan İslam öğretisinin öngördüğü soyut dünya görüşü 

doğrultusunda kendine özgü kurallar geliştirmiş ve katışıksız renkler, belirgin 

kenar çizgilerini yeğleyen gölgesiz, iki boyutlu bir resim anlayışını 

benimsemiştir. Nakkaşlar, kitabın metninde anlatılan olayları resimlerken, 

ışık-gölge perspektif veya renk değerleri gibi Avrupa resmine özgü unsurları 

aramadılar. Nesneleri ve canlıları çoğu kez doğadan soyutlamış, onları 

gerçek görünümlerinden farklı birer bezeme motifine dönüştürebilmişlerdir. 

Yani; doğadan köklenmiş nesneleri birer soyut nakış öğesi gibi işleyen 

ustalar, yüzyıllar boyunca doğayı en gerçek görünümüyle yansıtma çabasını 

göstermiş Batılı ustaların tersine, doğadan bağımsız bir gerçeği aramışlar, 

soyut düşünceyi, tasarlamaları resmetmişlerdir”
264

. 
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 Cansever, Turgut, "Doğu ve Kültürel İlişkiler Tarihine Bir Bakış", Doğu-Batı, Ankara, Doğu Batı 

Yayınları, Şubat-Mart-Nisan 1998, s. 168. 
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 Renda, Günsel, Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul, Promete Yayınları, 2001, ss. 2-3. 



 

 

75 

İslam sanatında sonradan yapılan bazı yorumların etkisiyle, soyut anlatımın öne 

çıkmasına rağmen, aslında figür konusunda kesin bir yasak bulunmamaktadır. Malik 

Aksel'in İslam sanatından verdiği örneklerde bu durum görülmektedir
265

. Benzer 

şekilde, Avrupalı araştırmacılar İslamiyet'in ilk yıllarında resim yasağının 

bulunmadığını, VIII. yüzyıldan itibaren bu yasağın görüldüğünü söylemektedir
266

. İlk 

dönemlerde yasak olmayan gerçekçi anlatım ve figüre sonradan olumsuz bakılması 

Hıristiyan inancında figüre bir dönem gösterilen ikonoklast tepkilerle 

benzeşmektedir
267

. Örneğin; resme karşı hoşgörülü olan Emeviler’de II. Yezid 

döneminde İkonoklast bir hareket yaşanmıştır
268

. Yine de figür yasağı hemen etkisini 

göstermemiştir. Abbasi dönemlerinde ise dini yapılar dışında figür görülmeye devam 

etmiştir
269

. Böylece figürün tamamen yadsındığı söylenememektedir. 
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 Malik Aksel; Kur'anda tasvirin yasak edilmediğini savunmaktadır: “Hz. Peygamber devrinde 

kullanılan paralarda, hatta bizzat Hz. Aişe tarafından yapılmış örtülerde resimlerin bulunduğunu, kısacası 

İslamiyet'in ilk dönemlerinde resmin sanılandan daha yaygın olduğunu savunur. Zamanla Hıristiyan 

dünyasında kiliselerin ikona ve resimlerle doldurulması, yani putpresetliğin Hıristiyanlığı resim ve heykel 

yoluyla belli ölçüde etkilemiş olması Müslümanları korkutmuş, bu yüzden zamanla bu sanatlara karşı 

hassasiyet belirmiştir. Ancak bazı çevreler her çeşit çizgiyi bid'at olarak değerlendirirken, bazı çevreler, 

insan resmini, gölgesi yere düşmemek kaydıyla ve cansız nesnelerin resmini günah saymamıştır” 

(Ayvazoğlu, Beşir, "Önsöz ve Giriş Yerine", İstanbul, Türklerde Dini Resimler, Kapı Yayınları, 2010, s. 

8). 

“İslamiyet’in resmi yasakladığı iddiası; Cumhuriyet dönemi çağdaş ressamlarından ve İslam sonrası resim 

geleneği üzerine ciddi araştırmalar yapan, arşiv oluşturan Malik Aksel'e göre; üzerinde fazla 

düşünülmemiş, gölgelendirme ve perspektif anlayışını açıklamak için basite indirgenmiş bir düşüncedir. 

Müslümanlıkta resme karşı gösterilen hassasiyetin nedeni dinin içeriğinin bozulmasından duyulan 

korkuydu. Hıristiyanlıkta önceleri putlar yasak edilmişken daha sonra resim ve heykel yolu ile putlaştırma 

ile dini içerik zedelenmiştir. İslamiyet'te de benzer durum olmaması için, bazı kesimlerde muhafazakâr 

tavır gösterilmiştir. Kimi zamanda; resmin aslında insanın eşi olması nedeniyle, onun için de ibadet 

edilmesi gerektiği gibi, garip fetvalar nedeniyle, resme engel olunmaya çalışılmıştır” (Aksel, Malik, 

Türklerde Dini Resimler, İstanbul, Kapı Yayınları, 2010, s. 8). 

(Erdoğan, Nezih, "Yeşilçam'da Beden ve Mekânın Eklemlenmesi Üzerine Notlar", Ankara, Doğu-Batı 

Doğu Batı Yayınları, Şubat-Mart-Nisan 1998, s. 177). 
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 Gören, Kamil, Ahmet, "Doğu ve Batı'da İnsanı Betimlemenin Kısa Bir Öyküsü", Ankara, Doğu-Batı 

Doğu Batı Yayınları, Şubat-Mart-Nisan 1998, s. 129 
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 “787 yılında İznik'te toplanan II. Konsil'de Aziz betimlerinin mucize gösterebileceği, insanları 

iyileştirme gücü taşıdıkları onaylanınca, ikonalara karşı ilgi uyandı. Dönemin İmparatoru III. Leon, 

önceden imparator betimlemelerine tapınan halkın, ikonalara yönelmesini, otoritesinin sarsılması olarak 

gördü. İkonlara tapınmayı yasakladı. Bu hareket tarihte İkonoklazma hareketini başlatmış ve Yahudi ve 

Müslüman halklarda bu düşünceden etkilenmiştir” (Gören, Kamil, Ahmet, "Doğu ve Batı'da İnsanı 

Betimlemenin Kısa Bir Öyküsü", Ankara, Doğu-Batı Doğu Batı Yayınları, Şubat-Mart-Nisan 1998, s. 

135). 
268

 İpşiroğlu, Mazhar, Şevket, İslam’da Resim, İstanbul, Türkiye İş Bankası Yayınları, 1973, s. 47 
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 Gören, Kamil, Ahmet, "Doğu ve Batı'da İnsanı Betimlemenin Kısa Bir Öyküsü", Doğu-Batı Ankara, 

Doğu Batı Yayınları, Şubat-Mart-Nisan 1998, s. 135. 
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9. yüzyıl öncesinde örneğin anıtsal resmin gelişmiş olmasına rağmen,
270

 sonraki 

dönemlerde tasvir sorunu
271

 İslam resim sanatı önünde bir engel olarak durmaktadır. 

Kimi görüşlere göre; İslam'ın özünde olmasa da zamanla muhafazakâr yorumla gerçekçi 

anlatımın yadsınması, zamanla figür ve perspektifin salt dini inançlardan dolayı 

yasaklandığı düşüncesini egemen kılmıştır
272

. 

 

İslam sanat anlayışında imgelerin; Allah'ın vücut bulması, varlığın bir kanıtı, 

imgeden alınan estetik hazzın ise; yaratana hayranlık duymak için bir vesile olarak 

düşünüldüğü tasavvuf felsefesi
273

, soyut sanatsal mekân anlayışını desteklese de; 

İnalcık'ın belirttiği gibi; “İslam düşünce tarihinde Mutezile mezhebi, ‘İbn’i Rüşd’çülük 

gibi akılcı düşünce sistemleri de etkili olmuştur”
274

. Batı sanatının gerçekçi 

arayışlarında belirleyici olan ‘pozitivist’ düşünceye benzer düşünceler, İslam inancında 

da bulunmaktadır. 

 

Benzer bir başka düşünceye göre; İslam inancı aslında Doğu kültüründen çok, 

Batı kültürüne yakındır. İslam diğer tek tanrılı dinler gibi geleneksel toplumların yaşam 

biçimi olan doğaya bağlı döngüsel zaman ve mekâna karşı mekânı ve zamanı 

denetleme, kendi içeriğine göre insan yaşamını da bu yeni üretilmiş zaman ve mekâna 
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 “İslam Kültüründe anıtsal resim sanatı sadece 7. ve 8. yüzyıllarda Emeviler döneminde var olmuştu. 

Bu dönemde fethedilen yeni topraklardaki kadim kültürlerin yüzlerce yıl boyunca kökleşmiş resim 

gelenekleriyle temasa geçilmiş, böylece; 'Kubbet'üs Sahra' (691), 'Şam Emeviye Camii'(721), 'Kusayr-ı 

Amra'(715), 'Kasr'ul Hayr'ul Garbi' (728), gibi dini ve sivil yapıların duvarlarına geç Helenistik ve Sasani 

sanat geleneklerinin etkisini yansıtan natüralist tarzda resim ve mozaikler yapılmıştır” (Mahir, Banu, 

Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul, Kabalcı Yayınları, 2005, s. 16).  
271

 “Kur'an'da resmi yasaklayıcı bir hüküm yoktur, ancak; çeşitli dönemlerde yorumlanan kimi Hadis'ler 

canlı varlıkların suretinin yapılmasını engellemiştir. İşte bu nedenle İslam dünyasında resim, Hıristiyan 

toplumlarda olduğu gibi din öğretisini yaygınlaştırmak amacıyla kullanılmamış, 'minyatür' sanatı; 

edebiyat, bilim ve tarih konulu el yazma kitaplarda yer almıştır” (Renda, Günsel, Osmanlı Minyatür 

Sanatı, İstanbul, Promete Yayınları, 2001, s. 2). 
272

 “Genişleyen alanlara karşın, muhafazakâr kapanma nedeniyle, sanat da bu durumdan, trajedinin 

kaynağı olan insanın dışarıda bırakılmasıyla aldı. Sonra ise; sıra hayvan figürlerine geldi. Figürü 

sürdürmek, zamanla Sünni akidenin yerleşmesi ile zorlaşmıştır. Siyasi irade ile sanatın etkileşiminin, 

sanatın ekonomik desteği için gereklilik olması, yeni arayışların, karşıt görüşlerin var olmasını 

engellemiştir” (Mülayim, Selçuk, İslam Sanatı, İstanbul, İsam Yayınları, 2010, s. 44). 
273

 Erzen, Nejdet, Jale, Çoğul Estetik, İstanbul, Metis Yayınları, 2011, s. 26. 
274

 İnalcık, Halil, "Türkiye ve Avrupa: Dün Bugün", Ankara, Doğu-Batı Doğu Batı Yayınları, Şubat-

Mart-Nisan 1998, s. 27. 
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göre uyarlama amacındadır
275

. Döngüsel zaman ve mekânı, düz bir çizgiye oturtma 

çabasında olan Batı ile bu yönden benzeşmektedir276. Bu benzeşimler ile görüldüğü gibi, 

Doğu ve Batı kültürlerini ayıran sınırların kesin ayrımlarla tanımlanması 

zorlaşmaktadır. 

 

İslam ile Batı'nın benzeşimi/etkileşimi, ayrıca İslam âlimlerinin Batı'dan, 

Batı'nın da İslam düşüncesinden etkilenmesi ile olmuştur. “İbn-i Rüşd'ün kitabı 

‘Aquinalı Thomas’ tarafından yorumlanmıştır, Endülüs düşünce hayatının Batı'yı 

derinden etkilemiş olması bu konuya bir örnektir
277

. İslam inancının bu karşılaşmalarla 

zenginleşmesi, Mutezile'den tasavvufa, soyut, mistik düşünceden, rasyonel düşünceye 

kadar, düşünce alanının genişlemiş olması, sanatsal mekânda da çeşitliliği sağlamıştır. 

İslam sanatının estetiğini ortaya konan İbn-i Arabî’nin belirttiği iki görüşün birbirine zıt 

olması, sanatsal mekânı oluşturan düşünce yapısındaki çeşitliliği gösterir278.  İslam 

düşüncesinin sanata çok yönlü bakışını sağlayan bu çeşitliliği, bu dini benimseyen Türk 

toplumlarının sanat anlayışlarına yansımıştır. Böylece İslam öncesi Türk sanat 

anlayışının çeşitlilik ve sentezlere dayalı yapısı, İslam sonrasında da sürdürülmüştür. 
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 Ünlü, Aslıhan, Merkeze Dönmek: Türk Tiyatrosunda Zaman-Mekân Algısı, İstanbul, Mitos-Boyut 

Yayınları, 2009, s. 17. 
276

 “İslamiyet, Mutezile mezhebinden, İspanya'daki Endülüslere kadar Batı'nın rasyonel düşüncesini 

özümsemiştir. Ayrıca, Batı düşüncesinin çevirilerle İslam düşünürlerine ulaşması, büyük İslam 

düşünürlerinin Batı düşünürlerini temel alması, İslam düşüncesinin de Batı'ya uygun bir rasyonellikle inşa 

edildiğini göstermektedir (Alatlı, Alev, "Doğu-Batı: İçi Boş Bir Tasnif", Ankara, Doğu-Batı, Doğu Batı 

Yayınları, 1998, Şubat-Mart-Nisan 1998, s. 90). 
277

 Cansever, Turgut, "Doğu ve Kültürel İlişkiler Tarihine Bir Bakış", Ankara, Doğu-Batı, Doğu Batı 

Yayınları, Şubat-Mart-Nisan 1998, s. 162. 
278

 “Birinci görüşü benimseyenler; mükemmel güzellik manasına gelen; 'Hikmet' güzelliğine müpteladır. 

Her güzellik, 'Hikmet' sahibi 'Zat'ın sanatı ve eseridir, bu yüzden sevilir. Onlar, Allah'ın yansımasını 

cemalini her şeyde müşahede ederler. İkinci görüş; güzelliğin bizatihi kendisine müpteladır. Allah'ı da 

güzelliğinden ötürü severler. Böylece, İslam sanatında tartışmalar, güzelliğin, bağımsız mı olduğu, yoksa 

Hikmet'in bir parçası mı olduğu yönünde yoğunlaşmıştır. Tasavvuf aslında bu dünyayı soyut bir 

görünüme indirerek görmez. Sadece onu bu şekilde yorumlar. Bilerek böyle algılar. Güzelliği nesnel 

şekilde, gerçekçi görür, çünkü bu güzellik Allah'ın 'Cemil' isminin bir yansımasıdır. Ancak; bu dünyanın 

gerçekliğin tek biçimi olarak görülmemesi gerektiğini düşünür. Bu dünya görünenin ötesindeki dünyaya, 

daha derin seviyedeki hakikate işaret eder. Bu dünyanın yanılsama, rüya olduğunu söylemişlerse de, 

bunu, hakikat olarak gördükleri dünyaya nispeten söylemişlerdir” (Arınç, Cihat, "İslam Sanatı Üzerine", 

Cogito - Tragedya, İstanbul, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2008, ss. 51-52). 
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İslam öncesi farklı inançların ve genel bir potlaç kültürünün etkisi altındaki Türk 

kavimleri, yaşam alışkanlıkları ile benzerliği ile İslam’ı benimsemiştir. Ahmet Yesevi 

gibi tasavvuf önderleri bu geçiş döneminde önemli rol oynamıştır. “Türklerin 

İslamiyet’le tanışması tasavvuf yoluyla olmuştur. İslamiyet, tasavvuf ile Türklere uygun 

bir içerik haline dönüşmüştür”
279

. Türk toplumları, İslam ile birlikte bu dinin kendine 

özgü sanat biçimlerini özümsemiştir.  

 

Türk toplumlarında İslam dininin benimsenmesine rağmen, İslam sanatının 

tamamen baskın olduğu ve Türk sanatına baskı oluşturduğu söylenememektedir. Bu 

dönemler sanat eserlerinde figürün yadsınmadığı çeşitli örnekler bu durumu 

göstermektedir. İslam etkisindeki Türk sanatının portre örneklerinden olan
280

 ve 13. 

yüzyıl Anadolu Selçuklu hükümdarı I. Alaaddin Keykubat'a ait olduğu düşünülen, 

Kubadabad Saray’ı duvar çinilerinde bulunan portre örnekleri İslam inancı sonrasında 

Türk sanatının figür geleneğini devam ettirdiğini göstermektedir. 

“ 'Kubadabad Çinileri'nde o döneme kadar alışık olduğumuz resimlerden ayrı 

bir tarz olan bu figürün başında, üç terekli (dilimli) bir külah bulunmaktadır. 

Külah dilimleri büyüklüğe ve yüceliğe işaret olan dikine çizgi halinde 

şeritlerle süslüdür. Üç terekli külahın eski Uygur metinlerinden ve 

minyatürlerinden, ancak sultanlara has ve yalnız sultanların giyebileceği bir 

başlık olduğu bilinmektedir”
281

.  
   

İslamiyet öncesi ve sonrasında Türk sanatlarının devamlılığını sürdürdüğü 

minyatür sanatında da görülmektedir. Minyatür; İslamiyet öncesinde de Asya Türk 

toplumlarında önemlidir
282

. Osmanlı döneminin yüzlerce yıllık başat sanatı olan 

minyatürün benzer örneklerine, aynı dönemler Orta Asya Türk toplumlarında 

rastlanmaktadır
283

. Sezer Tansuğ bu soyut anlayış ve düz yüzey üzerinde renk 

                                                           
279

 Adanır, Oğuz, Eski Dünyaya Yeni Bir Bakış - Baudrillard, Berkes, Mauss ve Ülgener Üzerinden 

Kuramsal Bir Deneme, İstanbul, Doğu-Batı Yayınları, 2010, s. 43. 
280

 Tansuğ, Sezer, Çağdaş Türk Sanatına Temel Yaklaşımlar, Ankara, Bilgi Yayınevi, 1997, s. 132. 
281

 Önder, Mehmet, "Kubadabad Çinilerinde Sultan Alaaddin Keykubat I'in İki Portresi", Sanat Tarihi 

Yıllığı III, 1969–1970, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Enstitüsü 

Yayınları, Edebiyat Fakültesi Matbaası, 1970, s. 122. 
282

 “Uygur Duvar freskleri'nin çeşitli örnekleri ile Minyatür Sanatının köklü bir geçmişe sahip olduğu 

yine bu müzede görülmekteydi”('Kırgızistan Memlekettik Tarih Müzesi') 
283

 “16. yüzyılda yapılan ve 'Kırgızistan / Oş' tarafından getirilen minyatür resim örnekleri, Osmanlı 

İmparatorluğu'nda altın dönemini yaşayan Minyatür resmimizin aynı tarihlerde geniş bir coğrafyada etkili 

olduğunu göstermekteydi” ('Kırgızistan Memlekettik Tarih Müzesi'). 
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farklılıkları ile mekânı oluşturan minyatür üslubunun, Batı perspektif anlayışından 

farkını ortaya koymaktadır: 

“Saf ve düz sürülmüş minyatür renkleri, ışıkla saf bir ilişki kurar. Her resmi 

her nesneye yakınlaştırabilen geleneksel Doğu fantezisi, masal ve gerçek 

arasında yarattığı ilişkilerde imgelemeye geniş imkânlar tanır. Renk farkları 

yoluyla erişilen perspektif sonuçlar, saf ve düz renklerle çalışan minyatür 

sanatçıları için bilinmeyen şeyler değildir. Bir yüzey üzerine sıralanan 

renklerin aynı değil, farklı uzaklık izlenimlerine sahip olduğu gerçeğine bu 

üsluplarda sıklıkla rastlanır. Yüzeyin bir masal dünyasının derinliğine 

dönüşmesinde de bu renk kavrayışının etkisi vardır”
284

. 

 

Uygur Freskleri'ndeki kompozisyon kurallarının yenilendiğini gösteren en eski 

eserlerden biri olan; “ 'Kitab-el Tiryak' adlı kitabın günümüze ulaşmış iki nüshasındaki 

bazı minyatürler de aynı özellikleri taşımaktadır. Tarihin belli olmadığı nüshanın takdim 

minyatürü niteliğindeki tasvirlerde; Orta Asya Uygur resim geleneğinin etkisi açıkça 

görülmektedir”
285

. İslam öncesi kullanılan bir üslup olan çifte motif dizisinin, İslam 

sonrasında yeni sentezlerle sürdürülmesi de bu durumub gösteren bir diğer örnektir. 

“İslam öncesi Türk sanatları ile İslam sonrası sanatlar arasındaki iletişimin 

devam ettiğini, Hat sanatında sıklıkla görülen çifte 'Vav' motifi ile de 

görmekteyiz. Çifte motifler dizisi, kökünü İslam öncesi görsel gelenekten alır. 

İnsan, hayvan ve bitki motiflerinin, üst üste, arka arkaya, yan yana çifter 

dizildiği eski gelenek, İslam yazı sanatında özel bir yeri olan 'Vav' harflerinin 

benzer şekilde çizilmesinde de kendini göstermektedir”
286

. 

 

Türk toplumlarının sanatsal alışkanlıklarını İslam sonrasındaki sanat eserlerinde 

sürdürme çabaları, İslam sanatının karakteristiği haline gelen çeşitli biçimlenişlerin 

ortaya çıkmasını sağlamıştır. Örneğin; kubbe mimarisinde o zamana değin dilimli, tuhaf 

şekilli birçok kubbe mevcutken, İslam görsel sanatlarının en temel belirlenişini 

oluşturan Kubbe-mekân bağlantısı, ilk kez Selçuklularca keşfedilmiş, Osmanlılar 

tarafından klasik İslam mimarisine dönüştürülmüştür
287

.  Benzeri örnekler, farklı sanat 

formlarına yansımıştır.  

 

Türk sanatının İslam sanatına yön vermesi ile sanatsal mekânın zamanla, Batı ve 

Doğu kültürleri arasında, soyut ve somut anlatımların birarada bulunduğu yeni 
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 Tansuğ, Sezer, Resim Sanatının Tarihi, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1999, s. 13.      
285

 Mahir, Banu, Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul, Kabalcı Yayınları, 2005, s. 37. 
286

 Aksel, Malik, Türklerde Dini Resimler, İstanbul, Kapı Yayınları, 2010, s. 25. 
287

 Mülayim, Selçuk, İslam Sanatı, İstanbul, İsam Yayınları, 2010, s. 72. 
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görünümler kazanmıştır. İslam sanatının kendine özgü perspektif arayışlarına Türk 

sanatı ile kazandırılan yorumlar, sanatsal mekân konusundaki arayışları göstermektedir. 

Örneğin; iç mekân süslemesi olan ‘mukarnas'ta bu arayış belirgindir.288
 Bu örneklerle 

görüldüğü gibi, İslamiyet sonrası Türk sanatlarında sanatsal mekânın oluşumu sürekli 

birarayış içindedir. Bu arayışta, Türk sanatlarının geçmişten gelen alışkanlıkları kadar, 

İslam düşüncesinin farklı yorumları da etkilidir.   

 

II.1.5 Göçebe Yaşam Alışkanlıklarının Sanatsal Mekâna Etkisi 

 

Göçebelik, üretilen eserlerin, sert doğa şartları, doğal afet ve savaşların etkisi 

gibi olumsuz koşullar nedeniyle kalıcı olmasının önünde engeldir. Sözlü kültürün 

hâkimiyeti ve Asya Doğu kültürü hakkında bilgi edinebilmek için efsanelerden 

yararlanılmış olması,
289

 seyyahların günümüze ulaşan eserlerinde bile bu efsanelerden 

etkilendiklerinin anlaşılması gibi nedenler, bu bölgedeki kültür hakkında yeterli ve 

doğru bilgi edinmeyi zorlaştırmaktadır. Buna rağmen, günümüze ulaşan belgeler, 

geçmiş dönem görsel kültürleri hakkında bilgi vermektedir
290

. Böylece göçebe yaşam 

sanatı ile sonraki dönem sanat anlayışları arasında bağ kurulabilmektedir. 

                                                           
288

 “İslam mimarisinde, tek satır kitabe olmasa da, İslam felsefesinin özünü sanki anlatırcasına, kültürel 

kimliği gösteren bir süsleme anlayışı vardır. Bunlar; her ölçekteki parçayı bütüne bağlar, üçüncü boyutu 

güçlendirir. Dışta, girişte, iç mekânda karşılaşılan bu, küçük oyuklar, hareketli süslemeler, beraberindeki 

ışık-gölge oyunları ile petekler dizisi ya da hücreler halinde istiflenmiş bir görüntü verirler. Bu geometrik 

tasarımın üçüncü boyuta aktarılmış halidir. Işık-gölge derinliği, soyut anlamlara açılır. Mukarnas, 

Müslüman sanatçının tasvirden uzak anlayışına karşı bir buluştur. Mukarnas; her mekânsal formda 

kolayca uygulanabilir. Ahşap, tuğla çini gibi farklı malzemelerde uygulanabilir. Yalın diziler halinde 

ilerleyen üçgen, prizmatik formlarının yanısıra, içi motif dolgulu hücreler halinde yayılabilir. Kimi 

zaman, sarkıtlar şekline bürünerek plastik etkiyi güçlendirir. Boyut değiştirme imkânlarının bu şekilde 

çok yönlü olduğu Mukarnas; Orta Asya'dan Endülüs'e kadar, genişleyen bir kültür coğrafyasında, uzun 

süre Müslüman sanatçılara üstünlük kazandırmıştır.” (Mülayim, Selçuk, İslam Sanatı, İstanbul, İsam 

Yayınları, 2010, ss. 99-101). 
289

 Haussing, H., Wilhelm, İpekyolu ve Orta Asya Türk Kültür Tarihi, çev.: Müjdat Kayayeli, Kayseri, 

Geçit Yayınları, 1997, s. 3. 
290

 “İ.Ö. 2-3. yüzyıllara ait, mezar resminde, 'Dombra' benzeri bir müzik aleti çalan adam ve dans eden 

kadın figürlerinin bulunduğu taş, Türklere ait ilk bulguların görülmeye başlandığı 3.4. yüzyılların 

öncesinde de bir görsel kültür birikimi olduğunu göstermektedir. ('Respublikanski Müzey Narodnih 

Muzikalnih İnstrumentov' - Ulusal Müzik Enstrümanları Müzesi- Kazakistan/Almatı). Kazakistan 

'JezKazgan' bölgesinden (merkez Kazakistan) bulunan ve M.Ö. 4.-3. yüzyıllara ait olan, 'Tangbalı Taş' ve 

'UluTau' bölgesinden bulunan benzer taşlar, Neolitik döneme ait, bu coğrafyanın bilinen en eski görsel 

eserleridir. Sonraki dönemlerde bulunan eserlerle içerdikleri üslup benzerliği ile, bölge görsel kültürünün 

uzun bir zamana yayılan birikimini göstermektedir. Tangbalı Taş'ta bulunan 11 farklı resim, gerçeklik ve 

derinlik algısından uzak, tek boyutlu bir soyut anlatıma sahiptir. İnsan ve deve figürleri, gerçek 

boylarından farklı, orantısız ölçektedir. Yılan, at gibi figürler benzer bir düzensizlik içerir. İlk dönem 
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Gülnara Abikeyeva
291

 ile yapılan mülakatta, bölge görsel kültürünün, milattan 

önceki dönemlere dayandığı, göçebe kavimlerin hareketliliği ile görsel kültüre ait 

eserlerin soyut ve somut anlatımı kapsayan zengin biçim/içeriğe sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. Böylece tarih boyunca eserler arasında bir üslup bağının varlığı ortaya 

konulabilmektedir
292

. Asya bölgesinde günümüze kadar ulaşan eserlerden de üslubun 

sürdürüldüğü görülmektedir. 

 

Görsel ürünlerde süreklilik bağını ve çeşitliliği sağlayan unsur; onların günlük 

yaşamdaki işlevsellikleridir. Göçebe yaşam alışkanlıklarında, sanat üretimi ile günlük 

yaşam pratikleri arasında ilişki bulunmaktadır. Göçebe kültürlerin temel özelliği; 

günlük yaşantının sıradan araç/gereçleri bile mekânsal bir biçimlenişe ve bir anlatıya 

sahip sanat eserine dönüştürülmesidir
293

. Soyut anlatım ve somut işlevsellik böylece 

birleştirilmiştir.  

                                                                                                                                                                          

kaya resimleri olarak bu taşta bulunan suretler, bölge görsel kültürüne dair ilk ipuçları sayılmaktadır. 

Ayrıca, milattan önceki dönemlere kadar uzanan, Kazakistan'ın orta bölgelerinden bulunmuş, çeşitli kaya 

resimleri ve Uygurlar, Hunlar, Göktürkler gibi eski Türk Devletleri'nde bir gelenek olarak ölen kişinin 

mezarına (Kümböz) mezar taşı (Baksı Taş - Tangbalı Taş) olarak dikilen ve bir heykel portreyi barındıran 

'Bal Bal' isimli anıtlar, milattan önceki dönemlerde İç Asya'da geniş bir alana yayılmış, anlatım birliğine 

sahip, ortak bir görsel kültürün varlığını gösterir. ('Respublikanski Müzey Narodnih Muzikalnih 

İnstrumentov' - Ulusal Müzik Enstrümanları Müzesi- Kazakistan/Almatı) Benzer onlarca taş heykel, 

Kazakistan'ın Kuzey bölgelerinde, Güneyde Almatı'da olduğu gibi, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te de 

görülebilir. . ('Kırgızistan Memlekettik Tarih Müzesi'- Kırgızistan / Bişkek)Milattan Önce 2000'li yıllara 

ait 'Fergana Taş Yazıtları' (Saymak Taş), 'Fergana Güneş Çocuk', (Askar Taş) eserleri, bu bölgede 

yerleşik hayata geçilen Milattan Sonra 7. yüzyıldan çok öncelerinde de görsel eserler üretildiğini ve 

günümüz görsel kültürü ile bağlantıların, binlerce yıl öncesine gidilerek incelenebileceğini gösteriyordu”  

('Kırgızistan Memlekettik Tarih Müzesi'- Kırgızistan / Bişkek).  
291

 'Jurgenov Art Akademisi Kazakistan/Almatı' Sinema Bölümü Öğretim Görevlisi, 'KazakFilm 

Stüdyoları yöneticisi ve Orta Asya Sineması Eleştirmen/Yazar. 
292

 26-30 Temmuz 2010 Tarihlerinde Gulnara Abikeyeva ile Kazakhfilm Stüdyoları Kat:3 Oda No: 114 

Kazakistan / Almatı'da gerçekleştirilen mülakatlar.  
293

 “ 'Sentralni Gosdarstvenniy Müze Respubliki Kazakistan' Kazakistan Devlet Merkez Müzesi; Bir katı 

Sovyet dönemi kültürüne, bir katı günümüz 'Kazak Kültürü'ne ayrılmış üç katlı müzenin diğer katında 

Orta Asya Görsel Kültürü'ne ait eserler bulunmaktadır. 'Kazakistan' kültüründe günlük hayat içinde 

kullanılan giysi, çadır eşyaları, göçebe hayatın gereği olan çeşitli araç-gereçlerin sergilendiği müzedir. 

Günlük hayatın içinde kullanılan bu nesneler, içerdikleri tasarım şekilleri, bezeme ve süslemeleri, 

resimleri ile birer sanat eseri sayılabilecek niteliktedir. Ayrıca; 'Kazak Üydün' (Kazak Çadırı) eşiğinde 

bulunan 'ŞaşBau' denilen örgülü kız saçı tarzı süslemeler, göçebe günlük yaşamına ait görsel kültür 

eserlerinin zenginliğini ortaya koymaktaydı. 'Asatayak' denilen süslemeler, 6. yüzyıldan sonra görülen 

'Sıldırmak' denilen çeşitli ritim-müzik aletlerindeki at süslemeleri, günlük yaşam içinde önemli yer tutan 

hayvan figürlerinin görsel eserlerde önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Ayrıca özellikle 'Lale' ve 

'Yaprak' desenleri doğanın görsel eserlerdeki yansımasıdır.  'Attau Dabıl' denilen düşmanı haber veren 

savaş davulları, Orta Asya'da çeşitli eserlerde görülebilen benzer bezeme ve süslemelere sahiptir. 10. 

yüzyıl Türk-Kıpçak dönemine ait, 'Adırna' adlı enstrüman, görsel süslemeleri ile Kırgızistan'da da aynı 

dönemlere ait, çeşitli süslemelerle büyük benzerlik göstermektedir. ('Respublikanski Müzey Narodnih 



 

 

82 

“Dinamik Türk Sanatının 'Orta Asya'dan, 'Hun Kurganları'ndan ve 

'İslamiyet'ten sonra da sürüp gelen iki özelliği faydacı ve işlevsel olmasıdır. 

Bir yapı, bir kullanım eşyası, herhangi bir obje hem günlük hayatta bir 

ihtiyacı karşılar, hem de estetik ve sanatlı tasarım özelliği içerir
294

.” 

 

Böylece tüm toplum kesimlerine açık olma, günlük yaşantının bir parçası olma, 

üretildiği dönem ve coğrafyaya ait temaların bu sanat eserlerine yansımasını sağlamıştır. 

Ayrıca göçebe mimari mekân anlayışının, şehir mimarisini etkilediği, İslam sonrasında 

da hem Türk toplumlarında hem de bu toplumlarla ilişki halinde olan toplumları 

kapsayarak geniş bir alanı etkilemiştir. Örneğin; kubbe mimarisi, göçebe toplumların bir 

mimari özelliğidir. Göçebe toplumların çadır, stupa ve ateşkedelerinden yola çıkılarak 

tasarlanmıştır. Araplar, kubbe biçimindeki mimariye 'Türk Kubbesi' demekteydiler. 

Sanat Tarihçisi Josef Strzygowski'ye göre; gökkubeyi temsil eden kubbe mimarisi, Orta 

ve Ön Asya'dan tüm dünyaya yayılmıştır. Mezopotamya, İran ve Anadolu'nun 

kümbetleri,  birer ‘Kâgir’ Türk çadırından ibarettir. Türk çadırı ile kubbe arasındaki 

benzerlik, gökyüzü, hükümranlık, kozmik sembollerle bağlantılı şekilde gelişmiş, 

çadırdan kubbeye geçiş yaşanmıştır
295

.  

 

Göçebe Türk toplumlarındaki çadır mekânının biçimlenişi benzer şekilde, hem 

mimariyi hem sanatsal mekânı etkilemiştir. Çadırın ortadan bir direkle ayakta tutulması, 

merkezi konumlandırılış, 'evin direği' gibi deyimlerle dilde de kendine yer bulmuştur. 

Sanatsal mekânda da, örneğin tiyatro sanatında, bir noktanın derinlikli yapısının değil, 

merkezin önem kazandığı, perspektifsiz yapı tercih edilmiştir
296

. Orta Oyunu’nun 

yanısıra minyatür, tezyin gibi sanatlarda merkeze verilen önemin arkaik izleri buradan 

                                                                                                                                                                          

Muzikalnih İnstrumentov' - Ulusal Müzik Enstrümanları Müzesi- Kazakistan/Almatı) Bişkek'te 'Sanat 

Tarihi Müzesi'; 'Kırgız Kültürü'ne ait, özellikle göçebe dönemlerde günlük yaşam alışkanlıklarını 

gösteren eserler sergilenmektedir. Dokuma desenleri, günlük araç-gereçler, müzik aletleri ve süslemeleri, 

takılar, savaş aletleri, giyim kuşama ait eşyalar ve daha birçok kategoride değerlendirilebilecek eserlerde, 

zengin desenleri ve tasarımları sanatın günlük yaşama yansıması görülebilir. 10. yüzyıl Türk-Kıpçak 

dönemine ait, 'Adırna' adlı enstrüman, görsel süslemeleri ile Kırgızistan'da da aynı dönemlere ait, çeşitli 

süslemelerle büyük benzerlik göstermektedir. Bir başka müze; 'Kırgızistan Memlekettik Müzesi'nde ise; 

'Şırdak', 'Bastık', 'Kurçun' denilen çeşitli ev aletlerinde detaylı bezeme unsurları mevcuttur”. 
294

 Özkeçeci, Şule, B., Özkeçeci İlhan, Türk Sanatında Tezhip, İstanbul, Seçil Ofset Yayınları, 2007, s.  

16. 
295

  Mülayim, Selçuk, İslam Sanatı, İstanbul, İsam Yayınları, 2010, ss. 86-87. 
296

 Ünlü, Aslıhan, Merkeze Dönmek: Türk Tiyatrosunda Zaman-Mekân Algısı, İstanbul, Mitos-Boyut 

Yayınları, 2009, s. 81. 
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kaynaklanmaktadır. Bu örnekler; göçebe yaşamın, kendine özgü pratikleri nedeniyle 

sanat eserlerinin mekânsal oluşumuna yön verdiğini göstermektedir. 

 

II.1.6. Ticaret Yolları ve Göçlerin Sanatsal Mekâna Etkisi 

 

 Türk kültür ve sanatının farklı kültürlerle tanışmasını sağlayan en önemli unsur 

ticarettir. Doğu ve Batı kültürlerinin tarih boyunca karşılaşmasını sağlayan ticaretin en 

yoğun yaşandığı alan ise Türk coğrafyasının içinde önemli merkezleri barındıran 'İpek 

Yolu'dur
297

. Asya ve Avrupa arasındaki bu ticaret yolları ilk kez ortak bir dünya 

kültürünü ortaya çıkarması nedeniyle önemlidir”
298

. Uzak Asya'dan Avrupa'ya doğru, 

Kuzey ve Güney boyunca farklı güzergâhlarda ilerleyen İpekyolu, ipek ve baharat gibi 

ticaret mallarının yanısıra birçok farklı medeniyetin görsel kültür özelliklerini yansıtan 

sanatsal ürünlerin de değişimini sağlamıştır
299

. Bu değişimlerle zaman içinde sanat 

anlayışları içiçe geçmiştir. 

 

Tarih boyunca büyük bir zaman dilimini kapsamasına rağmen, İpekyolu’nun bu 

isim ile tanınması yeni dönemlere dayanmaktadır. İpekyolu tanımı sadece yüz yıllık 

geçmişe sahiptir.
300

 Bu nedenle bölgenin görsel kültürünü şekillendiren hareketliliği tam 

anlamıyla yansıtmamaktadır. Asya tarih araştırmacısı Helmut Uklig'e göre Asya; 

üzerinde sadece ticari malların değil, ayrıca tinsel değerler, sanatsal fikirler, rekabet 

                                                           
297

 “Yüzyıllar boyunca, Orta Asya'da çöl ve havzalarındaki nehirler boyunca uzanan vadilerde ve sulama 

kanallarının bulunduğu yerlerde kervan yollarındaki trafikten geçinen bir takım tüccar şehirleri 

gelişmişti.'İpek Yolu' bu yollara verilen isimdir. Bu yol Batı'dan Kaşgar'da tek yol halinde başlar ve ikiye 

ayrılır. Bir kol kuezyden Uc, Turfan, Aksu, Kuca, Karaşar, Kumul üzerinden doğuda Tun Huang'a erişir. 

Diğer bir yol ise Takla-Makan çölünün güneyinden, Yarkent, Hotan, Keriya, Niya, Çerçen ve Miran'dan 

yine Tun-Huang'a varır ve Çin'e ulaşır. Kaşgar'dan başlayan yollar böylece Hint, Karadeniz limanları ve 

Suriye'ye giden üç güzergâha dönüşür. Böylece Çin ve Avrupa arasındaki mesafe aşılmış olur” (İnal, 

Güner, Türk Minyatür Sanatı: Başlangıcından Osmanlılara Kadar, Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu - Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1995, s. 6).     
298

 Uklig, Helmut, İpek Yolu: Çin ve Roma Arasındaki Eski Dünya, çev.: Alev Kırım, İstanbul, 

Okyanus Yayınları, 2000, s. 370. 
299

 “ 'İpek Yolu'nun; görsel eserlerin tarih içindeki değiş-tokuşunu sağlayan önemli bir etken gösteren 

gösteren önemli eserlerden bazıları şunlardır: 8. yüzyıla ait, Merkez Kazakistan'dan bulunan 'Baksı Taş', 

'Belgüsüz Küşü' isimli 'BalBal' gibi pek çok 'BalBal' taşı İpek Yol (Jipek Jol) güzergâhlarından 

bulunmuştur” ('Respublikanski Müzey Narodnih Muzikalnih İnstrumentov' - Ulusal Müzik Enstrümanları 

Müzesi- Kazakistan/Almatı). 
300

 “İlk kez Alman coğrafyacı ve jeolog 'Ferdinand von Richthofen', 'Çin'i anlattığı bilimsel kitabında ilk 

kez bu tanımlamayı kullandı” (Uklig, Helmut, İpek Yolu: Çin ve Roma Arasındaki Eski Dünya, çev.: 

Alev Kırım), İstanbul, Okyanus Yayınları, 2000, s. 11). 
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eden dinlerin de taşındığı en eski ticaret yollarını barındırır. Bu özelliği Avrupa ve 

Uzakdoğu arasındaki bölgeyi, yerkürenin en eski ilişkilere sahip bölgesi yapmıştır
301

. 

Ticaret yolları dışında bu bölgedeki toplulukların hareketliliğine neden olan bir unsur 

da; uygun yaşam koşullarını bulabilmek için yüzyıllar süren göçler ve savaşlardır. Türk 

halkları, Moğollar, Tunguzlar, İran Kökenli Hint Avrupa topluluklarının ataları Gobi 

Çölü ile Balkanlar arasındaki bölgeleri defalarca ele geçirip tekrar kaybetmiştir. 

Vambery’nin aktardığına göre; devlet örgütlenmesi yerine 19. yüzyıla kadar süren aşiret 

örgütlenmeleri, mekânların sürekli değişimine neden göç, savaş ve ticareti mümkün 

kılmıştır
302

. Göçebe kavimlerin, büyük göç kafileleriyle Kuzey ve Kuzeydoğu Asya'dan 

güney ve batıya ilerleyişi ile İpekyolu öncesi ilk kültürel kaynaşma yaşanmaya 

başlanmıştır. “Bu dönemlerde göçebe kavim dalgası Altay'ın doğusundan Avrupa 

yönüne doğru sürekli bir hareket halindedir”
303

. Fransız tarihçi Rene Grousset'in ilk kez 

kullandığı tanım ile 'Avrasya Yolu' bu hareketliliği sağlamıştır. 

  

Pireneler'den Sibirya'ya kadar geniş bir alanı kapsayan bu bölgedeki kültürel 

ilişkilerin 'Eski Taş Devri' ne kadar uzandığına dair bazı belgeler mevcuttur. Örneğin; 

Arkeoloji Bilimcisi Teilhard de Chardin, Kansu Vadisi kuzeyinde bir Lös örtüsü 

üzerinde,  Üst Paleolitik dönemin başlangıcından kalma sanayi evresi olan ve milattan 

önce 33.000 yıllarına dek uzanan  'Augrinac Kültürü'ne ait izler bulmuştur. Yukarı 

Yenisey'de de Augrinac Kültürü'ne ait bir kadın heykelciği bulunmaktadır. 

 

Ayrıca hem göç hem de ticaret amacıyla kullanılan bu bölgede örneğin; seramik 

taşınarak, özgün seramik eserleri üretilmiştir
304

. Avrasya Yolu bölgesindeki bu kültürel 

birikimden bilinen ilk Türk devletlerinin ataları olan kavimlerin de etkilendiğini ve 

sonraki yüzyıllarda oluşacak Türk görsel kültür eserlerinde bu geçmişin izlerinin 

bulunması güçlü bir ihtimal olarak kabul edilmektedir. “Bu bölgede primitif Türk 

                                                           
301

 A.g.e. s. 11. 
302

 Vambery, Arminius, Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi: Asya-i Vusta da Seyahati, haz.: Ahmet 

Özalp, İstanbul, Ses Yayınları, 1993, s. 47. 
303

 Ligeti, Louis, Bilinmeyen İç Asya, çev.: Sadretin Karatay, Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları, 1992, s. 16. 
304

 Uklig, Helmut, İpek Yolu: Çin ve Roma Arasındaki Eski Dünya, çev.: Alev Kırım, İstanbul, 

Okyanus Yayınları, 2000, s. 11. 
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toplumlarına ait ilk görsel kanıtlar milattan önce 2000 yıllarına dayanmaktadır”
305

. 

Türkler hakkında ilk yazılı kaynaklardan biri; Heredot'un milattan önce 430 yıllarında 

yazdığı İç Asya hakkındaki tarih notlarıdır. Heredot, 'Prokennos'lu Aristeas'ın milattan 

önce 670 yıllarında yazdığı eserden yararlanmıştır. Her iki eser de bölgede yaşayan 

'Kimmer' ve 'İskit'lerin kendi aralarındaki çekişmelerinden bahseder
306

. Yine de bu 

bilgilerin kesin olduğunu iddia etmek güçtür
307

. Çin kaynakları da aynı dönemlerde 

'Şyung-nu' dedikleri bir kavimin torunları olarak Türklerden bahseder. Ancak, bu 

bilgiler şüphelidir. “Çünkü Bizans tarihçilerinin, İmparatorluklarının batısındaki tüm 

toplumlara 'İskitler' demeleri gibi, Çin tarihçileri de Çin'in kuzeyindeki kavimleri 

'Şyung-nu'larla birleştirme eğilimi göstermişlerdir”
308

. Türk isminin ilk kez milattan 

sonra 1. yüzyılda duyulmaya başlandığı düşünülmektedir. Göçebe kavimlerin ilk büyük 

imparatorluğu olan Çin kaynaklarındaki ismi ile 'Hiung-nu', bilinen ismi ile Hunlar
309

 

yerini 'Juan Juan İmparatorluğu'na (Avar),  ardından, 'Kök Türk' imparatorluğuna 

bırakmıştır.  

 

Milattan sonra 6. yüzyılda yerleşik hayata geçiş ve yazının kullanılmasıyla, 

yazılı ve görsel eserlerin gelecek kuşaklara aktarımı kolaylaşmıştır. Böylece kültürler 

arası etkileşim ve görsel eserlerin zaman içinde geçirdikleri değişim daha iyi 

anlaşılabilmektedir
310

. Bu dönemler için Türk Sanatı üzerine en fazla katkıda bulunan 

ve sonraki yüzyılların Türk Sanatını etkileyen toplum 'Uygurlar'dır
311

. 'Run Yazısı'
312

 ve 

                                                           
305

 Çoruhlu, Yaşar, Erken Devir Türk Sanatının ABC'si, İstanbul, Kabalcı Yayınları, 1998, ss. 18-19. 
306

 Haussing, H., Wilhelm, İpekyolu ve Orta Asya Türk Kültür Tarihi, çev.: Müjdat Kayayeli, Kayseri, 

Geçit Yayınları, 1997, s. 4. 
307

 “Çünkü bilgi elde edilebilecek kaynaklar genellikle gezginlerin notlarına ve sadece birkaç on yıl 

öncesinde Avrupalı ve Amerikalı tarihçilerin araştırmalarına dayanır. Avrupa dışı tarihle ilgili 

değerlendirmelerin çoğunun Avrupa tarihçilerinin bakış açısıyla ele alınması düşündürücüdür” (Uklig, 

Helmut, İpek Yolu: Çin ve Roma Arasındaki Eski Dünya, çev.: Alev Kırım, İstanbul, Okyanus 

Yayınları, 2000, s. 14).  
308

 Sinor, Denis, Erken İç Asya Tarihi, İstanbul, İletişim Yayınları, ed.:A., Gün, Soysal, 2000, s. 386. 
309

 “Milattan sonra 3. yüzyılda Asya steplerinde egemen olan Hunların, bir başka ismiyle 'Tukyu'(Türk) 

olarak nitelendirmelerinde de görülen etnik yönden belirlenme çabaları, milattan sonra 5. - 7. yüzyıllarda 

Asya steplerinde egemen rolleri bulunan göçebe karakterli 'Göktürk' devletini oluşturan boyların 

etkinlikleri incelenerek bir açıklığa kavuşturulmuştur” (Tansuğ, Sezer, Karşıtı Aramak: Sanat Tarihi 

Yazıları, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1983, s. 213).   
310

 Ligeti, Louis, Bilinmeyen İç Asya, çev.: Sadretin Karatay, Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları, 1992, ss. 8-35. 
311

 “Uygurlar ilk olarak 'Orhun Kitabeleri'nde zikredilirler. 717 yılında Gök Türk'lere karşı isyan ettikleri 

kaydedilir. Çin kaynaklarına göre ise; Asya Hunlarının bir kolu olup, 'Selenge' nehrinin doğu kıyısında 
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'Sogd'
313

 alfabesini kullanan Uygurlar, dağınık durumda bulunan sanat anlayışlarını 

sistemleştirmişlerdir. Uygurlar'ın eseri olan 'Orhun Abideleri'; milattan sonra 8. 

yüzyılda Türk yazısını kullanmıştır. Göktürk yazısı ile yazılan bu anıtlardan çok önce, 

milattan önce 5. veya 4. yüzyılda bulunan bir kâse üzerinde Göktürk harfleri ile aynı 

karakteri taşıyan yazıların olması şaşırtıcıdır
314

. Böylece yazının ve yazma eserlerin 

aslında çok daha eskilere dayandığı düşünülmektedir. 

  

 II.1.7. Akdeniz Kültürünün Sanatsal Mekâna Etkisi 

 

Orta Asya döneminde, hareketli yaşam tarzı ve ticaret yollarının üzerinde 

bulunması ile Doğu - Batı kültürleri arasında bir köprü durumunda olan Türk 

toplumlarının bu konumu, Anadolu coğrafyasına taşınma ile güçlenmiştir. Anadolu 

dünyanın en eski yerleşim mekânlarından biri olarak yeni gelen Türk kavimlerini 

etkilemiştir.  

 

Akdeniz kültürü bu coğrafyanın etkilendiği en önemli kültürlerindendir. Türkler 

Anadolu'ya gelerek, yerleşik Anadolu kültürlerinin yanısıra; Akdeniz kültürü ile 

tanışmışlar, bu kültürü kendi yorumları ile birleştirmişlerdir.  

 

Akdeniz tarihçisi Fernando Braudel’e göre mekân Akdeniz Kültürü’nün 

oluşmasında en temel etkendir
315

. Akdeniz mekânı
316

 ev sahipliği yaptığı kültürleri 

                                                                                                                                                                          

'Gök Türk'lere tabi olarak yaşarlardı. 745 yılında 'Kutluk Bilge Kağan'ın liderliğinde Gök Türk'lerin 

egemenliğinden kurtulup, merkezi 'Karabalgasun' olan bağımsız devletlerini kurdular. 762 yılında 

'Maniheizm' dini resmi devlet dini oldu. 870 yılından sonra Uygurlar arasında Budizm hızla yayıldı”(İnal, 

Güner, Türk Minyatür Sanatı: Başlangıcından Osmanlılara Kadar, Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve 

Tarih Yüksek Kurumu - Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1995, s. 6).  
312

 Haussing, H., Wilhelm, İpekyolu ve Orta Asya Türk Kültür Tarihi, çev.: Müjdat Kayayeli, Kayseri, 

Geçit Yayınları, 1997, s. 222. 
313

 “Mani dinine geçişten sonra kullandıkları bu alfabe; Uygurların milli bir edebiyat oluşturmalarını 

sağlamıştır” (İzgi, Özkan, Çin Elçisi Wang-Yen-Te'nin Uygur Seyahatnamesi, Ankara, Atatürk Kültür, 

Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1989, s. 20). 
314

 Özkeçeci, Şule, B., Özkeçeci İlhan, Türk Sanatında Tezhip, İstanbul, Seçil Ofset Yayınları, 2007, s. 

26. 
315

 Braudel, Fernando, II. Felipe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası I. Cilt, çev.: Mehmet Ali 

Kılıçbay, Ankara, İmge Kitabevi, 1993, s. 17.  
316

 “Akdeniz kültürünün hâkim olduğu Mekân sınırlarını daha net çizebilmek için, bu kültürün etkisinde 

bulunan müzik üzerine araştırmalar yapan Berrak Taranç'ın günümüzde mevcut ülkeler ile belirlediği 
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birleştirmiş, mekâna özgü bir kültür olarak kendisini üretmiştir
317

. Akdenizli olmak 

birbirinden çok farklı ve başka türlü biraraya gelemeyecek kültürleri birarada tutmuştur. 

Akdeniz çok eski bir yol kavşağı, Doğu-Batı ilişkilerinin ağırlık merkezidir.
318

  

 

Bu kültürün şekillendirdiği sanat da kültürün kendine özgülüğünden 

beslenmektedir. Örneğin; Akdeniz müziği üzerine belirtilen özellikler, Akdeniz 

kültürünün etkisindeki diğer sanatlar için de geçerlidir:  

“Akdeniz müziği salt eğlence müziği değil, birçok uygarlık ve düşünce 

yapısının birbirini etkilemesi ile oluşan derin felsefeye sahip bir müziktir. 

Basit gibi görünen sözlerin ardında pek çok uygarlığın izlerine sahip derin 

kültürel kodlar bulunur. Anadolu müziği; Homeros'un Lir'i ile başlayan, 

Şaman'ın kopuzu ve davulu ile birleşmiş, bir kişiye ya da etnik gruba ait 

olmayacak kadar zengindir. Bizans'ta Roma ve Latin müziğinin etkisi 

Anadolu'da yaşam bulur. Bu müzik, ne Türk, ne Yahudi, ne Yunan'dır
319

.”   

 

 Ortaklık alanlarının bir diğeri ise dindir. Akdeniz kültür coğrafyasında farklı 

dinler hâkim olsa da tüm inanç sistemleri bazı yönlerden benzer kodlara sahiptir. Din, 

Akdeniz kültüründe bir topluluğu katı kurallar ile diğerlerinden ayrıştırıcı bir özellik 

taşımamış, aksine farklı inanışlar arasında biraradalık, süreklilik ve kültürel zenginliği 

sağlamıştır. Hangi inanışın, hangi dine ait olduğu çoğu zaman kesin olarak 

belirlenememekte, ayrıca böyle bir belirleme arayışına da girilmemektedir. Sadece tek 

tanrılı üç büyük dinin birçok ortak anlatısı sentezlenmekle kalmamış, çok Tanrılı dinler, 

pagan kültürleri, potlaç kültürü yaşam alışkanlıkları ile içiçe geçmiştir. Böylece dini 

inanışlar, gelenek, görenekler, alışkanlıklar Akdeniz’in iklimi, coğrafi özellikleri ile 

harmanlanmıştır
320

. 

                                                                                                                                                                          

sınırlar; müzik gibi kültürün benzer etkileşimlerini yansıtan sinema sanatı için de çizilebilir. Akdeniz 

coğrafyasının bu ülkeleri: Arnavutluk, Bosna Hersek, Cezayir, Fas, Filistin, Fransa, Hırvatistan, İspanya, 

İtalya, İsrail, Sırbistan, Karadağ, Kıbrıs, (Rum kesimi ve KKTC), Libya, Lübnan, Malta, Mısır, Slovenya, 

Suriye, Tunus, Türkiye, Yunanistan'dır” (Taranç, Berrak, Akdeniz Müziğinin Türk ve Yunanlı 

Kökenleri, Ankara, Ürün Yayınları, 2007, s. 13). 
317

 Braudel, Fernando, Akdeniz-Mekân ve Tarih, haz.: F., Braudel, F. Coarelli, M., Aymard, çev.: Aykut 

Derman, İstanbul, Metis Yayınları, 1995, ss. 124-125. 
318

 A.g.e. s. 8. 
319

 Taranç, Berrak, Akdeniz Müziğinin Türk ve Yunanlı Kökenleri, Ankara, Ürün Yayınları, 2007, s.  

13 
320

 “Sanat anlayışları, günlük yaşam alışkanlıkları Adak adama geleneği bunlardan biridir. Uğurlu ya da 

uğursuz olduğuna inanılan hayvan, bitki ve eşyaların varlığına inanmak da benzer bir gelenektir. Kötü 

nazardan, kem gözden sakınmak için, görsel imgelere anlam yüklemek bir diğeridir.
 
Buğday ve ekmek 

gibi kutsal sayılan bazı öğeler ortaktır.
 
Falcılık Türklerde Şamanlardan bu yana gelen, Anadolu'da eski 

Yunan medeniyetlerinde görülür. Rüyaya yatma alışkanlığı Türklerde Oğuz Kağan destanında, 
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Günlük yaşamın içinde mekânlar, Akdeniz'in farklı coğrafyalarında birbirlerine 

benzer görünümlere sahiptir. Akdeniz (Mediterranean) anlamı ortada olandır. 

Akdeniz'de mekânsal biçimleniş orta alan üzerinedir
321

. Sanat da bu mekânsal anlayışa 

göre biçimlenmiştir. Antik Yunan'da tiyatrolar yerleşim yerlerinin ortalarında, en 

merkezi konumlarında bulunur. Osmanlı’da Ortaoyunu, özel bir sahne ve dekor gibi 

mekânsal düzenleme gerekmeksizin, ortalık bir alanda oynanır. Türk sinemasının genel 

mekânlarının kahvehane, köy meydanı, evin avlusu, mahalle gibi ortalık alanlar olması 

Akdeniz’in mekânsal kodlarına uygundur. Filmlerde önemli olayların orta mekânda 

yaşanması, Akdeniz insanının neşe, hüzün, mutluluk gibi duygulanımlarını dışa dönük 

ve yoğun yaşadığını göstermektedir. 

 Akdeniz mekânı; kültürlerin birarada yaşayabildiği, ortak dile sahip farklılıkların 

birarada bulunabildiği, kendine özgü yaşam biçimi, sanat anlayışı ile sanatsal 

mekânların biçimlenişinde etkilidir.  Kültürel birikim, estetik bir coğrafya ile 

bütünleşmiş ve sanata yatkın toplumlar üretmiştir.  

 

II.1.8. Bizans ve Avrupa Sanat Anlayışının Sanatsal Mekâna Etkisi 

 

Geleneksel Türk sanatlarının karakteristiklerinin ortaya çıkmasında etkili olan 

Selçuklu ve Osmanlı sanatı, Bizans ve Avrupa sanatı ile kuvvetli bağlara sahiptir
322

. 

Örneğin; Artuklular döneminde ‘Kitab-el Haşaiş' adıyla çevrilen 'Dioskorides'in yazdığı 

'Materia Medica' isimli şifalı bitkiler kitabı,
323

 Bizans minyatür üslubu ile 

resimlendirilmiştir. Eserde 600'den fazla bitki ve 200'den fazla hayvan tasvirine, ayrıca 

                                                                                                                                                                          

Anadolu'da Hititler'de görülür. Elbise renklerinin yasta, bayramda ve özel simgesel günlerde benzerlik 

göstermesi, renklere anlam yüklenmesi, örneğin; siyah yas, sarı hastalık, kırmızı aşk, yeşil umut, beyaz 

saflık, mor üzüntü, kasvet gibi anlamlar Türklerde ve Yunanlılarda benzerdir. Türklerin Ergenekon 

destanında görülen dişi kurt miti, Roma imparatorluğunu kuran Romus ve Romulus kardeşlerin dişi kurt 

tarafından büyütülmesinde benzerlik gösterir. Baykuş, güvercin, geyik, çift başlı kartal her iki kültürde de 

anlam yüklenen hayvanlardır. Baba-Oğul çatışması iki kültürde de görülür. Ölüp ölüp dirilme miti de 

benzer şekilde ortaktır. Örneğin; Hızır ve İlyas olarak bilinen kişiler Akdeniz kültüründe vardır. Hızır, 

Tevrat ve Kur'an da geçer. Yunan mitolojisine bu ikili Dioskurlar olarak geçer. Ölümsüz arkadaş kültü 

Yunan mitolojisinde, Tevrat'ta ve Kur'an da geçer” (Taranç, Berrak, Akdeniz Müziğinin Türk ve 

Yunanlı Kökenleri, Ankara, Ürün Yayınları, 2007, ss. 22-111). 
321

 A.g.e. s. 23. 
322

 Tansuğ, Sezer, Karşıtı Aramak: Sanat Tarihi Yazıları, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları 1983, 

s. 41.  
323

 Renda, Günsel, Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul, Promete Yayınları, 2001, s. 5. 
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insan figürlerine yer verilmiştir
324

. Bu kitap; Helenistik mirası İslam resmine aktarması, 

sonraki yüzyıllarda İslam minyatürlerini etkilemesi,  Bizans sanatında figür üslubundaki 

minyatürlerin varlığını göstermesi bakımlarından önemlidir.  

“İstanbul'da yapıldığı tahmin edilen bu eserde, açılış sayfası minyatürü, 

yazarın portresi ve alegoriler sonradan İslam resmini etkiler. Gölge ve ışıkla 

Modle edilen suratlar, eşyalara hâkim olan perspektif gibi Helenistik üslubun 

elemanları tercüme kanalıyla İslam minyatürlerine geçmiştir
325

.” 

 

Selçuklular sonrası Osmanlı devletinin Batı'ya yönelik siyasi hedefleri, sanat 

anlayışına da yansımıştır. Batı ve Türk sanatlarının etkileşimi yoğunlaşmıştır. Yüzeye 

öğelerin derinliksiz yerleştirildiği, resmi bir araç olarak gören kilise ikonografi 

anlayışından zamanla kurtulan Bizans, -'Osmanlı’nın da etkisiyle, Doğu-Batı 

üsluplarının karşılaşma noktasına dönüşmüştür. Böylece sanatsal mekân kullanımında 

yenilikler görülmeye başlanmıştır. Romalıların bahsettiği ‘Yalın Üslup'
326

 yerini karşıt 

anlayışların birlikteliğine bırakır. Yüzeysel şematik soyutlama Doğu'ya özgüdür. Dışa 

dönük optik anlayışlar ise Helenistik dünyaya aittir.  Bizans resmi sentezci bir üslupla 

bunların ikisini de birarada kullanır. Batı resmine göre Bizans resminin bir üslup birliği 

kurmakta zorlandığı söylenebilir. Bizans sanatı karşıtları uzlaştırmaya 

dayanmaktadır
327

. Bizans Sanatı'nın dayandığı bu sentez, Osmanlı Sanatı için yüzyıllar 

boyu esin kaynağı olmuştur. 14.yüzyıl başlarından, 19. yüzyılın sonlarına dek Osmanlı, 

Doğu ve Batı sanatlarının buluşma noktası haline gelmiştir. 

 

İstanbul'un fethi ile yeni başkent sanat faaliyetlerinin merkezi olmuştur. İstanbul, 

Bizans'tan kalan Doğu-Batı kültürlerinin buluşma noktası olma özelliğini Fatih ile 

devam ettirir. Örneğin; İtalyan ressam 'Constanza de Ferrera', İstanbul'a getirilmiştir. 

Venedikli ressam ailesinden gelen 'Gentile Bellini' İstanbul'da Fatih'in bir yağlıboya 

tablosunu yapmıştır
328

. İstanbul'da on beş ay kadar kalan Bellini ile nakkaşlar arasındaki 

                                                           
324

 Tanındı, Zeren, Türk Minyatür Sanatı, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1996, s. 3.  
325

 İnal, Güner, Türk Minyatür Sanatı: Başlangıcından Osmanlılara Kadar, Ankara, Atatürk Kültür, 

Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 1995, s. 8. 
326

 Gombrich, E., H, Sanat ve Yanılsama, çev.: Ahmet Cemal, İstanbul, 1992, s. 24.  
327

 Tansuğ, Sezer, Resim Sanatının Tarihi, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1999, s. 72. 
328

 Çağman, Filiz, "Sultan Mehmet II Dönemine Ait Bir Minyatürlü Yazma: Külliyat-ı Kâtibi", İstanbul, 

Sanat Tarihi Yıllığı VI, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Enstitüsü Yayınları, 1976, 

s. 334. 
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güçlü etkileşim eserlere yansımıştır
329

.  Benzer şekilde, Saray nakkaşlarından Sinan Bey 

ya da Şiblizade’ye ait olduğu düşünülen Fatih'in minder üzerinde oturup, gül koklar 

haldeki portresinde Constanzo ve Bellini'nin portrelerindeki Avrupalı kalıbı izlenirken, 

geleneksel minyatür fırça tekniğini de ihmal edilmediği görülmektedir
330

. Bu durum 

içiçe geçen farklı üsluplarla minyatürün mekânsal oluşumundaki gelişimi 

göstermektedir. 

 

İstanbul’un merkeze alındığı Doğu ve Batı sentezleri ile Osmanlı geleneksel 

sanatları bu iki kültür arasında geçişliliğe sahip sanatsal mekânların üretilmesini 

sağlayan anlayışlar geliştirmiştir. 

 

II.1.9 Geleneksel Türk Sanatlarında Mekân Kullanımı 

 

Geleneksel Türk sanatları çok çeşitli formlarda, belirli sentezler ve üslup 

birliğine dayanan anlatımlara sahiptir. Bunlar, kitap sanatları, mimari ve 

süsleme/tezyinat sanatlarının yanısıra binlerce yıllık hikâye anlatma geleneğinden 

beslenen
331

 Meddah, ortaoyunu ve Karagöz gibi sanatlardır. Formların çeşitliliğine ve 

zaman içinde yeni arayışların sürdürülmesine karşın, üslup birliği söz konusudur. 

“Belirlenmiş bir öz ve üslup içinde sonsuz sayıda doğaçlamalara dayanması geleneksel 

Türk sanatlarında üslup birliğini sağlayan ortak özelliktir”
332

. Bu özellik, mintayürden, 

gölge oyunlarına, sözlü anlatılardan, müziğe kadar farklı sanatlarda benzer 

kullanımlarla görülmüştür.  

 

Geleneksel sanatlardan Karagöz; mekânı kullanım bakımından gölge ve ışık 

oyunları ile oluşan ve sanatsal sinema tekniğini andıran bir görselliğe sahiptir. Bu 

görsellik, bir beyaz perdenin arkasına konulan ışığın önünden geçirilerek perdeye 

                                                           
329

 Aksel, Malik, Türklerde Dini Resimler, İstanbul, Kapı Yayınları, 2010, s. 7. 
330

 Renda, Günsel, Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul, Promete Yayınları, 2001, s. 8. 
331

 And, Metin, Meddah Kitabı, haz.: Ünver Oral, İstanbul, Kitabevi Yayınları, 2003. 

Nutku Özdemir, Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri, Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 

Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1997. 

Kudret, Cevdet, Orta Oyunu, İstanbul, İnkılâp Kitabevi, 1994.  
332

 Tansuğ, Sezer, Şenlikname Düzeni, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1993, s. 27.  
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aksettirilen figürlerin hareketlendirilip, seslendirilmeleriyle oluşur. Bu durum izleyiciye 

bir çeşit hayal görmenin zevkini yaşatmaktadır
333

. Karagöz’ün mekânsal oluşumunda 

şiir, anlatı, müzik, şarkı, dans gibi Osmanlı kültür ve sanatının farklı öğeleri biraraya 

gelir
334

. 'Hayalci' denilen Karagöz oynatıcısı, kimi zaman bir müzik ekibi eşliğinde 

sanatsal mekânın oluşumunu doğaçlama şekilde yönlendirir
335

. Doğaçlama da olsa, bu 

mekânsal oluşum felsefi düşüncelerden beslenmektedir.   

“Şeyh Küşteri'nin; başındaki sarığı bir köşeye dört ucundan mıhlayarak 

gerip, bunu dünyaya örnek gösterdiği, arkasına bir ışık yakıp, elini perdeye 

koyarak, bunu dünyadaki şeylerle özdeşleştirdiği söylenir. Böylece; yanan ışık 

ruhtur, bu ruh insanların içinde oldukça bu dünyada dolanırlar, ışık sönünce 

perde, yani dünya kalır ancak ruh yok olur
336

.”  

 

Bu nedenle Karagöz perdesine hayalciler arasında 'Şeyh Küşteri Meydanı' gölge 

oyunu için ise 'zıll-i hayal' (geçip giden hayaller) ismi verilmiştir.
337

 Platon'un 'idea'lar 

felsefesinde olduğu gibi, perdeye yansıyan varlıklar, gerçek dünyadan bu dünyaya 

yansıyan suretler gibidir
338

. Karagöz’ün dayandığı bu felsefi temellerin zamanla 

etkisinin kaybolduğu görülmüştür. Bazı Karagöz oyunlarının siyasi eleştiri, müstehcen 

ifade gibi özelliklere sahip olması, ayrıca hiçbir oyun metninde dini ifadelerinin yer 

almaması
339

 nedeniyle, onun tasavvufi yönünün oyunlarda değil, sadece şekilsel 

özelliklerinde aranabileceği de düşünülmektedir
340

. Zamanla, bu oyunların, padişah 

dışında tüm devlet erkânının acımasızca eleştirildiği, siyasi amaçlara da dönüştürüldüğü 

pek çok seyyahın İstanbul ile ilgili hatırasında yer almaktadır
341

. Hayalciler arasında 

'halk Karagözcüleri' ve 'saray Karagözcüleri' gibi sınıflandırmalar oluşmuş,
342

 ticari ve 

sanatsal amaçlarla farklı Karagöz gösterileri ortaya çıkmıştır
343

.  Bu durum belirli 

                                                           
333

 Sevilen, Muhittin, Karagöz, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1986, s.  1. 
334

 Batur, Enis, Yıktın Perdeyi Eyledin Viran, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2004, s. 13. 
335

 Bu kişi öncelikle oyunun dramaturgudur. Senaryonun tüm öğelerini kurar. Gösterinin yönetmenidir. 

Müzisyendir. Aktördür; düzinelerce figürü canlandırır. Koreograftır; birçok farklı oyunu karakterlerine 

oynattırır. Çoğunlukla, perde önünde oynayan tasvirleri de bir 'Plastik Sanatçısı' gibi kendisi yapar. 

(Batur, Enis, Yıktın Perdeyi Eyledin Viran, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2004, s. 13). 
336

 Kudret, Cevdet, Karagöz, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2006, s. 22. 
337

 Sevilen, Muhittin, Karagöz, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1986, s. 6. 
338

 Tilgen, Nurullah, Karagöz-Hacivat, İstanbul, Yaşaroğlu Yayıncılık, 1953.  
339

 Batur, Enis, Yıktın Perdeyi Eyledin Viran, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2004, s. 31. 
340

 And, Metin, Geleneksel Türk Tiyatrosu: Kukla, Karagöz, Ortaoyunu, Ankara, 1969, s. 137. 
341

 Batur, Enis, Yıktın Perdeyi Eyledin Viran, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2004, s. 45. 
342

 Sakaoğlu, Saim, Türk Gölge Oyunu: Karagöz, Ankara, Akçağ Yayınları, 1992, s.  48. 
343

 Oral, Ünver, Karagöz Oyunları, İstanbul, Kitabevi Yayınları, 2002, ss. 16-17 
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mekânsal kalıplar içinde Karagöz’ün çok farklı mekân çeşitliliği kazanmasını 

sağlamıştır.  

 

Karagöz oyununda figürler, gerçek hayatın içinden ama abartılı, karikatürize 

edilmiş tiplerdir. “Türk halkının hadiselerden komedi çıkarma yeteneği ‘dram’dan daha 

fazladır”
344

. Bu tiplemeler de komedi amacıyla günlük yaşamın eğlenceye 

dönüştürülmesine yardım ederler. Her figürün kendine özgü bir müziği vardır ve 

sahneye hangi figür girecekse önce müziği duyulur. Bu tercih, Türklerin Orta Asya'da 

her hareketlerini musiki ile anlamlandırmaları gibi eski bir geleneğe dayanmaktadır.  

 

 Geleneksel Türk sanatlarının Karagöz dışında bir diğer önemli formu olan 

minyatür sanatı, Orta Asya dönemlerinden bu yana sanatsal mekânın oluşumuna yön 

vermiştir. “Türk Resim Sanatı incelemesi, aslında Orta Asya ve Yakın Doğu'da tarih 

boyunca çeşitli dönemlerde egemen olan Türk boylarının resim sanatını da içerir.”
345

 

Mekân kullanımı tüm nesnelerin klasik kadraj içinde dondurulduğu, çiçek, yapraklar 

gibi bitkisel figürlerine kadar herşeyin geometri ile sunulduğu, hava, ışık, derinlik gibi 

bir görünümün önemsenmediği bir estetik dil olarak özetlenebilir
346

. Minyatür sanatında 

bitkiler, ağaçlar, pencere sayıları, renkler gibi her bir düzlem mekânsal oluşumda belirli 

kurallardan ayrı olarak özgürce varlığını sürdürür. Bağımsız düzlemlerin öğeleri, aynı 

minyatür dizisinde bile sayfadan sayfaya keyfi bir şekilde değişebilir. Aynı gösterilenin 

her sayfada farklı gösterenlerle aktarılması, hiçbir sanatta görülmüş değildir347. Bu 

                                                           
344

 Kudret, Cevdet, Karagöz, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2006, s. 5. 
345

 Renda, Günsel, Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul, Promete Yayınları, 2001, s 4. 
346

 Mülayim, Selçuk, İslam Sanatı, İstanbul, İsam Yayınları, 2010, s. 45. 
347

 “Sözgelimi; 1581 tarihli 'Şehinşahname'nin 57a sayfası, III. Murad'ın emriyle kurulan gözlemevinin iç 

mekânını tasvir etmektedir. Ancak; resmin bilinçli bir şekilde katmanlara ayrıldığını ve bunun aslında bir 

resim olduğunu izleyene gösterecek şekilde cetvelle çizilmiş çerçevelerle ayrıldığı görülür. Birinci 

katman; çeşitli biçim ve genişlikteki çerçevelerin yer aldığı resim düzlemi, ikinci katman; resim 

düzleminin kenarlarını gösteren çerçeve, üçüncü katman ise; sayfanın kenarlar yüzeyleridir. Ancak, 

çerçeve bir sınırlandırma öğesidir ve cetvelle çizilen bu sınırlar, resim dışarıya taşmasın diye çizilmiştir. 

İşte burada, kenarları çizilmiş resim yüzeyinin arkasından taşan ağaçlar, her türlü kurala, ontolojik ilkeye 

aykırı olarak, sınırların dışına çıkıp, özgürce devinmektedirler. Bu durum; resimde nakkaşların bize 

sundukları şeyin, malzemeyi de işin içine katacak şekilde çok katmanlı bir oyun olduğunun bilinçli bir 

şekilde gösterilmesidir” (Tükel, Uşun, “İmge ve Dizge: Osmanlı Minyatürünün Klasik Dili Üzerine 

Gözlemler”, İstanbul, Dipnot Sanat ve Tasarım Yazıları, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar 

Fakültesi Yayınları,  2003, s. 94-95). 
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farklılık, Türk sanat üslubunda belirli kalıpların eşitlenmesi şekliyle farklı sanat 

formlarına yansıyan temel özelliktir. 

 

Osmanlı’da Fatih dönemi ile minyatür kurumsallaşmaya başlamıştır. Bu 

dönemden İslam resim geleneğine göre yetişen nakkaşların yaptığı sadece iki eser 

bulunmuştur. Semerkand gibi Timur yönetimindeki Şiraz'dan aynı tarihlerde gelen bir 

grup ressamın, dönemin resimlerine,  kadın ve erkek figürlerinin kıyafetleri, çeşitli doğa 

elemanları, kırmızı rengin kullanımı gibi Asya özellikleri kazandırıldığı 

bilinmektedir
348

.  Böylece minyatürün klasik döneme ulaşmasında Doğu etkisi öne 

çıkmaktadır. 

 

İlk dönemi etkileyen 'Timurlu' , 'Şiraz' minyatür üslubu; “yükseltilen ufuk çizgisi 

ve figür gruplarının peyzaja nazaran küçük gösterilmesi sonucu mekânsal çevreye önem 

kazandırılması amacına dayanmaktadır. Mesafe gözetilmeksizin kullanılan saf ve parlak 

renkler bu üslubun en önemli özelliğidir. Bir örnek olarak; minyatürler enine gelişir, 

hareketli çizgilerle biçimlendirilmiş küçük figürler ve yalın bitki örtüsüne sahiptir
349

. 

14. yüzyıl ilk çeyreğine ve İlhanlılar dönemine ait olduğu düşünülen bir eserde de; 

“gölgeli ve hacimli nesnelerin varlığı, minyatürlerin iki sayfaya çizilmesi, kâğıdın kendi 

renginin zemin olarak bırakılması, derinliğin figürlerin yanda ve arkadan sağlanması 

Timur devri özelliklerini göstermektedir”
350

. Tebriz, Şiraz, Horasan, Semerkand, Bağdat 

gibi uzak yerlerden gelen nakkaşların farklı üslupları sarayın desteğiyle İstanbul'da 

                                                           
348

 “Bu iki eserde de söz konusu etkiler görülmektedir. Bunlardan biri; 1465 yılında yazılan 'Kitab-ı 

Cerrahiye-i El Hakaniye'dir (Tanındı, Zeren, Türk Minyatür Sanatı, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, 1996, s. 9). Bu eser günümüzde, Oxford, Bodleian Library'de bulunmaktadır. (…) Minyatürler 

kompozisyonların basitliği ve teknik yönlerin zayıflığı ile taşra karakterini taşırlar. 'Timuri' devri 'Şiraz' 

minyatür okulundan bazı etkiler bulunsa da, insan figürlerini biçimlendiren donuk, sert çizgi üslubu, 

başka çevrelerde rastlanmayan iri bitki motifleri, özellikle kadın başlıkları Türk izlerini gösterir. 

