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ÖZ 

DİJİTAL VİDEO TEKNİKLERİYLE OLUŞTURULAN AMATÖR 
VİDEO GERÇEĞİNİN PROFESYONEL GÖRÜNTÜ SANATINA 

YANSIMASI 
 

Tayfun Uğuzluoğlu 
Yüksek Lisans Tezi 

Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı 
Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı  

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Hakan Aytekin 
Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018 

 

 Yaşadığımız çağa damgasını vuran dijital teknoloji, pek çok alanı dönüştürdüğü 

gibi sinemayı da dönüştürmüştür. Dijital iletişim araçlarının kitleselleşmesi ile birlikte 

iletişim biçimleri değişmiş böylece yeni iletişim pratikleri doğmuştur. Teknolojik 

imkânlar sayesinde dönüşen sinema artık sinema salonlarından çıkarak televizyon, 

bilgisayar, tablet hatta mobil araçların ekranına yansımış böylelikle değişen izleme 

pratiği, üretilen filmlerin anlatı yapısını da değiştirmiştir. 

 Bu çalışmada küreselleşme ve teknolojik yöndeşmenin filmin anlatı yapısını ve 

biçem üzerindeki estetik, etik söylemi nasıl değiştirdiği anlatılacaktır. Ayrıca sinemanın 

uğradığı dijital dönüşümle ortaya çıkan üretim pratiklerinin oluşturduğu “yeni film 

dili”nin gerçekliği nasıl yansıttığı tartışılacaktır.  

 
Anahtar Sözcükler: Dijital Video, Amatör Kamera, Gerçeklik, Yeni Film Dili, Amatör 

Anlatım Teknikleri.
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ABSTRACT 

REFLECTIONS OF THE REALITY OF AMATEUR VIDEO 
CREATED WITH DIGITAL VIDEO TECHNIQUES ON THE ART 

OF PROFESSIONAL VIDEO 
 

Tayfun Uğuzluoğlu 
Master Thesis 

Radio, Television and Cinema Department 
Master of Arts in Radio, Television and Cinema (With 

Thesis) Programme 
Thesis Advisor: Assistant Professor Hakan Aytekin 

Maltepe University Social Science Graduate School, 2018 
 
 
Digital technology, which marks the age in which we live, has transformed many 

areas as well as cinema. With the introduction of digital communication tools, 

communication formats have changed and thus new communication practices have been 

born. The cinema which has been transformed thanks to the technological possibilities is 

now reflected on the screen of television, computer, tablet and mobile devices, thus the 

practice of watching changed the narrative structure of the produced films. 

 

In this study, it will be explained that how globalization and technological 

convergence changes the narrative structure of the film and the aesthetic, ethical discourse 

on the style. There will be discussed how the ‘new film language’ that has been produced 

by production practices arising from the digital convergence of cinema reflects reality. 

 

Keywords: Digital Video, Amateur Camera, Reality, New Film Language, Amateur 

Narration Techniques.
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BÖLÜM 1. GİRİŞ 

 Sinema, pek çok sanat dalı gibi teknik gelişime paralel olarak kuramsal 

çalışmaların odağı olmuştur. Sinemanın işlevi, biçimi, estetiği, gerçekliği gibi kendi 

meselelerine dair çeşitli ve kimi zaman birbirine karşıt düşünceler ileri süren kuramcılar 

ortaya çıkmış ve sinemanın ne olduğu ya da ne olması gerektiği yönünde görüşler 

belirtmişlerdir. Başlangıçta kural koyucu olmak iddiasıyla yola çıkan film kuramları 

zaman içinde tanımlayıcı olmaya başlamışlardır. Sinema, toplumla diyalektik bir ilişki 

içinde olduğundan zaman içinde kuramsal yaklaşımlar da değişmiştir. Bu değişimler 

teknoloji tabanlı olabildiği gibi toplumsal dinamiklerden de kaynaklanabilmektedir. 

 Sinema keşfedildiği ilk günden beri amatörler için oldukça pahalı bir hobi 

olmuştur. Malzemenin pahalı olması ve sinema konusunda ustalaşmanın göreceli olarak 

zayıf geliştiği bir ortamda profesyonellerle amatörler arasındaki fark hızla açılmıştır. 

Yakın bir geçmişe kadar kapanması neredeyse imkânsız gibi görünen bu fark yeni 

teknolojilerin bulunmasıyla tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde kapanmaya 

başlamıştır.  

 Yüzyılı aşan süre boyunca sinema sanatının tek üretim aracı olan selüloit film çok 

pahalı, kullanımı ve sonuç alınması da süre açısından uzun olan bir materyaldi. Bu pahalı 

materyalin yanı sıra sinema filmini üretmek için gerekli olan ekipman ve post 

prodüksiyon gibi unsurlar da sinemayı çok pahalı bir sanat dalı haline getiriyordu. Bu 

nedenle her hikâye, her proje, beyaz perdede izleyici karşına çıkma şansını elde 

edemiyordu. Hareketli görüntü yoluyla hikâye anlatmanın yüksek maliyetli bir sanat dalı 

olması nedeniyle, hangi hikâyelerin beyaz perdeye yansıyacağına parasal gücü elinde 

bulunduran zengin yapımcılar ve büyük stüdyolar, hangi hikâyelerin beyaz perdeye 

yansıyacağına karar verebiliyorlardı.  

 Analog video, filme göre daha ucuz maliyeti olmasına karşın, film çözünürlüğü 

ile karşılaştırıldığında düşük kalan çözünürlüğü başta olmak üzere, post prodüksiyon 

işlemleri sırasında görüntü kalitesi kaybı yaşaması ve diğer teknik kısıtlılıkları nedeniyle 

hiçbir zaman selüloit filme karşı gerçek bir alternatif olamadı. 
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 Gelişen teknoloji ile birlikte küreselleşen medya, fiziksel engellerin ortadan 

kalkması, dijital teknolojilerin ucuzlaması gibi etkenler insanlığın yaşamında sanatsal ve 

kültürel anlamda değişimleri de beraberinde getirmiştir. Özellikle dijital teknolojinin 

sağladığı avantajlar, geleneksel anlatım biçimlerine meydan okumuş, yeni biçimsel 

sunumların oluşmasına neden olmuştur. Film üretimi için önceleri özel araç gereçler ve 

platolar inşa edilmesi gerekirken günümüzde artık herkesin kolaylıkla kullanabildiği 

teknolojiler sayesinde dijital videolar rahatlıkla üretilmekte ve dağıtılmaktadır. 

 Hareketli görüntü sanatının anlatı biçiminin yeniden şekillenmesinde rol oynayan 

iki büyük buluş 1990’lı ve 2000’li yılların başlarında sanatsal ve kültürel anlamda 

değişimleri de beraberinde getirmiştir. İlki “DV (Dijital Video)” teknolojisidir. Amatör 

film üreticileri DV teknolojisiyle adeta profesyonel görüntü kalitesine sahip olmuş, DV 

firewire bağlantı sayesinde de sıradan bir bilgisayarla profesyonele yakın kalitede kurgu 

yapabilme olanağına erişmiştir. Dijital teknoloji, prodüksiyon ve post prodüksiyon 

süreçlerindeki maliyetleri önemli ölçüde azaltmış böylece düşük maliyetlerde film 

üretimi artmıştır.  

 2000 yılı sonrasındaki sinemaya ilişkin teknolojik gelişmeler, temel sinema 

bilgisine sahip olmayan sinemacıların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Erişimin 

yaygınlaşması, anlatım olanaklarındaki yenilikler ve yeni biçimlerin geliştirilmesi ile 

bireysel girişimlerin önü açılmıştır. Teknolojik gelişmeler sayesinde amatör video 

üreticileri de film üretme şansı bulmuştur. Film yapımı konusunda temel bilgileri eksik 

olan amatörlerin tek amaçları öykü anlatmaktır ve filmlerini yukarıda söz edilen film 

diline ilişkin kuram ve uygulamalardan habersiz olarak gerçekleştirmektedir. Bununla 

beraber, yaptıkları işe duydukları ilgi ve sevgi onların çok sayıda film üretmesini 

sağlamıştır.  

 Çekilen amatör filmlerin izleyici ile buluşması problemi 2000'li yılların ortasında 

çözülmüştür. Youtube isimli web sitesi internet ortamında video paylaşımını mümkün 

kılmıştır. Youtube internet sitesinin kurulması, arkasından başka video paylaşım 

sitelerinin de kurulmasına yol açmıştır. Her ne kadar youtube bulunmadan önce 

“QuickTime” ya da “RealPlayer” gibi uygulamaların kendi internet veri akış seçenekleri 

olmuş olsa da hiçbirinin etkisi Youtube kadar güçlü olamamıştır.  
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 Amatör film üreticileri, filmlerini Youtube ya da benzeri video paylaşım 

sitelerinde paylaşmaya başladıktan kısa süre sonra paylaşılan amatör filmlerin sayısı aynı 

sürede üretilen profesyonel yapımların çok üzerine çıkmıştır. Ayrıca internetin gerek bilgi 

almak gerekse zaman geçirmek için yoğun olarak kullanılması potansiyel izleyiciye 

ulaşımı da kolaylaştırmıştır. İnsanlar herhangi bir telif ücreti ödemeden oturdukları yerde 

film izleme şansına sahip olmuştur. Üstelik bu filmler de telif sorunu olmayan amatör 

film üreticileri tarafından paylaşılan filmler olmuştur. 

 Amatör film üreticilerinin video paylaşım sitelerine yüklediği videoların çok 

sayıda izleyici tarafından izlendiği paylaşım oranlarına bakıldığında açıkça 

görülebilmektedir. Tüm internet kullanıcılarının erişimine açık olan bu izlenme oranları 

profesyonellerin de dikkatinden kaçmamıştır. Profesyoneller, amatör anlatım 

teknikleriyle üretilen filmlerin pek çok karmaşık cihazın kullanımını gereksiz kılacağını 

fark etmiş böylece üretilen filmlerde maliyeti önemli bir ölçüde düşürmeyi 

başarmışlardır. Hem üretim maliyetinin düşmesi hem de izleyici sayısının yüksekliliği, 

karlılığın artmasını sağlamıştır. 

 “Amatör anlatım teknikleri”yle üretilmiş filmlerde; sarsıntılı kamera hareketleri, 

yetersiz aydınlatma, gren/video gürültüsü bulunan görüntüler gibi genel olarak 

profesyonel bir yapımda kabul edilemeyecek unsurlar adeta "yeni film dili"nin özellikleri 

haline gelmiştir. Sarsıntılı kamera hareketleri, özensiz aydınlatma, sıçrayan kesmeler 

adeta farklı bir gerçeklik algısının oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bu gerçeklik algısını 

belirleyen en temel unsur, üretilen filmin izleyici tarafından da üretilebilecek duygusunu 

yaratmasından kaynaklanmaktadır. 

 Başlangıçta izleyicinin dikkatini konuya odaklaştırmasını engelleyen ve öykünün 

izlenmesini zorlaştıran bu unsurlar bir süre sonra izleyiciler tarafından kabul görmüş, 

hatta sinema tarihinde ilk kez profesyonel yapımcılar/yönetmenler de amatör anlatım 

tekniklerinin oluşturduğu “yeni film dili”ni kullanmaya başlayarak filmlerini yeni 

biçimsel forma kavuşturmuştur. Üretilen filmlerde profesyoneller, her ne kadar daha 

yüksek teknik donanıma sahip malzemeler kullanmış olsalar da, üretilen yapımlar amatör 

anlatım teknikleriyle oluşturulmuş “yeni film dili” özellikleri taşımaktadır.  
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 Sinema tarihinde ilk kez profesyoneller amatör anlatım tekniklerinin oluşturduğu 

“yeni film dili”ni kullanarak bu dilin oluşturduğu gerçeklik algısından yararlanmayı ve 

büyük kitlelere ulaşmayı hedeflemiş bunda da başarılı olmuştur. 1995'te Lars von Trier 

ve Thomas Vinterberg "Dogma 95” adlı manifestolarıyla ortaya çıktıklarında ellerindeki 

en önemli dayanak DV kameralar olmuştur. Yıllar geçtikçe “Dogma hareketi” güç 

kaybettiyse de DV kameralarla sinema yapma akımı güç kazanmıştır. 1998'de Thomas 

Vinterberg'in Şölen adlı filmi Cannes'da özel ödül kazanmış ve 40 ülkede dağıtıma 

girmiştir.  

 Hollywood yapım şirketlerinin çoğu amatör anlatım teknikleriyle oluşturulan 

“yeni film dili”ni kullanarak film üretmiştir. Özellikle gerçeklik algısının en zor yerleştiği 

korku, bilim kurgu ve fantastik türünde filmler ürettiler. “Yeni film dili”nin ilk ve en 

başarılı örneklerinden Paranormal Activity (2007) filmi DV formatla üretilen filmler 

arasında çok önemli bir yere sahiptir. Film, sarsıntılı kamera kullanımına, özensiz ışığına, 

düşük kaliteli görüntülerine karşın izleyici tarafından büyük kabul görmüştür. Her ne 

kadar kullanılan dil daha önce The Blair Witch Project (1999) filminde denenmişse de 

henüz kullanılan dilin izleyicide bir karşılığı olmaması sebebiyle Paranormal Activity 

kadar kabul görmemiştir. Paranormal Activity filmi 15.000 Amerikan dolarına mal 

edilmiş, bunun karşılığında harcanan paranın tam yedi katı, 107.918.810 Amerikan doları 

gişe hasılatı elde etmiştir.3 Kazanılan yüksek gişe hasılatları, amatör anlatım teknikleriyle 

oluşturulmuş “yeni film dili”ni kullanan pek çok filmin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 

 Türkiye’de de DV formatıyla profesyonel film sektörüne film üreten yönetmenler 

olmuştur. Örneğin Ümit Ünal, Ulaş İnaç, Pelin Esmer, Ahmet Uluçay ve Uğur Yücel gibi 

yönetmenler filmlerini DV kamera ile üretmiş, hatta bu filmlerle katıldıkları 

yarışmalardan çeşitli ödüller kazanmışlardır. 

 Bu çalışmada, dijital video teknikleriyle oluşturulan amatör video gerçeğinin 

profesyonel görüntü sanatına yansıması seçilen örneklem üzerinden incelenecek olup, 

literatür taraması aracılığıyla hareketli görüntü sanatının dijital teknoloji aletleriyle 

                                                 
3 Kaynak: https://boxofficeturkiye.com/film/paranormal-activity-2010358 
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uğradığı dönüşüm sonucunda değişen anlatım tekniğinin oluşturduğu biçem ve uslup 

tartışılacaktır.  

 Çalışmada dijital sinema uygulamalarına ilişkin üretimlerde içerik ve biçimsel 

süreçte yaşanan yenilik ve değişimine odaklanılacaktır. Dünya genelinde amatör anlatım 

tekniklerinin oluşturduğu “yeni film dili”yle üretilen filmlerin sayısında her geçen yıl 

görülen artış ve bu üretilen filmlerin yüksek izlenme oranına ulaşması, bu dilin seyirciye 

yansıttığı gerçekliğin seyirci tarafından giderek daha çok kabul gördüğünün bir kanıtı 

olarak değerlendirilerek ele alınacaktır.  

 Birinci bölümde görüntü sanatında “gerçeklik” sorunu incelenecek; ikinci bölümde 

pelikülden dijitale sinemanın değişimi ele alınacaktır. Son bölüm; amatör tekniğin 

oluşturduğu gerçekliğin profesyonel görüntü sanatına yansıması varsayımı üzerinden 

incelenecek olup bu bağlamda amatör anlatım tekniklerinin oluştuşturduğu “yeni film 

dili”yle üretilmiş profesyonel bir yapım olan Yazı Tura (2004) filminin yansıttığı imgesel 

gerçeklik irdelenecektir.  

 Veriler; yukarıda belirtilen kriterler ve kuramsal çerçeveler kapsamında Yazı Tura 

(2004) filmi nitel araştırmaya dayalı betimleyici analiz yöntemleriyle çözümlenecektir. 

 Problem 

 Dijital iletişim araçlarının kitleselleşmesi ile birlikte iletişim biçimleri de 

değişmiş, yeni iletişim pratikleri doğmuştur. Bir başka deyişle, dijital iletişim 

ortamlarında yaşanan teknolojik gelişmelere bağlı olarak içeriğin üretiminden, 

iletilmesi/sunumu ve tüketimine kadar tüm süreçte değişimler söz konusudur. Dijital 

iletişim teknolojileri sayesinde ortaya çıkan çevrimiçi ağların kullanımına bağlı iletişim 

biçimlerinin üretimi ve tüketiminin boyutu da değişmiştir. Buna bağlı olarak izleyicinin 

içerik edinme biçimleri de değişmiştir. İçeriği üretme biçimi bakımından mesleki süreç 

pratikleri de bundan etkilendiğinden, içeriğin niteliği kadar üretenlerin-üretilenlerin 

nicelik ve nitelikleri de bilinen klasik biçimlerden giderek uzaklaşmıştır.  

 Dijital teknoloji, prodüksiyon ve post-prodüksiyon süreçlerindeki maliyetleri 

önemli ölçüde azaltmış böylece düşük maliyetlerde film yapımı ve bunların gösterimi için 
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çeşitlenen medya kanallarının ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir. Gelişen teknoloji 

sayesinde ucuzlayan ve ulaşılabilir olan film üretim materyalleri, sinema sanatını nereye 

taşımakta, nasıl dönüştürmekte olduğu sorunsalı üzerinde durulmaktadır. Dijital iletişim 

teknolojilerinin sunduğu olanaklar, geleneksel film üretim araçlarıyla yöndeşerek 

kendine “yeni bir anlatım dili” oluşmuştur. “Yeni film dili”ni kullanan Yazı Tura filmi, 

gerçekliği nasıl yansıttığı, geleneksel anlatı yapısıyla gerçekliğin yansıtılması arasındaki 

farklar ve benzerlikler bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır.  

 Amaç 

 Hareketli görüntü sanatının teknolojik imkânlar sayesinde konusunda uzman 

olmayan amatörler tarafından üretilebilir olması ile bu amatör kişilerin bilinçsizce 

oluşturduğu amatör anlatım teknikleriyle ortaya çık an “yeni film dili” klasik anlatı 

sinemasının kalıplarının dışına çıkarak gerçekliği yansıtmaya çalışmıştır. Çalışmanın 

amacı, teknolojik gelişmeler sayesinde değişen yapım ve üretim pratiklerinin sinema 

sanatında, gerçekliğin nasıl ve ne şekilde yansıtıldığını ele alacaktır. 

 Önem 

 Teknoloji sinemaya her zaman önemli katkılar sağlamıştır. Günümüz dijital 

teknolojisi ise sinemada yapım ve üretim pratiklerini değiştirmiştir. Maliyet ucuzlamış 

böylece isteyen herkes film üretebilir hale gelmiş. Geleneksel anlatı dilinden habersiz 

olan amatörler, dijital teknolojilerden faydalanarak “yeni film dili”nin oluşmasına katkı 

sağlamıştır. “Yeni film dili”nden faydalanan film üreticileri kısa sürede çok geniş kitleye 

ulaşmış böylece profesyonellerin de dikkatini çekmiştir. Profesyoneller “yeni film dili”ni 

maliyetin azalmasından da öte yansıttığı gerçekliğin seyirci üzerinde oluşturduğu etki için 

tercih etmişlerdir. Türkiye’de de profesyonel yapımların kullandığı bu dile ilişkin yapılan 

araştırmanın, bu alanda sınırlı olan ampirik araştırmalara ve teorik literatüre katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir.  

 Varsayımlar 

 Bu çalışmada; hareketli görüntü sanatının tüm dünyada ve ülkemizde varolduğu 

günden bu yana genel kabul gören egemen anlatı tarzının oluşturduğu kalıplara göre 
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temellendiği görüşü var sayılmış, egemen anlatıya karşı bir duruş sergileyen “yeni film 

dili”nin yansıtmaya çalıştığı gerçekliğin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda; 

teknolojiye göbek bağıyla bağlı olan sinema varolduğu günden bu yana teknolojiyle eş 

zamanlı dönüşmüştür. Bilgisayar ve iletişim sistemlerinin gelişmesi, bilgiye ulaşımın 

kolaylaşması ve bilginin kitlelere aktarımının kolaylaşması gibi gelişmeler filmin biçim 

ve içeriğini belirlediği görüşleri kabul edilerek, sinemanın dönüşümü anlamlandırılmaya 

çalışılmıştır. Araştırma evrenini dijital teknolojilerden faydalanarak amatör anlatım 

tekniklerini kullanan profesyoneller oluşturmaktadır. Ancak bu yöntemi kullanan 

profesyonellerin çok fazla sayıda olması ve yapılan işlerin benzer tarzda olmasından 

dolayı bu evreni temsil edebilecek bir örnekleme başvurulmuştur. Uğur Yücel’in 2004 

yılında yönettiği Yazı Tura filmi araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Bu film 

benzerlerinden bazı özellikleriyle ayrışmaktadır. Filmde tanınmış oyunculara yer 

verilmiştir. Ayrıca filmde diyaloglar yoğundur. Film, yüksek bütçelidir; dijital tekniğe 

maliyetleri düşürmek amacıyla başvurulmamıştır. Sınırlı sayıda var olan örneklemden 

seçilen örneğin konunun anlaşılması için yeterli olduğu düşünülmektedir.  

 Sınırlılıklar 

1) Dünya geneline bakıldığında, profesyoneller tarafından amatör anlatım teknikleriyle 

oluşturulan “yeni film dili”ni kullanarak üretilen filmlerin çok fazla olması ve yapılan 

işlerin benzer niteliğe sahip olmasından dolayı bu evreni temsil edebilecek bir 

örnekleme başvurulmuştur. 

2) Araştırmayı, özellikle Türkiye’de amatör anlatım tekniğini kullanan profesyonellerin 

azlığı kısıtlamıştır. Örneklem evreni Türkiye’de amatör anlatım tekniğinin 

oluşturduğu “yeni film dili”ni kullanan Yazı Tura oluşturmaktadır. Profesyonel bir 

yapım olan Yazı Tura, biçemini oluşturabilmek için amatör anlatım tekniklerinden 

faydalanmıştır.  

3) Yüksek lisans tez süresi ile sınırlı olan araştırma, bu süre boyunca ulaşılan bilgi ve 

bulgulardan oluşmaktadır. Ayrıca bu çalışma zaman, bilgi kaynakları ve maddi 

imkânlarla da sınırlıdır.  

 Tanımlar 
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 Araştırmanın yöntem kısmında çokça geçen, dijital ve geleneksel sinemaya ilişkin 

belli başlı terimlerin tanımları aşağıda verilmektedir.  

AVCHD: Advanced Video Codec High Definition: AVCHD formatı, etkin veri sıkıştırma 

kodlama teknoloji kullanarak yüksek çözünürlüklü bir (HD) sinyal kaydedilmesi için 

kullanılan bir yüksek çözünürlüklü dijital video kamera formatıdır.4  

CCD: Charge Coupled Device: Dijital fotoğraf makineleri ve video kameralarda ışığa 

duyarlı yüzey olarak iş görür.5 

DCP: Digital Cinema Package: Dijital sinemalarda gösterilmek üzere hazırlanmış video, 

ses ve altyazıların biraraya getirildiği bir paketleme şeklidir.6 

DSLR: Digital Single Lens Reflex Camera: Vizörden yansıyan alan ile filmin üzerine 

pozlanan alanın aynı olmasıdır. SLR makineler önceleri filmli olarak üretiliyordu. 

Teknolojiye uyan cihazlar ‘Dijital‘ ön ekini aldılar ve fotoğrafları film yerine sensörlere 

kayıt etmeye başladılar.7  

DV: Digital Video: Görsel ve sesli verilerin kayıt edilmesinde kullanılan bir kayıt 

formatıdır. Kısaca dijital video depolamak için kullanılan bir standarttır. DV bir standart 

olarak 1994 yılında kabul edilmiştir.8  

DVD: Digital Versatile Disc: DVD'ler içerisinde büyük boyutlu verileri barındırabilen 

bir Compact Disc olarak tanımlanmaktadır.9 

                                                 
4 Kaynak: http://helpguide.sony.net/gbmig/44162948/v1/tr/contents/09/01/01/01.html 

5 Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/CCD 

6 Kaynak: http://ncsn.com.tr/dcp-nedir/ 

7 Kaynak: https://shiftdelete.net/dijital-slr-nedir-44891 

8 Kaynak: https://www.nedir.com/dv 

9 Kaynak: https://wmaraci.com/nedir/dvd 
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HDMI: High Definition Multimedia Interface: HDMI, set-top box lar, DVD oyanatıcılar, 

kişisel bilgisayarlar (PC’ler, dizüstüler), PlayStation 3 ve XBOX 360 gibi video oyun 

konsolları, AV alıcılarla uyumlu dijital ses aygıtları, bilgisayar monitörleri ve dijital 

televizyonlar gibi dijital ses/görüntü kaynaklarını en güçlü ve yaygın olarak kullanılabilen 

iletişim standartıdır.10 

HDV: High Defination Video: Yüksel çözünürlüklü video anlamında kullanılmaktadır. 

Standart çözünürlüklü videoya göre daha fazla görsel noktanın oluşturulup sergilenmesini 

sağlar.11 

ISO: International Organization For Standardization: Uluslararası Standartlık 

Örgütü’nün kısaltmasıdır. Kısaca ışığa duyarlılıktır. Filmli makineler zamanında filmin 

ışığa duyarlılığı iken, şu anda dijital fotoğraf makinelerinde sensörün ışığa 

duyarlılığıdır.12 

NLE: Non-Linear Editing: (Doğrusal Olmayan Düzenleme Sistemi) herhangi bir görüntü 

ve ses kaynağına herhangi bir noktasından rastgele erişim yapabileceğimiz sistemlerdir. 

Görüntü ve ses montajları sırasında kullanılan modern bir düzenleme yöntemidir.13 

VHS: Video Home System: JVC tarafından geliştirilip Eylül 1976 tarihinde Asya ve 

Avrupa'da piyasaya sürülen video kayıt formatıdır.14 

 

  

                                                 
10 Kaynak: https://www.technopat.net/2010/09/18/hdmi-high-definition-multimedia-interface-nedir/ 

11 Kaynak: https://www.turkcebilgi.com/hdv 

12 Kaynak: http://www.birkarefotograf.com/iso-asa-nedir/ 

13 Kaynak: http://tvteknolojileri.blogspot.com/2012/01/non-linear-editing.html 

14 Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/VHS 
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BÖLÜM 2. SİNEMANIN TEKNİK DOĞASI VE GÖRÜNTÜ 

SANATINDA GERÇEKLİK SORUNU 

 Görüntü sanatının temeli çok eskilere dayanır. İnsanın yüzyıllar süren özlemi, 

hareketi tespit etmek, bu hareketi istediği zaman tekrarlamak ve bu yolla iletişim kurmak 

olmuştur. İspanya'da Altamira, Güney Fransa'daki Lascaux mağaralarındaki M.Ö. 15.000 

yılına ait mağara resimleri, bize konuşma-yazı dili var olmadan önce insanın duygu ve 

düşüncelerini, anlamsız sesler ve vücut-yüz hareketlerinin yanı sıra görsel işaretler diliyle 

anlattığını göstermektedir (Smith, 2008, s. 15-18). Daha sonraki devirlerde insanın, 

doğayı dikkatle izleyerek canlıların anlık duruşlarını taşa, tahtaya, toprağa, madene ve 

cama işlemesi, daha çok eğlence aracı olarak kullanılan ve biçim olarak sinemaya 

benzeyen Karagöz ve benzeri gölge oyunları, doğayı ve hareketi tespit ve tekrarlama 

çabalarındandır. Fakat tüm bu çalışmalar yeterli olmamış, sinema ancak 18. yy sonlarında 

keşfedilmiştir. 

 Hareketli görüntüyü tespit etmek için önce teknolojik ilerlemeler gerekiyordu. 

Bunun nedeni, insanla doğanın ilişkisinden doğan ve giderek insanlar arasındaki ilişkileri 

şekillendiren teknolojinin, insanoğlunun evriminin belirleyici ögesi olmasıydı. 18.yy'ın 

ortalarında ilk belirtilerini veren endüstri devrimi, özellikle batı toplumlarındaki üretim 

ilişkilerine köklü değişiklikler getirdi. Makineleşme, sermayenin ve fabrikaların 

bulunduğu kentlerde kalabalıklaşma, toplumsal düşünce fikrini ortaya koydu (Aydoğan, 

2011, s. 21). 

 Toplum ve düşüncelerdeki gelişme ile paralel olarak sanat yapıtlarında da 

değişimler oldu, yeni üretim ilişkilerinin mantığı sanat yapıtlarını etkiledi. Yeni arayışlar 

başladı, akımlar gelişti ve sanat olgusu karmaşıklaştı. Modernizm filizlendi, değişen 

algılama biçimleriyle birlikte sanatta yeni ifade biçimlerine yönelme başladı. Edebiyat, 

görsel sanatlar, müzik, resim, mimari gibi tüm sanatlarda yerleşik kalıplar yıkıldı ve en 

önemlisi diğer sanatlardan çok daha geniş insan kitlelerine hitap edebilen, yeni teknoloji 

ve üretim ilişkileriyle beslenip gelişen sinema sanatı ortaya çıktı (Barnard, 2010, 13).  

 19.yy sonundan başlayarak 20.yy'da özellikle teknolojik alanda meydana gelen 

gelişmeleri bir sıçrama olarak kabul etmemiz gerekir. Endüstri devriminin en önemli 
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özelliklerinden biri, insanların üretim için gösterdikleri çabalar sonucunda ortaya çıkan 

zincirleme buluşların olmasıdır. Bu zincirleme buluşlar; elektrik, ampul, fotoğrafın 

bulunmasının ardından sinemanın keşfedilmesinin zeminini hazırlamıştır (Arıoğlu, 2014, 

17). 

 Sinemanın keşfedilmesindeki zincirleme buluşlara bakacak olursak ilk buluş 

olarak “Camera Obscura (Karanlık Kutu)”yı sayabiliriz. Leonardo da Vinci'nin Camera 

Obscura adını verdiği bu alet, fotoğraf makinasının temeli ve görüntü araçlarının ilki 

olarak kabul edildi. Camera Obscura'dan faydalanan Alman araştırmacı Kricker, "bir 

cismin arkadan ışık verilerek düz bir yüzeye aktarılması" esasına dayanarak "Büyülü 

Fener"i geliştirdi. Daha sonra birçok çeşidi yapılan, perde ve cam gibi yüzeylere 

yansıtılarak değişik efektler elde edilen Büyülü Fener, böylelikle yüzyılın en büyük 

eğlence aracına dönüşmüştür. 

 Sinema sanatı, zaman ve mekânı plastik bir malzeme olarak kullanabilen hareketli 

imgeler sistemidir. İnsanın oluşumu ile birlikte evrimleşen fonetik dil; önce mimik, 

anlamsız sesler, daha sonra da konuşma dili ve yazı dili haline gelmiş, mağara 

resimlerinden bu yana ise görüntünün dili olarak işaretler şeklinde gelişmiştir.  Konuşma 

dilinde “söz”ün karşılığı, görüntü dilinde “imge”, sinemadaki anlamıyla “filmsel 

resim”dir (Ulutaş, 2017, s. 91). Görüntü diliyle yapılan bu anlatı sanatı, şüphesiz ki 

yüzyılımızın en önemli ve etkili iletişim aracıdır. Sinemada anlatılan, bilmediğimiz 

dünyalar ve yaşam biçimleri de olsa, olaylar günümüzde, geçmişte veya gelecekte geçiyor 

olsa da, inandırıcıdır, gerçektir ve seyirci bire bir olarak bu gerçekle karşı karşıya 

kalmaktadır. Sinemanın etkisi ve etkinliği büyük ölçüde bu gerçeklik duygusundan 

kaynaklanmaktadır. Hızal, optik imgelerin atası Camera Obscura’yla başlayan, 

sonrasında gelişen mikroskop ve teleskop gibi aygıtların meydana getirdiği yeni görme 

deneyimlerinin, gözlemcisinin “görme” ile “gerçeklik algısı” arasında kurduğu ilişkiyi 

şekillendirdiğini ifade eder (Hızal, 2012, s. 71).  

 Künüçen’e göre insanın doğadaki varlıkları bir yüzey üzerinde saptama çabası 

önceleri temelde gerçeği taklit etmeye dayanıyordu. Görüntünün elde edilişinden sonra 

farklı amaçlarla sanatsal ve estetik kaygıların peşine düşen sanatçılar tekniğin 

olanaklarıyla gerçeğin yeniden üretimi sürecinde yapıtlarına yeni biçimler, yeni anlamlar 
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kazandırdılar. Fotoğrafın ortaya çıkışından bu yana bir kamera aracılığıyla elde edilen 

fotoğrafik görüntü ile görüntüye konu olan nesne asındaki ilişki bir tartışma ve araştırma 

konusu olmuştur. Sanat yansıtmadır ancak, yansıtılan ve gerçekte olan aynı şey değildir 

(Künüçen, 2007, s. 227-228).  

 İnsan, kendi gözüyle gördüğü gerçekliği nesnenin yansıttığı gerçeklikle eşleştirir. 

İlkel insan, gözlemlediği dış dünyanın yansımarını mağara duvarlarına resimle 

aktarmıştır. Uygarlık tarihi boyunca sanatlar ve sanatçılar gerçekliği ifade etmenin 

yollarını aramıştır. Uygarlık tarihinin ilk topluluklarından günümüze kadar, sanatta ve 

bilimde gerçekliğin algılanış biçimleri sürekli olarak gerçekliğin üretim ilişkilerine bağlı 

şekilde farklılık göstermiştir (Gök, 2007, s. 113). Fotoğrafın ‘an’ı ölümsüzleştirmesi, 

görüntünün bir zaman kesitinin delili olarak işlemesine ve görsel gerçeklik algısının 

güçlenerek birer ‘gerçeklik delili’ olarak kayıtlara geçmesine sebep olmuştur (Hızal, 

2012, s. 31).  

