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Özet 
 
 

Mimarlık; insanların yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmek, barınma, dinlenme, 

çalışma, eğlenme gibi eylemlerini sürdürebilmeleri amacıyla gerekli mekânları, 

işlevsel gereksinmeleri, teknik-ekonomik olanaklarla ve çevrenin izin verdiği 

ölçülerde birleştirerek estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatıdır. Đnsanların sosyal ve 

kültürel ihtiyaçlarına ışık tutan sinemasal mekânlar da mimarlığın bir parçasıdır.  

 

Bu bağlamda tez çalışmasında mimarlık ve sinema etkileşimine neden olan etmenler 

belirlenerek, hangi yollarla bu etkileşimin gerçekleştiği, mimarlığın bu etkileşimden 

ne şekilde fayda sağladığı ya da sağlaması gerektiği, mimarlık ve sinema arasındaki 

bağı kuran bu etmenlere mimarlığın nasıl bir bakış açısıyla yaklaşması gerektiği 

üzerinde durulmaktadır. 

 

Ayrıca sinemasal mekânın nasıl tasarlanması gerektiği;  sinemasal mekânın 

kullanılması, sinemasal mekânın oluşturulma biçimleri, sinemasal mekânın 

oluşturulmasında filmsel araçların rolleri, örnek filmler üzerinde incelemeler yaparak 

açıklanmaya çalışılmıştır.  

 
 
 
 

 

Anahtar Kelime: Sinemasal Mekân, Bilim Kurgu, Bilim Kurgu Sineması ve Mekân,  

Sinemada Mekân Tasarımı. 

 



v 
 

 
 

 
 

Abstract 
 
 

In order to perform people’s vital activities and maintain activities such as housing, 

resting, working and having fun, architecture is the art of constructing the places and 

the functional requirements with an aesthetic creativity through techno-economical 

circumstances and the extent allowed by the environment. The cinematic places 

which bring light to people’s social and cultural needs are also part of architecture.  

 

In this context, by determining the factors which cause interaction between 

architecture and cinema, this study shows with which ways this interaction takes 

place, how architecture gets benefit from this interaction or how it should get benefit 

from and how architecture should approach to the factors which cause interaction 

between architecture and cinema. 

 

And also, this study tried to explain how cinematic places should be designed by 

examining the usage of the cinematic places, creation styles of cinematic places and 

the roles of filmic tools in creating cinematic places and examining sample films. 

 
 
 
 
 
 

Key Words: Cinematic Spaces, Science Fiction, Science Fiction and Space, Space 

Design at the Cinema.  
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1.BÖLÜM 

 

1.GĐRĐŞ 

Mimarlık, müzikle, resimle ve heykelle ilişki içerisinde olmuştur, bu ilişkiler üzerine 

birçok araştırma yapılmıştır. Sinemanın icadı ile mimarlığın ilişki kurduğu yeni bir 

sanat dalı ortaya çıkmıştır. Sinemanın icadından günümüze kadar geçen süre 

içerisinde mimarlık, sinema ile olan ilişkisinde çok yol kat etmiştir. Sinema, 

mekânının baskın algısını kendi teknikleri ile sinemasal mekân olarak yeniden 

üretmektedir. Mimarlık sinema ilişkisi denildiğinde; bu iki sanatı bir araya getiren, 

birbirlerinden etkilenmelerine ve birbirlerini kullanmalarına neden olan etkenler akla 

gelmelidir. Bu birliktelik, hem mimarlık hem de sinemanın kendini geliştirmesi adına 

önemli bir yere sahiptir. 

 

Çalışmada, mimarlık ve sinema etkileşimine neden olan etmenler belirlenerek hangi 

yollarla bu etkileşimin gerçekleştiği, mimarlığın bu etkileşimden ne şekilde fayda 

sağladığı ya da sağlaması gerektiği, mimarlık ve sinema arasındaki bağı kuran bu 

etmenlere mimarlığın nasıl bir bakış açısıyla yaklaşması gerektiği üzerinde 

durulmaktadır. 

 

Film imgeleri yaşanılan zamandan geçmişe ve geleceğe bakabilmeyi ve eski 

zamanların imgelerine bireysel yorumları katarak onlarla buluşabilmeyi sağlarlar. 

Film izlerken gözün önünden akıp giden görüntüler yerlerini zihinde oluşan imgelere 

ve yorumlara bırakırlar. Tasarımcının belleğindeki imgeler, tasarım sırasında yapının 
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zihninde canlandırılmasında etkili olurken, yapının içinde bulunacağı bağlama göre 

yorumlanırlar. 20. Y.Y’ın başından beri modern mimarların yeni çağın modern 

algılama biçimine göre tasarlanmış mekanlar yaratmaktaki radikal girişimleri,  ışığın 

kullanılmasındaki yaratıcı fikirleri ve hareketin getireceği farklı boyutların mekanın 

deneyimlenmesinde insanlara sunacağı olanakların farkında olmaları, avangart 

mimarların ve film yönetmenlerinin bir araya gelmesine yardımcı olmuştur. Sinema 

ve mimarlık etkileşiminin en güçlü şekilde hissedildiği an onların yaşam durumlarına 

dair imgeleri açığa çıkardıkları zamandır. 

 

Bir film izlerken duyumsananlar veya bir mekânı deneyimlerken hissedilenler daha 

sonra bellekte canlanırken gözün önünde beliren imgeler, yaşanılan an üzerinde 

izlerini bırakmış olan varoluş mekânlarına dair olanlardır. Sinema soyut fikrin 

somutlaştırılması olarak kabul edilebilirse; eserin yapımına başlamadan önce belirli 

bir zaman dilimi seçmek ve o zaman dilimine ait olabileceği düşünülen teknolojinin 

sınırladığı mekânı belirlemek gereklidir. Senaristin film fikriyle belirlediği zaman ve 

mekân; yönetmenin zihninde benzer bir tasarım sürecinden geçerek, sanat eseri 

olmak için yol almaya başlamaktadır. Bu çalışmada, sinema ve mimarlık etkileşimi, 

bu ilişkinin filmlerdeki yansımaları üzerinden yorumlanacaktır. 

 

 

 

 

Kavramlar: Sinemasal Mekân, Bilim Kurgu, Bilim Kurgu Sineması ve Mekân,  

Sinemada Mekân Tasarımı. 
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Tezin Amacı 

Sinemanın icadıyla başlayan mimarlık sinema ilişkisi, günümüze kadar farklı 

şekillerde gelişerek sıkı bir bağa dönüşmüştür. Đki alan da birbirlerinden etkilenmiş 

ve birbirlerini kullanmışlardır. Bu etkileşim iki yönlü olarak gelişmiştir ve sinemanın 

başlangıcından günümüze kadar farklı şekillerde kendini göstermiştir. Mimarlığın 

yoğun bir biçimde sinema tarafından kullanımı doğal bir sonuç olarak mimarlığın 

bundan farklı boyutlarda geri besleme sağlamasını beraberinde getirmiştir.  

 

Bu nedenle yapılan her filmin gerek görsel, gerek düşünsel olarak mimarlığa katkı 

sağlayacak bilgiyi içinde barındırdığı söylenebilir. Özellikle geleceği anlatan 

bilimkurgu sineması örneklerinin geleceğin kentleri ve yapılı çevresi konusunda 

tasarımcılara yeni yollar açtığı söylenebilir. Bu bağlamda çalışmada, bilimkurgu 

sineması örnekleri üzerinden sinemasal mekânlar incelenerek tasarım alanına katkısı 

ele alınacaktır.   

 

Tezin Önemi 

Mimarlık sinemaya göre çok uzun bir geçmişe sahiptir. Bu nedenle mimarlığın diğer 

sanatlarla ve bilimlerle kurduğu ilişkilere bakıldığında, sinemayla ilişkisi daha 

başlangıç aşamasındadır denilebilir. Ancak bu kısa sürede sinema, kendine has 

özellikleriyle mimarlıkla arasında sıkı bir bağ kurmuştur. Mimarlık ve sinema 

arasındaki ilişki 1895’te ilk filmin gösterimiyle başlamıştır. Anthony Vidler, tüm 

sanatlar içinde mimarlığın film ile en ayrıcalıklı ve zor ilişkiyi kurduğunu 

söylemiştir. Her filmde mimari vardır. Richard Ingersoll da bu konuda; mimarlığın, 

hemen hemen her filmin gizli öznesi-konusu olduğunu söylemektedir (Dear, 1994). 

Film, mimarlığın anlatılabileceği en uygun görsel sanat olarak görülmektedir. Bu 
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bağlamda mimarlık ile sinema arasındaki ilişkinin bilindik mimarinin bir fon olması 

ya da filmin içeriğine destek olmasından daha karmaşık bir yapıda olduğu 

anlaşılmaktadır (Agrest, 1993). 

 

Bilim kurgu Sinemasının mekân tasarımına etkisini incelemek ve tasarıma katkılarını 

araştırmak amacıyla bu tez çalışması yapılacaktır.  

 

Yöntem 

Sinema ve mekân ilişkisi üzerine yapılmış çalışmaların incelenmesi; örnek olarak 

incelenecek bilim kurgu sinema örneklerinin seçimi; örneklerin mekân tasarımı 

açısından temasal olarak irdelenmesi ve analizinin yapılması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ĐKĐNCĐ BÖLÜM 

 

2.MĐMARLIK VE SĐNEMA ETKĐLEŞĐMĐ 

2.1. Sinemanın Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi 

2.1.1. Sinemanın Ortaya Çıkışı 

Sinematografi; hareketsiz görüntülere hareket kazandırmak için uğraşan Lumiére 

kardeşlerin 1895 de Paris’teki Grand Cafe de düzenledikleri gösterimle ortaya 

çıkmıştır. Sinematografi, ışığa duyarlı maddeler üzerinde görüntü kaydetme işi 

olarak tanımlanabilir. 1800’lerin başından beri uygulanıyor olsa da daha yeni sayılan 

“hareketli film sanatı” farklı fotoğraflama teknikleri gerektirmektedir. Đlk 

dönemlerde sinemada, genellikle görüntü yönetmenleri hem kamera operatörlüğünü 

hem de yönetmenliği üstlenmiştir. Fakat sanat formu ve teknoloji geliştikçe, 

yönetmen ve kamera operatörleri arasındaki ayrım ortaya çıkmıştır. Yapay 

ışıklandırma ve ışığa duyarlı filmlerin gelişimiyle birlikte sinematografi bir uzmanın 

varlığını zorunlu kılmıştır. 
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Şekil 2.1 “Lumiére kardeşler ve sinematografi” 

Kaynak: (http://ozer-rayman.blogspot.com/2009/06sinemann-onculeri-thomas-alva.html) 

                     

 

Şekil 2.2 “The Lumiere Brothers’danse serpentine” 

Kaynak: (http://www.dangerousminds.net/comments/the_lumiere_brothers_danse_serpentine) 
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Şekil 2.3  “Lumiére kardeşler ve sinematografi”     

Kaynak: (http://ozer-rayman.blogspot.com/2009/06sinemann-onculeri-thomas-alva.html) 

                              

 

Şekil 2.4 “Lumiére kardeşler ve sinematografi” 

Kaynak: (http://ozer-rayman.blogspot.com/2009/06sinemann-onculeri-thomas-alva.html) 

 



8 
 

 

Şekil 2.5 “Lumiére kardeşler ve sinematografi” 

Kaynak: (http://ozer-rayman.blogspot.com/2009/06sinemann-onculeri-thomas-alva.html) 

 

2.1.2. Sinema filminin teknik tanımı ve özellikleri:  

Sinema sanatı teknik beceri gerektiren karmaşık bir sanattır. Teknik olarak, ışığın 

yardımıyla saydam bir film şeridi üzerindeki görüntüler bir perdenin üzerine art arda 

düşürüldüğünde, hareket ediyormuş gibi algılanır. Bunun nedeni beynin, gözün 

ağtabakası üzerine düşen görüntüyü, görüntü yok olduktan sonra kısa bir süre daha 

saklamasıdır. Ağtabakadaki yansıma gerçekten göründüğü süreden daha uzun bir 

süre algılandığından, bir cismin görüntüsü kaybolmadan öbür cismin görüntüsü 

ağtabakaya düşerse, film karakterlerinden göze yansıyan her görüntü birbirinin 

devamı olarak algılanır. Bu beynin yarattığı görsel bir hareket yanılsamasıdır. 

Sinema, bir olayı ya da öyküyü bu yöntemle anlatmaya dayanan görsel bir sanat dalı 

olarak tanımlanabilir. Görüntülerin kaydedildiği film şeridi saydam bir madde olan 

selüloitten1 yapılmıştır. Görüntüler filmin üzerine sinema kamerasıyla kaydedilir. 

Gösterim sırasında bunlar projeksiyon makinesiyle hareketli görüntüler biçiminde 

perdenin üzerine yansıtılır. Hazırlanan film laboratuarlarda çeşitli işlemlerden 

geçirildikten sonra gösterime hazır duruma gelir. Bir film makarasına sarılarak 

                                                
1 Nitroselüloz ile kâfurdan oluşan, fotoğraf kâğıdı, sinema filmi, bilardo yuvarlağı, tarak gibi şeylerin yapımında kullanılan 
plastik madde. 



9 
 

projeksiyon makinesine takılır. Makara belirli bir hızla dönerken, projeksiyon 

makinesinden çıkan ışık filmi aydınlatarak, hareketli görüntüler biçiminde perdenin 

üzerine selüloit sağlam ve esnek bir madde olduğu için makaralara ve makinelere 

kolaylıkla sarılıp takılabilir. Đstenmeyen bazı bölümler kesip çıkarılarak saydam bir 

bantla ya da tutkalla birleştirilebilir. Işığa duyarlı olduğundan dolayı üzerindeki 

görüntüler istendiği kadar büyültülebilir.  Sinemada, 7,5 – 300 metre uzunluğunda, 

70,35,16 ve 8 mm eninde film şeritleri kullanılır. Film şeridinin kenarlarında düzgün 

aralıklarla sıralanmış delikler vardır. Bu delikler film şeridinin kamera makarasına 

yada projeksiyon makinesinin dişlilerine sağlam bir biçimde sarılmasını, kaymadan 

dönmesini ve görüntülerin eşit aralıklarla yansımasını sağlar. Hareketli görüntüler 

elde etmek için gösterim sırasında filmin belirli ve değişmez bir hızla ilerlemesi 

gerekir. 35 milimetrelik profesyonel filmler her görüntü karesi için dört delik, 16 

milimetrelik ve amatör filmler bir delik ilerler.  Sesli filmlerde ekrandan saniyede 24, 

sessiz filmlerde 16 görüntü karesi geçer. Sessiz filmler bugünkü gelişmiş aygıtlarla 

gösterildiğinde figürlerin çok hızlı hareket etmeleri bu yüzdendir. Film çekme aygıtı 

olan kamera, fotoğraf makinesi ile aynı ilkelere dayanarak çalışır. Ama fotoğraf 

makinesinden en önemli farkı görüntüleri belli zaman aralıklarıyla ve son derece 

hızlı bir biçimde film şeridinin üzerine kaydetmesidir. Kullanılan film şeridine göre 

sinema kameralarının başlıca 70 milimetrelik, 35 milimetrelik, 16 milimetrelik hafif 

kameralar bazı özel çekimlerde ve belgesel filmlerde, 8 milimetrelik kameralar 

amatörlerce kullanılır. Sinema filmleri genellikle 35 milimetrelik kameralarla çekilir. 