Resimlerde aynı figür kalıpları, kaba işçilik ve aynı yüz şekilleri dikkat çeker. Kıyafetler, dilimli serpuşlar 

üzerine sarılan sarıklar ve taht duvarlarını süsleyen çinilere de aynı zevk hâkimdir” (Çağman, Filiz, 

"Sultan Mehmet II Dönemine Ait Bir Minyatürlü Yazma: Külliyat-ı Kâtibi", İstanbul, Sanat Tarihi 

Yıllığı VI, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Enstitüsü Yayınları, 1976, s. 335-337).  
349

 Mahir, Banu, Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul, Kabalcı Yayınları, 2005, s. 40. 
350

 Karamağaralı, Reyhan, “Camiüttevarih'in Bilinmeyen Bir Nüshasına Ait Dört Minyatür”, İstanbul, 

Sanat Tarihi Yıllığı I, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Enstitüsü, Baha Yayınları, 

1968, s. 295. 
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buluşmuştur. Böylece İstanbul Doğu kültürünün sanat merkezine dönüşmüştür
351

. Farklı 

üsluplar, zaman içinde birbirine kaynaşmıştır. Sözgelimi; “1515 tarihli 'Mantık el-Tayr' 

eserinde; iri kıyafetli, cılız yapılı figürler, kümelenmiş halde yeşil yaprak ve çiçekler, 

tepesi kıvrık selviye benzer ağaçlarla Osmanlı minyatürlerindeki klasik tarzın izlerini 

sunmuştur”
352

. Ayrıca bu mekânsal özelliklerin minyatür dışı geleneksel sanatlarda da 

görülmesi üslup birliğini kanıtlamaktadır.  

 

Mimari süsleme sanatında da 'Ali nakkaş' isimli sanatkârın, Semerkand'dan 

gelerek, bölgenin süsleme özelliklerini Osmanlı'ya getirdiği, böylece bu desen, renk ve 

tekniklerin 15. yüzyıl ortalarına dek kitap ciltlerinde, çini kapları ve dokumalarda 

kullanılmaya devam edildiği bilinmektedir
353

. Dönemin hâkim motifleri çeşitli hayvan, 

bitki ve 'Ejder' gibi doğaüstü öğelerden oluşmaktadır. Benzer motiflerin kullanıldığı bir 

diğer alan: ‘Halı Sanatı'dır
354

. Oktay Aslanapa'nın “Türk Halı Sanatının Bin Yılı” isimli 

kitabında belirttiği gibi; Türk halı sanatında figürler, Orta Asya'dan Anadolu'ya ve 

Osmanlı'ya kadar figürlerde büyük benzeşimlerle taşınagelmiştir. Budizm inancı figür 

geleneği, Osmanlı dönemi halılarında görülmüştür.  

 

 16. yüzyıldan itibaren minyatür altın çağını yaşamıştır. Klasik dönem 

minyatürlerin soyut en üst düzeye çıktığı bir dönemdir. Minyatürde mekânsal sınırsızlık 

ve özgürlük sanatçının bireysel yorumunda kazandığı özgürlük sayesinde gelişmiştir. 

Minyatürlerde belirli kuralların oluşturulup bu kurallara bağlı çeşitlemeler içinde,-

sanatçının kendi koyduğu da dâhil-, kuralların bilinçli şekilde dışına çıkılmıştır. Klasik 

dönemin en önemli eserlerini veren ve minyatürü gerçekçi harita tasvirleri ile 

                                                           
351

 Pekin, Ersu, "Surname'nin Müziği: 16.Yüzyılda İstanbul'da Çalgılar", İstanbul, "Dipnot Sanat ve 

Tasarım Yazıları", Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları,  2003, s. 88. 
352

 Tanındı, Zeren, Türk Minyatür Sanatı, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1996, İstanbul, 

s. 19. 
353

 A.g.e. s. 8.  
354

 “Bir ağacın iki tarafındaki iki kuş figürü ve ejder figürleri, 14. yüzyıl başından 15. yüzyıl sonuna kadar 

tarihlendirilen Anadolu halılarında görülen karakteristik motiflerdir. Bir ağaca dönmüş kuşlar 14. yüzyılın 

en sevilen motifleriydi. Yüzyılın sonuna doğru, tek başına duran bir kuş veya dört ayaklı hayvan 

figürlerinin tasvir edildiği motifler görülmeye başlandı. 15. yüzyılda ise; hayvan figürlerinde zenginleşme 

görülmüş, geometrik sahalar içine iki veya dört ayaklı hayvanlar yerleştirilmiştir. Daha ileri safhalarda 

ise; bu hayvanlar birbiriyle mücadele eder durumdadır. Böylece hareketli ve birbirine bağlı 

kompozisyonlar gelişmiştir” (Yetkin, Şerare, “Yeni Bulunan Hayvan Figürlü Halıların Türk Halı 

Sanatındaki Yeri”, İstanbul, Sanat Tarihi Yıllığı VI, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat 

Tarihi Enstitüsü Yayınları, 1974, s. 295). 
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kaynaştıran, daha gerçekçi anlatıma dayalı harita betimlemeleri çizen ‘Matrakçı 

Nasuh'un, topoğrafya minyatürlerinde bile bu özgürlük görülmektedir.  

“16. yüzyılda Matrakçı Nasuh'un gerçekçi anlatıma yaklaşan harita ve 

topoğrafya minyatürlerinde, keyfi kullanımdan dolayı nesnelerin hiç 

olmayacak şekilde birbirini kestiğini, çoğu zaman düşsel çizgilerin haritanın 

dışına taştığını görürüz. Bu tercihler, sanatçının, bir mekânı betimlerken bile 

nesnel davranma gibi bir kaygısının olmadığını göstermektedir”
355

. 

 

Sarayda minyatürlerin önem kazanmasında, Potlaç kültür geleneğindeki 

Osmanlı'da 16. yüzyıldan itibaren ekonomik birikim, törenler, şölen ve şenliklerle 

harcanmıştır. Sözgelimi; III. Murad'ın oğlu için elli iki gece süren sünnet şölenleri, 

Osmanlı'nın duraklama dönemi genel yapısını gösterir
356

. Minyatür sanatı da bu törensel 

gösterişi, sanatsal mekânın kullanımına yansıtmıştır.  

 

Minyatürlerde sanatsal kuralların bilerek yıkıldığı ve bu durumun açıkça 

gösterildiği, bu şenlikleri anlatan minyatürlerde görülmektedir. Benzer şekilde, 

minyatürler aynı mekânı, aynı zamanda betimliyor olsalar da gerçeğin kasıtlı şekilde 

değiştirilmesi, geleneksel sanat anlayışındaki ‘oyun’ düşüncesinin yansımasıdır. 

Özellikle şenlikleri anlatan minyatürlerde aynı mekân, neredeyse her sayfada farklıdır. 

Nakkaş Osman'ın Surnamesi'nde İstanbul'da gösterilerin yapıldığı 'At Meydanı', her 

sayfada farklı çizilmiştir. Binalar, kubbeler, örme sütun her sayfada farklılaşır. Hatta 

kimi mimari unsurlar gerçekte var olmalarına rağmen, aynı mekânı betimleyen 

resimlerden çıkarılmıştır.  Sadece minyatür resmi ve süsleme sanatları ile uğraşan ortak 

sanatçı gruplarının etkisiyle, klasik formlarına kavuşan Osmanlı resmi, 17. yüzyıldan 

itibaren, bu formların yerine yeni arayışlara girmeye başlamıştır. Figürler deforme 

edilmiş, durağan anlatım yerini dinamizm arayışına bırakmıştır
357

. Bu yeni arayışların 

en önemlisi Avrupa’da yaşanmaya başlayan Rönesans dönemidir. Rönesans döneminde 

Avrupa'daki gelişmeler Osmanlı sanatını etkilemiştir. Örneğin; uzun yıllar Batı tarzı 

                                                           
355

 Tükel, Uşun, "İmge ve Dizge: Osmanlı Minyatürünün Klasik Dili Üzerine Gözlemler", İstanbul, 

Dipnot Sanat ve Tasarım Yazıları, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları,  2003, 

ss. 92-93. 
356

 Bu törenler için Batı'dan gelen onlarca devlet adamı, büyük paralar harcayan armağanlar dağıtan 

Osmanlı devletinin bu yaşantısına şahit olmuşlar ve beraberlerinde hediyelerle ülkelerine dönmüşlerdir. 

(Pekin, Ersu, "Surname'nin Müziği: 16.Yüzyılda İstanbul'da Çalgılar", İstanbul, Dipnot Sanat ve 

Tasarım Yazıları, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları,  2003, s. 88). 
357

 Mahir, Banu, Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul, Kabalcı Yayınları, 2005, s. 71. 
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sanat anlayışının genellikle dini gerekçelerle yadsınmasına rağmen, bu dönemde 

İstanbul'a heykel dikilmiştir
358

. Ayrıca ressam, takı, halı tasarımcıları gibi birçok Batılı 

sanatçı İstanbul’a gelmiştir. Geleneksel sanatlarda soyut anlayışın hâkimiyeti kırılmaya 

ve gerçekçi arayışlar görülmeye başlanmıştır.   

 

17. yüzyıldan itibaren saray minyatürlerine de gerçeklik arayışları yansımıştır. 

Nakkaşların minyatürlerinde kent tasvirlerine, gözü derinlere çeken kapı, pencere gibi 

detaylara, üç boyutlu mekân düzenlemelerine, konut, kale gibi mekân tasvirlerinin 

gerçekliğe yakın olmasına dikkat ettikleri görülmektedir. Bu dönemde mekân kavramı 

perspektif denemeleriyle farklı bir arayış içine girmiştir
359

. Bu gelişmelerle minyatür 

sadece saray kitaplarının süslenmesi için üretilmekten çıkmaya başlamıştır. Kıyafet 

albümlerinde elbise tasarımlarının gösterildiği tek yaprak minyatürler Avrupa portre 

geleneğinin Osmanlı resmi ile oluşturulan yeni sentezlerini içermektedir.   

 

Saray nakkaşları da resim geleneğindeki değişime kayıtsız kalmamışlardır. Başta 

Musavvir Hüseyin ve Levni'nin minyatürlerinde perspektif arayışları, detaylara önem 

verilmesi ve gerçekliğe yakınlık söz konusudur. Levni’nin kıyafet tanıtımı için kadın ve 

erkek figürleri içeren portrelerindeki çizgi, renk değişimleri ve gölgeli işleyiş tarzı, 

minyatür kompozisyonlarına yeni bir boyut kazandırmıştır
360

. Levni’nin yanısıra, 

minyatüre boyut kazandırma çabaları dönemin hemen hemen tüm minyatürlerinde 

belirgindir
361

.  Dönemin en bilinen eseri 'Surname-i Vehbi',  Levni'nin etkisiyle mimari 

biçimlere, ardarda figür gruplarına sahip kompozisyonlarda doğa unsurlarda gerçekçi 

düzenlemelere sahiptir. Arka düzleme yerleştirilen tepeler, ağaçlar ve yapılar ön plana 

göre daha ufak resmedilmiş, ayrıca çizim ve tonlama farklılıklarıyla da mekân 

oluşumuna boyut kazandırılmıştır
362

. Dönemin sonlarında tek yaprak minyatürler 

                                                           
358

 “Macaristan Seferi sonrasında İbrahim Paşa Buda sarayından çok beğendiği üç bronz heykeli 

İstanbul'da Atmeydanına diktirir” (Tanındı, Zeren, Türk Minyatür Sanatı, İstanbul, Türkiye İş Bankası 

Kültür Yayınları, 1996, s. 21). 
359

 Gültekin, Gönül, Batı Anlayışında Türk Resim Sanatı, Ankara, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 

Yayınları, 1992, s. 11. 
360

 Mahir, Banu, Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul, Kabalcı Yayınları, 2005, s. 78. 
361

 Renda, Günsel, Batılılaşma Döneminde Türk Resim Sanatı 1700 - 1850, Ankara, Hacettepe 

Üniversitesi Yayınları, 1977, ss. 30-31. 
362

 Mahir, Banu, Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul, Kabalcı Yayınları, 2005, s. 79. 
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Levni'nin kıyafet resimleri ile görülmeye başlanmıştır. Bu resimler, el yazma kitaplarda 

konu ile bağlantılı, kitabın ana temasının nesnesi olarak çizilen minyatürlerden, 

doğanın, günlük yaşantının, insan figürlerinin betimlendiği özne konumundaki 

minyatürlere geçiş döneminin eserleridir
363

. 17. yüzyılda saray nakkaşı Levni ile 

başlayan Batılılaşma, klasik minyatür kalıplarından sıyrılma eğilimleri, Buhari ile üst 

noktaya taşınır
364

. Buhari’nin ardından Tuval resmi minyatürün yerini almaya 

başlamıştır. 1729 yılında cilt kapakları üzerinde yaptığı iki peyzaj, perspektiflerindeki 

acemiliklere karşın, Türk resminde bilinen en erken tarihli figürsüz manzara 

kompozisyonlarıdır. Minyatür böylece 18. yüzyılda etkisini yitirmiştir
365

. Resimde 

sanatsal mekânın oluşumunda diğer yenilikler şöyle özetlenebilir: Zemin üzerine 

yerleştirilen kent mekânları, yapı toplulukları, yollar ve tepeler arasında perspektif 

dengeleri gözetilmiştir
366

. Üç boyutlu hayvan ve insan figürlerinin yanısıra, çıplak kadın 

figürüne yer veren bir eser çizilmiştir
367

. Figürlerin vücut hatlarındaki ışık-

gölgelendirme uygulamaları, hacimlendirme ve orantılardaki gerçeklikler,
368

 Avrupalı 

ressamların İstanbul'da kıyafet resimleri çizmesi, suluboya tekniğinin kullanılması, 

manzara resimlerinin önem kazanması, bu dönemin öne çıkan bazı farklılıklarıdır.  

 

                                                           
363

 “Levni, bu resimlerde tek ve grup halinde işlediği kadın figürleriyle çizgiyi daha yumuşak ve hareketli 

kullanarak, zarif ve ritmik yapıyı oluşturmuştur. Buharinin figürleri ise, oylumlu olup, hareketsiz 

yapılarıyla dikkat çeker. Her iki sanatçı da üçüncü boyutu arayan ışık gölgeli işleyiş biçimleriyle 

geleneksel üsluptan uzaklaşmışlardır” (Gültekin, Gönül, Batı Anlayışında Türk Resim Sanatı, Ankara, 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Yayınları, 1992, s. 11). 
364

 “Buhari'nin kadın, erkek figürlerinden oluşan resimleri, Levni'den farklı olarak bir modele bakılarak 

yapılmış gibidir. İki boyutlu yüzeysel anlatımdan üç boyutlu hacimli anlatıma geçişi Levni'den daha 

ileriye taşıyan Buhari, boyama tekniği ile gerçeklik arayışını çeşitlendirmiştir (Mahir, Banu, Osmanlı 

Minyatür Sanatı, İstanbul, Kabalcı Yayınları, 2005, s. 80). 
365

 “Batı tarzı resme geçişte manzara türü resimlerle 18. yüzyıl II. yarısından sonra minyatür, yerini duvar 

resmine bırakmıştır. İç mimari süslemeleri olarak saray, köşk, konak ve cami duvarlarına işlenen manzara 

resimleri Batı, Barok ve Rokoko etkisindeki kıvrıntılı formların çerçevelediği madalyonlar içinde yer alır. 

Desen ve perspektif acemiliklerine karşı bu resimler ilgi görmüştür. İstanbul'un ardından tüm Anadolu ve 

Rumeli'ye yayılmıştır. Kitap resmine alternatif olarak görülen duvar resimleri ilk kez 19. yüzyılın II. 

yarısında yağlıboya tekniğini de kullanmıştır” (Gültekin, Gönül, Batı Anlayışında Türk Resim Sanatı, 

Ankara, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Yayınları, 1992, s. 11). 
366

 Renda, Günsel, Osmanlı Minyatürü, İstanbul, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi Cilt II, Eczacıbaşı 

Yayınları, 1997, s. 1271. 
367

 “1727-1747 yılları arasında hazırlanmış, burçları simgeleyen figür tasvirlerine sahip 'Tercüme-i Ikd'ül 

Cimani fi Tarih ehl-ez-zaman isimli eserde bulunan betimlemelerdir” (Mahir, Banu, Osmanlı Minyatür 

Sanatı, İstanbul, Kabalcı Yayınları, 2005, s. 72. 
368

 Turan, Erol, Renda, Günsel, Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi, İstanbul, 

Tiglat Sanat Yayınları, 1981, s. 17. 
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Bu yenilikler geleneksel resmin önemini yitirmesine neden olmuştur. Duvar 

resimlerinin minyatürün alternatifi olarak ortaya çıkmasıyla minyatür resmi yok olmaya 

başlar. Diğer alternatif resim türü; Batı tarzı tuval resmine geçiş öncesi bir aşama olan 

tek yaprak minyatürlerdir. Bu resimlerde klasik minyatür tarzı yerine Batı resminin 

ağırlığı belirginleşmiştir. Bu değişimlerle 19. yüzyıl sonlarında klasik minyatürün 

kaybolmaya başladığı görülmektedir. Matbaanın da etkisiyle resimli elyazması eser 

üretimi sona ermiştir. Tasvirin kitap sayfalarından duvar ve tuval yüzeylerine 

taşınmasıyla 19. yüzyılda Osmanlı minyatürü önemini yitirmiştir. Bu dönem sanatçıları 

gelenekten kopmaksızın Batı etkilerini yansıtan çalışmalarıyla Tanzimat sonrası açılan 

okullarda başlatılan Batı resmi eğitimi ile yaygınlaşan yeni resim geleneğinin öncüleri 

olmuşlardır
369

. Minyatürün önemini yitirmesinin ardından, Batı etkisinde modern Türk 

resim sanatı, Avrupa'da resim eğitimi alan ilk Türk ressamlarının öncülüğünde ortaya 

çıkmıştır.  
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 Mahir, Banu, Osmanlı Minyatür Sanatı, İstanbul, Kabalcı Yayınları, 2005, s. 174. 
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 II.2. 2000 Öncesi Türk Sinemasında Mekân Kullanımı 

 

Türk sinema tarihini dönemlere, akımlara ayırmak için farklı görüşler 

bulunmaktadır. Ortak görüş; Türk sinemasının, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal, siyasal, 

ekonomik gelişme değişmelerine paralel aşamalardan geçmesidir
370

. Türk sinema tarihi 

üzerine çalışmalarda bulunan Metin Erksan; "Hiçbir sanat içinde oluştuğu siyasal 

toplumsal ekonomik, kültürel, sanatsal, hukuksal, yönetimsel, teknolojik olgulardan ve 

ortamdan soyutlanarak, kendi iç dinamiğini oluşturan, dönüşüm devinim, etkileşim, 

ifade, türdeşlik gibi öğeler değerlendirilerek tarihsel dönemlere ayrılamaz"
371

 diyerek, 

Türk sinemasında dönemleri, Türkiye’deki siyasal değişimlere bağlamıştır.  

 

Sosyal, siyasal tabanlı bir düşünceye dayanan sinema akımlarının olmaması, 

dönemsel çeşitli hareketliliklerin de bir akım kapsamına giremeyecek ölçüde geçici, 

yerel düzeyde kalması gibi nedenlerle,
372

 Türk sineması kesin ayrımlarla tarihsel 

bölümlere ayrılamamaktadır.  

 

Genel olarak kabul edilen dönemlemeye göre;
373

 başlangıcından itibaren, 

Muhsin Ertuğrul tekelinin sona erdiği 1939'a kadar geçen süre bu yönetmenin ismiyle 

anılmaktadır. 1939–1950 arası 'Geçiş', ya da 'Tiyatrocular Dönemi' olarak 
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 “Halit Refiğ'e göre; tek parti döneminin genel düşüncesi, sinemada da tek adam şeklinde yansır, 

Muhsin Ertuğrul dönemi tek parti devri boyunca 1950'ye kadar sürer. Demokrat Parti'nin iktidar yılları 

olan 1950–1960 yılları arasında siyasetin halka açılışı gibi, sinemanın da benzer halka yönelme çabaları; 

'Halk Sineması'nın, 'Yeşilçam Sineması'nın egemen olduğu yıllardır. 1960 ihtilalı ile yeni bir dönem 

başlamış ve 1960'lı yıllar boyunca sürecek olan 'Ulusal Sinema' düşüncesinin örnekleri ard arda verilmeye 

başlamıştır” (Refiğ, Halit, Ulusal Sinema Kavgası, İstanbul, Hareket Yayınları, 1971, s. 89). 
371

 Erksan, Metin, Türk Sineması Üzerine Düşünceler - Sinemanın 100. Yılı, Ankara, Doruk Yayınları, 

haz.: Dinçer, Süleyman Murat, 1996, s. 157. 
372

 “Bir sinema akımı, doğrudan ya da dolaylı biçimde içinden çıktığı sosyal şartları etkileyerek, ya da o 
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adlandırılmaktadır. 1950–1960 dönemi 'Oluşum Yılları - 'Sinemacılar Dönemi'; sinema 

dilinin oluşmaya başladığı dönemdir. 1960–1970 dönemi sinemada yeni bir dil 

oluşturma arayışları ile Yeşilçam Sinemasının kalıplaşmasının çatıştığı dönemdir. 

1970'li yılların ortasına kadar devam eden bu süreç sonrası, 1980 yılındaki darbeye 

kadar, Türk sinemasında, sinemanın tamamen ticari amaçlara teslim olduğu, ancak bazı 

yönetmenlerin şahsi çabalarıyla yeni bir sinema dili oluşturulmaya çalışıldığı görülür. 

1980 sonrası ve 1990'lardan itibaren, bireysel arayışlar ağırlık kazanmıştır.  

 

II.2.1. İlk Dönem Türk Sineması (1939 Yılına Kadar) 

  

Türkiye toplumu Batı’da ortaya çıkmasının ardından sinema ile kısa süre sonra 

tanışmıştır. İstanbul'da 1908 yılına kadar süren gezici gösterimlerde
374

 ve kısa süre 

sonra ortaya çıkan ilk sinema salonlarında halk sinemaya ilgi göstermiştir
375

. Ayrıca; 

tiyatro için farklı görüşler olsa da,
376

 bu dönemde sinema bir yasaklama ile 

karşılaşmamıştır
377

. Sansür kısıtlamasının olmamasına karşın, film üretimi zamanla 

tekele dönüşerek tek yapım firmasının eline geçmiş ve sinemada bir rekabet ortamı 

oluşamamıştır. Devlet ise modernleşme hedeflerine uygun bulduğu bazı sanatlara önem 

verirken, sinemaya ilgisi göstermemiştir378. Dönemin sosyal, siyasal ve ekonomik yapısı 

ile sinema arasında etkileşim vardır. Sinema dolaylı bir devletleştirme ile 'Şehir 

Tiyatroları'nın himayesi altında, tekele dönüşmüştür. Bir görüşe göre, dönemin siyasal 

yapısı olan 'tek parti' ile 'tek yönetmen sineması' arasında ilişki bulunmaktadır
379

. 
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Ayrıca ekonomik yapının devletçi anlayışı ve rekabete dayalı özel sektörün 

bulunmaması sinemayı etkilemiştir.  

 

Sinema endüstrisini ortaya çıkaran Batı tipi endüstrileşmiş toplumun dayandığı 

ekonomik yapı; Türkiye’de o dönemler henüz gelişmemiş olan kapitalizmdir. 

“Türkiye’de sinemanın gelişimi, Türk kapitalizminin gelişmesinden bağımsız 

değildir”
380

. Batı kapitalist sistemi içinde, sanatın ve zamanla sinemanın gelişimine 

katkıda bulunan burjuvazi sınıfı Türkiye’de oluşmamıştır
381

. Sosyal yapı da ekonomik 

yapı ile bağlantılı olarak sinemanın gelişmesine elverişli değildir. Endüstrileşme 

olmadığı için sinema henüz kentli seyirci kitlelerinden yoksundur. Batı’da üretime 

dayalı zaman örgütlemesinin sonucu olan boş vakit kitleleri sinemaya yönlendirirken, 

Türkiye toplumunda benzer sosyal yapı bulunmamaktadır.  

 

Bu sosyal, siyasal ve ekonomik yapıların etkisi altında Türk sineması, mekânsal 

oluşum bakımından birbirine benzer filmler üretmiştir. Muhsin Ertuğrul'un ilk filmi 

İstanbul'da Bir Facia-ı Aşk (1922) filmi, işgal yıllarında yaşanmış gerçek bir cinayet 

öyküsünü anlatmaktadır
382

. Film; teknik yetersizliklerle birlikte tiyatronun kayda 

alınmasından ibarettir
383

. Ticari başarı kazanan bu film ile
384

 'Tiyatrocular Dönemi' 

başlamıştır. Filmin mekân kullanımı hakkında yapılan bazı yorumlar, bu filmden 

itibaren uzun yıllar Türk sinemasında mekân kullanımı hakkında bilgi verir: “Muhsin 

Ertuğrul'un İstanbul'da Bir Facia-ı Aşk filmi, İstanbul'u gerçeğinden soyutlanmış bir 

manzara boyutunda sunmuştur”
385

. Bu görünüm Karagöz’ün mekânsal görünümünü 

çağrıştırmaktadır. 
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Muhsin Ertuğrul’un sonraki diğer filmlerinin de mekânı kullanmada benzer 

özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Bu özelliklerin sinemasal bir değer taşımadığı, 

filmlerin aslında filme aktarılmış tiyatro eserleri olarak, mekân kullanımı yüzeysel bir 

görünümden öteye geçememiştir
386

. Bu filmlerin temel mekânı olan İstanbul 

görünümlerinin de Türk sinemasına zamanla kalıplaştığı ve kent mekânlarını 

tekdüzeleştirdiği görülmektedir.   

“Haydarpaşa, Sirkeci istasyonları, Karaköy Rıhtımı, iskeleler, vapurlar, 

Eminönü meydanı, plajlar, Yeşilköy havaalanı vs... Filmlerde sadece fonda 

değil, ön planda da İstanbul'u bulamazsınız. Önde de, arkada da ipe sapa 

gelmez konular, melodramlar vardır. 'İstanbul'da Bir Facia-i Aşk', 'Kız 

Kulesinde Bir Facia', en belirgin örneklerdir”
387

.  

 
 

Muhsin Ertuğrul'un Ateşten Gömlek (1923) filminin çekimleri konusunda 

söyledikleri filmlerinin yetersizliklerini genel hatlarıyla açıklamaktadır388. Mekânın 

sinemaya aktarılması bakımından dönemin tüm filmleri bu benzer yüzeysellikleri 

taşımaktadır. Aysel Bataklı Damın Kızı (Muhsin Ertuğrul-1934) filminde taşra; 

gerçekten uzak bir dekor olarak mekânlaştırılmıştır. Oyunculuk, dekorlar, makyaj gibi 

mekânsal unsurların kullanımı, diğer filmlerde de görülen benzer özensizliklere sahiptir: 

“Göze batan sahtelikte, çocukların bile güleceği makyaj ve yapma saç, sakal, 

bıyık, dokundukça sallanan eğreti, derme çatma, kontrplaklı, boyama, bezli 

dekorlar, kasıntılı, yapmacık oyunculuk, sinemanın ilk yıllarından kalma 

abartılı yüz ifadeleri, aşırı düzgün diksiyonlu, kitabi konuşmalar (....)”
389

. 
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 Sinemada mekânı tamamlayan unsurlardan biri olan sesin kısa sürede Türkiye'ye 

gelmesi, sinemasal mekânın gelişimine dünya sinemasının aksine bir katkı 

sağlamamıştır. Sinemaya sesin eklenmesi, ilave maliyeti nedeniyle var olan tekelci 

sistemi güçlendirmiştir. Sessiz dönemin alışkanlıkları, sesli filmlerde de 

sürdürülmektedir. Örneğin; sesli çekilen ilk film; İstanbul Sokaklarında (Muhsin 

Ertuğrul-1931) filminin İstanbul’u yönetmenin önceki filmleri gibi sadece yüzeysel 

görünümler ve manzara boyutundadır
390

. Sinemasal mekânın detaylandırılmadığı, 

önemsenmediği görülmektedir. Ayrıca, bu filmlerde sinema dili kullanımı da 

önemsenmemiştir.  

 

1930'ların sonuna kadar olan dönemi kapsayan ilk dönem Türk sineması, sonraki 

yıllarda da görülen bazı ‘ilk’ler taşımaktadır. Filmler; yabancı eserlerden uyarlama, aşırı 

ve gerçekdışı duygulanım anlatımına dayanan melodram
391

 kalıplarını kullanma, 

cinsellik sömürüsü
392

 yanısıra; Muhsin Ertuğrul'un Kahveci Güzeli (1941) filmi gibi 

örneklerde olduğu gibi Doğu masallarını andırmaktadır.
393

 Bu filmler 'Keloğlan' 

masallarının atmosferine sahiptir
394

. 1939 yılına kadar tiyatrocular ve Muhsin 

Ertuğrul'dan başka kimsenin film yapamaması, hatta Muhsin Ertuğrul'un film çekmeye 

beş yıl ara verdiği dönemde hiçbir filmin üretilmemiş olması, ilk dönem Türk 

sinemasının içinde bulunduğu yetersiz koşulları göstermektedir.  

 

II.2.2. 1939 - 1950 (Geçiş) Dönemi 

 

1939 – 1950 'tiyatrocular'dan, 'sinemacı'lar dönemine geçiş olarak 

görülmektedir. Bu dönem 'Geçiş Dönemi' olarak adlandırılmıştır. Bu dönemde 

tiyatrocuların sinema üzerindeki tekeli yine tiyatro geleneğinden gelen yönetmenler ve 

film ekipleriyle kırılmaya başlamıştır. Film çekiminde ses maliyetlerinin azalması film 

                                                           
390

 Yıldız, Engin, Gecekondu Sineması, İstanbul, Hayalet Kitabevi, 2008, s. 85. 
391

 Arslan, savaş, Melodram, İstanbul, Epokhe Yayınları, 2005, s. 12. 
392

 Öngören, Mahmut, Tali, Sinemada Kadın ve Cinsellik Sömürüsü, Ankara, Dayanışma Yayınları, 

1982, ss.  64-74. 
393

 Yağız, Nebat, Türk Sinemasında Karakterler ve Tipler - Türk Sinemasının Türk Toplumuna 

Bakışı: 1950 - 1975 Dönemi, İstanbul, İşaret Yayınları,  2009, s. 61. 
394

 Oskay, Ünsal, Sinemanın Yüzüncü Yılında Türk Sinemasında Entelektüellik Tartışması, Ankara, 

Türk Sineması Üzerine Düşünceler, haz.: Süleyman Murat Dinçer, Doruk Yayınları, 1996, s. 98. 



 

 

104 

çekimini kolaylaştırmıştır. Bu sayede yeni yönetmenler ortaya çıkmıştır
395

. Taş Parçası 

(Faruk Kenç-1939) filmi bu dönemi başlatmıştır
396

.  

 

Bu dönemde yeni yönetmenlerin çıkmasına rağmen, Türk sineması önemli bir 

gelişme yaşamamıştır. İlk kez bazı filmlerde yeni mekân arayışları görülmeye başlansa 

da, sinema bu dönemde de tiyatronun etkisi altındadır. Bu dönemde sinemanın 

gelişmesini engelleyen bazı farklı gerekçelerden de bahsedilebilir. 

 

Seslendirme ile ortaya çıkan bazı sorunlar bu engellerden biridir.  Seslendirme 

filmlerin ses unsurlarının tekdüzeleşmesine yol açmıştır. “Filmler çoğunlukla özensiz 

dublajcıların ve ses teknisyenlerinin kurbanı olmuştur”
397

. Ayrıca bu filmlerde aşırı 

müzik kullanımı, sinemasal mekân kullanımını olumsuz etkilemiştir
398

. Sinemanın 

gelişmesinde bu dönemde ortaya çıkan bir diğer engel de; 1939 yılında yürürlüğe giren 

sansür kanunudur
399

. Sansür bu tarihten sonra uzun yıllar etkili olmuş
400

 ve değişmeden, 

hatta etkisini arttırarak sürmüştür
401

. Bir anlamda bu dönem filmleri sansür kurulu ve 

ticari kazanç hedefindeki yapımcıların ortak eseri olarak üretilmiştir.  
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Sinemanın gelişmesinde diğer olumsuz bir etki de II. Dünya savaşı yıllarında 

Türkiye'ye girmeye başlayan Mısır filmleridir. Bu filmler kısa sürede Türkiye’de 

sinema salonlarını etkisi altına almıştır
402

. Mısır’da Vedat Örfi Bengü isimli bir Türk 

tiyatrocunun yapım şirketi kurarak on dört film çekmesi ile temelini attığı
403

 Mısır 

sineması teknik altyapı bakımından Türk sinemasından daha iyi durumdadır
404

. Ayrıca 

Mısır sineması Türk sinemasından daha güçlü bir ekonomik sisteme dayanmaktadır. 

Ancak Mısır sinemasının bu özelliklerine rağmen,
405

 modern sinema dilinden yoksun ve 

melodram türündeki filmleri, melodram türünü Türk sinemasında yaygınlaştırmış, 

ayrıca sinemasal anlatım dilinin gelişmesine katkıda bulunmamıştır.   

 

 Türk sinemasında bu gerekçelerin etkisiyle ‘geçiş dönemi’nde sinema dilinin 

geliştiği söylenememektedir. Geçiş Dönemi yönetmenleri, Muhsin Ertuğrul sineması 

tiyatral anlatımının dışına çıkacak imkânlar ve özgüvenden yoksundur
406

. Sinemanın 

henüz ülke çapına yayılamaması ve büyük şehirler dışında sinema salonlarının az 

olması da bir diğer engeldir
407

. Yeni yönetmenlerin, yeni arayışların ortaya çıkması, 

sinemaya ilginin artması, sinemasal mekânın tiyatral tekdüzelikten ilk kez kurtulmaya 

çalışması gibi farklılıklar, ‘geçiş dönemi’ni önemli kılmaktadır. Türk sinemasının, 

Türkiye'nin içinden geçtiği siyasi süreçlere paralel ilerlediği görüşünü kanıtlar bir 

benzerlikle 'tiyatrocular dönemi', çok partili hayata geçildiği yıllarda, sinemada farklı 

denemelerin, sinema dili kurma çabalarının olduğu iyi örneklerin görülmesiyle sona 

ermiştir. 
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 “Savaştan önce hem Avrupa hem Amerika filmleri aynı ölçüde Türkiye'ye gelirdi. Sonradan savaş 
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Türk Sineması 1. Cilt, Ankara, Kitle Yayınları, 1994, s. 34).  
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 Scognamillo Giovanni, Dünya Sinema Sanayii, İstanbul, Timaş Yayınları, 1997, s. 148. 
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 Coşkun, Esin, Türk Sinemasında Akım Araştırması, Ankara, Phoenix Yayınları, 2009, s. 25. 
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 Scognamillo Giovanni, Dünya Sinema Sanayii, İstanbul, Timaş Yayınları, 1997, s. 147. 
406

 Özön, Nijat,1895 – 1966 Türk Sineması Kronolojisi, Ankara, Bilgi Yayınları, 1968, s. 18. 
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 Kayalı, Kurtuluş, Yönetmenler Çerçevesinde Türk Sineması Üzerine Bir Yorum Denemesi, 

Ankara, Deniz Kitabevi, 2006, ss. 24-25. 
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II.2.3. 1950 – 1960 (Sinemacılar) Dönemi 

 

1946 sonrası Türkiye’de siyasal ve ekonomik yapıda önemli değişiklikler 

yaşanmıştır. Devletçi ekonomik yapı yerini dış dünyaya açık serbest ekonomiye 

bırakırken, siyasal hayatta çok partili dönem başlamıştır.   

 

 Sinemada da önemli değişimler görülmektedir. Sinemanın sadece bir zanaat 

değil, aynı zamanda bir sanat olduğu Türkiye'de ilk kez 1950'lerin ortasından itibaren 

anlaşılmıştır
408

. İlk kez bir mesaj verme, anlam üretme amacındaki yeni filmler 

yapılmaya başlanmıştır”
409

. Film üretimi,
410

 seyirci, sinema salonu sayılarında artış 

gerçekleşmiş, Türk sineması kendine özgü bir endüstriye dönüşmeye başlamıştır.
411

 

Ayrıca karayolu ve elektriğin yaygınlaşması sayesinde sinema, kentlerden, kasaba ve 

köylere kadar tüm Anadolu'ya ulaşmıştır. Sinemaya halk yoğun ilgi göstermiştir. Bu 

durumun sonucu olarak da Anadolu halkının beklentileri sinema üretimine yön 

vermiştir
412

. Filmler, halkın görmek istediği yıldız oyunculara göre üretilmiştir. Daha 

önce halkın ilgisini çekmiş filmlerin benzer tekrarları çekilmiştir.  

 

 Türkiye’de görülmeye başlayan bazı siyasal, toplumsal gelişmeler sinemayı 

etkilemiştir. Bu dönemde etkisi artan dışa bağımlı modernleşme sürecinin üretiği 

sorunlar sinemaya yansımıştır. 1950'lerde sinemanın halkın sorunlarına eğilmesini, yeni 

                                                           
408

 Refiğ, Halit, “Türk Sinemasının Yükseliş ve Çöküşü Üzerine Bazı Düşünceler”, Ankara, Türk 

Sineması Üzerine Düşünceler, Doruk Yayınları, haz.: Süleyman Murat Dinçer, 1996, s. 181. 
409

 Dorsay, Atilla, “Türk Sineması 1995: Yarı Karamsar, Yarı İyimser Bir Bakış Denemesi”, Ankara, 

Türk Sineması Üzerine Düşünceler, Doruk Yayınları, haz.: Süleyman Murat Dinçer, 1996, s. 213. 
410

 “Film üretiminin hızlı yükselmesinde 1948 yılında Türk sinemasını geliştirmek Türk filmleri lehine 

%75 vergi indirimi etkilidir. Film üretimini artıran bu kanun değişikliğinin, Türk sinemasına sonraki 

yıllarda olumsuz etkilerde bulunduğu da düşünülmektedir. Değişiklik film yapımında ticari kazanç temel 

belirleyici etken haline gelmiştir” (Özön, Nijat, "Karagözden - Sinemaya Türk Sineması ve Sorunlar 1. 

Cilt", Ankara, Kitle Yayınları, 1995, s. 292). 
411

 “Sistemin işleyişi kendiliğinden bono ve amortisman uygulamasını oluşturmuştur. Türk sinemasının 

yine kendine özgü olan bu sisteminde yönetmen bonoya bağlı olduğu için o tarz filmleri yapmak zorunda 

kalmıştır. Çünkü garantisi halktır. Farklı bir film yaptığında halkın bunu izlememe olasılığı vardır. Filmi 

iş yapmayan yapımcı, o yönetmene bir daha iş vermemektedir. Bono sistemi ile yapımcı filmin çok az bir 

bölümünü peşin bir para ile gerçekleştirmekte, geri kalanını bonolarla ödemektedir” (Yağız, Nebat, Türk 

Sinemasında Karakterler ve Tipler - Türk Sinemasının Türk Toplumuna Bakışı: 1950 - 1975 

Dönemi, İstanbul, İşaret Yayınları,  2009, s. 47). 

Kaplan, Yusuf, "Türk Sineması", Novel-Smith, Geoffrey, Dünya Sinema Tarihi, İstanbul, Kabalcı 

Yayınları, 2003, s. 741. 
412

 Mutlu, İlker, "Bir Kötü Adam ve Parçalanan Koltuklar", Ankara, Sekans, Tan Kitabevi, 2009, s. 58 
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yönetmenlerin yeni anlatım dili arayışlarının oluşmasını sağlayan toplumsal nedenler 

Oskay'a göre; “okur-yazarlığın artması, radyonun kitle iletişimine etkisi, kentsel nüfus 

artışı, montajcılığın ağır bastığı sınaîleşmenin görünür değişimlere neden olması, 

seçimle iktidara gelen siyasal yapının oluşması, halkın siyasete katkısıyla merkezi 

bürokratik iktidara karşı, yerel iktidarların görünürleşmesidir”
413

. Türk sinemasında 

halkın gerçek sorunları ile ilgilenmeye başlayan gerçekçi anlatım denemeleri bu 

etkilerle ilk kez bu dönemde görülmüştür.  

 

1950-1960 yıllarının 'sinemacılar dönemi’ olarak adlandırılmasının nedeni; -

şüpheyle bakanlar olsa da-
414

 sinema dilini kullanmaya çalışan, genç yeni yönetmenlerin 

ortaya çıkmasıdır. İlk olarak; Lütfi Ömer Akad'ın bu dönemi başlattığına inanılan 

Kanun Namına (1952) filmi,
415

 halkın günlük yaşantısını belgeleme çabası, 

mekânlarının büyük oranda günlük yaşantının geçtiği sokaklar olarak seçilmesi, kamera 

kullanımındaki farklılık, kurgu ile anlatımın devinim kazanması gibi unsurlarla ilk kez 

sinema dilini kullanması yönleriyle farklılaşmaktadır
416

. Film, Türk sinemasının o 

yıllarda klasik dönemini yaşayan Batı sineması seviyesine ulaşması için olumlu bir 

adımdır
417

.  Filminde sinemasal mekânı geliştirme çabaları için Lüftü Ömer Akad 

şunları söylemektedir: 

“Bir takım çekimleri art arda dizerek daha önce söylenmemiş, var olmayan 

bir düşünceyi yapabilmek (...) Rus yönetmen Kuleşov'un ünlü kurgu kuramına 

ilgi duydum. Bu ilk vardığım gerçekti, sonraları kurcalayarak daha başka 

sonuçlara varıyordum. Açık anlatım yerine, ima etmek; yani seyirciye bir 

düşünceyi esinlendirmek, imgelerle, örtmelerle sinema dilini zenginleştirmek 

istiyordum. Otuz yıl önce Kuleşov, Aynzeştayn'ın, Griffith'in temellerini 

attıkları sinema kuramlarını inceledim. Vardığım kanı şuydu: Bugüne kadar 

sinema olarak yaptığımız; sahneleri birleştirmekti, oysa sinema daha farklı 

                                                           
413

 Oskay, Ünsal, "Sinemanın Yüzüncü Yılında Türk Sinemasında Entelektüellik Tartışması", Ankara, 

Türk Sineması Üzerine Düşünceler, haz.: Süleyman Murat Dinçer, Doruk Yayınları, 1996, s. 99. 
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 Kıraç, Rıza, Film İcabı - Türk Sinemasına İdeolojik Bir Bakış, Ankara, Öteki Kitabevi, 2008, ss.  

44-47. 
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Yayınları, 2003, s. 741). 

(Kayalı, Kurtuluş, Yönetmenler Çerçevesinde Türk Sineması Üzerine Bir Yorum Denemesi, Ankara, 

Deniz Kitabevi, 2006, s. 24). 
416

 Güçhan, Gülseren, Toplumsal Değişme ve Türk Sineması, Ankara, İmge Kitabevi, 1992, s. 79. 
417

 Ayça, Engin, "Türk Sineması Nereye Gidiyor ?", ...Ve Sinema, İstanbul, Hil Yayınları, 1987, s. 45. 
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bir şeydi.(...) Bu filmde, hareketli sahnelerin yanında birtakım simgeler 

kullanmayı, parmak uçlarıyla da olsa deniyordum”
418

.   
 

 Kanun Namına, (Lütfi Ömer Akad-1952) bu denemeleri ile Türk sinemasında 

uzun yıllardır alışılan tiyatrovari sinemaya son vermiştir. Türks sinemasının Batı 

sinemasına yakın bir anlatım diline ulaşma çabası ilk kez ortaya çıkmıştır. Yönetmenin, 

mekân arayışları konusunda söyledikleri önceki dönem filmleri ile bu filmin arasındaki 

farkları ortaya koymaktadır: 

“Evvela kamerayı sokağa çıkardım. Sokakta insan seviyesinde sahneler 

çektik. O güne kadar sokak sahnesi olduğunda bir evin birinci katında 

pencereden hazırlanmış gizli mizansenle çekilirdi. Kamera saklanırdı. Ben 

kamerayı aldım, sokaktaki insanın gözüne soktum. İstanbul'un günlük 

yaşayışına girdik. Kapalıçarşı'da, köprü üstünde çekimler yaptık. Dinamik 

kurgu gerçekleştirdik”
419

. 

  
 Böylece sinemasal mekân yapay dekorlardan kurtularak, gerçek mekânlara; 

sokaklara, caddelere evlere taşınmıştır. Polisin elinden kaçmaya çalışan bir katil 

Beyazıt'tan köprüye giderken kamyonlara atlar, tramvaylara, mavnalara sığınır. 

Sokaklarda koşar, insanlara çarpar, tezgâhları devirir. Mekânlar; 1951'in İstanbul'u ve 

çevresine korkusuzca bakan belgeleyici kamera çekimleri ile sinemaya aktarılır. Bu 

filmin mekânı olan İstanbul önceki yıllarda belirli kalıp görünümleri ile oluşturulan 

İstanbul’dan farklı olduğu görülmektedir. Gerçekçi mekânlar kadar, film karakterlerinin 

gerçekçi görünümleri, mekân ve karakter arasında bağ kurabilmesi, sinemasal mekânın 

oluşumunda gösterilen özen gibi nitelikleri, bu filmin Türk sinemasında yeni bir dönemi 

başlatmasını sağlamıştır. İstanbul’un, gelenek-modern arasındaki mekânsal çelişkileri, 

çeşitlilikleri ve sınıfsal/kültürel farklılıkları sinemasal mekâna ilk kez aktarılmıştır
420

. 

Böylece Türk sinemasında mekânın önemi ilk kez kavranmaya başlamıştır.  
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 Akad, Lütfi, Işıkla Karanlık Arasında, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2004, s. 167. 
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 Onaran, Âlim, Şerif, Lütfi Ömer Akad'ın Sineması, İzmir, Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
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 “Lütfi Ömer Akad, ‘Kanun Namına’da belirgin bir şekilde kimi zaman paralel kurgu yardımıyla, kimi 
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objelerin birarada olduğu göze çarpar. Evde batılı gibi masa, sandalye, koltuk takımları kullanılır. Duvara 

portre asılırken, diğer yanda ölmüş bir aile büyüğü olduğu anlaşılan portredeki kişinin başında fesiyle 

Osmanlılığı vurgulanmakta, bir köşedeki sedir ve bunun üzerinde duran ud, kahve, cezve takımları 

geleneksel süslemeli sehpalar görülmektedir. Bunların varlığı, farklı zamanlardaki birden fazla çekimle 

yönetmen tarafından vurgulanır. Bu tablo, fonda beliren sabah ezanıyla ve ardından gelen çekimde 

oturdukları eski İstanbul mahallesinin huzurlu görüntüsü ile tamamlanır. Aynı saatlerde öteki İstanbul’da 



 

 

109 

 Lütfi Ömer Akad’ın yanısıra, Atıf Yılmaz, Metin Erksan, Halit Refiğ gibi genç 

yönetmenler bu dönemde ilk eserlerini ardarda oluşturmuştur. Bu filmler, gerçek 

mekânlara inme, sosyal sorunları ele alma, yeni mekân arayışlarında bulunma, 

sinemasal bir anlatım dili ile anlamı oluşturmaya çalışmaları gibi nitelikleri bakımından 

farklıdır.  

 

Türk sinemasında bu arayışlar ile birlikte yeni anlatımlara ulaşmak için yeni 

konular keşfedilmeye başlanmıştır. Türk edebiyatı ve özellikle Türk romanı bu 

arayışların kaynağını oluşturmaktadır. Türk romanının o dönemde içinde bulunduğu 

gerçekçi bakış, sinemaya da yansımıştır. Böylece romanların tasvir ettiği gerçek mekân 

arayışları için Türk sineması göç ile kentlerde oluşmaya başlayan sınıfsal farklılıkların 

ortaya çıktığı kent mekânlarını ve zor koşullar altında yaşamını sürdüren taşra 

mekânlarını keşfetmiştir. Bu dönemde Türk edebiyatında olduğu gibi Türk sinemasında 

da sosyal hayatın yoksulluk gibi temel sorunları, romanların en çok işlenen 

konularından biridir. Yaşam şartları, sınıfsal ayrışma gibi konular mekânlar üzerinden 

gerçekçi biçimde aktarılmaya çalışılmıştır.  

“Türk edebiyatının en temel konularından olan yoksulluğun en önemli 

göstergesi semtler, mahalleler ve konutlardır. Yoksulluğun görsel anlatımı 

daha sonraları sağlık sorunlarına, eşyalara, giysilere ve tüketim maddelerine 

de yansır. Ancak henüz büyük çaplı meta üretiminin gelişmediği bir dönemde, 

dış mekânlara vurgu daha belirgindir”
421

. 

 

Edebiyatın sinemaya etkisi ile Türk sinemasında, ‘köy filmleri’ gibi yeni türler 

ve yeni mekân arayışları görülmüştür. Atıf Yılmaz, Metin Erksan gibi yönetmenler, 

toplumcu-gerçekçi bir anlayışla, romanların mekânsal tasvirinden aldıkları ilham ile 

Türk köylüsünün yaşamına değinen filmler çekmiştir. 

                                                                                                                                                                          

Ayazapaşa’daki bir apartman dairesinde etrafa saçılmış objeler arasında kanepede, yerde, orada burada 
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kalabalığı, ayılamamış olsalar da yaka-paça kaldırarak dışarı atar. Böylece evdeki manzaranın içkili bir 

sefahat gecesinin sabahı olduğu açıklığa kavuşur” (İnceoğlu, Çağrı, “Modernleşme ve Türk Sineması: 

1914 - 1952”, Türk ve Dünya Sineması Üzerine Sentezler, ed.: Serpil Kırel, İstanbul, Parşömen 

Yayıncılık, 2011, s. 46. 
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 Türkeş, A., Ömer, "Romanın Zenginleşen Dünyası", İstanbul, Toplum ve Bilim, Birikim Yayınları, 

Sayı 89, 2001/Yaz, s. 134.  
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Mekân arayışlarını etkileyen bir diğer faktör; Hollywood filmlerindeki artıştır. 

Bu dönem Türk sinemasında birçok Hollywood filminin yerli uyarlamaları çekilmiştir. 

Bu filmlerin Hollywood etkisi altında oldukları filmlerin mekânı kullanmaları ve mekân 

içindeki diğer unsurların kullanımı ile kendini göstermektedir. 

“1950'lerden itibaren filmlerin İstanbullu başkahramanları Batı Sinemasının 

perdelerinden çıkmış gibidir. Örneğin Ayhan Işık; Clark Gable gibidir. 

İstanbullu burjuva karakterler Batılı bir yüze, giyim, yeme, içme, dans etme, 

oturma şekline göre biçimlendirilmiştir”
422

.  

  

 Bu dönem sinemasında, mekân kullanımı bakımından farklılaşan bir diğer tür; 

tarihi ve milli içeriğe sahip filmlerdir. 1950'lerin başında Türkiye'nin ‘Kore Savaşı'na 

asker göndermesi milliyetçi duyguları arttırmıştır. Halkın ilgisi sonucu milli duygulara 

hitap eden birçok film üretilmiştir. Bu filmler tarihi ve milli içeriğe sahip konuları 

nedeniyle, mekânı dönemsel anlatıma uygun biçimde kullanmaya çalışmıştır. Ancak 

teknik ve maddi imkânsızlık ve özensizlik gerekçeleri ile mekânlar, konu edilen tarihi 

dönemi gerçekçi yansıtma bakımından oldukça yetersizdir. 

 

 Bu dönemde sinemasal mekân kullanım farklılığı bakımından bir başka yeni tür 

ise 'fantastik filmler'dir. 1949 yılında korku unsurları içeren esrarengiz ve loş bir 

konakta geçen Aydın Arakon'un Çığlık filmi, alışılmış Türk filmlerinin dışında 

mekânsal özellikler taşıyan bilimkurgu filmlerinin ilkidir. Filmde konağın iç mekân 

düzenlemeleri, karanlık gece atmosferinin korku unsurlarına hizmet etmesi, sinemasal 

mekânın sunumu bakımından yeniliklere sahiptir. Ayrıca; 1953 yılında Baha 

Gelenbevi'nin yönettiği cadılı, dev örümcekli, güzel prensesli, yakışıklı, gözü pek 

kahramana sahip Balıkçı Güzeli - Binikinci Gece, Türk sinemasında fantastik filmlerin 

öncüsü sayılabilir
423

.  

 

Sinemasal mekân konusundaki bu gelişmelerin yanısıra, geçmişten gelen 

melodram alışkanlıklarının da bir yandan sürdürüldüğü görülmektedir. Ticari kazanç 
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 Yıldız, Engin, Gecekondu Sineması, İstanbul, Hayalet Kitabevi, 2008, s. 86. 
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peşindeki yapımcıların etkisiyle
424

 melodram filmlerin bu dönemde belirgin biçimde 

arttığı görülmektedir
425

. Mekânsal sunumda gerçekçiliğin çok önemli olmadığı, 

dramatik yapının basit anlaşılır, düz bir çizgide ilerleyen, olayların kesin neden-sonuç 

ilişkilerine dayandığı, kolay tüketilebilen melodram filmlerinde anlam karşıtlıklar 

üzerinden var olmaktadır
426

. Filmlerde sinemasal mekân kullanımları da bu karşıtlıklar 

ile biçimlenmektedir
427

. Filmlerde aşk, nefret, kıskançlık gibi duygular ve çatışmalar tek 

gerçekliğe indirgenerek yüzeysel ele alınmıştır
428

. Ticari filmlerin bu özellikleri 

seyirciye kolay hitap edebilmesini ve böylece daha fazla kâr elde edilebilmesini 

sağlamaktadır.  

 

 Ticari filmlerin mekânı ağırlıklı olarak İstanbul'dur. Anadolu seyircisinin 

İstanbul'u görme özlemi ve Yeşilçam sinemasının İstanbul merkezli olması bu tercihte 

etkendir. Türk sinemasının İstanbul'a bu bağımlılığı uzun yıllar sürmüştür: 

“1950'lerden, 1960'ların ortalarına kadarki dönem boyunca, klasik Yeşilçam 

Sinemasının başat türleri olan Melodram ve romantik komedi filmlerinde 

İstanbul, görsel ve tematik anlamda filmin kurucu öğesini, hikâyeye anlam 

kazandıran mekânsal/toplumsal bağlamı oluşturur. İstanbul fazlasıyla 

evcilleşmiş, aşinalaşmış ve bir tür iç mekâna dönüşmüştür. Yeşilçam 

Sinemasının altın çağı sayılan 1950'li ve 1960'lı yıllar döneminden, film 

endüstrisinde büyük bir krizin yaşandığı 1980'ler döneminin sonlarına kadar, 

Türk sinema tarihi içinde İstanbul, daima merkezi ve ayrıcalıklı bir konuma 

sahip olmuştur. Kente bakış açısı, kenti algılama biçimleri zaman içinde 
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dönüşse de, İstanbul, filmlerde daima bir referans noktası, anlam oluşturucu 

bir mekân öğesi olarak varlığını sürdürmüştür”
429

. 

 

Türk sinemasında, sinemasal mekânın en önemli belirleyicisi olan İstanbul’da 

1950-1960'lı yıllarda mekânsal dönüşümler yaşanmaya başlanmıştır. Kentlerin 

metropolleşmesi, kırsalın kente taşınması Türkiye’de ilk kez 1950’lerden itibaren 

görülmektedir
430

. Bu dönemde taşradan gelen göçlerle kent mekânları değişmeye 

başlamıştır. Taşradan kente gelenler, yeni oluşmaya başlayan 'işçi sınıfı'nın kitlelerine 

dönüşmüştür. Bu dönemde İstanbul, bir anlamda David Harvey'in; 'eşitsiz coğrafi 

gelişme' dediği mekânsal değişimin,
431

 kapitalist süreçlerin meydana getirdiği aynı 

coğrafi mekân içindeki kültürel farklılaşmaya örnektir.  

 

 Gerçek mekânlardaki bu dönüşümler sinemasal mekâna da yansımıştır. Kent 

dokusunu bozmaya başlayan 'gecekondu' yapılaşmaları kente hâkim olan mekânsal 

görünümlere dönüşmeye başlamıştır. Böylece kent içinde taşranın mekânsal 

karakteristiklerine sahip, aynı sınıftan insanların birarada kolektif bir dayanışma içinde 

yaşadıkları mahalle mekânları sinemaya da yansımıştır. Bu mekânlar, İstanbul içinde 

taşrayı ve genel olarak İstanbul dışı Anadolu’yu temsil etmektedir.  

“Mahallenin, yardımlaşmanın, cemaat kültürünün övüldüğü bu filmlerde, 

İstanbul ile Anadolu arasında belirli bir zıtlık kurulur. İstanbul, ışığı ve 

albenisi ile bir cazibe merkezi iken, içine girildiğinde içinde yaşayanları bir 

yok oluşa sürüklemektedir. Ancak buna rağmen Anadolu’nun rüyalarını 

süslemektedir”
432

. 

 

 

İstanbul içindeki mekânsal farklılaşma ile sinemasal mekân kullanımında anlam 

karşıtlıklar üzerinden oluşturulmuştur. Böylece aynı kent içinde zengin ve fakir semtler 

oluşmaktadır. Filmlerde bu karşıt anlamlar üzerinden mekânları kalıplaştırmaktadır. 

Mekânlar bu sınıfsal anlamlarının dışında asıl mekân olan İstanbul’un bazı temsili 
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alanlarına odaklanarak İstanbul’u bir tekdüze bir dekora çevirmektedir. İstanbul'un 

sadece belirli mekânları filmlerin sinemasal mekânında etkili olmaya başlamıştır. Bu 

mekânlar, Haydarpaşa garı, camiler, Eminönü, Sultanahmet gibi tarihi mekânların 

yanısıra İstanbul Boğazı, Haliç gibi temsili doğal alanlardır.  

 

Bu dönem filmlerinin iç mekânları da benzer özelliklere sahiptir. Sahnelerde 

aynı ya da benzer mekânlar, dekorlar kullanmaktadır
433

. Türk sinemasında bu örneklerle 

görüldüğü gibi, benzer mekânsal kesitler benzer anlamları üretmektedir434. Mekânsal 

tekrar ile anlamın oluşumunda, melodram sinemasının aynı göstergelerin tekrarı ile 

anlamı kalıplaştırarak oluşturması özelliği yatmaktadır. Ancak, gerçek mekânlar da 

benzer şekilde, kendi anlamını kalıplaştırma özelliğine sahiptir. Connerton’un 

deyimiyle; ‘mekânın kodlama gücü’ onu kültürel belleğin bir taşıyıcısı yapar. Yaşanılan 

mekânlar, belirli anlamlandırmalar üzerinden kalıplaştırılır
435

. Farklı filmlerde aynı 

mekânlar, aynı anlamlara bürünmüştür. Örneğin; Haydarpaşa Gar’ı İstanbul'un, 

dolayısıyla yeni bir yaşamın başladığı yerdir. Bu mekânla başlayan çok sayıda film 

bulunmaktadır. Böylece temsili bir mekân ile filmin öyküsü, ilk sahnede izleyiciye 

sunulmuştur436. Melodramın kalıp mekânları dışında, filmlerde mekânsal anlatımı 

geliştirme çabasından da söz edilebilmektedir. Varoş mahalleleri, zengin semtler, 

apartman, taşra ve kent arasındaki zıtlık, iç mekân düzenlemelerinde sınıfsal 
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farklılıkların gösterilmesi, Türk sinemasının 1950'li yılların başından itibaren mekân 

kullanımındaki gerçeklik arayışlarını göstermektedir. 

 

II.2.4.  1960 – 1975 Dönemi 

  

Türkiye'de 1950'lerden itibaren sanayileşme ile birlikte yaşanan mekânsal 

dönüşümler; kentleşme ve iç göç sorunlarının ortaya çıkması, taşra - kent dengesinin 

bozulması, gecekondulaşma, sınıfsal farklılıkların görünür hale gelmesi, 1960 askeri 

darbesinin oluşturduğu siyaset dışı ortam gibi birçok neden, Türk sinemasına 1960'ların 

başında konu çeşitliliği ve yeni anlatım imkânları sunmaktadır.  

 

Ekonomik sistemdeki değişimlerle kent ve taşra mekânlarının yapısal özellikleri 

değişmeye başlamış ve bu değişim mekânların sosyal yapısını da etkilemiştir. Tarım 

alanlarının daralması, makineleşme, kırda insan gücüne olan ihtiyacın azalması, kentin 

eğitim, sağlık, ulaşım sosyal ve kültürel imkânlarının çekiciliği gibi etkenler, kırdan 

kente yoğun bir göç yaşanmasına neden olmuştur. 

 

Mekânsal değişime benzer şekilde, sinemada da aynı yıllarda başlayan 

hareketlilik 1960’larda yoğunlaşmıştır. “1950'li yıllar Türkiye'de sinema dilinin 

öğrenilip, konuşmaya çalışıldığı 1960'lar ise bu dili kullanarak bir üslup oluşturulduğu 

dönemdir”
437

. Bu dönemin başlarında yönetmenler ticari sinemaya karşı çıkmaya 

çalışarak, bireysel filmler yapabilme çabalarını arttırmışlardır
438

. Kimi görüşlere göre; 

dönemin ilk beş yılında toplumsal değişimler sinemaya yansımıştır
439

. Bu beş yıllık 

süreç toplumsal yenilenme sürecidir. Bu dönemin yeni sinema dili de, değişimleri 

yansıtan akıcı, rahat anlatıma sahiptir
440

. Böylece Türk sinemasında olumlu örnek 

olarak gösterilebilen çeşitli filmler bu dönemde ardı ardına çekilmiştir. 
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İlk yıllarda üslup geliştirme çabalarına rağmen, yönetmenler sonraki yıllarda 

genellikle sektörel yapının şartları dışına çıkamamışlardır. “Yeşilçam kendi sinema 

kurallarını oluşturarak var olmuş ve yönetmenler buna bağlı kalmıştır”
441

. Kendi 

üslubunu oluşturmaya çalışan yönetmenlerden Metin Erksan'ın, Türk sinemasında 

yapımcıya karşı yönetmeni özgürleştirecek maddi imkânların olmamasından şikâyet 

etmesi
442

 özgün filmlerini yapımcısız, kendi imkânlarıyla yapmış olması (Sevmek 

Zamanı-1965, Kuyu-1968) bu duruma örnek olarak gösterilebilmektedir.  

 

Sinemada anlatımın asıl belirleyicisinin yönetmen olması gerekirken,
443

 

Yeşilçam sinemasında yönetmen belirleyici olamamıştır.
444

 Yönetmene karşı, sinemasal 

mekânın temel belirleyicisi yapımcıdır. Yapımcının daha fazla kazanç odaklı sinema 

düşüncesi ile oluşturduğu tercihlerine dayanan bu ticari yapı,
445

 yetersiz altyapıya 

rağmen, fazla filmin çekilmesi, asıl ölçütün kar etme amacı olması gibi nedenlerle 

sinemasal mekân kullanımını olumsuz etkilemiştir
446

. Çok sayıda film çekilmesi, 

geleneksel sanat üretiminde görülen, kalıp anlatım üzerine çeşitleme yapma 

alışkanlıklarının sinemaya uygulanmasına neden olmuştur. Böylece benzer mekân, 

dekor, kostüm, karakterlerdeki filmler ardarda çekilmiştir. Geleneksel sanatların bir 

özelliği olan, benzer kalıpların sürekli tekrarı 'tenevvü',
447

 birbirlerinin tekrarına 

dayanan melodram filmlerde, özellikle 1960'lı yıllarda yoğun olarak görülmüştür. 
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Memduh Ün’ün, belirttiği gibi,
448

 mekânsal unsurlar biribirine benzer kalıplarla 

oluşturulmuştur.  

 

Üretimdeki bu zorunluluk geleneksel sanat üretiminin bir diğer özelliği olan 

kolektif yapının oluşmasına neden olmuştur. Böylece yönetmen, yapımcının kâr etme 

hedeflerini gerçekleştirmekle yükümlü bir görevliye, kolektif yapının bir parçasına 

dönüşmüştür.  

 

Bu ticari yapı, Osmanlı’nın Lonca sistemini andırmaktadır. Feodal niteliklere 

sahip bu kolektif yapıda, kameramandan yönetmene kadar filmin tüm çalışanları usta-

çırak ilişkisinde yetişmektedir. Lonca hiyerarşisi filmlerde kişisel üslup yerine anonim 

anlatının oluşmasına neden olmuştur. Yönetmenler de ticari baskıya boyun eğmek 

zorunda kalmıştır
449

. Ticari yapılanmanın zamanla sinemayı yapımcının tekeli altına 

alması ile Türk sineması benzer filmlerin sinema salonlarına hâkim olduğu bir döngü 

içine girmiştir.  

 

Geleneksel sanat alışkanlıklarının sinemaya yansımasında, kalıpların tekrarı, 

kolektifliğin dışında bir başka benzerlik de anlatının gelişimidir. Senarist Bülent Oran, 

masalsı anlatımın geleneksel alışkanlıklardan kaynaklandığını düşünmektedir
450

. 

Yönetmen Duygu Sağıroğlu’na göre; Karagöz de, sinema da teknik olarak Türkiye 
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toplumuna dışarıdan gelmiştir. Ancak ikisi de halk tarafından benimsenmiştir. Türk 

sinemasının da Karagözvari bir anlatıma yönelmesinin ardında halkın bu beğenisi 

etkilidir. Bu nedenle teknik benzerlik, içeriğe de yansımıştır. Yeşilçam'ın başka 

sinemacıları da benzer düşüncededir: Muharrem Gürses, filmlerinde karagöz, ortaoyunu 

ve meddahın anlatı özelliklerine yer vermiştir. Memduh Ün ise; masalların, bolca 

izlediği tuluat tiyatrosunun kendi sinemasına yansıdığını söylemektedir
451

. Anlatının 

gerçeküstü görünümlere bürünmesi, rastlantıların ve imkânsız olayların anlatının 

ilerlemesini sağlaması gibi özellikler Türk sineması anlatısı ile geleneksel sanatların 

anlatıları arasındaki benzerliği göstermektedir.  

 

Bu konudaki bir diğer benzerlik de anlatının keskin karşıtlıklar üzerinden 

kurulmasıdır. Çoğu filmde çatışma, hem sınıfsal hem de kültürel farklılıkların 

vurgusuyla kurulmuştur. Kültürel farklılık gerçek mekânlar üzerinden görünür hale 

getirilmiştir. Birbirine karşıt mekânlar ya da bu mekânları imgeleyen kodlar, mekânları 

oluşturan dekorlar, sınıfsal/kültürel farklılığın anlamlarını yüklenmiş nesneler, karakter 

ve tiplemelerin inşasını sağlayan görünümler; saç, sakal, bıyık şekilleri, elbiseler, 

aksesuarlar, jest ve mimikler bu vurguyu sağlamaktadır. 

 

 Geleneksel sanatların biçimleniş, üretim ve anlatı özelliklerinin yanısıra Türk 

sinemasını etkileyen bir diğer unsur da geleneksel kültürden gelen bazı felsefi 

düşüncelerdir. Bu konuda en belirgin örnek tasavvuf ve Türk sineması arasındaki 

ilişkidir. Tasavvufun kodları, Türk sinemasında melodram anlatısının oluşmasına etkide 

bulunmuştur. Yeşilçam melodramı maddi aşktan, manevi aşka yönelen tasavvuf kodları 

ile benzerliğe sahiptir
452

. ‘Ölümsüz aşk' teması, ruhani boyutundan çıkarılıp gündelik 

yaşama, dünyevi olana uygulanmıştır. 'Gösteren' iki kişinin birbirine aşkı, 

kavuşamaması iken, ‘gösterilen’ aslında tasavvuf inancındaki Allah aşkıdır. Tasavvuf 

anlayışında aşk sonsuzdur, gerçek varlığa karşı hissedilmemektedir. ‘Sevgili’ de 

kavuşulması imkânsız bir konumdadır. Bu özelliği ile asıl âşık olunan aslında bir insan 
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değil, Allah’tır. Sevgiliye ulaşınca aslında onun gerçek aşk için bir araç olduğu anlaşılır. 

Aşk duygusu ölümsüzdür ve somut dünyanın mekânsal sınırlılıklarını aşmaktadır.  

 

Ahmet İnam’ın da belirttiği gibi; Doğu toplumlarında Sanayi Devrim’i öncesi 

sürece kadar, tasavvufun da etkisiyle soyut bir aşk kavramı, sevenden ve sevilenden 

bağımsız algılanmıştır. “Bu âlem Platon’un ‘idealar’ dünyasına benzer. Ulaşılması 

imkânsızdır. Ancak yaklaşılabilinir
453

”. Leyla ve Mecnun'da olduğu gibi; Fuzuli'nin 

anlatmaya çalıştığı ilahi aşka, 'fenafillah'a ulaşmanın yolu; bu dünyaya ait bir görünüm 

olan fani bir aşktan geçer. Bir anlamda Mecnun, -tasavvufi bir kodla; “Mevla'yı bulmak 

için Leyla'dan vazgeçmek eğilimindedir.” Seyircinin tüm bu bilgileri, kodları, zaten 

bildiği varsayılmıştır. Seyirci de bir anlamda kültürel genetiğe işlenmiş bu bilgiye 

önceden sahiptir. Böylece, benzer kültür içinde bu filmler, seyirci tarafından kolaylıkla 

anlaşılırak tüketilebilmektedir. Endüstrileşme sonrasında bile geçmiş alışkanlıklar 

içeriği etkiler. Tasavvufi kodlar uhrevilikten, dünyeviliğe dönüşmektedir. “Modern 

özne, kendisine üstünlük atfederek evrenle her türlü kutsal ilişkisini ayrıştırırken, onu 

kutsallıkla sarmalayan ‘aura’dan geriye yapay bir simulakr kalır”
454

. Melodram filmler 

de kutsallık ile yücelttiği aşk gibi kavramlar üzerinden yüzeyselleştirilmiş, gerçeklik 

bağlarından koparılmış anlatılar üretmiştir.  

 

 Böylece mekânı belirleyen en önemli unsurlardan biri olan, tasavvufi kodlara 

sahip ‘romantik aşk’ teması ataerkil sistemin gerektirdiği ailenin kurulmasını amaçlar. 

Yeşilçam ticari sinemasının mekânsal oluşumu geleneksel toplum yapısı ile kurduğu 

bağ bakımından Hollywood ile ideolojik benzerlik göstermektedir. “Hollywood 

anlatısının muhafazakâr içeriği, toplumsal cinsiyet rollerini benimsetme amacı taşır. 

Aile, kutsal kurumdur, tek eşli burjuva erkek egemenliği desteklenir”
455

. Türk sineması 

da mekânsal oluşumunda bu ataerkil bakışın etkisi altında kalmıştır. Bu doğrultuda Türk 

sinemasında mekân kullanımına yön veren asıl etkenlerden biri; ataerkil ailenin yaşadığı 
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‘ev’ ve onun çevresidir456. Sınıfsal/kültürel farkların vurgulanmasında, çatışmaların 

ortaya çıkmasında en önemli mekân sayılır. Aile etrafında, olayların gelişimine göre, 

her biri kendi anlamını kalıplaştırmış olan çeşitli mekânlar içinde filmin anlatısı ilerler. 

   

Filmlerin ataerkil yapı ve geleneksel mekân kullanımı ile ortaya çıkan diğer 

temel mekânı da mahalledir. Mahalle, kolektifliği, gelenekseli, aileyi ve ataerkilliği 

temsil etmektedir. Filmlerde mahalle imgesi, modernleşme tahakkümüne karşı direnişte 

olan sınıfların, gelenekseli bırakmamak için verdikleri mücadelenin mekânıdır.  

 

Kente göç ile birlikte mahalle mekânları gecekondular ile yeni görünümler 

kazanmıştır. Mahalle dayanışmasının sürdürüldüğü bu mekânlar, kentlilik-taşralılık ve 

geleneksellik-modernlik arasında yeni bir mekânsal ve kültürel form oluşturmuşlardır. 

“Gecekondular Türk modernleşme sürecinin başında, planlamanın Cumhuriyet için 

önemli olduğu yıllarda ortaya çıkmış ve bir anti-form olmuştur”
457

. Kent içinde karşıt 

görünümdeki mekânların ortaya çıkması ile sinemanın ilgisi bu mekânlara 

yönelmiştir458. Böylece karşıt mekânlar, birbirlerinin varlığı üzerinden anlamlarını 

oluşturmaktadır. 

 

 Gecekondu mekânları ile ortaya çıkan kültürel ve sınıfsal çatışma 

filmlerde en çok taşra/kent ikilemi ile ele alınmaktadır. Bu ikilem içinde Yeşilçam 

sinemasının genel bir tavrı olarak alt sınıf, taşra anlamları taşıyan mekânlar modern ve 

kentli anlamı taşıyan mekânlara karşı yüceltilmiştir. Çoğu film, anlatısını modern 

olmayanı yüceltme üzerine kurmuştur. Modern olanın küçümsendiği, yozlaşmakla bir 

tutulduğu, gelenekselin kutsandığı bu filmlerde anlam, mekânların kullanımı ile ortaya 
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çıkan kültürel kodlar üzerinden aktarılmıştır. Komşuluk, yardımlaşma, aile, mahalle 

yaşantısı gibi geleneksel özellikler, benzer mekânsal kültürel kodlarla kutsanan 

konuların başlıcalarıdır. 

 

Yeşilçam sinemasının tekdüzeliğine alternatif arayışındaki sinemacılar, ‘Ulusal 

Sinema’, ‘Milli Sinema’, ‘Halk Sineması’, ‘Devrimci Sinema’, ‘Yeşilçam Sineması’ 

gibi çeşitli kavramları tartışmıştır. Metin Erksan, Halit Refiğ, Lütfi Ömer Akad gibi bazı 

yönetmenler, Türk sinemasının, Türk kültür ve sanat birikiminden yararlanması 

gerektiğini düşünerek, sinemanın geleneksel sanatlardan yararlanması gerektiğini 

‘Ulusal Sinema’ düşüncesi ile savunmuşlardır. Ancak; bu düşüncenin Türk sinemasına 

yansımadığı düşünülmektedir
459

. Ulusal Sinema düşüncesi bu nedenle hem ‘Türk 

Sinematek Derneği' oluşumcuları460 hem de Yeşilçam sinemasını savunanlar 

tarafından
461

 eleştirilmiştir. Onlara göre farklı amaçlarla yapılan filmler ancak 

melodrama dönüşebilmiştir
462

. Türk sineması için ortaya konan bu düşüncelerin, 

sinemaya alternatif anlatım imkânları sağlamaktan uzak olduğu düşünülmüştür.  

 

 Ancak bu olumsuz düşüncelere rağmen, Türk sinemasında yeni mekân ve 

anlatım arayışlarında bulunan bazı filmler de mevcuttur. Metin Erksan’ın Sevmek 

Zamanı (1965) filmi, geleneksel sanatlara yön veren tasavvuf felsefesinin sinemaya 

aktarılmaya çalışıldığı bir denemedir. Atıf Yılmaz'ın Yedi Kocalı Hürmüz (1971) filmi 

de geleneksel sanatlardan yararlanmaya çalışmıştır: 

“Filmde yeni bir anlatım dili kurmak için, senaryo aksak bir ritimle yazılmış, 

iki boyutlu görüntünün sağlanması için, figürleri fondan ayıran ışıklandırma 

yerine, figürlerin fona yapışık görünmesi sağlanmıştır. Oyunculuk, müziğin 

ritmine göre düzenlenmiş ve insan gözüne yakın objektiflerle görsel anlatım 

desteklenmiştir”
463

.  
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Sinemaya alternatif arayışların bir diğer kaynağı da çağdaş Türk resmidir. 