 Gök, “fotoğraf ve film gerçekliğin iki kayıt aracıdır” der ve ikisinin de kullandığı 

teknoloji ve teknikten dolayı “gerçekliği” yeniden sunduğunu belirtir. Gözümüzle 

algıladığımız dünya ile sinematografik ve fotoğrafik imgelerden bize yansıyan dünya 

arasındaki fark, sinematografik ve fotoğrafik imge ve imajların “-mış” gibi yapmaları 

olarak nitelendirilebilir. Çünkü sadece gerçekliğin imajlarını kullanarak farklı bir 

gerçeklik oluştururlar. Bizim dünyayı ve gerçeği algılamamız bir kadraj sınırlamasının 

ötesindedir. Oysa onlar, seçer, ayıklar, dönüştürür, ekler ve çıkarırlar. Kadrajın dışı ve 

önü bilinmezliktir ve bize sunduğu, hep sunamadığının, sunmadığının merakını taşır 

(Gök, 2007, s. 114). Armes’e göre sinema, yaşama yakınlığı bakımından fotoğrafla aynı 

olanaklara sahip olsa da, fotoğraftan farklı olarak bir zaman boyutu ile hareket, söz, müzik 

ve anlatı öğelerine de sahiptir (Armes, 2011, s. 10).  

 19. Yüzyılın önde gelen profesyonel fotoğrafçısı Edward Muybridge’in 1877’de 

dikkatini, dörtnala koşan atların ayaklarının yere nasıl yerleştirdikleri sorusu çekmiştir. 

Muybridge bu sorunun yanıtını bulmak için yıllarca deney yapmaya ve yirmi dört fotoğraf 

makinesinden oluşan karmaşık bir düzeneğe gereksinim duymuştur. Bunun üzerine atın 

hareket halindeki görüntüsünü yakalamaya çalışan Muybridge, fotoğraf makinelerinden 

oluşan bir düzenek kurarak, 1/1000 enstantane hızıyla bu görüntüyü elde etmiştir. 1878 
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yılında gerçekleştirdiği deneyde, kendi tekniği ile çok sayıda fotoğrafı birleştirerek, 

hareketli bir görüntü elde etmiş ve dörtnala giden bir atın bütün hareketlerini kayıt altına 

almayı başarmıştır. Bu başarısıyla hareketli görüntünün ilkel halini oluşturmuştur 

(Armes, 2011, s. 10-18).   

 İnsan gözü, “algı yanılsaması” yani gözün ağ tabakasının saniyede ondan fazla 

fotoğrafın art arda gelmesiyle hareket ediyor izlenimi yaratması temeline dayanarak, 

saniyede yirmidört kare peş peşe yansıtılan karelerdeki görüntüleri kesintisiz bir hareket 

içinde görmeye başlamaktadır. (Süar, 2017, 122). Arnheim’e göre sanat, daha başından 

itibaren hareket halindeki şeylerle ilgilenmiştir. Av sahneleri, savaş, zafer alayları, 

cenazeler, danslar ve ziyafetler gibi konuları ele almıştır. Devinimi devinimle sunma 

girişimleri çok başarılı olmadığı için, mucitlerin ilgisini devinim yanılsaması çekmiştir. 

Sanatçılar hareketsiz resimleri birbirine bağlayarak devinim izlenimi yaratabileceklerinin 

ayrımına vardılar (Arnheim, 2010, s. 132-137). Böylece montajla ritim oluşturuldu. 

Sessiz sinema döneminde çekilen filmlerde uygulanan kurgu yöntemleriyle sanki filmler 

bir müzik eşliğinde montajlanmış hissi uyandırmaktadır. Özellikle Sovyet sinemacılar 

kurguya farklı bakış açıları katmışlardır.  

 Sinema bize, hareket eklediği bir imge vermez, dolaysız olarak bir hareket-imge 

verir. Bu hareketsiz bir kesit+soyut hareket değil, hareketli bir kesittir. Deluze, “hareket, 

herhangi bir anını, yani bir süreklilik izlenimi oluşturacak şekilde seçilmiş eşit aralıklı 

anların işlevi olarak yeniden oluşturan bir sistemdir.” der (Deleuze, 2014, s. 16). Olayları 

sunmak konusunda uzman olan sinema, zaman içinde meydana gelen değişiklikleri 

gösterir. Film başlı başına bir olaydır ve her an farklı görünür. Oysa resim ve heykelde 

böyle zamansal bir ilerleme yoktur (Arnheim, 2010, s. 147).  

 Hareketli görüntü sanatı, kameradan bağımsız düşünülemez. Her ne kadar film 

gösterimi bir yanılsama süreci olup göz aldanımına dayalı olsa da, sinemanın gerçekçilik 

için bir potansiyeli vardır, çünkü kameranın kendisi bir hile yapmaz. Kameranın verdiği 

görüntüleri, bir hareketin gerçek yaşamda olduğu biçimiyle birbirini izleyen aşamalarının 

kaydedildiği görüntülerdir (Armes, 2011, s. 17). Kamera, nesnel gerçekliği verme 

gayesiyle çekimini yapsa da, insan gözünün algıladığı gerçekliği yansıtamaz. İnsan 

gözünün sınırları, kameranın sunduğu çerçevenin sınırlarından çok daha fazlasıdır. İnsan 
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gözü ve objektif, nesneleri yalnızca belli bir konumdan ve onların başka şeyler tarafından 

gizlenmemiş bölümlerini görebilir (Arnheim, 2010, s. 16). 

 Sinemanın biçimsel karakterini belirleyen ışık, gölge, renk, ton, alan derinliği, 

ölçek, bakış açısı gibi unsurlar; optik, elektronik, kimyasal vb gibi teknik olanaklar 

vasıtasıyla gösterilen şeyden çok onu gösterme biçiminin önem kazanmasına neden 

olmaktadır. İnsan gözüne öykünen sinema var olduğu günden itibaren kendi biçimsel 

gerçekliğini oluşturmak için çaba sarf etmiştir. Sinemanın tarihinin ilk filmlerinde gözün 

doğal algı biçiminin taklit edilmesi, biyolojik bakışın merkezi açısını, zaman ve mekân 

bütünlüğünü parçalamamaya özen gösterilmesi seyircinin film sanatına olan ilgisini 

azaltmamış, bilakis artırmıştır (Hızal, 2012, s. 24). McLuhan, insanın ‘göz’le kurduğu 

dünya algısının diğer duyu organlarının etkisini zayıflatması üzerinde önemle 

durmaktadır (McLuhan, 2014, s. 9-10). 

 Bazin, insan gözünün yerini alan fotoğrafın gözünü oluşturan mercekler 

topluluğuna “objektif” der. Fotoğrafla birlikte ilk kez gerçek dünyada mevcut olan nesne 

ile bulunan anlatımı arasında başka hiçbir şeyin giremeyeceğini ifade eder. Böylelikle, 

insan yaratıcılığı işe karışmamakta, fotoğrafçının kişiliği ancak görüntülenecek olayın 

seçimi konusunda etkili olacağını belirtir. Nitekim Bazin, bunun resim yapan ressamın 

mevcudiyetiyle aynı nitelikte olmadığını da eklemektedir. Bazin, bütün sanatların insanın 

varlığı üzerine kurulu olduğunu hatırlatır ve sadece fotoğrafçılıkta insanın yokluğundan 

zevk aldığımızı ifade eder (Bazin, 1985, s. 104). Berger’e göre hatırlanan imgeler, sürekli 

deneyimin kalıntısıyken, fotoğraf koparılmış bir anın görünümlerini yalıtır (Berger, 1986, 

s. 85). 

 İcra edilen ilk filmlerde, zaman ve mekân bütünlüğünü parçalamamaya özen 

gösterilmesi seyircinin film sanatına olan ilgisini azaltmamış bilakis artırmıştır. Çünkü 

bu durum sadece, seyircinin seyrettikleriyle arasına mesafe koyarak yabancılaşmaksızın 

kendini filme vermesini kolaylaştırmamış, aynı zamanda filmin diğer sanat dallarında 

olmayan karakteristik özelliklerini ve gücünü tanımasına, hatta şok etkisi uyandıracak 

düzeyde hissetmesine yol açmıştır. Seyirciyi hayran bırakan şey daha çok, gerçekliğin 

zaman ve mekânsal hareketliliğini günlük hayatta sahip oldukları doğal algılarına uygun 

biçimde seyredebilmeleri, tiyatro sahnesinden farklı olarak kahvaltı masasının 
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arkasındaki kıpırdayan yaprakların, yani gerçekliğin hareketinin kesintisiz bir zamansal 

süreklilik olarak tekrar edilebildiğinin farkına varmalarıdır. Edison'un kinetoscope 

filmlerinden biri olan 'Kiss'de karısıyla öpüşmesi gibi, özel hayatın mahremliklerini olay 

ile aralarına giren ve görüşleriyle özdeşleşen kamera vasıtasıyla dikizci pozisyonu alarak 

seyredebilmeleridir (Şentürk, 2008, s. 162). Bir filmi seyrederken sadece onun 

biçiminden etkilenmeyiz, aynı zamanda o filmi deneyimleriz. 

 Hareketli görüntü sanatında seyirci ve yönetmenin ilk keşfettiği olgu sinemanın 

seyircisiyle kurduğu yakınlık ilişkisidir. E. S. Porter’in yakınlık ilişkisini arttırmak için 

yakın çekimlere yer veren Büyük Tren Soygunu (1903) filmin sonunda sahnedeki 

oyuncunun silahını seyirciye doğrultmasını veya W. McCay’in yönetmen ve seyirciyle 

interaktif ilişkiler kuran çizgi animasyon filmi Dinozor Gertie (1914) çalışmasını bu 

iddayı doğrulayacak örnekler arasında göstermek mümkündür (Şentürk, 2016, s. 9-10). 

Sinema; seyircinin kişisel tahayyülünü derinleştirerek, seyircisini kendisinden ayırıp 

başka bir bedende vücut bulmasını olanaklı kılar. Seyirci, sinema deneyimiyle varolduğu 

zaman ve mekândan ayrılarak göçebeye dönüşür. “Toplumsal tahayyülü derinleştirir, 

hatta kimi durumlarda toplumsal gerçekliğin bir adım ilerisinde olmayı, henüz atılmamış 

adımların sonuçlarını tasavvur etmeyi mümkün kılar.” (Diken ve Laustsen, 2010, 19-22).  

 Yönetmen izleyicinin algısını güdülemek, dramatizasyonu arttırmak için 

sinemada belli teknikler kullanmaktadır. “Film yönetmeninin görevi, öyküyü müdahale 

edilmemiş imgeleri bir araya getirerek oluşturmaktır. Çünkü bu iletişimin asıl mayasıdır. 

Her şey bir araya getirme ile çalışır; çünkü insanın algılaması iki olayı ayırt edip anlama, 

gelişmeler üzerinde karar verme ve daha sonra ne olacağını öğrenme isteğini kapsar.” 

(Mamet, 1997, s. 73-74). Şentürk’e göre seyircinin gerçeklik algısı ve şuuru, tarihsel, 

kültürel, toplumsal ve özellikle teknolojik gelişmelere bağlı olarak tezahür eden anlatım 

türlerine ve tarzlarına göre çeşitlenmesine ve kodlanmasına yol açar (Şentürk, 2016, s. 

19).  

 Sinema, seyircisi üzerinde gerçeklik hissini daha da arttırmak amacıyla 

teknolojinin kendisine tanıdığı olanakları en iyi şekilde kullanmış, bu ise farklı bir 

gerçekliğin doğmasına neden olmuştur (Süar, 2017, s. 119). Doğuşundan itibaren ses, 

renk, geniş perde, üç boyut gibi birçok teknoloji, sinemanın biçim ve içerik yapısında 
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değişim ve dönüşümlere neden olmuştur (Zengin, 2016, s. 185). Sinema, pek çok sanat 

dalı gibi teknik ve sanatsal gelişime paralel olarak kuramsal çalışmaların odağı olmuştur. 

Sinemada gerçeklik, teknolojinin gelişimi ve sinema dilinin oturmasıyla beraber farklı 

şekillerde temsil edilmiş film yapım, sürecinde devreye giren içsel ve dışsal yapıyla 

birlikte biçimlenmiştir (Süar, 2017, s. 119). Sinemanın işlevi, biçimi, estetiği, gerçekliği 

gibi kendi meselelerine dair çeşitli ve kimi zaman birbirine karşıt düşünceler ileri süren 

kuramcılar ortaya çıkmış ve sinemanın ne olduğu ya da ne olması gerektiği yönünde 

görüşler belirtmişlerdir. Başlangıçta kural koyucu olmak iddiasıyla yola çıkan film 

kuramları zaman içinde tanımlayıcı olmaya başlamışlardır. İlk icra edilen, kısa metrajlı, 

sessiz ve belgesel ağırlıklı filmler döneminden itibaren, gerçeklikle bağıntısı bakımından 

sorgulanan ve tartışılan bir alan olmuştur (Ormanlı, 2016, s. 53). 

 Mağara resimlerinden, farklı zeminlere işlenen resme, fotoğrafa ve sinemaya 

doğru giden süreçte, sinemanın görüntünün yanında ses ve hareketi de devreye 

sokmasıyla, bu sanat güncel yaşamda farklı ve ayrıcalıklı bir konuma gelmiş 

bulunmaktadır (Yiğit, 2012, s. 1373). Deleuze, “makineler teknik olmadan önce 

sosyaldir” der (Deleuze, 2014, s. 17). Arnheim, fotoğrafçılık ve ondan doğan sinema, 

doğaya öylesine yakın sanat ortamlarıdır ki kamu onların, çizme ve boyama gibi eski 

moda ve kusurlu taklit etme tekniklerden üstün olduklarını düşünür (Arnheim, 2010, s. 

129). Şentürk, sinemanın büyüleyici gücüne, seyircisiyle daha sonra karmaşık bir hal 

alacak olan interaktif ilişkilerine, zaman, mekân, gerçeklik ve algıyla kuruduğu 

bağlantıyla işaret eder (Şentürk, 2016, s. 7). Sinema, toplumla diyalektik bir ilişki içinde 

olmasından dolayı zaman içinde kuramsal yaklaşımlar da değişmiştir. Bu değişimler 

teknoloji tabanlı olabildiği gibi toplumsal dinamiklerden de kaynaklanabilmektedir.  

 Sinema, teknoloji çağının bir aracı olarak doğmuştur. Neale’ya göre, sinemanın 

varlığı fotoğraf, kamera, projeksiyon, ses kaydı gibi belirli teknolojilerin varlığı üzerine 

kuruludur. Sinema bu teknolojilerden bağımsız düşünülemez.  Onun etkileri, süreci, 

gelişmesi yalnızca varoluşuyla açıklanamaz. Sinema karmaşık bir olgudur. Bir 

endüstridir ve ekonomik belirleyicileri de içerir (Neale’dan aktaran: Künüçen, 2007, s. 

228). Var oluşundan kısa süre sonra sektörleşmiş ve kendi dilini bulmaya başlamış olan 

sinema, herhangi bir ekole ve yapımcıya bağlı kalmaksızın, popüler kültürden ve klasik 



17 

 

anlatım biçimlerinden farklı kendine özgü bir tarz geliştiren yönetmenlerin ürettiği filmler 

olarak karşımıza çıkmaktadır (Boydak’tan aktaran: Süar, 2016). 

 Sanatın ve özünün ne olduğu, gerçeği ne kadar ve ne biçimde yansıtıp 

yansıtmadığı bugün bile ele alınan sorular arasındadır. Algıya sıkı sıkı bağlı olan 

gerçeklik, sanatın da en büyük sorunsallarından birini oluşturmuştur. Algı, bir yanıyla 

psikolojik, bir yanıyla sosyal bir olgudur. Gerçeklik algısı beynin çalışmasının bir 

parçasıdır. Kimi psikolojik hastalıklarda gerçek ile hayal arasındaki sınırları algılama 

bozulduğu için birey, gördüğü yanılsamalara inanır ve farklı bir gerçeklik kurgular (Süar, 

2017, s. 120-121). Sanatın gerçekliği ne kadar ve nasıl yansıttığı, sanatçıların 

kullandıkları biçimler ile sanatın yorumlanması ekseninde ele alınmış ve süregelen 

tartışmaları oluşturmuştur. Sinema estetiğinin temel problemlerinden biri, çoğu etkili 

sinema kuramcısının “dışlayıcı bir estetik yaklaşımla evli olması”ndan kaynaklanır. 

Sinema kuramcılarının akademik tarafsızlıktan yoksun olmalarından kaynaklanan bu tek 

taraflılık, sinemanın potansiyellerine dair çoğu temel düşüncenin bizzat sinemacılara ait 

oluşu nedeniyle daha da katmerli hale gelir. Vertov ya da Eisenstein’ın, Rotha ya da 

Zavattini’nin, Pasolini ya da Robbe-Grillet’nin ifadeleri, her şeyden önce yaratıcının 

kendi sinemasının haklılaştırılması ve farklı fakat eşit ölçüde geçerli sinemasal 

potansiyellerin kaçınılmaz biçimde çarpıtılması olarak görünür (Armes, 2011 s. 9). 

Sanatta insanın, gerçeği öznel deneyimler sonucu sahiplendiğini ifade eden Tarkovski’ye 

göre: “Sanat, sanatçının tüm dünya yasalarını sezgisel olarak yakalama arzusu şeklinde 

ortaya çıkar: Güzellik ve çirkinlik, insancıllık ve acımasızlık, sonsuzluk ve sınırlılık. 

Bütün bunları sanatçı, “mutlak”ı yakalayan görüntüyü yaratma aşamasında kendine özgü 

bir tavırla yeniden şekillendirir” (Tarkovski’den aktaran: Künüçen, 2007, s. 228). 

 Sinemada gerçek kavramı, çoğunlukla gerçeğin ortaya çıkarılması, gerçeğin taklit 

edilmesi ve gerçeğin sorgulanması olmak üzere üç farklı bakış açısından hareketle 

işlenmektedir. Sinemada gerçekçilik, var olan nesnel gerçekliğe ulaşma ve onu nesnel bir 

tutumla selüloit materyalin üzerine yansıtmaktan hareket etmektedir (Oluk, 2008, s.54).  

Ancak var olan gerçekliği filmlerine yansıtmayı tecrübe etmiş Flaherty, Vertov, 

Stroheim, Godard ya da Bunuel gibi yönetmenlerin gerçekliği yansıtma biçimleri 

farklılaşmıştır. Yeni Dalga Fransız Sineması, Yeni Gerçekçi İtalyan Sineması, 
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Dışavurumcu Alman Sineması gibi sinema akımları hep bu alternatif arayışların 

sonucunda ortaya çıkmıştır (Künüçen ve Olguntürk, 2016, s. 123).  

 Armes, “gerçekliğe yönelik üç temel sinemasal yaklaşımla ilgileniyoruz” 

demektedir: Gerçeğin ortaya çıkarılması, gerçeğin taklit edilmesi ve gerçeğin 

sorgulanması. Bunlardan ilki, gerçekçi bir estetiğin gelişiminden ve amacın basitçe 

dünyayı nasılsa öyle göstermek olduğunu bütün yapıtların oluşturduğu bir gelenekten 

ortaya çıkar (Armes, 2011, s. 10-11). Burada sanatçının başlıca ilgisi yaratmak ya da 

hayal etmek değil, insanları, nesneleri mekân ve olayları mümkün olduğunca müdahalesiz 

biçimde kamera önüne getirmek ve seyircinin görmesini sağlamaktır. İlki kadar eski olan 

ikinci gelenek, gerçeklikle kurulan bu doğrudan bağlantıyı koparır ve gözlerini filmin 

yaşamın bir taklidi ya da benzerini sunma gücüne diker. Benzerlik kendi içinde bir amaç 

aracı olarak değil, ancak tatmin edici kurmacaların yaratılmasının bir aracı olarak 

kullanılır. Sinemanın bu evrensel öykü anlatıcısı rolü Hollywood’u meydana getirmiş ve 

dünya çapında bir eğlence endüstrisinin gelişimini harekete geçirmiştir. Anlamlı olan 

gerçeklikten çok gerçeğe benzerliktir; fakat bir yanılsamayı güçlendirmesi açısından 

aracın gücü diğer ikisinden de önemlidir. Üçüncü ve muhtemelen en az gelişmiş olan 

gelenek ise yüzeysel gerçekliği nakletmek ya da taklidi güçlendirmek yerine, görünenin 

ardındaki derin gerçekliği keşfetmekle ilgilenir. Bu bakış açısından bakıldığında, en 

azından kurumsal olarak, sinema modernist fikirlerin en heyecan verici dışavurum 

aracıdır (Lazzarato, 2016, s. 87). 

 Gerçekliği düzenleme ya da yönlendirme konusunda temelde ilk kuramlar 

gerçekliğin filme alınmasından çok, yönetmenin ham malzemeyi işlemesiyle neler 

yapılabileceğini göz önünde tutan "dışavurumcu" kuramlardır. Gerçekçi kuram sinemayı 

gerçeğin sanatı olarak tanımlar ve sinemanın gerçekliğe yakınlaştığı oranda sanat 

olabileceğini savunur. Sinemanın bir dil oluğunu bize gösterenler ve bizi devingen bir 

sinema sanatı anlayışına yönlendirenler ise "biçimci" kuramcılardır. Biçimciler gerçekliği 

alıp dönüştürür, sanatın kendi gerçeğini yaratır (Gök, 2007, s. 117). Biçimci gelenek, 

gerçeği yansıtmanın mümkün olmadığından hareketle, sinemanın gerçeğe müdahale 

ederek, onu yorumlayarak gerçeği yeniden kurması gerektiğini söylemektedir. Gerçekçi 

gelenek ise filmin, gerçekliğe müdahale etmeden, objektif bir şekilde var olanı 



19 

 

yansıtabileceği savından hareket etmektedir. Bu geleneğin önemli temsilcileri ise 

Kracauer ve Bazin’dir (Yiğit, 2012, s. 1372).  

 Gerçekçiler, özellikle de Bazin için derinlemesine görüntü/alan derinliği ve uzun 

çekim gerçekliği yakalayan unsurlar olarak önemlidir. Böylece sinema nesnelerdeki gizli 

anlamı ortaya çıkarırken duygularla anlayamadığımız gerçekliği verir (Erkılıç, 2017, s. 

61). Kracauer, sinemanın görsel-işitsel yanı ile gerçekliği aktarmaya en uygun araçlardan 

biri olduğunu düşünmektedir. Kracauer’in gerçekçilik anlayışı, öykülü anlatım ve 

fotoğrafik görüntüyü merkezine almaktadır. Kracauer, ideal form olarak “bulunmuş 

öykü” denilen hayatın sıradan, doğal gerçeğini aktaran: basit anlatıyı önermektedir. 

Gerçeği aktarırken de, gerçek mekânların, gerçek insanların, gerçek zamanın kullanılması 

gerektiğini belirtmekte, daha az konuşup daha çok göstererek filmsel anlatıyı kurmaktan 

bahsetmektedir (Yiğit, 2012, s. 1382).  

 Gerçekçi kuramcılar sinemanın fotoğrafik özelliğine, gerçekliğin, doğanın, 

yaşamın rastgele sabitlenmesine, kaydedilmesine ve yeniden üretme becerisine 

odaklanırlar. Bazin’e göre sinemanın hammaddesi gerçeklik değil, gerçekliğin bıraktığı 

izdir (Büker’den aktaran: Erkılıç, 2017, s. 61). Gerçekçi film kuramları, sanatın sosyal 

işlevleri noktasında sinemanın, dünyada var olanı olduğu gibi gösterme zorunluluğunda 

hem fikir olmaktadırlar. Stroheim’ın gerçekçi kurmacası, Renoir’nun “Şiirsel 

Gerçekliği”, Rossellini’nin “Yeni Gerçekçiliği”, Zavattini’in “Sinema-Gerçeği” yaşamda 

olanı gerçekliği ile peliküle aktarma kaygısındadır (Yiğit, 2012, s. 1374).  

 Sinemanın gerçekliği “kesinlikle konunun gerçekçiliği ya da dışavurumun 

gerçekçiliği değildir, bunun yerine uzamın gerçekçiliğidir, onsuz hareket eden imgeler 

sinemayı oluşturamaz” (Bazin, 2011, s. 112). Kracauer’e göre sinema, yaşamı olduğu gibi 

yansıtmalıdır. Gerçeklik öylece, her yerde bulunmaktadır. Sinema bu gerçekliği ortaya 

çıkarmalıdır. Yani “Kracauer, sinemayı, gerçekliğin belirli tür ve düzeylerini keşfetmeye 

yarayan bilimsel bir araç olarak görür” (Dudley’den aktaran: Yiğit, 2012, s. 1375). 

Kracauer’e göre sinema, fotoğrafın mirasçısıdır. Bu yüzden de temel özellikleri 

tartışmasız bir şekilde fotoğrafa bağlıdır ve buna göre film, yaşamdaki gerçekliği 

keşfetmeli, bu keşifte ise kendisine en uygun gerçeklik olan fotoğrafik gerçekliği temel 

almalıdır. “Kracauer, sinema teknolojisindeki gelişmeleri, gerçekliği daha mükemmel 
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yansıtmaya olanak verdiği için destekler” (Coşkun’dan aktaran: Yiğit, 2012, s. 1375). 

Kracauer daha çok sinemanın içeriği üzerine düşünmekte, öykünün seçkin olmasının 

aracın özünü genişleteceğini düşünmektedir. “Sinemanın konu maddesi, fotoğrafın 

hizmet etmek için keşfettiği dünyada bir yerlerde olmalıdır” (Dudley’den aktaran: Yiğit, 

2012, s. 1375).  

 Biçimciler (Arnheim, Eisenstein, Balazs gibi) sinemanın gerçeklikten 

uzaklaştıkça sanat olduğunu düşünürler. Biçimcilere göre görüntüleri, seyirciyi 

etkileyecek biçimde düzenleyen sinema, imge olmasına karşın, içerdiği her plan 

görüntüyü izleyiciye yaşatabilecek kadar da canlı bir sanattır. Bu etkiyi sinematik 

duyumsama; hareket, zaman, ritim, ışık, gölge, doku, renk ve ses aracılığıyla, seçilen 

görüş alanıyla, kamera ve kameranın optik devinimleri ile gerek nesnel, gerek öznel 

kamera kullanımıyla, alan derinliği ile açı karşı açılarla, genel plan yakın plan geçişleriyle 

bir uzam kurar ve bu uzamı kurgu yoluyla yaratır. Çekimlerin bileşimi ile elde edilen 

anlam, her çekimin parça olarak taşıdığı anlamdan farklıdır. Eisenstein, sinema filminin 

her sahnesinde yönetmen izleyenlere, başlı başına bir öykü olabilen görüntülerle iletisini 

aktarmaya çalıştığını ve her görüntünün, bir öyküyü simgelediği gibi, yine her 

görüntünün, kendi başına da derin anlamlar içeren nitelikler taşıdığını söyler (Gök, 2007, 

s. 118).  

 Sinema kuramındaki bu iki temel yaklaşım (Gerçekci ve Biçimci) Bordwell'e 

göre, anlatımsal yelpazenin bir uçunda objektif anlatımı tercih edenler ile diğer ucunda 

öznel anlatıdan yararlanan yönetmenlerin varlığını gösterir (Bordwell’den aktaran: 

Erkılıç, 2017, s. 61). Bu iki temel aksın sonrasında Althusser, Metz, Freud ve Lacan 

okumalarından gelişen psikanalitik film kuramı ayna metaforu ile açıklanır. Arzu, bakış, 

seyircinin perdeyle arasındaki psişik ve ideolojik ilişki, aygıt kuramı ve özne 

konumlandırması ayna metaforunun izlekleri olur (Erkılıç, 2017, s. 61).  

 Empresyonist, ekspresyonist, dadaist ve sürrealist akımlar ise ana-akım 

sinemasına karşı geliştiler ve böylece sinemanın gerçeklikle olan sorunsal ilişkisinin 

gelişme sürecine katkı sağladılar. Bu akıma yakın duran sinemacılar nedensellik ilkesi ve 

temsilden uzaklaştılar. Resimlerin temsili gerçeklikten ziyade diğer resimlere atıfta 

bulunmaya başladığı bu avangart akımlarda, hareket, zamansallık ve mekânsallık 
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vurgusu, anlatısallık ve nedensellik ilkesinin önüne geçti. Zamansallığı ve hareketliliği, 

sinemanın sanatsal kimlik arayışını ifadeye kavuşturabileceği temel sorunsal alanlar 

olarak kavradılar. Bu akımlar daha çok gerçeklik ve algı biçimleri üzerinde operasyonlar 

icra eden ve bunları dönüştüren transformasyon veya bozan deformasyon gücü olarak 

kavradılar (Şentürk, 2016, s. 17). Karşıt görüşleri benimseyen, savunan, uygulayan 

kuramcı - sinemacıların tüm bu görüş ve arayışları sinema tarihini oluşturmuş ve sinemayı 

"Yedinci Sanat" olarak günümüze ulaştırmıştır (Gök, 2007, s. 122). 

 Lumiere’in Amatör Gerçekliği 

 Gerçekliğin görünümlerinin kaydedilip araştırılması için kamerayı kullanma 

arzusu, Lumiere’le başlayan ilk günlerden itibaren yönetmenlerin kafasını sürekli 

kurcalamıştır. Lumiere sinemayı en başından itibaren hareket halindeki gerçek yaşamı 

kaydetme biçimi olarak görmüş böylelikle onun filmleri sinemada gerçekçiliğin ilk 

örneklerini teşkil etmiştir. Lumiere’in yaptığı ilk film, Lyon’daki fabrikasından çıkan 

işçileri gösteriyordu ve karşıdaki bir evin penceresinden çekilmişti. Kapılardan çıkan 

işçiler görüntülendiklerinden “gerçekte ilk gizli kamera çekiminden” bütünüyle 

habersizdiler ve film kapatılan kapılar ile sona eriyordu. Lumiere gemilerin limandan 

ayrılışını ve kıyıya çarpan dalgaları göstererek ömründe denizi hiç görmemiş izleyicileri 

etkiliyordu. Trenlerin bir istasyona girdiği filmler ise daha çarpıcı olanlardı. Bu sahneler 

öylesine güçlüydü ki, izleyicilerin çoğunun korkuyla koltukların altına saklandıklarını 

söylenir (Armes, 2011, s. 18).  

 Lumiere’in kameraya kazandırdığı biçim sayesinde, film kamerası kolaylıkla 

taşınabiliyordu ve kamera operatörü bir fotoğrafçının sahip olduğu özgürlükle 

çalışabiliyor, yaşamla karşı karşıya gelmek ve kendi çevresindeki insanları ve durumları 

incelemek için dışarı çıkabiliyordu. Reis ve Millar, “Lumiere’lerin gerçek olaya 

müdahale etmeye başlayarak kurmaca filmi keşfetmesi çok zaman almamış, çocuğa 

bahçıvanın hortumuna bastırtan onlar olmuştur” demektedir (Reis ve Millar, 1982, s. 

298). Louis Lumiere’in yapıtları kurmaca uzun metrajlı filmleri değil, belgesel filmleri 

haber verir. Onun sineması, giderek daha fazla sayıdaki insanın yaşamlarındaki ve 

evlerindeki günlük olayları kaydettiği 8 mm ile gerçek vakaları inceleyen ve en azından 
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ruh olarak amatör filmler çeken 1960 ve 1970’lerin sinema-gerçek (cinema-verite) ekolü 

ile bağlantılıdır (Armes, 2011, s. 26-30).  

 Melies’in İllüzyon Sineması 

 Gerçek yaşamda gözlemlenen her olay ya da olaylar zinciri her bir gözlemci için 

uzamsal ve zamansal olarak kesintisiz ve art arda tamamlanır. Gerçek yaşamda zamanda 

ve uzamda sıçramalar yoktur. Zaman ve uzam süreklidir. Sinemada böyle değildir. 

Çekimi yapılan zaman süreci herhangi bir noktada bölünebilir. Bir sahnenin hemen 

ardından tamamen farklı bir zamanda geçen bir başkası gelebilir. Uzamın sürekliliği de 

aynı yöntemle bölünebilir. Sinema -hareketlendirilmiş görüntü- tiyatro ve hareketsiz 

görüntünün arasındadır. Uzamı sunar ve bunu tiyatrodaki gibi gerçek uzamın yardımı 

olmadan düz yüzeye sahip sıradan bir fotoğraftaki gibi yapar. Böylece sinema da tiyatro 

gibi kısmi yanılsama yaratır. Belli bir dereceye kadar gerçek yaşam izlenimi verir. 

Tiyatronun tersine, sinema gerçek yaşamı gerçek ortamında gösterebileceği için gerçek 

yaşam izlenimi güçlüdür (Gülşen, 2016, 187-191). Sinema ve tiyatroda da bir olayın 

yalnızca esasları gösterildiğinden yanılsama oluşur. Ekrandaki insanlar, insan gibi 

davranıp insanca olaylar yaşadıklarından, ne onları elle tutulur canlı varlıklar olarak 

karşımızda görmemiz ne de gerçek uzamda bulunduklarını görmemiz gerekli değildir; 

onlar oldukları halleriyle yeterince gerçektirler. Bu nedenle nesneleri ve olayları hem 

canlı hem de hayali, hem gerçek nesneler hem de ekrandaki basit ışık örnekleri olarak 

algılarız. Sinemanın sanat olmasını olanaklı kılan da bu gerçektir (Arnheim, 2010, s. 24-

31). 

 Melies’in Aya Yolculuk (1902) ve diğer filmlerinde olduğu gibi birçok örnek, 

seyircinin maruz kaldığı şaşkınlığın sinemanın tiyatroya olan benzerliğinden değil, 

bilakis farkından, gerçek ve gerçek-dışı öznel ve nesnel bakış açışındaki sınırları ortadan 

kaldırmasından, zaman ve mekân boyutlarını çeşitlendirmesinden ve gerçeklik algısını 

dönüştürmesinden kaynaklandığını gösterir (Şentürk, 2016, s. 12). Melies 1895’de opera 

binasını çekerken keşfettiği miseenscene kurma fikriyle sinema tarihinde aksiyonun 

planlanmasına ve doğal olmayan mekânlarda çekim yapılmasına olanak tanır (Çekiç, 

2006 s. 2). Melies en tanınmış hileli kısa filmlerinde, hızlı ve yavaş çekim yöntemlerini 

kullanırdı. Kameranın elle işletildiği o dönemde bu efektleri elde etmek kolaydı. Kamera 
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operatörü gösterim esnasında verilecek zıt efektler için, çekim boyunca kamerayı daha 

yavaş ya da daha hızlı kullanmak zorundaydı (Armes, 2011, s. 28). Melies, değiştirim 

(kameranın durdurulup, önündeki nesne ve objelerde değişiklik yapılması ve çekimin 

aynı noktada devam ettirilmesi), bindirme (iki ya da daha fazla çekimi birbirinin üstüne 

basma) ve zincirleme (kararan -fade out- bir çekimi açılan -fade in- görüntü ile 

birleştirme) gibi film hilelerini (efektlerini) kullanarak kendi illüzyonunu oluşturmuş ve 

seyirciyi etkilemiştir. Mark Dippe, “efektlerimizle tanrı olabiliriz ve dünyayı istediğimiz 

gibi yönetebiliriz,” demektedir (Şenyapılı, 1997, s. 72-76). 