Lumiére kardeşlerin hem alıcı, hem de gösterici olan sinematograf’ından bu yana 

kameralar önemli değişiklikler geçirmiştir. Süreç içerisinde gösterici ve alıcı 

birbirinden ayrılmış, boyutları küçülmüş ve daha kullanışlı duruma gelmiştir. Elle 

çalışan kameraların yerini motorla çalışan kameralar almıştır. Motor gürültüsünü 
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önleyen bir sistem eklenerek görüntüyle birlikte sesi de kaydeden sesli kameralar 

geliştirilmiştir. Bugün kullanılan 35 milimetrelik kamera hareketli görüntüler için 

saniyede 24 kare çeker. Bu hız artırılarak ya da azaltılarak hareketin hızlı ya da yavaş 

olması sağlanır. Gösterim sırasında projeksiyon makinesinin obtüratörü2 film 

karelerinin arasında kapanır ve ışığı keser. Ama bu o kadar hızlı bir biçimde olur ki, 

gözümüz hareketlerin aslında kesintili olduğunu ayırt edemez.  

2.1.3. Film makinesinin icadı:  

Beynin yarattığı görsel hareket yanılsaması fotoğrafın bulunmasından daha önce de 

bilinmekteydi. 1824’te Đngiliz fizikçi Peter Mark Roget’ın yayımladığı “The 

Persistance of Vision With Regard To Moving Objects” (Hareketli Cisimlere Đlişkin 

Olarak Görüntünün Sürekliliği) adlı kurumsal çalışma, birçok mucidin ilgisini çekti. 

Her sayfasına resim çizilmiş bir kitabın sayfaları hızla çevrildiğinde görüntülerin 

kesintisiz bir biçimde hareket ediyormuş gibi görünmesi ve buna benzer birçok basit 

deney Roget’ın kuramını desteklemiştir. Çeşitli ülkelerden birçok mucit bu birbirine 

yakın zamanlarda benzer aygıtlar geliştirdi. Bu bakımdan sinema kamerası ve 

projeksiyon makinesi gibi aygıtların ilk önce nerede ve nasıl ortaya çıktığını kesin 

olarak söylemek güçtür. 1830’lardan başlayarak Zootrop3, taumatrop4, fasmatrop, 

fenakistiskop5 ve praksinoskop6 adlarıyla bilinen çeşitli aygıtlar geliştirildi.  

                                                
 
 
3 Bir fotoğraf makinesinde poz verme süresini ayarlayan alettir. 
4 Statik resimlerin hızlı şekilde birbiri ardına yansımasıyla eylem üreten cihazdır. 
5 Viktorya döneminde kullanılan bir oyuncaktır. 
6 Hareket yanılsamasıyla birlikte görüntü sürekliliği elde etmek için icat edilen ilk alettir. 
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Şekil 2.6 “zootrop”  

Kaynak: (http://www.thinesclaude.com/historique-du-cinema.php) 

                                           

 

Şekil 2.7 “zootrop” 

Kaynak: (http://www.thinesclaude.com/historique-du-cinema.php) 
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Şekil 2.8 “Taumotrop” 

 Kaynak: (http://www.terra.es/personal2/tranes/fonamentsAV/percepcion.htm) 

 

Şekil 2.9 “Taumotrop” 

Kaynak: (http://www.terra.es/personal2/tranes/fonamentsAV/percepcion.htm) 
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Şekil 2.10 “Fenakistiskop”                                          

 Kaynak: ( http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eadweard_Muybridge%27s_phenakistoscope,_1893.jpg)           

 

Şekil 2.11 “Praksinoskop” 

Kaynak: (http://en.wikipedia.org/wiki/Praxinoscope) 

 

1888’de Thomas Alva Edison üzerine ses kaydedilen mum silindirli fonograf’ı daha 

sonra da ses ve görüntüyü birleştirmek amacıyla, yardımcısı William Dickson’la 

birlikte kameranın ilk biçimi sayılan kinetoskop adını verdiği bir gösterim aygıtı 

geliştirdi. Kinetoskop7 ile metrelik bir film şeridinin üzerindeki görüntüleri kesintisiz 

olarak art arda yansıtmayı başardı.  

 

                                                
7 Đnsanların ve cisimlerin hareket ediyormuş gibi göründükleri, sinemada film makinesinin temelini oluşturan ilk aygıttır. 



14 
 

                

           

Şekil 2.12 “Kinetoskop”  

Kaynak: (http://en.wikipedia.org/wiki/Kinetoscope) 

 

Şekil 2.13 “Kinetoskop” 

Kaynak: (http://en.wikipedia.org/wiki/Kinetoscope) 

 

Ne var ki, bu aygıt gözlerini iki deliğe dayayan tek bir izleyici tarafından 

kullanılabiliyordu. Kinetoskopla filmin üzerindeki görüntüler art arda izlenebilmekle 

birlikte, hareketler kesintiliydi. Bunun nedeni her görüntü karesinin yeterince uzun 

bir süre ışıklandırılamamasıydı. Paris’te kinetoskopu gören Fransız Lovis (1862 – 

1948) ve Auguste ( 1862 – 1954) Lumiére Kardeşler geliştirdikleri sinematograf adlı 

aygıtla ilk kez hareketli görüntü elde ettiler. Bu olay sinemanın doğuşunu 
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müjdeleyen en önemli gelişme olarak kabul edilir. Sinematograf elle çalıştırılan ve 

yaklaşık 10 kilogramlık ağırlığı sayesinde istenen yere taşınabilen bir aygıttı. Filmin 

düzenli ve kesikli ilerleyişini sağlayan ve bugün de hala kullanılmakta olan tırnaklı 

bir düzeneği vardır. Lumiére kardeşler halka açık ilk film gösterimlerini 1895’te 

Paris’te Capucines Bulvarı’ndaki Grand Cafe’de gerçekleştirdiler. Sinematograf hem 

film çeken, hem de gösteren bir aygıt olduğu için ancak 15 metrelik film şeridi 

alabiliyordu. Bu yüzden ilk filmleri oldukça kısaydı. Filmler iskambil oynayanlar, bir 

demircinin çalışması, askerlerin yürüyüşü ya da bir bebeğin beslenmesi gibi günlük 

yaşamdan alınmış görüntülerden oluşuyordu. Lumiére kardeşler Lumiére 

Fabrikası’ndan Çıkan Đşçiler adlı filmlerini Lyon’daki fabrikalarında, bir öğle tatili 

sırasında çekmişlerdi.  

Bir söylentiye göre Ciotat Garı’na Bir Trenin Gidişi adlı filmin gösterimi sırasında, 

kameraya doğru hızla yaklaşan tren görüntüsü izleyicileri dehşete düşürmüştü. 

Sonraları kısa komediler, haber filmleri ve belgesellerde çektiler. Sinema yoluyla 

belirli bir öykü anlatma dönemi ise Fransız yönetmen Georges Melies ile başladığı 

kabul edilir. Bilimkurgu sinemasının da öncüsü sayılan Melies, aynı zamanda “ film 

hileleri ” kullanan ilk sinemacıdır. Melies’nin filmlerinde kamera aynı noktada durur 

ve öyküyü tiyatro sahnesindeymiş gibi görüntüler. Melies 1900’lerin başlarında 

aralarında Ay’a Seyahat,  Uzay Yolculuk gibi kısa film çekmiştir.  
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Şekil 2.14 “Ciotat Garı’na Bir Trenin Gidişi” 

Kaynak: (http://www.broadcasterinfo.net/81/sinema.html) 

 

 

Şekil 2.15 “Ay a Seyahat” 

Kaynak: ( http://sinema-arti-sinema.blogcu.com/etiket/SEYAHAT) 
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2.1.4. Đlk Sinema Gösterimleri: 

Sinema başlangıçta ilginç bir deney ya da basit bir eğlence türü olarak görülür. Đlk 

film gösterimleri genellikle laboratuarlarda ya da evlerde, birkaç kişilik toplantılarda 

yapılır. Hızla artan ilgi karşısında daha geniş salonlarda halka açık paralı gösteriler 

düzenlenmeye başlanmıştır. Kısa zamanda yaygın bir eğlence aracına dönüşen 

sinema, 20. Yüzyılın başlarında önemli bir ticaret ve sanayi dalı durumuna gelmiştir. 

Sonraki yıllarda özellikle ABD’de 5 sent gibi çok küçük bir parayla girilen ve 

yalnızca film gösterilerinin yapıldığı, nickelodeon adı verilen sinema salonları hızla 

yaygınlaşmıştır. O dönemde, teknik aksaklıklar yüzünden filmler sık sık kesintiye 

uğradığından izleyicileri oyalamak ve salonda tutmak için büyük çaba harcamıştır.  

 

 

Şekil 2.16  “Nickelodeon” – 1906 

Kaynak: (http://www.broadcasterinfo.net/82/sinema.html) 
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Şekil 2.17 “Nickelodeon” 

Kaynak: (http://www.broadcasterinfo.net/82/sinema.html) 

 

2.1.5. Sinema Sanayinin Gelişimi: 

Sinemanın ilk yıllarında sesi ve görüntüyü birlikte kaydeden bir aygıt henüz 

olmadığından filmler sessizdir. 1912’de Fransa’da film gösterileri, pikap ve 

yükselteç kullanılarak müzik eşliğinde yapılmaya başlanır. Bu yenilikler izleyicilerin 

sesli görüntüye daha çok ilgi duyduğunu ortaya koyar. Aynı dönemde ABD’li 

sinemacı Edwin S. Porter bu filminde çeşitli çekim teknikleri kullanır. Bazen 

kamerayı hareket ettirerek bazen de uzak ve uzun ya da yakın ve kısa çekimlerle 

gerçek bir canlılık ve hareketlilik sağlamayı başarır. Bu izleyici üzerinde korku, 

heyecan gibi istenilen etkileri oluşturur. Diyalog içeren filmlerde ses, görüntüyle 

eşlenen bir plağın üzerine kaydedilmekteydi. Her ülke için başka dilde yeni bir plak 

yapmak ve sesi görüntüye yeniden eşlemek gereklidir ve bu filmlerin maliyetini 

oldukça yükseltir. Bununla birlikte izleyicinin diyalog içeren filmlere gösterdiği 

olağanüstü ilgi, yapımcıları bu alana çekmeye yetmiştir. Yaklaşık 1912’ye kadar 6-

10 dakika süren, tek makaralık kısa filmler çekilir, izleyici komedi türündeki bu 
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filmlerden 6-7 tanesini peş peşe izler. Sonraki yıllarda birkaç makaralık uzun filmler 

yapılmaya başlamıştı. Đtalyan yönetmen Luigi Maggi, Pompei’nin Son Günleri aslı 

filmiyle Eski Roma’nın görkemli görüntüsünü ekrana getirmiştir. Bir başka Đtalyan 

yönetmenin Enrico Guazzoni’nin çektiği Quo Vadisi adlı konulu, uzun filmi dünyada 

büyük bir hayranlık yaratmıştır. Bu filmin hemen ardından ABD’li yapımcılar 

sinema izleyicisinin seveceği türden roman ve öyküleri art arda filme çekmeye, 

filmlerini daha yüksek fiyatlarla göstermeye başladılar. Bu filmler yaklaşık 90 dakika 

sürüyordu. Sinemadaki bu hızlı gelişme daha büyük ve daha rahat gösteri salonları 

gerektirdi. Avrupa’da ve ABD’de halk arasında “düş sarayları” adı verilen lüks ve 

gösterişli sinema salonları yapıldı. I.Dünya Savaşı’ndan önceki dönemde Fransa ve 

Đtalya olmak üzere Avrupa ülkeleri sinema alanında oldukça ileri düzeydi. Korku, 

cinayet ve komedi filmleri ilk bu ülkelerde çekilmiştir. Oyuncularda fiziksel 

özelliklerin yanı sıra oyunculuk gücüde aranmaya başlanmıştır. Aynı yıllarda 

efsanevi kişilikleriyle milyonlarca insanın hayranlığını kazanan sinema yıldızları 

doğmuştur. Ne var ki, I.Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Avrupa sineması 

neredeyse çöküntüye uğrar. Çünkü filmin ana maddesi olan selüloit barut yapımında 

kullanılmaktadır. Bu gelişmelerle ABD sineması yükselmeye başlamıştır. Bir 

Milletin Doğuşu ve Hoşgörüsüzlük gibi filmlerle adını duyuran ABD’li yönetmen 

David Griffith sinemada klasik anlatım üslubunun öncüsü sayılır. Yeni film 

tekniklerini kullanan Griffith, sinemayı salt bir eğlence aracı olmaktan çıkarıp 

izleyiciyi düşünmeye de yönelten, çok yönlü bir anlatım aracına dönüştürür. ABD’de 

sinema alanında uzun ve yüksek maliyetli filmler art arda çekilmeye başlar. Yalın ve 

doğal oyunculuğuyla uluslar arası ün kazanan Mary Pickford ve “star” tipinin 

yaratıcısı Charlie Chaplin gibi unutulmaz sinema sanatçıları doğmuştur. I.Dünya 

savaşı sonrasında sinemada en önemli gelişme Almanya’da gerçekleşmiştir. 1919-33 
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arasında Alman sineması altın çağını yaşar. Zengin dekorlu ve kostümlü tarihsel 

filmlerin yanı sıra Ernst Lubitsch (1892-1947), Robert Wiene (1881-1938), Fritz 

Lang (1890-1976) ve Friedrich W.Murnau’nun (1889-1931) öncülüğünde “Alman 

Dışavurumculuğu” olarak bilinen bir akım başlamıştır. Bu yöntemler karakter 

oyuncusu yaratmayı başarmanın yanında ışık ve dekor kullanımındaki ustalıklarıyla 

da, dünya sinemasını önemli ölçüde etkiler. Robert Wiene’nin yönetmiş olduğu 

Doktor Caligar’nin Odası ve Fritz Lang’ın bilimkurgunun öncüsü Metropolis’i 

yapıldıkları tarihten bu yana sinema sanatını etkilemiş yapıtlardır. Aynı dönemde bir 

başka önemli gelişme de Rusya’da dünyanın ilk sinema okulu olan Devlet Sinema 

Enstitüsü’nün 1919’da kurulmasıdır. 1917 Ekim Devrimi’nden önce Rusya’da film 

sanayisi yoktur. O yıllarda, 100’den fazla dilin konuşulduğu ve halkın büyük 

çoğunluğunun okuryazar olmadığı Rusya’da 1920’lerde 160 milyon insan 

yaşamaktadır. Ülkenin yeni yöneticileri, sinemayı bu büyük ülkede insanları ortak bir 

amaç doğrultusunda bir araya getirecek bir araç olarak görürler. Bu nedenle 

sinemaya büyük bir öncülük tanırlar. Teknik araçların yetersizliğine karşın çok 

sayıda nitelikli film yapılır. Griffith’le birlikte çağdaş sinemanın öncüsü sayılan 

Sergei Einstein ‘ın Potemkin Zırhlısı (1925) bunların en önemli örneklerinden biridir. 

Bir Yunan trajedisi gibi gelişen bu film etkileyici çekimleri ve kurgusuyla izleyiciyi 

etkilemeyi başarır. Dönemin önde gelen yönetmenlerinden Vsevolod Đ.Pudovkin’in 

bir Maksim Gorki uyarlaması olan Ana (1926) filmi sessiz sinemanın 

başyapıtlarındandır. I. Dünya Savaşı’ndan sonra 1920-27 arası Fransa’da da ilgi 

çekici filmler yapılır. Dönemin önde gelen yönetmenlerinden Rene Clair Đtalyan 

Hasır Şapka adlı komedi filmiyle adını duyurur. 1920’lerde sinema ABD’nin en 

büyük sanayi sallarından biri durumuna gelir. Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount, 

United Artists gibi dev film şirketleri o dönemde kurulmuştur. Yumuşak iklimiyle 
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açık hava çekimlerine uygun olan Los Angeles kentinde Hollywood, ABD sinema 

sanayisinin merkezi durumuna gelir. Her çeşit filmin yapıldığı bu dönemde gag 

türünde kavgalı dövüşlü komediler başı çekmektedir. Bu yıllarda, yarısı 20 yaşın 

altında olan 40 milyon civarında ABD’linin düzenli olarak her hafta sinemaya gittiği 

bilinmektedir. Sinema tarihine adı geçen filmlerden Cecil B. De Mille’in yönettiği 

On Emir, Douglas Fairbanks’in her ikisinde de başrolü oynadığı Robin Hood (1922) 

ve Bağdat Hırsızı bu dönemde yapılmıştır. 