Çağdaş Türk ressamları içinde Doğu kültürünü en çok konu edinen Osman Hamdi 

tabloları, Halit Refiğ filmlerinde mekânsal oluşumun baş unsurlarındandır. Harem'de 

Dört Kadın (1965) filminde olduğu gibi, tablolar filmlerin mekânsal oluşumunu 

belirlemiştir
464

. Bu benzerliğin dışında Halit Refiğ'in filmlerinde Osman Hamdi resim 

üslubunun izleri bulunmaktadır. Mimari kullanımının Refiğ filmlerinde çerçeve 

oluşturma arayışlarına ilham verdiği görülmektedir: Mekânlarda ön planda insan 

figürlerine yer veren Osman Hamdi tablolarında özellikle mimari, iç-dış mekân ilişkisi 

önemlidir. Hamdi ve Refiğ'in pencere kullanım biçimleri arasındaki benzerlik 

belirgindir. Pencereler ve kapılar ile film içerisinde yeni bir çerçeveleme oluşturularak, 

iç-dış ilişkisi kurulur ve derinlik oluşturulur. Kırık Hayatlar'da (Halit Refiğ-1965) 

kahramanın konutunda geçen sahnelerin çoğunda iç hacimleri eklemleyen, bir 

mekândan ötekine ilişki kuran pencere, kapı aralıkları ve eşikler, görüntülerde etkin 

olarak yer alır
465

. Gurbet Kuşları (Halit Refiğ-1964) filminde aile fertlerinin herbiri 

bulunduğu pencerelerden İstanbul'un farklı görünümlerini fon olarak görülür. Oyuncular 

ve pencere çerçevesi içindeki İstanbul görünümleri, karakter-mekân ilişkisi birer Osman 

Hamdi tablosu estetiğinde aktarılır. Osman Hamdi'nin farklı resimlerinde tekrar eden 

dini motifler ve Doğu kültürüne ait çeşitli nesneler; iç mekânda ahşap mobilyalar, 

Kur'an gibi dini semboller Refiğ filmlerinde de yer almıştır466:  Gelinlik Kız (Halit Refiğ 

- 1972) filminde yaşlı kadın Kur'an okumaktadır. Teyzem filminde; (Halit Refiğ-1986) 

Üftade karakteri intihar etmeden önce namaz kılar. Vurun Kahpeye filminde (Halit 

Refiğ-1973) ve Gurbet Kuşları filminde hediye edilen Kur’an ile anlam 

güçlendirilmiştir.  
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1971 yılında Sezer Tansuğ ve Tonguç Yaşar'ın birlikte yaptığı ve ulusal ve 

Uluslararası festivallerde önemli ödüller kazanan Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü? (1969) 

isimli kısa animasyon film, hat sanatı eserlerini, hareketli animasyona 

dönüştürmektedir. Tonguç Yaşar’ın ifadesiyle: “Hat sanatı sadece çizgi estetiğiyle 

sınırlı kalmayıp, sanatın çıktığı İslami gelenek de filmin öyküsüne yansıtılmaya 

çalışılmıştır”
467

. Bu filmin ardından ikilinin yapmaya çalıştığı Bahar Nasıl Tamam 

Oldu? filmi ise çeşitli imkânsızlıklar sonucu tamamlanamamıştır.  

 

Geleneksel sanatların ve kültürün sinemaya bilinçli bir arayış ile eklenmeye 

çalışılması, bireysel sinema arayışlarının, ticari sinemaya bir tepki olarak ortaya 

çıkmaya başladığını göstermektedir. 1970’lerin ortalarına doğru sinemanın ticari 

yönünün artması ve kazancın daha fazla önde tutulması sonucu, Türk sinemasında 

geleneksel ailenin tercih ettiği melodram filmlerinin yerini giderek, sadece cinsellik ve 

duygu sömürüsü olarak tanımlanabilecek filmlere bırakmaya başlamıştır. Ayrıca 

sinemada bu tür filmlerin baskınlığına karşı tepkinin de artmaya başladığı ve sonuç 

olarak bireysel sinema arayışlarının daha fazla ortaya çıktığı görülmektedir.  

 

II.2.5.  1975-1980 Dönemi 

 

 1970’lerin ikinci yarısından itibaren Yeşilçam’ın hem sinemasal kalite hem de 

film içeriği bakımından ‘yoz’laştığı görülmüştür. Bu dönemde genel seyirci kitlesi olan 

aile tarafından terk edilen sinema salonları, belirli bir erkek kitlesine hitap etmek 

amacıyla çekilen filmlerin hâkimiyetine girmiştir. Böylece ‘arabesk’ ve ‘seks’ türündeki 

filmler sinemaya hâkim olmaya başlamıştır. Herhangi bir sanat değer taşımayan bu 

filmler 1979 yılına kadar sinema salonlarını işgal etmiştir. “Anadolu ve İstanbul 

sinemaları yalnızca karate, sadizm, seks filmleri ile iş yapabilmektedir. 1979 yılına 

ulaşıldığında artık çekilen 195 filmden 131'i seks filmidir. Bu filmler eğitimsiz, çocuk-
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genç kitleyi ticari yönden sömürmektedir
468

. Böylece sinemasal anlatım ve mekân 

kullanımı önemsiz hale gelmiştir.  

 

Sinemanın bu filmlerle önemini kaybetmesinin Türkiye’de uzun yıllardır kent 

mekânları ile değişim gösteren sosyal yapı ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu 

düşünceye göre, kentlerin nüfus olarak büyümesine karşı, kültürel gelişim 

sağlanamamıştır. Sanatsal beğeni düşmüştür. Modernleşme çabalarının asıl hedefi olan. 

“Kentli alt sınıflardan kaynaklanan kültür değişimi, 1990'lara dek güçlenen popüler 

dilin oluşmasının asıl nedenidir”
469

. Bu kültürel değişimi ticari kazanca dönüştürmeyi 

amaçlayan yapımcılar ilkel içgüdülere hitap eden seks filmlerine yönelmiştir. Cinsel 

sömürünün yanısıra 'arabesk/şarkıcı filmleri'  yarı müzikal niteliğindeki yapısı ile 

seyircinin duygusal açıdan sömürüldüğü bir başka türdür. Bu filmler popüler şarkıların 

sözleri ya da şarkıcıların hayat hikâyelerine dayanmaktadır. Filmlerin hep aynı 

mekânlarda (gazino, orman, boğa manzarası, çöl, inşaat gibi) çekilmesi ve şarkı 

söyleyen başrol oyuncusunun yakın plan çekimlerinin ağırlıkta olması gibi örnekler, 

sinemasal anlatımın kalıplaştığını göstermektedir.    

 

 Şarkıcı filmlerinin yanısıra denenmeye başlayan farklı türler de bulunmaktadır: 

Tarihin bilimsel olarak değil duygulanım şeklinde anlatıldığı tarihi/popüler filmler bu 

türlerden biridir. Bu filmlerin dönem filmi niteliğinde olmalarına karşın, mekânlar 

genellikle anlatılan dönemleri yansıtacak içerikten yoksun ve özensizdir. Benzer şekilde 

gerçekleştirilen dini içerikli filmler de anlatımlarında derinlikten uzaktır. Fantastik 

filmler ise yerel kahramanlık öykülerinin, Batı tarzındaki fantastik sinema ile 

birleştirilmesinin sonucu olarak görülebilir. Sinemasal mekân ise imkânsızlıkların 

yanısıra özenden ve içerikle uyumdan yoksundur.  

 

Bu dönemde bir diğer yeni tür olarak; 'Türk kovboy filmleri' 1970 ile 1980 

yılları arasında yirmiiki film ile ortaya çıkmıştır. Bu filmler Amerikan kültürüne ait 

kodların, Türk sinemasına, yerel motiflerle bezenmiş bir içerik şeklinde aktarılması ile 
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oluşmaktadır. Western filmlerin mekânsal kodları; atlar, silahlar, posta arabaları, çorak 

Amerikan toprakları, bu filmlerde benzer bir atmosfer ile yerel mekânlarda 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Kralların Öfkesi (Murat Soydan-1970) isimli film; bu 

türdeki diğer filmlerin karakteristiklerini anlamak için önemli bir örnektir. Filmin 

dönemin popüler şarkıcısı; Cem Karaca tarafından seslendirilen şarkısının sözleri 

Anadolu halk kültürü ile ‘Western’ uyarlamasının, Doğu-Batı anlatıları arasındaki 

sentezin de bir özeti gibidir.
470

 Şarkının ritmi; -dönemin Anadolu-Rock müziğinin de bir 

özelliği olarak; hem Batı müziğini hem de Türk Halk Müziğini andıran formların 

birleştirildiğini göstermektedir. Müzik ve sözler kadar filmin, karakterleri oluşturan 

kıyafet, aksesuar, makyajlar, tavır ve konuşmalar, iç ve dış tüm mekânlar ve mekânsal 

oluşumu sağlayan unsurlar da Türk kovboy filmlerinin ticari kazanç amacıyla 

oluşturulmuş Doğu-Batı sentezinin izlerini barındırmaktadır. 

 

 Bu dönemde Yeşilçam’ın ticari yapısına bir tepki olarak çıkan bireysel 

yönetmenler sinemasal mekân kullanımı konusunda önemli filmler çekmiştir. Ticari 

yapıya karşı kendi filmlerini oluşturma çabasındaki yönetmenlerin 1950’lerden itibaren 

görülmesine rağmen bu yönetmenler, 10970’lerin ortalarına kadar ticari filmlere oranla 

çok az sayıda örnekler verebilmiştir. 1960’lardan itibaren ortaya atılan çeşitli sinema 

arayışlarının da sürdürülemediği görülmektedir. 1960’ların sonlarından itibaren ise 

bireysel anlatı çabasındaki yeni bir yönetmen grubundan söz edilebilmektedir. ‘Genç 

sinemacılar’ olarak ortaya çıkan bu grup ‘Hisar’ ve ‘Devrim’ isimli kısa film 

şenliklerinde filmlerini gösterme imkânı bulmuşlar ve özellikle kısa film ve belgeselleri 

ile hâkim siyasi ve sanat sistemlerine bir alternatif üretmeye çalışmıştır 
471

. Bu çabaların 

bir sonucu olarak, Yeşilçam’ın sadece cinsel ve duygusal sömürü filmlerine hâkim 

olduğu bu dönemde yeni yönetmenler ve sosyal/gerçekçi anlayışta oluşturdukları 

filmleri ortaya çıkmaya başlamıştır. 

                                                           
470

 Bu gördüğün dağlarda / Hep atlılar yaşardı / Mertliğe silah atıp / Korku, dehşet saçarlardı / Evleri, 

ocakları, namusları / Yakıp yıkarlardı / Fadime'nin Hasan'ı / Askere gidiyordu / Kızanlar silah atıp / Hep 

eğleniyorlardı / Gece yolda / Çevirdiler / Üç el ateş / Hasan'ı vurdular / Fatma Hasan'ı buldu / Canım sana 

ne oldu? / Beni saran kolların / Öpen dudağın soldu / Ah! o kötü atlılar / Seni benden aldılar / Bu aşk 

böyle yiter mi? / Ömür böyle yiter mi? / Canım benim / Neredesin / Seviyordum / Sana doyamadım / Ben 

artık yaşayamam / Kendimi vuracağım 
471

 Esen, Kuyucak,  Şükran, “Türkiye’de Üçüncü Sinema”, İstanbul, Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya 

Sineması Es Yayınları, der.: Esra Biryıldız, Zeynep Çetin Erus, 2007,  ss. 332-337. 
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Bu yönetmenler sinema salonlarında gösterim imkânı bulamadıkları filmleri ile 

uluslararası festivallerde ödüller kazanmıştır. Bu filmlerde melodram filmlerin alışılmış 

kalıp temalarının yerini işçi sorunları, sınıf ayrımlarından kaynaklanan çatışmalar, 

duygu sömürüsüne dayanmayan gerçekçi anlatımların aldığı görülmektedir. Kent içinde 

görülen yeni mekânsal oluşumların gerçek görünümlerle aktarılmaya çalışılmıştır. Taşra 

ve kent arasındaki farklılığa da alışılmış bakış açılarından farklı şekilde yaklaşılmıştır. 

Bu filmlerde çatışmaların üstünün örtülmediği, ortaya çıkan sorunların kişinin ‘kader’i 

gibi ele alınmadığı, çatışmalara neden olan toplumsal yapıdaki bozuklukların 

görünürleştirilmeye çalışıldığı söylenebilmektedir.  

 

 Yılmaz Güney’in Arkadaş (1974), Sürü (1978) ve Düşman (1979) filmleri 

toplumsal yapıdan kaynaklanan çatışmaları görnürleştirmeye çalışmaktadır. 

Yönetmenin, ekonomik yapı içinde ezilen sıradan insanları konu edinen bu filmleri, 

anlatım dilindeki gerçekçi arayışlar, önceki dönemlere kıyasla mekânların anlatı ile 

uyum içinde olması ve gerçeğe yakınlığı ile öne çıkmaktadır. 

 

 Yavuz Özkan’ın grev ve işçi sorunlarını ele alan Vardiya(1976), Maden (1978), 

ve Demiryol(1979) filmleri ile Yusuf Kurçenli'nin; Düğün ya da Davul (1975), Çingene 

Ali (1977), filmleri Türk sinemasında mekânların yapaylıktan gerçekliğe doğru 

dönüşümünü gösteren örneklerdir. Ömer Kavur'un; Yusuf ile Kenan (1979) filmi, kent 

mekânları arasında kimsesiz iki çocuğun dramını anlatmaktadır. Film, karakterler ve 

mekân arasındaki ilişkiyi İstanbul’un gerçek mekânları üzerinden aktarmıştır. Film aynı 

zamanda Milano Film Festivali'nde büyük ödül kazanma başarısı ile bu dönem 

sinemasını önemli hale getirmektedir. Şerif Gören'in Endişe (1975), Köprü (1975), 

Nehir (1977), Almanya Acı Vatan (1979), filmleri; göç sorunları, sınıfsal farklılıklar ve 

bireyin dramı üzerine konulara sahiptir. Film mekânlarının gerçekliği bu dönem 

sinemasının niteliklerini yansıtmaktadır. Zeki Ökten'in; Kapıcılar Kralı (1976), 

Çöpçüler Kralı (1977), filmlerinde alt sınıftan insanlar gerçekçi mekânlar içerisinde 

gerçekçi görünümlere sahiptir. Filmlerde kentleşmenin ortaya çıkardığı toplumsal 

tabakalar arasındaki çatışmalar duygusal sömürüye yönelmeden aktarılmıştır.  
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 Sonuç olarak; 1975-1980 yılları arasındaki dönem, Türk sinemasının hem yok 

olmaya yüz tuttuğu, hem de bu yokluk içinde, tepkisel yeni bir hareketlenmenin 

geçekleştiği, Türk sinemasının uluslararası alanda, daha fazla görülmeye başladığı bir 

dönemdir. Bir görüşe göre bu dönemde “Filmler, renk, kurgu, tempo, kamera işçiliğiyle 

Yeşilçam’ın dışında Avrupai bir görünüm kazanmıştır”
472

. Kimi eleştirmenler ise bu 

filmleri aşırı bireysel bulmuştur. Olumsuz düşüncelere rağmen, bu dönemin sinema 

adına zor koşulları ile değerlendirildiğinde, bireysel girişimler ile gerçekleştirilmiş 

filmlerin Türk sinemasında yeni arayışlara neden olması ve geçmişten gelen 

alışkanlıkların sorgulanması, ayrıca sinema sanatında yönetmenin anlaşılması sebebiyle 

olumlu katkısı olmuştur. 

 

 II.2.6.  1980 – 2000 Dönemi 

 

12 Eylül 1980 darbesinin ardından ortaya çıkan depolitizasyon süreci toplumun 

tüm tabakalarını etkilemiştir. Ekonomik yapıdaki değişmlerde tüketim kültürünün 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Sosyal yapıda da değişim söz konusudur. Kente yeni 

eklenen grupların geleneksel bağlarını kaybetmeye başladıkları ve çözüldükleri 

görülmektedir. Türkiye 1980'lerde toplumsal yaşantıda, yeni bir zaman dilimine 

girmiştir. Tüketim kültürünün artışı ile günlük hayat; içinde bulunulan ana göre, 

tüketmeye dönük yaşanmaktadır. Göle’nin tabiri ile bilinç kişiselleşerek, yaşadığı ana 

odaklanmıştır. Sivil toplumun gelişmesi ile siyaset devletten bireye doğru evrilmiştir. 

Birey öne çıkmıştır473. Siyasal, ekonomik ve sosyal yapılarda görülen değişimler Türk 

sinemasına da yansımıştır. Toplumun politikadan uzaklaşan ve kendi çıkarlarına 

odaklanan değişimi sinemada da bireyi konu eden filmlerin ortaya çıkmasında etkilidir. 

Bu dönemde toplumdaki değişimler ile sinemanın değişimleri paralellik 

göstermektedir
474

. Türk sineması 1980’den itibaren bireyi keşfetmiştir
475

. Böylece siyasi 
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Ankara, Doğu Batı Yayınları, Sayı: 15, Temmuz 2001, s. 114. 
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 Nilüfer Göle, Melez Desenler - İslam ve Modernlik Üzerine, İstanbul, Metis Yayınları, 2011, s. 7. 
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 Güreli, Mehmet "Vapurlar & Blues", İstanbul,  ...Ve Sinema, Hil Yayınları, 1987, s. 72. 
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 Boydak, Serpil, “Türk Sinemasında Bağımsız Film Yapım Süreci ve Reha Erdem”, İstanbul, Türk ve 

Dünya Sineması Üzerine Sentezler, ed.: Serpil Kırel, Parşömen Yayıncılık, 2011, s. 147 
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içerikli konular ve toplumsal sorunların dışında yeni konuların ve mekânların ortaya 

çıkması söz konusudur.  

 

Geleneksel toplum içinde baskılanan bireyin kimlik sorunları, cinsel farklılıkları, 

bireysel talepleri gibi konular sinemaya aktarılmaya başlanmıştır. Geleneksel topluma 

ait kavramlar ilk kez sorgulanmıştır. Yeni konu arayışları ile birlikte sinemasal mekânın 

oluşumunda da yeni arayışlar söz konusudur. Örneğin; çağdaş kentsel yaşamda 

mekânsal dönüşüm, kadının toplum içindeki konumunu da değiştirmiştir.  “Kadın 

kısmen de olsa çalışma yaşamına katılmıştır. Sinema da kadının toplumsal değişimini 

yansıtmaya çalışmıştır”
476

. Sinemasal anlatımdaki görsel arayışlar, önceki dönemlerin, 

diyaloglara dayalı anlatımından farklı olarak bazı filmlerde belirginleşmiştir. Anlatım 

bu dönemde görselleşmeye başlamıştır477. Sinemasal mekân kullanımında bu nedenle 

çeşitlilikten söz edilebilmektedir.  

 

Yeni mekânlar ve sinemasal anlatım arayışları ile bireyi konu edinen filmlerin 

yanısıra ticari amaçlı filmler bu dönemde de varlığını sürdürmüştür. Yeşilçam sektörel 

yapısının yerini video dağıtımcılarının alması, ticari sinema için yeni bir kazanç 

yöntemi olmuştur
478

. Bu dönemde ticari filmlerin, seks filmleri gibi ilkel sömürüye 

dayanmadığı söylenebilmektedir. Ancak yoğunluklu olarak arabesk/şarkıcı türde 

filmlerin yanısıra, diğer farklı alt türleri ile melodram filmler görülmeye devam etmiştir.  

 

 

                                                           
476

 Güçhan, Gülseren, “Türk Sineması Kadınlar, Kalpler ve Erkekler”, Ankara, Türk Sineması Üzerine 

Düşünceler, haz.: Süleyman Murat Dinçer, Doruk Yayınları, 1996, s. 32. 
477

 “ At (Ali Özgentürk - 1981) filminde karakterin yalnızlığının gösterimi, Züğürt Ağa' da (Zeki Ökten - 

1985) kalabalık içinde yalnız kalan karakter ve son sahnede metropolün boğucu kalabalığına karşı, 

karakterin yalnız ama umutlu hali Selamsız Bandosu'nda (Nesli Çölgeçen - 1987) tren penceresinden 

sallanan el görüntüsü, Davacı'da (Zeki Ökten-1987) keşif sahnesi, Azap (Muzaffer Hiçdurmaz - 1987), 

Çark (Muzaffer Hiçdurmaz - 1987), filmlerinde ıssızlığın ve kahramanların yalnızlığının vurgulanması, 

Av Zamanı'nda (Erden Kıral - 1988) kasaba halkından soyutlanmış ıssız mekânlar, Sis'te (Zülfü Livaneli 

- 1988) babayla oğulun birlikte yürüdüğü son sahne ve kapana kısılmışlık duygusunun gece karanlığı ve 

puslu manzaralar ile anlatılması anlamın sadece görüntüyle verildiği başarılı örneklerdir” (Onaran, Oğuz, 

"Türk Sinemasında Anlatı Üstüne Bir Deneme", Ankara, Sinema Yazıları, haz.: Seçil Büker, Doruk 

Yayınları, 1997, s. 120). 
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 Ünal, Ümit, “Işık Gölge Oyunları”, haz.: Gül Yaşartürk, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2012, s. 77. 
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Yurtdışı festivallerde başarı kazanmak amacıyla çekilen filmler de mekân 

kullanımını çeşitlendirmiştir. Ancak bu filmlerin uluslararası festivallerden ödüller 

kazanmasına rağmen kimi görüşler göre festival başarısı önemini yitirmiştir ve ödül 

alan filmler, Avrupalıların görmek istediği şekilde Türkiye'yi yansıtan belirli filmlerden 

ibarettir479. Uluslararası festivallerin Türk sineması üzerindeki olumlu etkisi ise yeni 

arayışların görülmesidir. Böylece Yeşilçam'a özgü alışkanlıkların sorgulanmıştır.  

 

Ticari yapının dışına çıkılması ile Türk sinemasında yönetmen önem kazanmaya 

başlamıştır. Filmlerdeki bireyselleşme eğilimi bir görüşe göre Türk sinemasına zarar 

verirken
480

, bu durumun aksine yönetmenlerin geçmişten farklı olarak yerel kültüre ait 

özellikleri sinemaya yansıtmaya çalıştığı da düşünülmektedir
481

. Farklı görüşlere 

rağmen, sinemanın kolektif üretimden ve ticari çıkarlardan kurtularak, yönetmenin 

tercihleri ile oluşturulması bu dönem Türks sinemasındaki gelişimi göstermektedir.  

 

1980 sonrası Türk sinemasında mekân kullanımını etkileyen diğer önemli unsur 

kent mekânlarındaki hızlı dönüşüm ve sosyal yaşamdaki değişimlerdir. Bu dönemde 

kent mekânları, gecekonduların eklemlenmesiyle plansız ve kontrolsüz olarak 

büyümüştür. Örneğin; 1942 nüfus sayımında nüfusun %80’i kırsal alanlardayken, 1980 

sayımında bu rakam %50’ye düşmüştür. Bir başka deyişle; otuz senede yirmi milyon 

kişi kentlileşmiştir
482

. Böylece bir anlamda taşra ve kent içiçe geçmiştir. 1980'li yıllarda 

çıkartılan af yasaları ile gecekondular tek katlı kaçak yapılardan çok katlı yapılara 

dönüşmüştür. Böylece gecekondu mekânlarının görünümleri, alışılmış sınıfsal nitelikleri 

ve toplumsal yapıları da değişmiştir. Göçle gelen kırsal kitleler de mekânlar gibi 

kentlileşmeye başlamıştır
483

. Önceki dönemlerde gecekonduda yetişen taşra kökenli 

yeni kuşaklar, 1980 sonrasında Türkiye’de kentlerin yeni bir döneme girmesinde 
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 Başutçu, Mehmet, "Türk Sinemasının Batıya Açılan Penceresi", Ankara, Türk Sineması Üzerine 

Düşünceler, haz.: Süleyman Murat Dinçer, Doruk Yayınları, 1996, ss. 205-206. 
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etkilidir. Kent içinde görülmeye başlayan yeni kitleler, eskisi gibi taşralılık özellikleri 

göstermemektedir. Bu kitleler taşra kökenlerine rağmen eskisinden farklı olarak kentten 

kopuk değildir. Böylece kent ve taşra arasında içiçe geçmiş bir kültür oluşmaya 

başlamıştır. Modernleşme çabaları da mekânlarda ara biçimlerin görünür hale gelmesi 

ile yön değiştirmiştir
484

. Kent içinde görülen yeni kitlelerin zamanla geleneksel 

toplumsal mekânlar ve ilişkilerden kopmaları ile bireyselleştikleri görülmüştür. Bu 

değişimler sinemasal mekâna filmlerde kent mekânlarının formsuz mimari alanlar 

içinde güvensiz, şiddet dolu yerler olmaya başlamaları ile yansımıştır. Kent taşralılar 

için gidilmek istenen bir yer anlamlarını kaybetmeye başlamıştır. Önceki dönemlerde 

sadece sınıfsal çatışmalara ya da taşra ve kent farklılığına dayanan filmlerin yerini yeni 

sorunlara değinen filmlerin aldığı görümektedir. Türk sinemasında bu dönem konut 

sorunu, altyapısızlık, doğanın tahribi, eğitim eşitsizliği gibi yeni konular 

görülmektedir
485

. Bu konular üzerinden kent mekânlarının yeni oluşumları sinemasal 

mekân kullanımlarında da yenilikler görülmesini sağlamıştır. Toplum yaşamında 

bireyselleşme ve geleneksel bağların zayıflaması ile mahalle mekânları önemini 

yitirirken, endüstrileşme ve kentleşme toplumda geleneksel aile yerine çekirdek aile tipi 

toplumsal örgütlenmenin önem kazanmıştır. Sinemada da bireye ve çekirdek aileye ait 

mekânlar öne çıkmıştır.  

“Ailelerin oturduğu ev türü 1960-1970 yılları arasında ağırlıklı olarak köşk 

iken, 1971-1980 dönemlerinde müstakil evler de görülmeye başlamış, 1980 

sonrasında ise köşkler yerini çekirdek ailelerin mekânı olan apartman 

dairelerine bırakmıştır. Evlenme törenleri 1960-1970 arası resmi nikâh ve 

kokteyller evde düzenlenirken, 1970'den itibaren alternatif mekânlar 

görülmüş, 1980 sonrası nikâh ve düğün salonları tören mekânları 

olmuştur”
486

.  

 

Kent mekânlarına önceki dönemlerdeki alışılmış bakışın 1980’ler ile görülmeye 

başlayan değişimleri 1990'larda da etkisini sürdürmüştür. İstanbul tarihi ve coğrafi 

mekânları ile yüzeysel bir dekor olmaktan çıkmıştır. İstanbul suça, şiddete yönelmiş, 

kimlik karmaşasındaki 'öteki'lerin, toplumdan dışlanmışların mekânı olmuştur. “1980 ve 

1990'larda gecekondu sorunları, artık bir kahramanın tek başına çözeceği sorunlar 
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olmaktan çıkıp karmaşıklaşınca filmlerin karakterleri de değişime uğramıştır”
487

. 

Modern insanın mekânla arasındaki kopuş, yabancılaşma, yalnızlaşma, bireyselleşme, 

bencilleşme eğilimleri, geleneksel ve modern arasında kalmışlık gibi konular 1990’larda 

Türk sinemasının mekân kullanımını belirleyen asıl temalardır. 

 

 1990'ların Türk sinemasının mekânsal olarak ayırt edici özelliklerden biri de; 

taşraya odaklanmasıdır. Bu dönemde ortaya çıkan yeni sinemacılar, taşraya ve taşradaki 

sorunlara farklı açılardan bakmaya çalışmıştır. Taşraya bakış, aidiyet ve kimlik sorunları 

çevresinde işlenir. Küreselleşme dinamiklerinin güç kazandığı toplumsal bağlam içinde 

kimlik ve aidiyet sorunları etrafında oluşan açmazlara odaklanır. Taşra ve taşralılık bu 

mekânsal açmazın, mekânsal problemin en önemli parçasıdır
488

. 

 

Geleneksel sanatlar ile etkileşimde bilinçli arayışların da bu dönemde arttığı 

görülmektedir. “Geleneksele eğilerek kendi özgünlüğünü keşfetmek, soyut anlatım 

üzerinden geleneksel değerleri yakalamak olgun bir dili gerektirmektedir. 1990'lar bu 

olgun dilin işaretlerini vermiştir: Gizli Yüz (1990) ile Attar'a gönderme yapan Ömer 

Kavur, A Ay' (1988) ile Reha Erdem, Mavi Sürgün (1993) ile Erden Kıral, Hünkârın Bir 

Günü (1989) ile Osman Sınav gibi örnekler bunların bazılarıdır”
489

.  

 

1990 sonrası görülmeye başlayan bu değişimler nedeniyle, Türk sinemasının 

yeni bir döneme girdiği de düşünülmektedir. Özellikle Burçak Evren, 1994 yılından 

itibaren ‘Bağımsızlar Dönemi’ adıyla yeni bir sinema döneminin başladığını 

düşünmektedir.
490

 Yeni bir dönem olarak adlandırılma konusunda ihtilaflar bulunsa da, 

1980 sonrası görülen ve 1990’lar ile farklılıklarını netleştiren yenilikler ile Türk 

sineması değişimler, yenilikler ve arayışlar ile 2000’li yıllara önemli birikimler 

devrederek girmiştir. 

                                                           
487

 Yıldız, Engin, Gecekondu Sineması, İstanbul, Hayalet Kitabevi, 2008, s. 91. 
488

 Suner, Asuman, “1990'lar Türk Sinemasından Taşra Görüntüleri: Tabutta Rövaşata'da Agorafobik 

Kent, Açık Alana Kapatılmışlık ve Dehşet'', Ankara, Toplum Bilim, Birikim Yayıncılık, 2002/94, s. 86. 
489

 Yalsızuçanlar, Sadık, "Türk Sineması", Ankara, Türk Sineması Üzerine Düşünceler, haz.: Süleyman 

Murat Dinçer, Doruk Yayınları, 1996, s. 256. 
490

 Sivas Ala, “Türk Sinemasında Bağımsızlık Anlayışı ve Temsilcileri”, İstanbul, Türk ve Dünya 

Sineması Üzerine Sentezler, ed.: Serpil Kırel, Parşömen Yayıncılık, 2011, s. 122. 
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III. BÖLÜM 

 

2000 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA MEKÂN KULLANIMINA 

YÖNELİK KATEGORİLER VE MEKÂN KULLANIMINI ETKİLEYEN 

TEMEL ÖZELLİKLER 

 

 

2000 sonrası Türk sinemasında, sinemasal mekân kullanımının öne çıkan 

nitelikleri ve geçmiş dönemlere göre farklılıkları, tez çalışmasının bu bölümünde belirli 

kategoriler altında toplanmaya çalışılmıştır. Bu kategorilerin belirlenmesi için son dönem 

Türk sinemasında çekilmiş yedi yüz civarındaki film arasından, on beş yönetmenin 

çeşitli filmleri amaca yönelik örneklem yöntemiyle seçilmiştir. Ardından bu filmler 

niteliksel içerik analizine tabi tutulmuş ve belirlenen kategorilere göre irdelemeler 

gerçekleştirilmiştir. Yönetmenlerin seçilmesinde; ticari kuralların dışında filmler 

yapmaya çalışmaları, sinemasal mekânı farklı ve yeni anlamlar oluşturmak için 

kullanmaları ve 2000 sonrası dönemde ulusal ve uluslararası alanda başarı kazanmaları 

etkili olmuştur. Yönetmenlerin seçimi için belirlenen bir diğer ölçüt de,  2000 sonrasında 

en az üç film yapmış olmalarıdır

. Ayrıca bu yönetmenlerin çalışmada yer verilen 

                                                           

 Derviş Zaim: Filler ve Çimen (2001), Çamur (2003), Cenneti Beklerken (2007), Nokta (2008), Gölgeler 

ve Suretler (2010), Devir (2013), Balık (2013) 

Semih Kaplanoğlu: Herkes Kendi Evinde (2001), Meleğin Düşüşü (2003), Yumurta (2006), Süt (2007), 

Bal (2009),  

Reha Erdem: Korkuyorum Anne (2004), Beş Vakit (2006), Hayat Var (2008), Kosmos(2010), Jin (2013) 

Nuri Bilge Ceylan: Uzak (2003), İklimler (2006), Üç Maymun (2008), Bir Zamanlar Anadolu’da (2011),  

Fatih Akın: Temmuzda (2000), Solino (2002), Duvara Karşı (2004), İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek 

(2005), Yaşamın Kıyısında (2007), Soul Kitchen (2009), Cennetteki Çöplük (2012) 

Yeşim Ustaoğlu: Bulutları Beklerken (2003), Sırtlarındaki Hayat (2004), Pandora’nın Kutusu (2008), 

Araf(2012) 

Ümit Ünal: 9 (2002), Anlat İstanbul (2005), Ara (2007), Gölgesizler (2009), Kaptan Feza (2010), Ses 

(2010), Nar (2011) 

Çağan Irmak: Mustafa Hakkında Her Şey (2004), Babam ve Oğlum (2005), Ulak (2007), Issız Adam 

(2008), Karanlıktakiler (2009), Prensesin Uykusu (2010), Dedemin İnsanları (2012) 

Reis Çelik: İnat Hikâyeleri (2003), Mülteci (2007), Lal Gece (2012) 

Onur Ünlü: Polis (2006), Çocuk (2007), Beş Şehir (2009), Güneşin Oğlu (2008),  

Tayfun Pirselimoğlu: Hiçbiryerde (2001), Rıza (2006), Saç (2010), Pus (2009) 

Pelin Esmer: Oyun (2005), 11’e 10 Kala (2009), Gözetleme Kulesi (2012) 

Ezel Akay: Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü? (2006), Neredesin Firuze (2004), 7 Kocalı Hürmüz 

(2009) 

Zeki Demirkubuz: Yazgı (2001), İtiraf (2001), Bekleme Odası (2003), Kader (2006), Yer Altı (2012) 
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filmlerinin dışında, 2000 sonrası Türk sinemasında mekân kullanımlarındaki farklılık ile 

öne çıkan farklı bazı filmlere de değinilmiştir.  

 

On beş yönetmenin filmlerinin incelenmesi ile ortaya çıkarılan kategoriler şu 

başlıklar altında toplanmıştır: 

 

a) Bu dönemde gerçek mekânlarda görülen değişim sinemasal 

mekân kullanımını etkilemiştir. 

b) Cinsel çatışmalar ve ataerkil baskı sinemasal mekân kullanımını 

etkilemiştir.  

c) Taşra ve kent farklılığı sinemasal mekân kullanımını 

etkilemiştir. 

d) Farklı kültürel niteliklerin içiçe geçmesi sonucu ortaya çıkan 

çokkültürlü görünümler sinemasal mekân kullanımına daha fazla 

yansımıştır. 

e) Sinemasal mekân kullanımında geleneksel sanatlardan ve 

kültürel özelliklerden bilinçli olarak yararlanılmıştır. 

 

2000 sonrası Türk sinemasında yönetmen ve film sayılarında önceki dönemlere 

göre önemli miktarda artış olduğu görülmektedir. Ticari sinemanın etkisini sürdürmesine 

rağmen, ticari anlayışın dışında kendi anlatımlarını oluşturma çabasındaki yönetmenler 

bu dönemde öne çıkmıştır. Bu yönetmenlerin uluslararası alanda başarı kazanan filmleri 

yeni bir Türk sinemasının gelişimini göstermektedir.  

 

Son dönemde özelikle dijital teknolojinin ilerlemesi, film yapım maliyetlerindeki 

azalma, Kültür Bakanlığı, Eurimages gibi desteklerin yanısıra ulusal/uluslararası 

festivallerin sayı ve ödül miktarlarındaki önemli artışlar, yönetmenlere daha bağımsız 

filmler çekebilme imkânı sağlamıştır. Bu sayede yönetmenler, ticari kaygıların/baskıların 

dışında kalarak, sinemasal anlatım ve mekân kullanım tercihlerinde özgür olabilmiştir. 
                                                                                                                                                                          

Cemal Şan: Zeynep'in Sekiz Günü (2006), Dilber'in Sekiz Günü (2008), Ali'nin Sekiz Günü (2008), 

Acı (2008), Sonsuz (2009) 

 



 

 

133 

Yönetmenler filmlerinde, kişisel öykülerine göre kendi keşfettikleri yeni mekânları tercih 

etmektedir. Bu filmlerde bilinen mekânlara ise yönetmenlerin yeni anlamlar yüklediği 

görülmektedir.  

 

1990’lı yılların sonlarında, Türk sinemasında, belirgin bir artışla görülmeye 

başlayan yönetmenin kişisel anlatısı niteliğindeki düşük bütçeli filmler, 2000 sonrası 

Türk sinemasında etkisini arttırmıştır. Özellikle 1990’ların ikinci yarısından itibaren; 

Nuri Bilge Ceylan, Derviş Zaim, Zeki Demirkubuz, Fatih Akın, Yeşim Ustaoğlu, Ahmet 

Uluçay, Reis Çelik gibi yeni yönetmenlerin kısa ve uzun metrajlarda yapmaya 

başladıkları ilk filmleri mekân kullanımlarındaki farklılığı ortaya çıkarmıştır. Bu 

filmlerin mekân kullanımında tamamen yönetmenin bireysel tercihleri öne çıkmaya 

başlamıştır. 2000’li yılların devraldığı bu yeni arayışlar, birçok yeni yönetmenin de 

etkisiyle 2000 sonrasında çeşitlenerek sürdürülmüştür. 

 

Böylece 2000 sonrası Türk sinemasında yeni bir sinema anlayışının gelişmeye 

başladığı düşünülmektedir. Bu konuda Frederic Jameson, Nuri Bilge Ceylan filmleri 

özelinde, Türk sinemasındaki bu değişim için şunları söylemektedir: 

“Yeni bir Türk sinemasının ortaya çıkışı hepimiz için heyecan verici bir 

gelişmedir ve birkaç yıl önce dile getirilen şu düşünceyi doğrulamaktadır. Her 

türden sosyo-ekonomik nedenlerle biz Batı’dakilerin artık Antonioni’leri yok. 

Ama I.Dünyanın dışında başka bir yerlerde, onların yeniden 

keşfedilebileceklerini ümit edebilmek güzel. Gerçektende bugün Türk 

yönetmenler; Tarkovski, Kiarostami ve elbette başka isimlerle birlikte 

Antonoioni ile karşılaştırılıyorlar. Her ne kadar insanların bilinmeyeni ve 

beklenmedik olanı tanıdık ve önceden bilinenlerle ilişkilendirerek anlamaya 

çalışmaları ve yeni olanı önceden sınıflandırılmış isimlerin ve tarzların 

sınırları içinde sığdırmaya çalışmaları çoğu zaman gülünç olsa da, bu anılan 

isimler ilgi çekici başlangıç noktalarıdır. Belki de Türk yapımları ile ilgili 

yönümüzü belirlemede biraz da olsa yardımcı olacaklardır”
491

. 

 

Yeşilçam döneminde genellikle olaylara odaklanan sinemasal anlatımdan farklı 

olarak, 2000 sonrasında yönetmenler filmlerinde olayların ilerleyişine çok fazla önem 

vermemektedir. Filmlerde olayların ilerleyişinden çok karakterlerin iç dünyaları, 

bireysel tercihleri öne çıkarılmıştır. Film karakterlerinin içinde bulundukları mekânlar 

ile kurduğu ilişkiye vurgu yapılarak bu ilişki üzerinden mekânlara yeni anlamlar 

                                                           
491

 Jameson, Frederic, “Yeni Türk Sinemasının Özgüllüğü Üzerine Bir Not”, İstanbul, İklimler, Norgunk 

Yayıncılık, 2009, s. 113. 
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yüklenmiştir. Bu doğrultuda sinemasal mekânlara sorgulayıcı bir bakış söz konusu 

olmaktadır. Böylece filmlerin sinemasal mekân tasvirlerinin alışılmış görünüm ve 

anlamların dışında yeni arayışlara dayandığı görülmektedir.  

 

Bu arayışların, gerçek mekânlarda 2000 sonrasında görülen değişimlerin bir 

yansıması olduğu söylenebilmektedir. Kentler yeni alanlarla büyümekte ve bu yeni 

alanlar nedeniyle doğa ile bağlarını giderek daha fazla koparmaktadır. Kent içinde 

görülen insan ilişkileri de bu değişimlerin bir sonucu olarak farklılaşmaktadır. Kent 

içinde yaşayanların bireyselleşmeye başladıkları, önceki dönemlerin dayanışma içindeki 

kent sakinlerinin yerini, bireysel çıkarlarına odaklanmış yeni kentli kitlelerin aldığı 

görülmektedir. Böylece kent eski görünümlerini ve anlamlarını kaybetmiştir.  

 

Gerçek mekânlardaki değişimin bir başka etkisi de Türk sinemasında görülmeye 

başlayan yeni kent mekânlarıdır. Türk sinemasında geçmiş dönemlerde kent 

mekânlarının tekdüzeleşmesine neden olan İstanbul’a alternatif yeni kent mekânları 

ortaya çıkmıştır. Eskişehir, Kars, Mardin gibi bazı şehirler başta olmak üzere 

Türkiye’de coğrafi, tarihi özellikleri ile son dönemde ilgi çekmeye başlayan yeni 

kentler, filmlerde tercih edilmiştir.   

 

2000 sonrasında, Türk sinemasının ataerkil çıkarlara hizmet eden genel ideolojik 

yapısı da değişmeye başlamıştır. Filmlerin mekân kullanım tercihlerinde bu değişimin 

izleri görülmektedir. Buna göre, filmlerde ataerkil yapı sorgulanmaya başlamıştır. 

Ataerkil hiyerarşi kurallarının toplum üzerinde oluşturduğu baskı, önceki dönemlerden 

farklı olarak sorgulayıcı bir bakış ile sinemasal mekân kullanımları üzerinden 

görünürleştirilmiştir. 

  

Sinemada görülen bir başka değişim ise taşra ve kent mekânları üzerinden ortaya 

çıkmaktadır. Taşra ve kent, yeni filmlerde alışılmış anlamları dışında ele alınmıştır. 

Taşra genellikle bu filmlerde önceki dönemler gibi, estetize edilmiş görünümlere 

indirgenmeyerek, bir kavram olarak sorgulanmıştır.  
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Yönetmenlerin kişisel öykülerini, deneysel arayışlar ile kendi sinema dilleri 

üzerinden filmlerine aktarmasıyla Türkiye’nin çokkültürlü yapısı sinemada bu dönemde 

daha fazla görünür hale gelmiştir. Yönetmenler kültürel farklılıkları sinemasal mekâna 

yansıtmıştır. Ayrıca Almanya’da yetişen yeni kuşak Türk yönetmenlerin filmleri de 

Türk sinemasında çokkültürlü görünümlerin artmasına katkıda bulunmuştur. 

 

Yönetmenlerin kendi anlatımları ile farklılaşan yeni mekânsal oluşumlardan biri 

de geleneksel sanatlarla, sinema arasında kurulmaya çalışılan ilişkidir. Yeşilçam 

dönemlerinde bu etkileşim ticari yapının beklentileri sonucu eski alışkanlıkların 

sürdürülmesinden ibaret olarak kalmıştır. Ancak 2000 sonrası Türk sinemasında bu 

etkileşimin bilinçli bir arayış ile gerçekleştiği anlaşılmaktadır.  

 

Belirlenen bu kategoriler ile 2000 sonrası Türk sinemasında, sinemasal mekân 

kullanımının çeşitlendiği anlaşılmaktadır. Geçmiş dönemlerde genellikle sinemasal 

mekânların karşıtlıklar üzerinden oluşturulmasının bir sonucu olarak; filmler genellikle 

bir kategori ile değerlendirilebilirken, 2000 sonrası filmlerde mekân kullanımı çok 

katmanlı nitelikler kazanmıştır. Bu nedenle 2000 sonrası Türk sinemasında aynı film 

içinde farklı mekân kullanımlarında farklı kategorilere ait özellikler görülebilmektedir. 
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III.1. Gerçek Mekânlardaki Değişimin Sinemasal Mekân Kullanımına 

Etkisi 

 

 

2000’li yıllarda Türkiye önemli mekânsal dönüşümler yaşanmıştır. Kent 

mekânları daha sık betonarme yapılar ile örülmüş ve insanlar arası ilişkiler de 

mekânlardaki bu dönüşümden etkilenmiştir. Kent mekânları tarih boyunca belirli 

karakteristiklere sahipken
492

 son dönemde bu karakteristikler yok olmaya yüz tutmuş ve 

mekânlar birbirine benzer görünümlere bürünmüştür. Türkiye dünyadaki değişimlerden 

son yıllarda daha hızlı etkilenmektedir. Gelişmiş dünyada kapitalist sistemin mekânları 

tüketimin bir nesnesi haline dönüştürmesi ile metropoller giderek daha fazla birbirine 

benzemeye başlamıştır. Biro Yvette bu duruma şu şekilde örnek vermektedir. 

“Artık gökdelenlerin ve gecekondu mahallelerinin tek biçimliliğinde, 

otoyolların ve üst geçitlerin vasat özelliklerinde ya da hızlı banliyö trenlerinin 

atmosferinde tamamlayıcı ya da özgün pek az şey bulunmakta. Sosyal 

konutlar ve varoşlar, süpermarketler, çığlık çığlığa ambulanslar… Hangi 

ülkede olduğumuzu kesin olarak bilen var mı
493

”? 

 

Böylece kentlerde toplu konutlar ile gecekondulaşma azalmış, betonlaşma 

artmışve mekânlar estetik görünümden uzaklaşmıştır. Kent ve taşra, gecekondu ve 

betonarme bloklar ile birbirine karışmıştır. Kentlerin genişlemesi, birbirine benzeyen 

binalara ve inşaat alanlarına teslim olarak doğa ile bağlarını koparması, son dönem 

Türkiye’sinin başat mekânsal görünümlerindendir. Kapitalist ekonomi politikalarının 

                                                           
492

 “Tarih boyunca her çağın ve uygarlığın kendine özgü kentleri var olagelmiştir. İnsanların yerel ve 

ortak gereksinimlerini karşılamak için doğan kentler, her çağ ve uygarlık içinde, belli bir düzenleme ile 

oluşturulmuşlardır. Antik çağda, Mısır, Mezopotamya, Yunanistan ve Ege adalarında gelişen 

uygarlıkların kentlerinde, belli bir plana göre düzenlenmiş olduklarının gösteren kanıtlara rastlanır. Milet, 

Efes, Heraklia, Priene, Bergama bunlardan bazılarıdır. Daha çok, savunma nitelikleri ve askeri kişiliği 

ağır basan Roma uygarlığı kentleri de, düzensiz ve plansız kentler değillerdir. Savunma kaygıları yanında 

ticaret yollarının kesişme noktaları olan Ortaçağ kentlerinde uzunlamasına, ağ biçiminde, üçgen ve 

dikdörtgen biçiminde çevrili geometrik kareleri Pazar yerleri, yönetim yapıları, Ortaçağ kentlerini 

simgeleyen başlıca öğelerdir. Simetrik, düzgün görkemli kent mekânları Rönesans kentlerinin 

karakteristikleridir. 19. yüzyıl Sanayi Devriminin toplumların yaşamlarına getirdiği ekonomik ve 

toplumsal değişiklikler; sanayileşme, kırsal nüfusu hızla kent mekânlarına çekmiştir. Kentler artan nüfusu 

karşılamaya yetmediğinden bir yandan alanca büyürken öte yandan kent özekleri, daha çok sayıda insanı 

barındıracak şekilde değişikliğe uğramıştır” (Keleş, Ruşen, Kentleşme Politikası, İstanbul, İmge 

Kitabevi Yayınları, 1993, ss. 79-80). 
493

 Biro, Yvette, Sinemada Zaman: Ritmik Tasarım, Türbülans ve Akış, İstanbul, Doruk Yayınları, 

çev.:Anıl Ceren Altunkanat, 2011, s. 139. 
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bir yansıması olan bu durum; tüm dünyada olduğu gibi, 2000 sonrasında Türkiye’de de 

yoğun şekilde görülmüştür.  

“Günümüzde metropollerin yaşamak için ideal bir çevre sunmadığı 

söylenmektedir. Kontrolsüz bir değişme, hızlı büyüme ve değişim, çabuk 

eskime ve tutarsızlıklar, metropolü çok yıpratmıştır. Dolaşım tıkanmış, büyük 

bir çaba gerektiren ve çok zaman alan bir hale gelmiştir. Özellikle açık 

alanlara olmak üzere ulaşılabilirlik, düzensiz bir hal sergilemektedir. Şehrin 

sunduğu imkânların kullanımında bir dengesizlik hâkimdir. Zamana ayak 

uyduramayan bu imkânlar, gün geçtikçe eskimektedirler. Bir yandan farklı 

sosyal grupların temsil etiği ikamet alanları arasındaki sınırlar gittikçe 

koyulaşırken, bireyin kendine uygun bir ev seçebilme özgürlüğü de 

daralmaktadır. İzlenen faaliyet modeli tutarsız kararlarla doludur ve devamlı 

masraflar inanılmaz boyutlara tırmanmıştır. Şehir herhangi bir karakterden 

yoksun, karışık, gürültülü ve yaşanması zor bir görünüm arz eder”
494

. 

 

Kent bu değişimler sonucu neoliberal ekonomik politikalar ile bir yaşam alanı 

olarak değil, gelir getirecek bir mekân olarak görülmektedir. Kent mekânlarının yeni 

alanlarla büyümesine Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir (İmre Azem-2012) isimli 

uzun metraj belgeselde dikkat çekilmiştir. Belgesel film, İstanbul’da mekânların birer 

tüketim nesnesi olarak görülmesiyle oluşan metropol yaşamı ve estetikten uzak 

betonlaşmayı sorgulamaktadır.  Filmde gerçek mekânlardaki bu değişim, hem İstanbul 

görünümleri ile sunulmakta hem de bilimsel veriler ve uzman görüşleri ile 

desteklenmektedir
495

. Filmin ortaya koyduğu mekânlar ve bilgiler ile İstanbul’da kent 

mekânlarının daha fazla kâr elde edebilmek için ticari ürüne dönüştürüldüğü 

anlaşılmaktadır. Böylece kent mekânları üzerinde yaşayan sıradan insanlar, neoliberal 

politikalar gereği kent dışı alanlarda toplu konutlarda yaşamaya zorlanmaktadır. 

                                                           
494

 Lynch, Kevin, Metropol Modelleri, çev.: Yurdanur Salman, Cogito: Kent ve Kültürü, İstanbul, Yapı 

Kredi Yayınları, 1996/8, s. 125. 
495

 “1980’lerde dünya ekonomisinde yaşanan neoliberal değişim ve buna paralel olarak hız kazanan 

küreselleşme süreci, bütün dünya kentlerinde köklü bir değişimi beraberinde getirdi. Finans merkezli bu 

yeni ekonomik yapılanmanın kentsel alanları bir sermaye üretim aracı olarak görmesi sonucu gelişmekte 

olan ülkelerin kentleri bu süreçten derinlemesine etkilenmekte. Köklü bir planlama geleneğinin zaten 

olmadığı İstanbul’da, neoliberalizmin insan yerine kentsel rantı ön plana çıkartan yaklaşımı maalesef 

yöneticilerimiz tarafından şuursuzca uygulandı, herkes bu yağmada kendine bir pay kapma peşine düştü 

ve sonuçta ortaya insan yaşamını tehdit eden sorunlar yumağıyla debelenen 15 milyonluk bir megakondu 

çıktı. Özellikle son 10 yılda, Dünya Bankası’nın raporlarında öngördüğü gibi İstanbul’un kimliği sanayi 

kentinden finans ve hizmet kentine dönüşüyor ve İstanbul diğer dünya kentleri ile bir yarışa soyunuyor. 

Bu yarış yabancı sermayeyi çekme yarışı. “Yatırım için en karlı kent burası” diye pazarlanıyor İstanbul. 

Bu “çekicilik” bir yandan sermayenin önünü açmayı, kentsel mekânların inşasında kamusal yararı 

gözeten hukuksal denetimleri ortadan kaldırmayı hedeflerken, aynı zamanda buna paralel olarak kentin 

kullanıcılarında da bir değişimi öngörmekte. Kentin inşasında ve bir sanayi merkezi olmasında alın teri 

olan emekçi kesimin, tüketici odaklı yeni finans ve hizmet kentinde yerleri yok” 

(http://www.ekumenopoliss. net/#/tr_TR/synopsys). 
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Kent neoliberal politikaların ticari çıkarları gereği bir yandan da dışarıdaki 

insanların ilgisini çeken merkez haline gelmektedir. Böylece nüfusun artması ve 

ekonomik ilişkilerin çeşitlenmesi sonucu yeni sosyal oluşumlar/gruplar ortaya 

çıkmaktadır.  

“Bugün metropolleşme adı altında ortaya çıkan mekânsal örgütlenme, yeni 

teknolojilerin sağladığı imkânlara bağlı olarak geleneksel kent kavramının 

çözüldüğü, hiyerarşik ve yoğun kent merkezleri yerine çok merkezli, düşük 

yoğunlukta ve fragmenter yapıda yeni yaşam alanlarının ortaya çıktığı bir 

kent ve ona eşlik eden yeni bir yaşam formatı sunmaktadır. Metropolleşen 

kentler, kendilerinden önceki kentsel yapılardan tümüyle farklı 

niteliktedir”
496

.  

 

Yeni gruplar için yeni alanlar üretilmekte ve kent doğanın tahribi ile sürekli 

genişlemektedir. Kentlerin, bu yapılar ile yeni görünümlere kavuşması Süt (2009) 

filminde görülmektedir. Yusuf’un süt satmak için geldiği siteler, büyük bloklar ile kent 

merkezinden ayrıdır. Taşraya ve doğaya yakındır. Yusuf’un yolculuğu ile aktarıldığı 

gibi, kent ve taşra bu genişleme sonucu olarak içiçe geçmeye başlamıştır. Mekânların 

yakınlaşması ile taşra ekonomik ilişki kurarak kente dâhil olmaktadır.  

 

Taşra ve kentin içiçe geçmesine benzer şekilde, kent içinde de mekânlar arasında 

eskiden olduğu gibi keskin sınıfsal ve kültürel ayrımlar kalmamamaktadır. Yeni kent 

mekânlarında, farklılıkların içiçe geçtiği ve buradaki sosyal grupların önceki etnik ya da 

sınıfsal ayrımlardan daha katmanlı kimlikler edinmeye başladığı görülmektedir.  

 

Mekânların bu şekilde değişimi ile kent içinde, gelişmiş bir yerleşim yerinin 

hemen yanında gelişmemiş bir yer bulunabilmektedir. Bu mekânsal değişim, insan 

ilişkilerini de etkilmiştir. Türkiye’de son dönemde kentlerin betonarme bloklarını kent-

dışı alanlara doğru genişletmesi sonucu oluşan mekânsal estetik ile bu mekânları 

doldurmaya başlayan orta sınıf kitleler Ayrılık (Feo Aladağ-2009) filminde 

görülmektedir. Kente ait modern görünüm, yüksek katlı apartmanlar ve bu apartman 

dairelerindeki, modern görünümlü eşyalar ile sağlanırken, mekânlar içinde insanların 

yaşamları, taşranın katı kurallarını, içe kapalılığını yansıtmaktadır. Taşra filmde 
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gösterildiği şekliyle feodal yapısı gibi olumsuz özellikleri ile kentin içine 

eklemlenmiştir.  

 

Filmde kent dışı alanlarda yeni oluşmakta olan apartman blokları ve çevrenin 

genel görünümü doğaya ait unsurlardan yalıtılmış halde görülmektedir. Filmde İstanbul, 

apartman bloğunun yüksek bir katının balkonundan aktarıldığı şekliyle alışılmış 

görünümlerinden uzaktır. Doğal güzelliklerinin görünmediği yeni İstanbul manzaraları, 

ağaçsız alanlar üzerinde yapımı devam eden yeni bloklar, yollar olarak sunulmuştur. 

Ayrıca filmde İstanbul’un mekânlar kadar, bu mekânlar içinde alışılmış sesleri de 

kaybolmuş, mekânların yeni görünümlerini tamamlayacak şekilde şantiyelerden gelen iş 

makinesi sesleri kente hâkim olmaya başlamıştır. 

 

Zeynep’in Sekiz Günü (Cemal Şan-2007) filminin açılış sahnesinde kent 

mekânının genişlemekte olduğu, betonarme apartman bloklarının hızla yapılmaya 

devam edildiği görülmektedir. Filmin başkarakteri, bu bloklar arasında yalnız 

yaşamaktadır. Mekânın kişiye yansıyan bir özelliği olarak başkarakter toplumla iletişim 

kuramamaktadır.  

 

Kent içinde doğanın tahrip edilmesi ve kentin bölümlere ayrılmasının neden 

olduğu bir diğer mekânsal dönüşüm; geleneksel ‘mahalle’ mekânlarının yok olmasıdır. 

Toplumsal ilişkilerin yoğun yaşandığı, bireyin yerine toplumun, iç mekânlar yerine dış 

mekânların ön planda olduğu mahalle, 2000 sonrasında hem kent içinde hem de 

sinemasal mekânda kaybolmaya başlamıştır. Özellikle Filler ve Çimen (Derviş Zaim-

2009), Uzak (Nuri Bilge Ceylan 2003), İklimler (Nuri Bilge Ceylan-2006), Üç Maymun 

(Nuri Bilge Ceylan-2008), Hayat Var (Reha Erdem-2008), Yeraltı (Zeki Demirkubuz-

2012), Ara (Ümit Ünal-2007) filmlerinde, kentlilerin mekânsal sunumu ile kent içindeki 

sosyal yaşamın mahalle dayanışmasını kaybettiği anlaşılmaktadır.  

 

Mahallenin toplumsal yapısının filmlerde eskiye göre küçülen ‘çekirdek aile’ler 

ile sürdürüldüğü görülmektedir. Mekânlar mahallenin dış mekânlarından, ev içi 

mekânlara doğru değişmiştir. Aileler ise genellikle evlerin salon ya da mutfak gibi 
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alanlarında yemek masası etrafında biraraya gelmektedir. Ancak bu sahnelerde aile 

bireylerinin eskiye göre birbirleri arasındaki bağların zayıfladığı anlaşılmaktadır. 

Ailelerin, ev içinde birarada kaldıkları zamanda da mutlu olmadıkları görülmektedir.  

 

Çoğunluk (Seren Yüce-2010) filminde yemek masası etrafında toplanan aile 

bireyleri sorunları ve birbirlerinden bağımsız yaşamları nedeniyle mutsuzdur ve 

birbirleriyle konuşmamaktadır. Pandora’nın Kutusu (Yeşim Ustaoğlu-2008) filminde 

de aile içi sorunlar nedeniyle bu mekânlarda sessizlik hâkimdir. Üç Maymun (Nuri 

Bilge Ceylan-2009) filminde anne-çocuk-baba arasındaki gerilim ev içi alanlardaki 

sessizlik ile ortaya çıkmaktadır. Beş Şehir (Onur Ünlü-2009) filminde yemek masası 

etrafında mutsuz bir aile görülmektedir. Ayrılık filminde çekirdek aile biraz daha 

genişlemiş olsa da, Almanya ve Türkiye’de farklı evlerde yemek masası etrafında 

toplanan ailelerin kendi içlerinde tartıştıkları görülmektedir.  

 

Bu filmlerle görüldüğü gibi; aile içindeki bireylerin birbirleri ile ilişkileri de 

kopmak üzeredir. Aile fertleri, aynı ev mekânları içinde yalnızlaşmaktadır.  Kentli 

insan, önceki dönemlerin kolektifliğinden sıyrılarak, 1980’li yıllardan itibaren, 

sinemaya yansıdığı şekliyle bireyselliğini, kendi varlığını keşfetmeye başlarken, 2000 

sonrasında, bireyselliği yalnızlığa ve bencilliğe dönüşmeye başlamıştır.  

“Var olan sisteme uyumlu bireyler yaratmak için ‘sahiplik’ duygusunu ve 

‘kendileri için’ bir dünya fikrini aşılamak gerekmektedir. Modern insan, 

kendine sunulan kültürü sinemadan, radyo televizyon gibi kitle iletişim 

araçlarına, internete, kitaplara, giyim kuşamından, kendi kalesi olan evine 

kadar her yerde öğrenmektedir ve bu süreçte hep ‘kendisi için bir düzen’de 

yaşadığını düşünmektedir”
497

. 

 

Bireysel ve bağımsız mekânlar, toplumsal mekânları dış alanlardan iç alanlara 

doğru değiştirmiştir. Kişilerin birbirleri ile olan bağları kopmuş ya da oldukça 

zayıflamıştır. Bu nedenle mekânlar toplumun kuralları ya da beklentilerine göre değil, 

bireyin kimliğine göre şekillenmektedir. Modern bireyin çok katmanlı bir yapıya  

“Geçmişte bireylerin verili kimlikleri olduğu varsayımından hareket edilirken, 

artık toplumu oluşturan bireylerin kimliklerinin de her an yapılan, bölünen, 

parçalanan ve yeniden biraraya getirilen yapılar olduğu söylenebilir. Kimlik 
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yaradılıştan gelmez. Aksine toplumdaki kurumlar ile bireylerin devamlı 

etkileşimi sonucu oluşur. Bu bağlamda net sınırları olmayan, pek çok unsurun 

toplamı ve onların daha fazlasını ifade eden, çok katmanlı bir yapı ortaya 

çıkar”
498

.  

 

Roseanu’nun ‘postmodern kimlik’ tanımlamasına uyan yeni bireyler/kimlikler 

için en uygun ortam kent mekânlarıdır. “Modernist düşünceye karşı, toplumsal ve 

kültürel bir hareket olarak gelişen, kuralsızlık, belirsizlik, parçalanmışlık ve farklılıklar 

evreni olarak görülen postmodernite ile birlikte kimlik de belirsiz, istikrarsız hale 

gelmiştir. Nitekim postmodern birey, benlik iddiasında olmayan bir kişidir. Bu insan; 

anlık ve gelip geçici olana ilgi duyar, anlık arzularının tatmini güdüsüyle hareket 

ettiğinden, ailesel, dinsel ve ulusal katmanların genel ve emredici kurallarını 

önemsemez ve bu kurallar çerçevesinde hareket etmez”
499

. Bir başka görüşe göre ise 

postmodern kimlik; geleneksel toplumlarda verili kimliklerin karmaşıklaşmış halidir:  

“Kimlik postmodern toplumda gözden kaybolmamıştır, yalnızca yeni 

olanaklar, üsluplar, modeller ve biçimlerin yanısıra, sunulan yeni 

belirlenmelere ve yeni güçlere de açıktır. Yine özne konumlarının, kimlik 

olanaklarının bunaltıcı çeşitliliği, zengin bir ‘imaj’ kültürü kuşkusuz kişinin 

kimliğini yeniden yapabilmesi için sürekli yeni açılımlar sağlamakla beraber 

fazlasıyla istikrarsız kimlikler yaratır”
500

. 

 

Yeni mekânlar ve kimliklerin ortaya çıkmasında etkili olan postmodern yaşam 

tanımlamaları için farklı görüşler ortaya atılmıştır. Lyotard postmodernliği, 

aydınlanmadan beri süregelen daha iyi bir dünyaya karşı umudun çökmesi durumu 

olarak tanımlamktadır. Habermas ise, gelecek inancından yoksun bireylerin, geçmişi 

gelişigüzel şekilde, bağlamsız yeni formların oluşturduğu birikime indirgemesi olarak 

tanımlamaktadır. Farklı görüşlere rağmen postmodern insan, toplumsal değerlerle bağı 

kopmuş, kendi hayatını kendi anlamlandırarak kimliğini inşa eden birey olarak 

tanımlanmaktadır
501

. Bu bağlamda postmodern kimlik ve mekânların, Türk sinemasında 
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2000 sonrasında mekânlardaki değişimler sonucu daha fazla görüldüğü 

söylenebilmektedir. Duvara Karşı, Bekleme Odası (Zeki Demirkubuz-2002), Kabadayı 

(Ömer Vargı-2007), İncir Reçeli (Aytaç Ağırlar-2008), Kaybedenler Kulübü (Tolga 

Örnek-2010), Barda (Serdar Akar-2007), Vicdan (Erden Kıral-2008), Küçük Günahlar 

(Rıza Kıraç-2011), Zeynep’in Sekiz Günü, Ali’nin Sekiz Günü (Cemal Şan-2009), 

İklimler, Issız Adam (Çağan Irmak-2008) gibi bazı filmlerde karakterlerin, toplumsal 

değerlerle bağlarının güçlü olmadığı görülmektedir. Örneğin Issız Adam filminde 

karakterlerin yaşadıkları/tercih ettikleri mekânlar, alışılmış toplumsal mekânlar ile 

bağdaşmamaktadır.  

“ ‘Issız Adam’da Alper’in evi ve “Restoran’ının, Ada’nın butik dükkânı ve 

evinin İstanbul’un soylulaştırılmış mekânlarından olan Beyoğlu’nda olduğu 

anlaşılır. Beyoğlu; çokkültürlülüğü, hızı, eğlencesi ile mekân olarak bir arzu 

nesnesi haline gelmiştir. Beyoğlu’nun, moderniteden, postmoderniteye geçişte 

ortaya çıkan yeni orta sınıf için New York gibi olduğu söylenebilir. Bu yeni 

sınıfın temsilcisi olan Alper ile üsluplaştırılmış bir yaşam tarzına sahip olan 

Ada’nın yaşam alanları postmodernliği yansıtmaktadır. Ada’nın ve Alper’in iç 

mekânları, 1990’lı yıllarda üst gelir grubu ile özdeşleşen minimalist tasarım 

ile uyumludur. Alper’in evi ve restoranı, Ada’nın evi, geleneksel süslerden, 

objelerden arındırılmış, oldukça minimal tarzda döşenmiştir. Bu doğrultuda 

filmin geçtiği iç ve dış mekânlar, bireyselleştirilmiş yaşamları, kuralsızlığı, 

gelip geçiciliği, eski ile yeninin birlikteliği sadeliği yansıtması ile 

postmodernite ile uyumludur”
502

. 

 

Kentli insanın iç mekânda görüldüğü ev alanları genellikle apartman daireleridir. 

Apartman daireleri içinde yalnız insanların yaşadıkları görülmektedir. 11’e 10 Kala 

(Pelin Esmer-2009), Uzak, Küçük Günahlar, Zeynep’in Sekiz Günü, Bekleme Odası, 

Yeraltı (Zeki Demirkubuz-2010) gibi filmler, apartman dairelerinde yalnız yaşayan 

insanları anlatmaktadır. Acı Aşk (Taner Elhan-2007) filminde apartman mekânı, 

filmdeki karakterlerin ilişkilerinden ibaret iki daireye indirgenmiştir. Pandora’nın 

Kutusu filminde, bir ailenin yaşadığı sorunlar hakkında, yan yana büyük apartman 

bloklarından oluşan kalabalık apartman mekânlarında, başka kimsenin bilgisinin 

olmaması, evde yalnız bırakılan ‘Alzheimer’ hastası yaşlı kadın için yardım istenecek 

hiçbir komşunun bulunmaması, Canavarlar Sofrası (Ramin Matin-2011) filminde 

yemek daveti nedeniyle bir evde toplanan çiftlerin, dış dünyaya karşı duyarsızlıkları, 

Türkiye’de son dönemlerin en temel kentsel yaşam alanları olan apartman mekânlarında 
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içiçe, kalabalık yaşayan toplulukların yalnızlaştığını gösteren bazı örneklerdir. Semum 

(Hasan Karacadağ-2008) filminde de benzer mekânsal dönüşüm vurgulanmaktadır: 

 

Kentli bireylerin kendi kimliklerini ve mekânlarını karşılıklı olarak inşa etmeleri 

ile toplumsal bağlardan kopmaları sonucu, bireysel kimliklerini koruyabilecekleri yeni 

sosyal oluşumlar ve mekânlar ürettiği görülmektedir. Buna göre, yalnız kalabildikleri 

apartman dairesi gibi ev içi mekânların dışında, kendilerine benzer kimliklere sahip olan 

kentlilerle yeni mekânlarda sosyalleşebilmektedir.  

 

Kent içinde benzer kimliklere sahip bireylerin bir arada sosyal ortamları 

oluşturarak kendi mekânlarını üretmeleri sadece kentli olmayı başarmış kişilere özgü bir 

durum değildir. Kente dışarıdan gelerek tutunma çabasındaki, farklı sınıfsal, kültürel 

kimlik özelliklerine sahip bireyler, kendi kimliklerine benzer insanlarla kent içinde 

mekân arayışındadır. 

 “Kentleşme, yalnızca insanların kent adı verilen yere itilmesi/ çekilmesi 

eyleminin belirtilmesinde kullanılmayıp, gelen insanların kentin yaşam 

biçimini benimsemesi anlamını da içermektedir. Aslında etkileşim 

karşılıklıdır. Çünkü değişik yörelerden, değişik yaşam ilişkilerinin olduğu 

bölgelerden gelen insanlar sonuçta kentin egemen kültürüne de etki etmekte 

ve onu değiştirmektedir. Özellikle belirli kent bölümlerinde odaklaşma, bir 

anlamda gettolaşma tersine etkiyi belirgin hale getirebilmektedir”
503

. 

 
Böylece kentlileşmeyi başarmış kitleler kadar, kent içinde var olma çabasındaki 

kitleler de kendi içlerinde birarada olmaktadır.  Kent mekânları bu yeni ve farklı sosyal 

grupların etkisiyle bölünmekte, ‘getto’laşmakta, ‘fragmenter’leşmekte, homojen bir 

mekânsal yapıdan çok, farklı yaşamlar ve mekânsal karakteristikler içeren çokkültürlü, 

çokkimlikli görünümlere bürünmektedir.  

 

Sır Çocukları (Ümit Cin Güven-2002) kent içindeki getto mekânları ve bu 

mekânların içinde var olma çabasındaki insanları konu etmektedir. Filmde İstanbul’un 

kent içinde kentlilerce görünmeyen mekânlarını, evsiz, kimsesiz ve suça eğilimli 

çocuklar sahiplenmiştir. Filmde İstanbul, temsili mekânlarının dışında, sokak 

çocuklarının yaşadığı yıkık evler, terk edilmiş metruk alanlar üzerinden 
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mekânlaştırılmıştır. Sokak çocuklarının yaşam alanları İstanbul’un dış mekânlarıdır. Bu 

mekânlar; kimi zaman kalabalıklar içinde fark edilmedikleri ‘İstiklal Caddesi’ gibi 

toplumun bütün katmanlarını kapsayan merkezi alanlarken, çoğunlukla, tenha, karanlık 

ve güvensiz arka sokaklar ya da harabeler gibi alanlardır.  

 

Kent mekânlarının toplum katmanlarınca bölümlere ayrılması ve paylaşılması, bu 

filmde sokak çocuklarının, kentin diğer üyelerince kabul edilmek istenmedikleri merkezi 

kent mekânlarında ‘görünmez’ durumda olmaları ile gösterilmiştir. Filmde sokak 

çocukları merkezi dış alanlarda, diğer kentliler tarafından kabul edilmemektedir. 

Kentlileşmiş kitleler, bu alanlarda sokak çocuklarını görmezden gelerek bu tavrını 

göstermektedir. Sokak çocukları merkezi alanların dışında, kentin iç mekânlarında da 

kentli kitlelerce kabullenilmemektedir.  

“ ‘Sır Çocukları’nda İstanbul; insanlarından bağımsız varlığını sürdüren bir 

kent havasındadır. İstanbul filmin sadece birkaç yerinde genel planlarla ele 

alınan, manzaralarla uzaktan resmedilmiştir. Genel planlarla kentin gece ve 

gündüz görüntüleri verilir. Ancak; bu betimlemeler bize İstanbul hakkında çok 

ayrıntılı bilgi vermemektedir. Film iç mekân dışında çoğunlukla dış 

mekânlarda –ki bu Beyoğlu sokakları, izbe köşeler, mahalle araları, surlardır. 

İstanbul varlığıyla öyküde nedensellik bağı bakımından önemli yer tutsa da, 

kahramanlarla kent arasındaki ilişki çeşitli yorumlara açık bir ilişkidir. 

İstanbul öyküdeki sahipsiz sokak çocuklarının sığındığı bir açık sığınaktır. 

Fakat kent onları görmezden, tanımazdan gelmektedir. İstanbul sessiz bir 

tanık gibi, olacakları bir kenardan izler gibidir. Mağrur, ağırbaşlı ve 

umursamaz…”
504

. 

 

İstanbul’un mekânsal ayrımlarına çocuklar üzerinden benzer vurgu Kırık 

Midyeler (Seyfettin Tokmak-2011)  filminde de görülmektedir. Filmde kent içinde var 

olma çabasındaki çocuklar, farklı sahnelerde yetişkinler tarafından şiddete maruz 

kalmaktadır. Filmde çocukların film boyunca mekân arayışlarının sürdüğü 

görülmektedir. 

 

Kent mekânları içerisinde farklı grupların mekân arayışlarının bir sonucu olarak 

ortaya çıkan şiddet, kenti güvensiz bir yere dönüştürmüştür. Anlat İstanbul, Av Mevsimi 

(Yavuz Turgul-2011), Kabadayı, Gönül Yarası (Yavuz Turgul-2005) filmlerinde 

                                                           
504
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İstanbul, suç işlemeye eğilimli gruplarca bölümlenmiş ve kent mekânları, güvensiz, 

tekinsiz yerler olarak sunulmuştur.  

 

Anlat İstanbul filmi, İstanbul’un karanlık mekânlarını ve bu mekânlara hareket 

veren ama göz önünde olmayan yaşamları konu edinmektedir. Filmde, metropolleşen 

kent içinde farklı yaşam alanları ortaya çıkarmaktadır. Av Mevsimi filminin bazı 

sahnelerinde polis-çete çatışmalarında da İstanbul güvensiz bir yerdir. Neredesin Firuze 

(Ezel Akay-2001), Organize İşler (Yılmaz Erdoğan-2007)  gibi filmler ise İstanbul’un 

gettolaşan mekânlarından komedi öyküleri anlatmaktadır. Pandora’nın Kutusu filminde 

İstanbul’un arka sokakları, yalnız dolaşan bir genç için tehlikeli bir yerdir. Yaşamın 

Kıyısında (Fatih Akın-2007) filminde İstanbul’a gelen Alman genç kızın, uyuşturucu 

kullanan sokak çocukları tarafından öldürülmesi, İstanbul’u tehlikeli bir yer olarak 

göstermektedir.   

 

Kent içindeki bir başka gettolaşma, doğal alanların yerlerini alışveriş 

merkezlerine ve benzeri alanlara bırakmasıdır. Alışveriş merkezlerinin, buluşma ve boş 

vakti değerlendirme için, doğal alanların yerini almaya başlamasıyla sinemasal 

mekânlar da, doğadan kopuk ve kapalı alanlara kaymıştır. Çoğunluk (Seren Yüce-2009), 

Evim Sensin (Özcan Deniz-2012)  filmlerinde sevgililerin, arkadaşların, ailelerin 

buluşma ve vakit geçirme yerleri alışveriş merkezleri olarak gösterilmiştir. Saç (Tayfun 

Pirselimoğlu-2010)  filminde alışveriş merkezi üst sınıflar açısından eğlence yeri iken, 

alt sınıflar için çalışma mekânlarıdır.  

 

 

2000 sonrası filmlerde kent içindeki gettolaşmanın bir diğer görünümü, inançlar 

temelinde örgütlenerek, ‘cemaat’leşen gruplardır. Kent mekânı, farklı inanç grupları 

tarafından da bölümlenmektedir. Takva (Özer Kızıltan-2006) filminde, inanç 

gruplarınca kentin mekânsal bölümlenmesi açıkça gösterilmiştir. Bu mekânsal ayrım 

sadece grubun temsil ettiği ideoloji/inanç karakteristiklerinin mekâna yansıması ile 

değil, ekonomik yönüyle de ortaya çıkmaktadır.  
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Kent mekânı bir inanç grubu tarafından mülkiyet olarak sahiplenilen, 

bölümlenen fragmenter özelliğe bürünmüştür. Filmde bir tarikata ait mülkiyetler olan 43 

daire, 35 dükkân ve 7 arsa ile kent mekânının bir inanç grubunca bölümlendiği 

anlaşılmaktadır. Filmde tarikatın bir inanç grubu olarak aktarıldığı sahnelerde, grubun 

inanç özelliklerini taşıyan iç mekânlar kullanılmıştır. Ancak, tarikatın mekânlara 

mülkiyet üzerinden hâkimiyet kurduğunun anlaşılması ile dış mekânlar ağırlık 

kazanmıştır.  

 

Kent mekânının inanç gruplarınca gettolaşmasının sınıfsal, ekonomik boyutu, 

filmde Muharrem üzerinden aktarılmıştır. Bir küçük esnaf olarak alt sınıfların mekânsal 

karakteristikleri içerisinde yaşam sürmekte olan karakterin yaşamı, dâhil olduğu inanç 

grubu ile değişim göstermektedir. İnanç grubunun mekânlarının, uhrevilikten çıkıp 

dünyevileşmeye başlamasıyla, Muharrem’in tüm yan unsurları ile mekânsal sunumu da 

benzer şekilde değişim göstermektedir: 

“Bir sahnede Muharrem bir marketten kirayı alıp çıkarken, kamera marketen 

yükselip, marketin üzerindeki camiye odaklanır. Böylece manevi değerlerin 

maddi unsurlar üzerine yükseldiği tezi sembolleştirilir. Filmin ortaya koymak 

istediği düşüncelerden biri de budur. Dergâh ayakta kalabilmek için kira 

gelirlerine muhtaçtır”
505

. 

 

Mekânlardaki bu değişim son dönemde sadece kentlere özgü bir durum değildir. 

Betonlaşma ve doğanın tahribi kent dışı mekânları da etkilemektedir. Çoğunluk 

filminde,  mekânsal dönüşüm ormanları keserek büyük betonarme siteler yapan 

müteahhit karakteri ile gerçek mekânlardaki dönüşüm ve insanın doğadan koparak, 

duygusuz biri haline gelmesi anlatılmıştır. Aşk Geliyorum Demez (Murat Şeker-2009) 

filminde eski hanın yıkılmak istemesi Türkiye’de son dönemde yaşanan mekânsal 

değişime bir örnektir.  