 Filmsel Zaman ve Filmsel Mekân Evreni 

 Sinemacı filmsel mekân ve zamanı kendi bildiğince biçimlendirerek, filminin 

mekân ve zamanını kendisi yaratır. Sinemacı gerçek yaşamda bir araya gelmesi mümkün 

olmayan zamanları (geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman), gerçek zamanda bir 

araya gelmesi mümkün olmaya uzam parçalarını, mekânları bir araya getirebilir, zamanı 

doğal akışında verebileceği gibi, bu akışı hızlandırabilir, yavaşlatabilir, durdurabilir, 

zaman içinde atlamalar yapabilir, zamanı tersine döndürebilir, uzam içinde atlamalar 

yapabilir. Bu olanaklar sayesinde film yapımcısı filmsel zaman ve filmsel mekân diye 

adlandırılabilecek yeni bir sinema evreni kurar. Bu evreni kurma, sinema sanatında 

“kurgu”nun yöntemleri ve olanaklarıyla gerçekleşir. Gerçek etkisi sinemada çok 

güçlüdür, çoğu zaman seyircilere insan ürünü bir şey karşısında oldukları unutturur, 

onlara filmdeki yapma olayları, gerçek gibi gördürür (Çekiç, 2006 s. 9-10). Kurgu, gerçek 

yaşamın tersine, film zamanda ve uzamda sıçramalara olanak tanır. Kurgunun sanatsal 

potansiyellerini ilk anlayanlar ve kurgu ilkelerini ilk kez sistemli bir biçimde tanımlama 

girişiminde bulunanlar Ruslardır. Pudovkin Film Tekniği adlı kitabına, kurgunun sinema 

sanatının temeli olduğu iddiasıyla başlar. Zaman parçalanır, zaman ve uzam açısından 

ilişkisiz öğeler birbirine bağlanır (Arnheim, 2010, s. 74). 

 Sinema-Gerçeğe Doğru 

 1929 Dünya Ekonomik Buhranının etkisi ile ortaya çıkan işsizlik, kitlelerin 

sinemayı sorunlarından bir kaçış yeri olarak değerlendirmesine yol açmıştır. İkinci Dünya 

Savaşı'nın patlak vermesiyle savaşın tüm gerçekliği, insanların yüzlerine çarpmıştır. Bu 
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dönemde insanın gerçek yaşantısını gözler önüne seren yapımlar, sinema tarihine yeni bir 

yön vermiştir.  

 Bu dönemde Sovyet sinemacısı Dziga Vertov tarafından ortaya atılan “Cinema-

Verite” kavramı adını, Vertov’un “Kino-Pravda”sından alır. Dilimize “Sinema-Gerçek” 

olarak yerleşmiş olsa da “Verite” kelimesinin tam karşılığı, felsefenin en zorlu 

meselelerinden biri olan hakikattir (Yalın ve Güngör, 2016, s. 81). Sinema-Gerçek, 

önceliği kendiliğindenliğe ve olayın özüne veren belli bir çekim ve sunum yöntemini tarif 

etmekte kullanılır (Karatay, 2014, s. 101). Edgar Morin’e göre, gerçeğin sinemasını 

kavramanın iki yolu vardır, ilki gerçekliği görünür kıldığını sanmak, ikincisi ise gerçeklik 

sorununu ortaya koymaktır. Aynı şekilde Cinema Verite’yi kavramanın da iki yolu vardır, 

ilki hakikati verdiğini iddia etmek, ikincisi ise hakikat sorununu ortaya koymaktır 

(Morin’den aktaran, Yalın ve Güngör, 2016, s. 81). 

 Sinema-Gerçek’çiler, savaş sırasında ordu tarafından kullanılan ve kolay temin 

edilen, daha hafif 16mm teknolojiden yararlanarak önceleri pek görülmemiş sıradan 

insanların evlerinin içine, gençlerle dans pistlerine, politik kampanyaların arka 

odaklarına, törenlerin sahne arkasına grevcilerle sahaya, akıl hastanelerine girerek, ne 

gördülerse çektiler. Üsluptaki bu devrim 2. Dünya Savaşı dönemi propaganda 

deneyiminin, reklamcılığın kullandığı uluslararası ikna yöntemlerinin ve kitle iletişim 

araçlarının yükselen gücü karşısında medya otoritesine karşı güvensizliğin arttığı bir 

döneme rastlamaktadır. Yalın ve Güngör, “Sinema-Gerçeğin” doğrudanlığı samimiyeti 

ve insanların günlük yaşamlarından yakalanmış doğal akış duygusu ile bir “gerçeklik 

etkisi” elde ettiğini belirtir (Yalın ve Güngör, 2016, s. 81-82). 

 Dolaysız Sinema 

 Sinema-Gerçek akımı, Amerika’da Dolaysız-Sinema, Kanada’da Arı-Göz ve 

Fransa’da Sinema-Gerçek çalışmaları olarak gelişir. Kanada Ulusal Film Merkezi bu 

merkez yaratıcı belgeselcilerin kişisel bakış açılarını sergileyebilecekleri bir ortam 

sağlamaya çalışır. Bordwell, Canlandırma ve yorum gibi geleneksel ve dolaylı yöntemleri 

reddeden Dolaysız-Sinema’nın büyük ölçüde foto muhabir Robert Drew’in himayesinde 

doğduğunu belirtir (Bordwell’den aktaran: Yalın ve Güngör, 2016, s. 81-83).  
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 Vertov kameranın yaşamını kayıt ederek “hakikat’ın sineması”nı ürettiğini 

savunurken, Rouch ise aksine kameranın lensin önündeki kişilerin davranışlarını 

kamçılayarak “sinema’nın hakikati”ni ürettiğini savlar (Scheiman’dan aktaran: Yalın ve 

Güngör, 2016, s. 90).  

 Dolaysız Sinema, önceliği kendiliğindenliğe ve olayın özüne veren belli bir çekim 

ve sunum yöntemini tarif etmektedir. Dolaysız-Sinema, teknik ve teknolojik yeniliklerin 

ötesinde belgesel film etiğinin süregelen sorunlarına odaklanarak şu sorular üzerinde 

tartışır: Kamera gözlemci mi kalmalı, yakınlaşmalı mı yoksa kışkırtmalı mı? Aynı anda 

birkaç kamerayla çekim yapmak doğallık sağlar mı? Yönetmen ve kameraman aynı kişi 

mi olmalı? Tüm bunların ötesinde yönetmenin insanlarla, yaşamlarına ve kayıt ettiği 

olaylara karşı sorumluluğu nedir? Dolaysız-sinema anlatıcı, müzik, yazı, röportaj ve 

canlandırma kullanmaya karşı çıkarak gözlemci bir tavrı benimser. Yeni-Gerçeklik akımı 

ise hakikati rastlantısal olaylar yardımıyla yakalamayı denemiştir. 1950’li yıllarda hafif 

kamera ve ses aygıtlarının gelişimi de belgeselcilere yorumcu dış ses ve planlanmış bir 

yapı yerine doğaçlamayla yakalanmış anları ön plana alma fırsatı vermiştir (Yalın ve 

Güngör, 2016, s. 81-86).  

 Sanat alanındaki teknolojik gelişmeler sanat dallarında yeni anlatım biçimleri 

ortaya çıkarmış ve sanat, teknolojiyi bünyesine katarak yapıtın biçim ve içeriğinde 

değişikliklere yol açmıştır. Böylece teknolojik gelişmelerin sağladığı olanaklar sanat 

ürünlerinin üretim biçimlerini doğrudan etkilemiştir (Künüçen, 2007, s. 226). 

 Kurmaca-Belgesel Film Etkileşimi 

 Kurmaca olaylar filmsel evrende “doğal” bir biçimde bulunuyorlarmış gibi 

sunulur. Böylece “Gerçeklik illüzyonu” yaratılmış olur. Bu durum, filmde sunulan 

kurgusal dünyanın kendi kendisini anlatmakta olduğu illüzyon seyircide yansıması olarak 

açıklanabilir. Alan içerisindeki hareket tamamen doğal olmalıdır. Seyircinin, kameranın 

açısıyla, yani yönetmenin bakışıyla özdeşleşmesi, aynı zamanda da seyircinin filmdeki 

karakterlere duygusal, öznel, dramatik özdeşleşmesi gerekmektedir. Kamera burada adeta 

seyircinin gözüne rehberlik eder (Küçükerdoğan, 2014, s. 18). Kurmaca ve belgesel; 

kurmacanın gerçekliğe duyduğu ihtiyaç temelinde belgesel öğelere yönelmesi, belgeselin 



26 

 

de kurmaca filmin kod ve konvansiyonlarına duyduğu ihtiyaç sonucu kurmaca öğelere 

yönelmesiyle zaman zaman iç içe geçerek etkileşimli bir form oluşturmuştur. Yapım 

süreçleri, anlatıları ve “gerçek”e yaklaşım biçimleri ile iki ana “tür” olarak imlenen 

kurmaca ve belgeselin iki ayrı kutupta olmaları savının aksine, günümüzde bu iki biçimin 

sınırlarının silikleştiğine ve birbirleriyle iç içe geçtiklerine tanık olmaktayız (Civelek, 

2016, s. 287-288).  

 Tiyatro gösterisinin geleneksel anlatımından ya da hareket eden nesnelerin salt 

teknik bir olay olarak çekilmelerinden yola çıkan sinemanın anlatım dili, yavaş yavaş 

olayların sürekliliğine geçilmesi, daha sonra filmin zamanının ve mekânın belirleyen 

kameranın etkin katılımının sağlanmasıyla oluşturulmuştur. Oluşturulan bu dil, sinematik 

duyumsamayla (hareket, zaman, ritim, ışık, gölge, doku, renk ve ses aracılığıyla) ve 

kurguyla biçimlenmiştir (Gök, 2007, s. 122). Tiyatronun dramaturji kurgularını 18. ve 19. 

yüzyıl natüralist romanlarının anlatım teknikleriyle birleştirerek sinemayı, görüntü diline 

uyarlayan ve böylece klasik gerçekçi ana-akım sinemasının öncüsü olmuş olan Griffith 

ile Stroheim, enerjilerinin büyük bölümünü tüketirken sesli film çağında gerçekçilik, 

1930’larda Jean Renoir’ın filmleriyle ve 1940’larda ise İtalyan Yeni-Gerçekçi 

yönetmenlerle Robert Rosselini, Vittoria de Sica ve Luchino Viskonti Avrupa’da egemen 

bir tarz haline gelmiştir (Kıraç, 2012, s. 65). Artık gerçekçilik uluslararası bir ilgi konusu 

olmuştur. Japonya’daki Akira Kurosawa ve Yashiro Ozu ile Hindistan’daki Satrajit Ray 

ilk akla gelen isimlerdir (Şentürk, 2016, s. 13). 1960’larda hem film çekimi hem de ses 

kaydı için hafif ve taşınabilir ekipmanların üretilmesini sağlayan yeni gelişmelerle, 

yönetmenlerin “sinema-gerçek (cinema-verite)” ve televizyon röportajları biçimlerinde 

görüldüğü gibi, görüntü ve sesin, belgesel ve kurmaca arasında yeni ilişkiler geliştirdiğini 

görürüz (Abisel, 1999, s. 49). Bütün bu yaratıcı gelişmelerle, film imgesi ve gerçeklik 

ilişkisi sorunu ile ilgilenen yoğun kuramsal tartışmalar eşlik etti. 1920’lerin sonlarında 

sesin ortaya çıkışı, sinemanın gerçekçi yanına çok daha fazla vurgu yapılmasına neden 

olmuştur. Belgesel filmin başlangıç noktası Birinci Dünya Savaşı dönemine ve Amerikalı 

Robert Flaherty ile Rus Dziga Vertov’un ortaya çıkışlarına kadar geriye gider. Vertov 

birbiriyle bağlantısız görüntüleri kurgu sayesinde bir araya getirirken güncel olanın, 

çağdaşı Robert Flaherty ise doğal olanın peşindedir (Aytekin, 2018, s. 48).  
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 Robert Flaherty’nin sineması, geniş bir bakış açısına ve tercih ettiği ilkel 

manzaralara damgasını vuran geçmişle gelecek arasındaki bağlantıya sahiptir. Onun 

yönettiği filmler insanlık durumu hakkında içgüdüsel olarak hissedilen hakikatleri içerir, 

fakat filmleri döneminin sosyal ve politik gerçekliğinden çok uzaktır. Flaherty için 

belgeselin özü bir kameranın uzun uzun ve pasifçe gözleme yeteneğinde yatmaktaydı. 

Flaherty her ne kadar Eskimoların “gerçek” yaşamını kaydetmekle ilgileniyorsa da, filme 

aldığı olaylara belirli bir düzen vermiştir (Ryan ve Kellner, 2002, s. 129).  

 Nanook ve arkadaşları artık hayvan postu ticareti ile uğraşıyorlardı ve artık otantik 

Eskimo kıyafetlerini giymiyorlardı. Dolayısıyla Flaherty büyük bir sorunla karşılaştı; 

onların ıskartaya çıkarttıkları “hakiki” kıyafet çeşitlerini bulmak için harcamalar yaptı. İç 

mekân çekimleri açısından Flaherty’nin yirmi ayak çapındaki normal bir igloo’yu 

kullanması imkânsızdı, bu nedenle Nanook ona daha büyük bir igloo inşa etmek için 

birkaç gün harcadı. Benzer şekilde, Nanook’un gerçek bir denizayısı yakalaması 

düşüncesi ile değil de, Flaherty’nin filme heyecan veren bir bölümü çekmesi düşüncesiyle 

avın dikkatlice düzenlenmesi gerekiyordu. Bundan dolayı, Flaherty tarafından çekildiği 

biçimiyle belgesel, kesinlikle bilimsel ve objektif kayıt yapma anlamına gelmez, bu daha 

çok bir tür oyundur. Eskimolar kendi normal yaşamlarını sürüyormuş gibi yaptılar, fakat 

gerçekte Flaherty’nin gelişi onların yaşam düzenlerini tamamen bozdu. Zamanlarının 

büyük bölümünü film çekiminde geçirdikleri için Flaherty onları doyurmak ve 

desteklemek zorunda kaldı. Onun ilişki kurduğu Eskimolardan çoğunun daha sonradan 

sıkıntı çekmesi, belki de yaşamlarındaki bu kesintiden ileri gelmişti. (Armes, 2011, s. 10-

49). 

 İki yıl gibi uzun bir zaman geçtikten sonra, yüzünün ve isminin dünyanın her 

tarafında bilinmesine karşılık Nanook açlıktan ölmüştü. Bütün belgeselcilerin ortak 

yaptıkları şey, gerçek meselelerden yola çıkmaları ve açıklamayı istedikleri düşünceleri 

bunlar aracılığıyla ortaya koymaya çalışmalarıdır. Belgesel etrafımızdaki dünya hakkında 

bizi bilgilendirme ve dünya ile kurduğumuz ilişkiyi zenginleştirme gibi çifte bir amaca 

hizmet eder (Armes, 2011, s. 52). 

 Nichols’a göre her belgesel iç içe geçmiş en az üç öyküyü içerir, film yapanların 

öyküsü, filmin öyküsü ve izleyicinin algıladığı öykü (Nichols’dan aktaran: Yalın ve 
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Güngör, 2016, s. 90). Özdem’e göre gerçek hayattan alınan öyküyü anlatmayı seçen film 

yapımcısı izleyicinin dikkatini çekebilmek için alışıldık kod ve konvansiyonları kullanır. 

Böylece kurmaca film yapım stratejilerini kullanmak zorunda kalırken kurmaca film 

yapım yöntemleri ile seçtiği hayali öyküyü anlatmak isteyen film yapımcısı ise öyküsüne 

izleyiciyi inandırmak için belgesel sinemanın gerçekliğe ait kod ve konvansiyonlarını 

kullanarak gerçek kişi ve gerçek mekânların, sallantılı kamera ve röportaj tekniği ile 

temsili gibi etkili şekilde kullanır.  

 Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte “gerçeklik”in kendisinin daha da sorgulanır 

hale gelmesi ve dolayısıyla belgeselin gerçekliğinin de sıklıkla sorgulanması durumu söz 

konusu olmuştur. Belgesel öğelerin, tamamıyla kurmaca form ve içerikle kurulan film 

evreni ve film anlatısı için ilerletici bir konumda bulunmaları ve dolayısıyla filmin 

kurmaca evreni için hareket noktası olmalarıdır. İkinci yüzeyde ise; film “içerisinde” yer 

alan bu belgesel öğeler; film “dışına” taşar. Yani filmin ilerleticisi olmanın dışında bu 

öğeler; filmin kendisini bir kayıt aracına dönüştürerek film dışındaki somut politik 

sorunsalın eylemlilik alanına dâhil olurlar ve yaşanmışlığın içerisine eklemlenen birer 

deneyim haline gelirler (Civelek, 2016, s. 288-310).  

 Belgesel filmin içeriği büyük ölçüde gerçeklerden oluşsa da, o yönetmenin bakış 

açısı nedeniyle tam anlamıyla gerçeklerden oluşmuş bir yapıdan da uzaktır. John 

Grierson'ın deyişiyle belgesel film, gerçeklerin yeniden yaratımının filmidir (Gök, 2007, 

s. 119). Her yönetmen “gerçeği” kendi algıladığı biçimde aktarırken, gerçek artık 

“işlenmiş” ve “belgesel sinemacının hakikati”ne dönüşmüş olmaktadır. “Gerçeklik” 

belgesel sinemanın tekelinde olmayan bir olgu olsa da, belgesel sinemanın temel çıkış ve 

hatta varoluş noktasını oluşturmaktadır (Aytekin, 2018, s. 49-50). 

 Kurgunun Gücü 

 “Biçimi oluşturan ögelerin en önemlilerinden ve filmin biçimini belirlemede en 

etkililerinden biri, hiç kuşkusuz kurgudur” (Toprak, 2013, s. 7). Nesnel olarak ayrı 

uyarıcıların tek bir izlenimde art arda gelmiş görüntünün birbiriyle kaynaşması, kurgunun 

icra edilmesi sayesinde oluşur. Aslında sinemanın tüm varlığı temelde bu prensibe 

bağlıdır. Çünkü gerçekte hareketsiz görüntülerin, hareket evrelerinin selüloit şeritte 
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birbirini takip etmesinden başka bir şey olmamaktadır (Arnheim, 2010, s. 83-84). Kurgu 

hem yaratıcı hem de teknik bir süreç olarak sinemasal anlatımın oluşturulmasında özel 

bir önem taşımaktadır. Öykünün sıkıcılıktan uzak, dinamik bir biçimde izleyiciye 

sunulması, izleyicinin zihinsel olarak öyküye katılımını sağlamak kurgunun temel 

amaçlarındandır (Asiltürk, 2014, s. 58). Bu nedenle birbirini takip eden çerçevelerdeki 

ilgi noktalarının uyuşması ile renk ve parlaklık düzeyi açısından devamlılığın sağlanması 

gerekir. Devamlılığa dayalı üretilen tekniklerin temel amacı izleyicinin öyküye zihinsel 

ve duygusal katılımını sağlamaktır (Ascher ve Pincus, 2007, s. 69). Yönetmen, filmsel 

mekân ve zamanı kendi bildiğince biçimlendirerek, filmin evrenini kendisi oluşturur. Bu 

evreni kurma, sinema sanatında “kurgu”nun yöntemleri ve olanaklarıyla gerçekleşir 

(Çekiç, 2006 s. 9).  

 Kurgu çalışmasının çeşitli öğeleri veya ilkeleri olabilir. Çelişkili görüntülerin 

kullanılmasına, koşut anlatıma, aynı zamanlamaya dayalı bir kurguya veya değişik 

öğelerin birleştirilmesine başvurulabilir. Kuleshov farklı mekânları kurguyla bir araya 

getirerek hayali bir coğrafya oluşturmak ve farklı kadınlardan alınmış ayrıntı çekimlerin 

sentezlenmesiyle yeni bir kadın meydana getirmek gibi araştırmalarda bulunmuştur. 

Onun dinamik kurgudaki en bilinen deneyi aktör Mozhukhin’in omuz çekiminden verdiği 

aynı ifadesiz yüzün üç ayrı dramatik bağlam içinde kurgulanması ve bunun izleyicide 

mükemmel bir biçimde açlık, şefkat ve keder gibi farklı duyguları aktarabildiğini 

göstermesiydi (Armes, 2011, s. 41). Kurgu farklı yerlerdeki olayları aynı anda yansıtmaya 

olanak sağladığı gibi, aynı mekânda birbirinden bağımsız gelişen olayların birlikte 

verilmesine de olanak sağlar. Kurguyla çarpıcı etkiler yaratıp, dramatik vurgular 

yapılabilir (Gök, 2007, s. 120).  

 Pudovkin'e göre, dünyanın duyusu, çekimler ile elde edilen gerçeklikte 

bulunmaktadır. Bu titiz bir kurgulama ile daha yüksek seviyelere ulaştırılabilir. Pudovkin, 

izleyici gizemliliğini, bir olayın, bir öykünün veya temanın kabullenişine yönlendirmek 

için çekimleri birbirine eklemek isterken; Eisenstein bir bağlantı değil, bir çatışma 

talebinde bulunur. Edilgen bir izleyici yerine, olaylarla işbirliği yapan, olayların içinde 

bulunan bir izleyici topluluğu arzulamaktadır (Andrew, 2002, s. 57-60).  
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 Eisenstein'a göre sinema her şeyden önce montaj demektir ve montaj tek 

perspektifli bir sinema için plastik bir kompozisyon, çok perspektifli sinema için kurgusal 

kompozisyon, sesli film için ise müzikal bir kompozisyondur (Lottman, 1999, s. 77).  

 Bazin ise Eisenstein'in “montaj” teorisi yerine, gerçekliği en zengin haliyle 

verebilecek olan “alan derinliği” kavramını benimser. Bazin’e göre “klasik kesimli” 

sinema; seyirciye, kendisine gösterilen filmdeki gerçeklere, onlar aracılığı ile geliştirilen 

söyleme katılması, onlara inanması alışkanlığını kazandırır. Sinema, böylece çok ince bir 

ideolojik araç olur ve önceden saptanan düşüncelerin taşıyıcılığını yapar (Çekiç, 2006 s. 

9).  

 Bazin (2007), plan-sekans (sürekli çekim, uzun çekim, çekim içinde kurgu) ve 

alan derinliğini kullanan bir sinema anlayışını “klasik kesimli” sinema yerine savunur 

(Gök, s. 120). Monaco alan derinliğini, “bütün aksiyon alanı üzerinde keskin odak için 

çabalayan görüntüleme stiline derin odaklı görüntüleme olarak tanımlar ve genel olarak 

sinemada gerçekçilik kuramıyla yakından ilişkilidir” der (Monaco, 2002, s. 377-378).  

 Tarkovski, “sinemayla edebiyat arasındaki ortak nokta, her ikisinin de gerçekliğin 

sunduğu malzemeyi yoğurma ve yeniden düzenleme konusundaki eşsiz özgürlükleridir” 

demektedir. “Bir film, temelde birlikte işleyen ikili yapıdan oluşur: “öykü (fabula) ve 

öykünün nasıl anlatıldığı (syuzhet). Kurgu aşaması, çekim, ışık, ses, dekor, oyunculuk 

gibi diğer ögelerle birlikte “öykünün nasıl anlatıldığı” bölümünü, yani “syuzhet” i 

oluşturur” der (Tarkovski, 2008, s. 97).  
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BÖLÜM 3. SELÜLOİT ŞERİTTEN DİJİTAL ORTAMA 

SİNEMANIN DEĞİŞİMİ  

 Teknoloji, çağımızın en önemli kavramlardan birisidir. Bilim ve teknolojinin hızlı 

bir şekilde birbirini destekeleyerek ilerlemesi, insanlığı hayal edemeyeceği bir noktaya 

getirmiş böylece bireyleri temelden etkileyip değiştirmiş ve toplumların ulaşmak 

istedikleri hedeflere kısa sürede ulaşmasını sağlamıştır. 

 Teknolojinin gündelik yaşamımızda olduğu gibi sanat alanında da önemli bir yeri 

vardır. Teknolojik aletler her şeyden önce fiziki katkılarıyla yapımların ortaya çıkmasına 

aracılık ederler. Yapılan işi kolaylaştırma, çabuklaştırma, yaratıcılığa olanak tanıma, 

niteliği arttırma, estetik yapıyı kurma, harcamalarda tasarruf sağlama gibi çeşitli 

kazanımlar sağlarlar (Künüçen, 2007, s. 225).  

 Sinemanın başlangıç tarihinden itibaren yaşamış olduğu teknolojik gelişmelerin 

sinemanın temel unsurları üzerinde yapmış olduğu değişimlerden söz edilmiştir. Sinema 

temel anlamıyla teknolojik bir gelişme sonucu ortaya çıkmış bir sanat biçimidir ve tüm 

sanatların en sonuncusudur. Sinemanın varlığı göbek bağıyla teknolojiye bağlı olduğu 

için teknolojik değişimlerden önemli ölçüde etkilenmektedir (Tuğran, 2016, s. 204). 

Teknolojik değişimler ve gelişmeler hiçbir sanat alanında olmadığı kadar sinemayı 

belirlemiş ve dönüştürmüştür (Erkılıç, 2016, s. 91).  

 1895 yılından beri icra edilmekte olan sinema sanatı, 1970’li yıllardan itibaren 

önce pelikül ortamdan analog ortama aktarıldı, daha sonrasında ise gelişen teknoloji ile 

birlikte analog ortamdan dijital ortama aktarıldı (Tuğran, 2016, s. 193). 1970’lerin ilk 

yılları ile başlayan dijital dönüşüm yolculuğu, sinema tarihinin en radikal değişimlerinin 

yaşandığı bir süreç olmuştur. Pelikülden, sayısal yazılımlara geçildiği bu süreç; dijital 

olarak üretilen (kodlamanın) imge, resim ve seslerin; bir dizi dijital işlemler sonrasında, 

internet ya da sabit ve optik diskler aracılığıyla sinema salonlarının dijital 

projeksiyonlarına ulaştırılmasıyla gerçekleşmiştir (Zengin, 2017, s. 217). 

 Sinema sanatının tanıştığı bu yeni üretim tarzı ile film yapım maliyetleri düşmüş, 

yeni türler oluşmuş, anlatım olanakları gelişmiş, seyirci ile bütünleşme daha hızlı ve kolay 
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hale gelmiştir. Yapım olanaklarının değişmesi ve ucuzlaması herkesin film yapabileceği 

yönündeki inancını arttırmıştır. Böylece, sektöre birçok genç yapımcı, yönetmen ve 

sinema çalışanı dahil olmuştur. Aynı zamanda çeşitli alternatif dijital platformlar 

sayesinde film gösterim imkânlarının çoğalması, ana akım sinemanın yanı sıra daha 

bağımsız ve özgür bir sinema ortamı oluşturmuş, kısıtlı da olsa sinema sanatında daha 

fazla demokratik katılım sağlanmıştır (Zengin, 2017, s. 217). 

 İcra edilen filmlerin gerek çekim gerekse kurgulanma sürecinde devreye giren 

teknolojik aletler bir yandan icra edilen filmlerin biçimi üzerinde etkili olurken diğer 

yandan da bu biçimle içerik/anlam üzerinde çeşitli etkilere yol açmaktadır (Künüçen, 

2007, s. 225). Teknolojik imkanların, önceki iletişim biçimlerine göre çok daha fazla 

insanla sık sık iletişime geçmeyi mümkün kılması; yapım-dağıtım aşamasının daha ucuz 

yollarla mümkün olmasını ve iletişim alanında yarattığı avantajlarla sinemanın daha fazla 

insana ulaşmasını sağlamıştır; böylece sinemanın “dijitalleşmesi” hızlanmıştır (Sunal, 

2016, s. 306). Dijitalleşen sinemayla yeni bir film yapım/üretim tarzına geçilmiştir. Bu 

yeni üretim tarzı konvansiyonel sinemanın senkronlu sesten beri sinema tarihinin tanık 

olduğu en önemli değişim olarak ifade edilmiştir. Dijital devrim sinemanın içerik ve 

biçim yapısında adeta bir devrim meydana getirmiş, teknolojinin kendisine sunduğu 

imkânlarla, sınırsız bir anlatım gücüne kavuşmuştur (Zengin, 2016, s. 186).  

 Dijital Sinema, altyapısı 1970’lerde başlayan ve etkisi 1990’lı yıllarda görülmeye 

başlanan teknolojik değişimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmış ve geçerliliğini hala 

korumakla birlikte gün geçtikçe yaygınlaşan bir üretim biçimi olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Yamak, 2013, s. 7). Dijitalleşme, analog mesajların (söz, resim, mektup) 

nakledilebilen, işlenebilen ve elektronik olarak depolanabilen ayrı ayrı vuruşlarda oluşan 

sinyallere dönüştürülmesi sürecidir. Ses, müzik, fotoğraf, video, yazı gibi her türdeki veri, 

0 ve 1’lerden oluşan sayısal kodlara dönüştürülmekte ve telekomünikasyon teknolojisi 

internet ve yayıncılık alanındaki yöndeşmeyle farklı noktalara ulaşmakta ve alıcıların 

kullanımına sunulmaktadır (Erkılıç ve Toprak, 2012, s. 10). Dijitalleşmeyle birlikte 

gerçek ile sanal dünyaların iç içe girmesi ortaya çıkan dijital evrende yeni bir zaman ve 

mekân algısını oluşması, sinemaya yeni anlamlar katmıştır (Künüçen ve Olguntürk, 2016, 

s. 113).   
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 Dijitalleşme, teknolojik cihazların kullanımını mümkün olan en basit seviyeye 

düşürerek, pratik ve hızlı bir iş akışı ortaya koymuştur (Brindle, 2013, s. 19). Ucuzlayan 

ve ulaşır hale gelen teknolojik donanımlar film üretim pratiklerini kolaylaştırdı. Böylece 

dijitalleşen kameralar doğal olarak rakip olarak belirledikleri konvansiyonel kameralara 

öykündüler. Bu kameralar çekim esnasında olduğu kadar çekim sonrası post prodüksiyon 

aşamasında da avantaj sağladılar (Ormanlı, 2016, s. 56). Önceleri malzemenin pahalı 

olması ve sinema konusunda ustalaşmanın göreceli olarak zayıf geliştiği bir ortamda 

profesyonellerle amatörler arasındaki fark hızla açılmış olsa da yakın bir geçmişe kadar 

kapanması neredeyse imkânsız gibi görünen bu fark yeni teknolojilerin bulunmasıyla 

tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde kapanmaya başlamıştır. 

 Gelişen teknoloji ile birlikte coğrafi kısıtlamaların azalması, fiziksel engellerin 

ortadan kalkması, dijital teknolojilerin ucuzlaması gibi etkenler insanlığın yaşamında 

sanatsal ve kültürel anlamda değişimleri de beraberinde getirmiştir (Sağlamtimur, 2010, 

s. 214). İnsanlar teknolojiyle beraber hareket etmeye çalışmakta ve hayatlarını buna göre 

düzenlemektedir. Marshall McLuhan “küresel köy” önermesiyle, iletişim teknolojileriyle 

ve özellikle televizyon aracılığıyla benzer duyguların paylaşıldığını ve elektronik iletişim 

araçlarıyla dünyanın küresel bir köye dönüşeceğini söylemiştir (Küngerü, 2016, s. 33). 

Gündelik yaşamın her alanında giderek daha yaygın kullanım pratikleri bulan, gündelik 

yaşam alışkanlıklarını, farkında olmasak da köklü bir şekilde dönüştüren, toplumsal 

yaşamın birtakım gerekleri nedeni ile kullanım yoğunluğu giderek artan, bedenin bir 

uzantısı haline dönüşen bilgisayar, internet, cep telefonları, handycam gibi dijital 

teknolojiler dijital öykü anlatımının bileşenlerini oluşturmuştur (Binark’tan aktaran: 

Yamak, 2013, s. 3). Dijital iletişim araçlarının gelişmesiyle ve kullanımlarının 

kolaylaşmasıyla beraber, dijital öykülerin üretiminde de artış olmuş ayrıca ağ 

teknolojilerinde Web 1.0’dan Web 2.0’ye geçilmesiyle, insanların ürettikleri öyküler 

daha erişilebilir ve daha görülür olmuştur. Youtube gibi paylaşım siteleri insanların kendi 

öykülerini anlattığı ve ifade ettiği bir platform özelliği göstermiştir (Küngerü, 2016, s. 

34).  

 Çekilen amatör filmlerin izleyici ile buluşması problemi 2000’li yılların ortasında 

çözülmüştür. Son on beş yılda (2000-2015) çok sayıda amatör film çekilmiş ve bu filmler 
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video paylaşım siteleri sayesinde izleyici ile buluşmuştur. Önceleri alışılmadık bir dil 

olarak kabul edilirken birkaç yıllık bir süreç içinde video paylaşım siteleri sayesinde 

kabul görmüş ve adeta yeni bir dil olarak ortaya çıkmıştır. Sinema tarihi boyunca ortaya 

konan anlatım biçimi ve tekniklerinin dışında farklı bir yol izleyen,  “Yeni Film Dili”  

izleyicide gerçeklik algısını oluşturmada başarılı olmuştur. Bu yeni anlatım dili gerçekli 

algısının yaratılması görece olarak daha zor olan fantastik ve korku sineması türünde 

kullanılarak başarıya ulaşmıştır. Bu gerçeklik algısı, temelini özdeşleşmeden değil, 

üretilen filmin izleyici tarafından da üretilebilecek olmasından kaynaklanmıştır (Künüçen 

ve Olguntürk, 2016, s. 115-128). Böylelikle dijitalleşen sinema, bir yanıyla nesnel 

gerçeklikten koparken diğer yandan gerçeği yansıtma isteğini eskisinden daha da fazla 

arzulamıştır. Baudrillard kavramlarıyla gerçeklik yerini hipergerçekliğe ve simülasyona 

bırakmış, dijital tekniğin olanaklarıyla yeniden üretilebildiği çağda sinema sanatına 

“bilgisayar dili” hâkim olmuştur (Zengin, 2016, s. 209). Böylelikle internet ve bilgisayar 

teknolojisi dijitalleşmenin başat ikonları haline gelmiştir (Erkılıç, 2016, s. 92). Teknolojik 

değişiklikler yanında türsel ve tematik çeşitliliğin de dönüştürdüğü yeni sinema ortamı, 

sinemayı yeniden düşünmeye yöneltmiştir (Çelenk, 2015, s. 215).  