2.1.6. Sesli Sinemanın Doğuşu: 

1927’ye kadar filmler bütünüyle sessizdir. Konuşmalar filmin akışı esnasında kısa 

aralıklarla kesintiye uğratan yazılar aracılığıyla aktarılmıştır ve filmler, piyano, keman 

ya da bir pikaptan çalınan müzik eşliğinde gösterilmiştir. Yaklaşık 6.000 kişi alan bazı 

büyük sinema salonlarında belli bir film için özel olarak bestelenmiş müzik parçasını 

çalan 40 kişilik büyük orkestralar bulunuyordu. Film seslendirme çalışmaları 1906’da 

başlamıştır. Đlk sesli film 1927’de çekilen, şarkıcı Al Jolson’un oynadığı Caz 

şarkıcısıdır. Sesli sinemanın ortaya çıkışıyla birlikte izleyici sayısında büyük bir artış 

olmuştur. ABD’de sinema sanayisi kısa sürede sesli sinema teknolojisine geçmiştir. 

Yapımcılar stüdyolarını elektronik ses kayıt aygıtlarıyla donatmışlar ve sinema 

salonlarına büyük hoparlörler yerleştirilmiştir. 1930’lardan başlayarak tüm filmler 

sesli olarak çekilmeye başlanır. Oyuncuların kendi sesini kullanması teknik zorluklar 

içerir. Örneğin, kimi oyuncular ezberlemekte güçlük çekiyor, ABD’li olmayan 

oyuncular Đngilizceyi aksanla konuşuyor ya da sesle görüntü arasında uyum 

sağlamadığı oluyordu. Bu nedenle bu dönem de sinemada ağırlık olarak tiyatro 

oyuncuları yer almıştır. Japonya’da ise filmlerdeki konuşmalar benşi adı verilen 

anlatıcılarla iletilirdi. Bazı anlatıcılar öylesine başarılıydı ki, adları oyuncularla birlikte 
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yazılırdı. 1940’lara kadar sürdürülen anlatıcı geleneği Japonya’da sesli sinemaya 

geçişi geciktiren başlıca nedenlerden biri olmuştur. 

 Sesli sinemanın ilk yıllarında yönetmenlerin çoğu konuşmalara gereğinden çok ağırlık 

vererek, görüntüyü ikinci plana atmışlardır. Oysa ses ve konuşmaların asıl işlevi görsel 

anlatımın etkisini artırmaktır. Ses öğesini görsel anlatımın tamamlayıcı ve güçlendirici 

bir parçası olarak kullanmayı başaran ilk yönetmen Fransız Rene Clair olur. Clair’in 

Milyon adlı filmi bu uygulamanın en yetkin örneklerinden biridir. Sesli sinema 

oyunculuk alanında önemli değişikliklere yol açmıştır. Sessiz sinemanın abartılı el kol 

hareketlerine dayanan üslubu tümüyle anlamını yitirir. Sesin görüntüye uyguluğu, 

oyunculukta doğallık ve yalınlık önem kazanır. Bunun sonucu olarak da sesli sinema 

kendi yıldızlarını yaratmıştır. Hollywood filmlerinde rol alan Clark Gable, James 

Cagney daha önce Alman sinemasında adını duyuran Marlene Dietrich, çocuk oyuncu 

Shirley Temple ve sinema tarihinin efsane kadını Đsveçli Greta Garba gibi yıldızlar ün 

kazanmıştır. Dönemin önde gelen yönetmenleri John Ford, Howard Hawks, Frank 

Capra, George Cukar ve Orson Welles özgün üsluplarıyla sinema sanatına önemli 

katkılarda bulunmuşlardır. 1930’larda Đngiltere’nin yetiştirdiği Anthony  Asguith ve 

gerilim filmlerinin babası sayılan Alfred Hitchcook önemli yönetmenler arasında yer 

alırlar. 1933’te Alexander Karda ünlü aktör Charles Laughton’un oynadığı Kadınlar 

Cellâdı filmiyle tarihsel konulu film geleneğini başlatır. Fransa’da sesli sinema Rene 

Clair, Jean Vigo ve Jean Renoir’ın filmleriyle doruğa ulaşır. Vigo, Hal ve Gidiş Sıfır 

ve I’Atalante gibi şiirsel üslubu ağır basan filmler yapmıştır. Gerçekçiliği ve güçlü 

anlatımıyla dikkati çeken Jean Renoir’ın 1937’de tamamladığı Büyük Aldanış savaş 

karşıtı bir film olarak önem kazanır. Bundan başka Hayvanlaşan Đnsan ve Oyunun 

Kuralı gibi önemli yapıtları vardır. Almanya’da sinemacılar 1930’ların başlarında bazı 

önemli filmler çekmişlerdir. 1930’lar renkli sinemaya geçiş dönemi olmuştur.  
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Üç temel renk kullanımına dayanan ve technicalar adıyla bilinen renklendirme 

yöntemi ilk kez Walt Disney’in Üç Küçük Domuz adlı çizgi filminde kullanılmıştır. 

Disney’in ilk uzun metrajlı renkli filmi 1937’de tamamladığı Pamuk Prenses ve Yedi 

Cücelerdir. Aynı yıllarda Walt Disney’de ilk sesli çizgi filmini gerçekleştirmiştir. II. 

Dünya Savaşı Yıllarında sinema dünyası büyük bir durgunluk yaşar. Genellikle savaşı 

değişik yönleriyle tanıtmayı ve cephedeki ordulara moral vermeyi amaçlayan filmler 

çekilmiştir. Dönemin başlıca önemli filmleri ABD’de Frank Capra’nın Neden 

Savaşıyoruz adlı belgesel propaganda dizisi, Orson Welles’in bir basın kralının yaşamı 

üzerine kurulu başyapıtı Yurttaş Kane ve John Ford’un Gazap Üzümleri ile Tay 

Garnett’in Postacı Kapıyı Đki Defa Çalar adlı yapıtlarıdır. Ancak Nazilerin yönetime 

gelmesi birçok sinemacının çalışma olanağını yok etmiştir.  

(http://www.dizifilm.com/forum/showthread.php?t=27284, 01.07.2007) 

“ Tarihsel süreçte sinema sanatının biçimlenişi yedi ayrı dönemde değerlendirilir: 

• 1896-1912: Sinemanın ekonomik bir sanat olma yönünde evrim geçirdiği bu 

dönemin sonunda uzun metrajlı film ortaya çıkmıştır. 

• 1913-1927: Sessiz sinema dönemini içerir. 

• 1928-1932: Özellikle ekonomik ve teknolojik açıdan önem taşıyan dünya 

sinemasının geçiş dönemidir. 

• 1932-1946: Çok büyük ekonomik başarılar elde eden filmlerin çekildiği 

dönem Hollywood’un “Altın Çağ”ı olarak bilinir. 

• 1947-1959: Hollywood’un estetik hâkimiyetinin giderek düştüğü bu dönemde 

televizyonun meydan okumasıyla karşı karşıya kalmıştır. 

• 1960-1980: Teknolojik yenilikler, yeni ekonomik ve politik yaklaşımlar 

sonucu Fransa’da ortaya çıkan “Yeni Dalga” akımının damgasını vurduğu 

dönemdir. 
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• 1980 Sonrası: Hala içinde bulunulan dönem, dünya sinema tarihinde “Yeni 

Dalga” döneminin sonu ve postmodern sinema döneminin başlangıcı olarak 

görülür.”  

Sinema tarihinin, farklı sinemasal üslupların hâkim olduğu yukarıda görülen döneme 

ayrılmasında toplumsal, politik, ekonomik, kültürel, psikolojik ve estetik faktörlerin 

birbirleriyle olan ilişkilerindeki hareketliliğin payı büyüktür. Popüler doğası 

nedeniyle sinema, toplumsal yapıdaki değişimleri diğer sanatlardan daha fazla 

yansıtır. Sinemanın duyulabilen, görüntülenebilen, kayıt edilebilen bir sanat biçimi 

oluşu kendisinden daha eski sanatlar arasında köprü kurmasına olanak vermiştir. 

James Monaco bu durumu şöyle tanımlar: “Kayıt sanatları öncellerinden özgürce 

yararlandığı için resim, müzik, roman, sahne draması ve hatta mimari yeni sanatsal 

dile dayanarak kendilerini yeniden tanımlamak zorunda kalmıştır.” Diğer sanat 

dallarına ait öğelerin filmsel durum içinde işlenebilmeleri, sinemanın bu sanatların 

belirli öğeleri hakkında yeni doğruları açıklığa kavuşturmak için kullanılabilmesine 

olanak vermiştir. (Ergin, S.,2007, s: 11). 

2.2. Sinemada Tasarım Kavramı 

“Tasarım” sözcüğünün, ünlü Đtalyan sanat tarihçisi Giorgio VASARĐ’nin (1511 – 

1574) “Disegno”  sözcüğünü ilk kez kullanmasıyla ortaya çıktığı kabul edilir. 

Designo – design sözcüğü Türkçede “tasarım” sözcüğüne karşılık gelmektedir. 

Plastik sanatlarda, mimarlıkta tasarım, sanatçının/tasarımcının zihinsel çabasının ve 

yorumlayışının ürünüdür.  

Sinemada “Tasarım” söz konusu olduğunda, görüntülerin olduğu gibi aktarılmasının 

ötesinde bir çabanın varlığı anlaşılmalıdır. Đlk sinema gösterimlerinde (Notre – Dame 

kilisesi, Bebeğin Beslenmesi, Trenin Lyon Garına Girişi vb.) filmler, güncel yaşamın 

kesitlerini olduğu gibi görüntülemekteydi. Uzun yıllar filmler, ilk gösterimde sunulan 
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filmlerin benzeri olarak çekildiler. Bu filmlerde bir tasarım kaygısı yoktu. Tasarım 

kaygısı, “olanı olduğu gibi aktarmakla yetinmemek gereği” hissedildiğinde ortaya 

çıkmıştır. Sinemanın doğası gereği de görsel tasarım önem kazanmıştır. Görsel 

tasarıma önem verilmesiyle birlikte, sinema görsel sanat dalları arasına katılmıştır. 

Geçmişte siyah – beyaz oluşturulan görüntüler, 1930’lu yılların sonlarından bu yana 

renkli görüntüyle devam etmektedir. Görsel bir sanat olan sinemada, ses 

kullanımının tarihi de 75 yıldır. Sesli sinema tanımında kastedilen yalnızca 

diyaloglar değildir. Sesli sinema denilince akla ses efektleri ve müzik de gelmelidir.  

Sinemada tasarım artık yalnızca görüntü ile ilgili değil, görüntüye destek olan ses, 

müzik ve başka öğelerin de kapsandığı bir genel süreci tanımlar. Son yıllarda 

sinemanın gerçek dünyanın dışına çıktığı ve düşsel dünyayı görüntüleme çabasına 

giriştiği bilinmektedir. Sinema sanayisi için “Düş Sanayi” yakıştırması yapılmıştır. 

Çünkü sinema, bir anlamda, düşler üretmekte ve bu düşleri herkes için görünür 

kılmaktadır. (Şenyapılı,Ö., 2002,  Sinema ve Tasarım s:50). 

 

Siyah beyaz film görselleri: 

 

   

Şekil 2.18 “King Kong” 

Kaynak: ( http://manhattaninfidel.com/__oneclick_uploads/2012/01/king-kong-on-empire-state-400x300.jpg ) 

     



26 
 

 

Şekil 2.19 “Citizen Kane” 

Kaynak: (http://www.sanatlog.com/wp-content/uploads/2012/01/sinema-klasikleri.jpg)              

                                                      

Şekil 2.20 “Citizen Kane” 

Kaynak: (http://www.sanatlog.com/wp-content/uploads/2012/01/klasik-filmler.jpg) 

 

Şekil 2.21 “Citizen Kane” 

Kaynak: (http://www.sanatlog.com/wp-content/uploads/2012/01/citizen-kane-orson-welles.jpg) 

            

Şekil 2.22 “Das Weisse Band”                                                                             

Kaynak: (http://eksisinema.com/wp-content/uploads/2011/03/das-weisse-band1.jpg) 
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Renkli film görselleri: 

 

                

Şekil 2.23 “The Wizard Of Oz” 

Kaynak: ( http://www.imdb.com/media/rm3353386496/tt0032138) 

     

Şekil 2.24 “The Wizard Of Oz” 

Kaynak: (http://www.imdb.com/media/rm3353386496/tt0032138) 

                                     

    

Şekil 2.25 “The Wizard Of Oz” 

Kaynak: (http://www.imdb.com/media/rm3353386496/tt0032138) 
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Günümüzde ulaşılan teknoloji bu sanayinin sınırlarını olabildiğince genişletmiştir. 

Gerçekte var olmayan varlıkların ve mekânların görüntüleriyle, gerçek varlıklarla ve 

mekânlarla görüntülerini bir araya getirebilmekte ve uyumlu bir bütün 

sergilemelerini sağlamak olanaklıdır. Bunu oluşturmak zorlu bir tasarım çabası 

gerektirmektedir.  

Bir görsel – işitsel kitle iletişim aracı olan ve aynı zamanda “7. sanat” olarak 

nitelendirilen sinemanın, öteki görsel sanat dallarına göre çok daha geniş kitlelerle 

ilişki kurabilmesinin çok çeşitli nedenleri vardır. Bir film yapımında tasarımın 

birincil ağırlıkta olduğu gözden kaçmamalıdır. Çünkü birçok verinin bir araya 

getirilerek oluşturulduğu bir tasarım ürünüdür. Đyi tasarlanmamış film kareleri 

izleyeni etkilemez. Bu yapılandırmalarda birçok şeyi bir araya getirmek yeterli 

değildir; bunların bir bütünü oluşturması önemlidir. Sanat yapıtında bütünsellik, 

yalnızca sinemada değil, bütün sanat eserlerinde gerekli olan bir niteliktir. 

Bütünselliği şöyle tanımlamak mümkündür: “bir takım parçaların kendi aralarında 

belli bir anlam içererek ve işlevsellik bir amaca yönelik olarak birleşmeleri ya da 

birleştirilmeleridir”.  

Sonuç olarak, bütünü yapan parçaların gelişigüzel bir toplam olmaması 

gerekmektedir. Bu bağlamda, bir sinema filminin birçok şeyin bir araya 

getirilmesiyle oluşturulduğu gerçeği göz önünde tutulursa, tasarım ve sinema 

ilişkisinin ne kadar iç içe olduğu ortaya çıkar. (Şenyapılı, Ö., 2002, Sinema ve 

Tasarım, s:50). 

Tasarım kavramının ne olduğu üzerinde anlaşmaya varabilirse, iletişim içinde 

bulunduğumuz nesnelerin hangilerinin “tasarım” içeriği taşıdığı ve hangilerinin bu 

içeriğin dışında kalıp, bilimsellik çerçevesi teknolojik buluşlar içinde algılanması 

gerektiğinde fikir birliğine varılabilir.  
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Devrim’e göre tasarım kavramını öncelikle ikiye ayırarak ele alınabilir. Bu 

gruplaştırma, tasarım kavramının temel niteliklerinden de ilk üçünü ortaya çıkarır. 

Birincisi: tasarım, en mükemmel örnekleri ile doğa tarafından gerçekleştirildiğinden 

benzersiz olmak özellikleri ile tasarımın ne olduğu sorusu, doğanın tasarımlarında en 

doğru cevabını bulur. 