 

Yurt (Muzaffer Özdemir-2011) filminde doğanın tahrip edilmesi asıl temadır. 

Ancak filmde bu durum, bu tahriabata karşı çıkan birinin gözü ile aktarılmaktadır
506

. 
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Filmdeki mimar karakteri, çocukluğunun geçtiği taşra mekânlarına geldiğinde, bu 

mekânların bozulduğunu gözlemler. Kapitalist yaşamın gerekliliği olarak ortaya çıkan 

enerji ihtiyacı gibi gerekçeler, doğaya zarar vermektedir. Doğa, zamanın ve mekânın 

özgür olmaktan çıktığı bir üretim aracı olmaya başlamıştır.  

 

Doğa, artık insanın ihtiyacına göre denetlenen, üretim yapılan, biçimlendirilen, 

ölçülebilen bir nesnedir. “Kapitalist ekonominin mekân üzerindeki yıkıcı etkisi ve buna 

bağlı olarak geçicilik durumu, modern dünyada her şey gibi mekânsal değerlerin de 

nicelleşmesi olgusu ile doğrudan bağlantılıdır. Nicelleşme olgusu, mekânın en temel 

konvansiyonu olan yer ile olan ilişkisini koparmıştır”
507

. Yurt filminde mimar 

karakterinin çocukluk mekânlarının günümüzdeki halini gördüğünde yaşadığı 

üzüntünün temelinde, mekânlar üzerindeki bu değişim yatmaktadır. Mekânsal değişime 

tasarım ve düşünce boyutunda etkide bulunan Mimar, filmde anlatıldığı şekliyle, 

Türkiye’deki mekânsal değişimden rahatsız olurken, bu değişimin ticari boyutu ile 

ilgilenen müteahhitin Çoğunluk filminde sözkonusu değişimden rahatsız olmaması 

Türkiye’deki mekânsal değişimin, bilinçli bir tasarımdan çok, ticari nedenlere 

dayandığını göstermektedir.  

 

Doğanın kent mekânı üretmek amacıyla tahrip edilmesinin yanısıra, kentin 

çevresine verdiği bir diğer bozucu etkisi de kirliliktir. Fatih Akın’ın Cennetteki Çöplük 

(2012) isimli belgesel filmi de, kentin doğa mekânlarını tehdit etmesini ele almaktadır. 

Film; Trabzon’un doğal güzelliği ile ünlü Çamburnu Köyü’nde kurulan büyük çöplüğün 

çevreye verdiği zararı anlatmaktadır.  

 

Mekânlardaki değişimin bir diğer yönü de, Türk sinemasında ortaya çıkan 

İstanbul dışı kent mekânı arayışıdır. Türk sinemasının İstanbul olagelen başat kentsel 

mekânının bazı istisnalar (Bir Türk’e Gönül Verdim, Kayseri vb.) dışında değişmediği 

                                                                                                                                                                          

fakat uzun yıllardır göremediği memleketine tatile gider. Modern tekno-liberal zihniyet her yeri eşbiçimli 
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görülmektedir. Ancak, 2000 sonrası Türkiye’de kent mekânlarındaki değişim, sinemaya 

da yansımıştır. Buna göre farklı şehirler kendi mekânsal kimliklerini kazanma çabası ile 

öne çıkmıştır. Ayrıca; tek mekânsal merkeze dayanan Yeşilçam ticari örgütlenmesinin 

yerini farklı merkezlere dayanan bireysel yapımcılar ve bağımsız yönetmenlerin alması, 

yeni kent mekânlarının ortaya çıkmasında etkilidir. Bir diğer yandan Türkiye’de 2000 

sonrası dönemde farklı kent mekânların coğrafi, tarihi özellikleri ile öne çıkması, Türk 

sinemasına da yansımıştır.  

 

Acı Aşk filminin bazı sahnelerinde Eskişehir mekân olarak kullanılmıştır. Adını 

Sen Koy (Tuna Kiremitçi-2009) filminin ana mekânı Eskişehir’dir. Filmde, İstanbul’dan 

düğün için gelen akrabalar, Porsuk Çayı’nın küçüklüğü nedeniyle, tekne gezintisinin 

bekledikleri gibi olmadığını söyler. Böylece, Eskişehir’in İstanbul’dan farklılığı 

vurgulanmıştır. Filmde Eskişehir’in mekânsal temsili, sevgililerin/arkadaşların 

buluştuğu, yabancıların gezdirildiği, Porsuk Çayı ve çevresidir. Beş Şehir (Onur Ünlü-

2009) filmi farklı kent mekânlarını kullanmaktadır. Filmde Eskişehir ve Afyon kentleri, 

Porsuk Çayı, Afyon Kalesi gibi ayırt edici mekânsal özellikleri yer almaktadır. 

 

Zeki Demirkubuz da, filmlerinde İstanbul dışında mekân arayışındadır. İtiraf 

(2003) ve Yeraltı filmlerinin mekânı Ankara’dır. İtiraf filminde Ankara, modern kent 

içinde bireylerin yalnız ve mutsuz olduğu bir görünüm ile aktarılmıştır. Böylece, Türk 

sinemasında İstanbul dışında, farklı kent mekânlarının da metropol özellikler 

kazanmaya başladığı anlaşılmaktadır. Yönetmenin dönem filmi olan Kıskanmak (2010) 

ise 1930’lar Türkiyesi’nin ‘Zonguldak’ını mekân olarak kullanmıştır. Filmde 

yansıtıldığı dönem içinde Zonguldak, ahşap evler ile taşra görünümündedir. Kader 

(2006)  filminde ise farklı Anadolu kentleri, bir kadın karakterin yolculukları ile 

aktarılmıştır. Filmde Anadolu’da farklı kentlerde, yeni kentli gruplar tarafından getto 

mekânların oluşmaya başladığı görülmektedir. Ayrıca filmde kent mekânlarının 

güvensiz yerlere dönüştüğü anlaşılmaktadır. 
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Nuri Bilge Ceylan’ın İklimler filmi, yaz mevsimi için Türkiye’nin güney 

sahillerini, kış için ise Ağrı’yı mekân olarak kullanmıştır. Mekânlar, kentsel özellikleri 

ile değil, karakterlerin iç dünyaları ile kurdukları bağ üzerinden aktarılmıştır. Buna göre 

mekânlar, tarihi, coğrafi ve iklimsel özellikleri ile ön plandadır.  

 

Farklı yönetmenlerin kısa filmlerinden oluşan Kars Öyküleri filmi, Kars’ın 

mekânsal farklılıklarını göstermektedir. Kosmos (Reha Erdem-2010) filmi de Kars’ı 

küçük bir kent olarak, endine özgü mekânsal nitelikleri üzerinden aktarmaktadır.  

 

New York’ta Beş Minare (Mahsun Kırmızıgül-2011)  filmi, çarşı, taş binalar, 

gibi kültürel mimari özellikleri ile Bitlis’te geçen sahnelere sahiptir. Tayfun 

Pirselimoğlu’nun Hiçbiryerde (2001) filminde oğlunu arayan anne ile birlikte seyirci de, 

Mardin şehrinin, kendine özgü mekânları arasında dolaşmaktadır. Böylece Mardin’in 

dar sokakları ve toprak evlerden oluşan mahalleleri, kültürel özellikleri ile filmin asıl 

mekânlarını oluşturmaktadır. Vavien (Durul Taylan, Yağmur Taylan-2009) kimi 

sahnelerde Samsun’u mekân olarak kullanmıştır. Filmde Samsun, taşranın 

durağanlığına karşı, eğlence mekânlarına sahip bir kent olarak gösterilmektedir. Vicdan 

(Fatih Akın-2007) ve Bornova Bornova (İnan Temelkuran-2009) filmlerinin mekânı 

İzmir’dir. Filmde İzmir’in ‘metropolleşme’ye başlayan büyük bir kent olduğu 

görülmektedir. Atıf Yılmaz’ın yaptığı son film olan Eğreti Gelin (2004) Kastamonu’yu 

sokakları, mimarisi, mekânsal özellikleri ile yansıtmaktadır. Şellale (Semir 

Arslanyürek-2005)  ve 7 Avlu (Semir Arslanyürek -2011) filmleri kültürel yönleriyle 

Antakya’yı aktarmaktadır. Araf (Yeşim Ustaoğlu-2012)  filminin mekânı ise taşraya 

benzeyen görünümleri ile Karabük’tür.  

 

Türk sinemasında yeni kentlerin dışında farklı ülkelerin de 2000 sonrasında 

mekân kullanımına yansıdığı görülmektedir. Yurtdışında film çeken Türk asıllı 

yönetmenlerin dışında bazı Türk filmleri, farklı ülkeleri mekân olarak kullanmıştır: 

Derviş Zaim; fiziksel farklılıkları, kültürü, şivesi ile Kıbrıs’ın mekânsal 

karakteristiklerine Gölgeler ve Suretler filminde yer vermiştir. Kod Adı: Venüs (Tamer 

Garip-2012) filminin mekânı da doğal yönlerinin estetize edilerek sunulduğu Kıbrıs’tır. 
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Meleğin Sırları (Aclan Büyüktürkoğlu-2008), New York’ta Beş Minare (Mahsun 

Kırmızıgül-2012) filmlerinin mekânları çoğunlukla Amerika Birleşik Devletleri’dir. 

Filmde yeni grupların oluşması ile bölümlere ayrılan mekânların Amerika ve Türkiye 

üzerinde benzer özelliklere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Maskeli Beşler: Irak (Murat 

Aslan-2006), Kurtlar Vadisi Irak (Serdar Akar-2005), Kurtlar Vadisi: Filistin (Zübeyr 

Şaşmaz-2010), Gitmek: Benim Marlon ve Brandom (Hüseyin Karabey-2008) filmlerinin 

mekânı savaşın yaşanmakta olan Filistin ve Irak gibi Ortadoğu ülkeleridir. Mekân 

üzerindeki iktidar mücadelelerinin uluslararası nitelikler kazanması filmlerin mekân 

kullanımına hâkim olan anlatıyı oluşturmaktadır.  

 

Fatih Akın’ın filmleri dışında Almanya’yı mekân olarak kullanan filmler de 

mevcuttur. Musallat (Alper Mestçi-2005), Ayrılık   Berlin Kaplanı (Hakan Algül-2012), 

filmlerinin mekânı da Almanya’dır. Türkler Çıldırmış Olmalı (Murat Aslan-2009)  

filminin bazı sahnelerinin mekânı Somali’dir. Umut Adası (Mustafa Kara-2007), İyi 

Seneler Londra (Berkun Oya-2007)  filmlerinin mekânı İngiltere’dir. Şans Kapıyı 

Kırınca (Tayfun Güneyer-2005) filmi Küba’da çekilmiştir. Sinyora Enrica ile İtalyan 

Olmak (Ali İlhan-2011) filminde İtalya’nın, Bulutları Beklerken (Yeşim Ustaoğlu-2003) 

filminde Selanik ve Yunanistan’ın kültürel özellikleri vurgulanmıştır.  

 

Gerçek mekânlarda görülen hızlı dönüşümlerin bir yansıması olarak 2000 

sonrası Türk filmlerinin sinemasal mekânlarının da değiştiği söylenebilmektedir. 

Mekânların yeniliği kadar, var olan mekânların da yeni anlamlar ile sinema perdesine 

aktarılmıştır. Yönetmenlerin bireysel anlatı arayışlarının mekânlardaki değişim de etkili 

olduğu görülmektedir.  
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III. 2.  Ataerkil Baskı ve Kuralların Sinemasal Mekân Kullanımına Etkisi 

 

  

Türk sineması, Türkiye toplumunun feodal, ataerkil hiyerarşi kurallarına dayalı 

geleneksel yapısından etkilenmektedir. Ataerkil yapı, devlet-halk ilişkisinden, toplumun 

tüm sosyal örgütlenmelerine kadar yaşamın her alanına baskı uygulayarak etkide 

bulunmaktadır. Türk sineması da mekân kullanımında, ataerkil yapının beklentilerine 

hizmet eden tercihlerde bulunmuştur.  

“Türk sinemasında hâkim anlatıya bir cinsel kimlik verilecek olsaydı bu 

'katıksız erkek' bakışı bir söylem içerirdi. Erkek karakterler, fiziksel güçleri, 

cesaretleri, özgüvenleri, saygın meslekleri, parasal güçleri ya da onurlu 

yoksullukları ile tanımlandılar; yuvayı koruyan baba, çapkın sevgili, zalim 

koca, cesur delikanlı olmuştur. Erkeğin ve erkekliğin bu şekilde klişelerle 

tanımlandığı pek çok film yapıldı. Toplumsal yaşamda olduğu gibi erkekler 

filmler de önemli konumdadır
508

”. 

 

 Yeşilçam yılları boyunca, Türk sinemasında ataerkil oluşumun içselleştirildiği, 

sorgulanmadığı ve çatışmaların normalleştirildiği görülmüştür. Filmlerin öyküsü ve 

mekânsal oluşumları, ataerkil yapının beklentilerine ve bu yapıdan kaynaklanan 

çatışmaların örtülmesi üzerine kurulmuştur. Yeşilçam’ın özellikle tercih ettiği anlatım 

yöntemi; var olan çatışmaların uzlaştırılması, olayların kronolojik anlatımı ile 

çatışmaların asıl kaynağının göz ardı edilmesidir. Filmlerde ortaya konan sorunlar, 

genellikle karakterlerin başına gelen talihsiz olaylar ya da ‘kader’ olarak aktarılmıştır. 

Böylece toplumun dayandığı geleneksel yapılar sorgulanmamıştır. 

 

1980’li yıllardan itibaren, bireyin sorunlarına yer veren anlatıların ortaya 

çıkması ile ataerkil sistem tarafından baskılanan kesimler sinemada görülmeye 

başlamıştır. Kadın ve erkek kimliklerinin toplumsal roller dışında da var olduğu ilk kez 

görünür hale gelmiştir.  
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2000’li yıllar öncesinde ataerkil sistemi sorgulayan, çatışmaları görünür hale 

getiren filmler, kalıplaşmış Yeşilçam anlatısından farklı olarak özellikle 1990’lı yıllarda 

görülmeye başlanmıştır. Bir yandan popüler filmler ile Yeşilçam bakışı sürdürülürken 

özellikle bireysel anlatımları ile farklılaşan yönetmenlerin, ataerkil yapı üzerine 

sorgulamaları arttırdıkları da görülmektedir.  

 

2000’li yıllardan itibaren ise ataerkil yapının sorgulandığı, cinsiyet 

çatışmalarının görünür hale geldiği, mekânsal oluşumların bu durumdan etkilendiği 

incelenen filmlerden anlaşılmaktadır.  Önceki dönemlerde, günlük yaşamın bir parçası 

olarak görülen ataerkil baskı, 2000 sonrasında bazı filmlerde özellikle 

görünürleştirilmiştir. Böylelikle çatışmaların temelinde yatan cinsiyetçi bakış ortaya 

çıkarılmıştır.  

 

Ataerkil yapıda, babanın ya da baba konumundaki kişinin, mekân üzerinde tek 

belirleyici olması filmlerde görülmektedir. Örneğin; Vavien (Durul Taylan, Yağmur 

Taylan-2010) filminde baba figürü istediği için herkes pikniğe gitmek için hazırlanır. 

Yemek masasında soru sorma hakkı sadece babaya aittir. Baba, karısını istediğinde 

arabadan indirebilmektedir. Filmlerde, hem mekânsal oluşum, hem anlatının gidişatı 

onun tepkilerine göre biçimlenmektedir.  

 

Ayrılık (Feo Aladağ-2008) filminde baba, ceza için hem karısını, hem oğlunu 

ayrı ayrı küçük, kapalı mekânlara kilitler. Böylece onların mekânsal özgürlükleri 

üzerinde karar verici konumunda olduğunu gösterir.  

 

Tepenin Ardı (Emin Alper-2012) filminde mekânsal oluşumun belirleyicisi baba 

konumundaki erkektir. Babam ve Oğlum (Çağan Irmak-2005) filminde taşraya ailesinin 

yanına dönen Sadık’ın, babasının otoritesini sorguladığı görülmektedir. Buna göre 

Sadık, babanın mekânlar üzerinde tek karar verici olmasından rahatsızdır.  

 

Beş Vakit (Reha Erdem-2006) filminde ataerkil hiyerarşinin mekânı babanın 

konumuna göre oluşturduğu görülmektedir. Taşranın sosyal örgütlenmeleri, ataerkil 
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yapıdan kaynaklanan hiyerarşi kurallarından etkilenmektedir. Bu hiyerarşinin kuralları 

kişilerin mekân içindeki konumlarını belirlemektedir. Filmde baba konumunda olan 

kişinin mekânsal konumunun merkezde yer aldığı, çocukların da en alt konumda 

bulundukları anlaşılmaktadır.  

 

Hayat Var (Reha Erdem-2008)  filminde çocuk-kadın kimliklerinin arasında 

bulunan Hayat, bu iki kimliği nedeniyle ataerkil yapı içinde ezilmektedir. Hayat, erkek 

bakış altında klostrofobik şekilde açık alanlara hapsedilmiştir. Bu bakıştan rahatsız olsa 

da, ataerkil yapının çevrelediği alanların dışına çıkamamaktadır.   

 

Ataerkil yapıda mekâna hâkim olan erkeğe karşı, kadının mekânı 

sınırlandırılmıştır. “Ataerkil ağ içerisinde kadınlar belirli alanlar içerisinde 

tanımlanmıştır. Bu alanın en yaygın olanı ise ev içi alanlardır”
509

. “Eril bir toplumda 

kamusal alan erkeğe aitken, ev daima kadının uzamıdır”
510

. Cinsiyet ayrımına dayalı 

toplumlarda “bir göz”lük ev olduğu gibi kadına bırakılırken, erkek kendisine başka 

erkeklerle iletişimde olabileceği farklı mekânlar bulabilmektedir
511

. Kadın ve erkeğin 

mekânsal konumlarının bu şekilde belirlenmesi filmlerde de mekânlar içindeki 

karakterlerin konumlanışına yön veren en önemli etkendir.  

 

Kadının ev içinde mekânsal konumunu benimsemesi, filmlerdeki mekân 

oluşumlarının başlıca özelliklerinden biridir. Semum (Hasan Karacadağ-2008)  filminde 

kadın birçok sahnede mutfakta ya da evi içinde görüntülenir. Yeni bir ev alınırken, en 

önemli ölçüt, kadın ile özdeşleştirilen mutfağın, kadın tarafından beğenilmesi olarak 

gösterilir. Kadının tercihi belirleyici gibi sunulsa da, kadının iradesi ile etki yapabileceği 

mekânın; içinde erkekten daha fazla kalmak zorunda bırakılan ev olduğu, ancak kadının 

evi tercih etmede de özgür olmadığı anlaşılmaktadır. Filmde Volkan, evi satın almak 

için eşinin onayını beklemektedir.  Ancak evin satın alınması için önceki tüm süreçlerin 
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Volkan tarafından tamamlandığı görülmektedir. Böylece kadının ev konusunda vereceği 

karar da sembolik kalmaktadır. Kadın ise kabullendiği bu durumu, evi incelemesi ile 

göstermektedir. Kadının mutfağı beğenmesi ve evin alınmasını istemesi, ev içinde de 

mutfakla bu kimliğini tamamlayabildiğini göstermektedir.  

 

Tepenin Ardı filminde ıssız bir taşrada kadın film boyunca ev içinde 

gösterilirken, diğer tüm erkek karakterler dışarıdadır. Erkeklerin evin içine girme ya da 

kadını dışarıya çağırma gerekçeleri kadından talepte bulunmaktır. Vavien filminde 

erkekler dış dünyada özgürken, kadınlar genellikle ev içindedir. Kadınlar piknik gibi dış 

alanlarda ise erkeklerin sıkı kontrolü ve baskısı altındadır. Kadınlar dış alanda da ev 

işleri yaparak çalışırken, erkekler onları sadece izler.  

 

Kadınlar ev dışında, kuaför ya da alışveriş merkezleri gibi mekânlarda 

sosyalleşebilirken, erkekler dış mekânda daha özgürdür. Kahve, hamam gibi iç 

mekânların yanısıra, açık alanlar üzerinde her mekâna kendilerini ait 

hissedebilmektedir. Çakallarla Dans (Murat Şeker-2010) filminde farklı erkek 

karakterleri kent içindeki çok farklı dış alanlarda özgürdür. Çoğunluk (Seren Yüce-

2010)  filminde anne ve temizlikçi kadın gibi karakterler ev içinde görülürken, erkekler 

dış alanlarda ve hamam gibi iç mekânlarda bir arada bulunmaktadır.  

 

Filmlerde kadının kendisine belirlenen mekânsal kısıtlamayı kabullenmediği 

durumlarda cezalandırıldığı görülmektedir. Bu cezalandırma kadına uygulanan şiddet ya 

da kadının mekânsızlaştırılması ile ortaya çıkmaktadır. Böylece kadın, içinde bulunduğu 

toplumsal yapıdan kaynaklanan mecburi bir durum ya da bir ‘kader’ olarak gösterilen ev 

içi yaşamın dışına çıktığında ve kendi mekânsal özgürlüğünü talep ettiğinde öldürülme 

tehdidi altında kaçarak yaşamak zorunda bırakılmıştır. Ataerkil yapı kuralları içerisinde 

belirlenen kadın ve mekân ilişkisi, birçok filmde kadının mekânsızlaştırılması ile öne 

çıkmıştır. 

 

Ataerkil yapının, mekânsal konumuna kendi karar vererek özgür olmak isteyen 

kadını mekânsızlaştırması, Fatih Akın’ın Duvara Karşı (2004) ve Yaşamın Kıyısında 
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(2007) filmlerinde görülmektedir. Duvara Karşı filminde kadın, baba ve erkek 

kardeşlerce ev içine alınmayarak cezalandırılmaktadır. Ev içine kabul edilmemektedir. 

Annesi tarafından, baba evden ayrıldığında eve alınır, ancak, annenin, erkek egemen 

sisteme boyun eğerek, kızının mekânsızlaşmasına daha sonra tepki veremediği görülür. 

Benzer şekilde, Yaşamın Kıyısında filminde yasadışı örgüt üyesi kadın, önce 

Türkiye’den Almanya’ya kaçmak zorunda kalmıştır. Almanya’da ise, örgüt üyesi 

olmasının yanısıra, mekânsızlaştırılması ve aidiyetsizliğe zorlanmasının asıl nedeninin 

kadın olmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Filmde ‘hayat kadını’ rolündeki 

kadının, Türk gençlerince tehdit edilmesi kadının mekânsızlaştırılmaya çalışıldığını 

göstermektedir.  

 

Çoğunluk filminde, Doğu’da aile baskısından kaçarak İstanbul’a gelen genç 

kadın, akrabalarının kendisini araması nedeni ile İstanbul’da da güvende değildir. Bu 

baskı karşısında hayatta kalabilmek için sürekli kaçmak zorundadır. Gözetleme Kulesi 

(Pelin Esmer-2012)  filminde bir dağda orman gözetleme kulesine sığınan kadın kadının 

mekânsızlaştırılmasının sebebi; aile içi tecavüz, istemediği halde hamile kalması ve bu 

nedenle öldürülmekten kaçmasıdır. Kadın mağdur olduğu için mekânsızlaştırılmışken, 

onun gibi kaçmakta olan erkek ise; suçlu olduğu için kaçmaktadır. Araf (Yeşim 

Ustaoğlu-2012)  filminde ise evlilik dışı hamile kalan kadın mekânsızlaştırılmıştır. 

 

Ayrılık filminde Almanya’da doğup büyüyen ve Türkiye’de evlenen kadın, 

kocasından şiddet gördüğü için küçük çocuğu ile birlikte Almanya’ya, ailesinin yanına 

kaçar. Ancak Almanya’da ise ailesi tarafından da kabul edilmez. Kadın Almanya’ya 

gittiğinde Türkiye’ye dönmemek için pasaportunu yakar, devletin yardımı sayesinde 

çocuğu ile birlikte bir sığınma evine saklanır. Bir süre sonra sığınma evi de onlar için 

güvenli bir yer olmamaya başlar. Ataerkil baskının mekânsızlaştırdığı anne ve çocuk 

Türkiye’de olduğu gibi Almanya’da da sürekli yollardadır. Farklı evlere sığınırlar, 

hiçbir yerde kalıcı olamazlar. Kadın ailesinin yanına tekrar dönmek istemesine rağmen 

hiçbir şekilde kabul edilmemektedir. Böylece kadın, küçük çocuğuyla birlikte 

mekânsızlaştırılmasına bir çözüm bulamamaktadır. Mevsim Çiçek Açtı (Ali Levent 
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Üngör-2012) filmi de Ayrılık filmi ile benzer özellikler taşımaktadır. Filmde 

Almanya’da kocasının şiddetinden kaçan anne ve kızı devlete sığınmıştır.   

 

Bazı filmlerde, anne, akraba ya da arkadaş gibi başka kadınlar, 

mekânsızlaştırılan kadına yardımcı olmaya çalışmaktadır. Ayrıca kadına yardımcı olan 

eş, sevgili gibi erkeklerinde olduğu görülmektedir. Ancak bu durumda, erkek egemen 

kuralların mekânsızlaştırdığı kadına yardımcı olanların da aynı cezaya maruz 

bırakıldıkları ya da mekânsızlaştırılan kadını bir süre sonra yalnız bıraktıkları 

görülmektedir.  

 

Mutluluk (Abdullah Oğuz-2007) filminde kadını öldürme görevi verilen erkek, 

kadını öldürmemesi nedeniyle mekânsızlaştırılmıştır. Böylece kadın ve erkek birlikte 

farklı bir yere gidip saklanmaya çalışmaktadır.  

 

Duvara Karşı filminde Sibel isimli genç kadın evine kabul edilmemektedir. 

Anne, kızın babasının evden gitmesiyle kızını gizlice eve alır. Ayrılık filminde ablasına 

destek olan kız kardeş, kendisine kötü örnek olduğunu düşündüğü için zamanla onu 

yalnız bırakır.  

 

JanJan (Aydın Sayman-2007) filminde köylülerden kaçmak zorunda kalan 

kadın ve erkek, ataerkil baskı içinde dışlanmaları neticesinde birlikte 

mekânsızlaştırılmışlardır.  

 

Kadının mekânsızlaştırılmasının yanısıra, ataerkil baskının kadına uygulanan 

şiddet ile de ortaya çıktığı görülmektedir. JanJan filminde, istemediği halde yaşlı bir 

adamla evlendirilen genç kızın, ‘gerdek’ adı altında cinsel ilişkiye zorlanması toplum 

tarafından yadırganmazken, aynı filmde köylülerin düşüncesine göre, ‘yasak aşk’ 

yaşayan sevgililer, tüm köy tarafından linç edilmeye çalışılmıştır. Atlıkarınca (İlksen 

Başarır-2011)  filmi aile içi tecavüzü ve bu duruma maruz kalan kadını anlatmaktadır. 

Saklı Yüzler (Handan İpekçi-2007)  filminde hem tecavüze uğrayan kadın, hem de 

tecavüz sonucu doğan bebek için aile tarafından ölüm kararı verilmiştir. Benzer durum, 
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Ateşin Düştüğü Yer (İsmail Güneş-2011)  filminde de görülmektedir. Sonsuz (Cemal 

Şan-2009)  filminin karakterlerinden biri olan Serhan’ın on dört yaşındayken babasının 

zorlaması ile bir kadını öldürdüğü, anlaşılmaktadır. Üç Maymun (Nuri Bilge Ceylan-

2009) filminde kadın, ev içindeki anne ve eş konumuna tekrar kabul edilmeden önce 

cezalandırılarak hem oğlu, hem kocası tarafından dövülür. Bir Zamanlar Anadolu’da 

(Nuri Bilge Ceylan-2011) filminde cinayet namus nedeniyle işlenmiştir. Filmde şiddetin 

kaynağı olarak görülen kadına karşı erkek bakış, bir erkeğin ‘Nerede bir sorun varsa, 

mutlaka işin içinde bir kadın vardır!’ cümlesi ile ortaya çıkmaktadır.  

 

Filmlerde ataerkil baskı ile ortaya çıkan şiddetin, sadece erkeğin fiziksel olarak 

kadın ve çocuktan daha güçlü olmasına dayandığı anlaşılmaktadır. Buna göre erkek 

egemen sistemde güçlü olan şiddet uygulama hakkına sahiptir. Duvara Karşı filminde 

İstanbul’da kadın, bir erkek grubu tarafından şiddete maruz kalır. Beş Vakit (Reha 

Erdem-2006), Mommo: Kızkardeşim (Atalay Taşdiken-2009) ve Kırık Midyeler 

(Seyfettin Tokmak-2012) filmlerinde çocuklar, erkeklerin şiddeti altındadır. Küçük 

Günahlar (Rıza Kıraç-2011) filminde kadın terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle bir 

grup erkek polis tarafından dövülür. İklimler (Nuri Bilge Ceylan-2006), İçimdeki Sessiz 

Nehir (Mustafa Serkan Eröz-2011), Münferit (Dersu Yavuz Altun-2008), Tepenin Ardı 

filmlerinde erkek kadına tecavüz eder. Vavien filminde erkek karısını arabadan atarak 

öldürmek ister. Barda (Serdar Akar-2006) filminde bir grup erkek, genç kadın ve 

erkeklerden oluşan başka bir gruba şiddet uygular. Film boyunca erkek şiddeti seyirciye 

açıkça gösterilmiştir.  

 

Ataerkil yapının kurulmaya başladığı aile ve ev üzerinde erkekler arasında 

hâkimiyet mücadelesi bulunmaktadır. Bu durum, Türk sinemasının 2000 sonrası 

filmlerinde yer almıştır. Örneğin; Süt (Semih Kaplanoğlu-2007) filminde babanın 

yokluğu, çocukluktan yetişkinliğe geçiş aşamasındaki erkeğin anneye bağlılığı, annenin 

evlenmek üzere olduğu adamın varlığı ile sarsılmıştır. Genç erkek, annesi ile evlenecek 

adam ile mücadele etmek ister. Benzer şekilde, Üç Maymun filminde baba, patronunun 

işlediği bir suçtan ötürü hapse girmeyi kabul eder. Babanın yokluğunda patron ev içinde 

iktidar mücadelesine dâhil olur. Hapisten dönen baba, ev içindeki konumunu geri 
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kazanırken, patronu aile kararı sonucu öldürülür. Babanın, kendisi yerine evsiz bir 

insanı hapse girmek için ikna etmeye çalışması ile biten film, karakterlerin ataerkil 

sistem içinde sürekli bir mekân mücadelesi verdiğini göstermektedir. 

 

Erkekler arasında mekânlar üzerindeki mücadelenin kadına ‘sahip’ olma 

üzerinden de verildiği görülmektedir. Vavien (Yağmur Taylan, Durul Taylan-2009) 

filminde Celal, başka bir kadının özel alanına; evine girme çabası nedeniyle, o alanın 

sahibi olduğunu tavırlarıyla belli eden başka bir erkek tarafından cezalandırılır. Ali’nin 

Sekiz Günü (Cemal Şan-2008) filminde, bar çıkışında erkek kadını döver. Kadını 

korumak isteyen başka erkek ile kadını döven erkek arasında kavga başlar. Beş Şehir 

(Onur Ünlü-2009) filminde ise kadına sahip olma üzerinden benzer bir iktidar 

mücadelesi verildiği görülmektedir. 

 

Mekânlar üzerinde verilen iktidar mücadelelerinin daha geniş alanlara ve güce 

sahip olma amacıyla gerçekleştiği de bazı filmlerde görülmektedir. Buna göre, kent ve 

ülke gibi büyük mekânlar üzerinde verilen iktidar mücadelesi daha karmaşık ilişkilere 

sahiptir. Bu nedenle daha fazla şiddet içermektedir. Bu mücadelenin sadece erkekler 

arasında verilmesi ile mekâna hâkim olma hakkının erkeğe özgü bir hak olduğu 

anlaşılmaktadır. Tepenin Ardı filmi; Türkiye’de mekân üzerinden verilen mücadelelere 

işaret eden sembolik anlatımı ile bir grup erkeğin, ‘diğerleri’ ile mekâna hâkimiyet 

konusunda verdiği mücadeleyi göstermektedir. Paranoya ve önyargılardan beslenen bu 

mücadele içinde -gerçekten var olmasa bile-, düşmanın da erkeklerden oluştuğu 

zannedilmektedir. Kadın ve çocuklar, bu mücadeleye ya seyirci olarak, ya da hiyerarşik 

konumlarına göre erkeklerin kendilerine verecekleri görevleri yerine getirerek dâhil 

olabilmektedir. 

 

Derviş Zaim’in Filler ve Çimen (2001) filminde devlet, çete, teröristler, 

işadamları gibi grupların tüm üyeleri erkektir ve bu mücadelede şiddet en temel 

unsurdur. Cenneti Beklerken (2007) filminde ise on yedinci yüzyıl Osmanlı’da, 

Anadolu’da, bir şehzade ve Osmanlı padişahı arasındaki iktidar mücadelesi 

anlatılmaktadır. Filmde gösterildiği şekliyle imparatorluğun iktidar mücadelesinin tüm 
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tarafları da yine erkeklerdir. Kadınların bu mücadele içinde hayatta kalabilmesi için 

erkekler tarafından sahiplenilmesi gerekmektedir.  

 

Ataerkil yapı içinde erkek de güvende değildir ya da erkeğin güçlü konumu 

değişebilmektedir. Onun hiyerarşi içindeki konumunu yine baba ya da başka bir erkek 

sarsabilmektedir. Ataerkil hiyerarşide en üst konumda olan babanın da üstünde başka 

bir baba figürü konumlanabilmektedir. Böylece erkek her zaman kendinden daha üst 

konumda olan erkeğe bağımlıdır. Ayrılık filminde, baba karakteri, kocasından kaçarak 

Almanya’ya gelen kızını öldürtmek için Türkiye’de bulunan kendi babasına (ya da 

ataerkil hiyerarşi içinde benzer konumdaki başka bir erkeğe) danışır. Son kararı kızın 

babası değil, ailede ataerkil hiyerarşinin en üstünde bulunan kişi vermektedir. Mommo: 

Kızkardeşim (Atalay Taşdiken-2009) filminde çocukları ile ilgilenmeyen baba figürüne 

köy kahvesinde başka erkekler babalık görevini yerine getirmediği için tepki gösterir. 

Benzer durum, Beş Vakit filminde de görümektedir. 

 

Filmlerde cinsiyet rollerinden kaynaklanan bir başka mekânsal oluşum da; 

erkeklerin yalnız başlarına yaşayamayacakları, ‘evlerini çekip çevirmesi için’ bir kadına 

ihtiyaç duymaları önkabulu ile ortaya çıkmaktadır. “Geleneksel olarak kadınların 

‘doğal’ mekânlarının ev olduğu ve ‘doğal’ olarak ev işlerini erkeklerden daha iyi 

yaptıklarına dair bir mit söz konusudur”
512

. Böylece; ataerkil bir ailenin kurulması için, 

erkeğin temel ihtiyaçları gerekçe gösterilir ve kadının bu ihtiyaçları karşılamakla 

yükümlü olduğu düşüncesine ulaşılmaktadır.  

 

Son dönem Türk sinemasında, tek başına yaşayan erkeklerin mekânsal sunumu, 

ataerkil yapının bu bakışını bazı filmlerde yansıtmaktadır. Beş Şehir filminde polis 

memuru Aydın’ın evi, yaşanması zor denebilecek kadar, dağınık ve kirli görünümlerle 

sunulmuştur. Ayrıca, insanın en temel ihtiyaçlarından biri olan beslenme de, bir erkeğin 

tek başına karşılamakta zorlanacağı bir anlamla sunulur. Evde yumurta yerken 
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gördüğümüz erkek karakterin bakkal ile diyalogunda da vurgulandığı gibi, yalnız 

yaşayan erkek her gün sadece yumurta yemektedir. Zeki Demirkubuz’un Yazgı (2001), 

Bekleme Odası (2003) ve Yeraltı (2012) filmlerindeki erkek karakterler de benzer 

şekilde iyi beslenememektedir. Uzak İhtimal (Mahmut Fazıl Coşkun-2009) filminde 

farklı yaş grubundan iki erkeğin birlikte yaşadıkları evin ana yemekleri de benzer pratik 

yemeklerdir. Kavşak (Selim Demirdelen-2010) filmi de erkeği benzer görünümlerle 

sunmaktadır. Yeraltı ve Issız Adam filmlerinde erkeğin yaşayabilmesi için ev ile 

hizmetçi yani bir kadın ilgilenmektedir. Kadının, evin dağınıklığı ve yaşanmazlığına 

karşı verdiği tepki ile de erkeğin bir ev mekânında yalnız yaşamdaki acizliği 

vurgulanmıştır. Pandora’nın Kutusu (Yeşim Ustaoğlu-2008) filminde yalnız yaşayan 

erkeğin mekânsal sunumu da benzer özellikler göstermektedir.  

 

Duvara Karşı filminde Cahit’in evi içinde yaşanması güç bir yer olarak 

sunulmuştur. Ancak; evlenmelerinden sonra Sibel evi yaşanabilir bir yere dönüştürür. 

Erkeğin evine bir kadının girmesiyle yaşanan değişimin benzer şekilde vurgulandığı bir 

diğer film Issız Adam filmidir. Filmde Ada, Alper’in evine geldiği ilk günden itibaren 

onun evini düzenlemeye başlar. Alper’in evine düzenli olarak bir temizlikçinin 

gelmektedir. Ancak yine de Ada bu görevi üstlenmek istemektedir. Filmde karakterlerin 

sunumundan anlaşıldığı şekliyle Ada geleneksel kadın rolünü oynayarak Alper’i 

etkilemeye ve evlilik konusunda ikna etmeye çalışmaktadır. Alper, bu durumun 

gerçekleşmemesi için beklenmedik bir anda Ada’ya ilişkilerini bitirmek istediğini 

söyler.     

 

Erkeklerin kadınlara olan ihtiyacı sadece yaşamlarını sürdürmek, evlerinin 

temizliğinin sağlanması ve yemek ihtiyacının karşılanması değildir. Filmlerde 

erkeklerin kadına ihtiyaçlarının çeşitlendiği görülmektedir. Erkekler, duygusal ve cinsel 

ihtiyaç olarak da kadınların varlığına muhtaç konumda gösterilmiştir.  

 

Küçük Günahlar filminde ihtiyar şair âşık olduğu genç kadına duygusal yönden 

ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle evinde o olmadığında güçlük çekmektedir. Filmde 

erkeğin evi içindeki mekânsal sunumu, onun her zaman bir kadına ihtiyacı olduğu 
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anlamlarını vurgulamıştır. Benzer şekilde; Bizim Büyük Çaresizliğimiz (Seyfi Teoman-

2011) filminde iki erkek, arkadaşları olan bir kadına duygusal açıdan bağımlı 

durumdadır. Süt filminde genç erkek birlikte yaşadığı annesine karşı bağlılığından 

kurtulma döneminde yalnızlık hissetmektedir.  

 

Erkeklerin kadınlara cinsel ihtiyaçları nedeniyle muhtaç olduğu filmler, 2000 

sonrası dönem Türk sinemasında sıklıkla görülmüştür. Bekleme Odası (Zeki 

Demirkubuz-2003) filminde erkek neredeyse tüm film boyunca evinin içinde gösterilir. 

Film boyunca eve gelen farklı kadınlar, erkeğin cinsel çıkarlarına hizmet etmeleri ile 

evde kalabilmektedir. Film boyunca kadınlar sadece cinsel kimlikleri ile erkeğe ait 

mekân içinde ve erkeğin taleplerine göre var olabilmektedir. Issız Adam filminde 

Alper’in farklı kadınlara cinsel bir ihtiyaç duyması estetize edilmiş görünümler ile 

sunulmuştur. Benzer şekilde Kaybedenler Kulübü filmi, tamamen erkek bakış üzerine 

oluşturduğu anlatımı ile erkeklerin kadınlara olan ihtiyacının sadece cinsel temele 

dayandığını anlatmaktadır. 

 

Ataerkil sistemin içselleştirildiği ve kadının mekânsal konumunu belirleyen bir 

diğer durum; erkek bakış üzerinden kadınların güzelliklerinin öne çıkarılarak 

sunulmasıdır. Buna göre kadın erkeğin bakışıyla güzel bulunduğu ölçüde değerlidir. Bu 

durum filmlere yansımıştır. Kıskanmak (Zeki Demirkubuz-2010) filmi; çirkin olmanın 

büyük bir kusur sayılması ve kadının erkek bakışa uygun bir güzelliğe sahip olması 

düşüncesinin görünürleştiği örneklerden biridir. Balo sahnesinde güzel kadınlar ile 

çirkin kadın arasında keskin bir zıtlık sunulmuştur. Seniha karakteri, bakımlı ve güzel 

kadınların karşısında ‘çirkin’ bir kadın olarak sunulmuştur. Kıyafetleri özensizdir. Diğer 

kadınlar gibi neşeli değildir. Balo verilen mekân içinde Seniha’nın kimseyle ilgili 

olmadığı, kendini oraya ait hissedemediği anlaşılmaktadır. Yanında geldiği güzel kadın 

dışında kimsenin Seniha ile ilgilenmemesi, mekân içinde kadının kabul edilmesi ve 

önemsenmesinin, onun güzelliği ile ilgili olduğunu göstermektedir. Seniha çirkin olması 

nedeniyle diğerlerince dışlanır. Ancak filmde ‘çirkin kadın’ bu dışlanmışlığının 

karşılığını intikam alarak gösterir. Film boyunca erkek bakışına göre güzel olmamasını 



 

 

162 

önemsemediği ve güzelleşmek için bir çaba harcamayan Seniha, filmin sonunda intikam 

alarak, aslında hissettiği ‘kıskançlığı’ ortaya çıkarmıştır.   

 

Çakallarla Dans filminde, kadınlar hep birlikte, kuaför salonunda güzelleşme 

çabasındadır. Kadınların özellikle bu şekilde sunulması, onların kendilerini erkek bakışa 

göre biçimlendirme çabasını yansıtır. Vavien filminde erkekler, para karşılığı cinsel 

ilişki yaşayacakları kadınları fotoğraflarından seçerek beğenirler. Bu sahnede görüldüğü 

gibi kadınların, cinsel kimlikleri erkek bakışın karar verdiği ‘güzellik’ üzerinden 

oluşturulmaktadır. Ulak filminde de kadınlar, -yaşı küçük bile olsa, ücret karşılığında 

toplu bir erkek bakışının nesnesi olur.  

 

Erkek ve kadın rollerinin toplumsal cinsiyet ile tanımlanmasının bir yönü de,  

erkeğin kadına sahip olma çabasıdır. Buna göre; erkek ‘fetheden’, kadın ise; 

‘fethedilen’dir. Erkek gerektiğinde kırıcı, yıkıcı olma hakkına sahipken, kadın kırılgan, 

korunmaya muhtaç bir yapıdadır.  

 

2000 sonrası Türk sinemasında birçok filmin, kadın ve erkeği mekânlar içinde 

bu rollerine göre konumlandırdığı görülmektedir. Kadınlar, dış dünyada farklı 

mekânlarda iken erkekler onları gözlemekte, takip etmekte ve gözetim altına alma 

çabasındadır. Beş Şehir, Vavien, Aşk Tesadüfleri Sever (Ömer Faruk Sorak-2011), Aşk 

Tutulması (Murat Şeker-2008), Uzak İhtimal, Kaybedenler Kulübü (Tolga Örnek-2011), 

Issız Adam, Bekleme Odası, Kader, İklimler, Uzak, Hayat Var, Küçük Günahlar, 40 

(Emre Şahin-2009), Adını Sen Koy (Tuna Kiremitçi-2009) ilmleri, kadınların erkeklerin 

takibi ve bakışları altında olduğu filmlerden bazılarıdır. Bu filmlerde kadınların, erkek 

bakış ve takibin genellikle farkında oldukları görülmektedir. Kadınların filmlerde 

görüldüğü şekliyle, mekânlar içinde bu koşullar altında yaşamayı kabullendikleri ya da 

bu duruma alıştıkları anlaşılmaktadır. Örneğin; Beş Şehir filminde kadın erkeğin takibi 

ve bakışından rahatsız olsa da, bu durumdan ancak onu başka bir erkeğe şikâyet ederek 

kurtulabilmektedir. 
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Acı Aşk filminde başroldeki erkek karakter, aynı anda üç kadını ‘fethetme’ 

çabasındadır. Ayrıca erkek karakterin, yeni bir ev kurma hayali ile kadını fethetmesi, 

kadının, ataerkil sistem içinde ev ile olan mekânsal bağının içselleştirildiğini 

göstermktedir. Issız Adam filmi; kadınların erkekler tarafından fethedilmesi gereken 

birer nesne olarak sunulmaları için keskin örnekler barındırmaktadır. Erkek karakter, 

kadınları ‘elde etmeyi’ başarmak için gerekirse para verebilmekte ya da yalan 

söyleyebilmektedir. Kaybedenler Kulübü filmi, erkeklerin hayattaki tek amacının 

kadınları ‘fethetmek’ olduğunu ve kadınların da genellikle bu durumdan hoşlandığını 

anlatmaktadır. Kadınlar film boyunca pasif bir konumda erkekler tarafından 

fethedilmeyi beklemektedir. Kadınların, erkekler için cinsel bir hizmetkâr olması ve 

erkeklerin onları ele geçirme amacı bu filmde bazı sahnelerde eğlenceli ve hızlı kurgu 

ile sunulmuş, müzik ile desteklenmiştir. Küçük Günahlar filminde, erkekler gece bara 

giden arkadaşlarının eve bir kadın getirememelerini eleştirmektedir. Bu yönüyle filmde 

erkeklerin kadınları konumlandırışı, Kaybedenler Kulübü filmi ile benzerlik 

göstermektedir.  

 

Bazı filmlerde, erkek-kadın rollerinin cinsiyet ve ataerkil yapının gerektirdiği 

kurallar üzerinden oluşturulması, erkek karakterler kadar kadın karakterler tarafından da 

benimsenmiş ve içselleştirilmiştir. Bu filmlerde kadınlar, bu kuralları ve erkek egemen 

günlük yaşamın bir gereği olarak görmektedir.  

 

Vavien filminde bir kadın diğerine, kocasından bir şey saklanılmaması 

gerektiğini öğütlerken, erkekler kadınlardan gizli saklı yaşamakta ve bu durumu kendi 

doğal hakları olarak görmektedirler. Ses filminde iki kadının kendi arasındaki konuşma 

erkeklere karşı bürünülmesi gereken cinsiyet rolleri üzerinedir. Issız Adam da, Ada 

isimli kadın karakterle tanışmadan önce, erkek karakter kadınları fethetmeyi kendine bir 

eğlence ya da yaşam biçimi edinmiştir. Bu durum; onun restoranında çalışan kadınlar 

tarafından da içselleştirilmiştir. Çakallarla Dans filminde kadınlar, kuaförde kendi 

aralarındaki konuşmalarda, ataerkil rolleri, kuralları benimsediklerini gösterir şekilde, 

erkekleri ‘elde tutabilmek’ için neler yapmaları gerektiğinden bahsederler. Ses (Ümit 

Ünal-2010) filminde iki kadının asansördeki konuşmalarında da benzer durum 
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görülmektedir. Semum filminde çalışan kadın, çalışmayan, kocasına bağımlı, sürekli 

evinde oturan kadını kıskanmaktadır.  

 

Acı Aşk filminde Orhan karakterinin farklı kadınlara uyguladığı şiddet, karısı 

tarafından yadırganmaz. Karısının Orhan’ın eski sevgilisini öldürerek, erkeğin 

yanındaki konumunu güçlendirmek istediği anlaşılmaktadır. Mommo: Kızkardeşim 

filminde annesi ölmüş iki kardeş babaları tarafından terk edilmiştir. Ancak çocukların 

üvey anneleri de onları evine almayarak babanın zulmüne ortak olmaktadır. Ya Sonra 

filminde, kocasından ayrılan kadın karakterin diğer kadın arkadaşı, onun patronu ile 

sevgili olması ve patronu tarafından beğenilmesi için çabalar. Bir kadın, diğer kadını, 

erkek bakışına uygun şekilde biçimlendirmeye çalışmaktadır. Biçimlendirilen kadın ise 

sadece eski kocasını üzmek istemediği için itiraz eder. Yani bir diğer erkeğin varlığı tek 

itiraz sebebidir. Ayrılık filminde kocasından kaçarak baba evine gelen kadın ve 

çocuğunu, kadının annesi de evinde istemez. Aileyi kötü temsil ettiğine inanıldığı için, 

nişanlısının kendisiyle evlenmeyeceğini düşünen kız kardeşi de, ablasını suçlamaktadır. 

Araf filminde ataerkil sistem nedeniyle baskı altında olan genç kadına, diğer kadın 

tarafından ‘abla tavsiyesi’ olarak; kaçıp kurtulması için bir ‘koca’ bulup evlenmesi 

söylenmiştir. 

 

Erkek egemen bakışın içselleştirilmesi eleştirel görünümler ile de 

gerçekleşmektedir. Bazı filmlerde çatışmalara kadının gözünden eleştirel bakılmışsa da, 

genellikle çatışmaların ortadan kaldırılmadığı, kadının ataerkil yapı ile uyumlulaşması 

sonucu uzlaştırıldığı görülmektedir.  

 

Bu filmlerde ataerkil yapıya eleştiriler, genellikle çözüm üretmekten çok, öğüt 

verme amacındadır. Bu durum, geçmiş Türk sinemasını ve Türk sinemasını etkileyen 

sanat yapma alışkanlıklarını çağrıştırmaktadır. Eleştirel yaklaşımın aslında var olan 

yapıya hizmet etmesi, Tanzimat’tan bu yana, toplumun eğitilmesi, aydınlatılması, geri 

kalmışlığın sanat ile giderilmesi anlayışının devamı niteliğindedir
513

. Buna göre, sistem 
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içindeki çatışmalar görünürleştirilmektedir. Ancak, çözüm olarak sunulan öğüt ve 

tavsiyeler çatışmaların sadece üzerinin örtülmesini sağlamaktadır.  Yeşilçam melodram 

filmlerinde sınıfsal/ataerkil çatışmalara bu şekilde yaklaşılmıştır. Kadının ezilmesine 

karşı gibi görülen filmler aslında erkek egemen yapının devamı sağlamıştır. Benzer 

şekilde, alt sınıflardan yana tavır alan filmlerin aslında çatışmaların asıl kaynağı olan 

toplumsal yapıları değil, bireyleri sorguladığı görülmüştür.  

 

2000 sonrası ataerkil yapıya eleştirel bakan bazı filmlerin de benzer bir anlatıma 

başvurdukları görülmektedir. Kadından yana tavır takınan bu filmlerde aslında 

kazananın erkek olduğu görülmektedir. Bu filmlerde kentlileşme ile modernleşme eş 

anlamlı sunulurken, kent yaşamında çalışma hayatına katılarak ev dışına çıkan,  ya da 

çıkmaya çalışan kadın özgürleşmiş gibi görülmektedir. Ancak, modernleşme anlamı ile 

sunulan durum; aslında yerleşmeye başlayan kapitalist sistem içinde yeniden 

tanımlanmaya başlanan toplumsal cinsiyet rolleridir. Kapitalizm; toplumsal cinsiyet 

ayrımlarını keskinleştirerek, bu ayrımı kendi yapılarının bir parçasına dönüştürmüştür. 

“En geniş anlamıyla toplumsal cinsiyet; ataerkil sistem ile kadınların iktisaden 

marjinalleştirilmesini birleştirerek tabi ve bağımlı yeni bir insan grubu ortaya çıkarma 

çabasıdır. Kısaca toplumda huzursuzluğa ve asayişsizliğe yol açan bazı etkenleri 

bertaraf ederek yeniden düzeni kurmak için oluşturulmuştur. Böylece devlet ve 

girişimciler için bazı maliyetler azaltılmıştır. İşgücü istihdamını azaltarak kârlılık 

arttırılmıştır. Kadınların kısmen özgürleşme görünümlerinin ardında da kapitalist 

sistemin bu denetim çabası yatmaktadır”
514

. Kadınlar sistem içinde kendilerinden 

beklenen cinsiyet rollerine uygun davranarak var olabilmektedir. 

 

 

                                                                                                                                                                          

insani özelliklerinden tamamıyla soyutlayıp, din, ideal, ahlak, iyilik, kötülük, doğruluk gibi kavramların 

birer timsaline dönüştüren tek boyutlulukta ele almıştır. Batı'dan aynen alınan uyarlama anlayışı 

başlamıştır. Türk toplum yapısına uyarlanan Batı hikâyeleri ile yazılan romanlarda anlatı birbirine zıt 

uçların çatışmasına dayanıyordu” (Tunalı, Dilek, Batı'dan Doğu'ya Hollywood'dan Yeşilçam'a 

Melodram: Zihniyet ve Kültür Etkileşimleri Çerçevesinde Yeşilçam Melodram'ına Bakış, İstanbul, 

Aşina Yayınları, 2006, s. 139). 
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Kadının ev dışına çıkma, mekânsal özgürlüğe ulaşma çabalarının olumlu 

sonuçlandığı bazı filmlerde,  aslında erkek egemen dünyanın sınırları içerisinde kaldığı 

görülmektedir. “Tartışılan durum; aslında kadının işlevsel olarak nerelerde var 

olabileceği değil, erkeğin onu nerelerde değerlendirebileceğidir. Kadının konumu, eril 

bir düzen anlayışı içinde erkeklerin belirlediği sınırlar içinde tanımlanır”
515

. Böylece, 

aslında kadınların bazı haklar kazanmış olması da var olan ekonomik yapının onları 

kontrol altında tutma ihtiyacıdır.   

 

Ya Sonra (Özcan Deniz-2011) filminde, kadının dış dünyada başarılı olma 

çabası, onu engellemeye çalışan kocası tarafından olduğu kadar, onu destekler gibi 

görünen patronu tarafından da kısıtlanmıştır. Filmde, kadın karakter, kocası ile ev içi 

görevlerde aynı konumda olmayı istemektedir. Başarılı bir mimar olmak amacındadır. 

Ancak; erkeğin bu isteğe kimi zaman duyarsız kalması, kadının gözünden, erkeğin bir 

hatası olarak aktarılmıştır. Erkeğin kadını baskı ile kontrol etmeye çalışması, ataerkil 

yapının tüm temsili erkek davranışları, eğlenceli bir kurgulama ve müzik eşliğinde 

sunulmuş ve meşrulaştırılmıştır. Kadının yılın mimarı ödülü kazanması ve işinde en 

başarılı noktaya ulaşması ise, gerçekçilikten uzak, yapay bir anlatımla sunulmuştur. 

Kadının, erkekler kadar başarılı olabileceği mesajı verilmek istenmişse de, bu durum 

gerçeklikten uzaktır. Kadının, büyük bir başarı kazanarak kendini kanıtlaması 

istenmektedir. Kadının kendi birey hakları bu şarta bağlanmıştır.  

 

Filmde ayrıca başarı ile kadın güzelliği arasında bir bağ kurulmaktadır. Erkek 

bakışa göre anlamlandırılan bu durum, erkeğin/patronun ekonomik imkânları sayesinde 

istediği her şeyi elde edebilmesi, kadının başarısının kaynağı olarak sunulmuştur. Bu 

filmin sonunda, hem erkek patronun hem de karısını geri kazanan kocanın kazançlı 

çıkması, ön planda eşit gibi görünen kadın ve erkek ilişkilerinin aslında, Ataerkil 

sistemin ihtiyaçlarına göre meşrulaştırıldığı ve kadınlara geçici bir mutluluk, başarı 

sağlanarak, çatışmaların uzlaştırıldığı görülmektedir. Kadının başarılı olduğu ve erkek 

dünyasına karşı bir başkaldırıda bulunduğu benzer popüler aşk filmlerinde olduğu gibi, 
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kazanan yine erkekler olmuş ve cinsiyetçi bakışın üzeri kadının başarılı ve mutlu bir 

sona kavuşması ile örtülmüştür. Kadın sorunlarına ilgilenir gibi görünen birkaç sahne 

ile öğüt olarak değerlendirilen birkaç mesaj ile sınırlanmıştır. Kadın, erkek egemen 

sistemin kurallarına uyduğu ölçüde erkek tarafından başarılı bulunmuş, ancak sonuç 

olarak, kadının kendine ait bir mekân arayışı, erkeklerin varlığı ile anlam kazanmıştır. 

Benzer durum; kadının özgürleşme ve kendini gerçekleştirme çabasında görüldüğü ve 

bu amaçlarını başardığı Romantik Komedi (Hakan Kırkavaç-2010) filminde de 

geçerlidir. Filmde kadının, mutlu olabilmesi, için, iş yaşamında başarılı olması ön şart 

olarak kabul edilmektedir.     

 

   

Ataerkil yapı eleştirisinin yüzeysel olarak kaldığı bir diğer örnek de, Lal Gece 

(Reis Çelik-2012) filmidir. Film, küçük bir kızla evlendirilen yaşlı adamın gözünden 

aktarılmıştır. Evliliği nedeniyle kendini sorgulayan, pişmanlık duyan erkek karakter ile 

sistemin eleştirisi yapılıyor gibi görünse de, filmde asıl mağdur olan genç kız değil, 

erkek olarak sunulmuştur. Ayrıca; filmde kadının mekânsal konumunun da değişmediği 

görülmektedir. 

 

Kadınları sosyal hayatın içinde cinsiyetçi görünümlerden farklı, insani yönleri, 

emekleri ile aktaran filmler de bulunmaktadır. Bir uzun metraj belgesel olan Pelin 

Esmer’in Oyun (2005) filmi, Anadolu’da bir köyde yaşayan kadınların, tiyatroya merak 

salması ve amatör tiyatro grubu oluşturarak, oynadıkları tiyatro oyununun hikâyesini 

anlatan ve köy kadınlarının tiyatro oyunu için yaptıkları tüm hazırlık süreçlerini, onların 

günlük hayatlarından kesitlerle belgeleyen film; Ataerkil sistemin içselleştirildiği diğer 

filmlerden farklıdır. Kamera hareketleri, anlatımın kurgulanışı, erkek bakışıyla değil, 

kadınların gözünden aktarılmıştır.   

 

Benzer konudaki bir diğer film olan Sırtlarındaki Hayat (2004) belgeseli; 

yönetmen Yeşim Ustaoğlu’nun Karadeniz kadınlarının, günlük yaşamdaki emeklerini 

göstermektedir. Bu filmde ataerkil sistemin içselleştirildiği diğer filmlerde görülen, 

kırılgan, korunmaya muhtaç kadın imgesi yerine, emekçi, güçlü kadınlar görülmektedir. 
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Aynı yönetmenin Bulutları Beklerken (2004) filmi de kadınları, hem kimlik arayışları 

hem de emekleri ile ele alınmıştır.  

 

Kir (Yusuf Çetin-2011) filmi Güneydoğu’da kadınların erkek egemen baskı 

altında maruz bırakıldıkları şiddeti, kadınların cinsellikleri ve emek güçleri ile 

sömürülmelerini göstermektedir. Benzer şekilde, İki Dil Bir Bavul (Orhan Eskiköy, 

Özgür Doğan-2008) filminde küçük kız çocuklarının, akarsuda çamaşır yıkamak, büyük 

çuvalları taşımak gibi fiziksel olarak istismar edildikleri sahneler de benzer anlamlar 

taşımaktadır.  

 

Son dönem filmlerde; erkek egemen bakışın neden olduğu çatışma sadece 

cinsiyetler arası eşitsizlik değildir. Cinsel çatışmalar, sadece ataerkil toplum yapısının, 

cinsiyetçi ideolojisinden kaynaklanan kadın-erkek ayrımı ile değil, bastırılmış cinsellik, 

eşcinsellik gibi konularla da ele alınmıştır. 

 

Eşcinsellik, toplumsal yaşam içinde kabul görmeyen, yok sayılan ve ortaya 

çıkarılmamaya çalışılan bir cinsel olgudur. Ortaya çıktığında, bireysel bir tercih olarak 

görülmemekte ve baskı ve şiddetle karşılık bulabilmektedir. Özellikle erkek egemen 

bakışın, kadına karşı şiddet ve baskı eğilimi, eşcinsellik konusunda daha sert 

olabilmektedir. Son dönem filmlerde eşcinsellik, toplumun hâkim bakış açısına paralel 

olarak, bireysel bir tercih olarak görülmekten ziyade, toplumun yapısına aykırı ve 

toplumu tehdit edici bir olgu olarak görülmektedir.  

 

Bu tavrır, erkek egemen bir dil çevresinde eşcinselliğin aşağılayıcı ifadeler ile 

kendini göstermektedir. Ara filminde erkek eşcinsel olduğunu kadına itiraf ederken, 

cinsel tercihi hakkında aşağılayıcı bir ifade kullanmıştır. Kırık Midyeler filminde de 

eşcinsellik benzer şekilde hakaret konusu olmuştur. Aşk ve Devrim (Serkan Acar-2011) 

filminde, polis gözaltına aldığı eylemci için benzer aşağılayıcı ifade kullanır. Güneşi 

Gördüm (Mahsun Kırmızıgül-2009) filminde görünümleri eşcinsellik benzer şekilde 

aşağılanmıştır. 
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Ataerkil yapının filmlerde etkisinin sürdürülmesine rağmen, 2000 sonrası Türk 

sinemasında geçmişe göre farklılaştığı görülmektedir. Böylece, ataerkil baskılar daha 

fazla görünür hale getirilmiş ve insanların mekânlarla kurdukları bağın, toplumsal 

cinsiyet rolleri gereğince oluşması sorgulanmıştır.    
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III. 3. Taşra ve Kent Çatışmasının Sinemasal Mekân Kullanımına Etkisi 

 

   

Mekânlar arasındaki farklılaşmanın 2000 sonrası Türk sinemasında incelenen 

filmler üzerinden en başat görünümlerinden biri; taşra ve kent arasındaki ayrışmadır. 

İncelenen filmlerde taşranın geçmiş dönemler Türk sinemasına göre değişmeye 

başladığı görülmektedir. Taşranın geri kalmışlıkla, kentin modernlikle tanımlanması ilk 

kez 19. yüzyıl Avrupa’da modern kentlerin ortaya çıkışı ile görülürken, 1950’lerden 

itibaren Türkiye’de de görülmeye başlanmıştır
516

. Taşra, sinemada sadece öyküye konu 

olan bir dekor olmaktan çıkmış farklı yönleriyle ele alınan ve sorgulanan mekân haline 

gelmiştir.  

 

Geçmiş dönemlerde taşra, içinde yaşayan taşralıların gözüyle filmlere 

yansımıştır. İçeriden bir bakışın sonucu olarak, bu filmlerde taşranın mekân olarak 

sorgulanmadığı görülmektedir. 2000 sonasında ise Türk filmlerinde taşranın daha fazla 

sorgulanmasının nedeni, taşranın kentli bakış ile aktarılmasıdır. Taşra önceki 

dönemlerde sinemada, bozulmamış, saf, anlamları çağrıştıracak görünümlerle tasvir 

edilmiştir. Böylece taşranın doğa ile uyumlu yapısı filmlerde öne çıkarılmıştır. Taşranın 

günlük yaşamı da filmlerde, geleneksel kültürüne bağlı insanların sıcak ilişkileri olarak 

aktarılmıştır. Buna göre taşrada sosyal yapı güçlüdür, insanların ortaklaşma alanları 

fazladır.  

 

Taşra Türk sinemasında ilk dönemler coğrafi konumunun merkeze uzak bir 

mekânsal örgütlenme iken, özellikle 1950’li yıllardan itibaren kent içindeki görünümleri 

ile ele de alınmıştır. Sonraki yıllarda kent içindeki taşra mekânlarının artması, 

gecekondulaşma ile kent içinde taşranın temsili mekânları ortaya çıkmıştır. Taşra’nın 

kent ile tezat görünümü; modernlik ve geri kalmışlık anlamları üzerinden de 

oluşturulmaktadır.  

 

                                                           
516

 Holton, R., J., Kentler, Kapitalizm ve Uygarlık, İstanbul, çev.: Ruşen Keleş, İmge Kitabevi 

Yayınları, 1999, s. 21. 
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Geçmiş dönemlerde Türk sinemasında Doğu-Batı karşıtlığı üzerinden kurulan 

taşra, mekânı oluşturan çeşitli unsurlar üzerinden de aktarılmıştır. Yeşilçam filmlerinde, 

gerçek taşra mekânları ile taşranın aktarımının yanısıra, İstanbul’a gelen taşralıların, 

kent ve taşra imgeleri ile oluşturulan mekânsal zıtlıklar ile de taşranın idealize 

görüntüsü kalıplaştırılmıştır. Birçok filmin henüz başında; İstanbul’a gelen taşralı 

ailenin, Haydarpaşa garına ulaşması ile taşra ve kent arasındaki mekânsal zıtlık, 

taşralıların gözünden aktarılmıştır.  

“Haydarpaşa istasyonunun merdivenlerinde elinde bavulla duran karakter, 

artık yalnızca merdivenlerde elinde bavulla duran bir adamın fotoğrafı 

değildir. Bu imge, melodramın karelerinin birbirine eklenerek oluşturdukları 

rasyonel düzeyinde bir çatlak yaratır. Birdenbire bu yüzeye göç, Doğu-Batı 

kimlik çatışması, modernizasyon projesi, bastırılmış taşra kimliği, taşraya 

duyulan nostalji gibi anlamlar çağrıştırır”
517

. 

 

Türk sinemasında kent ise taşradan gelerek zamanla alt sınıfları oluşturan 

kitlelerin görmek istediği şekilde sinema perdesine aktarılmıştır. Taşranın geçmiş 

dönemlerde sinemada bu anlamlar ile görünmesine rağmen, kent taşranın zıttı bir mekân 

olarak değerlendirilmiştir. Kent mekânları sinemaya taşralı gözüyle aktarılmıştır.  

 

Kente taşralı bakış ise, uzun yıllar Türk sinemasında kent ve taşra mekânlarını 

karşıtlıklar üzerinden anlamlandırmıştır. Kent mekânları böylece, kültürel ve sınıfsal 

farklılıklar ile oluşmaktadır. Böylece taşra ve kent arasındaki farklılıklar 

keskinleştirmektedir. Ayrıca kente yerleşmeye başlayan taşralılar da kent içinde taşra 

mekânları oluşturmaktadır.  

 

2000 sonrasında ise Türk sinemasının yeni filmlerinde, kent mekânlarının 

önceki dönemler gibi belirli karşıtlıklar üzerinden sinema perdesine aktarılmadığı 

görülmektedir. Kentlerin nüfus artışı, mekânsal genişlemesi ile farklı mekânlar içiçe 

geçmiştir. Bu mekânlarda yeni kentli kitleler oluşmaya başlamıştır. Böylece önceki 

dönemlerdeki taşralılık-kentlilik çatışmalarının dayandığı karşıtlıklardan daha katmanlı 

mekânsal anlamlar ortaya çıkmıştır. Son yıllarda kent içinde karşıtlıklar, sınıfsal ve 

kültürel keskin ayrımlara dayanmamaktadır. Kent içinde mahalle gibi alanlar yok 

                                                           
517
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olmaya başlarken, kentli kitlelerin aile gibi sosyal bağlarla ilişkileri de zayıflamaya 

başlamıştır. Filmlerde görüldüğü şekliyle, bu bağların zayıflamasıyla, kentli kitleler 

yalnızlaşmış, bireyselleşmiş ve kendilerine ait mekân arayışına girnişlerdir. 

 

Filmlerde yeni kentli kitlelerin taşraya bakışının çeşitlenmeye başladığı 

anlaşılmaktadır. Buna göre taşra, yeni kentli kitlelere geçmiş taşralı bağlarını 

hatırlatmaktadır. Ancak bu kitlelerin taşra ile bağlarının kopmuş olması ile taşranın kent 

içinde hoş karşılanmadığı anlaşılmaktadır. Taşra mekânlarına bakış ise, bir yandan 

sorgulayıcı ve eleştirelken, bir yanda da giderek doğal yaşamdan ve insani ilişkilerden 

kopmaya başlayan kentliler için, özlem duyulan ve gidilmek istenen yer şeklindeki eski 

anlamlarını korumaktadır.   

 

Bazı filmlerde taşraya gelen kentliler üzerinde, taşra ve kent arasındaki 

mekânsal farklılıklar vurgulanmıştır. Vizontele (Yılmaz Erdoğan, Ömer Faruk Sorak-

2001) filminde Ankara’dan gelen memurların, Vizontele Tuuba (Yılmaz Erdoğan-2004) 

filminde kütüphane müdürü ve eşinin, Babam ve Oğlum (Çağan Irmak-2006) filminde 

çocuğun, İki Dil Bir Bavul (Orhan Eskiköy, Özgür Doğan-2008) filminde öğretmenin 

taşraya bakışı, taşraya ait mekânsal öğelerin kentliler tarafından beğenilmediğini 

gösteren örneklerdir.  

 

Taşraya eleştirel bakış filmlerde en çok çocukların gözünden aktarılmıştır. Bu 

filmlerde çocukların masumiyetlerine karşı bir tehdit olarak görülen taşranın, böylece 

eskiden göründüğü gibi, saf ve bozulmamış bir yer olmadığı vurgulanmıştır. Taşraya 

olumsuz bakışın ardında genellikle ataerkil yapıdan kaynaklanan sorunlar olsa da, 

taşranın kendi içine kapalı, gelişmenin olmadığı ve katı kuralları nedeniyle talepleri 

bastırılan insanların mutsuz bir çocukluk geçirdiği bir yer olması, taşranın Türk 

sinemasındaki alışılmış görünümlerinden oldukça farklıdır. Bu bağlamda çocukların son 

dönem filmlerde eski saf anlamından uzak olarak sunulan taşrada mutlu olmadıkları, 

taşranın aksine bozulmamışlıkları nedeniyle kendilerini taşraya ait hissetmedikleri de 

görülmektedir.  
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Beş Vakit (Reha Erdem-2006) filminde taşra, içinde yaşayan çocuklar gözünden 

güvensiz bir yer olarak görülmektedir. Filmde çocuklar, yetişkinlerin ataerkil baskılarla 

oluşturduğu bir kültür içinde mutsuzdur. Taşrada çocukların belirli kurallar içinde 

kendileri için belirlenen toplumsal rolleri oynamaları beklenmektedir. Filmde taşranın 

mekânsal olarak dış dünyaya kapalı olduğu görülmektedir. Çocuklar çıkıp kurtulmak 

istedikler taşradan çıkamamaktadır. Ancak çocuklar kültürün boğucu etkisine karşı, dağ 

yamaçları ve tepeler gibi taşranın dış alanlarına giderek, doğanın içinde yalnız 

kalabilmeye çalışmaktadır. Filmde taşranın çocuklar için çıkılmaz, içine kapalı bir yer 

olduğu coğrafi olarak kapalılığı ile gösterilmiştir. Ayrıca, taşrada zamanın mekâna 

benzer bir kapalılığa sahip olduğu görülmektedir. Taşrada zaman filmde görüldüğü 

şekliyle, doğa ve kültürün kendine özgü döngüsü içinde sürekli tekrarlara dayanarak, 

mekânın kapalılığını vurgulamaktadır. 

  

Ulak (Çağan Irmak-2008) filminin taşrası da benzer şekilde çocukların 

mutsuzluğuna neden olan bir yerdir. Filmin geçmiş bir dönemi aktarmasına karşı 

herhangi bir zamana ait olmayan mekânları anlatması da taşranın, her zaman böyle 

olduğu anlamını aktarmaktadır. Taşra çocukların, kadınların, erkekler tarafından 

istenildiği gibi kullanılabildiği, güçlü olanın her zaman kazandığı bir yer olarak 

sunulmuştur. Bu nedenlerle taşra mekânı, çocuklar için yine mutsuzluk kaynağıdır. 

Taşranın içinden çıkmanın mümkün olmadığı zaman ve mekânın kendine özgü bir 

kapalılığa sahip olduğu görülmektedir. 

 

Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (Ahmet Uluçay-2004) filminde de benzer 

şekilde kapalı bir taşra tasvir edilmiştir. Filmde Recep ve Mehmet isimli iki taşralı 

çocuğun, taşradaki rutin yaşamdan çıkmalarını sağlayan sinema ile karşılaşmaları 

anlatılmaktadır. Filmde çocuklar, taşranın zamansal ve mekânsal kapalılığından 

kurtulma isteğindedir. Sinema ise taşra dışındaki dünyanın varlığını göstermesi 

nedeniyle çocukların ilgisini çekmektedir.   

 

 

 



 

 

174 

Mommo: Kızkardeşim (Atalay Taşdiken-2009) filmi de taşraya çocukların 

gözünden bakan bir diğer filmdir. Film, annesiz iki küçük çocuğun taşrada yaşlı 

dedeleri ile yaşamlarını anlatmaktadır. Çocuklar taşrada kimsesiz ve mutsuzdur. 

Çocuklara taşrada yaşlı dedelerinden başka yardımcı olacak kimse bulunmamaktadır. 

Babaları çocuklara ilgisizdir. Üvey anneleri çocuklara kötü davranmaktadır. Bu nedenle, 

kız kardeşin zorla götürüldüğü son sahnede ağabeyin onu yakalama çabası ve küçük 

kızın çaresizliği, taşradan kaynaklanan bir trajedi olarak sunulmuştur. Tatil Kitabı 

(Seyfi Teoman-2011) filminde de taşra çocukların mutlu olmadığı bir yer olarak 

sunulmuştur. 

 

Taşranın dış dünyaya kapalılığı ve toplum baskılarına dayalı sosyal yapısı, 

JanJan (Aydın Sayman-2007) filminde, çocuklar yerine zihin engelli bir adam ve genç 

bir kız üzerinden aktarılmıştır. Bu filmde görüldüğü gibi, taşra güçsüzlerin ezildiği bir 

yerdir. Filmde taşranın katı ahlak kuralları, istendiğinde taşralılar tarafından toplu halde 

çiğnenebilmekteyken, kadın ve erkek masum insanların şiddete maruz kalmasına bir 

gerekçe de olabilmektedir. Bu yönüyle taşra, şiddete eğilimli insanların yaşadığı 

güvenilmez bir yerdir.  

 

Taşranın filmlerdeki bir diğer olumsuz yönü de, içine kapalılığı sonucu, dış 

dünya ile sadece çıkar ilişkisi kurmasıdır. Bir Zamanlar Anadolu’da (Nuri Bilge 

Ceylan-2012) filminde, devleti temsil eden memurların, taşrada muhtarın evinde yemek 

yediği sahnede, köy muhtarının bu durumu bir fırsat olarak görerek köyü için isteklerde 

bulunması ile taşra; küçük beklentiler peşinde olan bir yer olarak gösterilmiştir. 

 

Taşranın bu olumsuz özelliklerine rağmen, filmlerde kentliler tarafından hâlâ 

bozulmamış bir yer olarak görüldüğü de anlaşılmaktadır. Kentli insan için taşra, 

kaybettiği değerleri bulabileceği bir yerdir. Kentin doğa ve geçmiş kültürel yaşam 

nitelikleri ile bağının kopması sonucu, kentli insan, taşralı kökenlerine özlem 

duymaktadır. Buna göre, taşra dönülmek istenen bir yer olarak gösterilmektedir.  
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 Yumurta (Semih Kaplanoğlu-2007) filminde Yusuf’un geri döndüğü taşra bu 

anlamı taşımaktadır. Uzak filminde, kentli karakterin olumsuzlanmasına rağmen, 

taşradan gelen karakter daha vicdani ve insani yönleri ile aktarılmıştır. Bal filmi taşra 

küçük bir çocuk gözü ile aktarılarak, estetize edilmiş doğa mekânları üzerinden kentin 

zıttı anlamları ile aktarılmıştır. Semum (Hasan Karacadağ-2008) filminde, kentli 

insanlar kırsal alanlara gitmek istemektedir. Entelköy Efeköy’e Karşı (Yüksel Aksu-

2011) filminde, kentlilerin, kentten bunalmaları nedeniyle geldikleri yer, mekânsal 

olarak kentin zıttı ve doğa ile özdeş olan taşradır. Pandora’nın Kutusu filminde, kentten 

kaçarak, sığınılacak mekândır. Yolda kalan kentlilerin taşralıya güvensizliklerinde 

haksız çıkmaları da yönetmenin, kentin bozulmuşluğuna karşı taşranın saflığını 

gösterme çabasının bir örneğidir. 

 

Taşranın sakinliği ve durağan yaşamı, onun doğa ile özdeş görülmesinde 

etkilidir. Kentli insan için bu nedenle taşra gidilmek istenen yerdir. Taşranın sakin 

yaşamı bazı filmlerde özellikle vurgulanmıştır. Gölgesizler (Ümit Ünal-2009) filminde, 

köye gelen her yabancı, onu köy kahvesinden izleyen iki yaşlı adamın çekimleri ile 

verilmiştir. Böylece; ıssız köye yolu ender olarak düşen yabancıları gözlemekten başka 

işi olmayan köylülerin tüm vakitlerini köy kahvesinde oturarak geçirdiği vurgusu 

yapılmaktadır. Bal (Semih Kaplanoğlu-2010) filminde doğanın görünümleri ve sesleri 

dışında bir ses neredeyse hiç duyulmamaktadır. Karadeniz’in doğa mekânlarını kullanan 

filmde, insanlar çok az konuşmaktadır.  