 Sinemada Sayısallaşma ve Teknolojik Gelişmeler 

 Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesi, zaman ve mekândan bağımsız 

dünyamızı saran iletişim ağlarının küreselleşen bilgiye anında erişmemize olanak 

tanımaktadır. Bu olanağı “dijital çağ”ın bir avantajı olarak değerlendirebiliriz. Bilginin 

belirleyici olduğu, üreten tüketicilerin yaratıldığı bu yeni çağda her türlü üretim ve 

tüketim faaliyeti dijital ortama taşınmaktadır.  

 Dijitalleşme, İngilizce’de “sayısal”, Latince’de “digitus/parmak” anlamına 

gelmektedir. Kelime kökü “digit/dijit” Latince’deki “digitustan” gelir. “Digitus” 

kelimesi, parmaklarıyla sayı sayan antik çağda yaşayan insanlar tarafından ‘sayı sayma 

işlemi’ için kullanılmış, zamanla “parmakla yapılan” manasına gelen “digitalis/digital” 

kelimesine evrilmiştir. Zamanla “digit/dijit” kelimesi “sayı/sayısal”, “digital/dijital” 

kelimesi ise “sayısallaştırma” olarak kullanılmıştır (Geray’dan aktaran: Sunal, 2016, s. 

300). Dijitalleşme, analog mesajların (söz, resim, mektup), nakledile bilen, işlenebilen ve 

elektronik olarak depolanabilen ayrı ayrı vuruşlardan (pulse) oluşan sinyallere 
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dönüştürülmesi sürecidir (Zengin, 2016, s. 187). Negroponte ise dijitalleşmeyi, 

“atomların baytlara dönüşmesi” olarak ifade eder (Negroponte’den aktaran: Erkılıç, 2016, 

s. 92). Dijitalin, analog kayıtları ve sembolik gösterimleri sayılarla depolanabilecek ve 

herhangi bir iletişim aracında yeniden üretilebilecek elektronik uyarımlara 

dönüştürebilme kapasitesi şeklinde algılanması, terimin tam da yeni bir ontoloji olduğunu 

göstermektedir (Gülçur, 2017, s. 524).  

 Manovich, “dijitalleşmeyi” ‘yeni medya’nın ilk ve esas özelliği olarak 

tanımlamıştır (Yamak, 2013, s. 7). Teknolojinin hızla ilerlediği günümüzde, küresel 

dünyamızı saran iletişim ağları bilgiye erişimi, zaman ve mekân tanımaksızın tek tıkla 

parmaklarımızın dokunuşuna bırakmıştır. Mikro elektronik teknolojisinin icadıyla, her 

bilginin minik yongalara yerleştirildiği, iki tabanlı bilgisayar ortamında sayısal işlemlere 

tabi tutulup kodlandığı, kablosuz ağlarla dağıtılıp yeni medya araçlarıyla tüketildiği bu 

devrimsel dönem günümüzde “Dijital Çağ” olarak adlandırılmıştır. Sanatı külte dayalı 

olan temelinden koparıp, özerk olma görünümünü ebediyen kaybettiren çoğaltım 

araçlarının, dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkan devrimsel niteliği telekomünikasyon, 

bilişim, medya ve iletişim teknolojilerinin tek bir mecra altında yöndeşmesidir 

(Benjamin, 2013, s. 61-64).  

 Henry Jenkins, yöndeşmeyi, “kullanıcıların, farklı teknolojilerin birleştiği araçları 

kullanarak yaptıkları kültürel aktarım” olarak tanımlamaktadır. Üretilen yapıtların 

içeriğine etki edebilme imkânı bulan, yazar ve okur, performans gösteren ve izleyen, 

yapan ve yorumlayan gibi birden çok kimliğe sahip yeni bir kullanıcı modelinden söz 

etmektedir (Zengin, 2017, s. 16). Bu yeni kullanıcı modeli, bireyleri etkin bir iletişim 

içerisine sokarak izleyicilerin aynı zamanda içerik üreticisi konumuna geçmesini 

sağlamıştır. McLuhan, “teknolojiler yalnızca insanların kullandığı icatlar değildir, 

insanları yeniden icat eden araçlardır.” Bu bağlamda teknolojilerin, insanın kendisine de 

biçim verdiğini unutmamak gerekmektedir. 

 Sinema sanatı, dijital devrimle büyük bir dönüşüme uğramıştır. Sinema daha önce 

ses ve renk gibi önemli teknolojik gelişmeler yaşamıştır ama hiçbiri bir asırdır kullanılan 

kimyasaldan dijitale geçiş kadar radikal bir dönüşüm ortaya koyamamıştır. Çünkü söz 

konusu dönüşüm analog film üretim tarzından yeni bir modele, dijital film üretim tarzına 
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geçilmesine neden olmuştur. Böylelikle sinema, dijital teknolojinin sunduğu sınırsız 

imkânlarla sınırsız bir anlatım gücüne kavuşmuş, biçim ve içerik yapısında önemli 

kırılmalar olmuştur (Zengin, 2017, s. 17). 

 Gerçeğin Yeniden Üretiminde Aletin Rolü 

 Gerçekçilik belki de sinemadaki en uzun süren eğilimdir. Gerçekçi kurmaca 

filmin -yaşamın kaydedilmesi (ki bu tek başına sanatsal değildir) ile gerçekte var olmayan 

bir öykünün yaratımı arasında nasıl bir ilişki kurulacağı- sorunu hiçbir zaman 

tüketilemeyecek ve her zaman yeni fikirleri kışkırtacaktır (Armes, 2011, s. 21). 

Sinemanın, yüzyılı aşkın tarihsel yolculuğunda elbette nüfuz ettiği gerçeklik algısı gibi, 

kendisi de değişmiş ve dönüşmüştür (Şentürk ve Zengin, 2016). Biçimci geleneğin 

temsilcisi Arnheim sinemanın bugün yeni medya ortamıyla etkileşimler neticesinde 

gerçekliği, fiziksel gerçekliğin ötesine geçen bir sinemasal/sanatsal gerçeklik 

çerçevesinde tanımlar (Çelenk, 2015, s. 224). Melies, 1902 yılında çektiği “Aya Seyahat” 

filminde ilk özel efektlerini kullanmış ve izleyenlerin izlediklerine inanmalarını 

sağlamıştır (Küçükerdoğan, 2014 s. 16). 

 Sinemanın ilk zamanlarında yönetmen, herhangi bir oyuncunun ellerini ya da 

ayaklarını orantısız büyüklükte görünecek şekilde kameraya çok yaklaştırmamaya dikkat 

etmekteydi. Büyüklükteki dikkat çekici değişimlerin sanatsal etki yaratmak için 

kullanılabileceği, ancak sinema bir sanat olarak kabul edildikten sonra anlaşılmıştır. O 

zamana dek yalnızca belirli gerçek olayların kaydedilmesine dönük güçlü bir arzu olarak 

kalan yönelim, artık nesneleri sinemaya özgü araçlarla temsil etme amacına dönüşmüştür. 

Bu araçlar nesnenin yeniden üretiminden daha fazlasını yaparak ona bir tarz kazandırır. 

Böylece onu canlı ve süslü hale sokar. Bu sebeple Arnheim, “mekanik yeniden üretimin 

bitip temsil koşullarının nesneyi biçimlendirmeye hizmet ettiği yerde sanat başlar” der 

(Arnheim, 2010, s. 52-57). Brown, kendi başına imgenin hakikat ya da gerçeklikle ilgisi 

olmadığını, imgenin daha çok görünümlerle ilişkili olduğunu belirtir. Kamera sahneyi 

nasıl çekerse, izleyici öyle algılar (Brown, 2014, s. 9-10). Kamera yaşamın yüzeyindeki 

ayrıntıları yakalamak için eşsiz bir araçtır. Kamera yüzeyleri, sokakları, manzaraları, 

insan gruplarını ve onların faaliyetlerini gösterebildiği kadar, davranışların ayrıntıda 

kalmış tuhaflıklarını da büyük bir güçle gözler önüne serebilir (Akdoğan, 2010, s. 27). 
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Marshall, videonun sonsuz sayıda işlenebilen ve modellenebilen esnek bir ortam olması 

nedeniyle sanatçıların dikkatlerini sanat nesnesinden çok sanat eserinin üretim sürecine 

yönetmeye başladıklarını söyler (Armes, 1995, s. 57).  

 İnsan gözü ve objektif nesneleri yalnızca belli bir konumdan ve onların başka 

şeyler tarafından gizlenmemiş bölümlerini görebilir. Camera obscura’yla ortaya çıkan 

öznenin görmeyle kurduğu ilişkideki kırılmanın, fotoğraf ve sineması gibi teknik 

yeniliklerle çeşitlilik göstermesi ile aletin dünyayı anlamlandırma sürecindeki konumu 

değerlendirilmiştir (Hızal, 2012, s. 72). Vertov mekânın sınırlarının üstesinden gelmek 

için bir kameramanlar topluluğuna ihtiyaç duymuş, zamanın koyduğu sınırları aşmak için 

de görüntülerin hızıyla oynamıştı. Vertov’un derdi, bu dünyanın görsel kaosunun içinde 

kamerayı bir araştırmacı aracı olarak kullanarak, kameranın insan gözünün sınırlarından 

özgür olması gerektiğini düşünmesiydi (Armes, 2011, s. 43). Kanburoğlu, fotoğrafik 

görüntünün gerçekliği konusunda şunları söyler: Eğer fotoğrafın yaratılmasının tüm 

aşamalarında manipülasyon söz konusu oluyorsa, çeşitli objektifler ve filtrelerle, değişik 

müdahalelerle görüntünün değişerek duyarkata aktarılması söz konusuysa görünen 

gerçek ne kadar gerçektir? Fotoğraf, her ne kadar gerçeği tam manasıyla yansıtarak 

gerçekçi bir dil gibi gözükse de teknolojik gelişmeler bu dilin gerçekliğini değiştirebilir 

ve fotoğrafın gerçekliği tartışılabilir. Fotoğrafik görüntü, teknik süreci kapsamında 

içerdiği değişikliklerden ötürü her zaman bir dönüşümdür (Kanburoğlu, 2003, s. 32-35). 

 Görüntülenen alan bir yere kadar görünürdür fakat sonra ötede ne olduğunu 

görmemizi engelleyen kenarlar vardır. Bu sınırlamayı bir dezavantaj olarak kabul etmek 

hata olur. Görüntünün alanı kameranın nesneye olan uzaklığına bağlıdır (Arnheim, 2010, 

s. 22). Mitry, fotoğrafik bir görüntünün objektiften görülen gerçeğin “mekanik” bir 

yeniden üretimi olduğunu söyler. Kullanılan mercekler, aydınlatma, diyafram gibi teknik 

unsurları bu görüntünün gerçeğin yorumlanmış bir biçimi olmasına neden olur (Zıllıoğlu, 

1981, s. 175).  

 İzleyici, izleyeceği filmlerin mümkün olduğunda gerçeğe benzemesini bekler ve 

bu yüzden üçboyutlu filmi ikiboyutluya, renkliyi siyah-beyaza, sesliyi sessize tercih eder. 

Filmi gerçek yaşama yakınlaştıran her adım büyük bir sansasyon yaratır. Her yeni 

sansasyon dolu salonlar demektir. Dolayısıyla film endüstrisinin çıkarı bu teknolojik 
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gelişmelere bağlıdır (Arnheim, 2010, s. 58). Objektifin biyolojik gözün sunamadığı 

imkânlara haiz olması, yani biyolojik gözün yapamadıklarını mekanik gözün yapmasının 

gerçeklik duygusunu öldürmesi beklenmeli iken, tersi bir duruma sebep olduğu 

görülmüştür (Hızal, 2012, s. 75).  

 Dünya sinema tarihinin ilk filmlerinde gözün doğal algı biçiminin taklit edilmesi, 

biyolojik bakışın merkezi açısını, zaman ve mekân bütünlüğünü parçalamamaya özen 

gösterilmesi seyircinin film sanatına olan ilgisini azaltmadı, bilakis artırdı. (Şentürk, 

2008, s. 162). Gerçeklik algısını gözle bağlantılandıran insanlar için “gözümle görmeden 

inanmam” sözünden de hareketle sanal teknolojinin sunduğu ucu bucağı olmayan 

gelişimler sayesinde hakikat, inanç, gerçek, doğru, hayal gibi kavramların yanında sanatın 

da yeniden tanımlanması an meselesidir (Süar, 2017, 126).  

 Belki de tüm bu teknolojik gelişmeler doğrusal değil, döngüseldir. Manovich, 

dijital medyanın ne olduğunu sorguladığı makalesinde bu durumu şu sözlerle 

açıklamıştır: "Genellikle bilgisayarlaşmayı otomatikleşme olarak tanımlarız ancak 

sinema söz konusu olduğunda durum tam tersidir, öncesinde otomatik olarak kamera 

tarafından kaydedilen şey, şimdi her seferinde bir poz olarak boyanmaktadır" der 

(Manovich, 2012, s. 7).  Berger’in “bir imge yeniden yaratılmış ya da yeniden üretilmiş 

görünümdür” dediği gibi sinema sanatında yansıtılan gerçek, kullanılan teknoloji 

aracılığıyla yeniden üretilerek yansıtılan gerçektir ve bu gerçek yönetmenin istediğine 

göre değişik biçimlerde yorumlanabilir (Berger, 1993, s. 10).  

 Manovich, günümüzde dijital sinemada imgelere yapılan müdahalelerin 

19.yy’daki sinema öncesi elle boyama veya canlandırma pratiklerine bir geri dönüş 

anlamına geldiğini ve dijital sinemayı bastırılmış olanın geri dönüşü olarak ifade eder 

(Usubütün, 2017, s. 61). Ormanlı, dijital çağın getirdiği fırsatlar neticesinde sinema 

sanatında sınırsız seçme özgürlüğüne kavuşmuş olan sanatçının, gerçekliğin karşı 

çıkılamayacak bir yeniden yaratımın ortaya çıkarma şansına kavuştuğunu ifade 

etmektedir (Ormanlı, 2016, s. 55). Böylece konvansiyonel sinemanın yüzyılı aşkın süredir 

süregelen tüm üretim tarzı ve kuralları dijitalleşmeyle beraber artık geçmişte kalmıştır 

(Zengin, 2016, s. 210). 
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 “Araç Mesajdır” 

 Resim sanatında gerçeklikten resme uzanan yol sanatçının gözünden, sinir 

sisteminden, elinden en sonunda tuvale atılan fırça darbesinden geçer (Arnheim, 2010, s. 

15). McLuhan’a göre kullanılan her türlü araç, insanın kendi, fiziksel eksikliklerini 

kapatmak üzere geliştirdiği bir yöntemdir. Gelişen her yeni araç da insanı şekillendiren 

bir özelliğe sahiptir (McLuhan, 2014, s. 11). Künüçen, sanatta yaratıcı uygulamanın, 

sanatçının düşüncesinden başlayıp teknik anlatım diline ilişkin süreçleri içereceğini ifade 

eder (Künüçen, 2007, s. 225). 

 Manovich, 19.yy sonlarından itibaren bizlerin sinematik bir bakış kazandığımızı, 

artık dünyaya kameralar ardından bakmakta olduğumuzu ifade eder (Usubütün, 2017, s. 

59). Günlük yaşamda sıradan bir insan için görme, gerçek dünyada yönünü bulmasına 

yarayan bir araçtır yalnızca. Çevresindeki nesnelerin yalnızca kendi amacına yetecek 

kadarını görür (Arnheim, 2010, s. 41). 

 Optik araçlar sayesinde üçboyutlu bir şeyin ikiboyutluya indirgenmesi, sanatçının 

fayda sağladığı bir zorunluluktur. Nesneyi sıra dışı ve çarpıcı bir açıdan yeniden üreterek, 

sanatçı izleyiciyi salt farkına varmanın veya kabul etmenin ötesinde daha yoğun bir ilgi 

göstermeye zorlar. Bu yolla görüntülenen bir nesne bazen gerçekliğe göre üstünlük 

kazanır ve yarattığı etki daha güçlü ve çarpıcı olur (Arnheim, 2010, s. 41). Optik 

araçlardan görüntü üretim aracına dönüşen tekniğin algı dünyasındaki yeri, birçok 

düşünür ve kuramcının da dikkatini çekmiştir. Yaydığı mesajların içeriğiyle teknolojik 

özellikleriyle de gerçeklik algısını -ve belki gerçekliğin kendisi- şekillendirme yetisine 

sahiptir. McLuhan, gelişen elektronik teknolojilerin insanın sinir sisteminin bir uzantısı 

olduğunu düşünür. Edward Hall, “bugün insanlar, vücuduyla yapmaya çalıştığı her şeyin 

uzantılarını geliştirmiştir. Silahların evrimi diş ve yumruktan başlar ve atom bombasında 

sona erer” demektedir. McLuhan, aracın algımızı şekillendirip farklı formlara soktuğunu 

ileri sürerek; kitap, radyo, televizyon ve sinemada verilen mesajların hepsinin farklı etki 

oluşturduğunu vurgular (Hızal, 2012, s. 38-50).  

 Sanatçı dikkatini yalnızca nesneye değil, onun biçimsel niteliklerine yönlendirir. 

Açının kışkırtıcı garipliğiyle yönlendirilen izleyici, nesnelere daha yakından bakar ve 
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yeni perspektifin nesnenin çeşitli bölümlerindeki şaşırtıcı hallerin tümünü nasıl görünür 

kıldığını, konturların ve gölgelerin hoşça düzenlenmesiyle, düz bir görüntü olarak uzamı 

nasıl doldurduğunu, bunun sonucunda iyi ve uyumlu bir etki yarattığını gözlemler 

(Arnheim, 2010, s. 42). 

 “Araç mesajdır” kuramı birçok anlam içerir. ‘Araç mesajdır’ın anlamı, aracın 

içeriğinin olasılıklarını ve limitlerini şekillendirdiğidir. Kamera açısı yalnızca bir uyarı 

işareti ya da bir yem olarak hizmet etmez. Nesneyi belirli bir görüş açısından göstererek, 

ona derin ya da sığ anlamlar yükleyebilir. 

 McLuhan, bu medyatik auranın, aracın arttırıp, ön plana çıkardığı ‘şey’ler 

sayesinde güç kazanacağını ve gerçeğin telematik bir kurguya dönüşmesini sağlayacağını 

vurgular (Hızal, 2012, s. 94). Gözlerimiz özgürce her yöne doğru hareket edebildiği için, 

görüş alanımız pratikte sınırsızdır. Diğer yandan, bir film görüntüsü mutlaka kenarlarla 

sınırlanmıştır. Yalnızca bu sınırlar içinde meydana gelen şeyler görünürdür ve bu nedenle 

yönetmen gerçek yaşamın sınırsızlığından seçmeler yapmak zorundadır. Bu sebeple 

zekice seçilmiş bir kamera açısı tek bir nesnenin olduğu kadar tüm mekânın da canlı bir 

izlenimini yaratabilir (Arnheim, 2010, s. 49-64). Baudrillard’a göre televizyon ve radyo 

araçlarının verdiği hakiki mesaj, kodu açılmış, bilinçsizce ve derin olarak ‘tüketilen’ 

mesaj, seslerin ve imgelerin görünen içeriği değil, bu araçların teknik özlerine bağlı olan 

ve gerçeği birbiri ardı sıra gelen ve birbirlerine eşdeğer olan göstergeler biçiminde 

çarpıtan bir yapıya dönüşmüştür (Baudrillard, 2010, s. 155). 

 “Yeni” Medya ve Sinema 

 Sesin, rengin ve video kayıt cihazının keşfi derken, esasen hiç bitmemiş olan bir 

tartışmaya, tekniğin olanakları karşısında yeniden düşünülmesi gereken “sanat” 

tartışmasına dönmektedir. Sinema, mütemadiyen güncellenen ve çoklu platformlara 

yayılan, muazzam bir teknolojik imkânlar bütünü olarak “yeni medya” ya karşı ve onunla 

birlikte yeniden düşünülmektedir. Bu tartışmayı gözden geçirebilmek için, sinemayı 

“gerçekliğin” yeniden üretime sunulduğu ayırt edici imkânlar temelinde ele alan bazı 

tarihsel değerlendirmelere kısaca dönmek gerekir (Çelenk, 2015, s. 219). 
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 Sinema ve dijital teknolojinin buluşması, ilk kez 70'li yıllarda George Lucas'ın 

popüler filmi Yıldız Savaşları'nda kullanılan hareket kontrol sistemleriyle 

gerçekleşmiştir. Bundan sonra dijital sinemanın gelişimi 90'lı yıllarda dijital videoların 

pratik birer kayıt aracı olarak kullanılmasıyla ivme kazanmıştır. Teknolojik gelişmeler 

bağlamında dijital sinema, sesli ve renkli filmin icadından sonra üçüncü teknolojik 

devrim olarak tanımlanmıştır. İlk kez 1977'de George Lucas'ın çektiği Yıldız 

Savaşları'nda kullanılan hareket kontrol sistemleriyle sinemada bilgisayar yönlendirmeli 

özel efektler göze çarpar. Ardından sinemanın dijitalleşme süreci 1980'lerde bilgisayarlı 

kurgu ve ses sistemleriyle gelişir (Gülçur, 2017, s. 523).  Dijital teknolojiler aracılığıyla 

yoktan var edilen imgeler veya sanal dünyalar sinemaya büyük bir görkem kazandırmıştır 

(Çelenk, 2015, s. 231). Yeni bir hal alan, diğer bir deyişle başkalaşan görüntülerin 

yeniden üretimi kendi içinde adeta bir plastik imaj oluşturmuştur. Oluşan imajla birlikte 

yeni dillerin oluşumu hızlanmıştır. 

 90'lı yıllarda dijital video pratik bir kayıt aracı olarak keşfedilirken, kurgu 

yazılımları da laptoplarda kullanılabilir hale gelir. Eş zamanlı olarak World Wide Web 

internete kolay erişimi sağlar. 1993 yılında yalnıza 1.3 milyon kişi internet kullanıcısı 

iken, 2000'lerden itibaren bu rakam 300 milyonu geçer. Kısa bir süre sonra DVD, bir 

tüketici eğlencesi formatı olarak sunulur ve videoteyplerin yerini alır (Gülçur, 2017, s. 

523).  

 Sinemayı üretim gösterim, dağıtım ve tüketim aşamalarını içeren bir pratik olarak 

düşündüğümüzde, dijital teknolojilerin bu üç boyutun her birinde dönüşümlere yol açtığı 

ve bunlarla birlikte emek süreçlerini de önemli ölçüde dönüştürdüğü açıktır (Çelenk, 

2015, s. 232). Thomson ve Bordwell, hızla gelişen teknolojik süreci film ve dijital medya 

arasındaki dönüşümü tamamlanmak üzere olduğuna işaret eder ve şu soruyu akla getirir: 

Neden bir sinemacı filminin yapım, pazarlama, dağıtım ve gösterim aşamalarını 

bütünüyle dijital ortamda gerçekleştirmesin? (Thomson ve Bordwell, 2003, s. 721). 

 Yeni medya ve sinema ekseninde ele alınması gereken başka bir konu ise yeni 

medyanın sunduğu imkanlar doğrultusunda artık sinemanın izleyicisi ile etkileşim 

halinde olmasıdır. Yeni medya teknolojilerinin temel kavramlarından biri olan 

“interaktivite” kavramı, interaktif sinema bağlamında, seyirci ve seyredilen filmin 
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karşılıklı bir ilişki içinde olması, bu ilişkinin birbirlerini etkileme olanağına şans 

tanıyacak şekilde yapılandırılması anlamına gelmektedir. Yönetmen film aracılığıyla 

seyirciyle ilişki kurar, seyirci de filmi yorumlar ve tepkisini yine filme yansıtarak aynı 

biçimde yönetmenle ilişki kurar. Yani bir anlamda film, yönetmen ve seyirci tarafından 

ortaklaşa yaratılmış olur. Bazı filmler, kurguları itibarıyla kısmi etkileşim sunmaktadırlar. 

Örneğin, bir sahnede elinde çöp torbasıyla, çöp kutusuna doğru giden bir kadının bir 

sonraki sahnede markete girmesi, seyircinin zihninde “poşet çöpe atılmıştır” mesajını 

doğrudan vermemekte ancak seyircinin bunu kendi çabasıyla birleştirmesini mümkün 

kılmaktadır. Ancak bu oldukça kısıtlı bir etkileşimdir (Yamak, 2013, s. 10).  

 İnteraktif sinemaya ilişkin verilebilecek ilk örnek ise 1967 yılında Çek Yönetmen 

Radúz Činčera tarafından gerçekleştirilen “Kinoautomat” filmidir. Bu filmde sinema 

salonunda özel olarak hazırlanan koltukların her birinde özel bir kumanda üzerinde iki 

adet düğme bulunmaktadır. Biri yeşil diğeri kırmızı renk olan bu düğmelerin her biri filme 

ayrı bir yön vermesi amacıyla konmuştur. Seyircilere izletilen her sahnenin sonunda 

yönetmen ya da belirlenmiş biri sahneye çıkıp, filmin ana karakteri olan Bay Novak’ın 

ne yapacağına ilişkin iki seçenek sunmuş ve seyircilerden bu iki seçenekten birini 

seçmesini istemiştir. Seyirciler bu tercihlerini koltuklarındaki düğmelere basarak 

belirlemiş ve onların tercihlerine göre filmin gidişatı belirlenmiştir (Öz, 2012, s. 70-71). 

 Web 2.0 Hikaye Anlatımı 

 İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişimden etkilenen kültür dünyasında, artık 

dijital sistemler ve onun kuralları hüküm sürmektedir. İmajlar, simgeler ve dijital 

terminoloji tarafından yapılanan dijital kültür, sosyal ağlarda izlenebilmektedir 

(Timisi’den aktaran: Güzel, 2016, s. 83). Medya ve bilgisayarın karşılaşması, hem 

iletişim araçlarının hem de bilgisayarın kimliğinde değişiklikler yaratmıştır. Bilgisayar, 

artık yalnızca bir hesap makinesi, kontrol mekanizması veya iletişim aygıtı olmaktan 

çıkarak bir medya işlemcisine dönüşmüştür (Gülçur, 2017, s. 524).  

 21. Yüzyılın kültürel oluşumunda önce çıkan en önemli gelişme internetin 

keşfiyle birlikte, iletişim elektronikleşmiş; toplumlar, ağ toplumuna dönüşmüş; 

enformasyon dijitalleşmiş ve literatüre dijital kültür olgusu dâhil olmuştur. İnternet 
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teknolojilerinin doğurduğu yeni medya alanlarında bireyler artık dijital/sayısal olarak 

ifade edilmekte, kültürün de dijitalleşmekte/sayısallaşmakta olduğu dile getirilmektedir 

(Güzel, 2016, s. 85-86). Dijitalleşen kültür, üretildiği toprakların ötesine ulaşarak ortak 

bir dile dönüşmüştür. 

 Artık dijital medya yaşanılan dünyanın sınırlarını daraltmış geleneksel medyanın 

gücünü de büyük oranda azaltmıştır (Küngerü, 2016, s. 33). Bilgisayar ve internetin 

yaşantımıza girmesiyle McLuhan’ın deyimiyle küresel köy haline gelen dünyada bireyler 

artık sayısız ve sınırsız düzeyde bir iletişim imkânı bulmakta böylece istedikleri içeriğe 

istedikleri zaman ve istedikleri yerden ulaşabilmektedir. Ağ teknolojilerin gelişmesi Web 

1.0’dan Web 2.0’ye geçilmesiyle, kullanıcı tabanlı içerik üretmeye ve paylaşmaya olanak 

tanıyan sosyal ağlar, bireylerin ortak bir platform üzerinden birbirleriyle iletişim kurduğu, 

enformasyon paylaştığı, pasif ya da aktif kullanım sağlayan dijital ortamlarda insanların 

ürettikleri içerikler daha erişilebilir ve daha görülür olmuştur. Web 2.0 dijital öykülerin 

yoğun bir şekilde gerçekleştiği bir alandır. Kullanıcılarına öykülerini aktarmada büyük 

özgürlük kazandırmıştır (Küngerü, 2016, s. 41). 

 Youtube gibi paylaşım siteleri insanların kendi öykülerini anlattığı ve ifade ettiği 

bir platform özelliği göstermiştir. 2000 sonrasında çok sayıda amatör film çekilmiş ve bu 

filmler video paylaşım siteleri sayesinde izleyici ile buluşmuştur. Zaman içinde 

zincirleme bir reaksiyon şeklinde bu filmlerin üretim ve paylaşım sayısında büyük bir 

artış yaşandığı video paylaşım sitelerinin istatistiklerinden anlaşılmaktadır. İnternet ağları 

üzerinden ses ve videoların eş zamanlı iletiminin (streaming) mümkün kılınması 

yayıncılık açısından önemli bir dönüm noktasına dönüşmüştür (Özel, 2015, s. 291).   

 Çevrimiçi video platformlarının sağladığı içerik çeşitliliği, insanların o an 

ihtiyaçlarının (bilgi edinme, eğlence, zaman geçirme gibi) giderilmesi için muazzam bir 

bilgi alanına evrilmiştir. Dijital çağ; insanları kullanmaya, uygulamaya, takip etmeye 

yönlendirmektedir. Aynı zamanda, değişen teknolojiyle birlikte kullanım alışkanlıklarını 

değiştirmekte ve yeni anlatı mecrası oluşturmaktadır. Kullanıcılarına içerik üretebilme ve 

kullanıcılar arasında fikir ve bilgi alışverişi imkânlarını sağlayan bir ağ platformu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bookchin’in dile getirdiği teknoloji, insanlığın bir uzantısıyken 

şimdi insanlığın teknolojinin bir uzantısı olduğu savı, dijital evrimin birey, toplum ve 
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kültür üzerinde yarattığı dönüştürücü etkisini vurgulamaktadır (Güzel, 2016, s. 86). 

Teknolojik aletlerin etkileşimiyle artık sanal ve gerçek olanın etkileşime geçirildiği, 

insanların sanal dünyadaki faaliyetleriyle gerçek dünyanın olayları üzerinde etki 

yaratabildiği, “ben burdayım” diyebildiği bir evredir (Wang, 2012). Dijital öykülerle 

birlikte bireyselleşme ile birlikte gelen “kendini ifade etme” güdüsü ortaya çıkmış, dijital 

çağ ile beraber bu öyküler bir “ifade” aracı olarak bireyler tarafından kullanılmıştır. 

 Dijital öykü anlatımı insanların öykülerinin daha çok bireyselleşmesini sağlarken, 

bunun küresel bir şekilde görünümü de sağlamaktadır. Böylece insanların öyküleri bir 

ifade aracı olarak daha çok bireyselleşirken, öbür taraftan herkes tarafından görüle bilme 

imkânı ile daha umumi hale gelmektedir (Küngerü, 2016, s. 41). 

 Çevrimiçi Videonun Yükselişi  

 Sayısallık, etkileşimsellik, sosyalleşme, katılım, hipermetinsellik ve 

hipergerçeklik gibi bileşenlerden oluşan dijital dünyada, bireyler diledikleri kişilerle 

iletişime geçebilme, çevrimiçi topluluklara üye olabilme ya da ayrılabilme özgürlüğüne 

sahiptirler. Çeşitli platformlarda farklı performans deneyimi yaşayarak, video ve oyun 

gibi alanlarda içerik üretebilmektedir. Aynı anda farklı mecralara ulaşabilme gibi sınırsız 

ilişki özelliğiyle de sosyalleşme pratiği sergilemektedir (Güzel, 2016, s. 92). Bu imkanlar 

doğrultusunda dijital öykü anlatımı, yeni medya ekolojisi için profesyonel ve amatör 

prodüksiyon arasındaki geleneksel ayrıma meydan okuyarak yapımcı ve tüketici 

arasındaki ilişkiyi yeniden düzenler (Hartley ve Mc William, 2009,  s. 16). 

 Çevrimiçi videonun ilk örnekleri WEB 1.0 olarak adlandırılan ilk yaygın internet 

tarayıcı teknolojisine kadar uzanır. İlk çevrimiçi video örneklerinin pornografi sektörü 

tarafından internet kullanıcılarına sunulduğuna işaret edilmiştir (Özel, 2015, s. 291). 

Küngerü, sansürsüz bir ortamda, dijital medyanın limitsiz bir erişim sunduğunu ifade eder 

(Küngerü, 2016, s. 34).  

 1990’lı yılların ortalarında internet üzerinden akan videolar, yetişkin içeriği üreten 

şirketler tarafından hayata geçirilmiştir. Ancak asıl sıçrama birçoklarının da üzerinde 

uzlaştığı üzere Youtube video içerik paylaşım platformunun 2005 yılında hizmete girmesi 

ile gerçekleşmiştir (Özel, 2015, s. 291). 2000’li yılların ortalarında özellikle internetin 
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hızla gelişmesi ve film izleme ve paylaşma platformlarının tüm network ağı üzerinde 

yaygınlaşması ile birlikte seyirci artık filmlere istediği zaman, istediği yerde ulaşmaya 

başladı. Film izleme aktivitesi sinema salonu ya da evin dışına çıktı. İnsanlar cep 

telefonları, taşınabilir bilgisayarlar ve tabletler sayesinde her yerde film izleyebilme 

olanağına sahip oldular (Tuğran, 2016, s. 203). 

 Web 2.0 teknolojisi sayesinde “içeriğin kullanıcı tarafından üretildiği” çevrimiçi 

ağlara bağlanan katılımcıların sosyal medya platformlarında kısa zamanda birer 

fenomene dönüşmesi bilgisayarı araç olma özelliğinden çıkararak, amaç haline 

getirdiğinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir (Güzel, 2016, s. 88). Kullanıcı 

tarafından üretilen ve dağıtılan video içerikleri, uzun yıllar sadece televizyon ile eş değer 

tutulan video dünyasının değişiminde geldiği noktayı anlamak açısından anahtar bir 

konumdadır (Özel, 2015, s. 290).  