Đkincisi: varoluşundan sonsuza kadar insanoğlunun yapacak olduğu gibi, tasarım 

taklit edilmek, kendisinden esinlenilmek ve benzerleri ile iletişim içinde olmak 

zorunluluğu içindedir. Doğayı taklit edenlerin, hiçbir zaman doğanın yaratıcı gücüne 

erişemeyecekleri gerçeği ile yüzleşmek, yükümlülükleri vardır. Doğa tasarımlarının 

üçüncü özelliği, hoşgörü kabul etmez bir katılık taşımasıdır. Đnsanda doğada olduğu 

gibi ölümsüz tasarımlara ulaşmayı hedefler. Görsel olarak algıladığımız doğa 

tasarımları, algılayan beyinde iki farklı izlenim yaratır.  

Birincisi: biçimleri ile büyüleyici güzellikte olan gözde soyut algılar uyandıran 

tasarım eserleridir.  

Đkincisi: Biçimlerinin yarattığı hayranlığının ardında; doğanın gücünü ve 

bilimselliğini sözsüz, işaretsiz ve üstelik mütevazı bir şekilde taşıyanlardır. Đnsanoğlu 

doğanın sadece eserlerini değil, yöntemlerini de kopyalar.  

Tasarım kavramı; birbirlerini sıra ile takip eden üç kademeli bir işlemin, “hayal-

projelendirme-üretim” zincirinin, beyindeki algılanma kalıbının ifadesidir. O bir 

pakettir, bir bütündür; herhangi bir aşamasından koparılarak ele alınamaz. Bir 

nesneye uyarlanmadıkça anlam kazanamaz. “Nesneye uyarlanmak” mutlaka bir 

nesne oluşturmak anlamını da getirmez; “somuta geçmek / hayat bulmak”  anlamını 

içerir. Sadece beyinde var olabilen, projelendirilemeyen düşünceler, fikirler de 

“tasarım” değildirler. (Devrim, Ö., 2002). 
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2.3. Sinema ve Mimari Tasarım Etkileşimi 

Mimarlık, kimi zaman heykelle, kimi zaman müzikle, kimi zaman resimle ilişki 

içerisinde olmuştur ve bu ilişkiler üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Sinemanın 

icadı ile mimarlığın ilişki kurduğu yeni bir sanat dalı ortaya çıkmıştır.  

Sinemanın icadından günümüze kadar geçen süre içerisinde mimarlık, sinema ile 

olan ilişkisinde çok yol kat etmiştir. Đpek Türeliye göre de sinema; yeni kent 

mekânının baskın algısını kendi teknikleri ile sinemasal mekân olarak yeniden 

üretmektedir. Sinemanın fotoğraf dışındaki sanatlardan ayrıldığı nokta, artık insan eli 

ile bakış arasına makinenin girmiş olmasıdır. Vertov’un dediği gibi, “kamera bizim 

için görmektedir”. Bu da insanın ölçüsü olduğu mekân ve onun perspektifsel temsili 

anlayışından çok farklıdır. Sinemanın başlangıç dönemine denk düşen, gelişen şehir 

ve modern yaşam tarzında da kentin ve mimarlığın makinelerin ölçeğinde üremekte 

ve üretmekte olduğu görülmekte ve bu iki alanın paralellikleri bu ortak dönem 

içerisinde karşılıklı etkileşimlerle gelişim göstermektedir. (Türeli, Đ.,2001).  

Katherine Shonfield, filmleri görsel, kavramsal ve yöntemsel yönleriyle mimarlık 

alanına, taşıdığını söylediği kitabında bu konuda şöyle demektedir (Shonfield, K., 

2000); “Filmler her gün şehirlerde, binalarda ve odalarda oluşturulmakta ve her gün 

mimarlar ve şehir planlamacılar şehirler, binalar ve odalar hakkında kararlar 

vermektedirler. Ustalıkları aynı konuya adreslenmiştir; ancak farklı dünyalarda 

yasamaktadırlar”. Mimarlık sinema ilişkisi denildiğinde; bu iki sanatı bir araya 

getiren, birbirlerinden etkilenmelerine ve birbirlerini kullanmalarına neden olan 

etkenler akla gelmelidir. Bu birliktelik, hem mimarlık hem de sinemanın kendini 

geliştirmesi adına önemli bir yere sahiptir. Mimarlık ve sinema etkileşimine neden 

olan etmenler belirlenerek hangi yollarla bu etkileşimin gerçekleştiği, mimarlığın bu 

etkileşimden ne şekilde fayda sağladığı ya da sağlaması gerektiği, mimarlık ve 
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sinema arasındaki bağı kuran bu etmenlere mimarlığın nasıl bir bakış açısıyla 

yaklaşması gerektiği üzerinde durulabilir.  

Sinemanın icadıyla başlayan mimarlık sinema ilişkisi, günümüze kadar farklı 

şekillerde gelişerek sıkı bir bağa dönüşmüştür. Đki alan da birbirlerinden etkilenmiş 

ve birbirlerini kullanmışlardır. Bu etkileşim iki yönlü olarak gelişmiştir ve sinemanın 

başlangıcından günümüze kadar farklı şekillerde kendini göstermiştir. Mimarlığın 

yoğun bir biçimde sinema tarafından kullanımı doğal bir sonuç olarak mimarlığın 

bundan farklı boyutlarda geri besleme sağlamasını beraberinde getirmiştir. Bu 

nedenle yapılan her filmin gerek görsel, gerek düşünsel olarak mimarlığa katkı 

sağlayacak bilgiyi içinde barındırdığı söylenebilir.  

Mimarlık sinemaya göre çok uzun bir geçmişe sahiptir. Bu nedenle mimarlığın diğer 

sanatlarla ve bilimlerle kurduğu ilişkilere bakıldığında, sinemayla ilişkisi daha 

başlangıç aşamasındadır denilebilir. Ancak bu kısa sürede sinema, kendine has 

özellikleriyle mimarlıkla arasında sıkı bir bağ kurmuştur. Mimarlık ve sinema 

arasındaki ilişki 1895’te ilk filmin gösterimiyle başlamıştır. Anthony Vidler, tüm 

sanatlar içinde mimarlığın film ile en ayrıcalıklı ve zor ilişkiyi kurduğunu 

söylemiştir. Her filmde mimari vardır. Richard Ingersoll da bu konuda; mimarlığın, 

hemen hemen her filmin gizli öznesi-konusu olduğunu söylemektedir (Dear, M., 

1994). Film, mimarlığın anlatılabileceği en uygun görsel sanat olarak görülmektedir. 

Bu bağlamda mimarlık ile sinema arasındaki ilişkinin bilindik mimarinin bir fon 

olması ya da filmin içeriğine destek olmasından daha karmaşık bir yapıda olduğu 

anlaşılmaktadır. (Agrest, D.I., 1993). 
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Şekil 2.26 “Batman” 

Kaynak:(http://www.finewallpaper.net/movie-hd-wallpapers/batman-3-the-dark-knight-rises) 

 

Şekil 2.27 “Batman” 

Kaynak:(http://www.finewallpaper.net/movie-hd-wallpapers/batman-3-the-dark-knight-rises) 
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Şekil 2.28 “Batman” 

Kaynak:(http://www.finewallpaper.net/movie-hd-wallpapers/batman-3-the-dark-knight-rises) 

 

Tanyeli (2001), mimarlık ve sinema arasındaki ilişkilerin üç güzergâhta biçimlendiği 

vurgulamaktadır. Birinci güzergâh; Batman filmindeki Gotham City’de ya da 

Truman Show filminde görülebilecek sinemanın inşa edilmemiş ve gerçeklik 

düzleminde kullanılmayan bir sanal mimarlık alanı tanımlamasıdır.  

 

Şekil 2.29 “Truman show” 

Kaynak: (http://www.felsefe.net/sinema/3665-truman-show.html) 
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Şekil 2.30 “Truman show” 

Kaynak: (http://www.felsefe.net/sinema/3665-truman-show.html) 

 

 

Şekil 2.31 “Truman show” 

Kaynak: (http://avazavazdergisi.blogspot.com/2011/05/truman-show-artk-top-sizde.html) 

 

Đkinci güzergâh; sinemanın ‘‘gerçek’’ mimari mekânları, kendi sanal evreninde 

yeniden üretmesidir.  
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Şekil 2.32 “Barda” 

Kaynak: (http://www.sinema360.com/film-resimleri/592.html) 

 

Şekil 2.33 “Barda” 

Kaynak: (http://www.hafif.org/yazi/barda-gercek-bir-hikâye) 
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Şekil 2.34 “Barda” 

Kaynak: (http://www.sinema360.com/film-resimleri/592.html) 

 

Şekil 2.35 “Barda” 

Kaynak: (http://www.sinema360.com/film-resimleri/592.html) 

 

Şekil 2.36 “Barda” 

Kaynak: (http://www.sinema360.com/film-resimleri/592.html) 
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Üçüncü güzergâh da; sinemanın, kendi olay kurgusu içinde, bir kişilik olarak mimarı 

ve mimarlık etkinliğini konu almasıdır. Mimar Babam ve Fountainhead filmleri bu 

kategoriye örnek verilebilir.  

 

 

Şekil 2.37 “Fountainhead” 

Kaynak: (http://www.flickr.com/photos/49134742@N00/4097830715/) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Şekil 2.38 “Fountainhead” 

Kaynak: 

(http://www.doctormacro.com/Images/Cooper,%20Gary/Annex/Annex%20%20Cooper,%20Gary%20(Fountainh

ead,%20The)_07.jpg) 
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Şekil 2.39 “My Architect: A Son's Journey” 

Kaynak: (http://www.sinemakulubu.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/Nathaniel-Kahn-and-   Louis-Kahn-

in-My-Architect-A.jpg) 

 

Şekil 2.40 “My Architect: A Son's Journey” 

Kaynak: (http://www.sinemakulubu.com/blog/movie-review/mimar-babam-bir-oglun-yolculugu-my-architect-a-

sons-journey-2003/) 
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Şekil 2.41 “My Architect: A Son's Journey” 

Kaynak: (http://www.jinni.com/movies/my-architect-a-sons-journey/photos/) 

 

Öte yandan, sinemanın gerçek mimari mekânı yeniden üretişi konusunun, 1920’lerde 

Vertov’un ‘‘kamera-göz’’ kavramından beri teknik düzeyde ve aynı yılların 

modernistlerinden bu yana ise halkla ilişkiler bağlamında mimarlık dünyasını meşgul 

ettiğinden bahsedilmektedir. Sinema ve mimarlık arasındaki etkileşime neden olan 

birçok konu başlığı bulunmaktadır. Bu etkileşim tek yönlü olmadığı gibi 

etkilendikleri konu başlıkları da kendi içlerinde birbirlerinden etkilenmekte, bu 

nedenle ayrı başlıklar altında ele alınsalar da birbirleriyle iç içe oldukları ve aslında 

birbirlerinin özelliklerini de içlerinde barındıkları unutulmamalı ve bir bütünün 

parçaları olarak değerlendirilmelidirler. 

 

2.4. Bölüm Değerlendirmesi  

Đkinci bölümde mimarlık ve sinema etkileşimi başlığı altında, öncelikle temel 

kavramlar incelenmiş; sinemanın doğuşu, teknik tanımı ve özellikleri, gelişimi, 

gösterimleri ve sinemada tasarım kavramlarının aşamaları ele alınmıştır. Ayrıca 

mimari tasarım ve sinema etkileşimine değinilmiştir. Tezin ana problematiğini 
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oluşturan sinemasal mekânın tasarlanması,  oluşturulması ve kullanım biçimleri ile 

ilgili bilgi ve incelemeler üçüncü bölümde detaylı olarak ele alınmıştır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3.SĐNEMASAL MEKÂNIN TASARLANMASI 

3.1. Sinemada Mekânın Oluşturulması  

Sinemayı ilgi çekici kılan öğelerin başında olayların geçtiği mekânlar gelir. 

Filmlerde ki karakterler, filmlerin öyküleri unutulsa da mekânlar akılda kalan en 

önemli unsurlardır. Sinema, gerekli mekânları iki yolla oluşturur. 

Bunlardan birincisi var olan gerçek mekânların filmlerde kullanımı, ikincisi ise, 

kurgusal mekânların yaratılması şeklindedir. (Đnce,T., 2007). 

3.1.1. Mevcut Mekânın Kullanımı  

Sinemada mekânların oluşturulmasında ilk akla gelen teknik mevcut mekânların 

kullanımı olmuştur. Bu sebepten dolayı önde gelen yapım şirketleri mümkün 

olduğunca büyük şehirlerde kendilerine yer edinmişlerdir. Filmlerde mekânların 

gerçek hayattan alınmış olması, genellikle filmlerin inandırıcılığını arttırsa da filmin 

sürekliliğinde gözetilmeyen ayrıntılar nedeniyle ters etkilere de neden olmuştur. Film 

yapımında bazı mekânlar, tüm özellikleri korunarak kullanılabilir, bazılarında ise mekân 

tamamen değiştirilerek farklı bir etki için filmin içeriğine uygun olarak düzenlenebilir.  

Günün koşullarına uygun olarak oyuncular,  mekânı bir sahne olarak kullanabilir, 

mekânda var olan gerçek yaşam birebir kayıt da edilebilir. Lumière kardeşlerin ilk 

filmleri bu türe güzel bir örnektir. 

Mevcut mekânların başka bir kullanım tipide; o zamanın tarihi değere sahip olan 

yapılarının dönem koşullarına göre kullanıldığı filmlerde görülmektedir. Günümüz 

koşullarında işlevlerini yitirmiş olan, zamanın şartlarına uygun düzenlenmiş olan 

mekânların kimliklerini yeniden kazanmaları ve amacına uygun kullanımını sağlayan 

film türüdür. Bu tür filmlerde hem sinema yapıların tarihsel kimliklerini filmlerinde 

kullanır, hem de izleyiciler yapıların gerçek yapılış amaçlarını görme fırsatı bulurlar.  
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Filmlerin çoğunda, bugün var olmayan mekânların kullanıldığı görülmektedir. 

Eskiden var olup, günümüze kadar ulaşamayan mekânlar, yeniden kurgulanarak 

bugünkü seyirci kitlesine ulaştırılmaktadır. Bu mekânlar o dönemde kitaplardan ve 

fotoğraflardan görüldüğü şekilde kalmamakta, o dönemde mimarinin ne şekilde 

değerlendirilip nasıl yorumlandığı konusunda bilgi aktarmaktadır. Yeniden var edilen 

bu mekânlar o dönemin müziğiyle, kıyafetiyle, eşyalarıyla o mekânın kullanımı 

hakkında bilgi vermektedir. (Đnce, T.,2007). 

Mevcut mekânların kullanıldığı bazı film örnekleri: 

Playtime:  

Jacques Tati tarafından 1967 yılında çekilen Playtime filmi. Filmde Sosyal hayat için 

gerekli olduğu kabul edilen modern endüstri teknolojisinin günlük yaşam ve insan 

etkileşiminin doğal yapısı için engel teşkil ettiği, modern fütürist bir Paris 

kullanılarak sunulur. 

 

Şekil 3.1 “Play Time” 

Kaynak: (http://www.imdb.com/media/) 
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Şekil 3.2 “Play Time” 

Kaynak: (http://www.imdb.com/media/) 

 

 

Şekil 3.3 “Play Time” 

Kaynak: (http://www.imdb.com/media/) 

 

Signs:  

Shyamalan tarafında 2002 yılında çekilen inanç ve dünya dışı varlıkları konu alan 

işaretler filmi. 
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Şekil 3.4 “Signs” (2002)  

Kaynak: (http://www.imdb.com/media/) 

 

 

Şekil 3.5 “Signs” (2002) 

Kaynak: (http://www.imdb.com/media/) 
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Şekil 3.6 “Signs” (2002) 

Kaynak:  (http://www.imdb.com/media/) 

Field of dreams:  

Phil Aldan tarafından 1989 yılında çekilen fantastik film. 