 

Duvara Karşı filminde Mersin, Almanya’dan yola çıkan kimlik ve aidiyet 

arayışındaki Cahit’in asıl memleketi olarak dönülmek istenen taşra anlamı taşımaktadır. 

Cahit’in filmin sonunda taşraya ‘memleketi’ne dönmek istemesi ile taşra modern 

dünyanın olumsuzluklarından kaçış yeri olarak gösterilmiştir. Yaşamın Kıyısında (Fatih 

Akın-2007) filminde de Almanya’dan, modern dünyadan kaçış yeri taşradır. Nejat ve 

babası, Almanya’da yaşadıkları tüm olumsuzlukların ardından, Türkiye’ye önce 

İstanbul’a sonra Sürmene’ye giderler. Temmuzda (Fatih Akın-2000) filminde İstanbul, 

Almanya’ya göre bozulmamış taşrayı temsil etmektedir. Karakterlerin İstanbul’a gelme 
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çabaları ve İstanbul’da aşk duygusunu yaşayabilmeleri İstanbul’un bu anlamını 

güçlendirmiştir. 

 

Taşranın temsilleri ve taşralılık çağrışımları kent mekânları içindeki görünümleri 

ile de olumsuzlanmıştır. Uzak (Nuri Bilge Ceylan-2004) filminde taşra kentli bakışın 

anlamlandırması sonucu olumsuzlanmıştır. Taşra, zaaflarını gizleyemeyen modern 

öncesi insanın yaşadığı yer olarak anlamlandırılmıştır. Yusuf’un kent mekânları içinde 

kentliler tarafından dışlanmasının nedeni taşralılığıdır. Kadınlara karşı zaafının 

görünürlüğü kentin dış mekânlarında onu ötekileştirirken, iç mekânlarda da, kente 

uymayan kıyafetleri, günlük yaşam içindeki çeşitli tercihleri ve özensizliği nedeniyle 

istenmemektedir. Filmde bir kentlinin gözünden taşralı, yakalanan farenin çöpe atılması 

gibi, kentlilerin ‘pis’ işlerini yapabilecek biri olarak gösterilmiştir. Mahmut’un fareyi 

atmak için kapıcıyı çağırmak istemesi de kapıcının sınıfsal konumu nedeniyle taşralı 

olarak konumlandığını göstermektedir.  

 

 Abimm (Şafak Bal-2009) filminde Çetin isimli karakterin ağabeyini köyde 

bulması ve kıyafetleri, görünümü nedeniyle ‘Allah’ın köylüsü!’ demesi, kente 

gittiklerinde onu bir kentli görünümüne uygun şekilde değiştirmeye çalışması, taşraya 

kentli bakışı görünürleştirmiştir. Neşeli Hayat (Yılmaz Erdoğan-2009) filminde de 

taşradan gelen insanlar kendilerine ait tüm mekânsal karakteristikler ile istenmeyen 

durumundadır.  

 

Taşraya olumsuz bakışında, kentin mekânsal merkez olarak görülmesinin etkisi 

bulunmaktadır. Bu düşünceye göre kent çağdaşlık, modernlik gibi kavramlar için asıl 

ölçüt olurkeni taşra geri kalmışlıkla tanımlanmaktadır.  

 

Ancak taşra ve kent kavramları, son yıllarda mesafelerin kitle iletişim araçları ile 

giderek azalması, farklı kültürlerin kolaylıkla içiçe geçebilmesi, coğrafi tanımların 

dışında yeni ve karmaşık kitlelerin oluşmaya başlaması ile eski anlamlarını 

yitirmektedir. Böylece taşra ve kent kavramları, sadece kırsal ve kentsel mekânları 

çağrıştırmamaktadır. Kavramlar çok boyutlu anlamlar kazanmaya başlamıştır.  
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“Çok genel tanımlamalar ve konumlandırmalar da gösteriyor ki; idari ve coğrafi 

yapılanmadan, ekonomik sistem içindeki pozisyona ve siyasi yelpazedeki yer alınan 

duruma göre şekillenen taşra kavramı; çok boyutludur. Bu çok boyutluluğun 

ardında ise; ortaya siyasi, ekonomik ve coğrafi merkez olarak kabul edilen yerin 

dışındaki yerin dışındaki yerlerin de taşra olarak tanımlanması gerçeği çıkmaktadır. 

Böylelikle ikincil konumu bağımlı ve küçük olması, yapısal özellikleri olarak 

belirginleşmektedir. Merkezin ekonomik siyasal ve kültürel kabullerine uyum 

sağlama, ya da onları reddetme, coğrafi konum itibarıyla, merkeze uzak olma 

halleri ile taşra kavramı çeşitlenmekte ve çok boyutlu olarak konumlanmaktadır”
518

. 

 

Buna göre, Türk sinemasında alışılmış şekliyle taşraya karşı merkezin kent 

olarak sunulması Türkiye özelinde bir durumdur. Türkiye dışı mekânların, -özellikle 

Batı’yı merkez alan filmlerde, taşra ve merkezin konumlanışı çok boyutluluğa sahip 

olduğu görülmektedir. Batı’ya kıyasla geri kalmış ülkelerin kültür üzerinden 

modernleşme çabalarında görülen bu özellik, Türkiye’nin son dönem sinemasını 

etkilemektedir. “Üçüncü dünyayı karakterize eden çelişkiler yumağının içinde, 

muhtemelen kültürden daha karmaşık ve kendi içinde problem olan bir başka alan 

yoktur. Afrika, Asya ve Latin Amerika’nın sanatsal entelijansiyasının belirli bir 

yoğunluk derecesinde Batılılaşma ile geleneksel kuvvetler arasındaki gerilimi 

açıktır”
519

. Modernleşme ile Batı’yı örnek alma, Batı’yı merkez olarak kabul etme 

düşüncesi ile Türkiye ve Türkiye’ye ait kültürel özellikler Yeşilçam’da çoğu kez taşra 

olarak gösterilmiştir. Son dönem Türk sinemasında da benzer bir bakışla, Türkiye’nin 

kentsel mekânları bile, Batı ile kıyaslanma durumunda taşra olarak görülmektedir
520

. 

Modernleşme sürecinin ilk yıllarında Batı sadece bilimsel, sanatsal, siyasal, sosyal ve 

ekonomik alanlarda üst düzey gelişimleri nedeniyle merkez kabul edilmiştir. Bu 

dönemlerde edebiyattan resime, sonrasında sinemaya kadar pek çok alanda Türk 

sanatında merkez ve taşra kavramları, Batı’ya olan kültürel yakınlık/uzaklık durumuna 

göre konumlandırılmıştır. 2000 sonrası bazı filmlerde de Batı’nın asıl merkez alınarak, 

Türkiye’nin taşra olarak görüldüğü modernleşme anlayışı sürdürülmektedir.  
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Misafir (Ozan Aksungur-2011) filminde Paris’ten gelen erkek ile evinde misafir 

olduğu kadının diyaloglarında Türkiye ile Fransa, kıyaslanmakta ve –kadının bazı 

itirazlarına rağmen, Fransa’nın Türkiye’ye göre çok farklı olduğu, Türkiye’ye 

benzemediği vurgulanmaktadır. Ayrıca Avrupalı (Ulaş Ak-2007) filminde Türkiye 

Avrupa’ya karşı taşra olarak görülmüştür. Ancak taşralı olma anlamı bu filmde 

yüceltilmiştir. Avrupa’ya karşı Türkiye’nin taşrayı temsil etmesi, Batılıların gözünden 

de verilmiştir: Musallat (Alper Mestçi-20070) filminde Alman gençlerin bir Türk’ü 

elbiseleri nedeniyle aşağılamaları bu duruma bir örnektir.  

 

Ara (Ümit Ünal-2006) filminde karakterlerin kendi kimliklerini 

kurgulayabilmelerinin en temel ölçütleri, Batı tarzı yaşam standartlarına 

ulaşabilmeleridir. Karakterlerin geçmişte taşralı bir kimliğe sahip oldukları, taşralılıktan 

sıyrılmaya çalıştıkları ve bunun için özellikle tüketim üzerinden Batı’ya uygun bir 

kimlik kazanmaya çabaladıkları anlaşılmaktadır.  

“Türkiye küçülen dünyada sürekli büyüyen manevi boşluklarla tanışmıştır. 

Doldurulamayan boşluklar ve ikame edilemeyen arzuların yarattığı sızılarla 

birey; baskıdan ve kısıtlamadan kurtulmaya, özgürleşmeye çalışan, kendini 

arayan birey haline gelmiştir. ‘Ara’ filmi tam olarak bu bireyi merkeze alır. 

Filmin dört karakteri de arada kalmış bireyin simgesi olur”
521

. 

 

Batı’ya kıyasla Türkiye’nin taşra olarak görülmesi, Yeşilçam Sinemasının çoğu 

kez kullandığı bir anlatıma benzer şekilde, çocuklar üzerinden de aktarılmıştır. Adını 

Sen Koy (Tuna Kiremitçi-2009) filminde, Fransa’dan Eskişehir’e gelen karakterin 

evinin önünde biriken meraklı çocuklar, -Yeşilçam filmlerine benzer şekilde, 

Anadolu’da bir köye gelen kentlinin etrafında toplanan meraklı çocukları 

çağrıştırmaktadır. Filmde diğer karakterlerin ona karşı tutumları ile Avrupa’da eğitim 

görmüş olmanın farklılığı vurgulanmıştır. Filmin ana mekânı Eskişehir bu durumda 

taşra olarak konumlandırılmıştır.  

 

Taşrayı olumlu ya da olumsuz görünümlerinin dışında gerçeküstü/gerçekdışı 

konularla ele alan filmler de gerçekleştirilmiştir. Öldür Beni (Korhan Uğur-2009) 
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filminde ölümsüzlük şerbeti yapan ‘Emine Teyze’nin şerbetlerinden içenler, köyden 

dışarıya çıkamamaktadır. Köyde yaşayan herkes ölümsüzdür. Gölgesizler filmi, zaman 

ve mekân örgüsünün çok boyutluluğu ve tüm karakterleriyle, gerçeküstü bir taşra 

mekânı tasarlamaktadır. Vizontele ve Vizontele Tuuba filmlerinde oyuncuların jest ve 

mimikleri, mekânlarda çeşitli dekor ve aksesuarların kullanımı ile taşra gerçeklikten 

uzak bir görünümdedir. Hokkabaz (Ali Taner Baltacı, Cem Yılmaz-2006) filminde de 

taşra benzer şekilde komedi unsurlarının öne çıkarılması ile gerçekliğin önemsenmediği 

bir atmosfer kazanmıştır.  

 

2000 sonrası Türk sinemasında taşranın farklı yönleriyle ele alındığı 

görülmektedir. Taşra, geçmişten gelen anlamlarını sürdüren bir yer olarak, kentin karşıtı 

şeklinde konumlanmaya devam ederken, bir yandan da bazı filmlerde eleştirel bir 

bakışla sorgulanmıştır.  
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III. 4.  Sinemasal Mekânın Çokkültürlü Görünümleri 

 

 

2000 sonrası Türk sinemasında filmlerin mekân kullanımında Türkiye’nin 

çokkültürlü yapısından etkilenildiği görülmektedir. Böylece filmlerde gerçek 

mekânların, coğrafi, iklimsel ve fiziki çeşitliliğinin farklı yaşam biçimleri ortaya 

çıkarmasının yanısıra, farklı dil, din, ırklara ait kültürel özellikler de mekân 

kullanımlarına yansımıştır.  

 

Gerçek mekânlar, yerel ve kültürel özellikleri ile sinemasal mekânın 

oluşumunda, diğer sinematografik unsurların kullanımında belirleyici olmuştur. 

Örneğin; Karadeniz mekânlarının doğal güzelliği, bu mekânları kullanan Sonbahar 

(Özcan Alper-2008), Bal (Semih Kaplanoğlu-2010), Yüreğine Sor (Yusuf Kurçenli-

2010), Pandora’nın Kutusu (Yeşim Ustaoğlu-2008), Zefir (Belmin Söylemez-2010), 

Gözetleme Kulesi (Pelin Esmer-2012), Araf (Yeşim Ustaoğlu -2012)  filmlerinde, 

oyuncuların, ruhsal durumları ile bağdaştırılmış, kurgulamada, müzik kullanımındaki 

sadelik ile sinemasal mekânı oluşturan diğer unsurlar da, gerçek mekânla 

uyumlulaştırılmıştır.  

 

Türkiye’de çokkültürlülük, mekânların farklı coğrafi, iklimsel ve sosyal 

yapılarından kaynaklanmaktadır. Böylece ortaya çıkan yerel farklılıklar, sinemada hem 

anlatıda, hem de mekân kullanımında çeşitliliği sağlamıştır. 

 

Karadeniz doğasının özellikleri olan; dağlar, ormanlar, yağmurlu ve sisli iklim, 

rüzgârlı ve dalgalı deniz manzaraları, genellikle sessiz, içine kapanık karakterler 

üzerinden aktarılmıştır. Karakterlerin yalnızlığı ile Karadeniz’in taşra mekânlarında 

evlerin birbirinden uzak konumlanan görünümleri arasında bir bağ kurulmaktadır. 

Filmler karakterlerin mekânlar ile kurdukları ilişkiyi, mekânların kendilerine özgü 

nitelikleri üzerinden göstermektedir.   
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Filmlerde Karadeniz’in doğa ile uyumlu sosyal yaşamı ses unsurları ile de 

vurgulanmıştır. Buna göre, dere akıntısı, rüzgâr, yağmur, hayvan sesleri gibi doğa 

sesleri filmlerin mekânsal özelliklerini tamamlamaktadır. Mekânın doğa ile uyumnun 

bu şekilde görünürleştirilmesi ile Karakterler, dışa dönük değil, içine kapalıdır. 

Sonbahar filminde ölümü bekleyen genç adam; Karadeniz’in sonbaharı ile aynı ruhsal 

atmosferi yaşamaktadır. Bal filmin Yusuf karakterindeki çocuk, babası gibi sessizdir. 

Dışa dönük olmaya zorlandığı anlarda, mutsuz ve başarısızdır. Çocuk ve babası, ait 

oldukları doğayı dinlemek, Karadeniz kültürünün doğa ve iklimle var olan huzurunu 

rahatça yaşayabilmek için, bu kültürü oluşturan evler gibi, herkesten ayrı ve ıssız bir 

yalnızlığı aramaktadır. Zefir (Belma Baş-2010) filminde de Karadeniz’de doğa ve insan 

ilişkisini yansıtan benzer sahneler görülmektedir. Araf (Yeşim Ustaoğlu-2012) filminde, 

doğa ve iklim özellikleri ile karakterlerin iç dünyaları arasında bağ kurulmaktadır. 

Pandora’nın Kutusu (Yeşim Ustaoğlu-2010) filminde yaşlı kadın, ait olduğu doğaya 

dönmeye çalışmaktadır. Çocuklarının kadını kente, apartman sitelerine getirmesine 

rağmen, filmin sonunda kadın, Karadeniz’in sisle kaplı dağlarına doğru kaybolmaktadır. 

Onu izleyen kentli genç torun ile kadının, ormanın içinde kaybolmaya başladığı 

görülmektedir.  

 

Karadeniz kültürünün farklı şekilde sunulduğu filmler de bulunmaktadır. Ünye 

de Fatsa Arası (Esra Alkan-2011) filmi, Türkiye’nin ilk mizah belgeseli tanımlamasıyla 

sunulmuştur. Film, Karadeniz kültürüne ait bir mizah anlayışını, Karadeniz’in tüm 

kültürel özelliklerini yansıtan mekânlar ile sinemaya aktarma çabasındadır. Karadeniz 

kültüründe törenler, inanışlar, günlük yaşam, halk hikâyeleri gibi birçok özellik filmin 

konusunu oluşturmaktadır.  

 

Son dönem Türk sinemasında Akdeniz kültürünü yansıtan filmlerin genel 

mekânı Ege bölgesi ve çevresidir. Ege’nin taşralarını mekân olarak seçen bu filmler, 

mekânın ruhuna, Akdeniz kültürüne uygun biçimde, sinemasal mekânı, tüm unsurları ile 

birlikte kullanmaya çalışmıştır. Babam ve Oğlum (Çağan Irmak-2006) filminde 

Akdeniz’in kültürel özellikleri, avlu, balkon, pencere gibi iç mekânların yanısıra, köyün 

merkezi alanlarında yaşanan sıcak insani ilişkilerle ortaya konur. Her şeyin ortada 
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yaşanmasına en iyi örnek bu filmde; oğlunu kaybeden babanın, geniş bir alanda, 

herkesin içinde duygularını göstermesi, onu izleyenlerinde onun duygulanıma ortak 

olması ile gösterilebilmektedir. Dedemin İnsanları (Çağan Irmak-2012) filmi 

karakteristik özellikleri ile Akdeniz kültürünü yansıtan bir başka filmdir.  

 

Akdeniz kültürü; Türkiye coğrafyasının sahip olduğu bir diğer mekâna dayalı 

kültürdür. Yüzyıllar içinde Akdeniz çevresinde oluşan bu kültür, sıcak iklimin, insanlara 

yansıdığı, sıcak ve duygusal insan ilişkilerini barındırmaktadır. Açık alanları ve ışıklı ev 

ortamları Akdeniz mekânlarının karakteristikleridir. Ayrıca; deniz bu kültürün en 

önemli mekânıdır. Akdeniz’in taşra mekânı da, diğer taşralardan farklıdır. Ev 

mekânlarında, genellikle avlu, balkon gibi dışa dönük alanlar tercih edilmektedir.  

 

Yüksel Aksu’nun Dondurmam Gaymak (2006), Entelköy Efeköy’e Karşı (2011) 

filmleri Ege ve Akdeniz kültüründeki günlük yaşamı, gerçek mekânlar ve amatör 

oyuncular ile bir belgesel gibi sunmaya çalışmıştır. İnsanlar dışa dönüktür. Kadınların 

toplanma yerleri olan avlular aynı zamanda ‘dedikodu’ yapılan sosyal alanlardır. 

Erkekler, kahve gibi mekânlarda toplanır. Ayrıca sahiller, deniz manzaraları, tarlalar ile 

Akdeniz’in fiziksel mekânı kadar, antik dönemden kalma tiyatrolar ve tarihi mekânlar 

ile de Akdeniz kültürünün geçmiş birikimi vurgulanmıştır.  

 

Semih Kaplanoğlu’nun Yumurta ve Süt filmleri ile Ege köylerinin günlük 

yaşamı, inançları, düğün ve cenaze gibi ritüelleri, insanlar arası ilişkileri, gelenekleri 

belgeselvari görünümlerle aktarılmıştır. Bal filminde Karadeniz kendine özgü iç ve dış 

mekânlar ve kültürel özellikleri ile aktarılmıştır. Uzak filminde Anadolu’da taşra 

mekânları, İklimler (Nuri Bilge Ceylan-2006) filminde Ağrı’nın, Kosmos filminde 

Kars’ın sunumu, kültürel çeşitliliği mekânların kültürel ve tarihi görünümleri ile 

aktarmaktadır.   

 

 Kars Öyküleri (Özcan Alper, Zehra Derya Koç, Ülkü Oktay, Ahu Öztürk, Ülkü 

Akay-2008), İnat Hikâyeleri (Reis Çelik-2003), Pazar: Bir Ticaret Masalı (Ben 

Hopkins-2008), Mar (Caner Erzincan-2012), Gelecek Uzun Sürer (Özcan Alper-2011), 
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Babamın Sesi (Orhan Eskiköy, Zeynel Doğan-2012), İz (Tayfun Aydın-2011), Son 

Mevsim: Şavaklar (Kazım Öz-2009) gibi filmler, Doğu ve Güneydoğu kültürlerine, 

yaşam biçimlerine yer vermiştir. Filmlerde, bölgenin kültürel özellikleri; günlük yaşam, 

insan ilişkileri, kadın, erkek ve çocukların giyimleri, müzikleri kimi zaman belgesel 

görünümler ile sinemaya aktarılmıştır. Bu filmlerde sinemasal mekânın asıl unsuru, o 

bölgede var olan kültürdür.  

 

Bu filmlerin dışında farklı kültürel özelliklere de birçok filmde yer verilmiştir. 

Uzak İhtimal (Mahmut Fazıl Coşkun-2009) filmi, İstanbul’da Müslüman olmayan 

azınlığın yaşamları hakkında izler taşımaktadır. Film; İtalyan asıllı, kilisede çalışan ve 

yaşlı bir rahibeye bakan ve rahibe olmak isteyen genç kadın ile bir cami müezzininin 

umutsuz aşkını anlatmaktadır. İstanbul’da azınlıkların mekânsal merkezlerinden olan 

Galata semti, filmin kültürel zenginliği için bir dekor olarak kullanılmıştır. Dansöz 

(Savaş Ay-2000) filmi, 1990’lı yıllarda Ağır Roman (Mustafa Altıoklar-1996) filmi ile 

Türk sinemasında ilk kez gerçekçi şekilde ele alınan ‘çingene kültürü’nü tekrar 

sinemaya aktarmaktadır. Kampüste Çıplak Ayaklar (Cansel Elçin-2009) filminde Hint 

kültürünü temsil eden bir karakter ile bu kültüre ait özellikler yansıtılmıştır. Fatih Akın 

filmleri dışında Almanya’da yaşayan Türkleri anlatan Berlin Kaplanı (Hakan Algül-

2012) gibi filmler de görülmüştür. Aşk Geliyorum Demez (Murat Şeker-2009) filminde 

Miran karakteri Ermeni asıllıdır. Ermeni kilisesinde cenaze töreni ile bu kültüre ait 

özellikler aktarılmıştır. Eyvah Eyvah (Hakan Algül-2010), Eyvah Eyvah 2 (Hakan 

Algül-2011) filmi Trakya kültürünü mekânlar, günlük yaşam, şive ve eğlenceli 

karakterlerin yanısıra, müzik, yemek gibi karakteristikler üzerinden aktarmıştır.  

 

Almanya’daki Türk yönetmenlerin Türkiye ve Avrupa, Doğu-Batı kültürleri 

arasında, farklı mekânlar ve kültürel niteliklerin aktarıldığı filmleri ile 2000 sonrası 

Türk sinemasında çokkültürlülük görünümlerini arttırmıştır.  

 

Temmuzda (Fatih Akın-2000) filminde, Almanya’da Türk göçmenler, Alman 

gençler üzerinden aktarılan çokkültürlülük karakterlerin İstanbul’a doğru kat ettikleri 

uzun yolculuk boyunca farklı ülkeleri ve kültürleri kapsamaktadır. Kültürel çeşitlilik 
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sadece farklı ülkeler ile değil, yolculuk boyunca karşılaşılan insanların farklılıkları ile 

de sunulmuştur. Duvara Karşı ve Yaşamın Kıyısında filmleri, Almanya ve Türkiye’nin 

farklı şehirlerinde, bu ülkelerin günlük yaşamlarını çok çeşitli karakterler üzerinden 

aktarır. Yemekler de kültürel çeşitliliğin aktarımı için önemlidir. Türk yemek 

kültürünün özenli çerçevelemeler ve hızlı kurgu ile aktarılması, yemek üzerinden 

kültürün kendine özgülüğünü göstermektedir.  

 

Müzik kullanımının filmlerde çokkültürlülüğü arttırdığı da görülmüştür. 

Temmuz’da, Duvara Karşı ve Yaşamın Kıyısında filmlerinde Türkiye’ye özgü müzikler, 

karakterlerin çokkültürlü kimliklerini tamamlamıştır.  

 

Türkiye’nin kültürel çeşitliliğinin bir yansıması olan müzik bazı filmlerin ise ana 

konusu olmuştur. Fatih Akın’ın Köprüyü Geçmek: İstanbul’un Sesi isimli belgeseli, 

İstanbul’un müzik çeşitliliğini bir Alman müzisyen gözünden aktarmıştır. Belgesel, 

İstanbul’un seslerini oluşturduğunu öne sürdüğü, farklı kültürlerden birçok amatör, 

profesyonel müzisyenin müziklerine yer vererek, İstanbul’a ait müzik kültürünü ortaya 

koyma amacındadır. Anadolu’nun Kayıp Şarkıları (Nezih Ünen-2008) ise, Anadolu’un 

çokkültürlü yapısından kaynaklanan müzik kültürünü derleme amacıyla 

gerçekleştirilmiş bir belgesel filmdir. Film, Anadolu’nun geçmiş kültürel birikimini, 

müzik üzerinden aktarmaktadır.  

 

Gelecek Uzun Sürer (Özcan Alper-2011) filminde; kadın karakter, 

Güneydoğu’ya; o bölgedeki ağıt kültürünü araştırmak için gider. Araştırmacı ile 

birlikte, ağıtlar ve öyküleri seyirci de dinler. Güneydoğu’daki ağıt kültürü, 

araştırmacının ağıtları derlemek için geldiğini öğrenen yöre insanı tarafından, ‘Ağıt 

bulmak için doğru yere geldin!’ denilerek, vurgulanmıştır. 

 

Türkiye coğrafyasının sahip olduğu farklı mekânları ve kültürel özelliklerin 

farklılıklarını derinliksiz ve ticari amaçlarla aktaran filmler de bulunmaktadır. Off 

Karadeniz (Nur Dolay-2010), Sümela’nın Şifresi: Temel (Âdem Kılıç-2011) filmleri, 

Karadeniz’e ait kültürel özellikleri, bölge insanını temsil eden bir Temel tiplemesi 
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üzerinden, gerçekliğe uygun olmayan yüzeysel bir anlatımla ele alınmıştır. Karadeniz 

kültürü, filmde komediyi sağlayan bir yerel unsur olarak kalmıştır. Papatya ile 

Karabiber (Ümit Efekan-2004) isimli film; Çingene kültürünü yüzeysel boyutta, 

komedi amacıyla tipleştirilmiş oyuncular ve mekânların kalıplara dayalı anlatımı ile 

aktarmaktadır. Van Gölü Canavarı (Mehmet Bükülmez-2012) isimli film; Van gölü ve 

çevresindeki mekâna ait karakteristikleri; günlük yaşamı, kültürü, konuşulan dili abartılı 

tiplemelerle gerçekle bağdaşmayan bir görünümle sunmuştur.  

 

Farklı kültürleri, din, dil ve ırklara ait özellikleri, zenginlik/çeşitlilik olarak 

görmeyen ve farklılıkları ‘öteki’ olarak ele alan, farklılıklar arasında ayrımcılık yapan, 

‘ırkçı’ tutum takınan filmler de son dönem Türk sinemasında mevcuttur.  

 

Afrika’dan gelen göçmenler hakkında olumsuz bakışa sahip olan 40 (Emre 

Şahin-2011) filmi, Afrikalıları şiddet ve hırsızlığa yatkın olarak göstermiştir. Filmde, 

çantayı çalan Afrikalının evine konuk ettiği diğer Afrikalı yine hırsızlık yapar, filmin 

sonunda Türkiye’ye yeni gelmiş Afrikalıların İstanbul’a dağılmaları olumsuzlayıcı bir 

bakışla sunulmuştur. Röportajda kendini anlatan Afrikalı da, diğerleri gibi İstanbul’da 

istenmemektedir.  

 

Bir başka ırkçı tutum; Rus asıllı kadınların para karşılığı cinsel ilişkiye giren ve 

Türkiye toplumunun ahlakını yozlaştıran kişiler olarak sunulmasıdır. Sümela’nın 

Şifresi: Temel filminde, Temel’in arkadaşları para karşılığı satın aldıkları Rus asıllı 

kadını Temel’e hediye ederler. Sonbahar (Özcan Alper-2008) filminde de Rus asıllı 

kadın, para karşılığı başka bir erkeğe ‘hediye’ edilir. Bu filmde, Rus kadın insani 

yönleri ön plana çıkarılarak aşağılanmasa da, Sümela’nın Şifresi: Temel filminde de 

olduğu gibi, erkeklerin para ile satın alınan kadınla birlikte olmak istememeleri, Rus 

asıllı kadına karşı, Türk erkeğinin yüceltilmesi anlamlarını içermektedir. Maskeli 

Beşler: Irak (Murat Aslan-2007) filminde Iraklılar mekânsal konumlanışları ile 

olumsuzlanırken, Amerikan askerleri ise yüceltilmiştir. Kutsal Damacana (Ahmet 

Yılmaz, Kamil Aydın-2007) filminde Hrıstiyanlık ve papaz figürü komedi yüzeysel bir 

görünümle komedi unsuru olarak ele alınmıştır.  
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Irkçı bakışı eleştirel bir yaklaşımla görünürleştiren filmler de bulunmaktadır. 

Çoğunluk (Seren Yüce-2010) filminde, baba, oğluna Kürt asıllı olduğu anlaşılan kızdan 

ayrılması için, ‘Biz Türk’üz’ diyerek ırkçı bir tutum alır. Erkeğin arkadaşlarının da kız 

hakkındaki düşüncelerinin ırkçı vurgulamalar taşıdığı görülmektedir. Bulutları 

Beklerken (Yeşim Ustaoğlu-2004) filminde devlet görevlilerinin Rusça konuşan insana 

bu nedenden ötürü hakaret ettiği görülmektedir. Ayrıca filmde; mekân üzerinde 

hâkimiyet kurma mücadelesinde belirleyici unsurun ırkçı tutum olduğu, erkeklerin 

kendi aralarındaki konuşmadan anlaşılmaktadır. 

 

Türkiye toplumundaki kültürel farklılıkların, kimi zaman bir zenginlik kimi 

zamanda toplumsal çatışma olarak, özellikle 2000’li yıllar sonrası daha görünür hale 

gelmesi, sinemasal mekânın oluşumunda da kendini göstermiştir. Kültürel çatışmaların 

izini birçok filmde gerçek mekânlar, mekânı oluşturan yan unsurlar üzerinden sürmek 

mümkündür. ‘laiklik’/‘dindarlık’ çatışması, 2000’li yıllarda görülen çatışmalardan 

biridir.   

 

Günlük ve toplumsal hayatta laik bir yaşam tarzını benimseyenler ile İslam 

dinine özgü yaşam biçimini benimseyen gruplar arasındaki tartışma; birarada yaşamayı 

ve birbirini olduğu gibi kabul etme yönü ile toplumsal çeşitliliğe katkıda bulunur. 

Ancak, diğer yönden bu iki grubun birbirlerine karşı tahakküm kurma çabaları ve 

hoşgörüsüzlük gösterdiği durumlar da bulunmaktadır. 

 

Kültürel farklılıktan kaynaklandığı gözlenen bu çatışmalar; toplumun büyük 

kesimini kapsadığı için kültürel boyutunun yanısıra, siyasi, ekonomik, sınıfsal 

çatışmalara da dönüşebilmiştir. Laiklik ve dindarlık olarak yüzeysel ifade edilebilecek 

bu kültürel çatışmanın/kültürel çeşitliliğin sinemasal mekân oluşumuna etkisi, gerçek 

mekânların, laik/dini mekânlar gibi kimlik kazanması, çeşitli aksesuar, dekor, kostüm, 

makyaj, jest ve mimikler, müzik kullanımı, ışık kullanımı, diyaloglar gibi unsurlar ile 

oluşturulan kodlar üzerinden görülmüştür.  
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Takva (Özer Kızıltan-2006), Takiye: Allahın Yolunda (Ben Verbong-2006), New 

York’ta Beş Minare (Mahsun Kırmızıgül-2010), Büşra (Alper Çağlar-2010), The İmam 

(İsmail Güneş-2005) filmleri, Türkiye’de dini cemaatlerin, tarikatların, İslami yaşam 

tarzının başat olduğu yaşamları konu edinmiş ve bu bağlamda, laik ve dini yaşam 

arasındaki çatışmalara yer vererek sinemasal mekânı oluşturmuştur. ‘Semum’ filminde 

sorunun çözümü için tercih edilen Hoca ve psikoluğun mekânları ve bu mekânların 

temsili olan figürlerin birbirleri ile çatışması gibi örneklerde de Türkiye toplumuna özgü 

olan bu çatışmanın izleri görülmektedir. 

 

 Türkiye’nin sosyal yaşamında görülen çok çeşitli farklılıkların 2000 sonrasında, 

daha bireysel filmlerin görülmeye başlamasıyla sinemasal mekân kullanımında sıklıkla 

tercih edildiği gözlenmiştir.   
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III. 5. Sinemasal Mekânın Geleneksel Sanatlar ve Kültürel 

Özelliklerden Bilinçli Şekilde Yararlanılarak Kullanılması 

 

 

2000 sonrasında sinemada mekân kullanım konusunda ortaya çıkan 

farklılıklardan biri, geleneksel sanatlardan ve kültürel özelliklerden yararlanılmaya 

çalışılmasıdır. Yönetmenlerin filmlerinde mekân kullanımı konusunda yeni arayışlara 

girdiği görülmektedir. Bu arayışların bir sonucu olarak, geleneksel sanatlar ve çeşitli 

kültürel özelliklerden bilinçli bir şekilde yararlanmaya çalışmışlardır.  

 

Sinema içinden çıktığı kültürle yakın ilişki içindedir. “Sinema ve geleneksel 

sanatlar arasında hem içerik, hem de teknik açıdan bir ilişki bulunur”
522

. Geleneksel 

sanatların anlamsal, biçimsel ve mekânsal özellikleri, Türk sinema tarihi boyunca, 

sinemasal mekânın oluşumu üzerinde etkili olmuştur. Ancak bu etki; Yeşilçam’ın ticari 

beklentileri ile genellikle önceki alışkanlıkların sinemaya uyarlanmasından ibaret olarak 

sınırlanmıştır.  

 

Türk sinemasında geçmiş dönemlerde de geleneksel sanatlar ve kültürel 

özellikler arasında bir bağ kurulabilmektedir. Ancak, geçmiş dönemlerde bu etkileşim, 

geleneksel alışkanlıkların sinemaya uygulanmaya çalışılması şeklinde ortaya çıkmıştır. 

Buna göre, Yeşilçam ticari sinemasının beklentilerinin de bir sonucu olarak, uzun yıllar 

Türk sinemasında, geleneksel sanatların kolektif üretime dayalı yapısı ile üretim 

yapılmıştır. Böylece, yönetmenin etkisinin azaldığı ve filmlerin seyirci ve yapımcının 

talepleri ile oluşturulan bir ticari ürüne dönüştüğü bir sinema anlayışı oluşmuştur.  

 

Bu anlayış içinde, filmler bir ekip çalışması olarak, yönetmenin bireysel sanat 

anlayışından uzaktır. Yapımcılar, daha fazla film çekebilmek için, hızlı üretim yapmayı 

sağlayan bir ekonomik yapı oluşturmuştur. Geleneksel sanatlarda eserin sanatçılar 

grubunun ortak çalışması olarak ve belirli kalıpsal anlatılar içinde oluştuğu kolektif 
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yapı, sinemaya da bu şekilde aktarılmıştır. Film ekibi, filmi kolektif bir üretimle ortaya 

çıkarırken, filmler, senaryo yazımından yönetmenlik aşamasına, kurguya kadar, 

birbirlerinin tekrarı görünümlere bürünmektedir. Bu durum, filmlerin daha az maliyetle 

ve daha kısa sürede üretilmesini sağlamıştır. 

 

Yeşilçam sinemasının güçlü bir ticari yapıya dönüşerek Türk sinemasında tüm 

film üretimini kontrol altına almasını sağlayan bir başka özellik de, geleneksel 

sanatlardan gelen ‘aynı kalıpların çeşitlenmesine dayalı anlatım’dır. Böylece, geleneksel 

sanatlarda, belirli bir anlatı çerçevesi içinde, benzer ya da aynı kalıpların sanatçıların 

kendi yorumları ile çeşitlenmesi özelliği olan ‘tenevvü’ Türk sinemasına da 

aktarılmıştır. Bu durum, yine sinemanın geleneksel sanatlarla kurduğu ve yeni bir 

anlatım dili geliştirmek amacıyla yönetmenlerin arayışlarına dayalı bilinçli bir tercih 

değildir.  

 

Kalıpların çeşitlenmesi alışkanlığı ile Türk sinemasında, benzer filmlerin bazı 

değişikliklerle sürekli yeniden tekrar edilmesi sağlanmıştır. Bu şekilde seyircinin filme 

ilgisi garanti altına alınmıştır. Ekonomik yapı da bu duruma elverişli bir yapılanma içine 

girmiştir. Buna göre, yapımcılar sinema salonlarından bir ön ödeme alarak film 

yapmıştır. Seyircinin sinemaya gelmesi ile kâr etme amacındaki yatırımcılar da, daha 

önceki yıllarda seyircinin ilgisini çeken filmlerin benzerlerini talep etmeye başlamıştır.  

 

Sinemanın geleneksel sanattan aldığı bu üretim alışkanlığı ile Yeşilçam 

sinemasında, birbirinin benzeri oyuncular, anlatılar ve mekânlar kalıplaşmaya 

başlamıştır. Böylece, -geleneksel sanatlarda olduğu gibi-, seyirci henüz izlemeden film 

hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Geleneksel sanatlarda, seyircinin izleme 

alışkanlığı ile uyum gösteren bu durum nedeniyle de sinemasal mekân konusunda yeni 

arayışlar görülmemiştir. Ancak, 2000’li yıllar öncesinde bazı yönetmenler yeni bir 

sinemasal anlatım dili oluşturmak amacıyla, sinema ve geleneksel sanatlar arasında bağ 

kurmaya çalışan filmler çekmeye çalışmıştır.  
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Geçmiş alışkanlıkların aktarımından farklı olarak, geleneksel ile yeniyi 

sinemasal mekân kullanımı ile birleştirme denemeleri, 2000 yılı sonrasında, geleneksel 

sanatlar ile sinemanın birleştirilmesi bireysel anlatısını oluşturma çabasındaki 

yönetmenlerin ortaya çıkması ile görülmeye başlanmıştır.  

 

Modern ve geleneksel sanat anlayışları arasındaki bu sentez ile Türk sineması, 

Yeşilçam’dan farklı ve dünya sinemasında ilgi çeken filmler üretmiştir. Bu sentez ile 

Batı ile Doğu’nun sanat anlayışlarındaki farklılıkları sinemasal mekâna aktarılmaya 

çalıştırılmıştır.  

 

Batı düşüncesinin bireyi temel almasına karşın, Türk görsel kültürü; doğayı 

bütüncül bir düşünce ile var olandan öte bir kavram olarak üretmeye yatkındır. Bütüncül 

bir dünya, döngüsel zaman ve mekân algısı, sanatsal mekânın biçimlenmesinde önemli 

faktör olmuştur. “Batı'nın tarihselci zamanı ve yazılı kültürü düz bir çizgide ilerler. 

Tekrarlardan yoksundur. Döngüsel zaman, sözlü kültür ise; kendini ayinler/törenler 

aracılığıyla tekrarlar. Kutsal zamanla kutsal olmayan zamanı, mitsel zamanla yeryüzü 

zamanını buluşturur”
523

. Modern bir sanat olan sinema ile geleneksel sanatların 

birleştirilmesi çabalarında Doğu ve Batı arasındaki bu özellikler öne çıkmaktadır.  

 

İncelenen yönetmen ve filmler içinde özellikle bazılarının geleneksel 

sanatlardan yararlanma konusunda yoğun arayışları dikkat çekmektedir. Derviş Zaim; 

Filler ve Çimen (2001) filminde, mekânların ve anlamların karmaşasını ebru sanatı 

üzerinden aktarmaya çalışmıştır. Yönetmenin Cenneti Beklerken (2007) filminde 

minyatür üzerinden bağ kurması, Nokta (2008) filminde hat sanatından yararlanması, 

Gölgeler ve Suretler (2010) filminde ise Karagöz’e değinmesi geleneksel sanatlar ile 

sinema etkileşimini barındıran farklı mekânsal oluşumların ortaya çıkmasını sağlamıştır.  
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Fatih Akın’ın Duvara Karşı (2004)’da kullandığı müzikli aralar ile Karagöz’e 

benzer bir anlatım tarzı denemiş, ayrıca İstanbul Boğazı’nın dekoru ile mekân, 

Karagöz’ün mekân anlatımına yakın bir kullanımdadır. 

“Smokin takımlar içindeki müzisyenlerden oluşan geniş bir orkestranın eşlik 

ettiği, yaşlıca, biraz tıknaz şarkıcının melodisi, duygusal şarkılar söylediği 

eski tarz bir gösteri yansıtır. Yedi kere, tam tamına yedi kere, hızla ilerleyen 

öyküyü durdurmak ve hep aynı tuhaf dekora geri dönmek zorunda kalırız: Bir 

kırmızı halı, kartpostalvari bir dekor ve geri planda ışıltılı mavisi ile İstanbul 

boğazı. Aynı nostaljik, yürek parçalayıcı Türk ezgilerini dinlemekteyiz”
524

. 

 

Ezel Akay’ın Karagöz ve Hacivat Niçin Öldürüldü? (2006),  filmi de Karagöz 

sanatı ile sinema etkileşimi üzerine bir anlatıma sahiptir. Karagöz ve Hacivat 

karakterleri, gölge oyununda alışık olunan tipleme görünümleri ile oluşturulmuştur. 

Karakterlerin birbirini takip eden ritmik ve ahenkli cümlelerle konuşmaları, gölge 

oyununu andırmaktadır. Mekânsal anlatımı güçlendiren dekor ve kostümler de 

geleneksel gölge oyunlarından kaynaklanan görünümlere sahiptir. Karakterler ve 

mekânlar herhangi bir zamana ait olmaktan öte masalsı anlatıma sahiptir.  

 

Zaman ve mekânın muğlâk olduğu geleneksel sanat anlatımlarına benzer bir 

anlatım; Reha Erdem’in, Korkuyorum Anne (2004), Beş Vakit (2006), Kosmos, Hayat 

Var (2008) filmlerinde görülmektedir. Filmlerde anlatım, doğrusal bir ilerleyişten çok 

zaman çizgisinin kırılmasıyla ya da olayların birbirini takip etmesi ile değil, birbirinden 

bağımsız sahnelerin bir araya gelerek anlamı oluşturması çabaları ile geliştirilmiştir.   

 

Anlatının olayların doğrusal bir dizilişle aktarılmamasıyla yönetmen, kendi 

düşüncelerini sinemasal mekân üzerinden seyirciye sorgulatmakta ve anlamın seyircinin 

de aktif bir katılımıyla üretilmesini sağlamaktadır. Bu durum; geleneksel sanatların 

yoruma açık soyutlamalara dayanarak mekânı oluşturması özelliği ile benzeşmektedir. 

Semih Kaplanoğlu, Reha Erdem, Nuri Bilge Ceylan, Derviş Zaim filmlerinin anlatımı 

çoğunlukla bu şekilde, olayların ilerleyişi üzerinden değil, durumlar üzerinden 

kurgulanmıştır.  

 

                                                           
524

 Biro, Yvette, Sinemada Zaman: Ritmik Tasarım, Türbülans ve Akış, çev.: Anıl Ceren Altunkanat, 

İstanbul, Doruk Yayınları, 2011, s.154. 



 

 

192 

Film anlatısının rastlantılara dayanan ani kırılmalarla ilerlemesi, gerçeklikten 

uzak tesadüflere yer verilmesi ve masalsı atmosfer bu dönemde sinemada bilinçli 

kullanım ile yer bulan geleneksel sanatlara ait özelliklerdir. Fatih Akın filmlerinde 

kullandığı bu anlatım özellikleri ile dikkat çekmiştir. Akın’ın filmlerinde mekânların 

değişimi çoğu zaman rastlantısallıklara dayanmaktadır. Benzer şekilde, Reha Erdem 

filmleri de masalsı atmosferler içinde mekânı kullanmıştır. 

 

 Son dönem Türk sinemasının, geleneksel sanatlar ile kurduğu bir diğer etkileşim 

de nesnelerin, mekânsal oluşumda önemli hale getirilmesi ile soyut anlamlar 

kazandırılmasıdır. Mekânsal görünümler; gerçekliklerinin ötesinde, soyut anlamlar 

yüklenerek seyirciye sunulmuştur. Anlamın üretilmesinde mekânsal unsurlar, nesneler 

anlamın aktarılmasında aracı konumdadırlar. Anlam görünümlerin gerçekçiliği ile değil, 

nesnelerin içerdikleri mesajların seyirci tarafından algılanması sonucu üretilmektedir.  

 

Semih Kaplanoğlu’nun Bal (2009), Süt (2006), Yumurta (2005) filmlerinde 

çeşitli nesnelerin sunumu tasavvufi kodlar üzerinden yorumlamaya açıktır. Nuri Bilge 

Ceylan, Reha Erdem, Derviş Zaim’in de incelenen tüm filmlerinde nesnelere yüklenen 

anlamlar ile mekân kullanımı ile oluşturulmaya çalışlan anlamlar güçlendirilmiştir.  

 

Geleneksel sanatların soyutlama özelliğine benzer şekilde, mekânları soyut 

görünümlerle kullanan filmler de bulunmaktadır. Çoğu zaman filmlerin mekânsal yapısı 

içinde ‘gerçek’ olamayacağı açık şekilde sunulan ve geleneksel sanatların; nesneye 

değil, nesnenin işaret ettiği anlama odaklanan yapısı, sinemaya uyarlanmıştır. Ümit 

Ünal, Ezel Akay, Onur Ünlü gibi yönetmenler de kişisel sinemalarında soyutlamalara 

yer veren diğer yönetmenlerdendir. 

 

Neredesin Firuze (2001), filmi, mekânların renkliliği, canlılığı ve dekorlar, 

kostümler, aksesuarlar, oyuncular gibi sinemasal mekânı dolduran unsurlar gerçeküstü 

görünümlerle, masalsı bir atmosfer oluşturur. Karakterler oyunculuklarında abartıya 

kaçarak, duygularını göstermeci bir tavırla sergilerken, büründükleri renkli kostümlerle 

birer masal kahramanı görünümü kazanmışlardır. Firuze isimli karakter, Doğu 
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masallarının bir görünüp kaybolan gizemli kadın kahramanları ile özdeştir. Anlatı 

epizodlara bölünmüştür. Müzikler filmsel anlatımı gerçeklikten uzaklaştırarak masalsı 

anlatımı güçlendirmektedir.  

 

Yedi Kocalı Hürmüz (2009) filmi de daha önce Atıf Yılmaz tarafından aynı 

isimle çekilen filmde denenen masalsı anlatım tarzının benzer özelliklerine sahiptir. 

Filmde mekânlar, masalsı bir görünümdedir. Anlatımın gerçekdışılığını vurgulayan 

komedi unsurları, kurgulama ve müzik kullanımları, karakterlerin masal tiplemelerini 

andıran görünümleri ile sunulmuştur.  

 

Soyut anlatımın dışında, geleneksel anlatı ile sinemanın etkileşimde bulunduğu 

bir diğer alan da; Anadolu’ya özgü halk hikâyeleri geleneğidir. Bu gelenek içinde 

oluşturulan anlatılar, gerçeklik görünümlerinden uzak zaman-mekân kullanımı ile 

masalsı bir mekânsal atmosfer kurgulamıştır. Ancak aynı zamanda anlatılar, gerçek 

mekânlar ve hikâyelerden türetilmiştir. Böylece, gerçekdışı kurgulanan öykülerin, 

gerçeklikle bağ taşıdığı da bilinmektedir.  

“Sahip olduğu ‘fevkalade’ güçlerin yardımıyla istedikleri an istedikleri 

yerlerde olabilen ve her türlü işin üstesinden gelen kahramanlar, aslında 

kuklacının iplerine bağlı kuklalardan, minyatür ve karagöz figürlerinden 

farklı değildir. Nakkaşın kafasında nasıl hazır biçim kalıpları varsa, hikâyeci 

de aynı şekilde hazır kahramanlara sahiptir. Bu bakımdan konuları tamamen 

farklı öykülerde bile benzer özelliklere sahip figürlerle karşılaşılabilinir. 

Olayın geçtiği zaman ve mekân hikâyede asal bir rol oynamadığı için olaylar 

Çin’de de, Hint’te de geçse, çevre aslında okuyucuların bildiği, tanıdığı 

çevredir; yani ne kadar uzağa gidilirse gidilsin, hep burada ve ebedi bir 

şimdidedir. Bu nedenle; Doğu anlatılarında, Aristo’nun anladığı gibi bir 

arınma süreci yaşanmaz”
525

. 

 

Anadolu’ya ait, sözlü kültürün anlatı geleneği olan söylencelerin, halk 

hikâyelerinin, tüm sinemasal anlatıyı oluşturduğu Reis Çelik’in İnat Hikâyeleri (2004)  

filminde, sinemasal anlatı, Ardahan’ın köylerinde geçen farklı hikâyelerin birleşimi ile 

oluşmuştur. Başrol oyuncusu dışında, tüm oyuncuların yerel halk olduğu filmde, 

mekânlar; Ardahan’ın köyleri ve Çıldır gölü çevresidir. Yörenin sert kış koşullarında 

çekilen film, sözlü kültürün ürünü olan halk hikâyelerini, bir anlatanın dilinden 

anlatmaktadır. Anadolu’da uzun kış gecelerinin bir eğlencesi olan hikâye anlatma 
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geleneği, mekânsal oluşumu yönlendirilmektedir. Filmin mekânları, Doğu Anadolu’nun 

taşrasıdır. Kış manzaraları altındaki dış mekânlar kadar, iç mekânlar da gerçeklikleri 

değiştirilmeden sinemaya aktarılmıştır. Filmin zaman kullanımı da, halk hikâyelerinin, 

doğrusal ilerleyen bir anlatı çizgisinde gerçekliği aktarmaktan çok, doğrusal olmayan 

bir sinemasal anlatım ile aktarılması söz konusudur. Böylece filmin, sözlü kültüre ait 

anlatıları; halk hikâyelerini yeni ve özgün bir sinema dili ile aktardığı, filmin kendisinin 

hikâye anlatıcısı olarak Anadolu’ya ait bir geleneğin aktarıcısına dönüştüğü 

söylenebilmektedir. Mekânların gerçekliğine karşı oluşturulan anlatım, halk 

hikâyelerinin muğlâk mekân ve zaman anlayışlarını yansıtmaktadır. 

 

Nuri Bilge Ceylan’ın Bir Zamanlar Anadolu’da (2012) filminin karakterlerinin 

taşrada muhtarın evinde bir gece vakti toplandıkları sahnede, Doğu anlatısının masalsı 

atmosferine benzer bir mekân kullanımı görülmektedir. Elektriklerin kesilmesi sonucu 

karanlıktaki bahçede genç kızın elindeki tepsiden yayılan gaz lambası ışığı ile eve doğru 

yaklaştığı görülmektedir. Evin penceresinden genç kızın görünümü, Doğu masallarının 

gizemli karakterlerini andırmaktadır. Bu sahnede genç kızın yürüyüşünün ağır çekim ile 

aktarılması, dışarıda esmekte olan rüzgârın genç kızın saçlarını savurması gibi 

görünümler mekânın masalsı atmosferini ve mekân içinde masalsı bir görünüm kazanan 

karakterin gizemliliğini vurgulamıştır. Genç kızın evin içine girmesi ile duvarlarda 

oluşan hareketli gölgeler, savcının kıza meraklı bakışları ve kızın yüzünün yakın 

çekimlerle perdeye yansıması da mekânın gerçekdışı, masalsı görünümlere bürünmesini 

sağlamıştır.  

 

Mekânın ve zamanın muğlâk olduğu; ‘Bir varmış, bir yokmuş’ şeklinde başlayan 

ve gerçekliğinin şüpheliği hikâyenin başında seyirciye aktarılan, Batı’nın gerçekliği 

arayan kalıplarına uymayan Doğu anlatısının benzer özellikleri, ‘Ulak’ filminin 

sinemasal mekân kullanımını da etkilemiştir. Film; belirsiz bir zaman ve mekânda 

geçmektedir. Doğu’nun masal anlatılarında mekân ve zamanın muğlâklığı, belki de hiç 

var olmadıkları en baştan dinleyiciye belirtilir. Filmde ‘Bir varmış, bir yokmuş’ ifadesi 

ile başlayan masallarda dinleyici de bir ön kabul olarak gerçek olmayacak bir anlatı 

dinlediğinin farkındadır. Filmdeki masalcının, anlatısı da zaman ve mekân konusundaki 
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çelişkileri açıkça ifade ederek masalına başlaması, olayların geçtiği köyün filmde 

gösterilen köy, zamanın da filme konu edilen zaman olup olmadığı, masal 

anlatılarındaki gibi belirsizdir. Filmin geçtiği köy mekânının tam olarak neresi olduğu 

belli değildir. Önemli olanın anlatılan hikâyenin gerçekliği olmadığı anlaşılmaktadır. 

Böylece, Doğu anlatısının bir özelliği olan; olaydan çok durumun ön plana çıkarılması 

amaçlanmıştır. Benzer durumların yaşandığı her mekânın filmin mekânı olabileceği, 

zamanın da benzer şekilde önemli olmadığı aktarılmıştır. Filmin mekânları masal 

anlatıcısı figürünün anlattığı olayların görselleştirilmesiyle oluşur. Anlatılan öyküdeki 

köy mekânı içinde yaşanan gerçek olaylar ile masalcının anlattığı masallar paralel 

ilerler. Gerçek ile masal birbirine karışmaktadır.  

 

 

Ümit Ünal’ın Gölgesizler (2009) filmi de Doğu anlatısının mekân oluşum 

karakteristikleri bakımından benzer bir özellik taşımaktadır. Somut mekânlar, gerçeklik 

ile bağlarını kopararak soyutlaşmaktadır. Böylece mekânlar arası bağ gerçeklikten 

uzaklaşır, soyut düşünce mekânlar üzerinden somutlaştırılır. Filmde mekânların ve 

karakterlerin aslında tamamen hayal ürünü olduğu izlenimi verilmektedir. Karakterler 

kendilerinin ve içinde yaşadıkları tüm farklı mekânların varlığı konusunda da 

şüphededir. Bazı akıl dışı durumların, seyirci tarafından sorgulanmadan kabul edilmesi, 

Doğu masallarındaki anlatıma uygundur. Böylece ayının köyün güzel kızı ‘Güvercin’i 

kaçırması, hamile kalan kadının insan olamayacak bir yaratık doğurması, imamın duası 

sonucu atın insana âşık olması, karakterlerin kaybolması, delirmesi, geri gelmesi gibi 

olaylar olağanüstülük özelliği taşımaktadır. Filmin mekânsal yapısının gerçekliği, 

mekânların ard arda gösterimlerindeki farklılıklar ile de sağlanmaktadır. Şehirdeki ve 

köydeki berber dükkânları, yazarın evi gibi mekânların hangi görünümlerinin gerçek 

olduğu belirsizdir.  

 

Türk sinemasına 2000 sonrası filmlerde sözlü kültürden yansıyan bir diğer 

özellik ise, rüyalara yer verilmesi ve uyumanın, uykuya dalma anının anlatı içinde 

önemli anlarda bir olağanüstülük anlamı ile sunulmasıdır.  

“Oğuz destanlarında uyku ‘küçük ölüm’ olarak adlandırılır ve anlatıda geçen 

olaylar ile sıkı bir ilişki halindedir. “Oğuz ritüel-mitolojik dünya modelinin 

önemli alanlarından biri, Kosmosla kaosun sınır, birleşme mekânıdır. Bu 
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mekân; ‘Kitab-ı Dede Korkut’ta Oğuzlar’ın ‘küçük ölüm’ dedikleri ‘yuku’ 

(uyku/rüya) semantemi ile sıkı bir şekilde bağlıdır. İncelemeler göstermektedir 

ki; ‘yuku’, Kosmostan kaosa dâhil olma ve uzaklaşmanın, dışında kalmanın 

mekânizmasıdır. Başka bir deyişle; destanda nerede kaosa ve aksine geçiş 

varsa, bu küçük ölüm uyku mekânizması ile meydana gelir”
526

. 

 

Anlatılarda uykuya dalma anı ve uykuda olma, anlatının mekânsal bir geçiş 

anında bulunduğunu göstermektedir. Uykunun anlatı içinde, soyut mekâna geçiş ile 

gerçek mekânlarda yaklaşan değişim vurgulanmış olur. “‘Kitab-ı Dede Korkut’taki 

kahramanların düşman toprakları ile sınırda yatıp uykuya dalmaları tesadüfî bir durum 

değildir”
527

. Rüya da Türk kültüründe sözlü anlatı sanatlarında çok eski dönemlerden 

itibaren kullanılmaktadır. Örneğin; “Kırgız masallarında rüya motifi önemlidir. Rüyada 

görülen nesnenin bulunması ya da rüyada Hızır’ın söylediğinin yapılması önemlidir”
528

. 

Sinemasal anlatıda uyku anına bir olağanüstülük atfedilmesi ve mekânsal değişimin 

rüya ile anlam kazandırılması ile anlatı mekânının rüya ile soyut özellik kazanarak 

derinleştirildiği görülmektedir. 

 

 Sır Çocukları (2002) filminde İstanbul’a kaçarak gelen çocuk, ilk gece 

Haydarpaşa Tren garında, maket trenin içinde kalmıştır. Çocuk rüyasında elindeki 

oyuncak palyaçonun, canlanarak kendisi ile konuştuğunu görür. Böylece rüya çocuğun 

yeni bir mekân ile değişecek hayatı öncesinde filmsel zamana bir geçiş aşaması 

sağlamaktadır. 

 

Nuri Bilge Ceylan’ın tüm filmlerinde karakterler anlatının önemli anlarında, 

uykuya dalmaktadır. Bu durum filmlerde ‘olağanüstü’lük görünümleriyle sunularak 

sinemasal mekân ve zamanı muğlâk görünümlere büründürmektedir. Yönetmenin Uzak 

(2003) filminde Mahmut ve Yusuf’un uykuya dalma anlarında benzer bir anlatım 

görülmektedir. İklimler (2006) filminde ise kadın ve erkeğin ayrılmak üzere oldukları 

zamanlarda, kadının kumlar üzerinde uyurken gördüğü rüya, filmde karakterlerin iç 

dünyası hakkında ipucu vermektedir. Üç Maymun (2009) filminde rüya sahnesi aile 
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bireyleri arasındaki gerilim hakkında ipucu vermektedir. Bir Zamanlar Anadolu’da 

filminde katil zanlısının, tüm gece boyunca polis, savcı, askerle birlikte aramasının 

ardından, öldürdüğü kişiyi uyku ile uyanıklık arasında karşında görmesi, zaman ve 

mekânın muğlâklaştırmıştır. 

 

Semih Kaplanoğlu’nun Bal filminde babanın gittiği ormanda ağaçtan düşmesi ve 

geri dönmemesi benzer bir anlatımla sağlanmıştır. Takva (Özer Kızıltan-2006)  filminde 

karakterdeki değişim rüyalar ile ortaya çıkmaya başlamıştır. Lal Gece (2012)  filminde 

küçük bir kızla evlendirilen yaşlı erkek karakter kendisini ve gelenekleri sorgulamaya 

başladığında gördüğü rüya ile filmin anlatısı değişmektedir. Sıfır Dediğimde (2007) 

filminin ‘hipnoz’ sahneleri, ‘Binbir Gece Masalları’nın anlatımı ile desteklenmiş ve 

ayrıca hipnoz anlarını anlatan animasyonlar, minyatür estetiği ile oluşturulmuştur.  

 

Bu örnekler ile 2000 sonrası Türk sinemasında, geleneksel sanatlar ve kültür ile 

etkileşimin bilinçli olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca etkileşim, sinemasal mekânın yeni 

arayışlar kullanılmasını sağlamak bakımından çeşitliliğe sahiptir. Geleneksel sanatların 

görsel, sözlü farklı unsurları ve kültürden kaynaklanan felsefi bakış, filmlerin mekânsal 

oluşumlarını etkilemiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

198 

        IV. BÖLÜM 

 

2000 SONRASI TÜRK SİNEMASINDA MEKÂN KULLANIMINA YÖNELİK 

ÇÖZÜMLEME 

 

 

 

Uzun yıllar tiyatro etkisinde kalan Türk sinemasında, mekân kullanımı 

1950’lerden itibaren değişmeye başlamıştır. Bu dönemden itibaren bazı yönetmenlerin 

bireysel çabalarının sonucu olarak yeni ve farklı mekânlar sinemaya aktarılmıştır. 

Ancak zamanla ticari yapının etkisiyle, Türk sinemasında mekânlar tekdüze 

görünümlere bürünmüştür.  

 

1960’lardan itibaren Yeşilçam ticari yapısı, Türk sinemasını belirleyen en temel 

etken haline gelmiştir. Yeşilçam filmlerinde mekânlar genellikle sınıfsal 

farklılıklar/karşıtlıklar üzerinden kalıplaştırılmıştır. Bu doğrultuda filmlerde alt sınıflara 

ait mekânlar yüceltilirken, üst sınıfların temsil edildiği mekânlar yozlaşmışlık anlamları 

ile olumsuzlanmıştır. Mekânlara bu bakışın bir diğer yansıması da taşra ve kent 

üzerinden ortaya çıkmaktadır. Böylece filmlerde taşra, mekân olarak genellikle 

‘bozulmamış’, ‘saf’ anlamlara sahiptir. Ancak kent ise taşranın zıttı anlamlarıyla 

doğanın ve insan ilişkilerinin yozlaştığı bir yer olarak tasvir edilmiştir. Türk 

sinemasının kent mekânları -ticari yapının merkezi olmasının da etkisiyle- uzun yıllar 

İstanbul’dan ibaret olarak kalmıştır. İstanbul’un öne çıkan bazı tarihi ve coğrafi 

mekânları belirli anlamlar üzerinden kalıplaştırılarak, farklı filmlerde benzer 

görünümler ile kullanılmıştır.  

 

Yeşilçam sinemasında mekân kullanımını etkileyen bir diğer unsur da 

geleneksel sanatlar ile etkileşimdir. Ancak bu etkileşim yeni bir sinema dili geliştirmek 

amacı taşımamaktadır. Sinema ve geleneksel sanatların etkileşimi, geçmiş 

alışkanlıkların sinemaya aktarılması ile sınırlı kalmıştır. Buna göre geleneksel sanatların 

bir özelliği olan kalıplara dayalı anlatım, birbirine benzer filmlerin çekilmesi ile ortaya 
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çıkmıştır. Bu konudaki diğer etkileşim de; filmlerin yönetmenin bireysel anlatımı ile 

değil, kolektif bir yapının ortak çalışması olarak üretilmesidir. Bu etkileşimler, 

Yeşilçam ticari yapısının beklentileri ile şekillenmiştir. Böylece film çekim maliyetleri 

azalırken, daha fazla film üretilmesi sağlanmıştır. 

 

Türk sinemasında 1970’li yılların ortalarından itibaren bazı yeni yönetmenler 

ticari yapının dışında bireysel filmler yapmaya çalışmıştır. Bu filmlerde toplumun 

gerçek sorunlarına değinildiği ve gerçek mekânlar kullanıldığı görülmektedir. 1980’li 

yıllarda ise yönetmenler güncel konulardan çok, bireyin sorunlarına değinen yeni 

konular ve mekânları tercih etmiştir. 1990’lı yıllarda sosyal yapıların karmaşıklaşması, 

kültürel değişimlerin ortaya çıkması sinemaya da yansımıştır. Özellikle 1990’ların 

ikinci yarısından itibaren, bağımsız yönetmenlerin etkisiyle sinemasal mekânlarda 

bireysel kullanımların ve çeşitliliğin arttığı görülmektedir.    

 

2000’li yıllardan itibaren sinemasal mekân kullanımında yeni ve farklı arayışlar 

görülmüştür. Ayrıca Türkiye toplumunda bu dönemde yaşanan sosyal, siyasal, 

ekonomik değişimler sinemasal mekânlara da yansımıştır. 

 

Tez çalışmasında 2000 sonrası Türk sinemasında mekân kullanımı, bu dönemde 

üç ve daha fazla film üreten, ‘auteur’ olarak kendi sinemasal anlatımını oluşturmaya 

çabalayan, ulusal ya da uluslararası festivallerde başarı kazanan, filmlerinin mekânsal 

oluşumlarında popüler sinemanın tekdüze anlatımından farklı tercihlerde bulunan, 

önceki bölümde kategorilerin oluşturulması amacıyla filmleri incelenen on beş 

yönetmen içinden seçilen beş yönetmenin üçer filmi ile ele alınmıştır. Bu yönetmenler; 

Derviş Zaim, Semih Kaplanoğlu, Reha Erdem, Nuri Bilge Ceylan ve Fatih Akın’dır

.  

                                                           

 Derviş Zaim: Filler ve Çimen (2001), Çamur (2003), Cenneti Beklerken (2007), Nokta (2008), Gölgeler 

ve Suretler (2010), Devir (2013), Balık (2013) 

Semih Kaplanoğlu: Herkes Kendi Evinde (2001), Meleğin Düşüşü (2004), Yumurta (2005), Süt(2006), 

Bal (2009) 

Reha Erdem: Korkuyorum Anne (2004), Beş Vakit (2006), Hayat Var (2008), Kosmos (2010), Jin (2013) 

Nuri Bilge Ceylan: Mayıs Sıkıntısı (2002), Uzak (2003), İklimler (2006), Üç Maymun (2008), Bir 

Zamanlar Anadolu’da (2012) 

Fatih Akın: Temmuzda (2000), Solino (2002), Duvara Karşı (2004), İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek 

(2005), Soul Kitchen (2009), Cennetteki Çöplük (2012) 



 

 

200 

1- Derviş Zaim Filmlerinde Sinemasal Mekân Kullanımı 

 

Türk sinemasında kendine özgü bir sinema dili kurmaya çalışan yönetmenlerden 

olan Derviş Zaim’in filmlerinde mekânın, sinemasal anlamı oluşturan en önemli unsur 

haline geldiği görülmektedir. Mekânlar genellikle alışılmış anlamların dışında 

kullanılmaktadır. Yönetmen, yeni mekânlar bulma arayışının dışında, mevcut mekânlara 

da yeni anlamlar yükleme çabasındadır.  

 

Derviş Zaim’in 2000’li yıllar öncesinde çektiği ilk film olan Tabutta Rövaşata 

(1996) Türk sinemasının genel mekânı olan İstanbul’u, alışılmış anlamlarından farklı 

şekilde kullanmaktadır. Tabutta Rövaşata filmi, dış mekânlarda, İstanbul'u, Boğaz 

manzaraları, Surlar, gibi karakteristik görünümleriyle sunmaktadır. Ancak bu mekânlar, 

Türk sinemasının alışılmış İstanbul imgesinden uzaktır. Türk sinemasında benzer 

görünüm ve anlamlarla kullanılan İstanbul Boğazı, filmin başkarakteri Mahsun için 

estetize edilmiş bir manzara değildir.  

 

Filmde Mahsun’un yaşadığı İstanbul, tarihi, coğrafi anlamlarının ötesinde büyük 

bir metropole dönüşmüştür. Film Mahsun üzerinden bu metropolün dışında bırakılan, 

‘görünmeyen’ insanlar ve mekânları anlatmaktadır. Metropol içinde bir görünmeyen 

olarak Mahsun filmde dış mekânlar kadar iç mekânlarda da aidiyetsizdir. Mahsun film 

boyunca metropolde yaşayabilmek için mekân arayışındadır. Kahvehane, karakol, 

inşaat, kayık, savaş topu, belediye otobüsü, araba içi gibi tüm alanlar Mahsun için 

sığınılacak kapalı mekânlardır.  

 

Çamur (2003) filmi; Zaim’in önceki filmlerine göre daha soyut anlatıma 

sahiptir. Sinemasal mekânda “Sinematografik imge, kendisinde görünmeyen anlam 

tarafından rahat bırakılmaz”
529

. Çamur filminde nesneler de sembollere dönüşerek kendi 

anlamlarını oluşturmaktadır. Yönetmenin önceki filmlerinde görülen karmaşık kent 

mekânlarının yerini Çamur filminde geniş ve boş alanlar almıştır.  
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 Bonitzer, Pascal, Kör Alan ve Dekadrajlar, çev.: İzzet Yaşar, İstanbul, Metis Yayınları, 2006, s. 11. 
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Filler ve Çimen (2001) filminde İstanbul, mekânlar üzerinde yaşanmakta olan 

sınıfsal ve politik iktidar mücadelesinin alanıdır. Filmde bir metropol olarak İstanbul 

alışılmış görünümlerinin dışında görünümlere sahiptir. Filmin iktidar mücadelesi veren 

grupları, kent mekânları içinde kendilerine ait alanlara sahiptir. Bu alanlar; devlet 

kurumlarının binaları, otel, tekne ve lüks sitelerdir. Kent içinde diğer mekânlar ise yaşam 

mücadelesi veren sıradan insanların bulunduğu ev, mahalle, fabrika gibi alanlardır. 

Filmde mekânların kullanımı, ebru sanatının mekânsal oluşumu ile de desteklenmiştir. 

Ebrunun öngörülemez mekânsal biçimlenişi ile metropole dönüşen kentin mekânsal 

karmaşası içiçe geçmiştir.  

 

Yönetmenin Filler ve Çimen ile oluşturmaya çalıştığı, geleneksel sanatlar ile 

sinemasal anlatımı birleştirme denemeleri, sonraki diğer filmlerinde de sürdürülmüştür: 

Cenneti Beklerken (2006) filmi; hem geçtiği dönem hem de konusu itibarı ile geleneksel 

minyatür resim sanatı ile Batı resmi arasındaki farklılığı ele almaktadır. Sinemasal 

mekân da minyatür sanatının sinemaya aktarım denemesidir. Çeşitli minyatür 

görünümleri ile gerçek sinemasal mekânlar bazı sahnelerde aynı çerçeve içinde 

kullanılmıştır. Minyatürün, mekânları gerçeklikten uzak ve soyut görünümlerle tasvir 

etme çabası filmde bazı deneysel çabalar ile oluşturulmuştur. Aynı mekânların farklı 

görünümler ile aktarılması, kameranın yan ve ters açılardan çekim yapılması, ayna 

üzerine yansıtılan farklı görünümler ile sinemasal mekâna derinlik kazandırılması, 

hareketli kamera görüntülerinde arka fonun kendiliğinden farklılaşması gibi örnekler, 

minyatür-sinema etkileşimi için filmde yer alan bazı denemelerdir. 

 

Nokta (2008) filmi ise hat sanatı ile mekânı birleştirme denemesidir. Filmin 

mekânı Tuz Gölü’nün uçsuz bucaksız beyaz düzlükleridir. Yönetmen mekânı bir hat 

sanatçısı gibi kullanmıştır. Böylece oyuncular birer leke görünümleri ile beyaz sayfa 

üzerindeki hat unsurlarına dönüşmüştür.   

 

Gölgeler ve Suretler (2010) filmi, bir Karagözcü ve kızının, Kıbrıs’ta Rum-Türk 

gerginliği dönemlerinde yaşadıklarını anlatmaktadır. Döneme özgü iç mekân kullanımı 

ile Kıbrıs’ın mekânsal özellikleri vurgulanmıştır. İç mekânları oluşturan tüm dekorlar 
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Kıbrıs’ın o dönemde sahip olduğu yerel/kültürel özellikleri yansıtmaktadır. Karagöz 

sanatının bazı mekânsal özellikleri ile sinema arasında bir etkileşim kurulmuştur. Perdeyi 

andıran görünümlere yansıyan gölgeler, hareketsiz fotoğraf görüntülerinin 

hareketlenmesi gibi bazı sahneler bu konudaki örneklerdir.  

 

Derviş Zaim, filmlerinde mekânların yeni görünümler ve anlamlar üzerinden 

oluşturulduğu görülmektedir. Yönetmen sinemasal mekânı kendine özgü bir anlatım ile 

oluşturma çabasındadır. Yönetmenin geleneksel sanatlar ile sinema arasındaki etkileşim 

arayışları, yönetmenin sinemasal mekânı oluştururken başvurduğu yeniliklerdendir.  
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A – Filler ve Çimen (2001) Filminin Çözümlemesi 

 

 

Maraton yarışçısı Havva, Güneydoğu’da askerlik görevini yaparken sakat kalan 

erkek kardeşi ile İstanbul’da yaşamaktadır. Havva hazırlanmaya çalıştığı uluslararası 

yarışlar için lüks bir otelin günlük yemek yardımı dışında bir desteğe sahip değildir. Bu 

nedenle yarışlara hazırlanmanın yanısıra geçimini sağlayabilmek amacıyla bir fabrikada 

işçi olarak çalışmaktadır.  

 

Havva’nın yaşamı yemek almak için gittiği otelde bir cinayete tanık olmasıyla 

değişir. Havva’ya destek olan otel, bir uyuşturucu çetesi tarafından satın alınmak 

istenmektedir. Otel sahibi kendisine sunulan düşük teklifi reddedince öldürülür. Otel 

sahibinin oğlu, babasının ölümünün ardından oteli korumaları için bir grup teröristle 

anlaşır. Teröristlerin İstanbul’da polislere karşı düzenlediği bombalı saldırı sonucunda 

otelin hedef haline gelmesi ile işadamı-devlet-çete arasındaki ilişkiler karmaşık bir hal 

alır. Bu arada, oteli satın almaya çalışan uyuşturucu baronu Sabit’in, karanlık işlerinin 

ortaya çıkmaması için Aziz Bebek isimli bakana ‘Camoka’ isimli bir aracı ile 

gönderdiği paraların yerine ulaşmadığı ortaya çıkar. 

 

Bu mücadelenin arasında kalan Havva ise, otel sahibinin oğluna âşık olmasının 

da etkisiyle içine düştüğü durumdan kurtulamaz. Böylece Havva’nın koşu 

antrenmanları nedeniyle İstanbul sokaklarında, para kazanmak için silgi fabrikasında ve 

ağabeyi ile yaşadığı varoş evinden ibaret olan yaşamı değişmeye başlamaktadır. 

İstanbul üzerinde verilen iktidar mücadelesinin asıl kaybedenleri Havva ile temsil edilen 

sıradan insanlardır.  
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Derviş Zaim’in Filler ve Çimen (2001) filminde, asıl mekân olarak kullanılan 

İstanbul, iç ve dış mekânları ile karmaşık iktidar ilişkilerinin/mücadelelerinin yaşandığı 

yer olarak tasvir etmiştir.  

 

Filmde mekânların tasvirinde en önemli unsur sürekli farklı mekânlara girmek 

durumunda kalan Havva’dır. Böylece mekânlar üzerinde yaşanan iktidar mücadeleleri, 

Havva’nın gözünden aktarılmıştır. Havva’nın bulunduğu mekânlar ile kent içinde hem 

sıradan insanların yaşamı, hem de mekân üzerinde mücadele veren grupların 

bulundukları alanlar görünürleşmiştir.  

 

Derviş Zaim, film mekânlarının tasvirinde geleneksel sanatların soyut 

anlatımından da yararlanmıştır. Yönetmen kent mekânlarının hiyerarşik yapılarla 

örülmüş karmaşıklığını ortaya koyarken, geleneksel sanatların mekân kullanım 

özellikleri ile sinemayı birleştirmeye çalışmıştır. Böylece filmde karmaşık ilişkiler ile 

ebru motiflerinin öngörülemez mekânsal belirsizliği içiçe geçmiştir. Bu doğrultuda, 

filmde soyut anlamları ile ebru motiflerinin simgelediği kaotik görünüm –yönetmenin 

bilinçli tercihi ile-530 metropoldeki mekân karmaşasına işaret etmektedir. Havva’nın 

dışarıda yaptığı ebru üzerine yağan yağmur damlaları ile karmaşıklaşan görüntüler, 

farklı mekânlardaki mücadeleler sırasında kente yağan yağmur ile bağ kurmaktadır.  

  

Filmde gerçek mekânlarda yaşanan değişimin sinemasal mekânlara da yansıdığı 

görülmektedir. Böylece gerçek mekânlar üzerinde önceki dönemlerde belirli 

karşıtlıklara dayanan ayrışmalar, bu filmde farklı grupların arasındaki iktidar 

mücadelesi ile yeni görünümlere bürünmüştür. Bu durum, bir metropole dönüşen 

                                                           
530

 “Ebruyu bir motif olarak kullandığım ‘Filler ve Çimen’ filminde aslında kaos, şans, kader, zorunluluk 

meselelerini deşmek istedim. Susurluk bunun için fon oluşturdu. Ebru yaparken sanatçılar sonucun nasıl 

olacağını tam olarak bilemiyorlar. Sufi düşünceye, külli, cüz’i irade meselelerine giriyoruz burada. 