 Paypal firmasının çalışanları olan Chad Hurley, Steve Chen ve Jawed Karim 

tarafından kurulan www.youtube.com isimli site internet ortamında video paylaşımını 

mümkün kılmıştır. Bu İnternet sitesi, kurulumdan yaklaşık bir yıl sonra 'Google' firması 

tarafından satın alınmıştır. Youtube internet sitesinin kurulması, arkasından başka video 

paylaşım sitelerinin de kurulmasına yol açmıştır. Her ne kadar youtube bulunmadan önce 

'QuickTime' ya da 'RealPlayer' gibi uygulamaların kendi internet streaming opsiyonları 

(veri akış seçenekleri) olsa da hiçbirinin etkisi youtube kadar güçlü olamamıştır (Dale, 

2014, s. 74). Kullanıcılara büyük boyutlarda video dosyası yükleyebilme imkânı vermesi 

ve sonra kullanıcıların bu yükledikleri dosyaların linklerini arkadaşlarının direkt olarak 

kendi internet tarayıcılarında oynatabilmesi için onlara gönderebilme imkânı sağlaması 

Youtube’un ilk üstünlük noktası olmuştur (Gannes’ten aktaran: Özel, 2015, s. 291).   

 Amatör film yapımcıları filmlerini youtube ya da benzeri video paylaşım 

sitelerinde paylaşmaya başladıktan kısa süre sonra paylaşılan amatör filmlerin sayısı aynı 

sürede üretilen profesyonel yapımların çok üzerine çıkmıştır. Ayrıca internetin gerek bilgi 

almak gerekse zaman geçirmek için yoğun olarak kullanılması potansiyel izleyiciye 

ulaşımı da kolaylaştırmıştır. İnsanlar herhangi bir telif ücreti ödemeden oturdukları yerde 

film izleme şansına sahip olmuştur. Üstelik bu filmler de telif sorunu olmayan amatör 

sinemacılar tarafından paylaşılan filmler olmuştur (Künüçen ve Olguntürk 2014, s. 336).  
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 Dünya çapında yaygın kullanılan internet sayesinde seyirci adını hiç bilmediği bir 

ülkenin ünlü bir yönetmeninin filmini de izleyebiliyordu. Taşınabilir kameralar ve diğer 

aletler sayesinde oldukça az bütçeyle çekilmiş filmlerden de bağımsız filmlerden de, 

büyük endüstrilere ait filmlerden de haberdar oluyor ve tüm bu filmlere ulaşım imkânı 

buluyorlardı. Artık seyirci sinema salonlarında oynayan ve daha sonra da izleme şansı 

bulamadığı o yılın filmlerine bağımlı değildi, farklı filmleri online olarak satın alıyor, 

izliyor ve kendi kişisel arşivlerini oluşturuyorlardı (Tuğran, 2016, s. 203).  

 Youtube gibi sosyal medya platformlarında kişisel ve kamusal hikâyelerin 

paylaşılmasıyla oluşturulan yapımlar, profesyonel yapımcıların dikkatini çekmiştir. 

Video paylaşım sitelerinin istatistiklerine bakıldığında gerek video yükleme gerekse 

izlenme oranlarında büyük bir artış yaşandığı gözlenmiştir. Bu kabul görmenin 

sonucunda pek çok Hollywood yapım şirketi bu dili kullanan filmler yapmaya başlamıştır 

(Künüçen ve Olguntürk, 2016, s. 129). Ağlar ve Youtube gibi değişen gösterim ve dağıtım 

pratikleri, sinema deneyimi, kamusallık ve hiyerarşik üretim tarzını dönüştürmüştür 

(Erkılıç, 2016, s. 107). 

 Kurgunun Teknik Değişimi 

 Gerçek yaşamda gözlemlenen her olay ya da olaylar zinciri her bir gözlemci için 

uzamsal ve zamansal olarak kesintisiz ve art arda tamamlanır. Gerçek yaşamda zamanda 

ve uzamda sıçramalar yoktur. Zaman ve uzam süreklidir. Sinemada böyle değildir. 

Çekimi yapılan zaman süreci herhangi bir noktada bölünebilir. Bir sahnenin hemen 

ardından tamamen farklı bir zamanda geçen bir başkası gelebilir. Uzamın sürekliliği de 

aynı yöntemle bölünebilir (Foss, 2016, s. 45).  

 Sinemanın öncelleri, “kesme” aracılığıyla uzamı, zamanı, duyguları ve duygusal 

yoğunluğu, yalnızca kendi içgüdüleri ve yaratıcı yetenekleri ile sınırlı olan bir kapsam 

içinde yönlendirebileceklerini keşfettiler ve film kurgusunu “hareketli resimlerin” özünü 

oluşturacağını düşündüler. Küçükerdoğan, “kurgu olmaksızın en iyi film bile, yalnızca 

filme alınmış bir sahne oyunu olacaktı ve “sinema sanatı” telaffuz edilmeyen bir deyim 

olarak kalacaktı” demektedir. (Küçükerdoğan, 2014 s. 16).  
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 Biçimi oluşturan ögelerin en önemlilerinden ve filmin biçimini belirlemede en 

etkililerinden biri, hiç kuşkusuz kurgudur (Toprak, 2013, s. 7). Kurgu hem yaratıcı hem 

de teknik bir süreç olarak sinemasal anlatımın oluşturulmasında özel bir önem 

taşımaktadır. Bir filmin temel amacı devamlılığa hizmet edecek bir anlayışla 

oluşturulmalı ve ilk karesinden son karesine kadar izleyicinin ilgisini yakalamayı hedef 

almalıdır. Öykünün sıkıcılıktan uzak, dinamik bir biçimde izleyiciye sunulması, 

izleyicinin zihinsel olarak öyküye katılımını sağlamak kurgunun temel amaçlarındandır 

(Künüçen ve Olguntürk, 2016, s. 123-132). Yönetmen, hareket, zaman, ritim, ışık, gölge, 

doku, renk ve ses aracılığıyla, seçilen görüş alanıyla, kamera ve kameranın optik 

devinimleri ile gerek nesnel, gerek öznel kamera kullanımıyla, alan derinliği ile açı karşı 

açılarla, genel plan yakın plan geçişleriyle bir uzam kurar ve bu uzamı kurgu yoluyla 

yaratır (Gök, 2007, s. 118). Kurulan bu uzam devamlılık esasına göre oluşturulmaktadır. 

Bu nedenle birbirini takip eden çerçevelerdeki ilgi noktalarının uyuşması ile renk ve 

parlaklık düzeyi açısından devamlılığın sağlanması önemlidir. Buradaki temel amaç, 

izleyicinin öyküye zihinsel ve duygusal katılımını sağlamaktır.  

 Sinema dili ve anlatı yapısı oluşturulurken öncelikler, seyircinin olay örgüsünü 

anlaması ve bundan keyif almasıydı. Bu doğrultuda özellikle Hollywood yönetmenlerinin 

katkısıyla klasik bir anlatı yapısı şekillendi. Bu sinema dili oldukça basit bir mantığa 

dayanıyordu: Filmeler hayatın sıkıcı bölümleri atılmış bir özetiydi ve zamanın seçilmiş 

parçalarının peş peşe eklenmesiyle oluşturulmuş basit bir yapıları vardı. Bu filmlerde 

kurgu da bir görünmezlik aracıydı, filmin üretilmiş bir meta olduğu gerçeğini mümkün 

olduğunca gizleyerek seyircinin gerçeklik yanılsamasına daha kolay kapsamını 

sağlıyordu (Toprak, 2013, s. 85). 

 Sinemada teknik imkânların genişlemesi ve farklı durumların klasik anlatım 

dilinin kalıplarına sığmayan yeni anlatım araçlarını gerektirmesiyle kurgu teknikleri 

doğdu. Bu tekniklerden bazıları ilk kullanıldıklarında tam olarak anlaşılamasa da, sinema 

salonlarındaki tekrara dayalı görsel-işitsel eğitim, sinema dilinin ve anlatım araçlarının 

seyirci tarafından özümsenmesiyle sonuçlandı. Film dilinin bu gelişimi, sinemanın 

konuşmadan bir mesaj iletebilen, çok basit durumlardan gerilimler, çok büyük jestlerden 

duygu patlamaları üretebilen komplike ve sofistike bir araç haline dönüşmesiyle üst 
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seviyelere çıktı. Bazı yönetmenler kendilerinden önceki teorisyenler ve uygulayıcıların 

bu iletişim aracının tekâmülüne yaptıkları katkılardan yararlanıp hazır kalıplara uygun 

filmler ürettiler. Bazıları ise bu dilin olanaklarını genişletmek için çaba göstermek ve yeni 

anlatım yolları açmakla kalmayıp, kendilerine özel ve taklit edilemez üsluplar 

oluşturdular (Toprak, 2013, s. 86). 

 Doğrusal Olmayan Kurgu 

 Doğrusal (linear) analog video kurgusu, ham çekimlerden seçilen görüntülerin ve 

seslerin bir videobanttan diğerine arka arkaya kaydedilerek kurgulanması temeline 

dayanıyordu. Doğrusal olmayan (non-linear) sistemlerde ise görüntüleri ve sesleri 

oynatmak, organize etmek ve kurgulamak için bilgisayar kullanılır. Doğrusal (linear) olan 

analog videobant kurgusunda, görüntüler kaydının yapıldığı banttan istenilen planlar 

seçilerek bunları boş bir banda (master bant) kaydediliyordu. Örneğin A, B ve C planlarını 

bu sıra ile master banda kurguladıktan sonra B planı biraz uzatılmak istendiğinde ya da 

A ve B planlarının arasına yeni bir D planı yerleştirmek istendiğinde bunu 

gerçekleştirmek için kaydediciye (recorder) yeni bir bant yerleştirip bütün kurguyu en 

başından yeniden bu banda yapmak gerekirdi.  

 Doğrusal olmayan kurgu sistemlerinde ise bant ya da disklerdeki görüntü ve sesler 

bilgisayarların hard disklerine aktarılır. Bu aktarma işine "sayısallaştırma" (digitizing) ya 

da "yakalama" (capturing) denir. Görüntü ve seslerin belirli bir bölümüne ulaşmak için 

planları ileri veya geri sarma zorunluluğu yoktur. Hard disk, istenilen bölüme çok hızlı 

bir şekilde ulaşma (random access) imkânı verir. Doğrusal analog video kurgusunda eğer 

iki plan arasına herhangi bir efekt eklemek istenirse üçüncü bir VTR'ye ihtiyaç olacaktır. 

Doğrusal olmayan sistemlerde ise bu tür işlemler çok kolay ve hızlı bir şekilde yerine 

getirilebilir. 

 Fiziksel film kurgusu ise her zaman doğrusal olmayan (non-linear) bir kurgu 

sistemidir. Sinemanın ilk dönemlerinden itibaren görüntüler “pelikül” denilen filmlere 

çekiliyordu. Pelikül Fransızcadaki “péllicule” kelimesinin Türkçe’ye yerleşmiş halidir. 

Pelikül, ışığa duyarlı milyonlarca gümüş taneciğinin üzerine sürüldüğü, selülozdan 

üretilen bir taşıyıcı tabaka ve diğer koruyucu katmanlardan oluşan ve genellikle 
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kenarlarında delikler bulunan bir şerittir (Öz’den aktaran: Yamak, 2013, s. 7). Peliküle 

çekilen görüntü öncelikle banyo edilir. Banyo ve baskı işlemleri sonucunda, negatif ve 

pozitif kopyalar çıkarılır. Kare tarama, telesine ve offline kurgu gibi çeşitli işlemlerden 

geçirilir. Film üzerinde son kesip birleştirme işlemleri yapıldıktan sonra salonlar için 

kopyalar çıkarılır ve sinema salonlarında gösterilir. Ancak bu işlemler hem çok maliyetli, 

hem çok uzun süren, hem çok riskli, hem de çok karışıktır (Yamak, 2013, s. 8). Fiziksel 

film kurgusu da doğrusal olmayan bir süreç olmasına karşın doğrusal olmayan dijital 

kurgu ile karşılaştırıldığında çok ilkel kalan bir süreçtir (Küçükerdoğan, 2005, s. 26). 

 Manovich, ham film çok pahalı olduğu için klasik film çekimlerinde her sahnenin 

çok dikkatli hazırlandığını söyler. Kameranın aldığı film sınırlı olduğu için, bu 

devamsızlığı birleştirmek için estetik bir çözüm olarak kurgu geliştirmiştir. DV formatta 

ise dijital kasetlerin ucuzluğu çekilen görüntü süresini çok fazla arttırmış, yönetmen ve 

kurgucular Hollywood’un parlak dönemlerinde bile olmayan çok uzun süreli 

görüntülerden seçme yapmaya başlamışlar (Roman’dan aktaran: Topçu, 2016, s. 214). 

DV kasetlerinin fiyatları ham film fiyatları kadar yüksek olmaması sayesinde farklı 

anlatım tarzları oluşturmak kolaylaşmıştır. Dijital teknolojinin önemli bir avantajı ise 

çekim süresidir. Bir kutu 35mm film yaklaşık 4 dakikanın biraz üstünde net çekim imkânı 

verir. Video kamerada tek çekim süresi çok daha uzundur. Hatta günümüzde harddisk 

veya hafıza kartlarına kayıt yapan kameralarda bu süre çok daha uzamıştır (Yamak, 2013, 

s. 8).  

 Doğrusal olmayan kurgu sistemleri "veri" (data) ve "medya" olmak üzere iki temel 

unsur üzerine kurulur. Veri, bir kurgu yazılımı vasıtasıyla görüntü ve seslerden oluşan 

medyaya verilen komutları içerir. Bu yazımlarla, bilgisayarın hard diskine yüklenmiş olan 

görüntü ve seslere hangi sıralamada ve hangi sürelerde oynatılacaklarını bildiren 

komutlar verilir. Kurgu, aslında verilen bu komutların bir bütünüdür. Dolayısıyla, aslında 

kesilen ya da uzatılan hiçbir şey yoktur. Kesme ve uzatma işlemleri sanal olarak temsili 

bir şekilde yapılır. Kurgu sırasında hard disklere yüklenmiş olan orijinal görüntü ve sesler 

hiçbir şekilde bu kurgu işlemlerinden etkilenmez. Bu nedenle doğrusal olmayan kurgu 

işlemleri "zarar vermeyen" (non-destructive) bir yapıya sahiptir. Doğrusal olmayan kurgu 

literatüründe, görüntü ve seslerin belirli parçalarına "klip" adı verilir. Kullanılan kurgu 
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yazılımında bu kliplerin sürelerine ve hangi sırada oynatılacaklarına karar verilerek kurgu 

yapılmış olur. 

 Doğrusal olmayan kurgu sistemleri, sadece görüntüleri kesme ve birleştirme aracı 

değil, aynı zamanda grafik, görsel efektler, jenerik, altyazı, ses kurgusu gibi bir takım 

işleri de yerine getirerek sanal bir stüdyo özelliği de taşır. Günümüzde bir sinemacı, 

geçmiş dönemlerde yüz binlerce dolar değerinde olan bu araçlara, dijital video 

teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde ev ya da ofisindeki masa üstü ve hatta dizüstü bir 

bilgisayarda çok düşük maliyetlerle sahip olabilmektedir (Canikligil, 2014, 197-198). 

 Alternatif Kurgu  

 Dijital sinemaya geçişin ilk adımları kurgu aşamasıyla atılmıştır. Ronald Bergan, 

dijital sinemayı ele alırken, dijital sinema deneyimini ilk ve en yoğun biçimde 

yaşayanların montajcılar olduğunu ifade etmektedir (Bergan, 2008, s. 75-83). 

 Uzun süre sinema filmleri, ham olan ana kopyaların kurguya göre kesilip 

yapıştırılmasıyla oluşturulmuştur. Makas ya da bant yardımıyla yapılan kurgu sonrasında 

offline veya online olarak bilgisayarlarda yapılmaya başlanmıştır. Bu süreç önce kurgu 

aşamasında başlayıp sonrasında çekim aşamasıyla kameralarla, son olarak da gösterim 

aşaması ile devam etmiştir (Karabağ, 2011, s. 118). 

 Dijital teknolojinin gelişmesiyle sinema araçlarındaki ilk değişim kurguda 

meydana gelmiştir. Değişen dünya düzeni ve yaşanan teknolojik sıçramalar üç alanı 

birbirine bağlamıştır. Bu alanlar; “donanım (hardware), yazılım (software) ve düşünce 

(thoughtware) alanlarıdır. Böylelikle kurgu, 1970'lerde bilgisayar ortamına adapte 

edilmeye çalışılmış, başarıya ise 1990'larda ulaşılmıştır. 2000'li yıllar Hollywood da dâhil 

olmak üzere pek çok sinema kurgu yapımını dijital ortama taşımıştır (Nişancı, 2011, s. 

66-69).  

 2000 yılı sonrasındaki sinemaya ilişkin teknolojik gelişmeler, temel sinema 

bilgisine sahip olmayan sinemacıların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Profesyonel 

kalitede görüntü üretimi neredeyse mobil/akıllı telefonlar ile mümkün hale gelmiştir. 

Samsung, LG, Apple/iPhone gibi firmalar kimi uygulamaları sayesinde yüksek 
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çözünürlüklü video çekime olanak sağlamakta ve çekilen videolar başka uygulamalar 

sayesinde aynı telefonlarda kurgulanabilmektedir (Künüçen ve Olguntürk, 2016, s. 216). 

Eskiden video kurgusu için ihtiyaç duyulan karmaşık kurgu setleri yerlerini küçük 

bilgisayarlara, tablet bilgisayarlara hatta akıllı telefonlara bırakmıştır. 

 Yeni teknolojik gelişmelerin hareketli görüntü sanatına getirdikleri, dijital 

prodüksiyon ekipmanının kullanımını kolaylaştırmıştır. Ucuzlayan ve ulaşır hale gelen 

teknolojik donanımlar ve dijital yazılımlar film üretim pratiklerinde yeni ve daha cesur 

yaklaşımları da beraberinde getirmiştir (Cevher, 2016, s. 294). Erişimin yaygınlaşması, 

anlatım olanaklarındaki yenilikler ve yeni biçimlerin geliştirilmesi ile bireysel 

girişimlerin önü açılmış böylece amatör video üreticileri de film üretme şansı bulmuştur.  

 Amatör sinemacıların yeni teknolojilerle tanışması sonucunda hem amatör film 

üretiminde hem de üretilen filmlerin paylaşılmasında büyük bir artış yaşanmıştır. Bu artış 

video paylaşım sitelerine yüklenen video film sayılarına bakıldığında kolayca 

görülebilmektedir. Vincet Laforet, 5D Mark II ile yaptığı kısa çekimi kendi bloğundan 

“Canon 5D Mark II ile 1080p çekilip paylaşılan ilk video” diye duyurur ve video ilk 

haftada 2 milyonun üzerinde tıklanma alarak büyük bir ilgi çekmiştir. Laforet, unutulması 

zor bu güzel öyküyü yapım süreci öncesi hazırlığı ve süresi olmaksızın, minimal oyuncu 

ve ekip sayısıyla, bütçesini kendi cebinden karşılayarak 72 saatten az bir sürede çekmiştir 

(Cevher, 2016, s. 304).  

 Üretilen filmlere bakıldığında bu filmlerde kurgu bakımından kullanılan ortak 

dilde bilinen kurgu kurallarının yıkıldığı görülmektedir. Bu durum bazen bilerek 

isteyerek ortaya çıkarken, bazen de bilgisizlikten kaynaklanmaktadır. İlgi noktalarındaki 

sıçramalar, perdenin oldukça uzun sürelerle siyah kalması, adeta öykünün devamını 

zorlaştıracak derecede uzun zaman atlamaları bu uygulamanın temel şekilleri olarak 

belirtilebilir. Bu tür bir kurgu biçimi sıçramalar ihtiva ettiğinden izleyicinin öyküyü takip 

etmesini zorlaştırmaktadır. Öyküyü takip etmekte zorlanan izleyici için duygusal 

reaksiyon oluşturması bilinen kurgu kuramlarına göre oldukça zordur. Buna karşın, video 

paylaşım sitelerindeki izlenme oranları göz önüne alındığında, izleyicilerin karşılaştığı 

amatör videolardaki bu yeni anlatım diline alıştıkları görülmektedir. Karşılaşılan anlatım 
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sorunları izleyicide oluşan gerçeklik algısını olumsuz etkilemek yerine olumlu bir etki 

oluşturduğu söylenebilir (Künüçen ve Olguntürk, 2016, s. 133). 

 Film üretiminin değişikliğe uğraması bir domino etkisi yaparak tüm yapım 

süreçleri etkilemiş önce film üretiminin post aşaması dijitalleşmiş, ardından film 

çekimlerinde dijital kameralar kullanılmış, sonra da dijital dönüşüm süreci başlamıştır 

(Zengin, 2017, s. 157). Dönüşen teknoloji olanakları ile film çekebilme koşullarının 

kolaylaştığını ve alternatif gösterim yollarının geliştiğini söyleyebiliriz. Bu durum film 

üretiminin demokratikleşmesinin zeminini oluştururken gerilla tarzı film üretiminin de 

giderek yaygınlaştığını göstermektedir (Cevher, 2016, s. 309). 

 DV Teknolojisi ve Kameranın Dijitalleşmesi 

 Yüzyılı aşan süre boyunca sinema sanatının tek üretim aracı olan selüloit film çok 

pahalı, kullanımı ve sonuç alınması da süre açısından uzun olan bir materyaldi. Bu pahalı 

materyalin yanı sıra sinema filmini üretmek için gerekli olan ekipman ve post 

prodüksiyon gibi unsurlar da sinemayı çok pahalı bir sanat dalı haline getiriyordu. Bu 

nedenle her hikâye, her proje, beyaz perdede izleyici karşına çıkma şansını elde 

edemiyordu. Hareketli görüntü yoluyla hikâye anlatmanın yüksek maliyetli bir sanat dalı 

olması nedeniyle, ancak belirli bir parasal gücü elinde bulunduran zengin yapımcılar ve 

büyük stüdyolar, hangi hikâyelerin beyaz perdeye yansıyacağına karar verebiliyorlardı.   

 İlk elektronik görüntünün ortaya çıkışı yani görüntünün kimyasal işlemlerden 

elektronik sistemlere geçişi 20. Yüzyılın ilk çeyreğine kadar gitmektedir. İskoçyalı mucit 

John Logie Baird’in 1925 yılında ilk elektronik görüntüyü ortaya koymasıyla başlayan 

video teknolojisi 19. ve 20. yüzyıldaki görsel-işitsel araçların fotoğraf, radyo, film, 

gramafon, ses kayıt aracının birikimini içine alan tarihsel gelişime sahiptir. Elektronik 

görüntü 1970’li yıllarla beraber dijitalleşmeye başlar. İlk dijital kamerayı 1975 yılında 

Kodak mühendisi Steve J. Sasson icat etmiştir. Piksel (Pixel), İngilizce’deki resim parçası 

anlamındaki “Picture elements” kelimesinden türetilmiştir ve görüntünün en küçük 

noktacıkları olarak bilinir. Sony, 1986 yılında ilk dijital video formatını, 1993’te ise yayın 

dünyasında büyük başarı sağlayan Digital Betacam’ı piyasaya sürer. 1995 yılında 
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MiniDV, DVCAM, DVCpro formatları ile dijital video devrimi başlar (Zengin, 2016, s. 

187-190). 

 Dijital video, altyapısı 1990’lı yıllarda başlayan ve etkisi 1995’li yıllarda 

yoğunluğu artan teknolojik değişimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 1995 yılında 

altmış kadar elektronik üreticisi yeni bir video formatı üzerinde anlaştıklarını açıklayarak 

bu formata kısaca DV (Dijital Video) adını verdiler. Bu sistemin o güne kadar ortaya 

atılan onlarca formattan önemli farkları vardı. Bu çalışma bütün üreticilerin ortak bir 

girişimiydi ve açık bir platformdu. Herhangi bir markaya bağımlı değildi. Ayrıca bu 

sistem doğrultusunda üretilen kameraların ve okuyucuların üzerinde doğrudan sayısal 

giriş çıkışa izin veren bir aktarım yuvası bulunmaktaydı.  

 Dijital videoyu devrim haline getiren şey, ucuz ve ulaşılabilir olmasıydı. Analog 

Video-8 ve Hi-8 formatların yerini, Mini-DV kaset olarak dijital kaset formatları almıştı. 

DV kameralar, 35 mm filme göre düşük bir görüntü kalitesi sunmalarına karşın ucuz, 

küçük ve hafif oluşları nedeniyle küçük bir ekiple çalışmaya izin vermektedir (Karabağ, 

2011, 116).  

 2006 yılında ise Sony ve Panasonic birlikte geliştirdikleri AVCHD formatına 

uygun kasetsiz ve yüksek çözünürlüklü (HD) kayıt imkânı sunan dijital kameralar 

ürettiler. Bu gelişmeler ardından büyük bir teknolojiyi ortaya çıkardı. Bu teknolojinin adı 

HD video kayıt yapabilen DSLR (Digital Single Lens Reflex Camera) kameralarıydı. Asli 

görevi dijital fotoğraf makinası olan bu cihazlar, gelişen video formatları, video sıkıştırma 

teknolojileri ve yüksek kapasitelere sahip bellek kartlarıyla beraber amatör kullanıcılar 

için önemli cihazlar haline geldiler. DSLR’ları satın alan amatörler, kısa zamanda 

yapmak istedikleri filmleri kendi tarz ve üsluplarıyla ortaya koydular. Artık zenginlerin 

sanatı olarak bakılan film yapımları herkese açılmıştı (Zengin, 2016, s. 201-202). Artık 

amatör film üreticileri ucuz maliyetli, yayın standartlarında çekim ve kurgu sistemleriyle 

tamamen sayısal ortamlarda sıfır kalite kaybı ile ürünlerini üretir hale geldiler. Teknolojik 

gelişmeler sayesinde prodüksiyon ve post-prodüksiyon süreçlerindeki maliyetleri önemli 

ölçüde azaltmış böylelikle filmler daha az maliyetle çekilebilmiştir.  
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 Günümüz dijital teknolojisi sayesinde ceplerimize kadar giren kameraların 

sunduğu imkanlar neticesinde herkes oyuncu, herkes yapımcı ve herkes dağıtımcıdır 

(Tuğran, 2016, s. 205). Dijitalleşmeyle beraber film üretiminin ucuz ve kolay hale 

gelmesine cesaretlenen amatörler, özellikle gençler kendi oluşturdukları görece daha 

küçük ekiplerle, uzun metraj filmler çekmişlerdir (Zengin, 2017, s. 165). Sanchez, 

filmleri üzerinde izleyicilerin sinema filmlerinin ille de “ileri teknoloji ve yüksek 

standartlarla” çekilmesinin zorunlu olmadığını kavradıklarını söyler. İzleyiciler bu 

filmlere benzer teknik kalitelerde film yapabileceklerini (küçük bir video kamera ile film 

çekmek) düşünmeye başlarlar (Mullen’den aktaran: Cevher, 2016, s. 311).  

 Düşük maliyetlerde film yapımı ve bunların gösterimi için çeşitlenen medya 

kanalları da daha sofistike izler kitlesinin ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir 

(Sorenssen’den aktaran: Kalafatoğlu, 2015, 512). Dijital projeksiyon ilk olarak 

Amerika’da Gizli Tehlike adlı filmle gerçekleştirilmiştir. Bu gösterimin gerçekleşmesi 

bazı mali problemlerle karşı karşıya olan film yapımcılarını rahatlatmıştır. Çünkü bir DV 

yüksek çözünürlüğe aktarmanın maliyeti 700 dolar ama aynı filmi 35mm film şeridine 

geçirmenin maliyeti ise 40 bin doları bulmaktadır (Usubütün, 2017, s. 62).  

 DV teknolojisiyle beraber film üretimi amatörlerin de kullanımına açılmıştır. Tek 

amaçları öykü anlatımı olan amatörler film diline ilişkin kuram ve uygulamalardan 

habersiz olarak filmlerini icra etmeye başlamıştır (Künüçen ve Olguntürk, 2016, s. 126). 

1995'te Lars von Trier ve Thomas Vinterberg "Dogma 95” adlı manifestolarıyla ortaya 

çıktıklarında ellerindeki en önemli dayanak DV kameralar olmuştur. “Doğma 95” 

akımının birçok yönetmeni, dijital kamera kullanmış, dijitalleşmenin sağladığı özgürlüğü 

söz konusu akımda sonuna kadar kullanmışlardır (Zengin, 2017, s. 17).  

 Yıllar geçtikçe ‘Dogma hareketi’ güç kaybettiyse de DV kameralarla sinema 

yapma akımı güç kazanmıştır. 1998'de Thomas Vinterberg'ün The Celebration adlı filmi 

Cannes'da özel ödül kazanmış ve 40 ülkede dağıtıma girmiştir. 1999'da Wim Wenders'in 

Buena Vista Social Club, 2001'de Richard Linklater'in Waking Life ve The Tape, 2002'de 

Danny Boyle'un 28 Days Later, 2004'te Türkiye'den Uğur Yücel'in Yazı Tura, Reis 

Çelik’in İnat Hikayeleri, 2005'te Ulaş İnaç'ın Antalya'da ödül kazanan Türev filmi, Orhan 

Eskiköy ve Özgür Doğan’ın 2009’da çektikleri İki Dil Bir Bavul filmleri DV ile üretilmiş 
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filmlerden sadece birkaçıdır. Pelin Esmer ve Ahmet Uluçay gibi yönetmenler de ilk uzun 

metrajlı sinema filmlerini DV formatı ile çekmiştir.  

 Alternatif Dünya: Amatörlerin “Yeni Film Dili” 

 Arnheim, “bugünkü filmlerin pek çoğunda rastlanan -sanatsal bir amaçla ya da 

öylesine benimsenen- ilginç kamera açıları, fotoğrafçılığın ve sinemanın ilk 

dönemlerinde uygunsuz görülürdü. O günlerde, herkes seyirciye dolaylı kamera açıları 

sunmaktan kaçınırdı. Bugünkü değişikliğin nedenleri nelerdir?” sorusunu dile getirir 

(Arnheim, 2010, s. 40).  

İlk filmlerin çekiciliği, gerçek yaşamdaki asıllarına benzeyen ve en küçük ayrıntısına 

kadar onlar gibi olan nesnelerin perdede hareket etmesinde yatıyordu. Sinemaya bu gözle 

bakılması, doğal olarak kameranın konumunu da belirlemiştir. Gösterilen her şey, onu ve 

hareketlerini en açık biçimde gösteren açıdan çekilirdi. Kameranın işinin yalnızca yaşamı 

yakalamak ve kaydetmek olduğu düşünülürdü (Arnheim, 2010, s. 40). 

 Gerçek yaşam ve sinema arasındaki farklılıkların, biçimsel olarak anlamlı 

görüntüler yaratmak için kullanılması olanağının yavaş yavaş ve muhtemelen bilinçsizce 

farkına varılmıştı. Artık önemli olan nesnenin kendisi değildi. Nesnenin yerini onun 

niteliklerinin görsel temsili, onda içkin olarak bulunan düşüncenin belirginleştirilmesi vb. 

almıştı (Arnheim, 2010, s. 40). Dijital sinema ile birlikte geleneksel yöntemlerle mümkün 

olmayan teknik uygulamalar yapılmaya başlanmış, üretim olanakları daha kolay ve basit 

hale gelmiş, profesyonellerin yapabileceği işler amatör seviyeye inmiştir. Maliyetlerin 

düşmesi, gösterim ve dağıtım imkânlarının genişlemesiyle ve de dijitalleşme sayesinde 

sınırsız imkâna sahip olan amatör film üreticileri eser üretiminde daha özgür bir ortama 

kavuşturmuştur (Zengin, 2017, s. 18). 

 Film yapımı konusunda temel bilgileri eksik olan amatörlerin tek amacı öykülerini 

anlatmaktı. Filmlerini, genel kabul görmüş kuram-uygulamalardan habersiz olarak icra 

etmiş fakat yaptıkları işe duydukları ilgi ve sevgi onların çok sayıda film üretmesini 

sağlamıştır. Üretilen bu filmlere bakıldığında; sarsıntılı kamera hareketleri, yetersiz 

aydınlatma, gren/video gürültüsü bulunan görüntüler gibi genel olarak profesyonel bir 

yapımda kabul edilemeyecek unsurlar adeta bu "yeni film dili"nin özellikleri haline 
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gelmişti. Sarsıntılı kamera hareketleri, özensiz aydınlatma, sıçrayan kesmeler adeta farklı 

bir gerçeklik algısının oluşmasına sebep olmuş, bu gerçeklik algısı temelini 

özdeşleşmeden değil, üretilen filmin izleyici tarafından da üretilebilecek olmasından 

kaynaklanmıştı. ‘Elimdeki malzeme ile bu filmi ben de çekebilirdim, demek ki gerçek 

olabilir’ algısı bu filmlerin büyük başarı sağlamasına sebep oldu (Künüçen ve Olguntürk, 

2014, s. 33).  Başlangıçta izleyicinin dikkatini ve odaklanmasını engelleyen ayrıca 

öykünün izlenmesini zorlaştıran bu unsurlar bir süre sonra izleyiciler tarafından kabul 

görmüş, hatta sinema tarihinde ilk kez profesyonel yapımcılar/yönetmenler de bu amatör 

dili kullanan yapımlar üretmeye başlamıştır. Bu tekniği kullanan profesyoneller, her ne 

kadar daha yüksek teknik donanıma sahip malzemeler kullansalar da, üretilen yapımlar 

“yeni film dili”nin anlatım dili özelliklerinden faydalanmıştır.  

 Senaristler, dijital dönemde bir fikrin “uygulanabilirlik” ve “yapılabilirlik” 

sınırlarının ortadan kalkmasından dolayı daha özgür bir yazma ortamına kavuşmuştur 

(Zengin, 2017, s. 215). Böylelikle daha önce yapımcıların önem vermediği film hikâyeleri 

dijital sinema teknolojisi ve ‘yeni film dili’ sayesinde hayata geçirilmiştir. Birçok 

bağımsız sinemacı, düşük bütçeli DV filmler çeken şirketler kurup yıllardır bekleyen 

senaryoları çekmeyi başardıklarını söyler (Gürkan, 2015, s. 37). DV teknolojisi, 

dünyadaki bağımsız sinemacılar için ucuz film yapımının sihirli formülü olarak 

görülmüştür. DV kullanımda oluşan görsel boyutun izleyiciyi rahatsız etmemesi bağımsız 

sinemacılar için önemli bir çıkış noktası olmuştur. Görsel olarak zengin olan dijital 

dönemin filmleri illüzyonist görüntüler ve sesler sunarak oluşturduğu düşsel gerçeklikle 

seyirciyi etkilemiş ve sinemasal gerçeklikten simülasyon gerçekliğine geçişe neden 

olmuştur (Zengin, 2017, s. 218).  