 

 

Şekil 3.7 “Field of Dreams” (1989) 

Kaynak: (http://www.imdb.com/media/) 
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Şekil 3.8 “Field of Dreams” (1989) 

Kaynak: (http://www.imdb.com/media/) 

 

 

Şekil 3.9 “Field of Dreams” (1989) 

Kaynak: (http://www.imdb.com/media/) 
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3.1.2. Kurgusal Mekânın Yaratılması: 

Bu tür mekân oluşumları, sinemanın başlangıcından beri birçok örnek vermiştir. 

Farklı zamanlarda yapılmış farklı film türlerinde kurgusal mekânlar kullanılmıştır. 

Filmlerde günümüz koşullarının dışına çıkılarak, o zamanın şartlarına, yaşayışlarına 

ve mimari öğelerine uygun mekânlar yaratılmıştır.  

Bu, farklı zamanlarda, farklı kullanıcılarla mimarinin nasıl değişmesi gerektiğini 

göstermektedir. Yapılan filmlerde karşılaşılan yaşam koşullarına hizmet eden 

mimariler, mimarlığın farklı disiplinlere, çevresel etmenlere ve sosyal yapıya olan 

bağını da kanıtlar niteliktedir. (Đnce, T.,2007, s: 48). 

Sinema, mekân düzenlemesi için adeta bir laboratuar niteliğindedir. Yönetmen, belki 

de bir mimardan daha özgürdür. Yarattığı şey tamamen düşsel bir gerçekliktir ve bu 

durumda ona serbestlik kazandırır. Mekânın nasıl kullanıldığı en önemli unsurlardan 

biridir. Çünkü mekân, bazı hallerde hiçbir şey anlatılmadan da seyircinin görsel 

algısına doğrudan hitap eder ve anlatmak istediğini yansıtabilir. Tüm sinema 

türlerinde bir mekân olgusu mevcuttur. Örneğin bilim kurgu filmlerinde kurgulanan 

gelecek tasviridir. Bilim kurgu filmlerinde yönetmen, mekân tasarımlarında geleceğe 

dönük kendi düşlerini uygular. Renkler, binalar daha teknolojik olarak karşımıza 

çıkar. Mimari unsurlar sinemanın vazgeçilmezlerindendir. (Allmer, A.,2010, s: 59-

60). Siber punk ve bilim kurgu sinemasında temaya uygun olarak, yaratılmış 

gerçekte var olmayan ve çoğunlukla fütürist mekanlar da kurgusal mekanlar olarak 

ele alınabilir. “Makine çağı bilim kurgunun doğmasına neden oldu”. Önce 

literatürde, sonra da filmlerde makinenin üstün olduğu bir gelecek yaklaşımı ele 

alındı. Bilgi çağı, siber kurgunun yani bilgisayar kültürünün baskın olduğu sci-finin 

ortaya çıktığına şahit oldu.  
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Endüstrideki gelişmeler ve makine çağı filmlere daha çok beton imajlar, büyük çelik 

strüktürler, hantal robotlar ve cüsseli uzay gemileri şeklinde yansımıştı.” (Kort, 

R.,Archined, Ağustos 2005). 

Bilim kurgunun kentlerle olan ilişkisi ve modern kentlerin gelişimi, mimarları 

ilgilendirecek en önemli unsurlardan biri olarak görülmektedir. 

Siber yaşam tarzının en tanınmış yazarlarından biri olan Bruce Sterling yapay 

çevrelerde yapılan tasarımların siber kültürle bir mimarın rolünü daha etkileyici 

kılacağını savunmaktadır. (Kort, R.,2005). 

Kurgusal mekânların kullanıldığı bazı film örnekleri: 

Matrix: 1999 ABD, Larry ve Andy Wachowski kardeşlerin yazıp yönettiği bir bilim 

kurgu film. Saygın bir yazılım şirketinde çalışan Thomas Anderson, gecelerini “Neo” 

adı altında program kırarak ve Matrix’i araştırarak geçirir. 

 

 

Şekil 3.10 “Matrix”                            

Kaynak: (http://www.wallpaperbase.com/wallpapers/movie/matrix/matrix_2.jpg) 
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Şekil 3.11 “Matrix” 

Kaynak: (http://www.tr3d.com/dersler/ders/bl/) 

 

 

Şekil 3.12 “Matrix” 

Kaynak: (http://galeri.uludagsozluk.com/13/uludağ-sözlük-ün-matrix-olması_63626.jpg) 

 

 

Şekil 3.13 “Matrix” 

Kaynak: (http://galeri.uludagsozluk.com/13/uludağ-sözlük-ün-matrix-olması_63626.jpg) 
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Şekil 3.14 “Matrix” 

Kaynak: (http://galeri.uludagsozluk.com/13/uludağ-sözlük-ün-matrix-olması_63626.jpg) 

 

 

Şekil 3.15 “Matrix” 

Kaynak: (http://galeri.uludagsozluk.com/13/uludağ-sözlük-ün-matrix-olması_63626.jpg) 

 

 



51 
 

 

Şekil 3.16 “Matrix” 

Kaynak: (http://www.tr3d.com/dersler/ders/bl/) 

 

 

Şekil 3.17 “Matrix” 

Kaynak: (http://www.tr3d.com/dersler/ders/bl/) 
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Şekil 3.18 “Matrix” 

Kaynak: (http://www.tr3d.com/dersler/ders/bl/) 

 

 

Şekil 3.19 “Matrix” 

Kaynak: (http://www.tr3d.com/dersler/ders/bl/) 

 

 

Şekil 3.20 “Matrix” 

Kaynak: (http://www.tr3d.com/dersler/ders/bl/) 
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Şekil 3.21 “Matrix” 

Kaynak:  (http://www.imdb.com/media/) 

 

 

Şekil 3.22 “Matrix” 

Kaynak:  (http://www.tr3d.com/dersler/ders/bl/) 
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Şekil 3.23 “Matrix” 

Kaynak: (http://www.imdb.com/media/) 

 

 

Şekil 3.24 “Matrix” 

Kaynak: (http://www.imdb.com/media/) 
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Şekil 3.25 “Matrix” 

Kaynak: (http://www.tr3d.com/dersler/ders/bl/) 

 

Brazil:  

1985 yılında Terry Gilliam tarafından yapılmıştır. Retro gelecekte ki bir bürokratın 

idari hataları düzeltmeye çalışır fakat Đlerde devletin düşmanı olur. 

 

  

Şekil 3.26 “Brazil” 

Kaynak:  (http://www.imdb.com/media/) 
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Şekil 3.27 “Brazil” 

Kaynak: (http://www.imdb.com/media/) 

 

 

Şekil 3.28 “Brazil” 

Kaynak:  (http://www.imdb.com/media/) 

 

 

Şekil 3.29 “Brazil” 

Kaynak: (http://www.imdb.com/media/) 
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Şekil 3.30 “Brazil” 

Kaynak: (http://www.imdb.com/media/) 

 

 

Şekil 3.31 “Brazil” 

Kaynak: (http://www.imdb.com/media/) 

 

 

Şekil 3.32 “Brazil” 

Kaynak: (http://www.imdb.com/media/) 
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3.2. Sinemada Mekânın Kullanım Biçimleri  

Mekânlar, sinema içerisinde farklı yerlerde ve farklı şekillerde yer almıştır. Mekânlar 

kimi zaman fon olarak, kimi zaman filmin etkisini güçlendirici tamamlayıcı eleman 

olarak, bazı durumlarda da filmin asıl elemanı olarak kullanılmışlardır. (Đnce, T., 

2007). 

3.2.1. Mekânın Fon Olarak Kullanımı  

Filmlerde mekân, çoğu zaman anlatılmak istenen olayın arkasında fon olarak 

kullanılır. Oyuncuların arka planlarındaki boşluğu doldururlar. Bazı yönetmenler, 

mekânları yararlı bir eleman olarak kullanmazlar, bu yüzden de izleyiciye herhangi 

bir mekânsal mesaj vermemektedirler. Bu tür filmlerde fondaki herhangi bir değişim, 

filmin gidişatını etkilememektedir. Genelde bu tür filmler oyuncu odaklı olduğundan 

arka plan silik bir şekilde kalmaktadır. (Đnce, T., 2007). 

Dolayısıyla, oyuncuların görüntülerinin, kostümlerinin, makyajlarının öne çıkarıldığı 

anlatımlarda fondaki mekân daha az önem taşımaktadır. Bazı durumlarda da fon, 

görüntülerle kendisini belli eder. Örneğin; Paris’te çekilen bir filmde, fondaki Eiffel 

kulesi filmin nerede çekildiğinden bahsedilmese bile fondan dolayı olayın geçtiği 

yeri bize anımsatır. Aynı şekilde Đstanbul da çekilen bir filmde ince minareli camiler 

mekânın neresi olduğuna dair bir fikir vermekle birlikte, fon ön plana 

çıkmamaktadır. 

 



59 
 

 

Şekil 3.33 “Avatar” 

Kaynak: (http://flimarsivim.blogcu.com/avatar/8000227) 

 

Şekil 3.34 “Matrix” 

Kaynak: (http://www.imdb.com/media/) 

 

Şekil 3.35 “Midnight in Paris”  

Kaynak: (http://elektronikgazete.com/?p=13198) 
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Şekil 3.36 “Midnight Express”  

Kaynak: (http://www.haber365.com/Galeri/Istanbulda_Cekilen_En_Iyi_10_Film/3/) 

 

3.2.2. Mekânın Tamamlayıcı Eleman Olarak Kullanımı 

Tamamlayıcı eleman olarak kullanılan mekânlarda, yönetmen izleyiciyi olacak 

olaylara önceden hazırlar, ipucu verir. Filmlerde verilmek istenen duygular, 

düşünceler ve etkiler seyirciye mekânlar üzerinden anlatılır. Böylelikle seyircinin 

aklında kalan en önemli unsur mekân olur. Bazı zamanlarda sesinde yardımıyla 

mekân tamamlayıcı eleman haline gelir. (Đnce, T., 2007). 

Mekânın sesle birleşmesi, gerçekleşebilecek olayların etkisini artırıp, seyircinin 

ilgisini yoğunlaştırmaktadır. Olayın içerisine daha fazla çekilmesini sağlamaktadır. 

Örneğin bilim kurgu ve korku filmlerinde ki mekânların gerçeğe yakın olması ve 

bunlarında ses efektleriyle güçlendirilmesi filmde anlatılmak istenen olayı daha fazla 

vurgulamaktadır. Bu tanımlara en uygun örneklerden biri olan, 1960 yılında Alfred 

Hitchcock tarafından çekilen, senaryosu Joseph Stefano tarafından yazılan, psikopat 

bir katilin yaşamını ve yaptığı sapkınlıkları anlatan Sapık filmidir.  
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Filmin geçtiği mekânın sürekli olarak gösterilmesi, filmin sonucu hakkında 

seyircinin önceden bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır. 

 

 

Şekil 3.37 “Psycho” 

Kaynak: (http://www.dizimizi.com/haber-alfred-hitchcock-klasigipsychonun-prequel-serisigeliyorbates 

motel.html) 

 

Şekil 3.38 “Psycho” 

Kaynak: (http://www.beyondhollywood.com/hitchcocks-psycho-spins-off-the-bates-motel-tv-project/) 
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Şekil 3.39 “Psycho” 

Kaynak: (http://www.dizimizi.com/haber-alfred-hitchcock-klasigi-psychonun-prequel-serisi-geliyor-bates-

motel.html) 

 

Şekil 3.40 “Psycho” 

Kaynak: (http://cinephilefix.files.wordpress.com/2010/06/psycho_image3.jpg) 
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Şekil 3.41 “Psycho” 

Kaynak: (http://kublakong.blogspot.com/2010/08/thoughts-onpsycho.html?zx=7a4adbf85fcf883b) 

 

3.2.3. Mekânın Asıl Eleman Olarak Kullanımı 

Mimarlık ve mekân birbirinden ayrılmaz iki ana unsur olup,  filmler, açık ya da 

kapalı mekânlar kullanılarak oluşturulmaktadır. Mekânlar bazen bir ev, bazen bir 

şehir, bazen bir kasaba, kimi zaman bir oda, park ya da bunun gibi alanlardan 

meydana gelmektedir. Filmlerin temalarına göre mekânlar, bir başrol oyuncusunun 

yarattığı etkiye sahiptirler. Bu nedenle mekânlar, filmlerin vazgeçilmez parçasıdır.  

Mekânın içindeki mimari özellikler seyirciye olayın geçtiği dönemi yansıtması 

açısından büyük önem taşır. (Đnce, T., 2007). 

Mekân bazen filmin hikâyesine uygun kullanıldığı gibi bazen de mekânların bu 

hikâyelere şekil vermesi mümkündür.  Yönetmenin anlatmak istediklerine aracılık 

etmeye başlayan mekân, filmin ana fikrini anlatmanın yanı sıra topluma, tarihe 

referans verir niteliktedir.  
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Şekil 3.42 “Terminal” 

Kaynak: (http://www.baktabul.net/sinema/270934-the-terminal-the-terminal-film-tanitimi-the-terminal-film-ozeti.html) 

 

 

Şekil 3.43 “Terminal” 

Kaynak: (http://www.hughpearman.com/articles5/airports.html) 
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Şekil 3.44 “Terminal” 

Kaynak: (http://www.hughpearman.com/articles5/airports.html) 

 

3.3. Sinemasal Mekânın Oluşturulmasında Filmsel Araçların Rolleri 

Sinemasal mekânın oluşturulmasında ışık, kadraj ve ses önemli etkenlerdendir. Đlk 

olarak ışıktan bahsedecek olursak;  

Sinema, televizyon, fotoğraf, kamera teknolojilerin de ve iç mekânlar da 

aydınlanmak için kullanılan ışık, resim, fotoğraf ve benzeri plastik sanatlarda beklide 

sanat eserlerine anlam kazandıran en önemli faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Projektörler: ışığı kontrol edebilmek amacıyla üretilen suni ışık kaynaklarıdır. 

Profesyonel olarak film, video, fotoğraf çalışmalarında ve diğer tiyatro, opera, konser 

gibi görsel sanatlarda uygun atmosfer yaratarak psikolojik etkiler eklemek amacıyla 

çeşitli projektörler üretilmektedir. Bir görüntü kaydedileceği zaman, ışığı kullanarak 

duygu katmak istenildiğinde önceden belirlenen ve çalışma sonuna kadar 

uygulanacak olan bir ışık tekniği kararlaştırılmakta ve uygulanmaktadır.  
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Sinema filmlerinde kullanılan ışık tekniklerinden bazıları şunlardır: 

3.3.1. Drama Tekniği:   

Genelde bütün filmlerde uygulanan temel ışık tekniği olmakla birlikte, ortamda 

bulunması gereken ışık, filmin teknik özelliklerine göre uygulanmaktadır. Kapalı 

mekânlardaki gündüz çalışmalarında, mekân içindeki pencere ve kapılar 

kullanılmakta, buradan içeri giren ışığın yansıdığı düşünülerek diğer açılar yumuşak 

ışık ile desteklenmektedir. Gece geçen kapalı mekân çalışmalarında ise mekânda 

doğal olarak bulunan ışık kaynağından yararlanılarak, çekimi yapılacak bölüme 

projektörler ile ışık verilmektedir. 

3.3.2. Siluet Tekniği:  

Konunun karanlıkta bırakılarak sadece fona ışık verip, konunun genel hatları ve 

kenar çizgileriyle gölge gibi görünmesine siluet denilmektedir. Bu durum ışık tekniği 

olarak kullanılmaktadır. Geri ışığı veya kontur ışık her zaman ve her mekânda 

uygulanamaz, özellikle dramlarda kameranın gördüğü mekânda, çekimi yapılacak 

kişi veya konunun arkasında ışık verebilecek bir kaynak yoksa ve normalde ışık 

kaynağı olmayan bir alandan geri ışığı geliyorsa bu durum olumsuz etkiler 

yaratabilmektedir. Bu durumda konuyu fondan ayırmak amacıyla konunun arkasında 

bulunan duvara, tabloya, çiçeğe veya bir objeye ışık vererek derinlik yaratılmakta ve 

böylece fazla ışık verilmeyen ve karanlıktaki konu ortaya çıkarılmış olmaktadır. 