Bunların farkındaydım senaryoyu yazarken. Havva karakteri filmde şahit olduğu birçok olayı şans eseri 

fark eder. Kaos ve şansın içinden nasıl sıyrılabileceğimize dair düşünürken, bu yapıyı seçtiğimi 

hatırlıyorum. Mesela ebrunun damlalarının nasıl bir yapı ortaya çıkaracağını, başından itibaren 

bilmiyoruz. Tıpkı kaotik hayatın karşımıza ne çıkaracağını bilmediğimiz gibi. Esin kaynaklarım arasında 

bunlar var. Bu anlamda şans, zorunluluk, kader, çekici konular… İnsanın kaosun içinden kendine ait bir 

yol bulup bulmayacağını enteresan bir soru olarak değerlendiriyorum. Sinemayı kullanarak; meseleye 

dair daha incelikli sorular sormaya gayret ediyorum” (Deniz, Tuba, “Derviş Zaim: Yapmaya Çalıştığım 

Sinemada Değer Üretme Çabası Var”, Yönetmen Sineması: Derviş Zaim, haz.: Ayşe Pay, İstanbul, 

Küre Yayınları, 2009, s. 87). 
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İstanbul’da ortaya çıkan mekânsal değişimler ile bağlantılıdır. “Gelişmiş kapitalizmin 

20. yüzyıl sonunda aldığı biçim ve küresel akışkanlık, insan yaşamlarında ve bu 

yaşamların mekânsal karşılığı olan kentlerin yapısında yeni dönüşümlere neden 

olmaktadır”
531

. Türkiye’de bu durum, 1990’lı yıllardan itibaren, özellikle İstanbul gibi 

büyük metropollerde görülmektedir. Mekânlara hâkim olabilme mücadelesi de, 

mekânların ticari değer kazanmasına bağlı olarak yeni grupların ortaya çıkması ile 

karmaşıklaşmıştır. Örneğin; doğa mekânlarının kapitalist sömürü amacıyla yok 

edilmesi, devletin bu mekânsal değişimlerde etken bir rol oynaması, çete lideri ile otel 

sahibi arasındaki konuşmadan anlaşılmaktadır. Çete lideri, Karadeniz’in doğasını bozan 

balık üretme çiftliği kurma önerisinde bulunurken, otel sahibinin böyle bir çiftliğinin 

zaten var olduğu ve ürettiği balıkları orduya satarak zengin olduğu teröristin konuşması 

ile ortaya çıkar. Devlet ile çıkar ilişkisi kuran otel sahiplerinin çeteden korunmak için 

teröristlerden yardım istemeleri, çeteler ve teröristlerle ilişki içindeki devlet 

görevlilerinin halka yalan söylemeleri, mekânlar üzerindeki iktidar mücadelelerinin 

karmaşıklığını göstermektedir. 

 

Ataerkil yapının erkekler arasında egemenlik mücadelesine dayanan yapısı,  

önceki dönem Türk sinemasında olduğu gibi aile üzerinden değil, mekânlara hâkim 

olma mücadelesindeki gruplar üzerinden ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda bu grupları 

oluşturan herkes erkektir. Ayrıca Bakanın seçimler öncesinde verdiği ‘sünnet şöleni’, 

erkek egemen toplumda, erkekliğe ilk adım olarak görülen ‘sünnet’ üzerinden siyasi 

destek kazanma çabasını göstermektedir.  

 

Filmde mekânlar üzerindeki mücadelenin ataerkil yapısı içinde kadınların söz 

hakkına sahip olamadıkları görülmektedir. Filmde Havva hiçbir mekâna ait 

olamamaktadır. Havva, erkeklerin mekânlarına girdiğinde tehlike altındadır. Ayrıca 

Havva’nın dışındaki kadınlar da erkeklerin mücadelesine sadece belirli çıkarlar 

amacıyla erkekler tarafından kullanılmak amacıyla dâhil olabilmektedir. İki kadının, 
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 Yırtıcı, Hakkı, Çağdaş Kapitalizmin Mekânsal Örgütlenmesi, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Yayınları, 2009, s. 9. 
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çete tarafından Bakan’a tuzak kurmak amacıyla cinsel yönleri ile kullanıldığını 

gösteren sahne ile bu durum anlaşılmaktadır.  

 

Filmde karakterlerin mekânla kurduğu ilişki mekânların alışılmış anlamlarını 

değiştirmektedir. İç içe geçmiş olay örgülerinde sosyal ve siyasi yapılar, birbirinden 

farklı mekânlarda ortaya çıkmaktadır. Ancak mekânlar çoğunlukla orada olmaması 

gereken insanları barındırır. Devleti temsil eden mekânlarda, çete üyeleri rahatça 

dolaşabilmektedir. Çetenin temsil edildiği mekânlarda ise üst düzey devlet görevlileri 

karanlık ilişkiler içindedir. Lüks bir otel içinde, bu mekâna uyumsuz görünümleri ile 

terör örgütü üyeleri kalmaktadır. Güneydoğulu, işsiz insanların kaldığı gecekonduya, 

lüks arabasıyla takım elbiseli çete üyesi girer. Zengin bir işadamı polisten kaçmak için 

Havva’nın alt sınıfı temsil eden evinde kalır.  

 

Filmde mekânlar ile ilişkileri bakımından karakterler, ‘ezenler’ ve ‘ezilenler’ 

olarak iki gruba ayrılmıştır. Mekânlar üzerinde iktidar mücadelesi veren gruplar 

çıkarlarını elde etmek için şiddete başvurmaktadır. Ancak, filmin ismi ile de referans 

edilen anlam ile de asıl zarar görenlerin; olaylarla ilgisi olmayan, kentte tutunma 

çabasındaki sıradan insanlar olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Filmin başrolündeki Havva’nın mekânlar ile kurduğu ilişki, iktidar 

mücadelelerinden ezilen sıradan insanların metropol içindeki mekânsal sınırlılıklarını 

ortaya koymaktadır. Havva film boyunca, yaşadığı evden, işadamının lüks evine, 

hapishaneye, sorgu odalarına kadar birbirinden farklı iç mekânlarda görülmektedir. 

Girdiği mekânların hiçbirine tam olarak ait değildir. Bu yönüyle Derviş Zaim’in önceki 

filmi Tabuttta Rövaşata’nın ‘Mahsun’una benzer şekilde yeni ortaya çıkmaya başlayan 

kent mekânları içinde mekânsızlaştırılmıştır. Metropol içindeki mekânlara hâkim 

olabilme mücadelelerine şahit olan Havva, kent içinde var olma çabası verdikçe 

dışarıda bırakılmaktadır. Örneğin Havva, otelde bir yabancı olduğunu hissetmesi 

nedeniyle aceleci ve tedirgindir. İstemediği bir işte çalıştığı için fabrikada mutsuzdur. 

Bakan’ı beklediği sünnet töreninin içinde kimse tarafından ilgilenilmemektedir. 
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Havva’nın mekânlar içindeki bu aidiyetsizliği, filmin sonunda polisten kaçmak zorunda 

kalması ile vurgulanmıştır.  

 

Filmde Derviş Zaim’in sinemasal mekânları oluştururken farklı arayışları söz 

konusudur. Bakan’ın seçim çalışması için fotoğraf çektirdiği mekânda aynı anda 

çocuklar sünnet için beklemektedir. Ayrıca aynı mekân içinde çete üyeleri silahlı 

çatışma yaparken ve bir şarkıcı da konser vermektedir. Filmde farklı mekânlar içindeki 

ilişkiler, hızlı bir kurgu ve kamera hareketleri ile birleştirilmiştir. Kamera çekimlerinde 

mekânları belgeleyici bir anlayış hâkimdir. Otel, gecekondu, fabrika, Bakan’ın katıldığı 

sünnet töreni, villa, devlet daireleri, çetenin buluşma yerleri gibi mekânlar içinde, o 

mekânlara ait olmayan karakterlerin bakışları, kamera çekimleri ile aktarılmıştır.  

 

Geleneksel sanatlardan, filmin sinemasal mekânlarının oluşumunda 

yararlanıldığı görülmektedir. Ebru sanatında tek bir fırça hareketi ile görünümün birden 

değişmesi gibi, mafyanın karanlık bir inşaat mekânında infaz ettiği kadının görüntüsü, 

kameranın bir çevrinmesi ile İstanbul’u tepeden izleyen çete üyelerinin bulunduğu 

terasa döner. Ayrıca filmin mekânsal oluşumunda imgelerden yararlanılmış ve 

mekânlar soyut anlamlar ile oluşturulmuştur. İpe asılmış can çekişen balıklar ile 

öldürülmeyi bekleyen korku içindeki adamın aynı mekânda bulunması, sulara 

gömülmüş lunapark ve gemi görüntüleri, elindeki kokaini havaya savuran adamı takip 

eden karlar altındaki İstanbul görüntüleri, televizyonda insanı yiyen bir balinanın 

görüntüsü gibi sembolik anlatımlar, filmin mekânsal anlamlarını güçlendirmektedir.  

 

Filler ve Çimen filmi; mekân tasviri, gerçek mekânlardaki değişimin sinemasal 

mekâna yansıması, ataerkil yapının mekân kullanımına etkisi, karakterlerin mekân ile 

kurduğu ilişki ve sinemasal mekânın oluşumu açısından incelendiğinde, filmde İstanbul 

içinde farklı grupların hâkimiyet mücadelesi üzerinden mekânların tasvir edildiği 

görülmektedir. Mekânlar üzerindeki mücadelenin ataerkil yapı ile ilişkili olduğu 

anlaşılmaktadır. Filmde karakterlerin mekânla kurduğu ilişki, ezen ve ezilen gruplar 

üzerinden aktarılmıştır. Derviş Zaim, filmin sinemasal mekânını oluşturmak için, bir 

geleneksel sanat olan ebrudan yararlanmıştır.  
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B – Cenneti Beklerken (2006) Filminin Çözümlemesi 

  

 

On yedinci yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'da 

yaşayan minyatür ustası Eflatun, ölen oğlu ve eşinin acısını hafifletmek için onların Batı 

resim geleneğinde portrelerini çizer. Eflatun’un Osmanlı resim geleneğinde tasvip 

edilmeyen bu gerçekçi üslubu kullanması Vezir tarafından hoş karşılanmaz. Ancak, 

Eflatun bu hareketinden dolayı cezalandırılmaz. Vezir onu Osmanlı’ya karşı 

Anadolu’da bir ayaklanma başlatan ve şehzade olduğunu iddia eden Danyal’ın, 

idamından önce Batı üslubunda bir portresini yapmakla görevlendirir.  

 

Eflatun karşı çıkmak istediği bu görevi, çırağı Gazal’ın rehin alınması nedeniyle 

kabul etmek zorunda kalır. Eflatun ve bir grup Osmanlı askerinin, isyan altındaki 

Anadolu’ya yolculuğu, yolda karşılaştıkları köle kızı Leyla’nın da onlara katılmasıyla 

masalsı bir atmosfer kazanır. Minyatür sanatının soyut, masalsı görünümlerine 

büründürdüğü sahneler ile Eflatun ve Leyla, Osmanlı’da yaşanan iktidar 

mücadelelerinin arasında hayatta kalmaya çalışır. İstanbul’a dönmeyi başararak, birlikte 

yeni bir yaşama başlarlar. Bu yeni yaşamda Eflatun, çırağı Gazal ile daha farklı 

minyatürler yapmayı da hedeflemektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/Minyat%C3%BCr
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Derviş Zaim, Filler ve Çimen (2001) filminde ebru sanatı ile başladığı 

geleneksel sanatların mekân kullanım özelliklerini sinemaya aktarma denemelerini, 

Cenneti Beklerken (2006) filminde minyatür ile sürdürmüştür. 

 

Filmde mekânların tasviri için kullanılan en temel etken, Derviş Zaim’in 

minyatürün biçimsel özelliklerinden yararlanarak oluşturmaya çalıştığı sinema dilidir. 

Cenneti Beklerken filminde ‘suret çizme’ konusunda o dönem Osmanlı resim sanatında 

yaşanan tartışmalara yer verilerek
532

, minyatür-sinema etkileşiminin teknik boyutunun 

yanısıra, söylem boyutuna da ulaşması sağlanmıştır. Nakkaş Eflatun’un çırağı Gazal’a 

söyledikleri, 17. yüzyıl minyatüründeki mekânsal arayışlar kadar yönetmenin filmin 

mekânlarını kullanırken başvurduğu denemelerini de açıklamaktadır.

 

 

Minyatürün mekân kullanım özellikleri, filmin mekân tasvirlerinde 

görülmektedir. Minyatürün tezyin ile süslenen çerçevesi bazı sahnelerde kullanılmıştır. 

Bu sahnelerde gerçek mekânlar kimi zaman minyatür görünümlerine bürünürken, 

benzer şekilde minyatür çizimleri de gerçek görüntüler ile birleştirilmiştir.  Yönetmen 

filmde birbirine zıt mekân kullanımına sahip iki sanatı birleştirme düşüncesi ile zaman 

ve mekânı soyut bir anlatıma ulaştırma çabasındadır533. Minyatürde mekânların gerçek 

görünümleri ile değil, nakkaşın hayali ile çizilmesi anlayışı filmin mekânlarına 

                                                           
532

 “Hattatlar eserlerine imza atarlarken, suret yapanlar, takma adlarla kişiliklerini gizlediler. Nakşî, 

Nigari, Sai, Levni gibi dini olmayan isimler kullanmışlardır. Suret yapma konusu çok hoş karşılanmasa da 

tarihimizde hiçbir nakkaş, suret çizmekten dolayı cezalandırılmamıştır” (Aksel, Malik, Türklerde Dini 

Resimler, İstanbul, Kapı Yayınları, 2010, s. 5). 

 “Eskiye dönmek için bir yolculuğa çıkacaksın. Bir Frenk resmi yapacağız. Kimi vakit, tasvir tarzıyla 

nakşedeceğiz, bazen, her iki tarzı da birbirine sirayet ettireceğiz.  Sonra da belki ben yeniden tasvir 

yaparım. Hatalar yapacağız. Senin gibi en başa dönmeyi umacağım. Hep iyileşmeyi bekleyeceğiz, hep! 

Arayacağız”. 
533

 “ Cenneti Beklerken’de bana gem vuran bir şey vardır. Osmanlı minyatür sanatından yararlanırken, 

‘oynak zaman ve mekân’ düşüncesini temel kavram olarak kullanmaya çalıştım. Fakat bu düşünceyi daha 

ileri götürürsem, çok daha deneysel bir iş ortaya çıkabilirdi. Bu filmin sinema salonlarında seyirciye 

yönelik olacağını dikkate alarak, kendimi dil olarak frenledim. Filmde, aynalara giriş ve çıkışlar, 

aynaların etrafla ilişkileri, Eflatun karakterinin Vezir’in konağına girerken ve çıkarken aynı olması 

gerektiği halde, farklılaştırılmış iki ayrı mekân içinde gösterilmesine dair görüntüler, kervansarayda 

eflatunun çocukluğuna seyahat ettiği türden, kimi düş sahneleri, bana zamanın mekânın, oynak biçimde 

inşa edilmesine dair temeli hazırladı” (Deniz, Tuba, “Derviş Zaim: Yapmaya Çalıştığım Sinemada Değer 

Üretme Çabası Var”, İstanbul, Yönetmen Sineması: Derviş Zaim, haz.: Ayşe Pay, Küre Yayınları, 2009, 

ss. 86-87). 
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aktarılmıştır. Vezir konağının dış mimarisi farklı sahnelerde farklı görünümlere 

bürünmesi yönetmenin bir nakkaş tavrı ile mekânları tasvire yöneldiğini göstermektedir.  

 

Filmde iç mekânların tasvirlerinde de dönemin özelliklerine göre özenli bir 

düzenleme yapıldığı görülmektedir. Vezir Konağı’nın iç mekân düzenlemesinde, 

Avrupa resim geleneğini yansıtan derinlikli perspektif ve gölgeli aydınlatma 

tekniklerinden yararlanılmıştır. Dış ve iç mekânlardaki bu karşıtlık, filmin başkarakteri 

Eflatun’un amacı olan geleneksel resim ile Batı resmini birleştirme düşüncesinin 

sinemasal mekân tasvirlerine yansıdığı görülmektedir.   

 

Filmin belirli bir dönemi anlatması nedeniyle gerçek mekânlar döneme özgü 

mekân oluşturma çabasının bir sonucu olarak değiştirilmiştir. Bu amaçla filmde 

İstanbul’un 17. yüzyıl görünümleri için döneme uygun dekorlar kullanılmıştır. Filmde 

dış mekân olarak ise genellikle Anadolu’nun bozkırları tercih edilmiştir. Bir dekor 

olarak kullanılan Kapadokya, arka fondaki Osmanlı camileriyle İstanbul Boğazı filmin 

bazı dış mekânlarıdır.  

  

 Cenneti Beklerken filminin mekân kullanımında, Osmanlı devletinin 

örgütlenmesi ile ortaya çıkan döneme özgü ataerkil yapının etkisi görülmektedir. Filmde 

görüldüğü gibi devlet sosyal yaşam ve mekânlar üzerinde ataerkil kurallar ile denetimi 

sağlamaktadır. Filmin mekânlarına bu durumun yansıması ise, erkeklerin mekânlarda 

kadınlara göre daha özgür olması ile gerçekleşmiştir. Ayrıca devlet içindeki iktidar 

mücadelelerin de erkekler tarafından verilmesi, ataerkil yapının mekânları etkilediğini 

göstermektedir.  Örneğin; Şehzade Danyal ile Osmanlı padişahı arasındaki mücadele, 

mekânlara hâkim olma amacını taşımaktadır. Bu mücadele içinde emirleri verenler gibi, 

verilen emirlerin uygulayıcıları da erkeklerdir. Bu yapının içindeki hiyerarşik 

konumlarına göre, filmin iç ve dış mekânlarında karakterlerin konumlanışı da 

değişmektedir. Hiyerarşik yapıda daha güçlü olan, diğerlerinin mekânsal konumlanışını 

belirleme hakkına sahiptir. Vezir konağında vezir ve emrindekilerin, kervansarayda 

padişahı temsil eden görevli ve diğerlerinin, Danyal’ın açık alanda ordusuna karşı 

yaptığı konuşmada, Danyal ile askerlerinin konumlanışı iktidar gücünü elinde 
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bulunduran erkeğin mekân içinde merkezde yer alması ile ortaya çıkan ataerkil mekân 

biçimlenişinin bir sonucudur.  

  

 Filmde Eflatun’un mekânlar ile kurduğu ilişki, filmin mekân kullanımını 

farklılaştıran özelliklere sahiptir. Nakkaş olarak mekânlar ile kimi zaman hayalgücüne 

dayalı bir ilişki kuran Eflatun, mekânlar üzerinde yaşanan iktidar mücadelelerinin 

gerçekliği dışında kalmaktadır. Bu durum filmin minyatür ile sinemayı birleştiren 

denemelerine katkıda bulunmaktadır. Filmin bir sahnesinde Eflatun’un ölen oğlu ve eşi 

hakkında gördüğü düş sahnesi ile sinemasal mekânlar soyut görünümlere bürünmüştür.  

 

Filmde sinemasal mekân, minyatür ve sinema arasında bazı denemeler ile 

oluşturulmuştur. Kamera hareketleri minyatür sanatının iki boyutlu ve yukarıdan 

aşağıya doğru gelişen perspektif anlayışını sinemaya uygulama çabasındadır. 

Kameranın açısı, kamera önündeki nesnelerin, oyuncuların birbirlerine olan konumları 

ile perspektifsiz, iki boyutlu minyatür estetiğine yakın bir sinemasal estetik 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Anadolu bozkırlarında yol alan atlıların yukarıdan aşağıya 

kamera hareketleri ile kaydedilmesi, filmin minyatüre özgü mekân oluşturma amacını 

gösteren bir diğer örnektir. Peribacalarının yandan ve tersten çekimlerle sunulması, 

minyatürlerde görülen gerçeklik görünümlerinin bilerek çarpıtılması özelliğinin 

yansımasıdır. Ayrıca minyatürde perspektifin, nesnelerin ön ve arka dizilişlerine göre 

gerçekleştirilmesi de filmin bazı sahnelerine uygulanmıştır.  

 

Sinemasal mekânın oluşumunda geleneksel sanatlar ile bir başka etkileşim; 

minyatür resmini süsleyen bezeme anlayışının sinemasal mekânda kullanılmasıdır. 

Süsleme, bezeme sanatları, ilk önceleri dini yazıları güzelleştirmek için çizilirken, 

zamanla yazı çevresine dâhil olarak, yazının mimari bir biçimleniş kazanmasıyla tasvire 

yönelmiştir.
534

 Eflatun ile Leyla’nın bir mağarada öpüşmesiyle, mağara duvarlarında 

beliren çiçek desenleri, minyatür gibi kitap süslemelerinde görülen tezyin sanatı 

sinemasal mekân kullanımında geleneksel etkiyi güçlendirmiştir.  

 

                                                           
534

 Aksel, Malik, Türklerde Dini Resimler, İstanbul, Kapı Yayınları, 2010, s. 13. 
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Cenneti Beklerken filmi; mekân tasviri, gerçek mekânlardaki değişimin 

sinemasal mekâna yansıması, ataerkil yapının mekân kullanımına etkisi, karakterlerin 

mekân ile kurduğu ilişki ve sinemasal mekânın oluşumu açısından incelendiğinde, 

Eflatun’un gerçekçi Batı üslubu ile minyatürün soyut üslubunu birleştirme çabaları 

mekân tasvirlerini etkilemiştir. Filmde konu edilen döneme uygun iç ve dış mekânlar 

oluşturulmaya çalışılmış, bu nedenle gerçek mekânlar 17. yüzyıla ait görünümlere 

büründürülmüştür. Ataerkil yapı karakterlerin mekân içindeki konumlanışlarını 

belirlemektedir. Yönetmenin sinemasal mekânın oluşumunda minyatür ve sinemayı 

birleştirmeye dayanan arayışları öne çıkmaktadır.  
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C – Nokta (2008) Filminin Çözümlemesi 

  

 

13. yüzyılda Moğol tehlikesi altındaki Anadolu’da Malik Hoca isimli bir hattat 

mürekkebin kalmaması nedeniyle yazısına nokta koyamaz. Günümüzde ise, Ahmet 

isimli bir hat talebesi, işlediği suç nedeniyle yaşadığı vicdan azabı sonrasında yazısına 

nokta koyamamaktadır. Film hat sanatında noktanın öneminden yola çıkarak 

günümüzde yaşanan bir Kur’an hırsızlığı arasında bağ kurmaktadır.  

 

El yazması değerli bir Kuran’ı çalarak satmaya çalışan iki genç, işledikleri suç 

nedeniyle kendilerini beklemedikleri olayların içinde bulur. Kendisi de iyi bir hat 

talebesi olmaya çalışan Ahmet, el yazması Kuran’ın çalınması ve satılması işine 

istemeden de olsa karışır. Ahmet ve Selim’in bu zemin üzerinde Malik Hoca’nın el 

yazması Kuran-ı Kerim’ini satma çabası sonucu karmaşık bir hal alan filmin öyküsü, 

suç ve cezalandırma ilişkisi ile hat sanatının İslam felsefesine dayanan düşüncesi 

arasında bağ kurmaya çalışmaktadır. Tuz Gölü’nün hat sayfasını andıran beyaz zemini 

üzerinde iyi, kötü, suç ve ceza kavramlarının aradan geçen yüzyıllara rağmen, benzer 

şekilde sorgulandığı anlaşılmaktadır. 
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Nokta (2008) filminde, kaybolan çırağın dönmemesi sonucu bir türlü 

koyulamayan nokta ile yüzyıllar sonra Malik Hoca’nın Kuran-ı Kerim’ini satmaya 

çalışan hat talebesi Ahmet’in dinmeyen vicdan azabı arasında bir bağ kurulmaktadır. 

13.yüzyılda Moğol istilası altındaki Anadolu’da hat ustası Malik Hoca; bir hat yazısında 

son noktayı koymak üzere iken mürekkebinin bitmesi üzerine çırağını mürekkep almaya 

yollar. Böylece, hat sanatında felsefi bir anlamı olan noktanın önemi vurgulanmıştır: 

“Noktayı öğrenmek hattı öğrenmektir”.   

 

Film mekânlarının tasviri için hat sanatı ve sinema estetiği, yeni bir sinema dili 

oluşturmak amacıyla birleştirilmeye çalışılmıştır. Hat sanatı için gerekli olan mekân düz 

bir zemindir. Film; bir hat biçimlenişi ile mekânı oluşturmaya çalışır ve düz beyaz bir 

fon olan Tuz Gölü’nü kullanmaktadır. Tuz Göl’ünün düz, beyaz bir zeminde insanların 

birer ‘leke’yi andırması, hat sanatının mekânsal biçimlenişini çağrıştırmaktadır. Tuz 

Göl’ü, geleneksel sanatlara ait mekânsal özelliklerin sinemasal mekâna aktarılması için 

yönetmen tarafından özellikle tercih edilmiştir
535

. Bu durum, sinemasal mekanın 

geleneksel sanatlardan etkilendiğini göstermektedir. 

 

 

Filmin tek mekânı olan Tuz Göl’ü’nde geçmiş ile bugün arasında mekânsal bir 

değişim söz konusu değildir. Filmde mekân, 13. yüzyıl ve şu anki zaman arasında 

geçen hikâye boyunca benzer görünümlere sahip olarak aktarılmıştır. Aradan geçen 

yüzyıllara rağmen Malik Hoca’nın çırağı, Ahmet’in hat ustası ile konuşmalarındaki 

benzerlikler, filmde geçen zamana rağmen hat üzerinden oluşturulan felsefi 

sorgulamaların değişmediğini göstermektedir. Bu doğrultuda mekânlar da değişmeden 

benzer anlamları oluşturmaktadırlar. 

 

 

 

                                                           
535

 “Karagöz oyunundaki Küşteri meydanına benzer bir mekânı, yani mekândaki değişikliklerin 

anlaşılmadığı bir mekânı seçmek son derece önemliydi. Bu nedenle ideal mekân olarak Tuz Göl’ünü 

seçtik. Ayrıca Tuz Göl’ünün uçsuz bucaksızlığı beyaz bir sayfaya, üzerindeki insanlar ise, yazılar ve 

noktalar olarak düşünülebilir. Bu nedenle seçtiğim mekân, hat ile sinema ilişkisinin kurulmasına 

yardımcı olduğu için tercih edilmiştir” (Eşli, Özçınar, Meral, Türk Sinemasının Felsefi Arka Planı-

Sinemayı Felsefe ile Düşünmek, İstanbul, Doruk Yayınları, 2011, ss. 274-275). 
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Filmde mekânlar üzerinde ataerkil yapıdan kaynaklanan ilişkiler öne 

çıkmamaktadır. Usta-çırak, yaşlı-genç ilişkilerinden kaynaklanan ilişkiler geleneksel 

kültür bağlamında incelendiğinde ataerkil hiyerarşi ile ilişkilendirilebilse de, bu 

durumun filmin mekân kullanımına yön verdiği söylenememektedir. Ancak, ataerkil 

yapı, Kur’an’ı satmaya çalışan gençler ile alıcı adamlar arasındaki ilişkide daha güçlü 

olanın güçsüz olana baskı/şiddet uygulaması gibi bazı sahnelerde ortaya çıkmıştır.  

 

Karakterlerin mekân ile kurduğu ilişkiye, hat sanatı ile sinemayı birleştirme 

düşüncesinin yansıdığı görülmektedir. Mekânlar üzerinde karakterler, birer hat 

unsuruna dönüştürülmüştür. Filmin başında Malik Hoca’nın, sonunda ise Ahmet’in 

beyaz düz zemin üzerinde bir noktaya dönüşen bedenleri, karakter-mekân ilişkilerinde 

nokta üzerinden kurulan felsefi anlamları tamamlamaktadır. Yazılarına nokta 

koyamayan karakterler, hat sayfası içinde noktaya dönüşmüştür.. 

 

Sinemasal mekân oluşumunda kamera kullanımlarının da Tuz Göl’ü’nü bir hat 

sayfasına dönüştürme amacı taşıdığı görülmektedir. Bu amaçla çoğunlukla genel 

çekimler tercih edilmiştir. Böylece kamera Tuz Göl’ü görüntülerini, boş ve büyük bir 

beyaz sayfayı andıracak şekilde sinema perdesine aktarmıştır. Ayrıca, bu beyaz zemin 

üzerindeki oyuncuların hareketli bir kamera ile takip edilmesi ile mekân içindeki 

insanlar birer hat unsuru görünümüne büründürülmüştür.  

 

Sinemasal mekânın bir hat sayfası görünümü kazanmasını sağlayan kesintisiz 

kamera çekimlerinin, beyaz zemin ya da gökyüzü ile birleştirilmesi sonucu mekânlar bir 

bütün olarak oluşturulmuştur. Tek bir parça üzerinde sürekli olayları takip eden ve kimi 

sahnelerde bir hat kaleminin kıvraklığını andırırcasına beyaz zemin üzerinde uzun süre 

kesintisiz plan-sekans çekimler yapan kamera, oyuncuları bir hat şekli çizer gibi 

görüntülemiştir. Böylece kesintisiz çekimler, hat sanatında ‘ihcam’; ‘bir çırpıda 

yazıvermek’ anlamındaki üslubun sinemadaki karşılığı olarak görülebilmektedir.  
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Nokta filmi; mekân tasviri, gerçek mekânlardaki değişimin sinemasal mekâna 

yansıması, ataerkil yapının mekân kullanımına etkisi, karakterlerin mekân ile kurduğu 

ilişki ve sinemasal mekânın oluşumu açısından incelendiğinde, filmde mekân 

tasvirlerinin, Tuz Göl’ü’nün düz beyaz zemini üzerinden aktarıldığı görülmektedir. 

Aradan geçen zamana rağmen, gerçek mekânlar filmde değişmemiştir. Filmde bazı 

sahneler dışında ataerkil yapının mekânlara etkisinin ön planda olmadığı görülmektedir. 

Karakterlerin mekânla kurdukları ilişkinin, hat sanatının felsefi anlamları ile bir bağ 

taşıdığı anlaşılmaktadır. Filmin kamera hareketleri ve kurgu kullanımı, sinema ile hat 

sanatını birleştirilmeye çalışmaktadır.    
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2- Semih Kaplanoğlu Filmlerinde Sinemasal Mekân Kullanımı 

 

 

Semih Kaplanoğlu; 2000’li yıllar Türk sinemasında, kendine özgü sinema dili ile 

farklılaşmaktadır. Yönetmenin 2000 yılındaki ilk filmi; Herkes Kendi Evinde (2001)’nin 

anlatısı, insan ve mekân ilişkisi üzerine kurulmuştur

.  

 

Meleğin Düşüşü (2004) filmi, yönetmenin ilk filminden farklı bir mekân 

kullanımı görülmektedir. Filmde mekânı oluşturan en temel etken, karakterlerin mekân 

ile kurdukları ya da kurmak zorunda kaldıkları bağdır. Bu amaçla iç mekânlar 

klostrofobik bir görünümle karakterlerin ruh hallerini yansıtmaktadır. Ev, otel, 

tamirhane, tren gibi iç mekânlarda yarı karanlık aydınlatma ile mekânların içinde 

bulunanlar için bunaltıcı atmosferi vurgulanmıştır. 

 

Semih Kaplanoğlu kent insanının doğadan kopuşunu ve taşra ile olan bağını 

Yumurta (2006), Süt (2008), Bal (2010) filmlerinden oluşan Yusuf Üçlemesi filmleri ile 

sorgulamıştır. Modern insanın var oluşunu anlamlandırma çabasına, onun doğadan ve 

taşradan kopuşu ile yaşadığı içsel çatışmalara odaklanmaktadır.   

 

 Yönetmenin sinemasal mekân kullanımındaki bir diğer arayışı; geleneksel 

kültürden yararlanmaktır. Görünümlerin gerçek anlamları dışında soyut anlamlar 

kazanması, yönetmenin bireysel anlatımına hâkimdir. Semih Kaplanoğlu, filmlerinin 

mekân kullanımında geleneksel kültür ve farklı sanatların birikimleri ile ilişki kurmaya 

çalışmaktadır. Bunun için de örneğin şiirle sinemanın yoğun bir ilişki içinde olması 

gerektiğini, Türk sineması için en iyi çıkış yollarından birinin Yunus Emre şiirleri 

                                                           


 Anne ve babasının ölümünün ardından uzun süre yas tutan Selim, Türkiye ile olan tüm bağlarını 

koparmak için ABD'ye yerleşmeye karar verir, yeşil kart çekilişine katılır ve kazanır. ABD'ye yerleşmek 

için gerekli parayı sağlamak amacıyla ailesinden kalan zeytinliği satışa çıkarır. Selim'im 58 

yıldır Rusya'da yaşayan büyükbabası Nasuhi, Türkiye'ye geri döner ve Selim'den kendisini çocukluğunun 

geçtiği zeytinliğe götürmesini ister. Yola çıkmadan önce Nasuhi, kayıp babasını aramak için para 

biriktirmek amacıyla kendini pazarlarken dövülüp soyulmuş bir Rus genç kıza rastlar ve ona yardım 

etmeye karar verir. Üçü zeytinliğe doğru yola çıkarlar, oraya vardıklarında eski çiftlik evinin de hâlâ 

ayakta olduğunu görürler. Nasuhi evi tamir etmeye, buna kızan Selim de araziyi bir müteahhite satmaya 

çalışır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Amerika_Birle%C5%9Fik_Devletleri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Rusya
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olduğunu belirtmektedir
536

. Bu amaca ulaşmak için yönetmenin filmlerinde, sinemasal 

mekânın sade, akıcı bir oluşumla olaylardan çok kavramlara dayanan bir anlatım ile 

oluşturulduğu görülmektedir. 

 

Yusuf’un hayatının üç farklı evresini anlatan üçlemede karakterler ve mekânlar 

benzer kullanımlar ile birbirlerinin anlamlarını tamamlamaktadır. İlk film; Yumurta ile 

oluşturulmaya başlanan imgeler, diğer filmlerde de görülmektedir. Bu şekilde 

oluşturulan soyutlama üzerinden anlam aktarım çabasının bilinçli olarak tercih edildiği 

anlaşılmaktadır.537
 Böylece gerçek mekânlar üzerinden soyut anlamların üretilmeye 

çalışıldığı görülmektedir. 

 

Semih Kaplanoğlu, 2000’li yıllarda çektiği filmleri ile kent ve taşra üzerine 

farklı mekân arayışlarında bulunmuş ve mekân kullanımında kendine özgü bir 

sinemasal anlatım geliştirmeye çalışmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
536

 Şirin, Uygar, Semih Kaplanoğlu: Yusuf’un Rüyası, İstanbul, Timaş Yayınları, 2010, s. 62. 
537

 “Bizim geleneksel sanatlarımızda soyutlama, tekrar eden ritim duyguları vardır. Bu soyutlama 

meselesini çok önemli buluyorum. Batı geleneğinde daha figüratif bir anlatım söz konusu; son yüzyılda 

ise soyuta dönüş var. Fakat bu da bizim anladığımız şekilde bir soyutlama değil. Bizim için kelimeler 

kutsal. Hat sanatını düşünün, hem görsellik, hem de onların işaret ettiği manalar ve o manaların 

güzelliğini ve hareketini hissettirmek vardır. Her bir görüntü de bir soyutlamaya sebep olabilir. Görüntü 

ile ilişkimizin bize ait kısmından bahsediyorum. Sadece fotoğraf, sure, görüntü ile sınırlı değil, bu; algı 

meselesi. Bizim üzerine ekleyebileceğimiz farklılıklar var” (Deniz, Tuba, Pay, Ayşe,  “Semih 

Kaplanoğlu: Sinemayı Görüntüye Hapsetmemek Gerek”, İstanbul, Yönetmen Sineması: Semih 

Kaplanoğlu, ed.: Ayşe Pay,  Küre Yayınları, 2010, s. 90). 
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A – Yumurta (2007) Filminin Çözümlemesi 

 

İstanbul’da k.tapçılık yapan Yusuf, annesinin ölüm haberini alır ve 

çocukluğunun geçtiği ancak uzun yıllardır gitmediği taşraya gider. Taşrada annesinin 

bakımsız, eski evinde uzak akrabası Ayla ile vakit geçirmek zorunda kalır. Yusuf, 

cenazenin ardından alıştığı kentli yaşamına dönmek istese de Ayla’nın talebiyle, 

annesinin adadığı adağı yerine getirmek için bir müddet daha taşrada kalmayı kabul 

eder. 

Ayla ve Yusuf, adak kurbanı kesmek için taşrada çıktıkları yolculuk sırasında 

birbirlerini daha yakından tanırlar. Ayla’nın masumiyeti, Yusuf’un uzak kaldığı taşraya 

karşı hissettiği suçluluk duygularının da ortaya çıkmasına neden olur. Yusuf bu suçluluk 

duygusunun vicdanını rahat bırakmamasıyla taşradan ayrılamaz. Taşrada Yusuf’un 

karşılaştığı bazı engeller de Yusuf’un kente dönüşünü geciktirmektedir. 

Böylece Yusuf ayrılamadığı taşrayı yeniden tanımaya başlar. Kendi çocukluğu 

ve gençliğine dair hatıraları barındıran taşrayı sevmeye başlar. Yusuf zamanla kentte 

kaybetmeye başladığı taşralı kimliğini benimsemeye başlar. 
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Yusuf Üçlemesi’nin ilk filmi olan Yumurta (2007) Yusuf’un yetişkinliğini 

anlatmaktadır. Semih Kaplanoğlu, taşradan kopma ile kentli insanın aidiyet arayışlarını 

işlediği filmde mekânların insan üzerindeki etkileri hakkında sorular üretmiştir
538

. Bu 

doğrultuda günümüz insanının kent ve taşra arasında kaldığı anlaşılmaktadır.  

 

Filmin mekân tasviri, hem taşra yaşamını, hem de Ege ve Akdeniz kültürünün 

özelliklerini yansıtmak amacını taşımaktadır. Ege’de, taşrada geçen film, mekân 

tasvirlerinde bu bölgenin kendi ritüel ve gelenekleri hakkında bilgiler sunmaktadır. 

Filmde saksıda saklanan ölü toprağı, bayılan kişiye soğan koklatılması, yatırda kesilen 

kurban gibi ritüelleri ile taşra, kentten farklı bir mekân olarak gösterilmiştir. Bu 

doğrultuda kenti temsil eden Yusuf’un ise taşra yaşamına yabancılaştığı 

anlaşılmaktadır.  

 

Filmde gerçek mekânlardaki değişimin sadece kentte yaşandığı anlaşılmaktadır. 

Taşra Yusuf ile aktarıldığı gibi, kentte yalnızlaşan, mutsuzlaşan bireyin geçmişinde 

bıraktığı saf ve masum bir yaşamın izlerini taşımaktadır. Cenaze evine gelerek acıyı 

paylaşmak isteyen taşralıların gösterildiği sahnede taşranın samimi insan ilişkilerine 

sahip olduğu anlaşılmaktadır. Taşralılar, uzun yıllar boyunca annesine ve taşradaki 

yakınlarına ilgisiz kalan kentli Yusuf’tan farklıdır. Benzer şekilde, Yusuf’un sara nöbeti 

geçirdiği sahnede, taşralı adamın Yusuf’a yardım etmeye çalışması ile taşralı kimliğinin 

başkalarına yardım etmeye dayalı bir karaktere sahip olduğu görülmektedir.  

 

Yumurta filminde taşra mekânlarının değişmediği, doğanın görünümleri ile de 

aktarılmıştır. Filmde taşranın kente göre yaşanabilir olduğu ve kentli insanın özlemlerini 

                                                           
538

 “Taşra kavramı, benim için insanın uzakta durduğu, uzakta kaldığı herşey gibi görünüyor. Çünkü taşra 

imge ve düşünce olarak insanların genelde gittikleri noktadan tanımladıkları bir kavram. Oldukları yerde 

hiç kimse orayı taşra şeklinde tanımlamaz. Kasaba olarak, doğduğu yer olarak tanımlar. Taşra kavramı, 

daha çok merkezin, merkezdekilerin oraya dair bir tanımıdır. Bu filmlerdeki karakterlerin taşra ile 

ilişkileri, doğdukları, hayata başladıkları, adım attıkları yer olmaları vesilesiyle benim için önemli. Bütün 

o sıkıntılar, taşranın daha birçok meselesi, yine hep dışarıdan,, merkezden bakıldığında tanımlanabilen 

durumlardır. Tabiî ki bunların tamamını belki de bir kısmını, orada ömürlerinin bir kısmını geçirmiş 

insanların tanımlamaları olarak algılayabiliriz. Ama benim için taşra bir tür ‘Sıla-i Rahim’ gibi. Orayı 

içinde taşıdığımız ve ait olduğumuz yer, bir başlangıç noktası olarak görüyorum” (Er, Fuat, Civan, Celil, 

“Semih Kaplanoğlu ile Taşra, Zaman ve Sinema”, İstanbul, Yönetmen Sineması: Semih Kaplanoğlu, 

ed.: Ayşe Pay, Küre Yayınları, 2010, s. 74). 
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barındırdığı anlaşılmaktadır. Filmin başında kentte küçük bir kitapçı dükkânı içinde 

sıkışmış ve çevresine ilgisiz halde görülen Yusuf, taşrada farklı dış mekânlarda doğanın 

içinde kentte olduğundan farklı bir görünüme sahiptir. Bu sahnelerde, Yusuf’un 

çevresine ve diğer insanlara karşı ilgi duymaya başladığı ve daha mutlu olduğu 

görülmektedir. Filmde taşrada Yusuf ile Ayla’nın çıktığı yolculuk sahneleri boyunca, 

Yusuf’un tarla, göl kenarı gibi doğal ve açık alan mekânları içindeki sunumu bu 

anlamları oluşturmaktadır.  

 

Filmin mekânsal oluşumunda ataerkil baskı ön planda yer almamaktadır. Filmde 

genellikle taşraya özgü geleneklerin öne çıkarılmasına rağmen bu geleneklerin ataerkil 

baskılardan kaynaklandığı söylenememektedir. Ayla ile taşrada evlenerek bir yaşam 

kurmak isteyen taşralı gencin, Ayla’nın üniversite için kente gitmesine karşı çıkması, 

ataerkil bir baskı gibi görülse de, gencin bu baskıyı kurmakta etkili olamadığı ve 

Ayla’nın kendi kararını kendisinin verebildiği anlaşılmaktadır.  

 

Filmde mekân ve karakter ilişkisi en çok Yusuf ve Ayla üzerinden kurulmuştur. 

Yusuf, ilk geldiği günlerde taşrada fazla kalmak istememektedir. Filmde Yusuf’un 

taşradaki ilk günlerinde kentli kimliği, taşraya uyum sağlamakta zorlanması ile 

aktarılmıştır. Bazı sahneler bu uyumsuzluğu özellikle vurgulama amacındadır: Giymesi 

için verilen terlikler Yusuf’un ayağına uygun değildir. Taşrada ölenlerin ardından ekilen 

çiçekler Yusuf’u ürkütür. Ayrıca, Yusuf’un karşılaştığı insanlara sıcak davranamaması 

ve taşralıların arasında genellikle sessiz görünümü ya da kısa cevaplarla yetinmesi, 

Yusuf’un taşra ile bağ kurmakta zorlandığını göstermektedir. Bu durum, Yusuf ile taşra 

arasındaki bağın kopmuş olduğunu göstermektedir.  

 

Yusuf’un taşradan ayrılmasının karşısına bazı engeller çıkmaktadır. Annesinin 

evindeki elektrik arızası, avukatı bulamama, adak olacak koyunun ertesi gün otlaktan 

dönecek olması, gerektiği anda telefonun çekmemesi, bir köpek tarafından tehdit 

edilmesi gibi olumsuzluklar Yusuf’un taşradan ayrılmasını engellemektedir. Ancak, 

Yusuf’un engellere rağmen, taşradan ayrılmadığı ve taşralı yaşamı benimsemeye 

başladığı görülmektedir. Böylece onun kente geri dönememesinde ‘kader’in değil, onun 
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taşralı köklerinden kaynaklanan vicdanının da etkili olduğu anlaşılmaktadır. Yusuf’un 

alnına sürülen adak kanı, onun taşra ile bağ kurmaya başladığını göstermektedir. 

Yusuf’un ormanda tek başına dolaşması, taşranın ritüellerini öğrenmeye çalışması, 

mekân ile bağ kurduğunu gösteren diğer örneklerdir. 

 

Filmin diğer karakteri Ayla’nın ise Yusuf’tan farklı olarak mekânlar ile uyum 

içinde olduğu ve taşrayı benimsediği anlaşılmaktadır. Filmde Ayla’nın ev içinde, 

yolculukta, farklı mekânlarda, taşra ritüellerinin gerektirdiği kuralları uyguladığı, 

taşrada günlük yaşam için gerekli bilgilere sahip olduğu görülmektedir. Mekân ile 

kurduğu bu bağ sayesinde Ayla, Yusuf’un da taşra ile bağ kurmasına yardımcı 

olmaktadır.  

 

 Filmde sinemasal mekânın da Yusuf’un taşra ile ilişkisi üzerinden 

oluşturulmuştur. Taşranın sakinliği, sade kamera hareketleri, kurgu kullanımları ile 

sinemaya aktarılmıştır. Dış mekânlarda, dengeli bir çerçeveleme ile sunulan göl kenarı 

gibi manzaralar ile taşranın mekânsal görünümleri estetize edilmiştir. Film boyunca 

taşraya özgü doğal seslerle güçlendirilen sinemasal mekân, taşra mekânlarının gerçeklik 

görünümlerini arttırmıştır.  

 

Yumurta filmi; mekân tasviri, gerçek mekânlardaki değişimin sinemasal mekâna 

yansıması, ataerkil yapının mekân kullanımına etkisi, karakterlerin mekân ile kurduğu 

ilişki ve sinemasal mekânın oluşumu açısından incelendiğinde, filmde taşraya dönen bir 

kentli üzerinden taşra mekânlarının tasvir edildiği görülmektedir. Böylece taşra 

mekânları değişmese de kentin taşra ile bağları kopmuştur. Filmde taşranın ataerkil 

kurallara dayalı yapısı öne çıkmamaktadır. Karakterlerin mekânlar ile ilişkisinin ataerkil 

kurallara göre değil, taşra/kent farklılığı üzerinden kurulduğu görülmektedir. Yönetmen 

gerçek mekânları, taşranın bozulmamış, sakin doğasına uygun olması için, sade bir 

sinema dili ile sinemasal mekâna aktarmıştır.  
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 B – Süt (2008) Filminin Çözümlemesi 

 

Yusuf taşrada annesi Zehra ile birlikte yaşayan bir gençtir. Yusuf ve Zehra, 

taşrada geçimlerini süt ve peynir satarak sağlamaktadır. Taşrada yaşıtı diğer erkeklerden 

farklı olarak Yusuf şiir ile ilgilenmektedir. Yusuf’un en büyük hayali, yazdığı şiirleri 

dergilerde yayımlatabilmektir. Yusuf’un içine kapalılığı, yaştılarına göre farklılığı ve 

evin geçimini sağlama konusundaki ilgisizliği annesini kaygılandırmaktadır. 

 

Üniversiteyi kazanamadığı için taşradan çıkamayan Yusuf nadiren gitme fırsatı 

bulduğu kentin, taşradan daha fazla imkânlara sahip olduğunu görmektedir. Ancak kent 

yaşamı Yusuf için uzaktır. Taşrada ise Yusuf, iletişim kurabildiği tek kişi olan annesinin 

evlenme ve yeni bir eve taşınma hayalleri karşısında da daha fazla yalnızlaşmaktadır.  
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Yusuf Üçlemesi’nin ikinci filmi olan Süt (2008) filmi, Yumurta (2007) filminde 

ölen annesinin cenazesi için taşraya dönen kentli Yusuf’un, taşrada annesiyle geçirdiği 

gençlik dönemini anlatmaktadır. Süt filminde taşra, yönetmenin önceki filmi 

Yumurta’daki taşraya göre daha kapalı, estetik görünümlerden uzak ve genç Yusuf için 

sıkıcıdır. Bu haliyle taşra filmde dönülmek değil, çıkılmak istenen bir yer olarak tasvir 

edilmiştir.   

 

Filmin mekân tasvirleri Yusuf’un farklı mekânlar içinde görülmesi ile 

sağlanmıştır. Yusuf taşrada sokaklarda, antik kalıntılar arasında, göl kenarında 

dolaşmaktadır. Pazar yerinde annesine yardım etmektedir. Kent mekânlarına gelerek süt 

satmaktadır. Böylece Yusuf ile mekânlar da genel görünümleri ile tasvir edilmiştir.  

 

Filmin mekân tasvirlerinde, gerçek mekânlar üzerinden soyut anlamlar 

oluşturulduğu görülmektedir. Yusuf’un şair kimliği ile bir bağ kurularak, şiir sanatına 

özgü imgeler üzerinden anlam oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, Yusuf’un 

iştahla yediği nar ve kızın ağzından çıkarılan yılan yönetmenin semboller üzerinden 

sinema ile şiir ilişkisi kurulmaktadır. Filmde anlamın oluşturulmasında geleneksel anlatı 

özelliklerinden yararlanılmıştır. Örneğin yılan; Türk topluluklarına ait anlatılarda 

kötülüğün ve yeraltının gizemli dünyasının simgelemektedir
539

. Filmde yılanın temsil 

ettiği kötülüğe karşı, süt saflığın sembolü olarak koyulmaktadır. Kadının ağzından 

yılanın çıkması için sütün kullanılması, karşıt imgeler üzerinden anlamın oluşturulmaya 

çalışıldığını göstermektedir.  

 

Kent ve taşra mekânlarındaki değişim, filmde kullanılan mekânlar ile ortaya 

çıkarılmıştır. Yusuf’un kendini bir parçası olarak göremediği taşra mekânları, filmde 

alışılmış anlamlarının dışında sunulmaktadır. Bu doğrultuda kente özgü kimi mekânsal 

özellikler taşrada da görülmeye başlamıştır. Betonarme binalar, doğadan kopuk yeni 

                                                           
539

 Çoruhlu, Yaşar, “Türk Sanatında Görülen Yılan Tasvirlerinin Sembolizmi”, Türk Dünyası Tarih 

Dergisi, 1996, akt.: Büker, Seçil, “Yusuf’un Genç Bir Şair Olarak Portresi”, Karpuz Kabuğu Denize 

Düşünce, der.: Seçil Büker, İstanbul, Kırmızı Kedi Yayınevi, 2010, s. 183-184. 
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yerleşim alanlarının varlığı, taşranın alışılmış görünümlerini kaybetmeye başladığını 

göstermektedir. Yusuf’un süt satmak için motoruyla gittiği kent mekânlarının da benzer 

şekilde değişmekte olduğu görülmektedir. Yüksek katlı apartmanlardan oluşan siteler, 

filmde gösterildiği şekliyle, yapılmakta olan yeni inşaatlarla birlikte genişlemektedir.  

 

Süt filminde taşra ve kent mekânlarında doğal alanların azalması ve betonarme 

binaların daha fazla görünürleşmesiyle ortaya çıkan mekânsal değişimlere rağmen, 

ataerkil baskının mekânlar üzerinde etkisini sürdürdüğü görülmektedir. Yusuf, ataerkil 

sistemin kendini yeniden üretmesini sağlayan ‘askere gitme’ durumundan hastalığı 

nedeniyle mahrum kalmıştır. Bu nedenle ‘erkek’ kimliğindeki bu tamamlanmamışlığın 

da etkisiyle Yusuf, taşrada diğer sağlıklı erkeklere göre sessiz ve yalnızdır.  

 

Süt filminde ataerkil yapı farklı örneklerle de ortaya çıkmaktadır. Yusuf’un 

annesine bağımlılığı, süt satarak geçimini sağlama çabası ile görünürleştirilmiştir. 

Yusuf’un yetişkin bir erkek olmaya başlaması nedeniyle annesiyle çocukluktan kalan 

bağlarını koparmasını gerektirmektedir. Filmde, annesinin evlenerek yeni bir eve 

taşınma ihtimali, Yusuf’un annesine olduğu kadar, içinde büyüdüğü mekâna olan 

bağlılığının da kopması anlamına gelmektedir. Böylece Yusuf annesine bağlılığını 

göstermek ve ataerkil yapının kuralları içinde üvey baba adayına karşı bir mücadeleye 

girişmek istemiştir. Yusuf’un Yayın Balığı ile eve geldiği sahnede, üvey babanın ondan 

önce annesine bir Kaz getirmiş olması, Yusuf’un erkek olarak var olma ve annesi ile 

yaşadığı mekânda kendini gösterebilme umudunu yok etmiştir. Bu nedenle Yusuf 

babaya karşı kaybedişini ve annesinden kopuşunu anlayarak balığı elinden düşürmüştür. 

 

Mekân ve karakter ilişkisi, filmde Yusuf üzerinden aktarılmıştır. Yusuf’un 

doğup büyüdüğü taşra ile ilişkisinin, taşradan ayrılmak isteme/ayrılamama karşıtlığı ile 

kurulduğu görülmektedir. Buna göre Yusuf içinde yaşadığı mekânın bir parçası iken, 

kitapçıya gidebildiği, şiir konuşabildiği insanlar nedeniyle kentte yaşamayı da 

istemektedir. Yusuf’un ‘Allianoi’ antik kent mekânlarının içindeki görünümü, onun 

yaşadığı mekânların geçmiş birikimleri ile ilgili olduğu anlamını iletmektedir. Ancak, 
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taşra mekânları içindeki suskunluğu ve yalnızlığına karşı, kent mekânlarına gösterdiği 

ilgi, Yusuf’un iki farklı mekân arasında kalmışlığını göstermektedir.  

 

Filmde sinemasal mekân, Yusuf’un mekânlarla kurduğu bağı gösterme amacıyla 

oluşturulmuştur. Yusuf’un sessizliği, içinde bulunduğu mekânlara da yansımıştır. Sabit 

kamera açıları ve sık görülmeyen çevrinmelere dayalı kamera kullanımı Yusuf’un sakin 

yaşamına dikkat çekmektedir. Benzer şekilde sahnelerin uzun tutularak, kurguya az 

başvurulmuş olması da, sinemasal anlatımdaki sadeliği sağlamaktadır. Filmin mekânsal 

oluşumunda, aydınlatmanın doğal ışığa dayandığı görülmektedir. Böylece mekânların, 

gerçeklik etkisi arttırılmıştır. Ses kullanımında da benzer bir sadeliğe başvurulmuştur.  

 

Yumurta filmi; mekân tasviri, gerçek mekânlardaki değişimin sinemasal mekâna 

yansıması, ataerkil yapının mekân kullanımına etkisi, karakterlerin mekân ile kurduğu 

ilişki ve sinemasal mekânın oluşumu açısından incelendiğinde, filmde taşra ve kent 

mekânlarının taşralı bir gencin yaşamı üzerinden tasvir edildiği görülmektedir. Taşra ve 

kentin değiştiği görülürken, mekânlar üzerindeki ataerkil yapının etkisini 

sürdürdüğünden de söz edilebilmektedir. Filmde Yusuf, taşralı bir genç olarak, kent ve 

taşra mekânları ile bağ kurma çabasındadır. Sinemasal mekân oluşumunda, Yusuf’un 

sakin kişiliğini yansıtmak amacıyla sade bir kullanım tercih edilmiştir.   
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C – Bal (2010) Filminin Çözümlemesi 

 

 

Yusuf, Karadeniz’in dağlık bir köyünde ilkokula yeni başlamış bir çocuktur. 

Çevresi ile kolay iletişim kuramaması nedeniyle okulda başarılı olamamaktadır. 

Okumayı öğrenme konusundaki başarısızlığı, onu sınıf arkadaşları arasında daha 

çekingen ve suskun bir çocuğa dönüştürmektedir. Yusuf, babasıyla doğada geçirdiği 

zamanlarda kendini rahat hissedebilmektedir. Yusuf’un babası, Karadeniz’in ormanlık 

alanlarında bal toplamaktadır. Yusuf babasına yardım ederek, Karadeniz’in doğa ile 

içiçe mekânlarını tanımaktadır. Babası ise, en iyi balı elde edebilmek için yüksek 

ağaçların olduğu uzak ormanlara gitmeyi istemektedir. 

 

Babasının gittiği ormanlardan bir daha dönmemesi ile Yusuf’un yaşamı 

değişmeye başlar. Yusuf yalnızlığını doğanın içinde daha çok vakit geçirerek gidermeye 

çalışır. Yusuf evinde annesi ile kaldığında, anneannesinin evinde yaşlı kadınların 

toplandığı miraç kandili gecesinde sürekli yalnızdır. Babasının bir gün geri dönmesi 

umudu da gerçekleşmez. Babasının yokluğunda, konuşabileceği kimsenin kalmamasıyla 

Yusuf doğa ile daha fazla iletişim kurarak yalnızlığını gidermek ister. 
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Semih Kaplanoğlu’nun uluslararası Berlin Film Festivali’nde Metin Erksan’ın 

Susuz Yaz (1964) ve Fatih Akın’ın Duvara Karşı (2003) filmlerinin ardından  ‘Altın 

Ayı’ ödülü kazanma başarısı gösteren filmi Bal (2010), Yusuf Üçlemesi’nin son filmidir. 

Üçlemenin tersten işleyen zaman akışı ile bu kez Yusuf’un çocukluğunu anlatan ve 

Karadeniz’in bozulmamış doğası içinde taşrada geçen film, taşrada büyümekte olan bir 

çocuğun yaşamı ile doğa ve insan ilişkisini sorgulamaktadır.  

 

Filmde mekânların tasviri, bozulmamış bir doğa ve küçük bir çocuk arasındaki 

ilişki üzerine kurulmuştur. Karadeniz’in ormanları, yüksek dağları, sürekli yağmurlu ve 

sisli iklimi, dere ve ırmakları dış mekân tasvirlerini oluştururken, iç mekânlar ise ahşap 

evlerdeki günlük yaşamın gerçekçi görünümleri ile sunulmuştur. 

 

Filmde gerçek mekânların değişime uğramadığı görülmektedir. Karadeniz’in 

bozulmamış doğasıyla, taşranın doğa ile içiçe olduğu anlamları oluşturulmuştur. Filmin 

mekânlarından anlaşıldığı gibi, mekânların doğallığı kadar taşrada yaşam da 

değişmemiştir. Buna göre, taşrada sosyal yaşam ve kültür doğa ile uyum 

göstermektedir.  

 

 Filmin mekânsal oluşuma yön veren anlatımının baba-çocuk ilişkisine 

dayanmasına rağmen, ataerkil yapının ve bu yapıdan kaynaklanan baskının filmde yer 

almadığı görülmektedir. Bu durum, babanın çocuğuna karşı baskıcı bir tutumda 

olmamasından anlaşılmaktadır. Ataerkil baskı çerçevesinde kurulmayan bu ilişki ile 

babanın, dış dünya ile iletişim kurmakta zorlanan çocuğunu anlamaya çalıştığı,  doğa ile 

bağ kurmayı öğreterek ona yardımcı olduğu görülmektedir.  

 

Karakter-mekân ilişkisi bakımından film, Karadeniz’in bozulmamış doğası 

içinde, yaşadığı dünyayı anlamlandırmaya çalışan bir çocuğun saflığı ile bağ 

kurmaktadır. Bu durum, Yusuf’un mekân ile uyumu hemen hemen her sahnede 

vurgulanması ile ortaya çıkmaktadır. Filmde Karadeniz’in sessiz doğası da Yusuf ile 
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benzerlikler taşımaktadır. Mekânlar, insan ile doğa arasındaki etkileşimi gösterebilmek 

için yönetmen tarafından özellikle seçilmiştir
540

. Doğa ile kurduğu bağ sonucunda 

Yusuf, kendisi dışındaki dünyadan bağımsız bir zaman ve mekân içinde yaşamaktadır. 

Filmin, bazı sahnelerinde gerçek ile hayal ya da rüyayı birbirine karıştıran zaman ve 

mekânı, çocuğun hayal dünyasında hissettiği gerçekliğe dönüştürülmüştür. Yusuf dış 

dünyanın okul ya da sosyal çevre gibi kendisine dayattığı zaman ve mekân algısına 

karşı sessiz kalarak tepki vermektedir. Atmacayı takip ederek koşması, dereden su 

içmesi, ceylan ile bakışması, büyük bir ağacın kökleri üzerinde uyuması Yusuf’un 

mekânlar ile kurduğu bağı gösteren bazı örneklerdir.  

 

Bal filminin sinemasal mekânının oluşumunda Semih Kaplanoğlu’nun kişisel bir 

anlatıma ulaşma amacıyla özenli bir mizansen ile kullandığı görülmektedir. Filmde 

çocuğun yağmur altındaki yürüyüşleri, geceleyin kovadaki suya yansıyan ay gölgesine 

bakarak, kafasını suya sokması gibi sahneler çocuğun bakışı ile oluşturulmuş kamera 

çekimlerine dayanmaktadır. Böylece, çocuğun doğayı tanıma çabalarını ve gerçekle 

hayalin içiçe geçtiği çocuksu bakış ile sinemasal mekânların oluşturulduğunu 

göstermektedir.  

 

Filmde gerçeklik algısını sağlayan durağan kamera çekimleri uzun planlar ve 

sadelikli bir aydınlatma ile aktarılmıştır. Mekânlar, minimalist bir anlatımı aramanın 

yanısıra, resim sanatından özellikle de insan-mekân ilişkisini kurabilmek için 

Vermeer’in tablolarından yararlanarak estetik düzeyini arttırmaktadır
541

. Buna göre, 

özellikle iç mekânlarda, karakterlerin yüz ifadelerini açığa çıkaran bir aydınlatma ile 

mekân içinde karakterler önem kazanmıştır. Ayrıca, kademeli bir gölgelendirme ile 

                                                           
540

 “Çocuğun bir tür suya yaklaşması, babasının yaşadığı kriz sırasında korkmaması, karşıda ceylanı 

görmesi… Orada cennet duygusunu bir şekilde hissettirmek istedim. Kadınların, Miraçname okuduğu 

sahnede, arkadaki halının üzerinde de aynı ceylanı görmemiz… Onların hepsi oluşturulmuş şeyler. O 

sahnenin uzamaması da önemli; aksi takdirde gerçeklik algısındaki dozu kaybedebiliriz. Aslında her 

sıkılmışlıkla, her kötülükle birlikte bir ferahlık da vardır; bunu hatırlatacak bir sahne o. Küçük bir 

çocuğun nehirden su alıp, babasına vermesi ve hep umut taşıması… O sahnenin bize sadece bu dünya ile 

sınırlı olmadığımızı hissettirmesiydi amacım. Mekânı, nesneleri, her şeyi öyle kullandım” (Deniz, Tuba, 

Pay, Ayşe, “Semih Kaplanoğlu: Sinemayı Görüntüye Hapsetmemek Gerek”, İstanbul, Yönetmen 

Sineması: Semih Kaplanoğlu, ed.: Ayşe Pay,  Küre Yayınları, 2010, s. 87). 
541

 Eşli, Özçınar, Meral, Türk Sinemasının Felsefi Arka Planı-Sinemayı Felsefe ile Düşünmek, 

İstanbul, Doruk Yayınları, 2011, s. 253. 
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mekânların perspektif nitelikler kazandığı görülmektedir. Böylece, sinemasal mekâna 

derinlik kazandırılmaya çalışılmıştır.  

 

Ses kullanımında da Yusuf üzerinden kurulan doğa-insan ilişkisine dikkat 

çekilmiştir. Çocuğun duyduğu ve dikkatle dinlediği doğa sesleri tüm mekânları 

doldururken, dramatik anlatıyı vurgulamak amacıyla müzik, efekt gibi hiçbir yapay ses 

unsuru tercih edilmemiştir.  

 

Bal filmi; mekân tasviri, gerçek mekânlardaki değişimin sinemasal mekâna 

yansıması, ataerkil yapının mekân kullanımına etkisi, karakterlerin mekân ile kurduğu 

ilişki ve sinemasal mekânın oluşumu açısından incelendiğinde, filmde mekân tasvirinin 

bir çocuğun doğayı tanıma çabası ile oluşturulduğu görülmektedir. Karadeniz taşrası, 

doğanın bozulmamış görünümlerine sahiptir. Doğa-insan ilişkisinin ön planda olduğu 

bu yaşam içinde ataerkil kurallardan söz edilememektedir. Sinemasal mekânın 

oluşumunda, kamera hareketleri, aydınlatma ve ses kullanımının doğa-insan ilişkisini 

vurgulayıcı niteliktedir. 
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3- Reha Erdem Filmlerinde Sinemasal Mekân Kullanımı 

 

Reha Erdem, 2000’li yıllarda çektiği filmler ile sinemasal anlatımını 

geliştirmeye çalışmıştır. Bu filmlerde mekân kullanımının farklı arayışlar ile 

gerçekleştiği görülmektedir. Ancak; yönetmenin filmlerinde mekânsal arayışların 

çeşitliliğine rağmen, anlam oluşturulması bakımından belirli konular öne çıkmaktadır. 

Bu konular; insanın mekân içerisinde var olma çabası, kendine uygun bir mekân arayışı 

ve ataerkil sistemin neden olduğu çatışmalar olarak genelleştirilebilmektedir. 

 

 Buna göre, Beş Vakit (2006) ve Kosmos (2010) filmlerinde taşra üzerinden 

sorgulanan ataerkil yapı kaynaklı baskı ve çatışmalar, Hayat Var (2008) filminde kent 

mekânı üzerinden sorgulanmaktadır. Beş Vakit (2006) filminde taşrada çocukların 

maruz kaldığı ataerkil baskı, Hayat Var (2006) filminde ‘Hayat’ isimli genç kızın 

yaşadıkları ile benzemektedir. Taşranın kapalı ve boğucu atmosferinin yerini metropol 

almışsa da mekân içinde çocuğun konumlanışı benzerlik göstermektedir.  

 

 Doğa ve kültür çatışması Reha Erdem filmlerinde mekânı oluşturan bir diğer 

unsurdur. Kosmos (2010) filminde doğanın bir parçası olarak sunulan Kosmos’a karşı, 

taşra halkının kendi kuralları içindeki yaşamının zıtlığı, ayrıca devletin varlığını 

vurgulayan savaş sesleri ile doğanın seslerinin filmin mekânlarını birlikte 

tamamlamaları, doğa ve kültür çatışmasını göstermektedir. Beş Vakit (2006) çocukların 

ataerkil yapının baskısına karşı, doğaya sığınma çabalarını görünür kılmıştır. 

 

 Reha Erdem filmlerinde doğa ve kültürün çatışma alanı olarak görülen mekânlar, 

genellikle belirli bir zaman ve mekândan soyutlanmıştır. Bu tercihin sonucu olarak 

mekânlar üzerinden oluşturulmak istenen anlam öne çıkar. Yönetmen olayları değil, 

kavramları tartışılır hale getirme amacıyla mekânları dış dünyadan soyutlamaktadır. Bu 

doğrultuda A Ay (1988) filminin tarihi konak mekânı, Kaç Para Kaç (2000)’ın sadece 

filmin kahramanlarına ait bir kent gibi sunulan İstanbul’u, Kosmos (2010) filminin dış 

dünya ve zamandan koparılmış kenti, Beş Vakit (2006) filminin kendine ait kapalı bir 

dünyada yaşayan taşrasında, mekânlar benzer şekilde ele alınmıştır.  
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Reha Erdem’in filmlerinde bireysel anlatımının, sinemasal mekânı oluşturan 

farklı unsurların özgün ve deneysel kullanımı ile oluşturulmaya çalışıldığı 

görülmektedir. Kameranın karakterleri takip etmesi, farklı mekânların kurgu ile ard arda 

getirilerek anlamı oluşturması, sinemasal mekânın oluşturulması konusundaki bazı 

temel benzerliklerdir.  

 

Yönetmenin filmlerinde ses kullanımının da farklılaştığı görülmektedir. 

Korkuyorum Anne (2004), Beş Vakit (2006), Kosmos (2010) filmlerinde müzik 

kullanımı ve dış dünyadan gelen sesler, görünürdeki mekânlara farklı anlamlar 

yüklemeye çalışmaktadır. Dış dünyanın sesleri farklı filmlerde benzer özellikler taşır. 

Böylece yönetmenin farklı filmlerde mekânlar üzerinden belirli, ortak ve benzer 

anlamlar oluşturmaya çalıştığı gözlenmektedir. Bu duruma bir diğer örnek; Hayat Var 

(2008) filminde sesin kullanımı, sinemasal anlamın güçlendirilmesi için farklı boyutlar 

kazanmıştır. Ses, sadece diyalog, efekt ya da müzik gibi kullanımlarla değil, 

oyuncuların ruhsal durumlarının bir parçası olarak sunulmuştur. Türk sinemasında, 

dublaj nedeniyle uzun yıllar önemsenmeyen dış dünyanın ortamsal/atmosferik sesleri bu 

filmde, çoğu sahnede sinemasal anlatımın başat unsuru konumuna yükseltilmiştir. 

Görüntü dışından gelen sesler, sinemasal mekânı ve zamanı derinleştirmiştir. Farklı 

görüntüler kurgu ile birleştirilirken, ses kimi zaman değişmeyerek, anlamın 

sabitlenmesini sağlamaktadır.  

 

Reha Erdem filmlerinin, belirli konular üzerinden farklı mekân arayışlarını 

sürdürdüğü, film mekânlarının kapalı bir çevre üzerine kurulduğu ve yönetmenin ses, 

müzik tercihlerindeki farklılıklar ile mekânları vurgulamaya çalıştığı görülmektedir. 
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A – Beş Vakit (2006) Filminin Çözümlemesi 

 

Reha Erdem Beş Vakit (2006) filminde Ömer, Yakup ve Yıldız isimli taşralı üç 

çocuğun hikâyesi üzerinden, taşrada çocukluğun bitişi ile masumiyetin kayboluşunu 

anlatmaktadır. Ömer, imam olan babasından nefret etmekte ve onu basit planlarla 

öldürmeye çalışmaktadır. Ömer’in en yakın arkadaşı Yakup, okuldaki öğretmenine 

âşıktır. Annesine düşkün olan Yakup, babasını sevmese de Ömer kadar ondan nefret 

etmez. Ancak babasının, öğretmenini gözetlediğini gördüğünde o da arkadaşı gibi 

babasını öldürmek ister. Yakup’un kuzeni Yıldız ise, annesi ile problemler yaşayan, 

babasına düşkün bir kızdır. Annesinin ev işlerine yardım etmesi ve küçük kardeşine 

bakması talebini reddederek, babası ile birlikte evin dışında olmayı isteyen Yıldız, bir 

kadın olarak yetiştirilme baskıları nedeniyle bunalmaktadır. 

 

Filmde çocuklar taşradaki yaşamlarında, mutsuz ve yalnızdır. Taşranın dağ 

yamaçları, tepeler gibi açık alanları, onların yetişkinlerden kaçabildikleri yerlerdir. 

Nitekim çocuklar yaşadıkları her sıkıntının ardından taşranın açık alanlarında uyurken 

gösterilir. Sonunda, çocuklar toplumsal olana boyun eğerek, “büyümeyi” kabullenmek 

zorunda kalır. Yakup ve Ömer babalarını affeder, Yıldız ise annesi gibi 

toplumsallaşmak ve kadın rolüne bürünmek zorunda kalacağının işaretlerini vererek 

suskunlaşır. Çocuklar taşranın dış dünyaya kapalı, boğucu atmosferi içinde, yetişkinler 

tarafından kendileri için belirlenmiş toplumsal rolleri öğrenmek ve uygulamak zorunda 

bırakılmışlardır.  
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Türk sinemasında uzun yıllar kente göre ‘bozulmamış’, ‘saf’, ‘doğal’ gibi 

anlamlar ile genellikle olumlanarak ve estetize edilerek sunulan taşra, Beş Vakit 

filminde olumsuz yönleriyle sinemaya aktarılmıştır. Geçmiş dönemlerde taşranın 

olumlandığı bu filmlerde taşradaki sorunların ve çatışmaların ‘kader’ gibi gerekçelerle 

üzeri örtülmüştür. Ancak Beş Vakit filmi, taşrada var olan sorunları ve çatışmaları, 

bireyler ya da kader üzerinden değil, taşranın kendi mekânsal özelliklerinden 

kaynaklanan sorunlar olarak ele almıştır.  

 

Taşra Beş Vakit filminde tasvir edildiği şekliyle, önceki görünümlerindeki gibi 

bozulmamış, saf ve doğal bir yer değildir. Taşranın tasvirindeki bu farklılık filmde 

çocuklar üzerinden aktarılmıştır. Böylece saflığın ve masumiyetin en çok 

özdeşleştirildiği çocukların mutsuzluğu ile taşranın göründüğü bir yer olmadığı 

vurgulanmıştır. Filmde taşra çocuklar için ‘kaçıp kurtulmak’ istenen, boğucu bir mekân 

olarak kullanılmıştır. Filmin bu anlamlarının oluşturulması için mekân kullanımlarında 

yönetmen tarafından ‘gerçek’liğe önem verildiği görülmektedir. Mekân olarak taşra 

temsilinin gerçeklik etkisini artıran bir köy kullanılmıştır. Dış mekânlar gibi iç 

mekânlarda da, kullanılan nesneler, dekorlar ve mimari özellikler ile filmin mekânları 

gerçekçi bir tasvir ile kullandığı görülmektedir.  

 

Gerçek mekânların kullanımı ve mekânların çocukların gözünden aktarılması ile 

taşra; dış dünyaya kapalı, içinden çıkıp kurtulmanın mümkün olmadığı bir yer anlamı 

taşımaktadır. Örneğin; mutsuz çocukların yüksek tepelerden, yamaçlardan izledikleri 

manzaralar, Beş Vakit filminde taşraya estetik görünüm kazandırsa da, bu sahnelerde 

aktarılan anlam doğallık ve masumiyeti değil, çocukların hapsoldukları taşranın 

sınırlarını çağrıştırmaktadır.  

 

Filmde, yüksek tepelerden görülen uzaklıkların oluşturduğu sınırlar ile ortaya 

çıkan taşranın mekânsal kapalılığı, ayrıca zaman unsuru ile de vurgulanmıştır. Buna 

göre taşrada zaman, sürekli aynı tekrarlara dayalı bir döngüye sahiptir. Filmde aynı 

mekânlar içinde zamanın ilerleyişi, taşra yaşamının rutinliği üzerinden verilmektedir. 

Taşrada hiçbir günün ya da gün içindeki farklı zaman diliminin birbirinden farklı 
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olmadığı, zamanın kapalı bir mekân içinde donuk halde durduğu anlaşılmaktadır. 

Erkeklerin kahvede, çocukların dağ yamaçları ve tepelerde, kadınların ev önlerinde 

oturmasıyla, geçmeyen zaman görünür hale getirilmiştir. Böylece zaman mekânın 

döngüsel, rutin ve kapalılık anlamlarını güçlendirmektedir.   

 

Filmin ‘taşra’sında zamanın ilerlemesini ise doğa ve kültürden kaynaklanan 

yaşam alışkanlıkları sağlamaktadır. Bu doğrultuda, her gün beş vakit okunan ezan ile 

zaman akışının bir kültür öğesi olan din tarafından kontrol altına alındığı görülmektedir. 

Zaman böylece rutin bir döngü kazanmaktadır. Din gibi kültürel bir öğenin dışında 

taşradakilerin zaman ile olan diğer ilişkisi de doğanın döngüsü ile ortaya çıkmaktadır. 

Filmde yaşlı kadın, bir sonraki kışa kadar ölmüş olmayı dilerken, onun bu dileğine karşı 

çıkan kişi, “Sıran gelecek, sıranı bekle!” cevabını verir. Bu durum, taşrada zaman 

akışının doğanın döngüsünden çok, din ile tanımlandığını göstermektedir. 

 

Beş Vakit filminde taşranın kapalılığının bu şekilde tasvir edilmesi, gerçek taşra 

mekânlarının değişmemesine karşı, sinemada taşraya bakışın değiştiğini göstermektedir. 

Taşra içine kapalılığı ile mutsuzluğun kaynağıdır. Filmde, çocukların taşra dışında 

özgür olduğu, yaşlı kadının evin önünde erkekler hakkında konuştuğu sahneler dışında 

insanların genellikle mutsuz olduğu görülmektedir. 

 

Filmin taşraya olumsuz bakışı ataerkil hiyerarşi ve kurallardan kaynaklanan 

sorunların görünürleştirilmesi ile ortaya çıkmaktadır. Ataerkil hiyerarşinin en altında yer 

alan çocukların filmde, güçsüzlükleri ile erkek egemen gözetim ve baskının daha fazla 

etkisinde kaldıkları ve mekânlar içerisinde rahat ve özgür olmadıkları anlaşılmaktadır. 

Çocuklar, babaların ya da diğer yetişkin erkeklerin bulunduğu tüm mekânlarda, başları 

öne eğik ve suskundur. Taşra çocuklar için doğanın bir parçası değil, ataerkil kuralların 

geçerli olduğu bir mekândır. Çobanlık yapan kimsesiz çocuğun, doğanın içinde yetişkin 

bir erkek tarafından dövüldüğü sahne örneğinde olduğu gibi taşrayı tanımlayıcı unsur 

doğa değil, ataerkil kurallardır. Çocuğu döven erkek, kahvedeki diğer erkeklere karşı bu 

tavrının gerekçesi olarak çocuğu eğitmek istemesini gösterir. Kendini ‘Ona babalık 

yaptım!’ diyerek savunur. Böylece doğa ile bağ kurma çabasındaki çocukların, ataerkil 



 

 

236 

yapı içindeki konumlarını istemeseler de kabullenmek, öğrenmek ve sürdürmek zorunda 

kaldıkları anlaşılmaktadır. 