 “Dogma Biraderler” tarafından saf sinemaya dönüş iddiası ile ortaya çıkan 

“dogma 95” akımı için DV kamera, otantik gerçekliği yakalayıp sunma iddiasındaki saf 

sinemaya hem ekonomik hem de estetik olarak uygun format olmuştur. Dogma 95 

illüzyon sineması olarak nitelediği, gösterişli bir görsellikle içi boş filmler ürettiğini iddia 

ettiği ana akım sinemasına karşı çıkıyor, teknolojinin gelişmesiyle demokratikleşen 

sinemada yönetmenin görevin yapay aksiyon ve yapay karakterlerle bir illüzyon 

yaratmaktan kaçınarak dramadaki gerçeği ortaya çıkarmak olduğunu ifade ediyordu. On 
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maddeden oluşan birçok kısaltma getiren “Erdem Yemini” filmin şimdi ve burada 

geçmesini şart koyuyordu (Topçu, 2016, s. 193).  

 Dogma kuralları ile günümüz sinemasının hastalığı olarak gördükleri kalıplaşmış 

olay örgüsü, yapay aksiyon ve teknolojik hileleri önleyerek gerçek, saf sinemayı elde 

etmeyi amaçlıyorlardı. Akımın öncülerinden Trier, sinemasının araçsal ve ekonomik 

çarklarını azaltarak daha basit, saf bir sinemaya ulaşma çabasını birkaç yıl içerisinde 

kendisinin bile hayal etmediği bir akıma dönüşerek hızla yayıldığını söyler. Trier’in 

amacı, teknisyenler, kablolar, büyük oyuncular, mükemmel kaydırmalar gibi setteki 

bütün enerjiyi emen sinema aracının tüm yükünden kurtulup içgüdüsel, doğaçlama bir 

şeyler yapmaktı. Dogma tarzını belgesele uygulamak isteyen ve Trier’nin de desteklediği 

Dogumentary akımı ortaya çıktı. Daha sonra Dogma akımı tiyatrodan dansa, 

reklamcılıktan bilgisayar oyunlarına kadar her alana yayıldı (Topçu, 2016, s. 194-198). 

 Dogma 95 filmlerinin Hollywood’un büyük paralar getirerek yapım standartlarına 

karşı kolayca uygulanabilecek farklı bir üretim sistemi önermesi, Dogma’yı, 

küreselleşmenin kültürel boyutuna direnmek isteyen avant-garde ve bağımsız sinemacılar 

için alternatif bir sinema anlayışının öncüsü yaptı. Bu akımların en önemli özelliği olarak 

gerçekçiliği değil, anlattıkları öykünün kesin, biricik sinemasal biçeminin gelişimini 

görür. Dogma akımı izleyicinin kamera, görsel unsurlar ve temaların sunumunu farkına 

varmasını ister. Gerçek ve sanatçının bireysel bakışı arasındaki ilişkilere çok kaba 

yaklaşması olduğu söyler. Gerçekliği elde taşınan kamera, yetersiz ışık ve grenli 

görüntülerle aramasıdır. Bu görsellik izleyicinin belgesellerden, televizyondan aşina 

olduğu bir biçimdir ve sahte bir gerçeklik hissi, belgesel havası verir. Böylece Dogma, 

sahte gerçeklik izlenimi ile gerçekliği yakalamaya çalışır (Topçu, 2016, s. 203-211).  

 “Yeni film dili”nin yarattığı yapay gerçekliğin duygusallık, korku, bilim-kurgu, 

fantastik, gerilim türlerinde sinemasal etki hatta, illüzyon yaratmakta başarılı olduğu 

düşünülebilir. Bu türler, her ne kadar doğaları gereği gerçeklikten uzak türler olarak 

algılansa da ‘yeni film dili’nin amatör kamera kullanımı sayesinde yapay bir gerçekliğin 

doğmasını sağladığı şeklinde yorumlanabilir (Künüçen ve Olguntürk, 2016, s. 138).  
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 Paranormal Activity (2007) filmi bu anlatım dili ile üretilen filmler arasında çok 

önemli bir yere sahiptir. Film, sarsıntılı kamera kullanımına, özensiz ışığına, düşük 

kaliteli görüntülerine karşın izleyici tarafından büyük kabul görmüştür. Her ne kadar bu 

dil daha önce The Blair Witch Project filminde kullanılmışsa da 1999 yapımı olan film, 

henüz bu dilin izleyicide bir karşılığı olmaması sebebiyle Paranormal Activity kadar 

kabul görmemiştir. Her iki filmin gişe hasılatları The Blair Witch Project’in 14.000.000 

pound, Paranormal Activity’nin 107.000.000 Amerikan dolarıdır (Box Office). Yeni film 

dilinin ilk ve en başarılı örneklerinden Cloverfield (2008), District 9 (2009) gibi filmler 

hep bu yeni film dilini kullanmış ve bu anlatımın izleyicide oluşturduğu gerçeklik 

algısından yararlanmışlardır. Bu filmlerin sağladığı başarı arkalarından bu anlatımı 

kullanan pek çok yeni filme de yol açmıştır. 

 Ülkemizde de Uğur Yücel’in yönettiği Yazı Tura (2004) filmi, resmi Dogma filmi 

sertifikası taşımasa da ve tüm Dogma kurallarına uymasa da, görsel estetiğiyle, Fırat 

Yücel’in deyimiyle “dramatik Dogma tarzını” hatırlatmasıyla ilk Türk Dogma filmi 

olarak kabul edilebilir. Elde taşınan dijital kamerasının yarattığı grenli görüntüler, 

sıçramalı bir kurgu ve mükemmel bir oyunculukla Dogma’nın görsel estetiğine sahiptir. 

Filmin kurgusunu da Şölen ve Julien Donkey Boy filmlerinin kurgucusu Valdis 

Oskarsdottir yapmıştır (Topçu, 2016, s. 207). 

 Dev bütçelerle ve dünyaca ünlü oyuncularla yapılmış büyük seyirliklerdense, 

dürüst ve açık sözlü birçok düşük bütçeli filmin daha uzun ömürlü olma şansına sahip 

olduğunu söylemek kesinlikle doğrudur (Armes, 2011, s. 21). Amatör film üreticilerinin 

oluşturduğu ve devrim niteliği taşıyan ‘yeni film diline dikkat çekilerek izleyici 

tarafından kabul görmüş, yüksek gişe hasılatına sahip ‘yeni film dili’ ile 2007-2012 

yapım-gösterimi gerçekleştirmiş ‘yeni film dili’ ile üretilen filmlerin sayısında her geçen 

yıl görülen artış ve bu filmlerin yüksek izlenme oranına ulaşması, ‘yeni film dili’nin kabul 

gördüğünün bir kanıtı olarak değerlendirilmiştir (Künüçen ve Olguntürk, 2016, s. 139).  
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BÖLÜM 4. AMATÖR TEKNİĞİN OLUŞTURDUĞU 

GERÇEKLİĞİN PROFESYONEL GÖRÜNTÜ SANATINA 

YANSIMASI 

 Bu bölümde araştırmanın problemi, amacı, önemi, sınırlılıkları, evreni ve 

örneklemi ile veri toplama tekniklerine ilişkin bilgiler yer almaktadır.    

 Araştırma Modeli 

  Araştırma kapsamında var olanları olduğu gibi gözleyip tanımlamayı amaçlayan 

“betimleyici analiz” yöntemi benimsenmiştir. Araştırma kapsamında Yazı Tura (2004) 

filmi veri toplama aracı olarak kullanılarak, betimleyici analiz yöntemiyle film 

çözümlenecektir. 

 Evren ve Örneklem 

 Bu çalışmada teknolojik gelişmelerle beraber üretilen filmlerin, biçim ve içerik 

yönünden nasıl dönüşmekte olduğu araştırılmıştır. Bu bağlamda araştırma evrenini dijital 

teknolojilerden faydalanarak amatör anlatım tekniklerini kullanan profesyoneller 

oluşturmaktadır. Ancak dünya geneline bakıldığında dijital teknolojilerden faydalanan 

amatör teknikleri kullanan profesyonellerin fazla sayıda olması ve yapılan işlerin benzer 

tarzda olmasından dolayı bu evreni temsil edebilecek bir örnekleme başvurulmuştur.  

 Bu duruma ülke geneline bakıldığında ise, dijital teknoloji ile üretilmiş filmlerin 

birçoğu amatör anlatım tekniklerini kullanmamaktadır. Ülke genelinde dijital 

teknolojilerden faydalanmış amatör anlatım tekniklerini kullanan filmlere bakıldığında 

ise; daha çok bağımsız sinemacılar tarafından üretilen filmler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Dijital teknolojilerden faydalanan bağımsız sinemacılar tarafından üretilen 

filmlerde tanınmış oyuncular yerine tanınmamış oyuncular kullanılmaktadır. Yazı Tura 

filmini bu filmlerden farklı kılan en önemli nokta ise filmde tanınmış oyuncuların 

kullanılmasıdır.  Amatör anlatım dilini benimsemiş “dogma 95” akımına benzetilse de 

akımdan en büyük farkı tanınmış oyuncuların kullanılmasıdır. Ayrıca bu dille üretilmiş 

filmlerde çok fazla diyalog yokken Yazı Tura filminde diğer filmlerden daha fazla diyalog 

kullanışmıştır. Ayrıca diğer filmlerde çok fazla prodüksiyon için bütçe ayrılmazken, Uğur 
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Yücel bir söyleşisinde, Yazı Tura filmini 35mm film üretiminden daha fazla para 

harcayarak ürettiğini bu anlatım tarzını seçme nedenini daha uygun film üretebilmek için 

değil tamamen filmine biçem oluşturabilmek için seçtiğini ifade etmiştir. 

 Bu gibi nedenlerden dolayı Uğur Yücel’in yönettiği Yazı Tura (2004) filmi, 

örneklem kapsamındadır.  

 Veriler ve Toplanması 

  Dijital video teknolojilerinin dünya genelinde yaygınlaşması ve genişlemesi 

Türkiye'de de film üretim süreçlerini önemli ölçüde etkilemiştir. Teknolojinin ucuzlaması 

ve bollaşması sinemanın teknik üretim araçlarına erişimi kolaylaştırmış, çok daha fazla 

insan bu sayede hikâyelerini beyaz perdeye yansıtabilmiştir. Pek çok genç sinemacı ilk 

uzun metraj sinema filmlerini, dijital video teknolojilerinin getirdiği yeni olanaklarla 

gerçekleştirmiştir. Özellikle kendi senaryolarını küçük bütçe ve dar kadrolarla çekmeye 

çalışan amatör film üreticileri, dijital teknolojinin sunduğu imkânlarına sığınarak kendi 

dillerini oluşturma fırsatı bularak farklı anlatım teknikleriyle ön plana çıkmışlardır. 

Amatör anlatım tekniğini kullanarak üretilen bu filmler, sinema sanatında yeni bir kapı 

aralamıştır. Araştırma, profesyonel bir film olmasına karşın bu yeni olanaklardan 

yararlanılarak üretilen Yazı Tura (2004) filmi üzerine yapılacaktır. 

 Araştırma Soruları 

 Çalışmanın konusu itibariyle araştırma konusunun soruları şu şekilde 

sıralanabilir: 

1. Gerçeğin üretiminde kullanılan araçların rolü var mıdır? 

2. Dijital teknoloji, sinemasal imgelerle gerçek arasındaki ilişkiyi değiştirmiş midir?  

3. Amatör video üreticileri farkında olmadan oluşturdukları amatör anlatım 

teknikleriyle profesyonelleri etkilemeyi başarmış mıdır? 

4. Yeni medya teknolojileri, amatör anlatım teknikleriyle üretilen filmleri çevrimiçi 

platformlar sayesinde küresellesel bir ürün haline dönüştürmüştür. Bu durum 

profesyonel görüntü sanatında seyircinin filmlere bakış açısında değişiklikler 

yaratmış mıdır? 



61 

 

5. Amatör anlatım tekniklerinin oluşturduğu yeni film dili, sinemasal öğelerin kullanımı 

değişmiş midir? 

6.  Yazı Tura filminde anlam yaratma unsuru olarak sinemasal öğeler nasıl 

kullanılmaktadır? 

7.  Yazı Tura filminde kullanılan dil gerçekliği yansıtmada başarılı olmuş mudur? 

 Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

 Literatür taraması yöntemiyle elde edilen kuramsal bilgiler, çalışmanın yöntem 

kısmıyla birleştirilmiş, tezin sorunsalına yeni boyutlar kazandırılmaya çalışılmıştır. 

Veriler, yukarıda belirtilen kriterler ve kuramsal çerçeveler kapsamında betimleyici 

analiz yöntemleriyle çözümlenerek Yazı Tura filminin analizinden edinilen bulguların 

teori ile ilişkilendirilmesi amaçlanmıştır.   
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BÖLÜM 5. BULGULAR VE YORUMLAR 

 Bu bölümde, örneklem evrenine alınan Yazı Tura filmine ilişkin genel bir 

bilgilendirmede bulunulmuş; hazırlanan sorular elde edilen bulgular belirlenen temalar 

altında birleştirilmiş ve kategorileştirilerek değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma 

kapsamında elde edilen veriler yorumlanmaya çalışılmıştır.  

 Örneklem Evreninin Özellikleri  

 Birinci bölümde, profesyonel görüntü sanatında gerçeklik sorunu ele alınmıştır. 

İkinci bölümde kimsaysal sürecin dijitale evrilmesiyle sinemanın değişiminden 

bahsedilmiştir. Teknolojik imkanlar sayesinde sinema, amatör kişiler tarafından da 

üretilir hale gelmiştir. Amatörlerin farkında olmadan oluşturdukları dil film üretiminde 

farklı tekniklerin kullanımına sebebiyet vermiştir. Bu nedenle çalışmaya örneklem teşkil 

eden profesyonel bir yapım olan Yazı Tura filminin, amatör anlatım teknikleriyle 

üretilmesi, filmi klasik anlatı kalıplarının dışına çıkarmıştır. 

 Yazı Tura filminin incelenme nedeni; filmin amatörlerin oluşturduğu “amatör 

anlatım teknikleri”ni kullanarak, gerçekliğin yansıtılmasında klasik anlatı sinemasının 

oluşturduğu kalıpları yıkarak kendi biçem unsurlarını oluşturması; ayrıca profesyonel bir 

yapım olmasına rağmen amatör anlatım tekniklerini benimsemiş olmasıdır. 

 Yazı Tura filminin seçilmesinin bir diğer nedeni ise, filmin dijital video 

formatında çekilip daha sonra 35mm film formatına aktarılmış olmasıdır. Dijital video 

formatı, 35 mm filme oranla daha az maliyetli olduğundan film üreticileri, videoyla 

çektikleri filmlerde yaratıcılık açısından daha özgür olmaktadır. Dijital video formatlı 

kameraların sağladığı avantaj sayesinde film üreticileri çekim maliyetlerinin düşük 

olması sebebiyle çok tekrar yapabilme imkanına sahip olmuşlardır. Böylece 

oyunculardan en iyi performansı almaları ve sinematografik ögelerin başarılı bir şekilde 

kullanılabilmesi açısından daha fazla tekrar yapabilmişlerdir. 

 Teknolojik değişiklikler yanında türsel ve tematik çeşitliliğin de dönüştürdüğü 

yeni sinema ortamı, sinemayı yeniden düşünmeye yöneltmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda 

çalışmanın temel savı, profesyonel bir yapım olan Yazı Tura filminin anlatı yapısını 
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şekillendiren “amatör anlatım tekniklerinin” oluşturduğu dilin, Türk sinemasında daha 

önce karşılaşılmayan farklı bir anlatım biçimine sahip olduğu yönündedir.   

 Film incelenirken, künye bilgileri ve yönetmenin filmografisi aktarıldıktan sonra 

filmin kısaca konusu anlatılacak, ardından olaylar dizisi aktarılacaktır. İnceleme, film 

anlatısının kullandığı dilin, gerçeklik üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunu, seçilen 

sekanslar üzerinden anlatılarak çalışma son bulacaktır. Filmi oluşturan sekanslar, benzer 

biçemsel unsurlar barındırdığından örnek teşkil edecek sekanslar ele alınarak 

incelenecektir. 

 Sayısallaşma ve Teknolojik Gelişmelerin Türk Sinemasına Yansıması 

 Sermaye ve sanat arasında duran sinemanın, tasarım-üretim-değişim aşamalarını 

şekillendiren ekonomik temel estetiğinin de belirleyici bir unsuru olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Egemen sinema olarak nitelediğimiz Hollywood’un filmi algılayış biçimi, 

dolayısıyla parayla kurduğu ilişki, estetik değerlerinin de belirleyeni olmuştur (Çelik, 

2008, s. 289). 

 Sinemanın Türkiye yolculuğu güç ve çetin şartlar altında başlamış, tanışma 

dönemi hayli uzun sürmüştür. Her ne kadar sinema, icadından bir yıl gibi kısa bir süre 

içinde İstanbul’a gelse de Türkiye’de 1920’lere kadar film üretimi çok az olmuş ve 

sinema dili oluşmamıştır. Hâlbuki aynı dönemler içinde Amerika ve Avrupa sineması bu 

anlamda çok yol katetmiş, dünya sinema tarihine önemli yapıtlar kazandırmış, dünya 

çapında yönetmenler yetiştirmiş, kendi seyirci kitlesini oluşturarak sinema sektörü için 

ekonomik bir altyapı sağlamıştır (Zengin, 2017, s. 18).  

 Hollywood'un taşıyıcılığını yaptığı egemen anlatının, büyük kârlar getireceği belli 

olan büyük bütçeli yapımların karşısında, düşük bütçelerle ortaya koyulan ve bu düşük 

bütçenin bir sonucu olan ama aynı zamanda karşı duruşuyla ortaya çıkan minimal 

yapımlar da belirmiştir. Böylece içeriğin biçimle bir araya geldiği ve bu nedenle etkisini 

kuvvetlendirdiği, “görüntünün bir araç olmaktan uzaklaştığı ve düşüncenin, yeni 

imgelerle yaratılabileceği” bir alan söz konusu olmuştur (Deleuze’den aktaran: Çelik, 

2008, s. 290). Sinema tarihinde karşımıza çıkan bu özelliklere sahip örnekler, İtalyan 
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Yeni Gerçekçiliği, Üçüncü Sinema ve İran sinemasında karşımıza çıkmaktadır (Çelik, 

2008, s. 291). 

 Yeni Gerçekçi sinema, yaşanan sorunlara yeni bir bakış getirme isteğiyle ortaya 

çıkmış, içinde bulunduğu şartlar doğrultusunda kendi dilini egemen sinema karşısında bir 

duruş olarak oluşturmuştur. “Savaşın yol açtığı yıkımın stüdyoları kullanılmaz hale 

getirmesi, ham madde ve donanım eksikliği, film çevirmek için gerekli sermayenin 

olmayışı, yönetmenleri, stüdyo dışında profesyonel olmayan oyuncularla film yapmaya 

yöneltir. Bin bir zorlukla ve genellikle düşük çözünürlüklü malzemeyle çekilen bu 

filmler, ister istemez belgeselci bir nitelik kazanır” (Teksoy’dan aktaran: Çelik, 2008, s. 

291). Yeni Gerçekçilik, somut şartların dayattığı sınırlı koşullar altında bir imkân olarak 

ortaya çıkan bir dilin ifadesidir. Bu dil, “dış gerçekliği olduğu gibi filmsel gerçekliğe 

dönüştürmeyi hedeflemekte” şartların getirdiği bir sonuç olarak, anti stüdyo uygulaması, 

amatör oyuncu seçimi, doğal ışık, geniş açı, alan derinliği kullanımı ve doğaçlamanın ön 

planda tutulması gibi özellikler taşımaktadır. Kısıtlı olanaklar, söylenmek istenenlerle 

uyuşan bir biçime imkân tanımıştır (Yıldız’dan aktaran: Çelik, 2008, s. 291). 

 Türk Sineması ise 2. Dünya Savaşı’nın (1939-1945) bitiminden sonra film 

üretimini arttırmaya ve kendi dilini bulmaya başlamış bu dönemde film yapımları 

seyircilerin istekleri doğrultusunda üretilmiştir. Rüsum vergisinin yerli filmler için %25, 

yabancı yapımlar için %70 oranında uygulanması yerli film üretmeyi kârlı bir hale 

getirdiğinden peş peşe yeni yapımevleri kurulmaya başlanır (Kırel’den aktaran: Süar, 

2016). 1980’li yılların sonunda ise Özal hükümetinin Batı ile bütünleşme kararı 

(Sivas’tan aktaran: Süar, 2016) neticesinde 1987 yılında Yabancı Sermaye Kanunu’nda 

yapılan değişiklik, yabancı dağıtımcıların Türkiye pazarında aracısız olarak yer 

almalarına izin verilmesine zemin hazırlamıştır. Böylelikle 1989’dan itibaren Warner 

Bros ve UIP gibi yabancı şirketlerin Türkiye video ve sinema film pazarını ele 

geçirmesine yol açmış (Erus’tan aktaran: Süar, 2016) ve bu durum 1990’lı yıllardan 

itibaren Türk Sineması’nda yönetmen merkezli bağımsız sinema ve sinemacılar 

dönemine girilmesine zemin hazırlamıştır. 

 Türkiye’de 90’larda yapımcı-yönetmenler, 80’lerin getirdiği serbestliğin 

rahatlığıyla yeni kavramlarla, yeni yüzlerle ve yeni bir dünya ile karşılaşmıştır 



65 

 

(Pösteki’den aktaran: Zengin, 2017, s. 89). Bu dönemde yapımcı-yönetmenler, filmlerini 

üretebilmek için sponsor arayışına girmişler, çeşitli kaynaklarla sponsorluk anlaşması 

yaparak ortaklaşa film üretiminde bulunmuşlardır. Bu kaynaklardan en önemlisi ise 

Amerikan filmlerinin tekelini kırmak ve Avrupa ülkelerinin oluşturduğu  “Eurimages” 

fonu olmuştur (Zengin, 2017, s. 90). 

 1990’larda oluşan “yapımcı-yönetmen” modeli, yönetmenleri daha özgür olma 

konusunda cesaretlendirdiği ve özellikle yetişen yönetmenlerin Avrupa sinemasını model 

olarak benimsemeleriyle farklı bir sinema dili arayışına girdikleri söylenebilir (Yağbasan, 

2006, s. 102). Evren, “teknolojik imkânlar sayesinde yapımcı ve yönetmenler, sinema 

sektörünün alışılmış ilişki ve kalıplarını radikal bir biçimde değişime uğratarak, farklı 

sinema düzeninin temsilcisi oldular. Bunlar, önceki dönemlerin, gerek biçim, üslup, 

sinemayı algılayış ve anlatımıyla ve gerekse film yapım, dağıtım, işletim, egemen 

finansman kaynaklarıyla hiçbir ilişkisi olmayan yeni bir düzenin öncüleri konumuna 

geldiler” demektedir (Evren’den aktaran: Zengin, 2017, s. 94). 

 Teknolojik imkanlar doğrultusunda dijital görüntünün ortaya çıkışı, sinemanın 

fiziksel realite ile olan ilişkisini değiştirmeye başlar. Sinemada objektif önü nesnelerin 

kaydının yerini dijital algoritmalarla (1 ve 0’lardan) oluşturmuş görüntüler alır. “Dünya 

ile temsiliyeti arasındaki temel bağ” kaybolmaya ve dolayısıyla da özellikle gerçekçi 

kuram yeniden sorgulanmaya başlanmıştır (Casetti’den aktaran: Erkılıç, 2017, s. 58). 

Rogers’a göre peliküle dayalı sinemanın her zaman tartışmalı gerçeklik etkisine karşın 

dijital teknoloji (bağımsız sinema söylemleri gibi) sinemanın gerçekliğini artırabilecek 

bir şey olarak değerlendirilebilir (Rogers’dan aktaran: Erkılıç, 2017, s. 69). 

 Gerçekliği, neredeyse aslına en uygun biçimde ve müdahalesizce yeniden ürettiği 

düşünülen sinema, salt gerçeği yakalamaktan çok sinema olma peşinde ya da sinemanın 

alanı içinde gerçeklik kavramı yaratmakla meşgul olduğu için sinema formundaki 

gerçeklik yapay durmaktadır. İşte bu yüzden “yeni film dili”ni kullanan filmler klasik 

sinema formunun dışına çıkarak, zamanın ve teknolojinin yarattığı, her an karşı karşıya 

olduğumuz, olağan ve gündelik görüntü formunu alıp kendini dilini oluşturmada 

kullanmaktadır. Normal şartlarda tesadüfi olarak kaydedilen görüntüleri izlerken 

hissedilen, gerçek bir olay izliyormuş algısı, aynı estetik ve teknik öğelerin kullanılarak 
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yeniden yaratılmasıyla izlenilen şeyin bir sinema filmi değil de gerçek olduğu algısını 

yaratmaktadır (Topuz, 2014).  

 Analog dönemde devam eden bu tartışma ve sorgulamalar, günümüz sinemasını 

temsil eden ve bilgisayar desteğinin giderek arttığı dijital dönemde de devam etmektedir 

(Ormanlı, 2016, s. 53). Baudrillard’a göre; gerçeklik hiper-gerçeğe evrilmiş, sanatsal 

alanda yaşanan devrimle, iyi, kötü, güzel, çirkin gibi estetik düzey kategorileri terk 

edilmiş ve sibernetik devrim makineyle insan arasındaki ayrımı makine lehine ortadan 

kaldırmıştır (Baudrillard’dan aktaran: Süar, 2017, s. 121). Kodlanan her şeyin; beden ve 

bedensellik, mekân ve mekânsallık, bedenselliğin/nesnelliğin/mekânsallığın bir karışımı, 

bir başka ifadeyle çapraşık, jenerasyon olarak gerçeklik kazandığı dijitalleşme sürecinde, 

gerçeklikle anlamlandırma arasındaki denge kaybolmakta, irade ile eylem arasındaki 

interaktif ilişkilerin sorumluluğunu taşıyan şuur ve hafıza zayıflamaktadır (Şentürk ve 

Zengin, 2016). 

 Egemen sinemanın karşısına koyduğumuz alternatif sinemanın estetik ideolojik 

temelleri, Avrupa’da gelişen akımlar ve onların temel tartışma alanı “gerçeklik ve 

temsili” çerçevesinde kurulmuştur (Çelik, 2008, s. 290). Bağımsız sinema, büyük 

sinemaların tekeline karşı koymak adına kendi stüdyolarını ve film yapım araçlarını 

kullanmak isteyen sinemacılar tarafından ortaya çıkmıştır. Bağımsız sinema, açıklayıcı 

ve anlaşılır olma amacıyla hareket eden bir sinemadan çok, az diyalogun, az kişinin, az 

mekânın olduğu, görüntünün kendi anlamını yarattığı, durumların anlatıldığı bir 

sinemadır (Çelik, 2008, s. 303). (Süar, 2016). Süalp’e göre seyretme ilişkisi açısından ise 

bağımsızlık, yönetmenin öncelikli hedefi kendi bakışını, kendine yönelik olanı yine kendi 

üslubuyla özgürce sunması ve seyircinin de edilgin olup özdeşleşme kurmak yerine, aktif 

katılımcı olarak filmdeki kodları çözümleyebilme ve filme çok farklı okumalar yapabilme 

özgürlüğüdür (Süalp’ten aktaran: Süar, 2016). Özellikle kendi senaryolarını küçük bütçe 

ve dar kadrolarla çekmeye çalışan bağımsız film üreticileri, dijitalin teknolojinin sunduğu 

imkânlarına sığınarak kendi dillerini oluşturma fırsatı bularak farklı anlatım teknikleriyle 

ön plana çıkmışlardır. Sinema sanatında yeni bir kapı aralamış bu kişiler, ürettikleri 

filmlerin klasik sinema kalıbından sıyrılarak yeni bir gerçeklik algısı oluşturduğunu 

düşünmüşlerdir. Geleneksel Yeşilçam sinemasından usta-çırak ilişkisinde yetişmeyen bu 
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yönetmenler, kendi filmlerinin yapımcısı, yönetmeni, senaristi, kurgucusu hatta 

kameramanı olmuşlardır.  

 Egemen anlatı sinemasının karşısında özgün senaryo ve farklı anlatım teknikleri, 

farklı kamera ve kurgu kullanımlarıyla bağımsız sinemacılar; kazandıkları 

ulusal/uluslararası ödüller ile Türk Sineması’nda yeni bir diriliş için kapı aralamışlardır. 

Üretim biçiminin değişmesinin yanında Türk Sineması’nın anlatım dilinde de köklü 

değişiklikler, bağımsız sinemacılarla beraber yaşanmıştır (Zengin, 2017, s. 95).  

 Ucuzlayan ve ulaşır hale gelen teknolojik donanımlar ve dijital yazılımlar film 

üretim pratiklerinde yeni ve daha cesur yaklaşımları da beraberinde getirmiştir. Bunun en 

güzel örneklerinden biri Kerem Topuz’un 2012 yılında çektiği “Film” filmidir. Bu film, 

yönetmenin deyimiyle gerilla usulü ile doğaçlama olarak çekilmiştir (Cevher, 2016, s. 

294). Üretim açısından gerilla usulü çekim yöntemine can simidi gibi sarılan yönetmenler 

düşük bütçelerle daha özgür ve kısıtlayıcı engellerden uzak bir üretim benimseyerek 

ürettikleri filmlerde kendi gerçekliklerini yansıtmışlardır. Alışır, “şeylerin kurgudan 

sıyrılıp, sadece bireyin iç dünyasındaki gerilla taktikleriyle hayatta kalma şansını ‘Video 

Sanatı’na borçlu olduğu”nu ifade eder (Alışır’dan aktaran: Sunal, 2016, s. 303).  

 Sinemayı özgün yapan noktalardan biri, egemen sinema karşısında 

konumlanırken, yönetmenin, kendi anlatı biçimini, görme biçimini yansıtabilmesidir 

(Çelik, 2008, s. 293). Türkiye’de özellikle 90’lı yıllarda film çekmeye başlayan ve 2000’li 

yıllarda da yönetmenliğe devam eden yeni kuşak yönetmenlerin filmlerindeki gerçeklik 

algısının, anlatının, karakterlerin, mekânın, oyuncuların, kamera, kurgu gibi teknik 

özelliklerinin dönem sinemasından farklı çizgide olduğu görülmektedir. Bu yönetmenler, 

dışarıda, köşede bucakta kalan küçük insanların öykülerini gerçekçi bir üslupla Türkiye 

sinemasına taşımaktadırlar (Yiğit, 2012, s. 1377). Melodram, güldürü, arabesk, tarihsel 

filmler gibi Yeşilçam’ın klasikleşmiş kalıpları yerine “toplumun içindeki bireyi 

inceleyen, sıradan insanın sunumunu yapan ve bir anlamda gerçekliği yeniden üreten 

filmlerle minimalist yaklaşımlar” sunan bağımsızlar, yeni bir sinemadan söz edilmesini 

sağlamışlardır (Pösteki’den aktaran: Zengin, 2017, s. 95). Böylelikle çoğunlukla 

seyircilerin beklentilerine ya da popüler olma kaygısına kapılmadan, çağdaş anlatı 

sineması çerçevesinde filmler üretmekte, böylece kendi dilini oluşturma yolunda 
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ilerlemektedir. Türkiye’de özellikle 90’lı yıllar sonrası yoğunlaşan bağımsız kuşak olarak 

adlandırılan yönetmenler çektikleri minimal sinema anlayışları ile dikkat çekmektedir 

(Yiğit, 2012, s. 1377-1379). 

 2000’li yıllarda yaşanan ekonomik sorunlarla beraber ortaya çıkan ham madde 

(pelikül film) ihtiyacı, kısıtlı laboratuvar ve teknik yetersizlikler karşısında boğuşan Türk 

Sineması, ucuz ve kolay üretim sağlayan ‘Dijital Sinema’ya can simidi gibi sarılmıştır. 

Nuri Bilge Ceylan, Bağımsız Sinema’nın daha çok bir zorunluluk olarak ortaya çıktığını 

belirterek sözlerine şöyle devam eder; “filmlerimi oturmuş sistemin içinden geçerek 

yapmak pek mümkün değildi. Akıbeti belli olmayan, sonucu benim için bile 

kestirilemeyen projelerdi bunlar. Riskli projeler. Sistemin ise, doğal olarak, daha fazla 

kesinliğe ve garantiye ihtiyacı var” (Selçuk’tan aktaran: Çelik, 2008, s. 300). Tabutta 

Rövaşata’nın yönetmeni Derviş Zaim, bu filmin, yapıldığı dönemdeki şartların bir sonucu 

olduğu dile getirmektedir. ‘Para’ kısıtlı olduğu için birkaç mekânda geçen bir hikâye 

yazdığını dile getiren Zaim, kamera uygun olmadığı için, filmin sessiz çekildiği, -hatta 

Süha Arın, kamerayı ve ışıkları vermeseydi belki de filmin hiçbir zaman 

çekilemeyeceğini- sözlerine eklemektedir (Çelik, 2008, s. 300). Önemli yapımcılardan 

Şükrü Avşar, film üretiminde paranın yüzde 30’unun ham film, baskı ve banyo gibi 

giderlere ödendiğini bunların aradan çıkmasıyla yüzde 30-35 daha ucuza filmi mal 

edeceğini böylece dijital teknoloji sayesinde daha fazla film üretebileceğini ifade 

etmiştir.(Zengin, 2017, s. 104). 

 Kendisine pek yer bulamayan sıradan insanların basit yaşamları üzerine öyküler 

üreten, oyuncularını popüler ya da tecrübeli oyuncular arasından seçmeyen, ışık, renk ve 

müzik kullanımında giderek hayatın doğal akışını yakalamayı deneyen yönetmenlerin 

filmlerinde toplumdaki gerçekliği olduğu gibi yansıtmayı denediği saptanmaktadır. 

Özellikle minimal sinema ile adını duyuran Nuri Bilge Ceylan, Semih Kaplanoğlu, Derviş 

Zaim gibi pek çok yönetmen, bu bakış açısıyla filmlerini üretmektedir (Yiğit, 2012, s. 

1372-1377).  

 Düşük bütçe, yönetmene kendini kanıtlama şansı sunmakta, dolayısıyla bir 

sonraki çalışmada piyasa koşulları içinde daha rahat var olabilmesine imkân vermektedir. 