3.3.3. Aydınlatma Tekniği:  

Dramatik özelliği olmayan, yönetmenin ışığı özellikle kullanarak seyirciye bir 

psikolojik etki vermeyeceği, oyuncuların mimik ve jestleri ile seyirciye bir duyguyu 

anlatacağı eğlence, komedi, durum komedisi veya pandomim gibi çalışmalarda 

aydınlatma tekniği kullanılmaktadır. Aydınlatmadan kasıt aslında çok fazla hareket 

eden, her tarafa dönen ve bir kaç açıdan birden yapılan hareketlerin kaydedileceği 
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durumlarda, çok sert gölgelerin istenmediği oturumlar, röportajlar gibi çalışmalarda 

yapılan ışıktır. Bir senaryoya bağlı kalarak ve bir teknik kullanarak ışık yapmanın 

zaman ve maddi kaybı, aydınlatma tekniğinde en aza indirilir. Pembe diziler gibi kısa 

sürede çekimlerinin bitmesi gerektiği çalışmalarda aydınlatma tekniği 

kullanılmaktadır.  

3.3.4. Havuz Tekniği:  

Stüdyoda kullanılan uygun açıyla ve belirli aralıklarda bir daire oluşturacak şekilde 

konulan, yumuşak ışık veren projektörler ile yapılan ışık tekniğidir. Bu sayede bir 

kişinin geri ışığı diğerinin yüzüne veya dolgu ışığı olarak ortamdaki diğer konulara 

verilerek hem yüksek bir ışık şiddeti, hem de her ışık kaynağının gölgesini diğer ışık 

kaynağından gelen gölgeyi yumuşatacağından gölgesiz bir aydınlatma 

sağlanmaktadır.  

3.3.5. Rembrandt Tekniği:  

Rembrandt 1606 - 1692 yılları arasında yaşayan Hollandalı ressamdır. Genelde 

portre ve iç mekân çalışmıştır. Yaşadığı dönemleri ve tarihsel olayları resimlerinde 

anlatmıştır ve din ile ilgili birçok olayı resimlemiştir. Đsmini kendinden alan 

Rembrandt tekniğinde uygulama, eserlerde tek ışık kaynağı kullanılarak 

yapılmaktadır. Birçok eserinde düşük renk ısısı kullanılmıştır. Çünkü Rembrandt'ın 

yaşadığı dünyada gece ve gündüz karanlık yerlerin aydınlatılmasında kullanılan ışık 

kaynağı düşük bir renk ısısı vermektedir.  

Bu nedenle insanlar kızıla yakın bir turuncu renge alışmışlardır. Hatta sanatçıların 

düşük renk ısılarında çalıştıkları da söylenebilir. Gerçeğe en yakın renk tonlamaları 

Rembrandt tarafından çalışılmıştır. Belshazzar isimli tablo incelendiğinde ışığın sağ 

duvardaki kutsal yazıdan geldiğini ve sola doğru giderek zayıfladığını görülmektedir. 
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Şekil 3.45 Rembrandt “Belshazzar”  

Kaynak: (http://en.wikipedia.org/wiki/Belshazzar) 

 

Samson isimli tabloda ışık mağara dışından gelmektedir. Bu nedenle diğer açıdaki 

her şey karanlık veya loştur. Tablo solundaki eli mızraklı savaşçının hatları siluet 

tekniği kullanılarak ortaya çıkarılmıştır. Işık mağara ağzından diplere doğru 

azalmaktadır. Rembrand'ın bir başka tablosu olan Artemis yine tek ışık kaynağı ile 

yapılmıştır. Işığın parladığı yerlerden gölgelere olan açısına bakıldığında odanın 

yüksek bir yerinden tahmini 60º soldan geldiği fark edilir. (Çölaşan, H., 2007). 
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Şekil 3.46 Rembrandt  “Samson and Delilah” ,1636 

Kaynak:(http://www.artknowledgenews.com/Museo_del_Prado_Rembrandt_Painter_of_Stories.html) 

 

Abraham and Isaac isimli tabloda ışık yine tek kaynaktan gelmektedir. Đbrahim'in 

oğlunun üzerinde ışığın parlak olması konunun en dikkat edilmesi gereken yerini 

göstermektedir. Yansıyan ışıklar dolgu yapmaktadır. Bu tablo da çok cesaretli bir ışık 

ile yapılmıştır. Havadaki ellerin arkasına saklanan ışık kaynağı odanın diğer 

bölümünü loş bırakmıştır. Sol üstten gelen ışık kafa gölgesini kitap üzerine 

düşürmüştür. Kitap en açık renkli obje olduğundan, parlak kitaptan yansıyan ışık 

yüzü aydınlatmaktadır. Keskin gölgeler resme derinlik vermektedir. Yine ışığın sol 

üst açıdan ve yukarıdan geldiği görülmektedir. Işık sol üstten gelmektedir. Tek ışık 

kaynağı kullanılmıştır. Kafa gölgesi çok iyi bir derinlik yaratmakta, gölgelerin bu 

kadar belli olmasının nedeni elbisenin açık renk olmasıdır. Yüzün diğer tarafı ise 

oldukça loş kalmaktadır. Yine tek ışık kaynağı ve sol alt açıdan gelmektedir. Bu 

nedenden kafa ve vücudun üst bölümünün gölgesi arkasında bulunan ağacın üzerine 

gövdeden daha büyük olarak düşmektedir. Işığın geldiği açının tersinde kalan objeler 

ise oldukça loştur.  (http://www.sinematek.org/isik.htm) 
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Şekil 3.47 Rembrandt Abraham en Isaac, 1634 

Kaynak:(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Rembrandt_Abraham_en_Isaac,_1634.jpg&w=682&h=992&ei

=fs8ST-) 

 

Filmlerde gördüğümüz her şey ışığın belirli bir kısmını tutmakta, geri kalanını 

yansıtmaktadır. Yansıyan ışık, film ya da fotoğraf çekimlerinde kaydedilmektedir. 

Mekân içinde var olan objelerin yansıttıkları ışık aynı zamanda mekânı 

değiştirmektedir. Işık aynı zamanda mekâna yoğunluk ve derinlik kazandırmaktadır. 

Işık, insanların ve nesnelerin hareket edebileceği karanlık ve aydınlık düzlemlere 

sahip mekânlar yaratılmaktadır.  

Bir sonraki aşamada ise oyuncunun, kadraja giriş ve çıkışları, anlatılmak istenen için 

önemlidir. Kadraj alanı içerisinde gerçekleşen olaylar dizisi, nasıl ilgi uyandırıyorsa 

kadraj alanı dışında gerçekleşen olaylarda önemlidir. Kadraj, oyuncu görüntüsü ile 

başlayabildiği gibi boş bir mekânla da başlayabilmektedir. Yaratılan boşluk hissi 

oyununun, kadraja nereden gireceğini saklamaktadır. (Ergin S., s:54). 
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“Sinemanın önemli bir anlatım öğeside sestir. Konuşmanın, ses 

efektlerinin ve müziğin filme sağladığı gerçeklik duygusunun yanı sıra 

ses, yönetmenler tarafından hem görüntüdeki anlamları güçlendiren 

öğe, hem de başlı başına bir anlatım aracı olarak kullanılabilmektedir. 

Kafa sesi ad verilen dış sesle yönetmen, film kişilerinin aklından 

geçenleri ya da bilinçaltındaki izlenimleri verebilir. Ses ile görüntü 

çakışıp birbirini güçlendirdiği gibi, çelişerek alışılmışın dışında 

anlamlar ve duygularda oluşturabilir.” (Özkurt, B.,2009). 

 

 

Filmde ses kullanımı yaşamsal gerçekliklerle bir bütün oluşturmaktadır. Ses, bir 

filme karakter ve anlam kazandıran öğelerden biridir. Sinemada sesin fon oluşturma, 

mekân tanıtma, atmosfer yaratma gibi işlevlerinden söz edilebilir.  

Örneğin; gece sahnesi gösterilen bir filmde, evin arka planında baykuş sesinin 

duyulmasıyla cırcır böceği sesi duyulması arasında büyük farklar vardır. Biri 

izleyicide gerilim hissi uyandırmakta, diğeri daha rahat bir sahne izlenimi 

vermektedir. Ayrıca görüntü dışından gelen sesin, temposu, hızı ve ritmi görüntü 

alanını genişletir, görülmeyen olayları tanımlar, onların anlaşılmasına yardımcı 

olmaktadır. Bir katilin kurbanını kadraj dışındaki bir mekâna götürmesinden sonra 

gelen çığlık sesi, oradaki olayın algılanmasını sağlamaktadır.  

Bu bağlamda, sinemasal mekân oluşturulmasında filmsel araçların rolleri bir araya 

gelerek oluşturduğu bütünün doğallığı, filmin izleyiciyle sağlıklı iletişim kurmasını 

kolaylaştırmakta; izleyicinin filmle ilişkisini sıcak kılmaktadır. (Şenyapılı, Ö.,2002). 
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3.4. Sinemada Mekânı Kullanarak Anlam Oluşturma  

Sinema, düşsel bir fikrin somut bir hale getirilmesi düşüncesinden yola çıkmaktadır. 

Bunun için seçilen mekânlar ve hikâyeler o günün teknolojisine uygun olarak 

yapılandırılmaktadır. Sanat dalları farklı yaklaşımlarla ele alındığında, sinema ve 

mimarinin birbirleriyle olan yakınlığı gözlemlenmektedir. Her iki kavramda da en 

önemli unsur hayallerin somutlaştırılmasıdır. Yönetmenin kendi hayal dünyasında 

kurguladığı olayları belgesel nitelikte de olsa zaman ve mekân kavramlarını bir arada 

kullanarak ortaya çıkarttığı eserlerinde görülmektedir. Bu iki kavram arasındaki fark 

ise, film izlendikten sonra sadece izleyenin zihninde kalması, mimarinin ise eser 

oluştuktan sonrada sürekli olarak beslenmeye devam edecek olmasıdır. 

(http://www.sinemaloji.com/dosya/sinema-ve-mekan-ozdes-ikilik.html, 25.04.2009). 

Bir filmin oluşturulmasında vazgeçilmeyecek unsurlardan biriside mekândır. Filmin 

oluşmasında kullanılan her şey,  objeler ve bunların kullanılış şekli, kamera açıları, 

ışık, kurgu filmlerde iki boyutlu ama gerçekte üç boyutlu olan mekânları direkt 

olarak etkilemektedir. Bütün bu araçların kullanımı, görüntü yoluyla mekânı 

yaratmaktadır. Yani, yeni mekân yaratılmasında mutlaka somut objelere gereksinim 

duyulmamaktadır. Sinemacı görüntüyü düzenleyerek mekânın değişik şekillerde 

algılanmasını sağlayabilir. (Gülüş, Đ.,2006).  

3.5. Bölüm Değerlendirmesi:  

Üçüncü bölümde anlatılan sinema ve mekân ilişkisi, mekânın kullanımı, sinemasal 

mekân, mekânı oluştururken kullanılan filmsel araçlar ve tek başına mekânın bir 

anlam oluşturması dördüncü bölümde anlatılacak olan Bilim Kurgu Sinemasında 

Mekân Tasarımına alt yapı sağlamaktadır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

4.BĐLĐMKURGU SĐNEMASINDA MEKÂN TASARIMI 

4.1. Bilimkurgunun Tanımı ve Bilimkurgu Temaları 

Tez kapsamında bilim kurgu sinemasını ele almadan önce, bilim kurgu kavramının 

ortaya çıkışı ve bilim kurgu temalarına değinilmesi uygun görülmektedir. Bu bağlamda 

bilim kurgu kapsamı içerisinde değerlendirilecek kavramlar ele alınacaktır. Bilim 

kurgunun ortaya çıkmasında en etkili kavramlardan olan “Fütürizm” 19. Yüzyılın 

başlarında Đtalya’da ortaya çıkmış bir akımdır. 19. Yüzyılın sonlarında 20. Yüzyılın 

başlarında insanlık tarihi büyük bir teknolojik ilerleme göstermiş olup dolayısıyla 

telefon, uçak ve arabaların kullanımı Avrupa da ki sosyal hayatı etkin bir biçimde 

değiştirmiştir. Teknolojinin etkisiyle tüm aktiviteler büyük hız kazanmıştır. Teknoloji, 

sinema ve sinema eserlerinin kurgulanmasında yer almaya başlamış teknik konular 

bilim kurgu ve siber punk akımına ışık tutmuştur. (Başaran, B.,2007). 

Đngilizce de “Science Fiction”, Fransızca da “Science-Fiction” olarak adlandırılan 

bilim kurgu terimi; Türk Dil Kurumu sözlüğünde, “Çağdaş bilim verileriyle düş 

gücünden oluşan film” olarak tanımlanmaktadır. Bilim ve kurgu kelimelerinden oluşan 

bilimkurgu sözcüğü, bilinen bilim kavramıyla, hayal gücü veya düş üretme anlamına 

gelen kurgu sözcüğünün birleşmesinden oluşmaktadır. Bilim kurgu eserler, bilim ve düş 

gücünün birlikte kullanılmasından oluşan eserler bütünü olarak görülmektedir. Yakın 

zamana kadar, “bilim kurgu” filmleri “kurgu film” adıyla da anılmaktaydı. Tüm 

dünyada bu yanılgı uzun süre devam etmiş, Đngilizce “science fiction” “bilim kurgu” 

anlamına gelen bu terim ünlü yazar ve eleştirmenleri bile hataya düşürmüştür.  
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Özen ‘in (2006, s.7-8) dayandığı Amis'in tanımına göre, bildiğimiz 

dünyada var olmayan, ama bilim ve teknolojideki gerçek ya da hayali 

yenilikler üzerine temellendirilmiş durumları konu eden öyküsel bir 

düz yazı türüdür. 

Van Shaik’e göre bilim kurgu, tekil bir vizyon tarafından hayal 

edilmiş gelecek öngörüsüdür. Bilim kurgu, bilimsel rasyonalizm, 

zamanın çizgiselliği ve tarihsel değişimin kaçınılmazlığından yola 

çıkarak kökleri günümüzde bulunan eleştirel gelecek senaryoları 

üretir. Yani bilim kurgu özünde, günümüze özgü birtakım şeylerin 

gelecekte radikal biçimde değişeceği varsayımının yattığı deneysel bir 

yabancılaştırma sanatıdır. Bilim kurgu sanatçısı, çağına ait 

toplumsal, ideolojik, etik bilimsel tartışmaları başka bir zaman ve 

fiziksel çerçeveye taşıyarak, bu tartışmaların tahmin edilen 

sonuçlarını hipotetik biçimde göstermeye çalışır (Özen,G., 2006, s. 7-

8). 

 

Roloff ve Seesslen (1995) e göre ise bilim kurgu; hayal gücüyle doğaüstü olayların 

teknolojiyle birleştirilerek, ortaya çıkan ve mantıksal açıdan bir dayanağı olan, akıl 

yoluyla çözülebileceğine inanılan bir oluşumdur.  

Fantastik ve bilim kurgu arasındaki ayırımı iyi analiz etmek gerekmektedir. Đngilizce de 

“Fantastic”, Fransızca da “Fantastique”, Almanca da ise “Fantastich” olarak okunan 

Fantastik kelimesi, Türk Dil Kurumu sözlüğün de “Hayali” olarak tanımlanmaktadır. 