 

Filmde, çocukların mutsuzluğunun kaynağı olan ataerkil yapıya dayanan 

kültürel özelliklerin, doğaya da zarar verdiği görülmektedir. Bir sahnede çocuklar 

kayalık tepelere çıktıklarında avcıların küçük bir kuşu vurduğunu görür. Çocuklar 

avcıların gitmesiyle ölü kuşu bulur. Çocukların kültürden çok doğaya yakın oluşları 

‘Şuncacık kuş vurulur mu?’ diyerek avcıların bu davranışını eleştirmesi ile 

görülmektedir. Onlara göre, kuşun güçsüzlüğü, savunmasızlığı ve masumiyetine karşı 

avcıların acımasız tutumu anlamsızdır. Avlanma taşra kültürünün bir özelliği olarak; 

köylülerin hayatta kalma, yiyecek bulma içgüdüsüyle değil, eğlence olarak gördükleri 

bir alışkanlıktır. Kuşun etinin yenemeyecek kadar kötü olduğunun ortaya çıkmasıyla da 

avcıların sadece zevk için doğaya zarar verdikleri anlaşılır. Bu durumun taşrada 

çocukların dışında kimse tarafından yadırganmaması, taşra kültürünü benimseyen 

yetişkinler ile benimsemeyen çocuklar arasındaki farklılığı netleştirmektedir. 

 

Taşra mekânlarında ataerkil iktidarın her an her yerde ortaya çıkabileceği, filmde 

baba konumunda bir erkeğin bulunmadığı sahnelerde, diğerlerinin erkek ve baba rolüne 

bürünmeleri ile gösterilmektedir. Bu sahnelerde, anne kızına, erkek çocuklar kız 

çocuklarına, yaşça büyük çocuklar kendilerinden küçük olanlara karşı baskı kurmaya 

çalışmaktadır. Anne, küçük kardeşi ile yeterince ilgilenmediği için kızına karşı baskıcı 

tutumu ve şiddet eğilimleri ile erkek ve baba rolüne bürünmektedir. Çocuklar da kendi 

aralarında ataerkil rolleri taklit ederek, mekâna hâkim olma eğilimindedir. Filmin bir 

sahnesinde, hayvanların çiftleşmesini izleyen kız çocuklarına, erkek çocuklar tepki 

vererek, onları oradan kovar. Bir başka sahnede ise, büyük erkek kardeş küçük 

kardeşine eve dönmesini söyler. Büyük çocuğun, sözlü baskısının yeterli olmadığında 

taş atarak kardeşini yaralaması, çocukların ataerkil rolleri taklit ederek mekânlar 

üzerinde kendi aralarında hâkimiyet kurmaya çalıştıklarını göstermektedir. 

 

Filmde taşrada karakterlerin mekânlar ile kurdukları ilişkinin de ataerkil kurallar 

ile belirlendiği anlaşılmaktadır. Buna göre, baba konumundaki erkek, istediği kişiyi 
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yanına çağırma ya da kovma özgürlüğüne sahiptir. Tarlada ihtiyar babasından kaçan 

oğul, geri çağırılır. Ev içinde baba, küçük çocuğu dışarı kovar. Baba konumundaki 

kişinin, mekân içinde diğerlerine göre merkezde konumlandığı görülmektedir. 

Diğerlerinin konumu da, babanın merkezdeki konumuna göre belirlenmektedir. Filmin 

bir sahnesinde fotoğrafçının çekimlerinde babanın merkezde durması ve çocuğu 

yönlendirilmesi ile bu duruma dikkat çekilmiştir.  

 

Çocukların mekânlar ile kurduğu bağ da ataerkil baskı ile şekillenmektedir. 

Çocuklar baskıdan uzak kalabildikleri mekânlarda özgür olmaktadır. Bu mekânlar; 

köyden uzak açık kırsal alanlar ve köy öğretmeninin etkisiyle okuldur. Çocukların bu 

alanlarda suskun ve çekingen değil, rahat oldukları görülmektedir. Ayrıca çocuklar film 

boyunca ağaçlar, çalılar ve yıkık evler arasında yaprak, ot ve toz içinde derin uykuya 

dalmıştır. Filme masalsı bir anlatım kazandıran bu sahnelerde çocukların, taşranın 

ataerkil kültüründen doğaya sığınarak kaçmaya çalıştıkları anlaşılmaktadır.  

 

Kadınlar ise film boyunca, ev ve çevresinde görülmektedir. Filmde taşralı 

kadınların iç mekânlara hapsedildikleri söylenemese de, erkek egemen rolleri 

benimsemiş olmanın kadınların taşrada kabul edilmeleri için gerekli olduğu 

anlaşılmaktadır. Sadece köyün kadın öğretmeni, hem statüsü, hem de bir aileye sahip 

olmaması nedeniyle, - diğer kadınlara kıyasla- ataerkil kuralların dışında kalabilmekte 

ve daha özgür olabilmektedir. Ancak o da, filmin bir sahnesinde taşrada erkek bakışının 

gözetimi altındadır. 

 

Filmde sinemasal mekân taşraya bakıştaki farklılıkları vurgulayacak nitelikte 

kullanılmaktadır.  Çocukların yüksek tepelerden uzakları izlediği sahneler genellikle 

sabit açılarla ve uzun çekimlerle aktarılmıştır. Bu çekimlerle oluşan anlama göre taşra; 

içinde yaşayanlar için dünyanın tek gerçekliğidir. Taşranın dışındaki dünya, 

yetişkinlerin ilgilenmedikleri, çocukların da ancak tepelerden izleyebildikleri, 

gidilemeyecek kadar uzak görünen mekânsal sonsuzluktan ibarettir. Ancak çocuklar, 

içine kapatıldıkları taşradan farklı bir dünyanın varlığını anlayabildikleri için bu 

mekânlara gitmekten hoşlanmaktadır. 
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Kamera hareketleri de yönetmenin farklı tercihleri ile sinemasal anlamı 

güçlendirmektedir. Buna göre; genellikle çocukları arkadan takip eden, kesintisiz ve 

hareketli kamera, taşrada ataerkil kurallar içinde çocukların gözetim altında olduklarını 

haber vermektedir. Çocuklar birçok sahnede kameranın uzun süren takibi altındadır. 

Kameranın bu kullanımı, çocukların gözetimini vurgulamanın yanısıra, her an olumsuz 

bir şeyle karşılaşılacakmış izlenimi vermektedir. Böylece taşra filmde, çocuklar için 

güvensiz ve tehlikeli bir yer anlamları kazanmaktadır.  Ayrıca yakın plan çekimler ile 

çocuk ve seyirci arasında bir bağ kurulmaya çalışılmıştır. Babasından tokat yiyen 

çocuğun yakın plan bir çekim ile seyirciye gösterilmesi bu duruma bir örnektir. 

 

Türk sinemasında taşranın yerel ve kültürel özelliklerinin vurgulandığı alışılmış 

müzik kullanımları bu filmde yer almamaktadır. Filmde sahnelerin karamsar 

atmosferini vurgulayan bir müzik kullanılmıştır. Böylece taşra mekânlarında genel 

planlarla aktarılan doğanın estetik görünümleri, rahatsız edici bir müzik ile 

birleştirilmiştir. Ses kullanımında da benzer bir durum söz konusudur. Filmde ev 

içerisindeki ataerkil yapıdan bunalan çocuğun yemek yemekte olan ailesini izlediği 

sahnede duyduğu sesler rahatsız edicidir. Bu sahnede taşranın olumsuz yönleri ses 

unsurları ile de desteklenmiştir. 

 

Beş Vakit filmi; mekân tasviri, gerçek mekânlardaki değişimin sinemasal 

mekâna yansıması, ataerkil yapının mekân kullanımına etkisi, karakterlerin mekân ile 

kurduğu ilişki ve sinemasal mekânın oluşumu açısından incelendiğinde, filmde taşranın 

Türk sinemasında alışılmış niteliklerinden farklı olarak sorgulandığı anlaşılmaktadır. Bu 

doğrultuda, filmde taşra kentin zıttı ve doğa ile uyumlu bir mekân olarak ele 

alınmamaktadır. Aksine, taşra dış dünya ile bağlarını kopararak, içine kapanmış ve 

bunaltıcı bir mekândır. Filmde zaman ve mekânın taşrada donmuş halde sunulması ile 

taşranın değişmediği/değişmeyeceği anlaşılmaktadır. Ataerkil yapının kuralları taşrada 

mekânların asıl belirleyicisidir. Taşrada yaşayanlar bu kurallar gereğince mekânlar ile 

bağ kurabilmektedir. Filmde yönetmen, taşra üzerinden oluşturduğu bu anlamları, 

gerçek mekânları kullanarak ve genellikle çocukların gözünden aktarmıştır.  

 



 

 

239 

B – Hayat Var (2008) Filminin Çözümlemesi 

 

 

 

İstanbul Boğazı’nın tenha bir köşesindeki eski bir evde babası ve yaşlı dedesi ile 

birlikte yaşayan gençlik dönemlerinin başındaki Hayat, kendisi için zorlu bir dünyaya 

ayak uydurmak zorundadır. Hayat’ın babası, küçük teknesiyle balıkçılığın yanısıra, 

büyük gemilere bazı yasadışı işler yaparak para kazanmaktadır. Dedesinin bakıma 

muhtaç olmasına rağmen bencil tavırları, Hayat’ın evdeki yaşamını daha da 

zorlaştırmaktadır. 

 

Hayat, çocukluktan gençlik dönemine yeni geçmekte olan bir kız olarak, 

çevresindekilerin ataerkil baskısına ve cinsel çıkar amaçlı yaklaşımlarına maruz 

kalmaktadır. Mahalle bakkalının ve komşu yaşlı kadının tacizleri, babasının eve 

getirdiği yabancıların bakışları, okulda arkadaşlarına karşı güvensizliği Hayat’ı 

yalnızlaştırmaktadır. 

 

Çevresindeki olumsuzluklara rağmen, çocuksu bakışını, umudunu yitirmeyen 

Hayat, İstanbul Boğazı’nın bir fon oluşturduğu yaşamında zorluklarla mücadele etmeye, 

çevresindeki yaşam koşullarını kabullenmeye çalışmaktadır. 
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Hayat Var (2008) filmi Reha Erdem’in Beş Vakit (2006) haricindeki diğer üç 

filminde kullanılan İstanbul’da geçmektedir. Filmde İstanbul’un mekânsal tasviri, Türk 

sinemasında alışılmış İstanbul görünümlerinden farklıdır. Filmde İstanbul bir metropol 

olarak değil, Hayat’ın yaşamını zorlaştıran olumsuzlukları barındıran kapalı bir çevre 

olarak kullanılmaktadır.  

 

Film mekânlarının tasviri, İstanbul’un kalabalık metropol yapısından farklı 

olarak yönetmenin bireysel bir öykü anlatma çabasının izlerini taşımaktadır. Buna göre, 

Hayat’ın evi, İstanbul boğazına yakın bir nehir kıyısında, kent merkezine uzak ancak 

kentin varlığının hissedildiği bir yerdedir. Evin eski, ahşap ve yıkılacak gibi duran 

görünümü, dış dünyadan yalıtılmış bir nehir kıyısındaki tek başınalığı, filmin mekânsal 

tasvirini masalsı bir görünüme büründürmektedir.  

 

Filmde gerçek mekânlarda değişimin, sinemasal mekâna yansıdığı 

görülmektedir. Buna göre; film mekânlarına bir fon olarak uzaklarda görülen 

İstanbul’un büyük bir metropole dönüştüğü anlaşılmaktadır. Böylece, genişlemekte olan 

bu metropol içinde yeni yaşam biçimleri ortaya çıkmaktadır. Hayat’ın çevresindeki 

yaşamlar, İstanbul içinde ortaya çıkan yeni mekânsal ayrışmaları ve yeni sosyal 

grupların bir parçasıdır. Bu yeni yaşamlarda, artık balıkçıların sadece balıkçılık 

yapmadığı ve İstanbul Boğazı’nın estetize edilmiş doğal görünümlerinin ardında farklı 

sosyal, ekonomik ilişkiler ağının oluşmaya başladığı görülmektedir. Filmde İstanbul 

Boğazı bu haliyle alışılmış anlamlarından uzaktır. İstanbul Boğazı’nın estetik 

görünümleri Hayat’ın mutsuz yaşamına bir fon olmaktadır. İstanbul Boğazı’nda şafak 

vakti solgun ışıklar altında ilerleyen kayık görüntüsü, İstanbul’a ait bir mekândan çok 

Hayat’ın hapsedilmişliğini gösteren olumsuz anlamlar yüklenmiştir.  

 

Filmde İstanbul ve İstanbul Boğazı ile görülen gerçek mekânlardaki değişimin 

bir diğer boyutu da, kent içindeki mekânların değişimidir. Bu doğrultuda, geçmiş 

dönemlerde kent mekânlarının önemli bir parçasını oluşturan ‘mahalle’nin, filmde 

anlamlarını yitirdiği görülmektedir. Bu durum; mahalle mekânı içindeki karakterlerin 

alışılmış rolleri değişime uğraması ile görünürleşmiştir. Böylece, komşu kadın ve 
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mahalle bakkalı gibi kişiler, geçmiş dönemlerde görüldükleri kişisel özellikleri 

barındırmamaktadır. Böylece kent içinde yaşayanların önceliklerinin bencil çıkarlar 

olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Hayat’ın çevrelendiği tüm sinemasal mekânlarda ataerkil yapının geçerli olduğu 

anlaşılmaktadır. Ataerkil yapı, mekânlar içerisinde, çeşitli cinsiyetçi baskı ve çıkar 

ilişkileri ile ortaya çıkmaktadır. Buna göre; İstanbul Boğazı’nda Hayat’ın babası büyük 

gemilere kadınları cinsel bir meta olarak pazarlamaktadır. Hayat, köprüde, evde, okulda, 

yolda ve kent içinde erkek bakışı altında baskı altında kalmaktadır. Genç kız, komşu 

kadın ve mahalle bakkalının tacizlerine maruz kalmasına rağmen bu konuda tepki 

gösterememektedir. Filmde erkekler kadar, Hayat’ın karşılaştığı kadınlar da ataerkil 

kuralların uygulayıcısı olarak baskı unsuruna dönüşmüşlerdir. Böylece genç kız; 

ataerkil yapı ile çevrelenmiş bu dünyanın ortasında kaçış yolu bulmaksızın yaşamaya 

mecbur bırakılmıştır.  

 

Filmin Hayat dışındaki tüm karakterler, mekânlar ile kurdukları ilişkiler 

bakımından birbirlerine benzemektedir. Bu durum da, Hayat dışındaki tüm karakterlerin 

mekânları benimsediğini göstermektedir. Bu durumun bir sonucu olarak, Hayat 

dışındaki karakterlerin, bireysel çıkar elde edebilmek amacıyla kendilerinden beklenen 

rolleri oynadığı ve çevrelerindeki olumsuzluklara tepki vermediği görülmektedir. 

Örneğin; babasının daha fazla para kazanmak için yaptığı gizli işler, aynı evde dedeyi 

rahatsız etmemektedir. Dedenin bencil çıkarları için Hayat’ı zorlamasına karşı baba 

ilgisizdir. Babanın eve getirdiği yabancılar Hayat’ın rahatsızlığına rağmen, orada 

bulunmaktan memnundur.  

 

Filmde Hayat ise, çocukluk ve ergenlik sınırındaki yaşının da bir gereği olarak 

dış dünya ile iletişim kurmaya çalışmaktadır. Ancak Hayat bu çabası karşılığında 

sürekli olumsuz örneklerle karşılaşmaktadır. Bu nedenle, Hayat’ın çevresine duyduğu 

güveni azalmaktadır. Örneğin, genç kızın, tek başına İstanbul’da gezdiği sahnede 

çevresine karşı meraklı ve ilgili olduğu görülmektedir. Ancak, diğer insanların 

kendisiyle ilgilendiğini hissettiği anlarda Hayat, bulunduğu mekânlardan uzaklaşmaya 
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çalışmaktadır. Filmde genç kızın, çevresine karşı duyduğu güvensizlik, zamanla 

ilgisizliğe dönüşmüştür. Hayat, okula giderken geçtiği yollarda, evinin yakınındaki tahta 

köprüde, yerleşim yerlerinden uzak çalılıklarda, babasının vapuru ile İstanbul 

Boğazı’nda ilerlerken yalnız, sessiz ve çevresine karşı ilgisizdir. 

 

Filmde Hayat ancak, yaşıtı genç bir erkekle teknede gezdiği sahnede kendini 

özgür hissetmekte ve mekânlarla ilişki kurabilmektedir. Bu sahnede büyük gemilere taş 

atarak eğleniyor olması ile Hayat’ın içinde yaşadığı dünyanın bir parçası olan gemilere 

karşı göstermek istediği tepki anlaşılmaktadır. 

 

 

Hayat Var filminde sinemasal mekân oluşumu, Reha Erdem’in diğer filmlerinde 

görülen, kişisel anlatım tarzının bazı izlerini taşımaktadır. Ataerkil yapının baskılarının 

geçerli olduğu mekânlara kapatılan bir çocuk olarak Hayat’ın mekânlar içinde kendini 

güvensiz hissetmesi, onu arkadan takip eden hareketli kamera ile aktarılmıştır. Örneğin; 

gece vakti, karanlık ve kalabalık İstanbul’da tek başına dolaşan Hayat, güvensiz bir 

durumdadır. Hayat’ın mekânlarda kararsız şekilde dolaşması ve insanlar ile iletişim 

kurmaktan kaçınması da onun dış dünyaya güvensizliğini açığa çıkarmaktadır. Bu 

sahnede kameranın kaydettiği görüntülerde ışığın yetersizliği, Hayat’ın tek başına içinde 

bulunduğu mekânların güvensizliği anlamını aktaran bir başka unsurdur.  

 

Sinemasal mekân filmde sadece görsel öğeler ile değil, çağrışımlara dayanan ses 

unsurları ile de oluşturulmuştur. Reha Erdem; filmde, farklı ses unsurlarını kullanarak 

sinemasal mekânı perdede görülen mekânın dışına taşırmış ve Bonitzer’in ‘alan dışı’ 

dediği görünmeyen alanlarda, anlamı oluşturmaya çalışmıştır
542

. Film boyunca, alan 

dışından gelen ve mekânları dolduran sesler unsurları; köpek ulumaları, martı sesleri, 

gemi sirenleri, mırıldanan şarkılar, uçak, ambulans, silah sesleri, filmin mekânlarını 

perde dışına taşırarak anlamın oluşumunu zenginleştirir. Böylece seyirci sinemasal 

mekân içinde farklı ses unsurları ile kendi anlamını oluşturmak zorunda bırakılmıştır. 

Sinemasal mekân, hem görsel, işitsel unsurların birlikteliğine dayanır. Filmde kurgu 

                                                           
542

 Bonitzer, Pascal, Kör Alan ve Dekadrajlar, çev.: İzzet Yaşar, Metis Yayınları, 2006, s. 77. 



 

 

243 

seyirci algısını yönlendiren, olaylardan çok durumlara odaklanmayı sağlayan etkili bir 

unsur olarak kullanılmıştır.  

 

Hayat Var filmi; mekân tasviri, gerçek mekânlardaki değişimin sinemasal 

mekâna yansıması, ataerkil yapının mekân kullanımına etkisi, karakterlerin mekân ile 

kurduğu ilişki ve sinemasal mekânın oluşumu açısından incelendiğinde, filmde mekân 

tasvirinin, genç bir kızın içine kapatıldığı, İstanbul’da göz önünde bulunmayan 

mekânlar üzerinden gerçekleştirildiği görülmektedir. Filmin kent mekânlarında yaşanan 

değişimleri sinemasal mekânlara aktardığı görülmektedir.  Filmin, içine kapalı mekânsal 

yapısı içinde ataerkil kurallar mekânsal oluşumu etkilemektedir. Bu kuralların baskısı 

nedeniyle, diğerlerinden farklı olarak Hayat, mekânlar ile bağ kurmakta zorlanmaktadır. 

Reha Erdem’in filmde kendine özgü bir sinemasal mekân oluşturmaya çalıştığı, bu 

nedenle kamera, kurgu, ses ve müzik kullanımlarında farklı arayışlarda bulunduğu 

görülmektedir.   
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C – Kosmos (2010) Filminin Çözümlemesi 

 

Kosmos kim olduğu, nereden geldiği bilinmeyen dokunarak iyileştirme gibi 

doğaüstü güçlere sahip gizemli biridir. Karlı ve soğuk bir günde bir yerlerden kaçarak 

geldiği küçük bir kentte, nehirde boğulan olan bir çocuğu yaşama döndürür. Bu yardımı 

sayesinde yeni geldiği kentin sakinlerince kabullenilir. Kosmos’a kentliler tarafından 

kalacak yer ve bir iş verilir. Ancak Kosmos, insanlardan bir talepte bulunmamaktadır. 

Kosmos, en temel insani ihtiyaçlardan bile yoksun olarak hayatta kalabilmektedir.  

 

Kosmos felsefi konuşmaları, toplum kurallarının dışındaki kişiliği ile kentte 

dikkat çekmektedir. Onun bu farklılığından, alıştıkları bir düzen içinde yaşayan kent 

sakinleri zamanla rahatsızlık duymaya başlar. Kentte ortaya çıkan hırsızlık olayları ile 

Kosmos hedef haline gelir. Kosmos’un kadınları etkileme gücü ve kadınlara yaklaşımı 

da erkekler tarafından hoş karşılanmaz. İyileştirmeye çalıştığı bir çocuğun ölümü ile 

Kosmos, kentten kaçmak zorunda kalır.  
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Anadolu’da bir kentteki durağan yaşamın, bu kente gelen gizemli bir yabancı ile 

değişmesini anlatan Kosmos (2010), mekân olarak kullandığı kentin sakinleri ile 

yabancı arasındaki ilişkiyi mekânlar üzerinden öne çıkarmaktadır.  

 

Filmde mekân tasvirleri Kars’ın mekânsal karakteristikleri üzerinden 

aktarılmaktadır. Kentin kendine özgü mimari özelliklere sahip olan eski evleri, kilise, 

cami, taş köprü gibi yapıları filmin olaylarına bir fon oluşturarak mekânları öne 

çıkarmaktadır. Filmin başında Kars’ın coğrafi yapısının, Kosmos’un kenti yukarıdan 

izlemesi ile gösterilmiştir. Tarihi mekânları ve coğrafi özelliklerinin yanısıra filmde 

Kars kentinin kendine özgü iklim özellikleri de filmde mekânın farklılığını 

vurgulamaktadır. Buna göre; sürekli kapalı gökyüzü, aralıklarla yağan karların örttüğü 

zemin, dış mekânlarda nadiren görülen, genellikle kapalı alanları tercih eden insanlar, 

filmin mekânsal tasvirlerini tamamlamaktadır. 

 

Filmde kentin ülke sınırında yer alması nedeniyle, halk arasında yaşanan bazı 

siyasi tartışmalara yer verilerek mekânın siyasi yönü de gösterilmiştir. Bu durum, 

kahvede oturan erkekler arasındaki Ermenistan-Türkiye sınırının açılması hakkındaki 

tartışmalar ile seyirciye aktarılmıştır. Ayrıca mekânlar üzerindeki devlet otoritesi, dış 

mekânlarda film boyunca kimi zaman yakın, kimi zaman uzak alanlardan gelen savaş 

sesleri ile de ortaya çıkmaktadır. Filmde, askeri tatbikat nedeniyle savaş alanına çevrilen 

kentin dış alanlarından dumanlar yükseldiği görülmektedir. Ayrıca, kentte yaşayan 

kardeşlerin, cenazeleri nedeniyle düştükleri anlaşmazlığı çözmek için komutana 

gitmeleri ile de devlet otoritesi görünürleşmektedir.   

 

Filmde kent, devletin varlığının görünür olmasına rağmen, dış dünyadan kopuk 

bir mekân olarak sunulmuştur. Kentin coğrafi olarak tepelerle sınırlanan kapalılığının 

yanısıra sosyal yaşamı da dış dünyaya kapalıdır. Kent meydanındaki saatin durmasıyla 

gösterilen zamansızlık, mekânın kapalılığı kadar, zamanın donukluğunu da 

göstermektedir. Böylece kentin dış dünyanın zaman ve mekânından koparılmış 

görünümü, filmde geçen olaylara masalsı bir görünüm kazandırmaktadır.  
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Filmde gerçek mekânlardaki değişimin sinemasal mekâna yansımasından söz 

edilebilmektedir. Türkiye’de son zamanlarda farklı kentlerin, tarihi, coğrafi özellikleri 

nedeniyle öne çıktığı görülmektedir. Kars kenti de bu mekânlardan biri olarak, son 

dönem Türk sinemasında Kosmos gibi bazı filmlerin mekânı olarak kullanılmaktadır. 

 

Sinemasal mekânın yeniliğine rağmen, bu kapalı kent mekânının sosyal 

yaşamını belirleyen ataerkil yapı ise değişmemiştir. Bu durum, Kosmos’un,  kentin 

ataerkil yapısına karşı bir tehdit oluşturması nedeniyle hoş karşılanmaması ile ortaya 

çıkmaktadır. Kosmos’un kentte, orta yaşlı yalnız kadınla ilişkisinde aktarıldığı şekliyle 

kadınları etkileyenn gizemi kentin diğer erkeklerini rahatsız etmektedir. Bir erkek 

mekânı olan kahvede Neptün’e karşı açık tavırları kızın babasın tepkisini çeker. Ancak 

Reha Erdem’in filmde oluşturduğu güçlü kadın karakterler ile kadınların, kent 

mekânlarında var olabildikleri, taleplerini dile getirebildikleri görülmektedir. Böylece 

var olan ataerkil yapının etkisinin sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Ataerkil yapının görünürleştiği bir diğer durum ise mezbahanedeki hayvanların 

kesim sırasındaki görüntüleridir. Ataerkil yapı içinde hayvanlar da belirli kurallara bağlı 

olarak yaşam hakkı elde edebilmektedir. Yönetmen film içinde tekrar eden sahneler 

boyunca, kent içindeki sosyal yaşam ile kesimhanede ölmeyi bekleyen hayvanlar 

arasında bağ kurmaya çalışmıştır. Kesim yapanların erkek olması, hayvanların acı çeken 

görüntüleri, ataerkil yapıyı filmde farklı boyutları ile görünürleştirilmiştir.  

 

Karakterlerin mekânlar ile kurduğu ilişkide de ataerkil kurallar etkilidir. Bu 

doğrultuda, mekânlar ile kurdukları ilişki bakımından filmde üç farklı karakter özelliği 

ortaya çıkmaktadır: İlk grup; mekânın asıl sahibi olarak ataerkil yapının kurallarını 

benimseyenlerdir. İkinci grubu ataerkil yapı içindeki rollerini benimsemeyenler ve 

Kosmos’la tanışmaları ile yaşamlarında değişiklik görülmeye başlayanlar 

oluşturmaktadır. Ataerkil yapının ve toplumsal cinsiyet rollerinin tamamen dışında 

olarak Kosmos ise mekânlarla diğerlerine göre farklı ilişkiler kurmaktadır.  
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İlk grupta bulunan karakterlerin, Kosmos’a karşı, kent mekânlarındaki 

hâkimiyetlerini göstermeye çalıştıkları görülmektedir. Kahvedeki erkeklerin 

oluşturduğu bu grup, Kosmos’un belirli mekânlar ve kurallar çerçevesinde sınırlamaya 

çalışmaktadır. Kosmos’un kuraltanımazlığı ve özgür davranışları, mekânları sahiplenen 

bu grubun üyeleri tarafından hoş karşılanmamaktadır.  

 

Kosmos’a kardeşini kurtarması nedeniyle ilgisini gizlemeyen Neptün’ün yaşamı 

Kosmos’un gelişi ile değişmeye başlamıştır. Tensel birlikteliğe dayanmayan 

yakınlaşmalarında çıkardıkları sesler, yaptıkları dans ile filmde mekânlar gerçeküstü 

görünümler kazanmaktadır. Film Neptün ve Kosmos ikilisinin karşılaştığı sahnelerde 

dışarıda esmeye başlayan rüzgâr da bu gerçeküstü görünümü vurgulamaktadır. 

Kosmos’un cinsel ilişki kurduğu orta yaştaki kadının da mekânlar ile kurduğu bağ 

değişmiştir. Kosmos, ataerkil baskının dışında bir ilişki kurarak, kadını özgürleştirmiş 

ve kadının kentte var olan kuralların dışına çıkmasını sağlamıştır. Kosmos’un, yaşamını 

değiştirdiği bir başka kişi de bir çocuktur. Çevresi ile iletişim kurmakta zorlanan çocuğu 

iyileştirmesi çocuğun yaşamını da değişmiştir. İlk zamanlarda bu değişim kentlileri 

sevindirirken, çocuğun hastalanıp ölmesi ile Kosmos kentte istenilmemeye başlanmıştır.  

 

Kosmos’un mekânlarla kurduğu ilişkide sosyal yaşamdan kaynaklanan kurallara 

bağlı olmadığı anlaşılmaktadır. Kosmos, kahvehane gibi erkeklere özgü bir mekânda, 

kadınlar hakkında konuşabilmekte, sevdiği kıza karşı duygularını açıklayabilmektedir. 

Mekânlarla kurduğu ilişki bakımından Kosmos’un bir diğer farklılığı da, temel insani 

ihtiyaçlardan uzak olmasıdır. Filmde, hayatta kalmak için sıcak bir mekân arayışında 

olmayan Kosmos, kendisine verilen mekânın imkânsızlıklarından da rahatsızlık 

duymamaktadır. Benzer şekilde Kosmos’un aç kalma gibi bir sorununun da olmadığı 

sadece şeker yiyerek beslenebildiği anlaşılmaktadır. Bunun yanısıra, filmin 

mekânlarının Kosmos’un gözünden kimi zaman gerçeküstü görünümler ile verilmesi, 

Kosmos’un gerçeküstü sunumunu da güçlendirmiştir. Bir yanda askeri tatbikatın devam 

eden gürültüleri, tüm sahnelerde ve tüm mekânlarda duyulurken, Kosmos karşılaştığı 

savaş görünümlerini hayal gücü ile farklı şekilde yorumlamaktadır.  
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Kosmos şiddet ve savaş sesleri ile ilgilenmemektedir. Benzer şekilde, mekânlar 

üzerindeki iktidar mücadelesinin yansıması olan Ermenistan-Türkiye sınır kapılarının 

açılması konusundaki yerel tartışmalarla da ilgi göstermemektedir. Kosmos; gerçek 

zaman ve mekânın dışında bir karakter olarak, görünen yaşamdan çok görünemeyen 

anlamlar ile ilgilidir. Bu yönüyle gerçek mekânlar yerine, soyut anlamların önemli 

olduğu Doğu anlatılarının bir karakterine dönüşmektedir. İçinde bulunduğu mekânlara 

ilgisizliği, kaldığı evin bakımsızlığını önemsemeyişi, onun kentte kalmasını sağlayan 

kahvedeki işini sahiplenmeyişi gibi örneklerle görülmektedir. Kosmos’un filmin 

sonunda, yine kaçarak bilinmeyen yeni yerlere doğru gitmesi, onun mekânın ve 

zamanın dışında, Anadolu hikâyelerinde olduğu gibi, ‘bir görünüp yok olan Hızır’ 

misali gerçeküstü özelliklerini vurgulamaktadır. Böylece mekânlar; normal insanlar için 

zorunlu yaşam alanları iken, Kosmos için yaşamın anlamını sorgulamaya yarayan birer 

araç konumundadır. 

 

Sinemasal mekânın oluşumunda, Kosmos’un gerçeküstü kişiliğine benzer bir 

anlatım kurulmaya çalışılmıştır. Kosmos’un Neptün ile bağrışmaları, dans etmeleri, 

hızlı kurgu ve hareketli kamera açıları ile aktarılarak, gerçeküstü aşk anlamı 

vurgulanmıştır. Mezbaha, sokaklar, kahvehane, ev gibi farklı mekânların ardı ardına 

kurgulanması ile mekânlara gerçek görünümlerinin dışında soyut anlamlar yüklenmiştir. 

Filmde kullanılan doğal ışığın, gerçek mekânların sinemasal mekâna aktarılırken, 

gerçeklik izlenimini güçlendirdiği görülmektedir. Kars’ın soğuk iklimi dış mekânlarda 

puslu manzaralar ve iç mekânlarda yarı karanlık görünümler ile vurgulanmaya 

çalışılmıştır.  

 

Kosmos filmi; mekân tasviri, gerçek mekânlardaki değişimin sinemasal mekâna 

yansıması, ataerkil yapının mekân kullanımına etkisi, karakterlerin mekân ile kurduğu 

ilişki ve sinemasal mekânın oluşumu açısından incelendiğinde, filmde mekân tasviri 

kente gelen bir yabancı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Filmin mekân kullanımında 

gerçek mekânlardaki değişimin etkisi olduğu görülmektedir. Filmin kent mekânı içinde 

var olan ataerkil yapıyı görünürleştirdiği söylenebilmektedir. Sinemasal mekânın 

oluşumunda, yönetmenin kendine özgü mekânsal kullanımları öne çıkmaktadır.  
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4- Nuri Bilge Ceylan Filmlerinde Sinemasal Mekân Kullanımı 

 

Nuri Bilge Ceylan, 2000 sonrasında yaptığı filmler ve kazandığı başarılarla 

bireysel bir sinema dili oluşturmayı başarmıştır. Yönetmenin filmlerinde mekânlar 

kullanımında arayışlarının olduğu görülmektedir.   

 

Yönetmenin ilk filmi olan Kasaba (1997)’da, taşra mekânları karakterlerin iç 

dünyalarını yansıtmak amacıyla kullanılmıştır. Filmde doğanın görünümleri, sesleri 

mekânsal atmosferin bir parçasına dönüşmüştür. Bir ilkokul dersinde geçmeyen zaman, 

kış manzaraları altındaki kasaba, okul penceresindeki kedi, sobanın üzerine asılan 

çoraplar ve sobaya damlayan suların çıkardığı ses gibi mekâna ait parçaların sunumu 

yönetmenin kendine özgü sinemasal mekân anlayışının izlerini yansıtmaktadır.  

 

Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerinde sinemasal mekân kullanımında doğa önemli rol 

oynamaktadır. Yağmur, rüzgâr, gök gürlemesi gibi doğa unsurları anlamın oluşumuna 

katkıda bulunmaktadır. Bu doğrultuda doğa-insan ilişkisi sinemasal mekânı etkileyen en 

önemli unsurlardan biri haline getirilmiştir. İsmi ile de bu ilişkiye vurgu yapan  ‘Mayıs 

Sıkıntısı’ (1999) filminde Anadolu’da bir taşrada, bahar-yaz aylarının rutin yaşam ile 

birleşen sıkıcılığı, gök gürültüleri, yağmur sesleri, rüzgâr ile sallanan başaklar, ters 

çevrilmiş kaplumbağa, gibi imgelerin kullanıldığı sahneler üzerinden aktarmıştır. 

İklimler (2006) filmi de, benzer vurgular içermektedir. Filmde doğa, insanın ruhsal 

durumunu destekleyen bir unsurdur. Yaz mevsiminin, sıcak ve uzun günleri; ayrılmak 

üzere olan bir çiftin zoraki birlikteliğini anlatmak için kullanılan dekor gibidir. Gök 

gürültüleri, yağmur, bulutlar, Mayıs Sıkıntısı ile benzer anlatımlara sahiptir. Kış 

mevsiminin çağrıştırdığı ‘ölüm’ teması biten bir aşkı anlatmak için kullanılmıştır. Bir 

Zamanlar Anadolu’da filminde cesedin aranışı boyunca, karakterler arasındaki gerilimi 

destekleyen gök gürlemeleri ve rüzgâr, cesedin bulunması ile yerini sakin bir yağmura 

bırakır. Üç Maymun (2009) filminde de kahramanların ruhsal değişimi, gök gürültüsü 

sesleri ile desteklenmektedir. 
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 Nuri Bilge Ceylan sinemasında ataerkil yapı, mekân kullanımının belirleyici 

etkenlerinden biridir. Ataerkil yapının ortaya çıkardığı iktidar ilişkileri, karakterlerin 

mekân ile bağlarının cinsiyet rollerine göre kurulması, filmlerde erkek egemen bir 

dünyanın varlığını öne çıkarmaktadır. 

 

Filmlerin bir diğer yönü; mekânın soyut özellikler kazanması, anlamın nesneler 

ve nesnelere yüklenen imgeler ile zenginleştirilmesidir. ‘Mayıs Sıkıntısı’nda 

kaplumbağa, rüzgârda savrulan başaklar, ağaçlar, yumurta gibi unsurlar filmin 

anlatısında önemlidir.  Uzak filminde batık gemi, kar altındaki sokaklar, oyuncak asker, 

sigara, İklimler filminde; düşen karlar, güneşin yakıcılığı, göz ve saçlara yapılan yakın 

plan çekimler, Üç Maymun filminde; mutfağın açık penceresinden gelen rüzgârla 

sallanan bıçak, pencereden giren rüzgârın savurduğu perdeler, cep telefonundan gelen 

melodiler, Bir Zamanlar Anadolu’da filminde; doğanın görünümleri, dalından düşen ve 

arık boyunca ilerleyen elma, gibi örnekler ile seyirci anlam üretimine katılmaktadır.  

 

Yönetmenin oluşturmak istediği kişisel anlatım geleneksel anlatılardan da 

yararlanmaya çalışmaktadır. Doğu masallarının ‘mit’lere dayanan anlatısı ve 

‘olağanüstü’ özelliklere sahip, mitleştirilmiş kahramanları, Bir Zamanlar Anadolu’da 

filminin köy evi sahnesinde sinemasal bir anlatım ile oluşturulmaya çalışılmıştır. Köy 

evinde, misafirlerin ağırlanması sırasında, elektriklerin kesilmesi ile seyirciye aktarılan 

olağanüstü olaylar beklentisi, aydınlatma kamera açıları ve kurgu ile sağlanan bir 

sinemasal anlatım ile vurgulanmıştır. Köylü genç kızın, uzun saçlarının rüzgârda 

savrulması, elinde tuttuğu tepsiden saçılan kandil ışıkları, ağır çekimlerle seyirciye 

sunularak, Doğu masallarına ait ‘Kaf Dağı’nın ardındaki ulaşılamaz güzel’ miti, 

sinemaya aktarılmıştır. Ayrıca genç kızın evin içinde elindeki tepsiden yayılan ışık, evin 

duvarlarında uzayan ve birbirine karışan gölgeler ile masalların olağanüstülük 

anlatımına uygun bir sinemasal mekân oluşturulmuştur.  

 

Nuri Bilge Ceylan filmlerinde mekân kullanımının, farklı arayışlara dayandığı 

ancak yönetmenin filmlerinde birbirlerine benzer kullanımlarla, bireysel bir anlatım 

oluşturmaya çalıştığı görülmektedir. 
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A – Uzak (2003) Filminin Çözümlemesi 

 

Taşradan çıkarak yeni bir hayata başlamak, yeni yerler görmek isteyen Yusuf, bu 

hayalini gerçekleştirmek için İstanbul’a gelir. Yusuf, İstanbul’dan uzak ülkelere giden 

gemilerde çalışmak istemektedir. Bu hayalini gerçekleştirene kadar, kente yıllar önce 

gelen akrabası Mahmut’un evinde misafir olarak kalmayı düşünmektedir. Mahmut’un iş 

bulma konusunda da kendisine yardımcı olacağını düşünen Yusuf’un planları beklediği 

gibi gitmez. Mahmut’un Yusuf’a karşı ilgisizliği, ilk günden onun geleceğini 

unutmasıyla ortaya çıkmıştır.  

 

Yusuf, geçici bir misafir olarak geldiği Mahmut’un evinde taşrayı hatırlatan 

tavırları nedeniyle hoş karşılanmaz. İstanbul’da dış mekânlarda da Yusuf’un varlığı 

diğerlerini rahatsız etmektedir. Yusuf gemilerde çalışma hayallerinin de bir karşılığının 

olmadığını anladığında, sessizce taşraya döner. Ancak Yusuf’un gidişi Mahmut’un 

büyük kentteki yalnızlığını, taşralı köklerinden kopuşunu ortaya çıkarmıştır.  
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Uzak (2003) filmi; Nuri Bilge Ceylan’ın Taşra Üçlemesi’nin son filmidir. 

Yönetmenin ilk filmi Kasaba (1997) ve ikinci filmi olan Mayıs Sıkıntısı (1999)’ının 

taşra mekânlarından farklı olarak Uzak filminin mekânı İstanbul’dur.  

 

 Filmin ‘İstanbul’u hem taşradan gelen Yusuf’un, hem de yıllardır kentli 

Mahmut’un gözünden tasvir edilerek aktarılmıştır. İki karakter, birlikte olduğu sahneler 

dışında, ayrı ayrı olarak da İstanbul mekânlarında görülmektedir. Böylece Yusuf ve 

Mahmut’un kent içindeki görünümleri ile İstanbul mekânları sinemaya aktarılmıştır.  

 

 Yusuf’un yeni geldiği İstanbul’u gezmeye başlamasıyla, kar altındaki İstanbul 

mekânları onun gözünden tasvir edilmiştir. Böylece, İstanbul Boğazı’ndan geçen 

gemiler, parklarda birarada mutlu insanlar, deniz kenarında batmış bir gemi, kalabalık 

caddeler karlar altındaki İstanbul’dan Yusuf’un gördüğü mekânlar olarak, İstanbul 

hakkında izlenimler sunmaktadır. Mahmut’un ise, mekânlarla ilgilenmediği ve 

genellikle iç mekânlarda olduğu görülmektedir. Mahmut’un gözüyle aktarılan İstanbul, 

iç mekânlardan oluşan kapalı bir yerdir. Filmin son sahnesinde İstanbul Boğazı’nı 

izleyen Mahmut’un, dış mekânda olmasına rağmen, yine mutsuz, düşünceli ve çevresine 

karşı ilgisiz olduğu görülmektedir. 

 

Uzak filminde gerçek mekânlardaki değişim kentin sunumunda etkili olan asıl 

konulardan biridir. İstanbul artık, önceki dönemlerde algılandığı gibi ‘taşı toprağı altın’ 

bir mekân olmaktan çıkmıştır. Önceden dışarıdan gelenler için bir gelecek umudu olarak 

görülen İstanbul, benzer amaçla gelen Yusuf’u kabullenmemektedir. Yusuf’un gemi 

şirketlerini dolaştığında görevlilerin verdiği yanıtlardan anlaşıldığı gibi, Yusuf gibi 

dışarıdan gelenler için uygun iş bulmak zorlaşmıştır.  

 

İstanbul’da gerçek mekânların değişmeye başlaması filmde mekânların 

görünümlerine de yansımıştır. Eski anlamlarını yitirmeye başladığı görülmektedir. 

İstanbul bir kış günü, karlar altında sessizliğe bürünmüş ve karamsar bir atmosferle 

aktarılmıştır. Mahalle mekânlarının yerini apartmanlara bıraktığı ve bu mekânlarda, 

insanlar arasında önceki sosyal ilişkilerin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Önceki 
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dönemler Türk sinemasında genellikle estetize edilerek sunulan İstanbul Boğazı, bankta 

oturarak manzarayı izleyen Mahmut’un mutsuzluğu ve yalnızlığını vurgulayan bir fona 

dönüşmüştür. 

 

Kent içinde insan ilişkilerinin bireyselleşme ile değişmesinin de mekânlarla 

ilgisi olduğu anlaşılmaktadır. Mahmut’un kendisi gibi köyden çıkarak, İstanbul’a 

‘tutunma’ umuduyla gelen Yusuf’a olumsuz davranışları, onu kendine ait mekânlara 

almakta isteksiz olması, önceki dönemlerde Türk sinemasında görülen mahalle 

mekânlarının dayanışma içindeki taşralılarının değiştiğini göstermektedir. Geçmiş 

yıllarda taşradan kente eklemlenmeye çalışan kitleler birbirlerine destek olurlarken, 

filmde Mahmut ile görüldüğü gibi; sonraki dönemlerde kente eklemlenme ve taşradan 

kopuş sürecini tamamlayan bireylerin, dışarıdan gelenlere karşı eskisi kadar hoşgörülü 

olmadıkları anlaşılmaktadır. Kent içindeki insanların yalnızlaşmasına bir başka örnek 

de, bireylerin aile gibi geleneksel kurumlarla bağlarının kopmuş olmasıdır. Mahmut’un 

annesinin hastalığına karşı ilgisizliği, bu durumu göstermektedir.  

 

Filmde kent mekânlarındaki bu değişime rağmen, taşranın geleneksel 

anlamlarını koruduğu görülmektedir. Taşranın barındırdığı insan ilişkilerinin 

sıcaklığının kentte de sürdürüldüğünü düşünen taşralı Yusuf, kentte karşılaştığı 

ilgisizliğe şaşırmaktadır. Bu durum Yusuf’un, Mahmut ile tartışmasında söylediği 

“Hepiniz aynısınız, zaten bu şehir değiştirmiş sizi!” cümlesi ile açığa çıkmaktadır. 

Yusuf’un annesinin diş ağrısına karşı ilgisi ve kazanmayı umduğu parayı annesine 

göndermek istemesi, kentli Mahmut’un annesine ilgisizliğine karşı bir tavır olarak taşra 

ve kent arasındaki farklılığı ortaya koymaktadır.  

 

 Mekânlardaki değişimin bir filme diğer yansıması da, kentliler tarafından taşra 

algısının değişmiş olmasıdır. Taşra, kentin zıttı olarak dönülmek istenen, doğal bir yer 

olarak görüldüğü önceki dönemlere göre, kentli insanın taşraya bakışı değişmiştir. 

Filmde taşra, kentli bakışın ‘kokan çoraplar’, ‘kirli ayakkabılar’, ‘ucuz sigara’ gibi 

olumsuz anlamlar yüklediği görünümler ile kente sızmaya çalışmaktadır. Kentte 

istenmeyen taşra algısı ‘kaybolan saat’ üzerinden de aktarılmıştır. Buna göre; kente 
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sızan taşraya güvenilmemektedir. Bu nedenle Mahmut’un, evine girmeye çalışan ‘fare’ 

gibi, Yusuf da zararlı görülerek, ev içinde istenmemektedir. Ayrıca, taşranın 

temsillerinin sadece ev içinde değil, kentin dış mekânlarında da istenmeyen yabancı 

konumundadır. Arabanın çalan alarmı ile Yusuf’un dikkat çekmesi, metroda Yusuf’un 

bakışlarından rahatsız olan kadının uzaklaşması bu durumu göstermektedir.  

 

Filmde ataerkil yapının da etkileri görülmektedir. Mahmut’un eski karısına 

geçmişte bir baskı kurduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, filmdeki kadın karakterlerin kimi 

zaman kendi kararlarını verebildikleri görülse de, bu özgürlüğün sınırlı olduğu ve 

kadınların erkek bakışı ile gözlem altında tutuldukları anlaşılmaktadır. Ataerkil 

baskının, film boyunca kadınların, erkek gözetimi altında olmaları ile de ortaya çıktığı 

görülmektedir. Mahmut eski karısını takip ederek onu gözlemektedir. Yusuf’un ise; 

kente gelişinden itibaren farklı sahnelerde farklı kadınları takip etmekte ve 

gözetlemektedir. Ancak, filmde erkeklerin bu gözetim ve takibinin somut baskılar ya da 

şiddete dönüşmediği de görülmektedir.  

 

Karakterlerin mekânlarla kurdukları taşralılık-kentlilik ilişkisi, onların toplum 

içindeki davranışları ile ortaya çıkmaktadır. Buna göre, taşralı ve kentli kimlikleri 

oluşturan temel etken, karakterlerin iç ve dış mekânlarda zaaflarını gizleyebilmelerine 

bağlıdır. Mahmut, kadınlara karşı zaafını, kapalı mekânlarda gizlice yaşarken, Yusuf, bu 

zaafını açık alanlarda saklayamamaktadır. Mahmut bir kentli olarak kabul edilirken, 

Yusuf ise gizlemeyi bilmediği zaafları nedeniyle taşralı yönünü açık etmekte ve kent 

içinde kabullenilmemektedir.  

 

Mahmut’un mekânlarla kurduğu ilişki, kent mekânları içindeki yalnız ve mutsuz 

görünümleri ile ortaya çıkmaktadır. Buna göre Mahmut, ait olduğu kent mekânları 

tarafından ‘içeriye’ hapsedilmektedir. Apartman dairesi karamsarlığı ve sessizliği ile 

Mahmut’un kendi kişisel dünyasının asıl mekânına dönüşmüştür. Oyuncak askerin bu 

mekânın sessizliğini bozan ‘gürültüsü’ onu rahatsız eder. Doğadan kopuş, kalabalıklar 

içindeki yalnızlık Mahmut’un temsil ettiği kentlileşmiş insanın özellikleridir. Apartman 

dairesi de bu yaşam için en elverişli kaçış mekânıdır. Mahmut’un dairesinin dışarıya 
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açılan tek noktası olan balkon kapısında asılı süslemelerin, doğanın temsili sesler 

çıkarması ve rüzgârın varlığının bu süslemeler sayesinde anlaşılması, doğa ve kentin 

sınırlarının balkon ile çizildiğini göstermektedir. Yusuf ise, kent içinde uzun süre 

dolaşarak dış mekânlarla ilişki kurmaya çalışmasının yanısıra, Mahmut’un evde 

olmadığı zamanlarda, ev içinde özgür bir yaşam sürmeye çalışarak, iç mekânlarda da bir 

kentli gibi yaşamaya çalışmaktadır. 

 

 Sinemasal mekânın oluşumunda yönetmenin İstanbul üzerinden taşralılık-

kentlilik kavramlarını sorguladığı anlaşılmaktadır. İstanbul’da tek başına dolaşan 

Yusuf’un yalnızlığı, genellikle sabit açılara dayalı bir çekim ile aktarılmıştır. Yusuf’un 

yakın plan yüz çekimleri, onun mekânlar ile kurmaya çalıştığı bağ konusunda seyirciye 

izlenimler sunmaktadır. Kamera kullanımındaki sadeliğin yanısıra, filmin ses 

kullanımda da benzer bir tercihte bulunduğu görülmektedir. Yusuf’un gözüyle İstanbul, 

kendi sesleri ile mekânsal görünümlerini tamamlamaktadır. Kent sesleri, mekânları 

tanımlayan anlamlar kazanarak, filmde farklı sahnelerde aynı şekilde tekrar etmektedir. 

Böylece bazı sesler, farklı sahneler boyunca arka planda duyulmaktadır. Yusuf’un 

odasında bir ışık görmesi ile duyulan vapur, rüzgâr, balkondaki zil gibi bazı belirsiz ve 

içiçe geçen sesler, Mahmut’un uyumak üzere olduğu koltuğunda da duyulmaktadır. 

Böylece filme anlam katan çeşitli sesler tekrar edilerek anlam güçlendirilmiştir.  

 

Uzak filmi; mekân tasviri, gerçek mekânlardaki değişimin sinemasal mekâna 

yansıması, ataerkil yapının mekân kullanımına etkisi, karakterlerin mekân ile kurdukları 

ilişki ve sinemasal mekânın oluşumu açısından incelendiğinde, filmin kentli ve taşralı 

iki erkeğin gözünden mekânları tasvir ettiği görülmektedir. Böylece kent mekânlarının, 

içinde yaşayanları yalnızlaştırarak eskiye göre değiştiği anlaşılmaktadır. Ancak, kent 

içinde ataerkil baskı sürdürülmektedir. Taşralı ve kentli olma, mekânlarla kurulan 

ilişkide belirleyicidir. Yönetmen, İstanbul kentinde iki karakterin hikâyesi üzerinden 

oluşturduğu bu anlamları, kendine özgü bir sinema dili kurmak amacıyla, sade kamera 

kullanımları, doğal aydınlatma ve gerçeklik etkisini artıran sesler üzerinden 

oluşturmaktadır. 
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B – İklimler (2006)Filminin Çözümlemesi 

 

 Akademisyen İsa ile Bahar ayrılma aşamasındadır. Çift, birlikte çıktıkları tatilde 

mutsuzdur. Bu durum, yolculukları boyunca aralarındaki soğukluğun kimi zaman 

birbirlerine karşı ilgisizliklerinde, kimi zaman da aralarındaki tartışmalarda ortaya 

çıkmasıyla görülmektedir. İsa, cesaretini toplayarak, Bahar’a ayrılmak istediğini söyler. 

 

 İsa ve Bahar ayrılmaları sonrasında kendi yaşamlarına geri döner. İsa bir süre 

sonra Bahar’ın Ağrı’ya dizi çekimlerine gittiğini öğrenir. Kendini affettirmek için 

Ağrı’ya gider. Ancak Bahar İsa’ya beklediği ilgiyi göstermez. İsa Ağrı’da bir otelde 

yalnızken, Bahar fikrini değiştirerek İsa’nın yanına gelir. Bu kez İsa Bahar’a karşı ilgili 

değildir. İsa’nın İstanbul’a geri dönmesi ile aralarındaki bağın giderek koptuğu 

anlaşılmaktadır. 

 

İsa, Bahar’a ve diğer insanlara karşı sorumluluk duygusuna sahip değildir. 

İsa’nın vicdan azabını hafifletmek için Bahar’a göstermeye çalıştığı ilgiyi de bu nedenle 

sınırlıdır. Bahar ise, yalnızlığı kabullenme aşamasında İsa’dan daha çok acı çekse de, bu 

konuda giderek daha fazla güç kazanmaktadır.  
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Nuri Bilge Ceylan’ın İklimler (2006) filmi, bir kadın ve bir erkeğin bitmekte 

olan ilişkisi üzerinden modern kent insanının doğa ve çevresi ile kopuşu, bu nedenle 

yalnızlaşmasını anlatmaktadır.   

 

İklimler filminde mekân tasviri, Türkiye’de farklı tarihi, kültürel ve coğrafi 

özelliklere sahip mekânları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Kadın ve erkeğin Türkiye’de 

farklı mevsimlerde gittikleri farklı mekânlar, onların ruh dünyaları ve düşüncelerini 

aktaran görünümlere bürünmektedir.  Böylece mekânların tasvirinde kadın ve erkek 

arasındaki ilişkiden yola çıkılarak, modern kentli insanın, doğa ve kültür ile kurduğu 

ilişki konu edinmektedir. İnsanın doğadan koparak kültürü oluşturması, kültür ile kendi 

mekânını üretmesi, İklimler filminde İsa karakterinin antik kalıntılar arasında dolaşması 

ile görünür hale gelmiştir. Mekânlara karşı İsa’nın merakı, yüzeysel bir ilgiden ibarettir. 

Bu görünümü ile kültürü üreten toplumsallığa karşı, modern insanın bireyselleşmesi, 

yalnızlaşması ve dış dünyaya karşı ilgisizliği görülmektedir.  

 

Karakterlerin ruh hali mekânların iklimsel özellikleri ile bir bütün 

oluşturmaktadır. Yaz sıcağının bunaltıcılığında kadın erkek arasındaki gerilim, ayrılık 

ile sonlanan kış mekânlarında insan-doğa ilişkisi vurgulanmaktadır. Yazın bunaltıcı 

sıcağı ve kışın karlar içindeki manzaraları, kadın ve erkeğin mutsuzluklarını 

görselleştirmektedir.  

 

İklimler filminde kent mekânlarının değişimi, yalnızlaşan kentli insanın dış 

dünyaya ilgisizliği ile sinemasal mekânlara yansımıştır. İsa’nın, çektiği fotoğrafı 

gönderme konusunda rahatça yalan söyleyebilmesi, yönetmenin Uzak (2003) filminin 

ardından kent ve taşra kavramlarını sorgulamayı sürdürdüğünü göstermektedir. Küçük 

kentte yaşayan taksicinin samimi davranışlarına karşı, İstanbullu İsa, güvenilmezdir.  

 

Film, İstanbul dışı yeni mekân arayışı ile Türkiye’den farklı mekânları sinemaya 

aktarmıştır. Filmde, yaz mevsimi için Kaş ve çevresini sinemasal mekâna aktarırken, kış 

görünümleri için Ağrı ve çevresini kullanmaktadır. Kaş’taki antik dönem kalıntıları, 
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Doğu Anadolu’nun tarihi bir mekânı olarak İshak Paşa Sarayı’nın kullanılması da, 2000 

sonrası Türk sinemasının yeni ve farklı mekân arayışlarını göstermektedir.  

 

Filmde mekânlardaki yeniliğine karşı ataerkil baskı değişim göstermemektedir. 

İsa, Bahar, Serap ile oluşturulan kentli karakterlerin modern görünümlere sahip 

oldukları söylenebilse de, filmde karakterler arasında ataerkil bir yapının sürdürüldüğü 

görülmektedir. İsa, Serap’a kendi istediğini yapmamasına bir ceza olarak tecavüz 

etmeye çalışır. Leblebi ile simgeleştirilen ataerkil baskı sonucunda İsa’nın erkek rolünü 

kanıtlayarak Serap’a baskı kurabildiği görülmektedir.  

 

Karakterlerin mekânlar ile kurduğu ilişki, doğadan kopuş ve kentin bir parçası 

olarak yalnızlaşmaları sonucu yaşadıkları mutsuzluğun izlerini taşımaktadır. Filmde 

karakterlerin yalnızlıkları doğanın görünümleri ile aktarılmıştır. Böylece insan, mutsuz 

olduğu kültürün bir parçası olmaktan kurtularak, özlemini çektiği doğanın bir parçasına 

dönüşmektedir. Dizi çekimlerine İsa’nın dönüş uçağının gürültüsü nedeniyle verilen 

aranın ardından Bahar’ın karlar içinde kaybolan görüntüsü, karakter ve mekân 

ilişkisinin doğa üzerinden kurulduğunu göstermektedir. Benzer şekilde yaz sıcağının 

bunaltıcılığında gittikçe netsizleşen Bahar’ın görüntüsü İsa’nın bakışı ile aktarılmıştır. 

Böylece, İsa’nın Bahar hakkındaki düşünceleri, yaz mevsiminin Akdeniz’deki 

bunaltıcılığı ile simgelenmiştir.  

 

İklimler’de sinemasal mekânın yönetmenin sade anlatımına uygun şekilde 

oluşturulduğu görülmektedir. Kurguya çok az başvuran uzun ve sabit çekimler, özenli 

çerçeveleme, doğal ışık kullanımı, gök gürültüsü, yağmur, kar ve bulutlar gibi doğa 

görünümleri ile karakterlerin ruhsal durumları mekânlarla özdeşleştirilmiştir.  

 

Kameranın sadelikli kullanımı İshak Paşa Sarayı’nın çekimi ile öne çıkmaktadır. 

Ön planda yer alan oyuncuların görünümü, kamera açısı değişmeden, oyuncuların 

yerlerini değiştirmesiyle İshak Paşa Sarayı’nın genel bir görünümüne dönüşmüştür. 

Benzer şekilde İsa’nın antik kalıntılar arasında dolaştığı sahnede uzun çekimler ile 

İsa’nın mekân içindeki görünümü vurgulanmıştır. 
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İklimler filmi; mekân tasviri, gerçek mekânlardaki değişimin sinemasal mekâna 

yansıması, ataerkil yapının mekân kullanımına etkisi, karakterlerin mekân ile kurduğu 

ilişki ve sinemasal mekânın oluşumu açısından incelendiğinde, filmin insanın doğa ve 

çevresi ile kopmakta olan bağları, kadın ve erkek iki modern kentli birey üzerinden 

aktarıldığı görülmektedir. Filmde kent mekânlarının değişimi, yalnızlaşan bireylerin 

ortaya çıkmasında etkilidir. Mekândaki değişime rağmen, ataerkil baskı etkisini 

sürdürmektedir. İklimler filmi, karakterlerin mekânlarla kurduğu bağı, doğanın 

görünümleri üzerinden aktarmıştır. Yönetmenin, bireysel anlatımına özgü, sade kamera 

kullanımı ve kurgulama ile aktardığı, doğanın ses unsurları ile mekânların anlamlarını 

tamamladığı görülmektedir.   
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C – Üç Maymun (2008) Filminin Çözümlemesi 

 

Gecenin karanlığında ıssız yolda ilerleyen arabanın, bir yayaya çarparak 

öldürmesi ile birbirinden farklı insanların yaşamları değişmeye başlamaktadır. 

Seçimlerde aday olan işadamı Servet, kaza ile ilgisi olmayan şoförü Eyüp’e para 

karşılığında suçu üstlenmesini teklif eder.  

 

Eyüp’ün daha fazla para kazanabilmek için bu teklifi kabul etmesiyle, 

ailesindeki bireylerin de hayatları değişmeye başlar. Servet’in Eyüp’ün karısı Hacer ile 

ilişki yaşaması, bu ilişkiden oğullarının haberdar olması sorunların büyümesine neden 

olur. Eyüp’ün hapisten çıkması ile gerçeklerle yüzleşmek herkes için zorlu bir hal alır.  

 

Hacer’in Servet’ten ayrılmama çabaları, oğullarının gerçekleri görmezden 

gelmesi, Eyüp’ün olanları kabullenmek istememesi aile içinde sessizliğe ve gerilimlere 

neden olur. Servet’in öldürülmesi ile sorunların üstü örtülmeye çalışılır. Bu kez Eyüp 

kahvehanede işsiz ve evsiz birine kendisi yerine hapse girmesini teklif eder. Böylece 

suç her zaman başkalarının üzerine kalmaktadır.  
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Nuri Bilge Ceylan’ın Üç Maymun (2008)  filminde İstanbul, alışılmış 

görünümlerinin dışında sunulmuştur. Filmde büyük kent mekânları içinde dikkat 

çekmeyen farklı yaşamlar anlatılmaktadır.  

 

Filmin mekân kullanımıyla İstanbul karanlık bir atmosfer içinde tasvir 

edilmiştir. Bu doğrultuda iç mekânlar kadar dış mekânlar da benzer karanlık 

görünümlere sahiptir. İç mekânlarda yetersiz ışık ile karanlık görünümlere bürünen ev, 

ofis gibi alanlar, dış mekânlarda ise, tenha sokaklar, kapalı gökyüzü mekânların 

karamsar tasvirini güçlendirmektedir.  

 

  Kentin merkezden uzak bölgesinde bulunan bir ev ile tasvir edilen mekân, kent 

mekânlarının sınıfsal ve kültürel farklılıklara dayalı ayrımlarının değişmeye başladığını 

göstermektedir. Eyüp ve Hacer’in evi, mimari biçimsizliği ile kent mekânlarında 

oluşmaya başlayan yeni mekânları temsil etmektedir. Evin bulunduğu alan da alışılmış 

mahalle mekânlarına benzememektedir. Çevrede bulunan diğer yapıların da benzer 

görünüme sahip olduğu görülmektedir. Filmde evlerin estetikten yoksunluğu, 

biçimsizliği, kentin yeni mekânsal görünümleridir. Bu evlerin içinde karakterler de 

mekânlar gibi, kente tutunabilmek için çabalamaktadırlar. 

 

Filmde gerçek mekânlardaki bu değişimin insan ilişkilerine yansıdığı 

görülmektedir. Karakterler taşralı-kentli, alt sınıf-üst sınıf gibi belirli tanımlamaların 

dışında, kent içinde son dönemlerde yeni oluşmaya başlayan bir ara kültürün izlerini 

barındırmaktadır.  Buna göre, birbirine sık yapılmış, estetik görünümlerden uzak evler 

arasında komşuluk ilişkileri görülmemektedir. Mahalle mekânlarında yaşanan sosyal 

ilişkilerin ve insanlar arasındaki dayanışmanın yok olmasına rağmen, filmde sunulan 

mekânlar, lüks sitelerden oluşan modern kent görünümlerinden de uzaktır. Ancak, 

alışılmış gecekondu ve varoş semtleri ile de benzeşmemektedir. Mekânlar, bu 

farklılıkların içiçe geçtiği ara görünümlere bürünmüştür.  

 

Mekânların bu değişimi, insanlara yansımaktadır. Birbirlerine karşı güvenin 

kalmadığı bir mekân içinde, geleneksel ailenin de dağılmakta olduğu görülmektedir.  
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Karakterlerin geleceklerindeki belirsizlik, hak etmeden kolay yoldan para ve mevki 

kazanma amaçları, onları suça ve şiddete eğilimli hale getirmektedir. Böylece sosyal 

yapının bireysel çıkarlar nedeniyle bozulmaya başladığı görülmektedir. Ev gibi güvenli 

mekânlar bile iktidar mücadelesinin alanlarına dönüşmektedir. Böylece geçmiş 

dönemlerde Türk sinemasında kente tutunma çabasındaki ailenin bunu başaramadığı ve 

dağılmakta olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Filmde kullanılan mekânlara yüklenen anlamların da değişmekte olduğu 

görülmektedir. İstanbul Boğazı önünde demirlere dayanarak ağlayan Hacer’in 

görüntüsü bu durumun bir örneğidir. İstanbul Boğazı böylelikle, kent içinde insanların 

mutsuzluğunu simgeleyen bir fona dönüşmektedir.  

 

Aile yapısındaki çözülme ile ataerkil yapıdan kaynaklanan hiyerarşi aynı evin 

içinde baba-oğul ve anne arasındaki ilişkiler ile verilmiştir. Ataerkil hiyerarşi, aynı ev 

içinde mekânlar üzerinde bir hâkimiyet mücadelesine dönüşmüştür. Babanın hapse 

girmesiyle siyasetçi/işadamı ekonomik gücü sayesinde bu mücadeleye dâhil olmuştur.  

 

Karakterlerin mekânlarla kurdukları ilişkide de ataerkil yapının izleri 

görülmektedir. Ekonomik güce sahip olan işadamının yerine Eyüp’ün hapse girmeyi 

kabul etmesi, mekâna hâkim olma hakkının ekonomik gücü elinde bulunduran erkekte 

olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Filmde baba figürünün yokluğu ile ev içinde baba konumuna geçen oğulun, 

annesi üzerinde baskı kurmaya çalıştığı görülmektedir. Hacer’in eve Servet’i alarak 

yaşadığı ilişkiye tanıklık eden oğul, bu davranışından dolayı annesine tokat atarak 

ataerkil gücünü kanıtlamak ister. Ancak Servet’in maddi yardımları ile bu durumu 

zamanla görmezden gelerek, ev içindeki hâkimiyeti Servet’e bırakır. Babanın hapisten 

çıkarak ev içindeki konumuna geri dönmesi üzerine Servet aile ile bağlarını koparmaya 

çalışır. Ancak; Hacer’in Servet’i bırakmak istememesi ve babanın ev içindeki iktidarını 

geri alma mücadelesi ile mekânlar üzerinden oluşan suçları ortaya çıkarmaktadır. 

Servet’in öldürülmesi ile son bulan mekân üzerindeki iktidar mücadelesinde Eyüp, bu 
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suçtan ötürü kendisi yerine kahvehanede kalan, işsiz ve evsiz birini hapse girmeye ikna 

ederek, ataerkil hiyerarşi içinde daha güçlü olduğunu ve mekâna hâkimiyetini 

kanıtlamaya çalışmaktadır.  

 

Yönetmenin önceki filmlerde oluşturmaya çalıştığı bireysel sinema dilinin Üç 

Maymun filminde de sürdürüldüğü görülmektedir: Rüzgârda uçuşan perdeler, karanlığa 

doğru kaybolan araba, uzun bir süre ağır çekimle ekranı dolduran vantilatörün arttırdığı 

gerilim bu konudaki bazı örneklerdir. Yönetmen böylece, sinemasal mekânın 

oluşturulmasında olayların ilerleyişinden çok, karakterlerin ruhsal durumlarına 

odaklanmaya çalışmaktadır. Mekânlar içindeki nesneler, karakterlerin düşüncelerini 

yansıtmak için kullanılmıştır. Annesini yatak odasında Servet ile gören gencin ne 

yapacağını bilemediği bir anda esen rüzgâr sonucu mutfakta sallanan bıçak, yönetmenin 

nesnelere yüklenen anlam yükleme çabasını göstermektedir.  

 

Mekânlar, estetik görselliklerinin yanısıra, önceki filmlerde olduğu gibi ses 

unsurları ile de oluşturulmuştur. Yönetmenin önceki filmlerinde olduğu Koza kısa filmi 

dışında-, gibi bu filmde de müzik ön planda değildir. Ancak filmde cep telefonunun 

dijital seslerini içeren ‘arabesk’ şarkı ve ezgiler, mekânlar ile karakterlerin arasındaki 

güvene dayanmayan ilişkiyi güçlendirmiştir. Bu doğrultuda filmde sinemasal 

mekânların kullanımında suç kavramının ortaya konulmasını sağlayan karanlık bir 

atmosferin, kamera görüntüleri kadar ses unsurları ile de oluşturulmaya çalışıldığı 

anlaşılmaktadır. 

 

Üç Maymun filmi; mekân tasviri, gerçek mekânlardaki değişimin sinemasal 

mekâna yansıması, ataerkil yapının mekân kullanımına etkisi, karakterlerin mekân ile 

kurduğu ilişki ve sinemasal mekânın oluşumu açısından incelendiğinde, İstanbul’un 

farklı mekânsal görünümler ile filmde tasvir edildiği görülmektedir. Gerçek 

mekânlardaki değişim filmin mekân kullanımına yön vermiştir. Ataerkil yapı, yeni 

ortaya çıkan mekânlarda da baskısını sürdürmektedir. Filmde karakterlerin mekânlarla 

ilişkileri bireysel çıkarlara dayanmaktadır. Sinemasal mekân kullanımı, İstanbul 

üzerinden oluşturulan bu anlamları vurgulamaktadır.  
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5- Fatih Akın Filmlerinde Sinemasal Mekân Kullanımı 

 

 

Almanya’da göçmen bir Türk ailede doğup büyüyen Fatih Akın, sinemaya 1995 

yılında çektiği kısa filmle başlamıştır. Akın, filmlerinde göçmenlik, kimlik sorunları 

üzerinden, Doğu ve Batı kültürleri arasında kalma, modernlik ve geleneksellik ikilemi 

gibi konuları ele almıştır. Yönetmen Avrupa ve Türk kültürlerinin içiçe geçtiği 

filmlerinde mekânı, kültürel bir kavram olarak kullanmaktadır. Bu filmlerde Türkiye ve 

Almanya’nın yanısıra, çeşitli Avrupa ülkeleri mekân olarak kullanılırken, mekânların 

kültürel özellikleri vurgulanmıştır.  

 

Yönetmen, Alman kimliği ile sinemasal mekânı kullanmada Batı hikâye anlatım 

geleneği ve Batı sinemasına yakınken, Türk kimliği ile de Türkiye kültüründen, Doğu 

anlatı geleneklerinden yararlanmaya çalışmaktadır.  

 

Fatih Akın filmlerinin sorguladığı kavramlardan biri taşradır. Ancak Fatih 

Akın’ın filmlerinde taşra kavramı çok boyutlu bir anlam kazanmaktadır. Bu filmlerde 

göçmenler Batı ve Doğu arasında taşralı konumdadır. Kendilerine ait bir kimlik ve 

mekân arayışındaki yeni kuşak göçmenler, geleneksel kültüre ait mekânlardan özellikle 

ataerkil baskılar nedeniyle dışlanırlarken, sonradan dâhil olmaya çalıştıkları yeni 

mekânlara da uyum sağlayamamaktadır. Böylece karakterler kendilerini –Doğu ya da 

Batı’da, bir mekâna ait hissedememektedir. Göçmenlik, köksüzlük, köklerini arama, 

kültürel çatışmalar, çatışması, iki dünya arasında ya da ikisini birden yaşama istekleri 

filmlerin asıl temalarıdır. Filmlerde karakterler doğuştan sahip oldukları kimliklerini 

benimsememe, sorgulama, reddetme ya da aşırı sahiplenme gibi tepkiler arasında 

kalmaktadır. 

 

 Kısa ve Acısız (1998) filminde olduğu gibi, sadece Türk göçmenlerin değil, daha 

genel olarak Avrupa’ya gelen farklı milletlerden göçmenlerin de Avrupa’daki yaşamları 

ele alınmıştır. Böylece, Fatih Akın filmlerinde Avrupa’da göçmen olma konusu, ırk, 

din, sınıfsal farklılık üzerinden değil,  içiçe girerek yeni görünümler kazanan göçmenler 
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ve Almanlar üzerinden oluşturulmuştur. Filmde karakterler doğuştan sahip oldukları 

özellikleri reddetmezken, içinde büyüdükleri Avrupa’ya özgü kültürü de tam anlamıyla 

sahiplenmemişlerdir.  

 

Filmlerde karakterlerin kültürel aidiyet arayışları sonucu asıl mekânlar otogarlar, 

havaalanları ve otellere dönüşmüştür. Böylece karakterlerin farklı kültürler arasında 

kalarak hiçbirine ait olamamaları vurgulanmaktadır. “İçinde bulunulan yer, kaderin 

dayattığı bir şey gibi algılanmamakta, daha ziyade bir köksüzlük anlamına gelmektedir: 

Banliyölerdeki süpermarketlerin, hamburger dükkânlarının, birbirini çaprazlamasına 

kesen otoyolların karmaşasından oluşan köksüzlük, ya da yer algısının kaybı ile yaşam 

alanları, yerleşiklikle değil, hareketlilikle oluşmaktadır”
543

. Fatih Akın’ın Temmuzda 

(2000), Duvara Karşı (2004), Yaşamın Kıyısında (2007)  filmlerinin karakterlerinde bu 

durumun etkisi görülmektedir.  

 

Fatih Akın filmlerindeki tüm bu arayışlar, filmlerde genellikle, kendi kültürel 

öze dönme ya da farklı kültürler arasında uzlaşma ile sona ermektedir. Böylece 

çoğunlukla benimsenmeyen ya da reddedilen mekânlar, asıl sığınılacak bir yer olarak 

görülmektedir. Ancak; yine de karakterler açısından bu durum tam bir sahiplenme 

değildir. Sahip olunan çokkültürlülüğün fark edilmesi ve benimsenmesi olarak 

açıklanabilmektedir. Çokkültürlü görünümleri ile Doğu/Batı, taşra/kent arasında 

oluşmaya başlayan yeni kimlikler kendi yeni mekânlarını da üretmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
543

 Connerton, Paul, Modernite Nasıl Unutturur?, çev.: Kübra Kelebekoğlu, İstanbul, Sel Yayıncılık, 

2011, s. 94. 
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A – Temmuzda (2000) Filminin Çözümlemesi 

 

  

 Almanya’da öğretmenlik yapan Daniel yalnız geçireceği bir yaz tatiline 

hazırlanmaktadır. Daniel’in Juli ile tanışmasıyla, sıkıcı ve rutin hayatında değişiklikler 

başlar. Juli, Daniel’e aramakta olduğu aşkı çok kısa süre içinde bulacağını söyler. 

Daniel Juli’nin davetiyle gittiği eğlencede Melek isimli bir Türk kadın ile tanışır.  

 

 Daniel Melek’e âşık olduğunu düşünür. Onun İstanbul’a döneceğini öğrenerek 

daha önce hiç gitmediği İstanbul’a gitmeye karar verir. Ancak yola çıktığında Juli ile 

karşılaşır. Juli plansız bir yolculuğa çıkmıştır ve Daniel ile karşılaşınca onunla birlikte 

yolculuk yapmaya karar verir. Daniel ve Juli, Almanya’dan Türkiye’ye doğru birlikte 

başladıkları yolculuklarına beklenmedik olaylar sonucu yalnız olarak devam ederler.  

 

 Daniel, Melek için çıktığı yolda, asıl âşık olduğu kişinin Juli olduğunu anlar. 

Daniel ulaşmak istediği yere; İstanbul’da Boğaz manzarasının en güzel görünümlere 

sahip olduğu Ortaköy semtine ulaştığında, Juli’yi bulur. Böylece İstanbul Boğazı, iki 

sevgilinin mutlu sonla biten aşk hikâyesi için bir fona dönüşmüştür.  
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Fatih Akın’ın filmlerinde, sinemasal mekânı belirleyen asıl unsur olan mekânsal 

aidiyetsizlik ve yolculuklar Temmuzda’nın mekân kullanımlarında görülmektedir. 

Filmde Avrupa’ya göçmen olarak gelen insanların, işgücü olarak görülmediği ve ait 

oldukları kültürel farklılık ile Avrupalı bir kimlik geliştirdikleri anlaşılmaktadır. Buna 

göre, yeni kuşak göçmen yönetmenlerin önceki dönemlere göre Doğu ve Batı arasındaki 

kültürel farklılıkları, keskin zıtlıklarla ve sınıfsal yönleriyle ele almadıkları 

görülmektedir. Bu durum Türk göçmen yönetmenlerin mekân kullanımlarını da 

etkilemektedir. Avrupa’ya yeni gelen Türklerin Batı kültürüne karşı uyum sorunlarını 

anlatan önceki dönem filmlerinin yerini, birbirini tanımaya çalışan, farklılıklarını 

kabullenen yeni bir göçmen sineması almaktadır.  