Nuri Bilge Ceylan’ın yalnızca ekonomik anlamda değil, içinde yaşadığımız kaotik 
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ortamda sadelikten başka sığınak görmediği için, anlatım dilinde de minimalist bir tavra 

sahip olduğunu vurgulaması, onun bu biçimi bir duruş olarak seçtiğini açık bir şekilde 

göstermektedir (Akbulut’tan aktaran: Çelik, 2008, s. 301). Zeki Demirkubuz için 

bağımsız iş yapmak ve sade olmak tartışmasız bir duruştur. Sinemayı bir ahlak problemi 

olarak gördüğünü; bağımsız sinemanın, sinemanın ötesinde yönetmenlerin hayatla 

kurdukları bağ olduğunu belirten Demirkubuz, “çok param olsa da aynı filmi yaparım” 

diyerek bu duruşu ortaya koymaktadır (Çelik, 2008, s. 302-303). Stevenson, benzer 

düşüncelerin hakim olduğu, küçük bütçeli filmlerin çekildiği Danimarka’da doğan 

Dogma 95 akımını, genel bir ihtiyaçtan değil tamamen yönetmen Lars Von Trier’in kendi 

ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturduğunu ve başka hiçbir ülkede tek bir sinemacının bu 

denli etkili olmadığını belirtir (Stevenson’dan aktaran: Topçu, 2016, s. 194). 

 Evren, “ilk filmlerini çeken bağımsız sinemacıların ikinci kuşağı, ilk kuşağın 

durum sinemasını ve minimalist sinema anlayışının dışına çıkıp anlatım sinemalarını 

benimsemeleriyle dikkati çekerek, hem bağımsızların hem de klasik sinema çizgisinin 

yeni öğelerle desteklenmiş anlayışını yansıtmalarıyla sivrildiler. Özcan Alper’in 2007’de 

çektiği Sonbahar filmiyle başlayan bu dönemin öne çıkan yönetmenleri arasında: Seyfi 

Teoman, Özer Kızıltan, Yüksek, Mahmut Fazıl Çoşkun, Kazım Öz, Ümit Ünal, İnan 

Temelkuran, Durul Taylan-Yağmur Taylan, Emin Alper, Pelin Esmer, Ramin Matin 

bulunmaktadır” der (Evren’den aktaran: Zengin, 2017, s. 105).  

 Hem bu yönetmenler hem de diğer bağımsızlar uluslararası arenada Türk 

Sineması’na önemli ödüller kazandırdılar. Nuri Bilge Ceylan’ın Cannes Film 

Festivali’nde sırasıyla Uzak (2002) filmiyle jüri özel ödülü, Üç Maymun (2008) filmi ile 

“En İyi Yönetmen Ödülü”; Uğur Yücel’in 10. Nürnberg Türkiye/Almanya Film 

Festivali’de  (2004) filmiyle “En İyi Film Ödülü”, Fatih Akın’ın Duvara Karşı (2004) ve 

Semih Kaplanoğlu’nun Bal (2010) filmi ile Berlin Film Festivali’nde “Altın Ayı” 

ödülleri, Yeşim Ustaoğlu’nun Pandora’nın Kutusu (2008) filmiyle San Sebastian Film 

Festivali’nde “En İyi Film Ödülü”, Seren Yüce’nin Çoğunluk (2010) filmiyle Venedik 

Film Festivali “Geleceğin Aslanı İlk Film Ödülü” alması bunlardan bazılarılardır 

(Zengin, 2017, s. 105). 
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 2015 yılında vizyona giren Yav He He filminin 1991 doğumlu genç yönetmeni 

Volkan Özgümüş (Özgümüş, 2016), dijitalleşmenin kendilerinin önünü açtığını ifade 

ederek, dijitalleşmenin film yapımındaki önemine kendinde örnekler vererek şöyle 

anlatır: 

“Ben şu an düşündüğümde yaptıklarımdan korkuyorum, nasıl bunlara 
cesaret edebilmişim. Ben bunu yapacağım dediğimde ciddi borçlarım 
vardı, elimde senaryo yoktu, bütçe yoktu, hepsi bir anda oldu, isteyince 
oluyor. Beni sinema filmini çekmeye cesaret ettiren şey dijitalleşme. 
Çünkü bizim kısa filmden edindiğimiz tecrübelerle, her kısa film ayrı 
bir tecrübe ve ayrı bir olanak tanıyor. Bir sonra filmde hep yükseği 
hedefliyorsunuz, daha iyisini hedefliyorsun. Benim kısa film 
periyodum öyle geçti. Ama buradaki en önemli etken dijitalleşme oldu. 
Bence bir insanı doğruya götüren en büyük etken hata yapma lüksü 
sunuyordu. Filme (ham film) çekmek hem maliyetli hem de az tekrarlı 
bir süreç. Yeşilçam’da çalışmış insanlardan duyuyoruz, kurulan 
setup’lardan birçoğunun tek plan olmasının sebebi makaranın daha az 
kullanımı, yani maliyet. Tek seferde genel planda olayı akıtalım. Hata 
yapma durumunun her bir tanesi artı maliyet olduğu için bol provalar 
gibi durumları varmış. Ama bizim gibi kendini yetiştirmek isteyen 
insanlar için hata yapmak çok önemli, dijitalleşme bize ciddi anlamda 
hata yapma olanağı sundu. Tekrar çektik, kurguladık. Bunları 35mm 
veya 16mm kameralarla çekmiş olsaydım, çok heves kırıcı durumlar 
olabilirdi. Ve ciddi maliyetlere neden olan şeylere sebep olabilirdi. 
Dijitalleşme olmasaydı bu çok daha zor ve uzun bir süreç olabilirdi.” 
(Özgümüş’ten aktaran: Zengin, 2017, s. 167). 

 Amatör anlatım teknikleriyle üretilmiş olan Dokuz filminin ortaya çıkışı da aslında 

benzer bir öyküye dayanmaktadır. Filmin yönetmeni, Dokuz filmini farklı olsun diye 

yapmadıklarını, eldeki imkanlar doğrultusunda bu sonuca vardıklarını belirtir: “ben, 

yönetmen olarak hikâyeyi elimdeki olanaklara göre düşündüm. Para gerektirecek her şeyi 

senaryo aşamasında attım. Tek mekân ve tek ışık kullandım”. Anlatmak istediklerini 

elindeki imkânlara göre şekillendirmiş ve etkileyici bir anlatım ortaya çıkarmış olan Zaim 

de, Ünal da bu filmlerle düşük bütçelerin taşıdıkları potansiyeli ortaya koymaktadırlar 

(Çelik, 2008, s. 300). 

 Dijitalleşmeyle beraber film yapımının kolay ve daha ucuz hale gelmesi, film 

çekmek isteyen gençleri cesaretlendirmiş, birçok kişiyi genç yaşta yönetmen koltuğuna 

oturmasını sağlamıştır (Zengin, 2017, s. 170). Coppola, “şimdi tek umut dijital video 

kameralardadır. Normalde film yapmayacak insanlar birdenbire film çekmeye 

başlayacaklar. Birdenbire bir gün Ohiolu şişman bir kız yeni bir Mozart olarak ortaya 
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çıkacak, babasının küçük kamerasıyla güzel bir film yapacak ve filmde ki sözde 

profesyonellik aniden ortadan kalkacak, sonsuza kadar. Film gerçek bir sanat formu 

olacak” demiştir (Coppola’dan aktaran: Çelenk, 2015, s. 219).  

 Yazı Tura Filmi 

 Filmin Künyesi 

 Yönetmen  : Uğur Yücel 

 Senaryo  : Uğur Yücel  

 Görüntü Yönetmeni : Barış Özbiçer, Ahmet Emre Tanyıldız, Tayfun Çetindağ, 

Roy Kurtluyan 

 Kurgu   : Valdis Oskarsdottir  

 Müzik   : Erkan Oğur 

 Yapımcı   : Hakkı Göçeoğlu, Uğur Yücel, Defne Kayalar, Haris 

Padouvas  

 Yapım   : Türkiye/Yunanistan 2004 

 Süre   : 102 dakika  

 Dağıtımcı  : Warner Bros.     

 Oyuncular  : Kenan İmirzalıoğlu (Cevher), Olgun Şimşek (Rıdvan), 

Bahri Beyat (Cemil), Engin Günaydın (Sencer), Teoman 

Kumbaracıbaşı (Teo), Erkan Can (Firuz), Settar Tanrıöğen 

(Zeyyat), Mizgin Kapazan (Şefika), Levent Can (Hamit), 

Eli Mango (Tasula), Sultan Gündüz (Rahime), Ülkü Duru 

(Melahat), Ahmet Mümtaz Taylan (Maki), Haldun Boysan 

(Muhittin), Şinasi Yurtsever (Basri), Erdoğan Güleç 

(Raşit), Seda Akman (Nazan), Yağmur Özkan (Elif), 

Hanife Kılıç (Şahine), 
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 Ödüller  : 

2005 10.Nürnberg Türkiye/Almanya Film Festivali, “En İyi 

Film” Ödülü 

2005 12. Uluslararası Altın Koza Film Festivali, “En İyi 

Yardımcı Erkek Oyuncu” Ödülü, Olgun Şimşek 

2005 12. Uluslararası Altın Koza Film Festivali, “En İyi 

Erkek Oyuncu” Ödülü, Kenan İmirzalıoğlu 

2005 12. Uluslararası Altın Koza Film Festivali, “En İyi 

Yönetmen” Ödülü, Uğur Yücel 

2005 Ankara Uluslararası Film Festivali, "En İyi Erkek 

Oyuncu" Ödülü, Olgun Şimşek 

2005 Ankara Uluslararası Film Festivali, "En İyi Erkek 

Oyuncu" Ödülü, Kenan İmirzalıoğlu 

2005 Ankara Uluslararası Film Festivali, "En İyi Müzik" 

Ödülü, Erkan Oğur 

2004 Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Erkek 

Oyuncu" Ödülü, Olgun Şimşek 

2004 Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Film" 

Ödülü 

2004 Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi 

Yönetmen" Ödülü, Uğur Yücel 

2004 Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi 

Senaryo" Ödülü, Uğur Yücel 

2004 Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi 

Yardımcı Erkek Oyuncu" Ödülü, Bahri Beyat 
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2004 Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi 

Yardımcı Kadın Oyuncu" Ödülü, Eli Mango 

2004 Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Kurgu" 

Ödülü, Valdis Oskarsdottir ve Uğur Yücel 

2004 Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Müzik" 

Ödülü, Erkan Oğur 

2004 Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Miksaj" 

Ödülü, Burak Topalakçı 

2004 Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi 

Makyaj" Ödülü, Sevinç Uçar 

2004 Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi 

Kostüm" Ödülü, Özlem Atlı 

2004 Orhon Murat Arıburnu Ödülleri, "En İyi Erkek 

Oyuncu" Ödülü, Olgun Şimşek 

2004 Orhon Murat Arıburnu Ödülleri, "En İyi Yönetmen" 

Ödülü, Uğur Yücel 

 

 

 Yönetmenin Biyografisi ve Filmografisi 

 Aslen Van’lı olan Uğur Yücel, 1957 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Belediye 

Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nde öğrenim gördü. 1977 yılında konservatuardayken tek 

kişilik oyunlara ve stand up gösterilerine başladı. 1975 ile 1984 yılları arasında Kenter 

Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholünde çeşitli oyunlar 

oynadı.  

 Ugur Yücel, 1984 yılında Fahriye Abla adlı film ile oyuncu olarak sinemaya 

girmistir. Ardından, Aşık Oldum (1984), Teyzem (1986), Muhsin Bey (1987), Selamsız 
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Bandosu (1987), Milyarder (1987), Arabesk, (1989), Eşkiya (1996), Balalayka (2000), 

Hayatımın Kadınısın (2006), Seni Seviyorum New York (2008), Aşka Ruhunu Kat (2009), 

Ejder Kapanı (2009) ve Benim Dünyam (2013) filmlerinde başrolde ve yardımcı oyuncu 

olarak yer almıştır. 

 Kötü Kedi Şerafettin (2015) animasyon filminde seslendirme yapmış Laleli’de Bir 

Azize (1999) ve Gemide (1999) filmlerine de müzik yapmıştır.  

 Ugur Yücel, bazı popüler televizyon dizilerinde de başrol oynamış ve yönetmenlik 

yapmıştır. 2004 yılında senaryosunu kendisinin yazıp yönettiği aynı zamanda 

yapımcılığını üstlendiği , Yücel’in ilk yönetmenliğidir. 

 Yazı Tura (2004) filminin ardından, Hayatımın Kadınısın (2006), Ejder Kapanı 

(2009), Benim Dünyam (2013) ve Soğuk (2014) filmlerinin yönetmenliğini üstlenmiştir. 

 Yazı Tura Filminin Konusu 

 Yazı Tura, dram/trajedi türünde bir filmdir. Film, dönem iç politikaları sonucu 

karşılıklı alevlenen ‘Kürt Meselesi’ paralelinde, mağdur olmuş insanların hayatları 

üzerinden ilerleyen bir hikâye üzerine kuruludur. Aynı zamanda ötekileştirilen tüm 

topluluk ve fikirlerin yansımalarını da açıkça görebileceğimiz kült bir eserdir. 

 Film, birlikte askerlik yapmış biri köylü biri kentli iki gencin, Göremeli Şeytan 

Rıdvan (Olgun Şimşek) ve İstanbullu Hayalet Cevher’in (Kenan İmirzalıoğlu) 

hikayelerini, iki ayrı bölüm halinde işler.  

 Rıdvan ve Cevher’in katıldığı operasyonda Rıdvan’ın çocukluk aşkı Elif’i 

öldürdüğünü öğrenmesi üzerine Rıdvan bunalıma girerek mayına basar ve bacağını 

kaybeder. Onu kurtarmak isteseyen Cevher ise sağ kulağındaki işitme yeteneğini 

kaybeder.  

 Biri, savaşta yaşadığı hikâyeleri duymak istemezken diğeri ona dengesiz sakat 

muamelesi yapan nişanlısını elinden alıveren dünya karşısında, kaldığı çağresizliği 

hikayeleştiren yönetmen, iki gencin askerlik süreçlerini ve sonraki hayatlarını 

harmanlayarak sert ve gerçekçi bir dille sunar. 
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 Yazı Tura Filminde Kullanılan “Yeni Film Dili” ve Bu Dilin 

Gerçekliğin Oluşturulmasına Katkıları 

 Bir filmi değerlendirmenin temel yollarından biri, filmin olay örgüsünün nasıl 

biçimlendirildiğini ele almaktır. Olay örgüsünün şekillenmesinde anlatılan dil ve seçilen 

biçim, filmin estetik duruşunu da belirler. 

 Türk sinemasıda bugüne kadar üretilmiş filmler, çoğunlukla klasik ve Bazin’in 

gerçekçi anlayışını benimsemiştir. Yücel; Yazı Tura filminde, klasik anlatı biçiminin 

karşısında durarak, aşırı titreyen omuz çekimleri, ani optik kaydırmalar, dijital efektler 

gibi daha çok amatörlerin kullandığı ya da kullanmak zorunda kaldığı görselliğe dayanan 

biçim bozulmalarını bilerek kullanmayı tercih etmiştir. Yücel, anlatmak istediği 

hikayenin içinde barındırğı gerçekliği ve taşıdığı dramı, oluşturduğu biçemle izleyiciye 

aktarmak istemiştir. 

 Seyirci, filmin ilk planından itibaren sarsıntılı kamera hareketlerine maruz kalarak 

filmi izlemeye başlar. Doğru dengelenmemiş beyaz ayarı, yetersiz ışık şiddeti yüzünden 

oluşan kumlu görüntü, amatör anlatım teknikleriyle oluşturulan “yeni film dili”ni 

desteklemektedir. Ayrıca kameraman ışık şiddetini artırmak için tepe ışığını kullanmakta 

ve bu uygulama objeler üzerindeki bütün gölgeleri yok ederek objelerin iki boyutlu 

görünmelerine sebep olmaktadır. Filmin görüntü kalitesinin kötü oluşu, renk sıkalasının 

darlığı, kontrast bozuklukları, sarsıntılı kamera kullanımı, hızlı çevrinme, ani optik 

hareketlerin kullanımı ve kimi sekansların uzun olmasına rağmen, egemen sinema 

anlayışıyla bezenmiş seyirciye, yine de derdini anlatmayı başarmış ve seyircisini ikna 

etmiştir.   

 Film, bulanık bir görüntü yumağı eşliğinde ve taşrada ilerleyen kamyonunun 

görüş açısıyla başlar. Klasik sinema anlatısında aynı ölçekte çekilen planlar birbiri ardına 

bağlanmaz. Karla kaplı ovada ilerleyen kamyonun içindeki askerlerin yakın plan 

çekimleri ise klasik sinema anlatısının aksine birbirini takip eder. Askerlerin yorgun 

ifadeli yüzleri ekranı doldurur. Klasik sinema anlatısının aksine, oluşturulan biçim, hiçbir 

askeri ön plana çıkarmaz. Egemen anlatı dilinde yönetmen yakın plan çekimleriyle 

seyirciye neyi göstermek isterse ona yöneldir. Böylece seyirciyi istediği gibi manupule 
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eder. Arnheim’e göre, sınırlı görüntünün gerçek değeri yakın planlarda anlaşılır. Ayrıntı 

küçüldükçe görüntüde daha büyük görünür. Yakın plan, sanatçının, birinin yaşlarla dolu 

gözleri ya da odanın bir köşesindeki fare gibi, genel çekimde küçük bir ayrıntı olacağı 

için fark edilmeyecek şeyleri büyütmesine yardımcı olmakla kalmaz, ayrıca bütünün 

karakteristik özelliğini de ortaya koyar (Arnheim, 2010, s. 68).  

 Operasyon bölgesine indirilen askerler, etrafı taramaya başlar. Etrafta ölü 

teröristler yatmaktadır. Filmin kullandığı dil, klasik sinema anlatısının aksine hiçbir 

askeri ön plana çıkarmaz. Kamera önce geniş açı ile daha sonra orta ölçek ile etrafı 

tarayarak izleyiciye olaylara şahit olma fırsatı verir. Kamera, uzamı sert ve hızlı 

çevrinmelelerle tarar, ani zoom-in ve zoom-out’lar yapar. Kameranın kullanım biçimi ve 

DV kameranın neden olduğu bozulma, filmin oluşturduğu dilin bir parçası haline 

dönüşür. Seyircinin gerçek dünyadan aşina olduğu bu görüntü şekli, seyircinin gerçeği 

güdülemesinde önemli bir rol oynar. DV kameranın bir fotoğraf makinesi formunda 

oluşu, sokakta bir film kamerası ve setine oranla, çok daha rahat ve esnek hareket alanı 

sağlamasından dolayı filmin anlatı tekniği olarak benimsediği “found footage/buluntu” 

tarzının gerçeklik duygusuna muazzam bir katkı sağlamıştır. “O an, orada yaşanıyor” 

hissini, düzensiz kadrajlar ve plansız çekim ölçekleri gibi tekniklerle seyirciye 

sunmaktadır. Kracauer, tam anlamıyla sinematik bir biçim olmadığını, fakat bu durumun 

kabul görmüş edebi türlerden bağımsız sinematik hikâye biçimlerinin olamayacağı 

anlamına gelmediğini söyler.  “Buluntu hikâye” diye adlandırdığı bu hikâye türü mevcut 

fiziksel gerçekliğin içerisinde, “found/bulunmuş” bütün hikâyeleri kapsar. Kracauer, 

sinematik yaklaşıma uygunluğu sebebiyle kameranın buluntu hikâyeleri keşfedebilmek 

adına özgür bırakılmasının mecraya daha uygun olduğunu savunur (Kracauer’den 

aktaran:, Kibaroğlu, 2015, s. 77). Aktüel çekimlerde DV kamera kullanımı hem stabil 

olamayan bir görüntü, hem de kameranın kendisinden kaynaklanan düşük aksiyon 

performansı filmin “amatörlüğüne” vurgu yaparak gerçeklik duygusunu perçinlemiştir 

(Cevher, 2016, s. 316). DV kameraların görüntü yakalama yeteneği, hafifliği, görüntü 

yönetmenlerine geleneksel araçlarla mümkün olmayan kamera hareketleri ve açıları ile 

yeni ifade yolları yaratmalarını sağlamıştır. Amatör video biçemi, öykü ve öykü anlatımı 

arsındaki mesafeyi önemsizleştirerek adeta bir öykü anlatıcısı yokmuş gibi, gerçekmiş 

izlenimini verir (Topçu, 2016, s. 215). 
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 Künüçen’e göre çerçeveleme, kamera yüksekliği, çekim ölçeği, özel efekt, 

aydınlatma, renk, optik kurallar, ses, kurgu gibi çeşitli öğeler bir yandan biçimi 

oluştururken diğer yandan bu biçimle bağlantılı olarak içeriği de etkilerler (Künüçen, 

2007, s. 230). Bağımsız sinemacıların sıra dışı kamera hareketleri yaratma çabası 

filmlerine, yeni bir biçim ve bakış açısı oluşturduğunu düşünürler. Örneğin dogma akımı 

filmlerinde özen gösterilmeksizin omuz kamerası kullanımı, bilinçli bir tercih olup, 

gerçeklik duygusunu yaratmakta en önemli unsurlardan biri olarak prensipleştirilmiştir. 

Çekiç’e göre, seyirci bir filmi seyrederken sadece onun biçiminden etkilenmez, aynı 

zamanda o filmi deneyimler (Çekiç, 2006 s. 1-7).  

 Aristo'nun “mimesis” (doğa ve insan davranışının sanatta taklide dayanan temsili) 

kavramı sinemasal gerçekliğin de temel çıkış noktasını oluşturur (Gök, 2007, s. 116). 

Görüntü çoğu zaman sinema teknolojisinin ulaştığı keskinlik, netlik ve kusursuzluktan 

uzak, amatör bir kamera ile renk, ışık ve ses kullanımında müdahale olmadan ya da 

özellikle öyleymiş gibi ayarlanan bir yöntemle kaydedilmektedir. Çünkü artık kusursuz 

sinema estetiği ‘doğal olan’ olmaktan çok üzerinde titizlikle uğraşılmış zoraki estetize 

edilmiş bir yapaylığı dayatmaktadır. Böylelikle gerçekliğin yeniden tasarlanmasına 

hizmet etmiş olur (Topuz, 2014). 

 Arnheim, senaryo yazarı eğer senaryosunun altında yatan ana temayı vurgulamak 

isterse, yineleme yönetiminin ona büyük yardımı olacağını ifade eder. Bu yöntemle belli 

bir sahne, bir çeşit “nakarat” gibi aynı biçimde birkaç kez yinelenir. (Arnheim, 2010, s. 

78). Yazı Tura filminin işleyişinde, ana temayı vurgulamak için yineleme yöntemi 

kullanılmıştır. Kendine özgü oluşturduğu ve birden fazla tekrarladığı anlatısal ve biçimsel 

öğeler mevcuttur.    

 Filmin başındaki sekansta işlenen konu, hikâyedeki en önemli boşluğu 

oluşturmaktadır. Kahramanların hayatları ve değişimleri ileriki sekanslarda işlenerek 

oluşan boşluk seyirci tarafından doldurulacaktır.  

 İlerleyen sekansta, yolda ilerleyen bir yolcu otobüsü görülür. Filmin baş 

karakterlerinden Rıdvan otobüs içerisinde koridor kısmında oturmaktadır. Koridorun 

diğer kısmında ise yaşlı bir kadın oturmaktadır. Yakın planda kadın görülür. Kamera hızlı 
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bir çevrinme ile kadının baktığı yönde oturan Rıdvan’ı çerçeveler. Kameranın bu hareketi 

seyircinin algısında iki karakteri bağdaştırarak, yaşlı kadının Rıdvan’ın annesi olduğunu 

düşündürür. Eisenstein, iki çekim birleştirildiğinde birleşen parçaların toplamından daha 

fazlasını oluşturduğunu, hatta yeni bir anlam yarattığını ifade eder. Eisenstein, montaj 

sayesinde “su + göz = ağlamak” veya “köpek + ağız = havlamak” örneklerini vererek, iki 

basit birimin birleştirilmesi sonucunda karmaşık ifadelerin anlatılabileceğini söyler 

(Armes, 2011, s. 54). Ayrıca kameranın zekice yerleştirilmesiyle çifte etki üretilebilir. 

Eğer sanatsal etki yaratılmak isteniyorsa, çift etki gereklidir. Çift etki yalnızca konuyu 

tipik biçimde göstermemeli, aynı zamanda izleyicinin biçim duygusunu da tatmin 

etmelidir (Arnheim, 2010, s. 32-38).  

 Karakterin, uzayda bulunduğu noktadan gördüklerini bize gösteren çekimler, 

karakterin ne gördüğünden çok, nasıl gördüğünü göstermeye yöneliktir. Bu bir çeşit, 

aynaya bakan kendimize, arkadan bakmak gibi bir şeydir (Çekiç, 2006 s. 8). Film 

gösterimi bir yanılsama süreci olup göz aldanımına dayalı olsa da, sinemanın gerçekçilik 

için bir potansiyeli vardır. Çünkü kameranın kendisi hile yapmaz. Seyirci kameranın 

verdiği görüntüleri, bir hareketin gerçek yaşamda olduğu biçimiyle birbirini izleyen 

aşamalarının kaydedildiği şeklinde görüntüler (Armes, 2011, s. 17). 

 Kamera, Rıdvan’ı çerçeveledikten sonra Rıdvan’ın gözünden yol kenarındaki 

ağaçları gösterir. Bir süre yolu izleyen Rıdvan, eğilerek bacağında bulunan protezi 

düzeltir. Bu plan, seyirciye anlatının iletişimselliği sayesinde, filmin ilk sahnesinde 

mayına basan karakterin otobüs içerisinde protezini düzelten karakter olduğunu algılatır. 

Sinemada öznel bakış açısı kullanımı, seyirci ve kahramanın bakışının bire bir 

bütünleşmesi üzerine kurgulanır (Süar, 2017, 123). Özön’e göre, öznel anlatıda 

anlatıcının merceği bu kişinin yerini alır; dolayısıyla izleyici de olayları, olguları, 

durumları, varlıkları bu kişinin görüş noktasından izler; izleyenin görüşü, bu kişinin 

görüşüyle birleşir. Bundan dolayı öznel anlatı, tekil birinci kişinin anlatı özelliğini taşır 

(Özön, 2000, s. 536-538). “Point of View” olarak da geçen bakış açısı/öznel kamera 

kullanımı, sinema ve gerçeklik ilişkisi açısından ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü öznel 

kamera diye adlandırılan bu kullanım, hem illüzyon yaratma, hem de gerçeklik 

duygusunu amaçlayan birçok sinema akımı ve kuramcısı tarafından kullanılagelmiştir. 
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Hem biçimci kuramcılardan Eisenstein’ın, hem de gerçekçi kuramcılardan Bazin’in belki 

de tek birleştikleri konu, montajın film üzerindeki etkisi üzerine olmuştur. Bazin, 

yönetmenin tercihlerinin, seyircinin algısını çok fazla yönlendirdiğini düşünürken 

Eisenstein ise pek çok çekimin ard arda gelerek kurgunun gücüyle yaratılan hareketin çok 

daha yaratıcı ve kışkırtıcı olduğunu düşünür (Çekiç, 2006 s. 7-8). Eisenstein’a göre, 

görüntüleri seyirciyi etkileyecek biçimde düzenleyen sinema, imge olmasına karşın, 

içerdiği her plan görüntüyü izleyiciye yaşatabilecek kadar da canlı bir sanattır (Gök, 2007, 

s. 118). 

 Bir sonraki sekanta, terminalde duran otobüs içerisinden yaşlı kadın ve Rıdvan 

birlikte inerler. Böylelikle bir önceki varsayım da doğrulanmış olur. Seyirci tahmininde 

haklı çıkar. Rıdvan ve annesi Kapadokya’daki evlerine doğru yürürler.  

 Daha sonraki sekansta eve gelen Rıdvan annesi tarafından yıkanmaktadır. Annesi 

su doldurmak üzere içeri gider. Bu sekansta kamera, önemli anların vurgusunu arttırmak 

için en uygun konumda konumlandırılır. Kamera konumlandırmalarıyla, geleneksel 

anlatının önemli özelliklerinden biri olan ve anlatının filmin ilerleyen bölümlerinde 

genelde yapılacağı gibi her şeyi bilmeyi (omniscience) her yerde olma (omnipresent) ile 

sağladığını görürüz (Topçu, 2009, s. 112). Film üreticilerinin temel amacı öykü anlatmak 

ve anlatılan öykünün izleyicide duygusal bir tepki oluşmasını sağlamasını istemesi 

üzerine kurulu olduğundan sinemada bir konuyu aktarırken tercih edilen açı, aynı 

zamanda sunum biçimiyle aktarılacak içeriği bir arada düşünme pratiğini de gerekli 

kılmaktadır (Künüçen ve Olguntürk, 2016, s. 134-137). 

 Filmin ses kuşağı, olay örgünüsünü biçimlendirmede önemli bir rol oynamaktadır. 

Filmin tamamında son derece gerçekçi olan diyaloglar, hem doğallığı sağlamak açısından 

hem hikayeyi ilerletme açısından hem de karakterlerin analizi açısından önemli bir görev 

üstlenir. Bazin, ses ve görüntü birliğini savunur. Ona göre sinemada ses öğesi, görüntüyü 

tamamlamalı ve gerçeklik duygusunu destekler nitelikte olmalıdır. Görüntünün ağırlıkta 

olduğu bu sanat dalında, ses boyutunun her şeyden önce sinemayı gerçeğe daha çok 

yaklaştırdığı kabul edilmelidir. Ses algımızı şekillendirmemize yardımcı olur. Özellikle 

doğal seslerin (gürültü) ve diyalogların gerçeklik duygusunu tamamladığı açıktır. 
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Özellikle filmin sesinin perspektifli bir şekilde bu doğal sesleri vermesi, filmin gerçeklik 

duygusu vermesinde son derece etkindir (Çekiç, 2006 s. 10). 

 Film paralel kurgu eşliğinde Cevher’in olduğu diğer öyküye geçiş yapar. Bu 

sekansta Cehver’in karakteri hakkında bilgi veren film, devamlılık kurgusuyla 

desteklenmez. Aksine sıçramalı bir kurgu ve aynı karakterin benzer ölçeklerde planları 

birbiri ardına bağlanır. Benzer ölçeklerdeki planlar Cevher’in öznel çekimleridir. 

Kurgusal aksiyon giderek artar, planlar kısalır. Ani optik kaydırmalar yaparak kamera 

devinimleri aynı paralelde hızlanır. Klasik sinema anlatısında kabul görmeyecek aşırı 

titreyen omuz çekimleri, ani optik kaydırmalar, dijital efektler gibi görselliğe dayanan 

biçim bozulmalarıyla yani amatör anlatım teknikleriyle oluşturulmuş “yeni film dili”ni 

kullanarak bu dille oluşturulan gerçekliği yansıtmaya çalışmıştır. Seyircinin kendi çektiği 

video görüntüleriyle televizyonda aşina olduğu sahte gerçeklik izlenimi, belgesel havası 

yaratan biçemiyle seyirciyi duygusal açıdan kuşatarak, yabancılaştırmaktan çok 

seyircinin hoşlanma duygusunu güçlendirir (Topçu, 2004, s. 62). Görüntülerin 

amatörlüğü, “kamerayı tutmayı bile beceremeyen biri bize neden yalan söylesin” ya da 

“gerçek bir görüntü olmasa, bu kişi neden kameranın düğmesine bassın” düşüncesini 

akıllara getirir. Böylece görüntünün gündelik davranışlardan biri haline gelen kişisel 

kamerayla yapılan çekimlerden biri olarak kabul edilmesi, aynı gündelik davranışa sahip 

kişilerin daha çabuk özdeşleşmesine imkân tanımaktadır. (Hızal, 2012, s. 82). İzleyiciye 

kendi evinden çektiği video görüntülerini hatırlatan bu biçem, kamera ve izleyici arasında 

bir suç ortaklığı yaratır. Klasik sinemada, devamlılık kurgusu bu beklentileri karşılayan 

en önemli yöntemken, sıçramalı kurgu ve elde taşınan kamera ile devamlılık kurgusu 

uzlaşımlarını değiştirmiştir (Cristensen’den aktaran: Topçu, 2016, s. 216). 

 Elde kullanılan kamera tüm film boyunca, karakterin yoğun psikolojik durumunu 

gerçekçi biçimde yansıtmaya çalışır. Aşırı titreyen omuz çekimlerinin oluşturduğu biçim 

bozulmasına tüm film boyunca rastlanırken Rıdvan’ın sözlüsü ile görüştüğü sekansta 

görüntü sabitlenir. Kamera, ani/hızlı devinimler yapmak yerine geleneksel açı-karşı açıyı 

kullanılır. Kıraathane sekansına gelindiğinde ise Rıdvan içeri girdikten sonra kamera 

tekrar huzursuz biçemine geri döner. Kameranın hızı, kameranın müziği gibidir, hızlı bir 

kaydırma ya da pan hareketi merakımızı körüklerken, seyirci olarak algımızı daha çok 
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belirleyebilir. Yavaş bir kamera hareketi ise, seyircinin yaşadığı duygusal reaksiyonu 

değiştirebilir. Yapılan çekimlerin uzunluğu ise bir başka seçim konusunu oluşturur. 

Kısacası kameranın konumu ve hızı seyircinin algısını değiştirir. Topuz ise kameranın, 

anlatının bir aracısı olarak bir şeyleri kaydettiğini ama bunu estetik ya da sanatsal bir 

amaçtan çok, gündelik hayatta cep telefonları ya da amatör kameralarla kaydetmekten 

keyif alınan herhangi bir anı paylaşılmıyor gibi yapıldığı için o anın bir parçası ve tanığı 

konumuna dönüştüğünü ifade eder (Topuz, 2014). 

 Arnheim, sinema yönetmeni izleyicisinin dikkatini mümkün olan en iyi şekilde 

kontrol edebilir. Onun için en önemli olan şeyi ekrana taşır ve çiçeğin “şimdi bana bakın” 

diye bağırmasına gerek kalmadan ona gerekli önemi kazandırabilir (Arnheim, 2010, s. 

72). Filmin ilk sekansında 1999 yazısı belirir. Sahnede 1999 yazdığı için seyirci daha 

sonra karşılaştığı deprem sekansı için gerçekçi güdüleme ile Marmara depremi olduğu 

sonucunu çıkarır. 