Fantastik kavramı, yaşamda var olmayan, hayal gücüne dayalı, olağanüstü hal ve 

durumları anlatan terimdir. Bilim kurgu temalı yapıtlar, kurgusal zamanlarda ve 

mekânlarda bilim ile teknolojiyi kullanarak, canlılar, toplumlar ve dünyalar yaratan bir 

sinema ve yazın türü olarak algılanmaktadır. Bilim kurgu, oluşturduğu kurgusal 

bütünlüğü, gerçeklere yakın ve inandırıcı olabilmesi için bilimsel verilere 

dayandırmaktadır. Çünkü yapıtların ayakta durmasını sağlayan da bu gerçekliklerdir. 
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Fantastik yapıtlarda ise gerçeklik kaygısı yoktur. Yazar hayallerini en uç noktalara kadar 

götürüp izleyenlerin bu hayallere inanmalarını değil, bu duruma uyum sağlamalarını 

hedeflemektedir.  

Aynı zamanda bilim kurgu akımını ve bu akımın gelecekte felaketle sonuçlanabileceğinin 

altını çizen Siber punk adlı bir akımda ortaya çıkmıştır.  Daha önceden Matrix filmiyle 

bilinen Siber punk yapıtlar, The Encyclopedia of Science and Finction a (Bilimkurgu 

Ansiklopedisi) göre, 1980’li yıllarda doğmuş ve tanınmış bir yazın türüdür. Bu terim ilk 

kez Bruce Bethke tarafından 1983 yılında Amazing Stories de yayınlanan Siberpunk adlı 

kısa hikâyede kullanmıştır. Bethke nin amacı çarpıcı bir terim bulup, hafızalarda yer 

etmektir. Siberpunk akımını diğer edebiyat türlerinden ve bilim kurgudan ayrı kılan 

özelliği ise, sadece bir edebiyat akımı olarak kalmayıp, günlük hayatı da etkilemesidir. 

Siber punk kişilerin ileri teknolojiyle yaşadıkları problemleri dile getirmektedir. Bu tür 

eserlerde teknoloji, şahıslar için çözüm değil sorun olmaktadır. 

(http://www.uludagsozluk.com/k/cyberpunk/, 24.06.2006).   

Aslında Siber punk kültürünün doğuşu 1950 li yıllara dayanmaktadır. Amerika da ortaya 

çıkan bir grup, Amerikan toplumunun yargılarına karşı bir görüş oluşturmuş ve “Beat” 

kuşağının temsilcisi olmuşlardır. Bilgisayar teknolojisinin ortaya çıkmasından rahatsız 

olan bir kısım yazar ve filozoflar, “Bilgisayar Karşıtı Kültür” ün öncüleri olarak ortaya 

çıkmışlardır. Bilgisayar sistemlerinin gelişmesinin ve birbirleriyle sürekli bağlantıda 

olmalarının sunduğu özgürlük fikrine karşı olan bazı yazarlar, Siberpunk kültürünün 

doğmasına neden olmuşlardır. Daha sonra William Gibson ın yazıları ve Bruce Sterling 

in teorileriyle kendini bulan ve hipergerçekliğin felsefesi haline gelecek olan siberpunk 

kültürü yerleşmiştir. William Gibson 1984 yılında yayınlanan “Neuromancer” adlı 

kitabıyla bu akımın yaratıcısı haline gelmiştir. Gibson bu kitabında siberuzay 

(cyberspace) ve sanal gerçeklik (virtual reality) terimlerini literatüre eklemiştir.  
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Siberuzay, bilgisayar kullanıcılarının internet üzerinden kurdukları sanal gerçeklik 

ortamını yaşatan mecazi bir soyutlamadır. (http://tr.wikipedia.org/wiki/Siber_uzay, 2012).  

Sanal gerçeklik ise, bilgisayarlar tarafından simüle edilen ortamlara denir. Çoğu zaman 

sanal gerçeklik ortamları bilgisayar ekranları yoluyla elde edilen deneyimlerden 

oluşmaktadır. Bazen bu ortamlar başka duyulardan da yararlanır. (duyma, hareket v.b.) 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Sanal_ger%C3%A7eklik, 2012). 

Siber punk Filmlerinden Örnekler: 

Blade Runner:  

1982 yılında Ridley Scott tarafından yönetilen siber punk filmi. 

 

 

Şekil: 4.1 “Blade Runner” 

Kaynak: (www.ntvmsnbc.com/ id/25242879/) 

 

Şekil: 4.2 “Blade Runner” 

Kaynak: (www.trussel.com/ f_blade.htm) 
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The Lawnmover Man:  

Stephen King tarafından yazılan 1992’de Brett Leonard’ın yönettiği ilk Đngiliz Siber punk 

filmi. 

 

Şekil: 4.3 “The Lawnmover Man” 

Kaynak: (flogistondesign.com/ chair.htm) 

 

Şekil: 4.4 “The Lawnmover Man” 

Kaynak: ( www.fanpop.com/spots/ stephen-king/images/72829) 
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Strange Days: 

1995 yılında Kathryn Bigelow tarafından yönetilen siber punk filmi. 

 

Şekil: 4.5 “Strange Days” 

Kaynak: (www.moviescreenshots.blogspot.com/ 2010/12/str...) 

 

Şekil: 4.6 “Strange Days” 

Kaynak: (www.moviescreenshots.blogspot.com/ 2010/12/str...) 

 

Şekil: 4.7 “Strange Days” 

Kaynak: (www.moviescreenshots.blogspot.com/ 2010/12/str...) 
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Bilim kurgu, siber punk gibi kavramlar “Ütopya” ların gelişmesi sonucu ortaya çıkmış 

akımlardır. Ütopya aslında, bugün için gerçekleşmesi imkânsız toplum tasarımları olarak 

adlandırılır. Ütopya kelime anlamı olarak; Köken olarak Yunanca "yok/olmayan" 

anlamındaki ou, "mükemmel olan" anlamındaki eu ve "yer/toprak/ülke" anlamındaki 

topos sözcüklerinden türemiştir.  

 

Ütopik düşüncelerin bir kısmı istenen nitelikte diğer bir kısmı ise korku salıcı, ürkütücü 

biçimde ortaya çıkmıştır. Ütopya denildiğinde akla gelen ilk düşünce,  insanların daha 

adil, daha düzgün toplumlarda mutlu yaşamaları inancıdır. Yazarlar, toplumların olumsuz 

yaşam koşulları yerine mükemmeli koyma çabası içerisinde eserler vermişlerdir. Ütopya’ 

nın çıkış noktası budur. (Özen, G., 2006). 

Özendirici ütopyalara örnek olarak, Farabi’nin Erdemli Toplumu, Platon’un ideal devleti, 

Francis Bacon’un ahlak anlayışı üzerine kurulmuş devleti gösterilebilir. 

Korkutucu nitelikteki ütopyalara ise; Aldous Leonard Huxley’in doğal yaşamdan 

kopmayı dile getiren geleceğe ilişkin bir korku ütopyası, G. Orwell’in ise despotizmin 

(zorbalık) egemen olduğu bir dünyayı anlatan eseri gösterilebilir. 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ctopya, 2012). 
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Şekil: 4.8 Platon’un Ütopyası “Devlet” 

Kaynak: (http://imageshack.us/photo/my-images/269/548571.jpg/) 

 

Şekil: 4.9 Fârâbî’nin Ütopyası "Medinet’ül Fâzila" (Erdemli Şehir) 

Kaynak: (http://www.uyurgezer.net/utopyalar-uzerine-gorusler-t88760.html) 
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Şekil: 4.10 Francis Bacon’un Ütopyası “Ben Salen” 
 

Kaynak: (http://www.uyurgezer.net/utopyalar-uzerine-gorusler-t88760.html) 

 

 
 

Şekil: 4.11 G. Orwell’in Ütopyası "1984" 
 

Kaynak: (http://www.uyurgezer.net/utopyalar-uzerine-gorusler-t88760.html) 
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Şekil: 4.12 Huxley'in Ütopyası “Yeni Dünya” 

 

Kaynak:(http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak 

snc4/156999_181812958515356_111656412197678_535463_4171312_n.jpg) 

Distopya ise olumsuz ütopyadır ve baskıcı toplumları ifade eder. Örnekler; George 

Orwell'in 1984’i; Jack Aldous Huxley'in Brave New World’u; London'nın The Iron 

Heel’i, Anthony Burgess's A Clockwork Orange; Alan Moore's V for Vendetta; 

Margaret Atwood's The Handmaid'ın Tale; Evgenii Zamiatin'nın We’si; Lois 

Lowry'in The Giver’ı; Samuel Butler'ın Erewhon’ı; Chuck Palahniuk' un Rant’ı; and 

Cormac McCarthy'ın The Road’ı; Fatih Kerim'in Fetih'i gibi örnekler yer almaktadır. 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ctopya, 2012) 
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Şekil: 4.13 Anthoney Burges “A Clockwork Orange”  

Kaynak: (http://en.wikipedia.org/wiki/A_Clockwork_Orange) 

 

Şekil: 4.14 Alan Moore “V For Vendetta” 

Kaynak: (http://en.wikipedia.org/wiki/V_for_Vendetta) 
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Şekil: 4.15 Rant: “An Oral Biography of Buster Casey” 

Kaynak: (http://en.wikipedia.org/wiki/Rant_(novel)) 

Bilim kurgu genellikle, bilinen gerçekliğe aykırı kurgulamalar içindeki alternatif 

olasılıklar hakkında eğlendirici ve yalın olarak yazmak üzerine kuruludur. Bilim 

kurgu temaları örnekleri ile birlikte şöyle sıralanabilir: 

• gelecek,  

• alternatif zaman dilimleri,  

• bilinen tarih ve arkeolojik kayıtlarla çelişen geçmiş zaman kurgulamaları  

(Terminatör, Fifth Element, Planet Of Apes) 

 

 

 

 



85 
 

 

Şekil: 4.16 “Terminator” 

Kaynak: (www.derindetay.com/ 2011/06/27/terminator-dunyasi/) 

 

 

 

Şekil: 4.17 “The Fifth Element” 

Kaynak: (http://mutantreviewers.files.wordpress.com/2011/11/fifth-element.jpg) 
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Şekil: 4.18 “Planet Of Apes” 

Kaynak: (http://demonsresume.wordpress.com/…/)  

• diğer dünyalar, dünya dışı yaşam 

 (Star Wars, Man In Black, E.T) 

 

Şekil: 4.19 “Star Wars” 

Kaynak: (www.digitaltrends.com/…/ ) 
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Şekil: 4.20 “Man In Black” 

Kaynak: (torrentbutler.eu/ 608-men-in-black-ii) 

 

Şekil: 4.21 “E.T” 

Kaynak: (www.ingilizce-ders.com/. ../uzay-tip-06.htm) 

 

• bilinen doğa yasalarına uymayan teknolojiler ve bilimsel kurallar 

• nanoteknolojiler 

• ( robocop, Johnny Mnemonic) 
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Şekil: 4. 22 “Robocop” 

Kaynak: (www.thehollywoodnews.com/…/)  

 

Şekil: 4.23 “Johnny Mnemonic” 

Kaynak: (www.cineol.net/imagen/ 42522__Johnny-Mnemonic) 

• zaman yolculukları 

• ışık hızı üzerinde seyahat  
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( Startrack, Stargate) 

 

 

 

Şekil: 4.24 “Star track” 

Kaynak: (www.geeksofdoom.com/.../ ) 

 

Şekil: 4.25 “Star Gate” 

Kaynak: (weewarrior.wordpress.com/.../ ) 

• distopya – ütopik toplum anlayışının anti – tezi, kötü, hastalıklı, anormal 

toplumsal, yapılar şehirler 

           (Brazil, Darkcity, City Of Lost Children) 
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Şekil: 4.26 “Brazil” 

Kaynak: (rathausartprojects.com/ blog/2009/01/21/dystopia/) 

 

Şekil: 4.27 “Dark City” 

Kaynak: (www.scifiscoop.com/.../ ) 
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Şekil: 4.28 “City Of Lost Children” 

Kaynak: (e-filmblog.blogspot.com/ 2011/11/game-on-1-cit...) 

 

4.2. Bilimkurgu Sinemasının Tarihsel Gelişimi 

Bilim kurgunun tarihinin, Đ. S. II. yüzyılın ortalarında yaşayan Lukianos’a kadar 

uzandığı söylenmektedir. Lukianos eserinde, aya yapılan seyahati anlatmaktadır. 

Lukianos’tan yüzlerce yıl sonra, bu kez 1634 yılında ünlü astronom Kepler, yazdığı 

Somnium adlı yazısında cinler ve şeytanların ittiği bir araçla ayda yapılan bir geziyi 

anlatmaktadır. Somnium, Carl Sagan ve Isaac Asimov tarafından ilk bilimkurgu 

hikâyesi olarak gösterilir. (http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilim_kurgu, 2012). 

1638 yılında ise, Đngiliz papazı Badwin Ay’da Đnsan adlı yazısında bir ay seyahatini 

konu almaktadır. 1650 yılında ise Cyrano de Bergerac, Ayda Gezi (VOYAGE DANS 

LA LUNE et histoire comique des etats et empires du soleil) adlı betiğinde, 

kahramanını, bugünküleri yansıtır biçimde, fişeklere bağlı arabayla aya ulaşmaktadır. 

Cyrano bu yapıtında, gramofon ve paraşüt gibi buluşları önceden haber vermektedir. 

Daha sonra başka bir yıldızdan gelen yaratığı konu alan eseriyle ünlü Fransız yazarı 
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Voltaire başka amaçla yazılmış olsa da bu yapıtıyla ilk kez başka yıldızlardan gelen 

yaratıklardan söz eden yazar olmuştur. Swift’in ise, Guliver’in gezileri adlı yapıtının 

üçüncü bölümü bilim kurgu tanımına girebilir. Swift’in bu bölümde anlattığı Laputa 

ülkesi, atom enerjisiyle dünya çevresinde dolaşan bir yapay uyduya benzemektedir. 

19.yy başlarında Mary Shelly’in kitapları Frankenstein ve The Last Man bilim kurgu 

roman formunun tanımlanmasını sağlamıştır, ardından Edgar Allan Poe, Jules Verne 

ve H.G Wells gibi yazarlar, bilim kurgu camiasında kabul gören bir tür 

yaratmışlardır. 20.yy başlarında Amerika’da Amazing Stories dergisinin kurucusu 

Hugo Gernsback’ten etkilenen bir yazar topluluğu ortaya çıkmıştır. Daha sonra 

1930’lu yıllar sonunda New York’tan içlerinde Đsaac Asimov, Damon Knight, 

Donald A Wollheim, Frederic Pohl, James Blish, Judith Merril gibi isimlerin 

bulunduğu büyük bir yazar kitlesi oluşmuştur. 1950’lerde William S.Burroughs, 

1960 ve 70’lerde Larry Niven ve Paul Anderson gibi yazarlar bilim kurguyu yeniden 

tanımlamaya başlamışlardır. 1980’lerde William Gibson gibi Siberpunk yazarları 

bilim kurguyu desteklemişlerdir. Aynı dönem içinde Bilim-kurgu türü öteki 

ülkelerde de gelişme göstermiştir. Aldous Huxley’in Yeni Dünya’sını, George 

Orwell’in 1984′ünü, Karel Capek’in R. U. R.’unu, Pierre Boulle’un Maymunlar 

Gezegeni’ni örnek olarak gösterilebilir. Polonya’dan Stanislas Lem, Sovyetler 

Birliğinden Yefremov gibi bilim-kurgu yazarları, yakın çağda yetişmişlerdir. 

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilim_kurgu, 2012). 

Bilim kurgunun, 1970’li yıllardan itibaren sinemanın da yardımıyla görselliği ağır 

basan bir tür olduğu söylenebilir. 1977 yılında bilim kurgu filmlerinin başlangıcı 

sayılan Star Wars, gelişen teknolojinin film sanayisine kazandırdığı kaliteyle 

günümüze ulaşmıştır. Bu dönemlerde yapılmış, mekânlarıyla örnek olan en önemli 

film Ridley Scott yapımı Blade Runner adlı filmdir. 20. Yy sonlarına doğru sanal 
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kavramı bilim kurgu sinemasını etkisine almaya başlamıştır. Siberuzay teması 

kullanılmaya başlamıştır. Matrix filmi bunların başında gelmektedir. 2001 yılı 

yapımlı Final Fantasy adlı yapıt ise sanal gerçekliğin kullanılmasında yeni bir devir 

başlatmıştır. Bu yapıt, bilgisayar ortamında yapılmış olsa da ne tam olarak gerçeği 

yansıtır nede bilgisayar ortamında tam olarak yapıldığı anlaşılır. (Özen, G.,2006). 