 

Temmuzda filminin mekân tasvirlerinde, mekânlara ait kültürel unsurların öne 

çıkarılmaya çalışıldığı görülmektedir. Filmin karakterlerinin ‘aşkı bulma’ amacıyla yola 

çıkmaları sonucu geldikleri farklı mekânlar, kendilerine ait özellikleri ile tasvir 

edilmektedir.  

 

Türk kızına ulaşmak amacıyla İstanbul’a doğru yola çıkan Daniel, Juli ile 

karşılaşır. İkisinin yola birlikte devam etmeleri ile İstanbul’a ulaşmak iki Avrupalı 

karakter için öncelikli hedefe dönüşür. Film boyunca, tüm karakterlerin yolculuk yaptığı 

görülürken, yolculuklar boyunca mekânları öne çıkaran unsur, kültürel farklılıktır. 

Böylece Doğu ve Batı arasındaki yolculuk boyunca, mekânların çokkültürlülüğü öne 

çıkarılmıştır. Filmin mekân tasvirinde çokkültürlülüğün bir yansıması da hem 

gerçekliğe dayalı anlatımın hem de soyutlayıcı anlatımın içiçe geçmiş olmasıdır. 

Daniel’in öğretmenlik yaptığı okul, Almanya’da birarada eğlenen gençlerin sahil 

kenarındaki görünümleri, Türkiye sınırındaki karakol, İstanbul/Ortaköy mekânları, 

gerçekliğe yakın bir görünüme sahiptir. Ancak filmde Doğu anlatısının soyut mekân 

özelliklerinden de yararlanılmıştır. Daniel ve Juli’nin uçtukları sahne, karakterlerin 

imkânsız gibi görülen rastlantılar sonucu karşılaşmaları, mekân değişimlerindeki 

tesadüflere dayanması gibi örnekler Doğu anlatılarından filmde yararlanıldığını 

göstermektedir.   
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Filmde mekânlardaki değişimden çok, mekânlara bakıştaki değişimden söz 

edilebilmektedir. Buna göre; Batılı karakterlerin Doğu’ya ve Türkiye’ye bakışları ile 

Türkiye’den karakterlerin Almanya ve Batı’ya bakışları, önceki dönem filmlere göre 

değişme göstermektedir. Daniel ve Juli için Türkiye, Batı’nın alışılmış bakışı olan ‘geri 

kalmış Doğu’ olarak anlamlandırılmamaktadır. Filmin Alman karakterleri Türkiye’yi 

farklı kültüre sahip, gizemli bir yer olarak görmektedir. Filmde İstanbul’un ulaşılmak 

istenen mekân olarak algılanmasında bu durum etkilidir. Melek’in Daniel’e İstanbul 

Boğazı’nda ‘yakamoz’ oluşumunu anlattığı sahne ile görüldüğü gibi; İstanbul, Batı’lı 

bir bakış tarafından farklı ve ilgi çekici bir mekândır.  

 

Doğulu bakışın gözünden de Batı’nın algılanışı önceki dönem Türk filmlerine 

göre farklıdır. Türk karakterlerin Doğu/Batı farklılığını, geri kalmışlık/modernlik 

bağlamında düşünmedikleri görülmektedir. Çalışmak için Türkiye’den gelen ilk kuşağın 

anlatıldığı filmlerde sunulan Almanya imgesine bu filmde yer verilmemektedir.  

 

Filmde ataerkil baskının mekân kullanımında etkili olmadığı görülmektedir. 

Karakterler, toplumsal rolleri ile değil, bireysel tercihleri ve kendilerine ait kimlikleri ile 

var olmaktadır. Bu durum karakterlerin çokkültürlü kimliklerini de güçlendirmektedir. 

Kimliklerini tanımlayabilecekleri bir mekân arayışındaki Alman ve Türk karakterlerin 

bu arayışlarının bir baskı sonucu değil, kendi tercihleri ile şekillendiği görülmektedir. 

Filmin kadın karakterleri Juli ve Melek ile görüldüğü gibi; filmde kadınlar güçlü ve 

bağımsız özellikleri ile aktarılmıştır. Böylece; ataerkil sistem içinde alışılmış tekdüze 

kadın ve erkek rollerinin ötesinde, farklı karakterler ile çokkültürlülük içinde oluşan 

bireysel farklılıklar, cinsiyetçi rollerin dar kalıplarına sıkıştırılmamıştır.  

 

Temmuzda filminin karakterleri ile mekânlar arasında kurulan ilişkinin de, bu 

bireysel tercihler ile şekillendiği görülmektedir. Daniel ve Juli için Almanya, 

sıradanlaşmaya başlayan yaşamlarından kurtulmak istedikleri bir yerdir. Filmde 

İstanbul’a ulaşabilme hedefi, karakterlerle mekânların kurdukları bağ açısından filmin 

diğer mekânlarına göre İstanbul’u farklılaştırmaktadır. Karakterlerin, zorlu 



 

 

269 

yolculuğunun İstanbul’daki ‘mutlu son’ ile bitmesi soncu İstanbul masalsı bir görünüme 

kavuşmuştur.   

 

Filmin sinemasal mekân oluşumu, karakterlerin bireyselliklerini, çokkültürlü 

görünümleri ve mekânların kültürel özelliklerini güçlendirme amacı taşımaktadır. 

Kamera hareketleri ve kurgu, filmde gelişen olayların ritmine göre hızlanıp 

yavaşlamaktadr. Böylece mekânların anlamları vurgulanmıştır. Daniel ve Juli’nin 

Almanya’daki yaşamları onlar için sıradan ve rutindir. Bu durum, yavaş bir ritim ve 

kamera hareketleri ile aktarılmıştır. Ancak; birlikte yolculuğa başlamalarıyla, yeni 

mekânlar olarak Budapeşte, Tuna Nehri ve orta Avrupa’da taşrası önem kazanır. Daniel 

ve Juli’nin aradıkları macerayı buldukları anlarda, gece kulübü, kovalamaca gibi 

sahnelerde ritmin hızlandığı görülmektedir. Ayrıca, Daniel ve Juli’nin İstanbul’a 

gelmesiyle, İstanbul’un farklı mekânsal yönleri ile seyirciye tanıtıldığı görülmektedir. 

İstanbul Boğazı’nın gökyüzünden çekimleri, Ortaköy’de karşılaşan Daniel ve Juli’nin 

etrafında dönen kamera hareketleri, mekânsal anlatımdaki bu tercihlere bazı örneklerdir.  

 

Filmin müzik kullanımının mekânlarla uyumlu olarak çokkültürlülük anlamına 

uygun şekilde çeşitlendiği görülmektedir. Doğu ve Batı müziklerinin içiçe geçtiği farklı 

müzikler ile mekânlar ile oluşturulan anlama vurgu yapılmıştır.  

 

Temmuzda filmi; mekân tasviri, gerçek mekânlardaki değişimin sinemasal 

mekâna yansıması, ataerkil yapının mekân kullanımına etkisi, karakterlerin mekân ile 

kurdukları ilişki ve sinemasal mekânın oluşumu açısından incelendiğinde, 

çokkültürlülüğün mekân tasvirlerine yansıdığı görülmektedir. Filmde Doğu ve Batı 

mekânlarına bakışın farklılaşmasıyla, mekânların kültürel yönleri öne çıkarılmıştır. 

Ataerkil yapının etkisinin görülmediği filmde, karakterlerin mekânlar ile kurdukları 

bağın, yeni bir kültür tanımak gibi bireysel amaçlarla ortaya çıktığı görülmektedir. 

Sinemasal mekânın oluşumunda, farklı kamera kullanım ve kurgu özellikleri ile 

yönetmenin bireysel bir anlatım oluşturmuştur. 
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B – Duvara Karşı (2004) Filminin Çözümlemesi 

  

 
 

Orta yaşlarındaki Cahit, Almanya’da doğup büyümüş bir Türk göçmendir. 

İntihara meyilli, uyuşturucu bağımlısı, hayattan beklentisi olmayan biridir. Türk kültürü 

ve Türkçe ile bağlarını koparmıştır. Arabasıyla duvara kasıtlı çarparak yaralanır ve 

tedaviye alınır. 

 

Sibel, Almanya’da geleneksel Türk ailesinin ataerkil yapısı içinde bunalan ve 

kendisine sunulan geleceği kabul etmemek için bir Türk ile ‘göstermelik’ bir evlilik 

yapmak isteyen genç bir kızdır. Sibel istediği hayata kavuşamadığı için intihar eder. 

Ancak başarısız intihar girişimi sonucu yattığı klinikte Cahit ile tanışır.  

 

Sibel evlenme planını Cahit’e aktarır. Cahit bu teklifi kabul eder. Geleneksel bir 

Türk ailesi kurmaları ümidiyle Sibel’in ailesi bu evliliği kabullenir. Ancak, Sibel 

özlemini çektiği özgürlüğe, Cahit’le evliliği sonrasında kavuşacağını düşünürken, çiftin 

zamanla birbirlerine âşık olmasıyla bağımsız yaşamları değişmeye başlar. Sibel 

ailesinin baskısından kaçarak Türkiye’ye gelir. Cahit ise cinayet işler, hapse girer ve 

sonrasında Sibel’i bulmak için Türkiye’ye gelir. 

 

Cahit ve Sibel Türkiye’de ise Almanya’da reddettikleri kimliklerine kendi 

istekleri ile ulaşmaya çalışmaktadır. Sibel bir aile kurarak, çocuğu ve eşi ile yaşamı 

tercih eder. Cahit ise Mersin’e, kendine ait kültürel kökleri aramaya gider.  
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Duvara Karşı (2004) filmi; Türkiye ve Almanya üzerinden Doğu ve Batı 

arasındaki kültürel farklılıklara odaklanmaktadır. Filmde, Doğu ve Batı arasında kalmış 

iki Türk göçmen karakterin birbirlerine olan aşkları ile Almanya’daki yeni kuşak Türk 

göçmenlerin kimlik/aidiyet bulma çabaları görülmektedir. 

 

Filmin mekân tasvirleri Doğu-Batı, Türkiye-Avrupa arasındaki modernlik/geri 

kalmışlık, kentlilik/taşralılık karşıtlıkları üzerinden kurulmuştur. Ancak filmde önceki 

dönemlere göre bu karşıtlıkların ele alınışı farklılık içermektedir. Önceki dönemlere 

göre mekânlar belirli karşıtlıklar üzerinden değil, Almanya’da yeni kuşak göçmenler ile 

oluşmaya başlayan çokkültürlülüğün vurgulanması amacıyla tasvir edilmiştir. Bu 

doğrultuda, geleneksel Türk ailesinin varlığını sürdürürken, yeni kuşak Türk 

göçmenlerin aile yapıları ile bağlarının zayıflamakta olduğu görülmektedir. Sibel’in 

ailesi evi ile Cahit’in yalnız yaşadığı ev ile bu durum gösterilmektedir. 

 

Gerçek mekânlardaki değişim filmin mekân kullanımında görülmektedir. 

Geçmiş dönemlerde, daha iyi bir yaşam için gidilmek istenen Almanya, bu filmde 

Türkler açısından farklılaşmıştır. Filmde Almanya; Türkiye’de yaşayanlar için 

ulaşılmak istenen bir hayal olmaktan çıkmıştır. Almanya’da yetişen yeni kuşaklar ise 

kendi kimliklerini ve kültürel köklerini arama çabasındadırlar. Filmde, Sibel ve Cahit’in 

kendi istekleri ile Türkiye’ye gelerek yeni bir hayata başlamaları bu durumu 

göstermektedir. 

 

Gerçek mekânlara yüklenen anlamdaki bir değişiklik de, Doğu ve Batı 

kavramlarının coğrafi olarak yer değiştirmiş olmasıdır. Sibel’in Almanya’daki hayatı 

geleneksel ataerkil baskı altındayken, İstanbul’da yaşayan akrabası Selma ‘modern’ bir 

yaşama sahiptir. Almanya’da hâkim olan geleneksel ailenin ataerkil baskısı, Türkiye’de, 

Selma ile vurgulanan kentli yaşamda yer almamaktadır. Sibel modern ve özgür bir 

yaşam için Selma’nın da tavsiyesi ile İstanbul’a gelir. İstanbul’da Sibel ile gösterilen 

mekânlar, lüks bir oteldir. Selma’nın evi de İstanbul içinde kentli ve modern bir 

görünüme sahiptir. Selma’nın İstanbul’daki bireysel yaşamına karşı, Sibel’in 

Almanya’daki ailesinin evi geleneksel Türk ailesine ait özellikler barındırmaktadır.   
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 Ataerkil baskının film mekânları üzerinde belirleyici olduğu görülmektedir. 

Sibel, ailesi ile birlikte görüldüğü ev içlerinde olduğu kadar, dış mekânlarda ağabeyinin 

gözetimi altındadır. Sibel’in evden çıkmak istemesinin sebebi ataerkil baskıdan 

kaçmaktır. Ancak bu durumun zamanla ailesi tarafından anlaşılması ile Sibel ailesi 

tarafından dışlanır. Sibel ailesinin evine girmek istediğinde babasından habersiz, annesi 

tarafından gizlice eve alınarak bunu başarabilmektedir. Bu durum, Almanya’da ataerkil 

kurallara uymayan kadının mekânsızlaştırılmasını göstermektedir. Ayrıca, otobüs 

şoförünün, Sibel ve Cahit’i otobüsten atması örneğinde olduğu gibi, diğer Türkler 

tarafından da dış mekânlarda ataerkil baskı sürdürülmektedir. Filmde ataerkil baskı 

erkekler için de geçerlidir. Cahit, Sibel ile gittiği aile ziyaretinde evdeki diğer erkekler 

tarafından baskı altına alınır. Sibel’in ataerkil baskıdan kaçarak geldiği Türkiye’de 

erkekler tarafından dövülmesi, ataerkil baskının Türkiye’de de devam ettiğini 

göstermektedir.  

 

Filmde karakterlerin mekânlar ile kurduğu ilişkide çokkültürlülük ve kimlik 

arayışları öne çıkmaktadır. Mekânlar; birbirlerinden farklı kültürel özelliklerle 

karakterlerin arada kalmışlıklarını vurgulamaktadır. Böylece aradakalmışlık, 

mekânsızlığa dönüşerek, karakterlerin mekân arayışı sürekli yolculuk yapmalarına 

neden olmaktadır. Filmin iç ve dış tüm mekânsal oluşumu; gece kulüpleri, Türk aile evi, 

Türk düğünü, Almanya ve İstanbul mekânları; vurgulanan kültürel özellikleri ile 

karakterlerin kendilerini hem ait hissettikleri hem de ait hissetmedikleri ikilemleri 

üretmektedir. Böylece mekânsal çeşitlilik içindeki mekânsızlık ve kimlik arayışları 

vurgulanmaktadır. Karakterler ataerkil toplum baskısı ile reddettikleri kimliklere 

sonradan bireysel tercihleri ile yönelmektedir. Cahit ile Sibel’in Türk kültürünü yansıtan 

yemek sofrası bu durumu göstermektedir. Benzer şekilde, Türkiye’ye döndüklerinde 

Sibel’in ‘anne’ ve ‘ev kadını’ kimliğini benimsemesi, Cahit’in Mersin’e gitmesi, yeni 

kuşak Avrupalı Türklerin çokkültürlülük içindeki mekânsal arayışlarının sonuçlarıdır. 

 

 

Sinemasal mekânın oluşumunda Fatih Akın sinemasına özgü bazı kullanımların 

bu filmde öne çıktığı görülmektedir. Kamera kullanımının hikâyenin ilerleyişi ve ritmi 

ile uyumlu olduğu görülmektedir. Kurgu kullanımında zaman ve mekân geçişlerinin 
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devinim kazanması önceliklidir. Sibel ve Cahit’in İstanbul’da otelde geçirdikleri zaman, 

farklı çekimlerin süreksiz şekilde kurgulanması ile aktarılmıştır. İstanbul ve Almanya 

arasında, Cahit ve Sibel’i takip eden paralel anlatımda, mekân değişimlerinin hızlı 

kurgulamalar ile gerçekleştiği görülmektedir.  

 

Filmde sinemasal mekânı oluşumunda geleneksel sanatlardan da 

yararlanılmıştır.  Film anlatısının dramatik kırılma anlarına yerleştirilen müzikli aralar 

ile Karagöz ile sinema birleştirilmeye çalışılmıştır. İstanbul Boğaz’ının temsili bir 

görünümü önünde, giyimleri, müzik aletleri ile bir Klasik Türk Müziği orkestrası ve 

solistinin geleneksel şarkı/türküleri, filmin dramatik yapısının önemli anları arasına 

eklenmiştir. Bu sahnede iletilmek istenen kültürel anlamları vurgulayan;  yerlere serili 

renkli halılar mekânsal oluşumu tamamlamaktadır. Karagöz oyununun sabit mekânına 

benzer bir temsili İstanbul görünümü ile geleneksellik vurgusu güçlendirilir. Bu temsili 

mekân, mekânı tamamlayan, oyuncular, kıyafetler, aksesuarlar, tavırlar ve arka plandaki 

Boğaz’ın günlük hareketliliği ile birlikte değişmeden sunulmuştur. Karagöz’ün bir diğer 

karakteristiği olan, müzikli aralar ile anlatının durdurulması, filme yansımıştır. Filmin 

bazı anlarında, İstanbul görünümü önündeki müzisyenlerin araya girerek şarkı 

söylemeleri, Karagöz-sinema etkileşimini göstermektedir. Sinemasal mekânın 

oluşumunda orkestranın seslendirdiği Türk müziği dışındaki müzik kullanımlarının da 

çokkültürlü anlama katkı yaptığı görülmektedir. Birbirinden farklı Doğu ve Batı 

kültürlerine ve çok farklı dönemlere ait müzikler, sinemasal mekânlar ile oluşturulan 

anlamları tamamlamaktadır.   

 

Duvara Karşı filmi; mekân tasviri, gerçek mekânlardaki değişimin sinemasal 

mekâna yansıması, ataerkil yapının mekân kullanımına etkisi, karakterlerin mekân ile 

kurduğu ilişki ve sinemasal mekânın oluşumu açısından incelendiğinde, Doğu-Batı 

kültürleri arasında kalan Türk göçmenlerin, yeni kuşaklarla birlikte çokkültürlü bir 

görünüm kazandığı anlaşılmaktadır. Duvara Karşı filminde, Doğu ve Batı mekânlarına 

bakışın farklılaşmıştır. Ataerkil yapı etkisinin Almanya ve Türkiye’de sürdüğü 

görülmektedir. Filmin mekânsal oluşumu, Fatih Akın’ın sinemasal anlatımındaki 

kamera ve kurgu kullanımının karakteristiklerini taşımaktadır.  
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  C – Yaşamın Kıyısında (2007) Filminin Çözümlemesi 

 

Almanya’da hayat kadını bir Türk kadın olan Yeter, emekliliğindeki yalnızlıktan 

kurtulmak isteyen Ali ile birlikte yaşamaya başlar. Ali’nin profesör oğlu Nejat, 

babasının bu kararını anlayışla karşılar. Ancak babası, kabullenemediği ihtiyarlığı ve 

içki alışkanlığının etkisiyle oğluna ve Yeter’e karşı kötü davranmaktadır. Ali Yeter’i 

istemeden öldürür ve hapise girer.  

 

Yeter’in kaybettiği kızını aradığını öğrenen Nejat, Ayten’i bulabilmek için 

İstanbul’a gelir ve İstanbul’da bir kitapçı dükkânını satın alarak burada yaşamaya karar 

verir. Yeter’in kızı Ayten, yasadışı örgütlerle olan bağları nedeniyle Türkiye’de polis 

tarafından aranmaktadır. Bu nedenle çareyi örgüt yardımı ile Almanya’ya kaçmakta 

bulmuştur. Ancak Almanya’da örgüt ile bağlarını koparınca gidecek bir yer bulamaz. 

Kalacak bir yer ve yemek ihtiyacını karşılamak için tesadüfen tanıştığı Lotte ile 

arkadaşlık kurar. Lotte ve Ayten’in yakınlaşmasından rahatsız olan Lotte’nin annesi 

Susanne kızını uyarmak ister. Lotte, annesinin uyarılarını dinlemez. Lotte, Almanya’da 

polisin yakaladığı ve Türkiye’ye iade edilen Ayten’in peşinden Türkiye’ye gider. Ayten 

kendisini hapiste ziyaret eden Lotte’den, sakladığı silahı gidip almasını ister. Lotte’nin 

bu yardımı onun ölümüne neden olur. Türkiye’de, rastlantı sonucu Nejat’ın evinde 

kalan Lotte’nin ölümü annesini çok üzmüştür. Susanne Türkiye’ye gelerek kızının 

Türkiye’de yarım kalan işini tamamlayabilmek ve onun gibi yaşayabilmek ister. Bu 

amaçla Nejat’ın evinde kalır ve Ayten’e yardımcı olmaya çalışır.  

 

Nejat ise, babasının hapisten çıkınca yerleştiği Karadeniz’deki memleketine 

giderek, babası ile arasındaki dargınlığı gidermeye karar verir. Filmde ölümlerine de 

neden olsa, karakterlerin arayışları ve yolculuklarının bitmediği anlaşılmaktadır. 
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Türkiye ile Almanya arasında altı karakterin kesişen/kesişemeyen öykülerinin 

içiçe geçmesi ile oluşan Yaşamın Kıyısında (2007) filmi, Doğu ve Batı arasında kimlik 

arayışındaki insanların yolculuklarını anlatmaktadır.  

 

Filmin mekân tasvirleri, karakterlerin mekân arayışları üzerinden 

oluşturulmuştur. Lotte’nin Türk arkadaşı Ayten için İstanbul’a yolculuğu, Susanne’in 

kendini ölen kızının yerine koyarak İstanbul’a gelmesi, Ali’nin, Almanya’dan 

memleketi Karadeniz’e, Trabzon-Sürmene’ye dönüşü, Nejat’ın Almanya’dan gelerek 

İstanbul’a yerleşmesi ve sonrasında Karadeniz’e yolculuğu, karakterlerin mekânlar 

aracılığıyla kültürel kimlik ve aidiyet arayışlarını göstermektedir. 

 

Filmde ait olmak istedikleri mekânları arayan farklı kültürlerde yetişmiş 

karakterler, Doğu/Batı medeniyetleri gibi kalıplaşmış farklılıkların dışında içiçe geçmiş 

yeni kültürler oluşturmaktadır. Böylece aidiyet kavramı çok boyutlu, çokkültürlü yeni 

tanımlamalar kazanmaktadır. Mekânlar ve kültürler karmaşasından ortaya çıkan melez 

kültürler, Almanya’ya yıllar önce giden Türk işçilerinin karşılaştığı Batı kültürü ile 

ortaya çıkan karşıtlıklardan farklıdır. Filmde, doğuştan gelen etnik kültürel kimlikler ve 

içinde bulunulan çevreden kaynaklanan sınıfsal yapıların yerini bireysel kimlikler 

almıştır.  

 

Bu durum, filmde gerçek mekânların önceki dönemlere göre değişmekte 

olduğunu göstermektedir. Mekânların Doğu/Batı kültürlerini temsil etmeleri 

bakımından kalıplaşmış anlamlarını sürdürdükleri, ancak mekânlar içinde yaşayanların, 

geçmişteki gibi sosyal bağlarının kalmadığı görülmektedir. Karakterler ait oldukları 

sosyal yapılar ile değil, bireysellikleri ile var olmaktadır.  

 

Filmde karakterlerin kendi kararlarını veren bireyler olarak görülmelerine 

rağmen, özellikle kadınlar üzerinde ataerkil baskının sürdüğü görülmektedir. Yeter’in, 

Almanya’da hayat kadını olarak çalışmak zorunda kalması ataerkil yapı içindeki 

mağduriyetini göstermektedir. İki Türk erkeğin, hayat kadını olması nedeniyle Yeter’i 

tehdit etmeleri, Almanya’da Türk kadın üzerindeki erkek egemen baskı ve kontrolü 
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ortaya çıkarmaktadır. Ali’nin, yalnızlığını gidermesi için para teklif ederek evine 

çağırdığı Yeter üzerinde baskı kurmaya çalışması ve istemeden de olsa onu öldürmesi, 

kadın ve erkek ilişkilerine ataerkil kuralların yön verdiğinin bir işaretidir. Ayten, 

Almanya’da kendisine yardım eden örgüt üyeleri arasında da ataerkil kuralların geçerli 

olduğunu anlayarak orayı ter eder. Böylece gidecek yerinin kalmamış olması 

Almanya’da Türk kadının ataerkil baskı ile mekânsızlaştırıldığını göstermektedir.  

 

Karakterlerin mekânlarla kurduğu ilişki onların bireyselliklerini öne 

çıkarmaktadır.  Her karakter, -filmde Türk oğlun babasına, Alman genç kızın annesine 

söylediği gibi, kendi bireyselliği ile tercih hakkına sahiptir. Bireyler kendi tercihleri ile 

kendi zaman ve mekânları içerisinde yaşamaktadır. Böylece filmde, Ali’nin yalnızlığını 

memleketi Sürmene’ye giderek gidermek istemesi, Ayten’in kaybettiği annesini, 

Susanne ve Yeter’in kızlarını arayışları, Lotte’nin Ayten’i geri kazanabilmek için 

İstanbul’da ölümü göze alması, Nejat’ın sahip olduğu imkânları terk edip yeni bir 

hayata başlaması karakterlerin toplumsal rolleri gereği değil, bireysel talepleri gereği 

kararlarını verdiklerini göstermektedir.  

 

Sinemasal mekânın oluşumu için yönetmen olayları takip eden hareketli bir 

kamera kullanmıştır. Karakterlerin karşılaşmaları kameranın takibi ile görselleştirilir. 

Film kurgusunun da hikâyenin ilerleyişini sağlamak amacıyla mekânlara dinamizm 

kazandırmayı amaçladığı görülmektedir. Örneğin; Ayten’in katıldığı eylemlerin, film 

görüntülerinin arşiv görüntüleri ile kurgulanması ile gerçeklik algısı güçlendirilmiştir.  

 

Sinemasal mekân oluşumunda yönetmenin geleneksel anlatı yöntemlerinden de 

yararlandığı görülmektedir. Yeşilçam sinemasının da geleneksel anlatılardan 

yararlandığı bir özellik olan; anlatının ‘rastlantılara dayanması’, Yaşamın Kıyısında 

filminde kullanılmaktadır. Ancak, Yaşamın Kıyısında filminde, ‘kader’den kaynaklanan 

rastlantılar, Yeşilçam sinemasında alışıldığı gibi film hikâyesinin ilerlemesini 

sağlamamaktadır. Çünkü Yeşilçam filmlerinden farklı olarak karakterler kolektif bir 

yaşamdan kopukturlar. Filmde her karakter, kendi sorumluluğunun ve tercihlerinin bir 

sonucu olarak mekân arayışı içindedir. Ancak bir olumsuz rastlantı olarak; karakterler 
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yanlış zamanlarda aynı yerdedir. Ya da aynı zamanda aynı yerde olmalarına rağmen, 

birbirlerinin farkında değildir. Yeter ve Lotte’nin kazara ölmeleri, Ayten ve Nejat’ın 

yollarının bir türlü kesişmemesi, Susanne ile Ali’nin havaalanında yan yana aynı anda 

pasaport kontrolünde rastlamaları birbirini tanımayan insanlar için bir anlam ifade 

etmemektedir. Yeter ile kızı aynı yolda farklı taşıtlarla karşılıklı geçip giderler. Ayten, 

bilmeden Nejat’ın dersine girmiştir. İstanbul’daki kitapçı dükkânında karakterlerin 

yolları zaman farklılığı nedeniyle kesişmemektedir. Yönetmen özellikle tercih ettiği 

çekimler ile karakterlerin bu rastlantısını seyirciye gösterirken, sahne içinde karakterler 

birbirlerini fark edemezler. 

 

Mekânların çokkültürlülüğü Fatih Akın’ın diğer filmlerinde de olduğu gibi, 

müzik kullanımı ile desteklenmiştir. Karadeniz’e giden Nejat’ın yolculuğunda duyulan 

Karadeniz müziği ayrıca benzin istasyonunda Nejat ve çalışanlar arasındaki diyalog ile 

vurgulanmıştır.  

 

Yaşamın Kıyısında filmi; mekân tasviri, gerçek mekânlardaki değişimin 

sinemasal mekâna yansıması, ataerkil yapının mekân kullanımına etkisi, karakterlerin 

mekân ile kurduğu ilişki ve sinemasal mekânın oluşumu açısından incelendiğinde, 

filmin mekân tasvirlerinde bireylerin kimlik ve aidiyet arayışlarının etkili olduğu 

görülmektedir. Ataerkil baskının mekânları etkilediği görülmektedir. Karakterlerin 

bireysel tercihleri mekânlar ile kurduğu ilişkiyi belirlemektedir. Yönetmenin sinemasal 

mekân oluşumunda, geleneksel sanatların rastlantılara dayalı anlatısından yararlandığı 

ancak bu özelliği farklı şekilde kullandığı görülmektedir. Ayrıca kamera, kurgu ve ses 

unsurlarının kullanımında, Fatih Akın’ın kendine özgü çokkültürlü mekân oluşturma 

tercihlerini bu filmde sürdürdüğü görülmektedir. 
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SONUÇ 

 

 

 

Sinemasal anlamın oluşumunda mekân kullanımının etkisini araştıran bu tez 

çalışmasında, sinemada mekân kullanımına yön veren etkenler belirlenerek, 2000 

sonrası Türk sinemasında mekân kullanımının, önceki yıllara göre farklılık taşıyıp 

taşımadığı, bu döneme ait belirli karakteristiklerin oluşup oluşmadığı belirlenmeye 

çalışılmıştır.  

 

Bir toplumun sahip olduğu kültürel özellikler ve sanat alışkanlıkları, o toplumun 

mekânla ilişkisini yansıtmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, son dönem Türk 

sinemasında bu özelliklerin belirleyici olup olmadığını ortaya çıkarmaktır.  

 

Çalışmanın birinci bölümünde mekân kavramı, farklı yönleri ile tanımlanmıştır. 

Buna göre mekân; insanın sonsuz evren içinde, dış dünyanın belirsizliğine karşı güvenli 

bir yaşam alanı kurma ihtiyacı ile oluşmuştur. Böylece toplumun birarada yaşamasını 

sağlayan mekân, toplumsal yaşam deneyimlerinin birikimi olan kültür ve sanatın 

oluşmasında etkilidir. 

 

Sanat, anlamını oluşturmak için fiziksel bir sınırlılığa ihtiyaç duymaktadır. Bu 

sınırlılık, sanatsal mekân olarak tanımlanmaktadır. Çalışmada, sanatsal ve sinemasal 

mekânı oluşturan unsurlar üzerinde durulmuştur. Buna göre; görsel ve işitsel niteliklere 

sahip modern bir sanat olarak sinema, kendinden önceki sanatların mekân oluşturma 

unsurlarından yararlanmaktadır. Ayrıca sinema, mekânsal oluşumunda farklı sanatlara 

özgü nitelikleri birleştirme imkânına da sahiptir. Bu sayede sinemasal mekân, kamera 

hareketleri, gerçek dünyanın aralıksız kaydedilmesi, kurgu ve ses gibi özellikler ile iki 

boyutluluğu aşarak devinim kazanmaktadır. Böylece, sinemanın gerçeklik ile bağı 

güçlenmektedir. Sinemasal anlam ise mekân oluşumunun bu özellikleri sonucu, çok 

katmanlı bir yapıya sahip olmaktadır. 
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Çalışmanın ikinci bölümünde, bir ülke sinemasının o ülkenin geçmiş sanatsal 

birikimlerinden yararlandığı/etkilendiği düşüncesinden hareket edilerek, 2000 sonrası 

Türk sinemasında mekân kullanımının karakteristiklerini ortaya koymak için, 

geleneksel Türk sanatlarının mekân kullanma yöntemlerine değinilmiştir.  

 

Çalışmada, Türk sanatlarının mekân kullanım özellikleri, ilk dönemlerden 

itibaren, sinema öncesi döneme kadar incelenmiştir. Ortaya konan bulgulara göre; 

Türklerin Orta Asya’da uzun yıllar göçebe bir toplum olarak, Hint, Çin, İran, 

Mezopotamya gibi yerleşik, büyük medeniyetlerin ve farklı dini inançların arasında 

oluşu, farklı kültürlerle etkileşimde bulunmalarını kolaylaştırmıştır. Ayrıca ticari 

İpekyolu üzerinde olmaları da Türk sanatına sentezlere dayalı bir yapı kazandırmıştır. 

İpekyolu ile Doğu-Batı arasında taşınan nesneler, sanat eserleri ve misyonerlik 

faaliyetleri sanatsal mekân kullanımında tek bir anlayış yerine çeşitlilik görülmesinde 

etkilidir. Böylece farklı dinler, kültürlerin ve anlayışları iç içe geçerek Türk sanatlarının 

mekânsal oluşumunda sentezlere dayanan üsluplar geliştirilmiştir. Örneğin,  ‘Gök Tanrı 

İnancı', 'Şamanizm', 'Maniheizm', Budizm, 'Taoizm' ve 'Nesturi Hıristiyanlığı’ gibi 

farklı inanışlara ait özellikler, içiçe geçerek sanatsal mekân kullanımını 

çeşitlendirmiştir.  

 

Türk sanatlarında, İslam öncesi anlayışlar, İslam sonrasında bu dinin tasavvuf 

gibi farklı yorumları ile zenginleşerek yeni sentezleri ortaya çıkarmıştır. İslam sonrası 

Türk sanatı, Doğu-Batı ilişkilerinin merkezi haline gelmiştir. Zamanla Akdeniz, Bizans-

Roma, Avrupa, İran ve Mısır gibi büyük medeniyetlerle yakınlaşmaları ile Türk 

sanatları, bu medeniyetlerin sanat anlayışlarından etkilenmiştir. Çalışmada, bu 

etkileşimler ile geleneksel sanatların Doğu ve Batı üsluplarının özelliklerini birarada 

taşıdığı ve birbirine karşıt sentezler üzerinden, sürekli arayışlarla sanatsal mekân 

oluşumunu gerçekleştirdiği ortaya konulmuştur.  

 

Çalışmanın bu bölümünde, 2000’li yıllar öncesinde Türk sinemasının mekân 

kullanım özellikleri belirlenerek, geleneksel sanatlardan aktarılan alışkanlıkların, 

sinemasal mekânın oluşumuna etkisi araştırılmıştır.  
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Türk sinemasının mekân tercihlerinde, ilk dönemlerden itibaren uzun yıllar 

tiyatro etkisinde kaldığı görülmektedir. Bu nedenle sinemasal mekânlar tiyatro sahnesi 

görünümüne bürünmüştür. Bu ilk dönemlerde, filmlerin mekânları Karagöz oyununun 

mekânlarını andırır şekilde belirli kalıp görünümlere ve yapay dekorlara dayanmaktadır. 

Çalışmada ilk dönem Türk sineması için ortaya konan veriler sonucunda, 1950 yılına 

kadar –bazı olumlu örneklere rağmen- mekân kullanımının, sinemasal anlamı çok 

katmanlı bir yapıya ulaştırmaktan uzak olduğu görülmektedir.  

 

Sinema dilini kullanmaya çalışan yeni yönetmenlerin çıkmasıyla, Türk 

sinemasında yeni mekân arayışları dikkat çekmeye başlamıştır. Ancak, bireysel anlatım 

kurma çabasındaki yönetmenlerin olumlu etkisine rağmen, Türk sinemasının ekonomik 

yapılanması, zamanla filmlerde tekdüze mekân kullanımları ortaya çıkarmıştır. Ticari 

yapının bir sonucu olarak; geleneksel sanatlar, geçmiş sanat yapma alışkanlıklarının 

sinemaya eklemlenmesi Türk sinemasını etkilemiştir. Böylece çalışmada, geleneksel 

alışkanlıkların Türk sineması etkileyen nitelikleri ortaya konmuştur. Bu niteliklere göre 

filmlerde mekânlar, izleyici tarafından önceden bilinen anlamlara, kodlara, görünümlere 

sahiptir. Anlatı ve mekân kullanımı, kalıpların sınırsız sayıda tekrar edilmesine 

dayanmaktadır. Farklı filmlerde aynı mekânlar, aynı anlamları oluşturmaktadır. Ayrıca, 

sinemasal mekân unsurlarının kullanımı, sinematografinin görsel anlatım gücünden 

yararlanmak yerine, yüzeysel bir anlatıma indirgenmiştir.  

 

Çalışmada, Türk sinemasında uzun yıllar hâkim olan mekân kullanımları 

örneklerle açıklanmıştır. Buna göre sinemasal mekânlar, genellikle İstanbul’un belirli 

alanlarından oluşan kent ile Anadolu ‘taşra’sının kalıplaşan görünümlerinden ibaret 

olarak kalmıştır. Sinemasal anlamın ise, mekân kullanımları ile oluşturulan karşıtlıklara 

dayandığı görülmektedir. Bu karşıtlıklar zengin/fakir, geleneksel/modern gibi belirli 

tanımlamalar ile ortaya çıkmaktadır. 

 

Çalışma, Türk sinemasının farklı dönemler boyunca mekân kullanımındaki ortak 

özellikleri bu şekilde ortaya koyarken, bireysel çabaları ile film üreten yönetmenlerin, 

sinemasal mekân kullanımına getirdiği yenilik ve arayışlara da değinmiştir. Elde edilen 
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bulgular sonucunda her dönem, çeşitli yönetmenlerin sinemasal mekân kullanımı 

bakımından farklı filmlerinin olduğu görülse de, özellikle 1990’lı yılların sonlarında, 

Türk sinemasında, bu farklılık belirgin olarak artmıştır.  

 

Çalışmanın üçüncü bölümünde, 2000 sonrası Türk sinemasında mekân 

kullanımına yönelik kategoriler ve mekân kullanımını etkileyen temel özellikler 

belirlenmiştir. Bu kategorilerin oluşturulması için on beş yönetmen belirlenerek, bu 

yönetmenlerin filmleri ağırlıklı olarak incelenmiştir. Bu yönetmenlerin belirlenmesinde, 

ticari kuralların dışında filmler yapmaya çalışmaları, bireysel anlatım dili kurma 

amacıyla sinemasal mekân kullanımında özgün tercihlerde bulunmaları, 

ulusal/uluslararası festivallerde başarı kazanmış olmaları ve 2000 sonrasında en az üç 

film yapmaları ölçüt olarak alınmıştır.  

 

Çalışmanın bu bölümünde 2000 sonrası Türk sinemasının mekân kullanımına 

yönelik kategoriler beş başlık altında toplanmıştır. Böylece mekân kullanımını etkileyen 

temel özellikler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu başlıklar şu şekildedir: 

 

a) Bu dönemde gerçek mekânlarda görülen değişim sinemasal 

mekân kullanımını etkilemiştir. 

b) Cinsel çatışmalar ve ataerkil baskı sinemasal mekân kullanımını 

etkilemiştir.  

c) Taşra ve kent farklılığı sinemasal mekân kullanımını 

etkilemiştir. 

d) Farklı kültürel niteliklerin içiçe geçmesi sonucu ortaya çıkan 

çokkültürlü görünümler sinemasal mekân kullanımına daha fazla 

yansımıştır. 

e) Sinemasal mekân kullanımında geleneksel sanatlardan ve 

kültürel özelliklerden bilinçli olarak yararlanılmıştır. 

 

Çalışmada, 2000 sonrası Türk sinemasında bu kategorilerin ortaya çıkmasını 

sağlayan bazı farklılıklara değinilmiştir. Ticari sinemanın etkisini sürdürmesine rağmen, 
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ticari anlayışın dışında kendi anlatımlarını oluşturma çabasındaki yönetmenlerin, 

sinemaya sağlanan finansal kaynakların çeşitlenmesi/artmasıyla daha fazla film 

yapabilmeleri, 2000 sonrası Türk sinemasında bireysel anlatımların gelişmesini 

sağlamıştır. Yeni yönetmenlerin dışında, 1990’ların sonlarında ortaya çıkmaya başlayan 

yönetmenlerin, 2000 sonrasında daha üretken olmaları ve kendi anlatım dillerini 

geliştirmeye çalışmları, bu dönemde sinemada görülen çeşitliliğin bir diğer nedenidir. 

Yönetmenlerin bireysel anlatımlarının bir sonucu olarak, önceki dönemlere göre 

kalıplaşmış mekân kullanımının değişmeye başladığı görülmektedir. Böylece 

yönetmenlerin kendi öykülerine uygun bireysel mekânlar öne çıkarken, bilinen mekânlar 

ise yeni anlamlar kazanmıştır.  

 

Gerçek mekânlardaki değişimin Türk sinemasına yansıması, tez çalışmasının bu 

bölümünde belirlenen ilk kategoriyi oluşturmaktadır. Kentlerin yeni alanlarla büyümesi, 

kent mekânlarının bir ‘ticari ürün’e dönüşmesi, doğanın tahrip edilmesi, kente yeni 

gelen kitlelerin kent dışı alanlarda yeni yaşam alanları oluşturmaları Türkiye’de 2000 

sonrası mekân değişimlerine neden olmaktadır. Böylece mekânlar üzerinde önceki 

dönemlerde ortaya çıkan sınıfsal ve kültürel karşıtlıklara dayanmayan yeni kitleler 

oluşmaya başlamıştır. Ayrıca, Türkiye’de son yıllarda gelişmekte olan bazı kentler, 

Türk sineması tarafından fark edilerek sinemaya aktarılmıştır. Bu durumun bir sonucu 

olarak, Türk sinemasının asıl kent mekânı olan İstanbul’a karşı, alternatif kent 

mekânları ortaya çıkmıştır. 

 

Çalışmanın üçüncü bölümünde yer alan bir diğer kategori, ataerkil toplum 

yapısının 2000 sonrası Türk sinemasının mekân kullanımına etkisidir.  Bu dönem bazı 

filmlerde, geçmiş dönemler Türk sinemasında içselleştirilen ataerkil bakışın değişmeye 

başladığı anlaşılmaktadır. Bu filmlerde toplumsal cinsiyet anlayışlarından kaynaklanan 

çatışmaların üzeri örtülmeyerek, ataerkil yapı sorgulanmıştır.   

 

Çalışmada ortaya çıkarılan bir diğer kategori de sinemasal mekân üzerinden 

aktarılan taşra ve kent çatışmasıdır. 2000 sonrası Türk sinemasında, geçmiş 

dönemlerden farklı olarak, kent mekânlarının, yeni kitleler ile değiştiği görülmektedir. 
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Önceki dönemlerde kente ‘tutunmaya’ çalışan taşralıların, kent içinde taşralı 

özelliklerini kaybederek, yeni kentli kitleleri oluşturduğu görülmektedir. Yeni kentli 

kitlelerle taşranın bağı kopmaya başlamıştır. Taşra ise, son dönemin bazı filmlerinde, 

önceki dönemler Türk sinemasında olduğu gibi; estetize edilen görünümlere 

indirgenmeyerek, toplumsal yaşam alışkanlıkları ile sorgulanmıştır. Bu filmlerde taşra, 

dış dünyaya kapalı, içinde yaşayanlar ve özellikle çocuklar için boğucu bir yer olarak 

tasvir edilmiştir. Filmlerde taşranın içine kapalılığı, toplumsal kurallarının baskıcı 

tutumu ve güçlü olanın, güçsüzü ezmesi gibi görünümlerin artışı, taşraya bakışın 

farklılaştığını göstermektedir. Ayrıca taşra, dış dünya ile kurduğu çıkara dayalı ilişki ile 

de sorgulanmaktadır. Ancak diğer yandan, kent mekânlarının insanları geleneksel 

bağlarından koparıp yalnızlaştırmasının bir sonucu olarak, taşranın kentliler tarafından 

eski anlamları ile görülmeye devam ettiği de anlaşılmaktadır.  

 

Çalışmanın aynı kategorisi içinde, taşranın 2000 sonrası Türk sinemasında 

sadece bir mekânsal oluşum olmanın ötesinde, bir kavram olarak da ele alındığı 

görülmüştür. Bu filmlerde taşra kavramı üzerinden oluşturulan anlamlara göre;  

Türkiye, Doğu ve Batı medeniyetlerinin karşıtlıkları arasında kalarak, gelenekten 

kopamama ve modernleşme çabaları ile oluşan ikilemler/çatışmalar sonucunda Batı’ya 

göre bir taşra olarak konumlanmaktadır.  

 

Doğu ve Batı medeniyetleri arasında kalma durumunun Türkiye’ye çokkültürlü 

nitelikler kazandırması, 2000 sonrası Türk sinemasının öne çıkan bir özelliği olarak 

çalışmada ayrı bir kategori ile incelenmiştir. Bu inceleme sonucu; 2000 sonrasında yeni 

yönetmenlerin kişisel öykülerini, deneysel arayışlar ile kendi anlatımları ile filmlerine 

aktarmalarıyla Türkiye’nin çokkültürlü yapısının Türk sinemasında, geçmiş yıllara göre  

daha fazla yer aldığı ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, Avrupa’da yeni kuşak Türk göçmen 

yönetmenlerin filmleri, sinemasal mekânın çok kültürlü görünümlerini artıran bir diğer 

unsurdur. Önceki dönemlerde Almanya’daki Türk göçmenleri anlatan Türk filmlerinden 

farklı olarak bu filmler; farklı kültürler arasında kalan, kimlik ve mekân arayışında olan 

yeni kuşak Avrupalı gençlerin öykülerini anlatmaktadır. Buna göre; yeni kuşak 
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Avrupalı ve göçmenlerin aidiyet sorunları, kimlik arayışları ile mekânlar da çok kültürlü 

görünümlere bürünerek farklılaşmaktadır. 

 

Kültürel çeşitliliğin filmlerde daha fazla görünür olmasını sağlayan bir diğer 

etken de; Türkiye coğrafyasındaki farklı kültürleri konu edinen filmlerdir. 2000 sonrası 

Türk sinemasında çeşitliliğin artması, bireysel anlatımların ağırlık kazanması, sinemasal 

mekânın çok kültürlülüğe sahip görünümlerle oluşturulmasında etkili olmuştur.  

 

Yönetmenlerin kendi anlatımları ile farklılaşan mekân kullanım özelliklerinden 

biri de geleneksel sanatlarla, sinema arasında kurulmaya çalışılan ilişkidir. Çalışmada 

ayrı bir kategori ile değerlendirilen bu durum, ortaya konan örneklerle, 2000 sonrası 

Türk sinemasında, sinemanın geleneksel sanat ve kültürden geçmişe oranla daha fazla 

yararlanıldığını göstermektedir. Yeşilçam dönemlerinden farklı olarak bu etkileşim, eski 

sanat alışkanlıklarının sinemada da sürdürülmesi şeklinde değil, sinemasal anlatımın 

geliştirilmesi amacıyla bilinçli bir arayış ile ortaya çıkmaktadır. Karagöz, minyatür, hat, 

ebru, tezyin sanatlarının mekân kullanım özellikleri ile sinema, son yıllarda çeşitli 

filmlerde birleştirilmeye çalışılmıştır. Bunun dışında, geleneksel halk hikâyelerine ait 

anlatı özelliklerinin de sinemaya yansıtıldığı görülmektedir. Bu durumun bir sonucu 

olarak, zaman ve mekânın muğlâk olduğu, olaylardan çok durumlara yönelen ve 

doğrusal bir zaman akışına sahip olmayan filmler ortaya çıkmıştır. Bazı filmlerde 

imgeler üzerinden anlatım ile mekânlar soyut görünümler kazanmıştır. Ayrıca, tasavvuf 

felsefesi gibi çeşitli geleneksel düşüncelerin Türk sinemasının anlatısına ve mekân 

kullanım özelliklerine yansıdığı da görülmektedir.  

 

Tez çalışmasının dördüncü bölümünde önceki bölümde kategorilerin 

oluşturulması sırasında filmleri incelenen on beş yönetmen arasından, beş yönetmen 

amaca yönelik örneklem olarak seçilmiştir

. Bu yönetmenlerin filmleri arasından 
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belirlenen üçer film, 2000 sonrası Türk sinemasının mekân kullanım farklılıkları 

bakımından çözümlemeye tabi tutulmuştur.  

 

Sonuç olarak tez çalışmasında; 2000 sonrası Türk sinemasında seçilen yönetmen 

ve filmlerin özelinde görüldüğü gibi önceki dönemlerden gelen çeşitli etkilerin 

sürdürülmesi ile birlikte, çeşitli farklılıkların/yeniliklerin ortaya çıktığından söz 

edilebilmektedir.  

 

Bu farklılıkların oluşmasında, 2000 sonrası Türk sinemasında mekân 

kullanımının, yönetmenlerin bireyselliklerinin öne çıkmasının etkili olduğu 

anlaşılmaktadır. 2000’li yıllarda yeni yönetmenler kendi hikâyelerini kendi mekânları 

üzerinden aktarmaya çalışmaktadır. Bu yönetmenlerin filmlerinde mekânların sadece 

estetize edilmiş görünümlere indirgenmediği, çok yönlü olarak ele alındığı 

görülmektedir. Böylece sinemasal anlamın oluşumunda yeni mekân kullanımlarının 

ortaya çıkmasının yanısıra, Türk sinemasında önceki dönemlerden alışılmış mekânlar 

üzerinden yeni anlamlar da oluşturulmaktadır. 
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Bildiri: “Anadolu’dan Bir Renk” 

 Kommersiyalık Enstitüsü Uluslararası III. Sosyal Bilimler Kongresi  9-14 
Haziran 2006 Celalabad / Kırgızistan 

Bildiri: “Sinemada Kurgunun Anlama Etkisi” 

7. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 

 İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fizik Bölümü  III. Ulusal “Sonsuzluk 
ve Görelilik” Fizik Sempozyumu 20-25 Eylül 2005 Foça / İzmir 



 

 

314 

Bildiri: “Kaos Fiziği’ne Uygulamalı Bir Sinema Örneği Ve Belgesel Filmin Göreliliği” 

 Anadolu Üniversitesi II. Ulusal İletişim Öğrencileri Sempozyumu 17 -18 

Kasım 2005 Eskişehir 

Bildiri: “Bir Örnek Çalışma İle Kaos Fiziğinin Belgesel Filmin Gerçekliğine Etkileri” 

 İstanbul Kültür Üniversitesi 1. Disiplinler arası ‘Kaos Fiziği’ Kongresi 13-15 
Mayıs 2006 
Poster: “Kaos’ta Bir Yer: Belgesel Film”  
 

 

8. Projeler 

 “Fantasy” (1999 –Betacam-12’-Kısa Film) 
Yapımcı-Yönetmen-Senaryo-Görüntü Yönetmeni 

 “Son Karede Yine Aşk” (2001-Betacam-4’- Kısa Film) 
Yapımcı-Yönetmen-Senaryo-Görüntü Yönetmeni 

  “Anadolu’da Bir Açık Kapı: Köy Odası”(2002-Betacam-12’ Belgesel) 
(Yardımcı Yönetmen) 

 “Erkmen Kasabasına Hoş Geldiniz” (2005- HD DV – 18’- Belgesel) 

 “Hey! Birader”(2005 – DV – 4’ Deneysel) 
Yapımcı-Yönetmen-Senaryo-Görüntü Yönetmeni  
5. Ulusal Kısa-Ca Kısa Film Festivali Açılış Filmi  

  “6” (2005 – DV – 4’ Deneysel ) 
6. Ulusal Kısa-Ca Kısa Film Festivali Açılış Filmi  

 “Canım Memleket Bize Almancı Diyor” (2006 – HDV – 20’ - Belgesel) 
Kültür Bakanlığı Sinema Kurul Kararı ile desteklenen projenin çekimleri Almanya, İsviçre, 
İtalya, Yunanistan ve Türkiye’de gerçekleştirilmiştir. 
 
 Doğa, Tarih, Kültür, Turizm: Kuşadası (2008 – HDV – Belgesel 15’) 
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9. Diğer Çalışmalar 

 7–11 Aralık 2009 Lillbaelt Üniversitesi Odense / Danimarka Konuk 

Öğretim Görevlisi  

LLP Erasmus Ders Verme Etkinliği Kapsamında “International Week” organizasyonu 

davetlisi olarak, toplam 8 Kredilik 3 Ders Anlatımı 

-  Verilen Ders Konuları: “Forming visual culture by media and effects of media in 

Turkey”, “Visual culture”, “What is the contribution of university education in Turkey 

to improve quality of media”. 

 24 Kasım – 7 Aralık 2012 Lapland Universty Rovaniemi / Finlandiya 

Konuk Öğretim Görevlisi 

LLP Erasmus Ders Verme Etkinliği Kapsamında 6 kredilik 2 ders anlatımı 

-  Verilen Ders Konuları: “Globalization and Local Cultures”, “Relationship between 

Traditional Culture and Turkish Cinema” 

 21 Mart-29 Mart 2010 Kuldiga / Letonya AB Gruntdvig Eğitim Programı 

Katılımı   “Creativity and Visual Arts” Eğitim Çalışması 

 2-11 Mayıs 2013 Granada / İspanya AB Gruntdvig Eğitim Programı 

Katılımı  “Non-Verbal Communication” Eğitimi Çalışması 

 1 Haziran – 1 Eylül Jurgenov Art Academy Almatı / Kazakistan YÖK 

Doktora Araştırma Bursu ile Orta Asya Görsel Kültür Araştırma Çalışması  

 1 – 20 Temmuz 2012 “Tanrı Dağlarında Kırgız Göçerler Fotoğraf Projesi” / 

Kırgızistan 

 “Kırgız Sinemasının Son 5 Yılı” konulu araştırma çalışması yardımcısı 

Afyon Kocatepe Üniversitesi B.A.P. desteği ile 15 Haziran – 1 Ağustos Bişkek / 

Kırgızistan 

 21-30 Ekim 2013 Bialystok Universitesi Sosyoloji Bölümü Bialystok / 

Polonya Erasmus Ders Verme Etkinliği Konuk Öğretim Görevlisi (Anlaşmalar ve 

Ders Programları tamamlandı.)  6 Kredilik 2 Ders Anlatımı. Verilecek Ders Konusu: 

“Turkish Cinema in Between East & West Cultures” 

 “Hayal Midir? Rüya Mıdır?” Kısa Film Projesi Kültür Bakanlığı Kısa 

Film Destek Programı 7.000 TL destek kazandı.  Ağustos 2012 
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11. Ödüller 

 -Aydın Doğan Vakfı “12.Genç İletişimciler Yarışması” En İyi Reklam Filmi  Senaryosu 
Dalında Birincilik Ödülü (E.C.A. Fotoselli Batarya Sistemleri; Reklam Filmi Senaryosu 
Çalışması ile) 2001 

 Kuşadası II. Altın Kıyı Kısa Film Şenliği ‘Son Karede Yine Aşk’ Filmi“Jüri Özendirme 
Ödülü” 2002 

 II. Kısa-Ca Film Festivali‘Son Karede Yine Aşk’ Filmi  “Alim Şerif Onaran Özel 
Ödülü” 2002 
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Sinemasal Anlamın Oluşumunda Mekânın Etkisi ve 2000 Sonrası 

Türk Sinemasında Mekân Kullanımı 

 

 

İnsanın yaşadığı dünyanın sonsuzluğunu ve kendi varlığını anlamlandırma çabasının 

bir ürünü olan mekân; sadece yaşanılan yer, hayatta kalma ve sosyalleşme amacıyla kurulan 

sınırlı alan anlamlarından daha fazlasını içermektedir. İnsanın yeryüzünde var olabilmek için 

oluşturduğu mekân, zamanla onun diğer canlılardan farklı olarak düşünme yeteneği sayesinde 

hayat verdiği biçimleri etkilemektedir. Böylece mimari tanımlarının dışında, mekân toplumsal 

ve kültürel yeni anlamlar kazanmaktadır. Toplumsal yaşamı sağlayan mekân, toplumsal 

yaşamı etkileyerek kültürün üretilmesinde rol oynar. Bu anlamıyla; soyut kültürün somut 

dışavurumudur. 

 

 

Tüm sanatsal anlatılar anlamlarını aktarabilmek için mekâna ihtiyaç duyarlar. Sanatsal 

mekân hem formun sınırlandırılmış bir çerçeve ile sunulmasında, hem de gerçek mekânların 

yeni anlamlar ile dönüştürülmesini sağlar. Sinema; modern bir sanat olarak, kendinden önceki 

sanatlardan izler taşımaktadır. Onun görsel ve işitsel çok boyutlu tekniği, bu etkileşimin 

kapsamını da genişletmektedir. Diğer sanatların mekânı oluşturma özelliklerini kullanan 

sinema, gerçekçiliğe yakınlığı, devinim imkânları ile mekânı çok yönlü kullanabilmektedir.  

 

 

Türk sineması, geçmiş geleneksel sanatların mekânı kullanım karakteristiklerinden 

beslenmektedir. Uzun yıllar bu etkileşim, sözlü kültürün ağırlıklı olduğu geleneksel anlayışın 

yeni bir sanat olan sinemaya olduğu gibi aktarılmasından ibaret olmuştur. Yeşilçam 

sinemasının kalıplara dayanan tekrarlarına karşı, dönemler içinde bireysel anlatımları ile 

yönetmenler sinemasal mekânın kullanımında yenilik arayışlarında bulunsalar da, tekdüze 

anlatımı kıramamışlardır. 

 

 

2000 sonrasında Türk sinemasında mekân kullanımının farklılaştığı görülmektedir. Bu 

dönemde film üretimindeki artışın yanı sıra, mekân kullanımında kendi anlatım dillerini 

oluşturma çabasındaki yönetmenlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu yönetmenlerin 

oluşturdukları kişisel sinema ile mekân kullanımı, geçmiş yıllardaki Türk sinemasına göre 

önemli farklılıklar ve yenilikler kazanmıştır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Türk Sineması, Mekân, Geleneksel Kültür, Çokkültürlülük 
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The Effect of Space in Cinematic Meaning And Use Of Space In 

Turkish Cinema Since 2000 
 

 

Being the product of the effort of human beings to explain the meaning of the eternity 

of the world and their own existence, space is more than just the meanings of limited areas 

that are established for acommodation, survival and socialization. Space that was formed by 

human beings to sustain their existence on earth started to affect the shapes attributed to life 

with the help of the skill of thinking, which separates them from other creatures, in the course 

of time. By this way, space gains brand new social and cultural meanings outside of its 

architectural definitions. Enabling the social life, space becomes effective upon the generation 

of culture by affecting the social life. In this sense; it is the concrete manifestation of the 

abstract culture.  

 

 

All the artistic narrations need space to convey their meanings. Artistic space exists in 

both the presentation of the form with a limited frame and the transformation of real spaces 

with new meanings. Being a modern art, cinema has the overtones of former arts. The visually 

and audially multidimensional technique of cinema extends the scope of this interaction, as 

well. Cinema, which uses the space formation properties of other arts, is able to form the 

space in a multidirectional way with the help of its closeness to reality and facilities of 

mobility.   

 

 

The Turkish cinema uses the space usage characteristics of former traditional arts. 

This interaction has long consisted of the transfer of the traditional sense, which is dominated 

by the oral culture, to the cinema that is a new art as it is. Even though the directors are in 

pursuit of an innovation regarding the use of the cinematic space with their personal cinemas 

within periods against the repetitions of the Turkish cinema that are based on certain patterns, 

they have failed to destroy the monotonous narration.  

 

 

It is observed that the space has started to be used in a different way as from 2000. As 

well as the increase of film productions, the directors who try to form their own expression in 

terms of the use of space attract attention in this period. The personal cinema created by these 

directors and the use of space have gained important differences and innovations compared to 

the Turkish cinema in the past.  

 

 

Keywords: Turkish Cinema, Space, Traditional Culture, Multiculturalism 

 

 

 



 

EK : İncelenen Filmlerin Kazandığı Ödüller 

 

 

1 -  Filler ve Çimen 

 

Yönetmen: Derviş ZAİM 

Yılı: 2001 

 Süresi: 110’ 

Oyuncular:  Bülent Kayabaş, Ali Sürmeli, Sanem Çelik, Uğur Polat, Haluk 

Bilginer, Taner Barlas, Taner Birsel, Arif Akaya, Erdin Olgaçlı, Nadi Güler, 

Rıza Sönmez, Emin Gürsoy, Berke Üzerek, Mustafa Uzunyılmaz, Berkun Oya, 

Mesut Akusta, Ümit Çırak 

 

 

Ulusal Ödüller 

 

Antalya Film Festivali(2001) – Jüri Özel Ödülü / En İyi Yönetmen / En İyi 

Kadın Oyuncu / En İyi Kurgu / En İyi Sanat Yönetmeni / En İyi Yardımcı 

Erkek Oyuncu / Kültür Bakanlığı Ödülü 

 

Siyad Ödülleri (2001) - En İyi Film / En İyi Yönetmen / En İyi Senaryo / En 

İyi Kadın Oyuncu 

 

Avşa Film Festivali En İyi Film / En İyi Kadın Oyuncu 

 

Orhan Arıburnu Ödülleri En İyi Film / En İyi Yönetmen / En İyi Kadın 

Oyuncu 

 

Adana Film Festivali Jüri Özel Ödülü / En İyi Sanat Yönetimi / En İyi Müzik 

/ En İyi Kurgu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 - Cenneti Beklerken  

Yönetmen: Derviş ZAİM 

 Yılı: 2007 

 Süresi: 110’ 

Oyuncular:  Serhat Tutumluer, Melisa Sözen, Mesut Akutsa, Nihat İleri, Rıza 

Sönmez, Numan Acar 

 

Ulusal Ödüller 

 

Antalya Film Festivali(2006) - En İyi Özel Efekt 

 

Siyad Ödülleri (2006) - En İyi Film Müziği 

 

Ankara Film Festivali (2006) En İyi Sanat Yönetimi / En İyi Müzik 

 

Adana Film Festivali Jüri Özel Ödülü / En İyi Sanat Yönetimi / En İyi Müzik 

/ En İyi Kurgu 

 

Uluslar arası Ödüller 

 

Kahire Film Festivali - En İyi Sanatsal Katkı Ödülü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 – Nokta 

Yönetmen: Derviş ZAİM 

 Yılı: 2008 

 Süresi: 78’ 

Oyuncular: Mehmet Ali Nuroğlu, Serhat Kılıç, Settar Tanrıöğen, Şener 

Kökkaya, Mustafa Uzunyılmaz, Nadi Güler, Numan Acar, Beyazıt Gülercan, 

Begüm Birgören, Hikmet Karagöz 

 

Ulusal Ödüller 

 

Antalya Film Festivali/ Jüri Özel Ödülü / En İyi Yönetmen  

 

İstanbul Film Festivali En İyi Yönetmen 

 

İpek Yolu Film Festivali En İyi Yönetmen 

 

Uluslararası Ödüller 

 

Avrasya Film Festivali Eleştirmenler Ödülü 

 

Kahire Uluslararasi Film Festivali En İyi Dijital Film 

 

Montpellier Film Festivali En İyi Müzik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 -  Yumurta  

Yönetmen: Semih KAPLANOĞLU 

Yılı: 2007 

 Süresi: 97’ 

 Oyuncular: 

Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy, Ufuk Bayraktar, Tülin Özen, Gülçin 

Santırcıoğlu, Kaan Karabacak 

 

Uluslar arası Ödüller 

27. Uluslararası İstanbul Film Festivali / En İyi Film  

Ravenna Mosaico d'Europa Film Festivali / En İyi Film 

Seul Uluslarası Film Festivali / En İyi Film Altın Lale  

İtalya Ravenna Mosaico d'Europa Film Festivali / En İyi Film  

Güney Kore Seul Uluslarası Film Festivali / En İyi Film  

Almanya Nurnberg Turk- Alman Film Festivali / En İyi Film  

İtalya 14. Medfilm Festivali / Eurimages Italia  

İspanya Sevilla Film Festivali / Eurimages Ödülü 

Antalya Eurasia International Film Festivali / En İyi Asya Filmi  

Bangkok World Film Festivali / En İyi Yönetmen 

Şili Valdivia Uluslararası Film Festivali  / En İyi Yönetmen / En İyi Kadın 

Oyuncu 

İran Fajr Film Festivali / En İyi Yönetmen / Teknik ve Artistik Başarı  

Bosna Hersek 13. Saraybosna Uluslararası Film Festivali / En İyi Kadın 

Oyuncu 

Almanya Nurnberg Turk- Alman Film Festivali / En İyi Erkek Oyuncu  

Romanya Anonimul Film Festivali / En İyi Görüntü 

Ulusal Ödüller 

44. Antalya Altın Portakal Film Festivali 
En İyi Film / En İyi Senaryo / En İyi Görüntü Yönetmeni / En İyi Sanat 

Yönetmeni / En İyi Kostüm 

40. Siyad Ödülleri 
En İyi Film / En İyi Yönetmen / En İyi Senaryo / En İyi Erkek Oyuncu/En İyi 

Kadın Oyuncu / En İyi Görüntü Yönetmeni /En İyi Sanat Yönetmeni / En İyi 

Kurgu 



 

5 – Süt  

Yönetmen: Semih KAPLANOĞLU 

Yılı: 2008 

 Süresi: 98’ 

 Oyuncular:  

Melih Selçuk, Başak Köklükaya, Rıza Akın, Saadet Işıl Aksoy, Alev Uçarer, 

Şerif Erol, Orçun Köksal, Sahra Özdağ, Semra Kaplanoğlu, Tülin Özen, Tansu 

Biçer, Burcu Aksoy  

 

Uluslararası Ödüller 

İspanya 3. Granada Cines del Sur Film Festivali / En İyi Erkek Oyuncu 

Ulusal Ödüller 

Uluslararası İstanbul Film Festivali / FIPRESCI Radikal Halk Jürisi Ödülü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 – Bal  

Yönetmen: Semih KAPLANOĞLU 

Yılı: 2009 

 Süresi: 110’ 

 Oyuncular: Bora Atlaş, Erdal Beşikçioğlu, Tülin Özen 

 

Uluslararası Ödüller 

60. Uluslararası Berlin Film Festivali 

En İyi Film Altın Ayı Ödülü / Ekümenik Jüri Ödülü 

13. ABD RiverRun Uluslararası Film Festivali 

En İyi Film / En İyi Görüntü 

Fransa Chatenay-Malabry Paysages de Cinéastes Festivali 2010 /  

En İyi Film 

16. Londra Türk Filmleri Festivali / Golden Wings Dijital Dağıtım Ödülü 

Hollanda World Cinema Amsterdam 2010 / NTR Yayın Ödülü 

İran Hamedan Çocuk Filmleri Festivali / Altın Kelebek Ödülü 

Polonya World Cinema Ale Kino Festivali / Halk Ödülü 

APSA Asya Pasifik Ekran Ödülleri / Unesco Ödülü 

Ulusal Ödüller 

29. Uluslararası İstanbul Film Festivali 

Jüri Özel Ödülü / Radikal Halk Ödülü / En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü 

17. Adana Altın Koza Film Festivali 

En İyi Film – Altın Koza Ödülü / SİYAD Jürisi En İyi Film Ödülü / Jüri Özel 

Ödülü 

 

 

 



 

7 – Beş Vakit  

Yönetmen: Reha ERDEM 

Yılı: 2006 

 Süresi: 112’ 

Oyuncular: Özkan Özen, Ali Bey Kayalı, Taner Birsel, Bülent Emin Yarar, 

Köksal Engür 

 

Uluslararası Ödüller 

The Times Eleştirmenleri Yılın En İyi Beş Filminden Biri 

 

25. Uluslar arası İstanbul Film Festivali / En İyi Film / FIPRESCI Ödülü 

 

Bükreş Film Festivali / En İyi Yönetmen 

 

Uluslararası Asya Film Festivali / Emile Guimet Ödülü 

Ulusal Ödüller 

17. Adana Altın Koza Film Festivali  / En İyi Film 

 

39. Siyad Ödülleri En İyi Film, / En İyi Yönetmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 – Hayat Var 

Yönetmen: Reha ERDEM 

Yılı: 2008 

 Süresi: 121’ 

Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu ,  Önder Açıkbaş ,  Elit İşcan ,  Levent 

Yılmaz , Şenol Toz 

 

Uluslararası Ödüller 

59. Berlin Film Festivali TagessPiegel Gazetesi Okurları Jürisi Özel Ödülü 

28. Uluslar arası İstanbul Film Festivali FIPRESCI Ödülü 

Ulusal Ödüller 

45. Antalya Film Festivali Siyad Özel Ödülü 

 

3. Yeşilçam Ödüleri En İyi Yönetmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sinemalar.com/sanatci/26582/erdal-besikcioglu
http://www.sinemalar.com/sanatci/115302/onder-acikbas
http://www.sinemalar.com/sanatci/25991/elit-iscan
http://www.sinemalar.com/sanatci/31772/levent-yilmaz
http://www.sinemalar.com/sanatci/31772/levent-yilmaz
http://www.sinemalar.com/sanatci/367038/enol-toz


 

9 – Kosmos  

Yönetmen: Reha ERDEM 

Yılı: 2009 

 Süresi: 122’ 

Oyuncular: Serkan Keskin ,  Türkü Turan ,  Sermet Yeşil ,  Şenol 

Toz ,  Cüneyt Yalaz 

 

Ulusal Ödüller 

43. Siyad Ödülleri En İyi Film / En İyi Yönetmen / En İyi Görüntü 

Yönetmeni / En İyi Sanat Yönetmeni / En İyi Kurgu 

46. Antalya Film Festivali / En İyi Film / En İyi Yönetmen / En İyi Görüntü 

Yönetmeni  

4. Yeşilçam Ödülleri  / En İyi Yönetmen / En İyi Kurgu 

Uluslararası Ödüller 

Erivan Altın Kayısı Uluslar arası Film Festivali En İyi Film 

Haifa Film Festivali En İyi Film 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sinemalar.com/sanatci/64456/serkan-keskin
http://www.sinemalar.com/sanatci/256973/turku-turan
http://www.sinemalar.com/sanatci/36799/sermet-yesil
http://www.sinemalar.com/sanatci/367038/enol-toz
http://www.sinemalar.com/sanatci/367038/enol-toz
http://www.sinemalar.com/sanatci/119521/cuneyt-yalaz


 

10 –Uzak 

Yönetmen: Nuri Bilge CEYLAN 

Yılı: 2003 

 Süresi: 122’ 

Oyuncular: Muzaffer Özdemir, Mehmet Emin Toprak, Zuhal Gencer Erkaya, 

Fatma Ceylan, Ebru Ceylan  

 

Uluslararası Ödüller 

Cannes Film Festivali / Büyük Jüri Ödülü / En İyi Erkek Oyuncu 

Sinemaya Film Festival / En İyi Film 

Sinemanila Film Festivali / En İyi Film 

Film Kamera Festivali / Jüri Özel Ödülü 

Orta Doğu Film Festivali / En İyi Film / En İyi Senaryo 

Chicago Film Festivali / Gümüş Hugo Ödülü 

Montpellier Film Festivali / En İyi Film / Eleştirmenler Ödülü 

Black Night Film Festivali / Estonyalı Eleştirmenler Ödülü 

Trieste Film Festivali / En İyi Film 

Mexico City Film Festivali / En İyi Yönetmen / En İyi Sinematografi 

Singapur Film Festivali / En İyi Film / En İyi Yönetmen / En İyi Erkek 

Oyuncu 

Durban Film Festivali / Jüri Özel Ödülü 

Tıme Eleştirmenler Ödülü / Yılın En İyi Filmi  

Ulusal Ödüller 

Antalya Film Festivali / En İyi film / En İyi Yönetmen / En İyi Senaryo / En 

İyi Yardımcı Oyuncu / En İyi Laboratuar 

Ankara Film Festival / En İyi Film / En İyi Yönetmen / En İyi Kurgu / En İyi 

Sinematografi  

Arıburnu Film Ödülleri / En İyi Film / En İyi Yönetmen / En İyi Erkek 

Oyuncu 

Siyad Ödülleri / En İyi Film / En İyi Yönetmen / En İyi Sinematografi  

İstanbul Film Festivali / En İyi Film 



 

11 –İklimler  

Yönetmen: Nuri Bilge CEYLAN 

Yılı: 2006 

 Süresi: 117’ 

Oyuncular: Nuri Bilge Ceylan, Ebru Ceylan, Nazan Kesal, Mehmet Eryılmaz 

 

Uluslararası Ödüller 

 

Cannes Film Festivali FIPRESCI Ödülü 

 

Tayland Dünya Sinema Festivali En İyi Sinematografi 

 

Bastia Film Festivali / Jüri Özel Ödülü 

 

Siyah Geceler Film Festivali / En İyi Yönetmen / Don Kişot Özel Ödülü 

 

Skip City Film Festivali  / En İyi Film 

 

Makedonya Film Günleri / En İyi Yönetmen 

 

Ulusal Ödüller 

 

Antalya Film Festivali /  En İyi Yönetmen / En İyi Kurgu / En İyi Yardımcı  

Kadın Oyuncu / En İyi Ses / En İyi Laboratuvar  

 

 İstanbul Film Festivali / En İyi Film / Halk Jürisi Ödülü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12–Üç Maymun  

Yönetmen: Nuri Bilge CEYLAN 

Yılı: 2009 

 Süresi: 109’ 

Oyuncular: Ahmet Rıfat Sungar,  Yavuz Bingöl,  Hatice Aslan,  Ercan 

Kesal, Cafer Köse 

 

Uluslararası Ödüller 

Cannes Film Festivali / En İyi Yönetmen 

Osian's Cinefan Film Festival, India / Best Director 

Haifa Film Festivali / En İyi Film 

Manaki Brothers"Film Camera Festival / Mosfilm Award / Special Mention 

Haifa Film Festival, Israel / Best Film (Golden Anchor) 

Asia Pacific Screen Awards, Australia / Best Director 

RiverRun Film Festival, USA / Best Film / Best Actress 

Durres Film Festival, Albania / Best Balkan Film 

Council of Europe, France / Best Film 

Bangkok Film Festival, Thailand / Lotus Award 

 

Ulusal Ödüller 

 

Siyad Ödülleri / En İyi Yönetmen / En İyi Kurgu  

Yeşilçam Film Ödülleri / En İyi Film / En İyi Yönetmen / En İyi Senaryo  

Eskader Ödülleri /  En İyi Film 

Altın Objektif Ödülleri / En İyi Film / En İyi Yönetmen 

 

 

 

 

 

 

http://www.sinemalar.com/sanatci/65720/ahmet-rifat-sungar
http://www.sinemalar.com/sanatci/35268/yavuz-bingol
http://www.sinemalar.com/sanatci/65719/hatice-aslan
http://www.sinemalar.com/sanatci/65721/ercan-kesal
http://www.sinemalar.com/sanatci/65721/ercan-kesal
http://www.sinemalar.com/sanatci/66577/cafer-kose


 

13 – Temmuzda  

Yönetmen: Fatih AKIN 

Yılı: 2001 

 Süresi: 99’ 

Oyuncular: Moritz Bleibtreu,Christiane Paul, Mehmet Kurtuluş, İdil Üner 

   

 

Uluslararası Ödüller 

 

Trömsö Uluslar arası Film Festivali  / En İyi Film 

 

Almanya Film Ödülleri / En İyi Film 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Moritz_Bleibtreu&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Christiane_Paul&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mehmet_Kurtulu%C5%9F
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0dil_%C3%9Cner


 

14 – Duvara Karşı  

Yönetmen: Fatih AKIN 

Yılı: 2004 

 Süresi: 147’ 

Oyuncular: Birol Ünel, Sibel Kekilli, Catherine Striebeck, Meltem Cumbul, 

Güven Kıraç, Herman Lausee, Mehmet Kurtuluş, Adam Bousdoukous 

 

Uluslararası Ödüller 

 

 Berlin Film Festivali Altın Ayı Ödülü 

 

 Oslo Film Festivali Gümüş Ayna Ödülü 

 

Avrupa Film Akademisi En İyi Film Ödülü / Halk Jürisi En İyi Yönetmen 

Ödülü 

 

 Uluslar arası Film Eleştirmenleri Birliği FIPRESCI Ödülü 

 

 Goya Ödülleri En İyi Avrupa Filmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 – Yaşamın Kıyısında  

Yönetmen: Fatih AKIN 

Yılı: 2007 

 Süresi: 122’ 

Oyuncular: Tuncel Kurtiz, Baki Davrak, Nursel Köse, Nurgül Yeşilçay,  Lotte 

Staub,  Hanna Schygulla 

 

Uluslararası Ödüller 

 

Cannes Film Festivali /  En İyi Senaryo / Ekümenik Jüri Özel Ödülü 

 

Avrupa Parlamentosu / Özel Ödülü 

 

Kuzey Almanya Film Ödülleri /  En İyi Film 

 

Ulusal Ödüller 

 

Antalya Altın Portakal Film Festivali /  En İyi Film / En İyi Yönetmen / En 

İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / En İyi Kurgu 

 

 

 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Tuncel_Kurtiz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Baki_Davrak
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nursel_K%C3%B6se
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nurg%C3%BCl_Ye%C5%9Fil%C3%A7ay
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hanna_Schygulla