 Deprem sekansı, film biçemini oluşturan arka planı ortaya çıkarmıştır. Kamera, 

yıkıntılar arasında dolaşırken, kendinden geçmiş ve acı içinde ağlayan insanları 

çerçeveler. Kurtarma ekiplerinin çalışma görüntülerini ve insanların kurtarılma anlarını, 

seyircinin televizyonda izlediği görüntülerden aşina olduğu biçemde, grenli, karanlık ve 

titrek bir şekilde sunar. Burada kamera, estetiği oluşturan bir araç olmaktan ziyade 

seyircinin olaylara şahit olduğu bir pencere vazifesi görür. Yani çekilen görüntüler 

seyircinin zihninde gerçek bir olayın kayıt altına alındığı algısını yaratır. Amatör 

kameralar ile duyuların bellek eşliğinde harekete geçmesinin yarattığı gerçeklik algısı, 

profesyonel çekimlerle yaratmak istenilen gerçekliğin çok ötesine geçmiş durumdadır 

(Hızal, 2012, s. 78-95).  

 Deprem sekansıyla film, biçemsel yapısını borçlu olduğu üslubunu gözler önüne 

serer. Gerçekçiliğin vurgusunu arttırmak için dünya televizyonlarından çeşitli haber 

görüntüleri gösterilir. Seyirciye görüntülerin gerçek olduğu algısı benimsetilir. Çünkü 

inandırıcılığı arttırmak için bu tür filmler, büyük felaketleri gösteren haber görüntüleri 

kullanır. Amatör çekimlerin izleyici üzerinde oluşturduğu gerçeklik algısı sayesinde 

seyirci, gerçeklik ekseninde manipüle edilmiş olur.  
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 Deprem sekansında bir de haberlere Yunan TV’si haberinin eklenmesiyle, 

seyircinin Tasula ve Teoman’ın bu görüntüleri seyrettikten sonra Türkiye’ye gelme kararı 

aldıkları sonucunu çıkarmasını sağlamıştır. Bu sayede seyirci, hem gerçekçi güdülemeyi 

hem de sinemasal güdülemeyi oluşturmuştur. Seyirci izlediği görüntüleri, gerçek dünyada 

şahit olduğu haber görüntüleri, belgesel ve reality showlardan aşina olduğu gerçeklikle 

eşleştirir. Baudrillard’a göre, simülakrlar evreninde her imge gerçeği değil, hiper-

gerçekliğe ait olur. Sinema, gerçeğin ortadan kalkmasıyla birlikte, gerçeği, modellere 

dayalı gerçeği inşa etmekle görevlidir. Baudrillard, simülasyon evreninde, gerçeği 

gerçekten daha gerçek gösterebilmenin mümkün olduğunu ifade eder (Baudrillard, 2016, 

s. 166). 

 Yazı Tura filminde, çok fazla yakın plan çekimi kullanılmıştır. Yakın plan 

çekimleri, seyircinin karakterin iç dünyasıyla ilişki kurmasını kolaylaştırır. Filmde, 

kullanılan yakın plan çekimlerini öznel açı çekimleri takip eder. Seyirci, bu sayede 

karakterlerle özdeşleşir ve karakterlerin gördüğü hayallere, üzüntülere sevinçlere kısacası 

karakterlerin yaşadığı duygusal değişimlere şahit olur. Biçemde kullanılan bu üslup, 

karakterlerin yaralı iç dünyasını biçimsel bir araca dönüştürür. Böylece seyirci, 

karakterlerin içinde bulunduğu olaylar örgüsünü karakterler ile beraber deneyimlemiş 

olur. 

 Yücel, yaratmak istediği realite ile toplumun normlarına ve gerçeklerine bağlı 

olduğunu yansıtmak ister. Bu realiteyi, kullandığı dilin yanı sıra oyuncular üzerinden de 

gerçekleştirir. Oyuncu olmayan amatör insanları filme dâhil etmesiyle izleyici üzerinde 

realitenin kapısını bir kere daha aralamış olur. Rıdvan’ın annesini oynayan yaşlı kadın 

daha önceki hayatında hiç sinemaya gitmemiş olmasına rağmen adeta izleyicileri büyüler. 

Tabii bunda Yücel’in de katkısı yadsınamaz. Uğur Yücel bir söyleşisinde: 

“oyunculuklarda hep birlikte hayatı aradık. Göreme’de tek tek insanların kapılarını 

çaldık, “filmimizde oynar mısınız?” diye. Filmdeki “Şeytan Rıdvan”ın annesini oynayan 

kadın hayatında hiç sinemaya gitmemiş. Geldi ve bizimle provalar yaparak bir hayatın 

içine girdi. Özellikle Kapadokya çekimlerinde yöre insanları önemli roller oynadılar” 

ifadesinde bulunur (http://arsiv.ntv.com.tr/news/288265.asp). İkinci Dünya Savaşı 

sonrası İtalya’da oluşan yeni gerçekçi akımın yönetmenleri, oyuncu olmayan kişileri, o 

http://arsiv.ntv.com.tr/news/288265.asp
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role fiziği ve sosyal konumu en uygun sıradan kişileri, amatörleri kullanmışlar, o 

dönemdeki İtalyan yaşamına adeta bir belgesel gibi tanıklık etmeye çalışmışlardır. Bizde 

de Nuri Bilge Ceylan, anlatmak istediği dünyanın gerçekliğini ve saflığını korumak için 

kendi aile bireylerini, oyunculuk yapıyor hissini vermeyecek, kavram gereği amatör 

kelimesini bile kullanmamızın doğru olmadığı kişileri, filmlerinde oynatmayı tercih 

etmiştir. Bu kişiler, anlattığı öyküyü yaşayan kişilerdir adeta. Nuri Bilge Ceylan oynama 

durumunu ortadan kaldırmak için her türlü önlemini almıştır (Çekiç, 2006 s. 5). 

 Teknolojik imkânlar sayesinde amatörler hayallerini beyazperdeye yansıtmış, 

bilinçsizce oluşturdukları “amatör anlatım teknikleri” profesyoneller için de bir üretim 

biçimi haline gelmiştir. Amatör anlatım teknikleriyle oluşturulan “yeni film dili” 

profesyonel bir yapım olan Yazı Tura filminin üretim biçimini oluşturmuştur.  

 Başta amatörler, ekonomik imkânsızlıklar çerçevesinde “yeni film dili”ni 

bilinçsizce oluşturmuş olsa da profesyoneller bu dili gerçekliğin yansıtılmasında tereddüt 

etmeden kullanmışlardır. Yazı Tura bu biçemin kullanılmasını ekonomik imkânların 

yetersizliği için değil, filmin seyirciye içinde bulunduğu gerçekliği yansıtmak 

istemesinden dolayı kullanmıştır. DV kamera ile otantik gerçekliği yakalayıp sunma 

iddiasındaki, varolan sinema düzenine karşı gelerek “yeni film dili”ni korkusuzca 

kullanmıştır. Klasik anlatı sinemasında kabul görmeyen sarsıntılı kamera hareketleri, ani 

optik kaydırmalar, sıçramalı kurgu, renk ve kontrast bozukluğunun oluşturduğu biçim 

bozulmaları Yazı Tura filminde, seyircinin günlük hayatta deneyimlediği gerçekliği 

yansıtmak için kullanılmıştır. Seyirci zihninde; izlediği bu görüntülerle, günlük hayatta 

aşina olduğu amatör çekimleri eşleştirerek kendisinin de böyle görüntüler çekebileceğini 

güdüler. Bu güdülenme doğrultusunda, seyircinin zihin dünyasında izlediği görüntülerin 

gerçekliği yansıttığı düşüncesi hâsıl olur. Seyirci, bu görüntülerle yönetmenin seyirciye 

yalan söylemeyeceğini düşünerek görüntülerin gerçekliğini sorgulamayı bırakır. Böylece 

amatör anlatım teknikleriyle oluşturulan “yeni film dili”nin oluşturduğu gerçeklik 

illüzyonunda, kendisini hapsetmiş olur.  
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SONUÇ 

 Yüzyılı aşkın süredir sinema üzerine düşünceler üretilmesi, sinematografın 

bulunup film çekimlerinin ve gösterimlerinin yaygınlaşmasıyla başlamıştır. İlk yıllarda 

kitleler için bir eğlence aracı olarak görülen sinemanın, kısa zamanda farklı özellikleriyle 

kendine özgü bir sanat olabileceğinin farkına varılmıştır. Pek çok sanat dalı gibi 

teknolojik gelişmelerden etkilenen sinema sanatı, zaman içerisinde kendi dilini 

oluşturmuştur. 

 Griffith’in temelini attığı klasik anlatı dili, günümüze kadar sinemaya yön 

vermiştir. Bu süreç zarfında klasik anlatı dili sabit kalmamış, sürekli değişip gelişse de 

belli kalıpların dışına çıkmamıştır. Toplumların iktisadi ve kültürel yapılarındaki 

birbirlerini etkileyen değişimler sinema sanatında farklı düşüncelere ve bu düşünceleri 

yansıtmak için farklı biçimsel unsurların ortaya çıkmasına neden olmuş böylece 

yeniliklere uyum sağlayan sinema dili de dönüşüme uğramıştır. Değişim ve dönüşümler, 

teknolojik gelişmelere bağlı olabildiği gibi çağın içinde bulunduğu koşullar da değişim 

ve dönüşümler üzerinde belirleyici olmuştur. Sinema sanatına uzun bir süre hâkim olan 

klasik anlatı dili, Rus yönetmenlerle değişip gelişmiştir. Griffith’in kurguyu etkin biçimde 

kullandığı dönemin ardından Rus yönetmenler öykünün şekillenmesinde büyük rol 

oynayan kurguyu daha ileri bir seviyeye taşıyarak öyküde çatışmalar yaratmış ve bu 

çatışmalardan yeni anlamlar çıkarma yoluna gitmiştir.  

 Toplumsal olaylardan etkilenen sinema sanatı, içinde bulunduğu çağın sorunlarına 

yeni bir bakış açısı getirme isteğiyle “alternatif bir dil” arayışı işine girmiş, bunun 

sonucunda da, Dışavurumcu Alman Sineması, Yeni Dalga Fransız Sineması, Yeni 

Gerçekçi İtalyan Sineması, gibi sinema akımlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

İtalyan yönetmenler ile başlayan kendi filminin yapımcılığını üstlenme durumu sinemada 

yeni bir döneme kapı açmıştır. Bu sayede şirket baskısından kurtulmaya başlayan sinema, 

daha özgün eserler vermeye başlamıştır. Bu düşüncenin etkisi birçok akımın doğmasına 

zemin hazırlamış ve sinemanın tekdüzelikten kurtulup bağımsızlaşmasına öncülük 

etmiştir.  
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 Sinemanın değişip dönüşmesinde teknolojik gelişmelerin payı oldukça büyüktür. 

Uzun süre boyuncu sinema sanatının üretiminde kullanılan selüloit film bunun yanı sıra 

gerekli ekipman ve post prodüksiyon gibi unsurlar film üretimini çok pahalı bir hale 

getiriyordu. Bu nedenle her hikâye, beyaz perdede seyirci karşısına çıkma şansı elde 

edemiyor, ancak belli bir parasal gücü elinde bulunduran zengin yapımcılar ve stüdyolar, 

istedikleri hikâyeleri peyaz perdeye yansıtıyordu. Gelişen teknoloji ile birlikte fiziksel 

engellerin ortadan kalması iletişimi küreselleştirmiş, insanlığın yaşamında sanatsal ve 

kültürel anlamda değişimleri de beraberinde getirmiştir. Artık film üretiminin klasik 

materyallerine ihtiyaç duymadan ve geleneksel anlatım biçimlerine meydan okuyarak 

herkes film üretebilir hale gelmiştir. Özellikle dijital teknolojinin sağladığı avantajlar, 

geleneksel anlatım biçimlerine meydan okuyarak, yeni biçimsel sunumların oluşmasına 

neden olmuştur. Teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan DV formatı ve internet 

teknolojilerinin gelişmesi, yeni biçimlerin oluşmasına zemin hazırlamış ve bireysel 

girişimlerin de önünü açmıştır. 

 Bireysel hikâyelerini öyküleştirmek gayesiyle yola çıkan amatörler, film diline 

ilişkin kuram ve uygulamalardan habersiz ürettikleri filmlerle farkında olmadan “yeni bir 

film dili” oluşturmuşlardır. İnternetin gerek bilgi almak gerekse zaman geçirmek için 

yoğun olarak kullanılması potansiyelinin farkına varan amatörler, ürettikleri filmlerini 

çevrimiçi ağ platformlarına yükleyerek çok fazla kitleye ulaşma imkânı bulmuşlar 

böylece kısa sürede yüksek izlenme oranlarına ulaşmışlardır. Tüm internet 

kullanıcılarının erişimine açık olan bu izlenme oranları profesyonellerin de dikkatinden 

kaçmamıştır. Profesyoneller, amatör anlatım teknikleriyle üretilen filmlerin pek çok 

karmaşık cihazın kullanımını gereksiz kılacağını fark etmiş böylece üretilen filmlerde 

maliyeti önemli bir ölçüde düşürmeyi başarmışlardır. Hem üretim maliyetinin düşmesi 

hem de izleyici sayısının yüksekliği, kârlılığın artmasını sağlamıştır. 

 Sinema tarihinde ilk kez profesyoneller, amatör anlatım tekniklerinin oluşturduğu 

“yeni film dili”ni kullanarak bu dilin oluşturduğu gerçeklik algısından yararlanmayı ve 

büyük kitlelere ulaşmayı hedeflemiş bunda da başarılı olmuştur. “Yeni film dili”nin 

ilklerinden ve en başarılı örneklerinden olan Paranormal Activity (2007) filmi 

yapımcısına maliyetinin yedi katı gişe hasılatı kazandırmış, kazanılan bu yüksek gişe 
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hasılatı, amatör anlatım teknikleriyle oluşturulmuş “yeni film dili”ni kullanan pek çok 

filmin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. 

 Bu çalışmada, dijital teknolojilerin sağladığı avantajların sinema sanatına ilişkin 

üretimlerde içeriksel ve biçimsel süreçte oluşturduğu yenilik ve değişimlere 

odaklanılmıştır. Çalışmada, amatör anlatım tekniklerinin oluşturduğu “yeni film dili”yle 

üretilen filmlerin sayısının dünya genelinde her geçen yıl görülen artışı ve bu üretilen 

filmlerin yüksek izlenme oranına ulaşması, bu dilin seyirciye yansıttığı gerçekliğin 

seyirci tarafından giderek daha çok kabul gördüğünün bir kanıtı olarak 

değerlendirilmiştir. 

 Birinci bölümde sinemanın teknik doğası ve görüntü sanatında “gerçeklik” sorunu ele 

alınmış; ikinci bölümde pelikülden dijitale sinemanın değişimi incelenmiştir. Son bölüm; 

amatör tekniğin oluşturduğu gerçekliğin profesyonel görüntü sanatına yansıması teorisi 

üzerinden incelenerek bu bağlamda amatör anlatım tekniklerinin oluşturduğu “yeni film 

dili”yle üretilmiş profesyonel bir yapım olan Yazı Tura (2004) filminin yansıttığı imgesel 

gerçeklik sorgulanmıştır.  

 Konuşma dilindeki “söz”ün karşılığı görüntü dilinde “imge”dir. Sanat eserlerini 

birer imge olarak kabul ettiğimizde bunları dışsal birer imge olarak okuma mecburiyeti 

ortaya çıkmaktadır. Çünkü sanat eserleri zihinsel imgelerin yani içsel imgelerin 

nesneleşmiş halleridir. Böylelikle imgelem, çeşitli bakış açılarından üretilmiş zihinsel 

gerçeklik olarak okunabilecek manevi tabaka, maddeleştiği anda kendisi ile 

karşılaşanların üzerinde büyük bir kuvvet uygulamaktadır. Bu kuvveti bir gerçekliği 

dayatmak olarak kabul ettirme mücadelesi şeklinde de okuyabiliriz.  

 İzleyici açısından öncelikle bir biçime sahip olması gereken sinema filmleri, 

üretim aşamasında ilk olarak içeriğe ihtiyaç duymaktadır. Biçim ise bu içeriğe göre 

düzenlenmelidir. Bunun için bir film üretilirken filmi bir anlatı olarak kavrayarak filmin 

içerik ve biçimini karşılayan öykü ve söylem kavramları anlaşılırlığı kolaylaştıracaktır. 

İçerik, sinema filmleri için “öykü” kavramına karşılık gelmektedir. Karakterler ve onların 

edimleri ile oluşan olaylar, neden ve etki ilişkileri, zaman ve mekân kavramları sinema 

öyküsünün çatısını oluşturmaktadır. Tüm bu kavramlar öyküyü oluşturacak kişinin kendi 
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bakış açısı ile yaratmak istediği gerçeklikle bağlantılı olarak öykünün şekillenmesi 

açısından son derece önemlidir. Bu nedenle öykünün henüz biçim kazanmadan bir 

zihinsel süreç olarak bu kavramlara bağımlı bir şekilde oluşturulduğunu söylemek 

mümkündür.  

 Öykünün oluşturulmasından sonra sıra bu zihinsel içeriğin dışarıya bir sinema 

filmi olarak aktarılmasına gelir. Dışarı aktarım “biçem” kavramı ile anlatılmaktadır. 

Biçem, Türk Dil Kurumu tarafından “üslup” kelimesi ile açıklanmaktadır.15 Bir nesne 

olarak sinema filmi, içeriğin biçim kazanması ile ilgilidir öyle ki oluşturulan içerik, 

biçemi belirlemektedir. Böylelikle öykü, biçemin kaynağı olarak okunmalı ve tüm 

biçemin öykünün amaçları doğrultusunda kurulmalıdır. 

 Uğur Yücel, kendi kişisel bakış açısını ve yaratmak istediği gerçeklikleri, amatör 

anlatım tekniklerinin oluşturduğu “yeni film dili”ni kullanarak yaratmış böylece filmine 

karakteristik bir “biçem” sağlamıştır. Kameranın sınırlandırıcı özelliği her ne kadar 

bilgisayar otomasyonlarıyla bir miktar aşılsa da bu araçların objektifleri nesnel gerçekliği 

bir çerçeve ile değiştirerek ve sınırlandırarak bize sunar. Elde edilecek görüntünün kişisel 

veya objektiv16 bir tin taşıması durumu ise sanatçının kullandığı makine ile elde edeceği 

görüntüyü öncelikle imgelem olarak kurgulaması ile ilgilidir. Aksi takdirde her şekilde 

teknik nedenlerle kameralar gerçekliği zaten değiştirmektedir. Başka şekilde ifade 

edersek sanatçının makinelere hükmetmesi ve kendi kişisel ve objektiv tinlerini, bakış 

açısını ve yaratmak istediği gerçeklikleri makineye yansıtması, elde edilecek görüntünün 

sanatsal bir işleve dönüşmesini sağlar (Ulutaş, 2017, s. 156). 

 Uğur Yücel, Yazı Tura filminde gerçeği seyirciye olduğu gibi vermeyi tercih 

etmemiş, oluşturduğu imgesel gerçekliği “yeni film dili” ile kurmuş ve seyirciye 

sunmuştur. Uğur Yücel, yapım açısından filmini gerilla usulü yöntemle üretmiş, böylece 

daha özgür ve kısıtlayıcı mecburiyetlerden uzak bir biçem tercih etmiştir. Bu sayede 

oluşturulan biçem, öykünün amacına hizmet etmiştir. Elde kullanılan kamera, önceden 

                                                 
15 Kaynak: http://www.tdk.gov.tr 

16 Objektiv kavramı: “var olan bir şeyin nesneye dönüşmesi değil var olmayan bir şeyin maddi olarak ortaya 
konması veya özel bir nesneleşme formuna dönüşmesidir” (Ulutaş, 2017, s. 107). 
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belirlenmiş hareketlerle oyuncuyu yönlendirmek yerine, doğaçlama oyun yapan 

oyuncuya en üst düzeyde özgürlük vermeyi amaçlamış, bu sayede oyuncular; tripodsuz, 

kablosuz, ışıksız sette önünde rol yapacakları bir kamera yerine, onları takip eden bir 

kamerayla özgürce rol yaparak mükemmel bir performans sergilemişlerdir.  

 Sinema sanatında, biçemin içeriği desteklemesi önemlidir. Yaratılan sanatsal 

gerçekliğin sinema imgelerine dönüşmesi noktasında biçemin öykü ile bir bütün olarak 

kavranması sanatçının zihnindeki gerçeklikle izleyenin zihninde oluşması beklenen 

gerçekliğin örtüşeceği anlamına gelebilecektir. Böylelikle üretilen gerçeklik net bir 

şekilde izleyende belirdiği anda biçemin etkisi bağlamında gerçekliğin dönüşmesi söz 

konusu olabilmektedir. Yazı Tura filminde kullanılan DV formatlı el kamerasının 

profesyonel bir film kamerasına göre dezavantaja sahip olması, ayrıca biçim 

bozulmalarının oluşmasına sebebiyet veren grenli görüntüler, düşük çözünürlük, renk 

bozulmaları gibi unsurlar filmin biçemi için olumsuz bir etki yaratmamış aksine olumlu 

bir etki yaratmıştır. Biçimin rahatsız ediciliği filmin teması ile uyuşmuştur. Elde 

kullanılan kamera, izlenen görüntünün sürekli hareket etmesine sebebiyet vermiştir. 

Filmde kullanılan ani optik kaydırmalar ve kameranın seyirciyi rahatsız edici devinimleri, 

gerçek yaşamda seyircinin aşina olduğu görüntüleri taklit ederek, gerçekliği manipülatif 

bir alana taşımıştır. Filmdeki deprem sahnesinde kullanılan haber görüntüleri, seyircinin 

gerçek dünyada şahit olduğu “o an”a tanıklık eden gerçek görüntüleri çağrıştırır. 

Cristensen, bu tarz anlatım tarzının özellikle popüler sinemada kullanılmasını gerçeklik 

illüzyonunun sömürülmesi olarak görür (Cristensen’den aktaran Topçu, 2016, s. 216). 

İnsanları doğaya sadık görüntüler yaratmaya iten çaba, nesneleri yeniden yaratarak onları 

denetim altına almaya yönelik ilkel arzudan kaynaklanır. Taklit etme, insanlara özel 

deneyimlerle başa çıkma fırsatı verir; kurtuluş sağlar ve dünyayla kendisi arasında bir 

çeşit karşılıklılık yaratır. İnsan eliyle gerçek nesneye olağanüstü derecede benzeyen bir 

görüntü yaratılmış olduğu için gerçeğe bağlı yeniden üretim büyük heyecan yaratır 

(Arnheim, 2010, s. 128). 

 Yazı Tura filmi; yansıtmaya çalıştığı gerçekliği, kendine has üslubuyla oluşturmuş 

olduğu biçem vasıtasıyla seyirciye aktarmıştır. Biçem, sinemasal imgelerle seyirciye 

sunulmuştur.  Üretilen gerçeklik, biçem ile imgeler halinde sunulduğu zaman izleyiciyi 
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imgesel bir düşünüşe yönlendirir ve izleyiciyi bu doğrultuda güdüler. Bu düşünüş, 

gündelik yaşamda öznelerin kendi öznellikleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri imgesel 

düşünüşle örtüşür (Ulutaş, 2017, s.179). Gerçekliğin buradaki karşılığı, perdede bir akış 

ve oluş halinde devam eden ve kendine ait bir zaman aralığına sahip olan kurmaca 

görüntü, gerçeğin bir temsili ve de bir süreç dâhilinde varoluşsal olarak yaşanılan 

deneyim haline dönüşür. Filmde sunulan sinema imgeleri, seyircinin algı dünyasında 

gerçek hayatta karşılaştıkları deneyimlerle ile ilgili düşünceler çağrıştırarak, seyircinin 

çeşitli duygulanımlara sahip olmasına neden olur. 

 Farklı bakış açılarıyla üretilen gerçeklik, sinema filminin öyküsünü ve sonrasında 

biçemini oluşturan kişinin yani sanatçının gerçek dünyadaki deneyimleri kavrayışı 

bağlamında bilgi düzeyi ile ilgilidir. Sanatçının bilgi düzeyi, gerçek dünyada karşılaştığı 

bir deneyime ilişkin bir bakış açısına konumlanmasına ve düşünceler ve duygulanımlar 

oluşturmasına neden olurken üretilen sanat eseri ise tam olarak bu bakış açısından 

sanatçının deneyimle ilgili duygulanımlarının etkisinde yarattığı gerçekliktir. İzleyenler 

sinema filminde sanal olarak karşılaştığı bu deneyimle ilgili sanatçının kendi bakış 

açısından ürettiği gerçeklikle karşılaşır. Deneyim, üretilen sanatsal gerçekliğin içinde 

gerçek dünyada özneler üzerinde uygulayacağı kuvvetin üstüne çıkabilme potansiyeline 

sahiptir. Böylelikle sanatsal gerçeklikte, deneyimlerle ilgili sunulan bir bilgi kümesinden 

ve bununla birlikte imgesel düşünüşten söz etmemiz mümkündür.  

 Sinema filmlerinde üretilen imgeler izleyeni bir çeşit imgesel düşünüşe 

zorlamaktadır. Bu düşünüş ise filmin yaratacağı duygulanımın temel kaynağıdır. Estetik 

etki, doğrudan düşünceyle değil güdülenmeyle bağlantılı olduğu için imgesel düşünüşü 

güdülenmenin öncüsü olarak kabul edebiliriz. Sinema imgeleri ile sağlanan imgesel 

düşünüş, yaratılan sanatsal gerçekliğin bir çeşit hakikat olarak kabul edilmesi noktasında, 

izleyenlere oluşturduğu gerçekliği dayatmaya çalışır. 

 Yazı Tura filmini gerçekçi kılan en büyük etkenlerden biri, kullanılan kamera ve 

tercih edilen formattır. DV formatı ve hareketli kamera, yönetmen için, gerçekçi havayı 

yaratmakta bir tercih olmuştur. İnsan gözünün günlük hayatta aşina olduğu görüntüleri 

ileten video görüntüsü, seyirciye filme dâhil olma imkânını daha çok sağlamıştır. 

Neredeyse her mekân ve çekimde doğal ışığın kullanılması da seyirci üzerindeki etkiyi 
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arttırmıştır. Bazı kamera hareketlerinden de yola çıkarak, filmin zaman zaman belgeleyici 

bir tutum içine girdiğini de söylemek mümkündür. 

 Yazı Tura filminde kurgu kullanımı, klasik sinema anlatısının devamlılığa dayalı 

oluşturduğu biçimden farklı olarak Türk sinemasında daha önce görülmemiş bir biçimde 

avant-garde bir yaklaşım sergilemiştir. Filmin yönetmeni Uğur Yücel’in DV kamera 

kullanarak filmini üretmiş olması, genç adayların sinema sanatına olan ilgisini 

arttırmıştır.  

 Yazı Tura filminde, son dönem Türk sinemasının önde gelen ve tercih edilen 

oyuncuları ile çalışılmıştır. Bu oyuncuların çoğu oyunculuk eğitimi almış olmasına 

rağmen, yönetmenin başarılı oyuncu yönetimiyle, filmde teatral bir tutum 

sergilememişlerdir. Bunun yanı sıra özellikle Kapadokya’da geçen sahnelerde, Rıdvan’ın 

yaşadığı ortamda, yöre halkından gerçek kişiler de oyuncu olarak filme dâhil olmuşlardır. 

Hiçbir oyunculuk eğitimi olmayan bu insanların, inandırıcılıkları olağanüstüdür. Filmin 

yansıtmaya çalıştığı gerçekçiliğe çok büyük katkılar sağlamışlardır. 

 Filmde, çokça yakın plan çekimlerin kullanılması karakterlerin yaralı iç dünyasını 

dışa vuran biçimsel bir araç olmuş böylece seyircinin karakterlerin iç dünyasıyla kurduğu 

ilişki kolaylaşmıştır. Filmde, seyircinin alışık olduğu devamlılık kurgusu yerini sıçramalı, 

eksiltmeli, parçalı bir kurgu anlayışına bırakır. Bu da yine karakterlerin huzursuz, parçalı, 

tedirgin iç dünyalarını dışa vuran bir araca dönüşmesini sağlar. Böylece seyircinin, 

karakterlerle bağdaşlaşması kolaylaşır. Bu durum, filmin seyirciye yansıtmak istediği 

gerçekliğe fayda sağlamıştır. 

 Gerçekçi akımların genel özelliklerine bakıldığında gerçekçi filmlerin konuları 

genel olarak çekildiği dönemin toplumsal, siyasi, kültürel ve ekonomik ortamını yansıtır. 

Toplumun içinde bulunduğu durumları yansıttığı gibi, insanların gündelik hayatına da 

ışık tutar. Toplumdaki birtakım çarpıklıkları bireylerin içinde bulunduğu psikolojik ve 

sosyolojik durumlar vasıtasıyla ifade ederler. Tüm bu özelliklerin Yazı Tura filmiyle 

birebir uyuştuğu görülebilir. Türkiye’deki deprem gerçeği 1999’daki depremle birlikte 

bir kez daha hatırlanmıştır. Filmin terör olaylarını yansıtışındaki gibi depremle ilgili 

göstergeleri de son derece gerçekçi ve anımsatıcıdır.  
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 Uğur Yücel, Yazı Tura filmiyle oluşturduğu gerçekliğin izleyicinin algı dünyasını 

manipüle edebileceğini düşünerek fark edilebilir bir gerçeklik sunmaya çalışmıştır. 

Seyirci, gerçek dünyadan yola çıkarak oluşturduğu zihinsel gerçekliğe, filmin gerçek 

zamanlı sunumuyla form bulmuştur. Sinema gündelik gerçekliği, olayların gelişim sırası 

ile mantık üzerindeki yaygın varsayımları sorgulama için kullanır (Armes, 2011, s. 13).  

 Filmin biçemini oluşturan sarsıntılı kamera hareketleri, özensiz aydınlatma, 

sıçrayan kesmeler seyirci üzerinde adeta farklı bir gerçeklik algısının oluşmasına 

sebebiyet vermiştir. Özellikle deprem sekansında gerçek haber görüntülerinden yola 

çıkarak oluşturulan sahne, filmin gerçek görüntülerle mi yoksa kendi oluşturduğu 

kurmaca görüntülerle mi üretildiği sorusunu akıllara getirmektedir. Deprem sekansı 

içerisinde hem gerçek haber görüntüleri hemde filmin kurmaca görüntüleri yer 

almaktadır. “O an” yaratılan imge hali, gerçekliğin yanılsaması olmuş; genel olarak 

profesyonel bir yapımda kabul edilemeyecek düşük çözünürlüklü, anlaşılması güç 

görüntü ve sesler, gerçek dünyadaki deneyimlerin bir yansıması olarak seyircinin 

algısında belirmiştir. Seyircinin bu durumu içselleştirmesinin sebebi, yaratılan sanatsal 

gerçekliğin amatör anlatım teknikleriyle oluşturulmuş “yeni film dili” sayesinde 

psikolojik boyutta seyirciyi manipüle etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu gerçeklik 

algısını belirleyen en temel unsur ise, üretilen filmin izleyici tarafından da üretilebilecek 

olmasından kaynaklanmaktadır.  

 Sinema filmlerinin ürettiği estetik değeri ve bu değerle sunulan gerçekliği bir tür 

deneyim olarak okuyabiliriz. Gerçek hayatın deneyimlerini aşma potansiyeli taşıyan 

sinema filmlerinin estetik bir etkisinin var olabilmesi, izlenen filmin salt bedensel bir 

hazzın ötesine geçmesi ile de ilgilidir. Bu açıdan eğer izleyene sunulan sinema imgeleri 

bellek ile bağlantılı olan estetik hazzı oluşturabiliyorsa gerçek anlamda estetik bir etkiden 

söz edilmesi mümkündür. Sinema filmlerinin yarattığı etkiler bu yüzden gündelik hayatın 

deneyimlerini belirleme potansiyeline sahiptir ve bunu bellek üzerinden inşa ederler. Eğer 

bir sinema filmi gündelik hayatın deneyimlerini yansıtmayı başarabiliyorsa ürettiği 

gerçeklik, izleyen tarafından kabul edinilebileceği düşünülebilir. 

 Sonuç olarak, Yazı Tura filmi seyirciye farklı bir gerçeklik oluşturulmaya 

çalışıldığını ileri sürebiliriz. Filmi incelediğimizde gerçeğin üretiminde kullanılan 
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araçların rolünün önemli olduğu aşikârdır. Dijital teknoloji, sinemasal imgelerle gerçek 

arasındaki ilişkiyi dönüştürmüş, böylece seyircinin zihin dünyasında yeni bir boyut 

oluşturmuştur. Seyirci amatör görüntülerin oluşturduğu biçim bozulmalarını kabullenmiş 

böylece klasik sinema anlatısının oluşturduğu kalıpları yıkmıştır. Çekilen herhangi bir 

görüntünün üzerinde istenilen değişikliğin yapılabiliyor olması gerçeğin yansımasını 

şekillendirmiştir. Biçim bozulmaları bunun en iyi örneğidir. Amatör video üreticileri 

farkında olmadan oluşturdukları amatör anlatım teknikleriyle profesyonelleri etkilemeyi 

başarmıştır. Dünyada ve Türkiye’de amatör anlatım teknikleriyle oluşturulmuş “yeni film 

dili”ni kullanan pek çok yapım üretilmiştir. İnternet teknolojileri, amatör anlatım 

teknikleriyle üretilen filmleri çevrimiçi platformlar sayesinde küresel bir ürün haline 

dönüştürmüştür. Bu durum profesyonel görüntü sanatında seyircinin filmlere bakış 

açısında değişiklikler yaratmıştır. Bilgiye erişim kolaylaşmış böylece sinema sanatı 

hakkında bilgisi olmayan bireyler kendi hikâyelerini tüm dünya ile paylaşabilir hale 

gelmiştir. Amatör anlatım teknikleriyle oluşturulan dilin, profesyonel görüntü sanatında 

gerçekliğin yansıtılmasında fayda sağladığı gözlemlenmiştir. Bu durumu Yazı Tura 

filminin izlenme oranının, vizyona girdiği dönemde diğer filmlerin izlenme oranlarından 

geride kalmayarak seyirciye oluşturduğu biçemi kabul ettirdiği şeklinde yorumlayabiliriz. 

 Amatör anlatım teknikleriyle oluşturulan “yeni film dili”nin sinema sanatına katkı 

sağlayacağını düşünmek mümkündür. Eskiden amatörleri profesyonellerden ayıran çok 

büyük iki faktör vardı: para ve teknoloji. Teknolojinin getirdiği olanaklar bu kısıtları 

ortadan kaldırmıştır. Artık, yüksek bütçelerle pahalı ekipmanlarla film üretmek yerine 

minimal ekip ve ekipmanla filmler üretilebilecek olması, sinema sanatına hevesli gençler 

için yeni bir kapı aralayarak büyük başarıların önünün açabileceği ileri sürülebilir. 
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