 

Şekil: 4.29 “Final Fantasy” 

Kaynak: (http//:www.konsoloyunlari.netileti239069.html) 

 

 

Şekil: 4.30 “Final Fantasy” 

Kaynak: (http//:www.filmler.com.trfilmfinal-fantasy.html 
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Şekil: 4.31 “Final Fantasy” 

Kaynak: (http//:www.filmler.com.trfilmfinal-fantasy.html) 

 

 

Şekil: 4.32 “Final Fantasy” 

Kaynak:  (http//:www.konsoloyunlari.netileti239069.html) 
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Şekil: 4.33 “Final Fantasy” 

Kaynak:  (http//:www.konsoloyunlari.netileti239069.html) 

 

 

Şekil: 4.34  “Final Fantasy” 

Kaynak: (http//:www.konsoloyunlari.netileti239069.html) 

 

4.3. Bilimkurgu Sinemasında Gelecek Öngörüleri 

Bilim kurgu, çağdaş bilimin sunduğu veriler ile hayal gücünün birleşimi olarak kabul 

edilebilir. Güne ait gelişmelerden yola çıkarak insanlığın gelecekteki umutlarını, 

beklentilerini gelecekte kurguladığı hikâyeler üzerinden anlatır. (Özen, G.,2006). 

Bilim kurgu sinemasında ki gelecek öngörüleri Arthur C.Clarke ‘nin yapıtlarında 

sıkça görülmektedir. 2001: Uzay Macerası bilinen yapıtlarının içinde kuşkusuz ki en 

önemlilerinden biridir. Günümüzde yüzyıl öncesindeki Jules Verne’nin bilim kurgu 
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dünyasına rastlanmamaktadır. Gelişen teknolojinin ışığı altında ileriye dönük 

öngörüler artmış olup,  insanoğlunu bilinmeyen gelecekte ne gibi sorunların 

beklediği bilim kurgunun ele aldığı en temel konu haline gelmiştir. 

(http://kultursepeti2.blogspot.com/2010/12/bilimkurgu-hayal-gibi-degil-gibi.html, 2012).  

Steven Spielberg’in yapımcılığını üstlendiği, Robert Zemeckis’in yönettiği Geleceğe 

Dönüş  (Back to the Future) filmi, bilim kurgu temalı ve bugün için gelecekteki 

öngörüleri içeren en belirgin örnekler arasındadır. 2015 yılında uçan taksilerin 

olması, hava yollarının uçan arabalar için tahsis edilmesi, yer çekimine meydan 

okuyan trafik işaret ve levhaları, masaların içinden çıkan şişeler, uçan kaykaylar, 

küçük bir sopanın büyüyen beyzbol sopasına dönüşmesi geleceğin nasıl olacağıyla 

ilgili hayali öngörüler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 (http://tr.wikipedia.org/wiki/Gelece%C4%9Fe_D%C3%B6n%C3%BC%C5%9F, 2012). 

 

 

Şekil: 4.35 Zaman makinesi “Delorean” 
 

Kaynak: (http://tr.wikipedia.org/wiki/Gelece%C4%9Fe_D%C3%B6n%C3%BC%C5%9F) 
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Şekil: 4.36 “Geleceğe Dönüş” (Back To The Future) 

Kaynak: (blog.gazanya.com/ gelecege-donus-simdi-gelecek...) 

 

Şekil: 4.37 “Geleceğe Dönüş” (Back To The Future) 

Kaynak: (blog.gazanya.com/ gelecege-donus-simdi-gelecek...) 
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Şekil: 4.38 “Geleceğe Dönüş” (Back To The Future) 

Kaynak: (blog.gazanya.com/ gelecege-donus-simdi-gelecek...) 

 

Şekil: 4.39 “Geleceğe Dönüş”(Back To The Future) 

Kaynak: (blog.gazanya.com/ gelecege-donus-simdi-gelecek...) 
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Şekil: 4.40 “Geleceğe Dönüş” (Back To The Future) 

Kaynak: (blog.gazanya.com/ gelecege-donus-simdi-gelecek...) 

 

Şekil: 4.41 “Geleceğe Dönüş” (Back To The Future) 

Kaynak: (blog.gazanya.com/ gelecege-donus-simdi-gelecek...) 
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Şekil: 4.42 “Geleceğe Dönüş” (Back To The Future)  

Kaynak: (blog.gazanya.com/ gelecege-donus-simdi-gelecek...) 

 

Şekil: 4.43 “Geleceğe Dönüş” (Back To The Future)  

Kaynak: (blog.gazanya.com/ gelecege-donus-simdi-gelecek...) 
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Şekil: 4.44 “Geleceğe Dönüş” (Back To The Future) 

Kaynak: (blog.gazanya.com/ gelecege-donus-simdi-gelecek...) 

 

Đnsanoğlunun bilinçaltının ve fantazilerinin geleceğe yönelişi Özakın (2001) e göre 

üç ana başlık altında toplanabilir; 

Kıyamet Öngörüleri: Bu tür filmlerde ileriye dönük olarak felaket konuları ele 

alınmaktadır. Bu temalar genellikle akılcılıktan uzaktırlar. Felaketlerin nedeni bazen 

savaşlar, bu esnada kullanılan nükleer silahlarla doğanın yok oluşu, dünyanın 

kuraklıktan dolayı çölleşmesi, insan soyunun yerini makina ve bilgisayarların alışı 

tasvir edilebilir. Dünya adeta bir kıyamet sonrası görüntüsü vermektedir. (Özen, G., 

2006,s: 65-66). 

 

 

 

 



102 
 

Kıyamet konulu filmlerden örnekler: 

 

Şekil: 4.45 “2012” 

Kaynak: ( http//:www.mushaboom8.blogspot.com/ 2010/04/dunyann-sonu-...) 

 

Şekil: 4.46  “12.12.08 Dünyanın Durduğu Gün” 

Kaynak: (http//:www.film.com/ 2009/07/) 

Mecazi Öngörüler: Bu konunun içerisine, insani değerlerin sosyo-ekonomik yapının 

talepleriyle çelişmesini konu edinen, bunu yaparken de postmodern kenti tasvir 

etmeye kalkışan filmler girmektedir.  
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Şekil: 4.47  “Gerçeğe Çağrı” (Total Recall) 

Kaynak: (www.sinepil.org/yazi/ gercege-cagri-total-reca...) 

 

Şekil: 4.48 “Gerçeğe Çağrı” (Total Recall) 

Kaynak: (www.dvdbeaver.com/.../ t/totalrecall/Default.htm) 

 

Radikal Öngörüler: Bu tür filmler, gerçeklerden uzak başka bir dünya hayal ederler. 

Bu dünyada insanoğlu tüm bedensel ve manevi değerlerinden arınarak, özgür bir 

şekilde yaşamayı mümkün kılabilecek özel bir teknoloji geliştirmiştir. 
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Şekil: 4.49  “Johnny Mnemonic (1995)” 

Kaynak: (tesla-thismortalcoil.blogspot.com/ 2010/11/joh...) 

 

 

Şekil: 4.50  “Johnny Mnemonic (1995)” 

Kaynak: (tesla-thismortalcoil.blogspot.com/ 2010/11/joh...) 
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Şekil: 4.51  “Johnny Mnemonic (1995)” 

Kaynak: (tesla-thismortalcoil.blogspot.com/ 2010/11/joh...) 
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Gelecek * * * *  * *  * * 

Alternatif Zaman Dilimleri *  *   *    * 

Bilinen tarih ve arkeolojik 
kayıtlarla çelişen geçmiş 
zaman kurgulamaları  

  
*    

 
  * 

Diğer Dünyalar *       *   

Dünya Dışı Yaşam   * *    *   

Nanoteknolojiler *    * *   * * 

Zaman Yolculukları       *   * 

Işık Hızı Üzerinde Seyahat 
*  * *   * *   

Kıyamet Konulu Olanlar 
         * 

Distopya  *        * 

Ütopya *  * * * * * * *  

 
Tablo 4.1 Bazı Filmlerin Bilim Kurgu Temalarına Göre Sınıflandırılması 
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4.4. Bilimkurgu Sineması ve Mekân Tasarımı Đlişkisi 

Mekânın tanımı sözlüklerde, içinde bulunduğumuz yer, ev, ülke ve uzay olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Mekân kavramı tanımlandığı disipline göre değişiklik 

göstermektedir.  

 

Kimi yönetmenler önce bir öykü anlatmaya karar verir, sonra da bu öyküye 

uyacak dekoru seçerler. Ben tam tersini yaparım: Çekmek istediğim 

manzara, bir yer vardır, bu manzara ya da yerden filmlerimin izleği çıkar 

(Büker, S. 1991, s:71-72). 

 

Mekânlarla en ilgili disiplinin mimari olduğu bilinmektedir. Mimari mekân fiziksel 

ve görsel sınırlarla tanımlanıp, ışık, malzeme ve renkle karakter kazanmaktadır. Aynı 

hacimler farklı ışık ve malzemelerle farklı mekânlara dönüştürülmektedir. Mekân 

sadece göze hitap etmemekte, aynı zamanda seste mekânın işitsel olarak 

algılanmasını sağlamaktadır. (Tüzün, S., 1991). Renkli ve sesli sinemanın film 

dünyasında yer almasıyla birlikte, mekân kavramı açısından sinema dili giderek 

güçlenmiştir. Sinema dünyasındaki bütün büyük sinema yazarları ve yönetmenler, 

mekânın hikâyelerin anlatımındaki önemini kavramış ve kendi eserlerine uygun 

mekânlar yaratmışlardır. Aynı konuyu anlatıyor olsalar bile, mekânları algılama ve 

yansıtma biçimleri birbirlerinden farklıdır. Filmlerde mimari mekânların başarılı 

olması, mimarinin yeniliklere ve deneyimlere açık olması ile bağlantılı olmaktadır. 

(Ergin, S., 2007). 
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4.4.1. Bilim Kurgu Sinemasında Mekân Kavramının Analizi 

Bilim kurgunun meydana gelişinde önemli rol oynayan ütopyadan bu yana birtakım 

kurgusal dünyalar ve mekânlar yaratılmıştır. Bu mekânlardan bazıları bize yabancı 

iken, bazıları da çok benzer yapılardır. (Somer, M., 2006). Sinemanın ilk yıllarında 

gerçek mekânlar kullanılırken, daha sonra stüdyoların kurulması ve kurgunun 

gelişmesiyle kurgusal mekânlar yaratılmıştır. Bilim kurgu sineması örnekleri olan, 

Metropolis, 2001 A Space Odysse, Fifth Element filmleri tezin son bölümü olan 

dördüncü bölümde kurgusal mekânın sinemada kullanımı çerçevesinde 

incelenecektir. 

4.5. Bilim Kurgu Film Örneklerinde Kurgusal Mekânın Đncelenmesi 

4.5.1. Metropolis 

Fritz Lang ve eşi Thea Von Harbou tarafından 1924 yılında yazılan, 1926 yılında 

romanlaştırılan ve 1927 yılında gösterime giren “Metropolis” filmi, bilim kurgu 

sinemasının en etkili sessiz yapıtlarından biridir. Film çekildiği dönem göz önüne 

alındığında sıra dışı bir kurguya ve öngörüye sahiptir. Filmin hikâyesi bir distopya 

olarak nitelendirilebilir. Film kapitalist bir düzende işçiler ile işverenler arasında 

yaşanan sosyal krizi anlatmaktadır. Devasa yapıların çalıştırılması ve işlevlerini tam 

olarak yerine getirebilmeleri için insanlar araç olarak kullanılmaktadır.  
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Şekil: 4.52 “Metropolis Film Setinden Bir Görüntü” 

 

Kaynak: (http://www.ucandaire.org/yazi/metropolis-film-setindengoruntuler) 

 

 
 

Şekil: 4.53 “Metropolis Film Setinden Bir Görüntü” 

 

Kaynak: (http://www.ucandaire.org/yazi/metropolis-film-setindengoruntuler) 

 

Kendiside mimar olan Fritz Lang, Metropolis’te uçan arabaları, yükselen 

gökdelenleri, devasa makineleri, otoyolları ile fütüristik bir kent ütopyası 

tasarlamıştır. (Roloff ve Seesslen, 1995). Metropolis şehrinin Rönesans, Barok ve 

Gotik dönemlerden etkilendiği görülmektedir. 
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Metropolis şehrinde yeryüzü kısmını çok katlı yapılar ve gökdelenler 

oluşturmaktadır. Metropolis’te devasa yapılar kentin büyük bir kısmını düşey ve 

yatay şekilde kaplamakta olduğundan uçaklar bile bu devasa yapıların arasından 

uçmaktadır. 1924’te Lang’in New York gezisi sırasında dikkatini çeken büyük iş 

merkezleri, otoyollar, aydınlatma sistemleri, reklam tabelaları Metropolis kenti 

fikrinin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. (Özen,G.,2006). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil: 4.54 “Metropolis’ten Bir Görünüş” 

Kaynak: (Gökberk, Ö.,2006, s: 67) 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil: 4.55 “Metropolis’ten Bir Görünüş” 

Kaynak: (Gökberk, Ö.,2006, s: 67) 
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Şekil: 4.56 “ Metropolis’te Kent” 

Kaynak: (Gökberk, Ö., 2006, s: 68) 

 

 

Şekil: 4.57 “Metropolis’te Aydınlatma” 

Kaynak: (Gökberk, Ö., 2006, s: 68) 

 

 

Filmde iki sınıf arasındaki belirgin fark mimari açıdan hiyerarşik 

olarak vurgulanmıştır. Đşçiler şehrinin üstüne kurulan Metropolis 

ihtişamlı gökdelenleri, gökdelenler arasından geçen ulaşım yolları, 

uçsuz bucaksız bahçeleri, devasa kapılarıyla bizi oldukça zengin ve 

hareketli bir mimari kurgunun içine alır. (Allmer,A.,2010,s:108). 

 

 



112 
 

 

Şekil: 4.58 “Metropolis Şehri” 

Kaynak: (Allmer,A.,2010, s: 109) 

 

Yer altına kurulmuş işçiler şehri ile yeryüzündeki zengin ve görkemli şehrin 

mimarisi somut olarak kendini göstermektedir. Yeraltındaki sade ve tek düze 

yaşamın aksine yeryüzünde ihtişamlı ve göz alıcı bir yaşam hüküm sürmektedir. Yer 

altında yükselen tek düze yapılar ve bunların mimari kurgusu burada yaşayanların 

yaşam şartlarını ifade etmektedir. Bina cephelerinde aynı boyutta kullanılan 

pencereler, tasarım ve zevkten uzak bir yaşam tarzını anlatmaktadır. Đnsanların araç 

olarak kullanıldığı bu mekânda makineleşme ön plandadır.  

 



113 
 

 

Şekil: 4.59 “Metropolis’ten Bir Đç Mekân Görünüşü” 

Kaynak: (httpwww.kino.commetropolisgallery.html#gal) 

 

 

Şekil: 4.60 “Metropolis’ten Bir Görünüş” 

Kaynak:  (http://www.ebertfest.com/thirteen/metropolis.html) 
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Metropolis’in ulaşım yolları, şehrin planlanması, büyük kapıları, dikkat çekici 

gökdelenleri, eğlence merkezleri ve trafiğin havadan işleyişi konforlu yaşam 

mimarisinin algılanmasını sağlamaktadır. (Allmer, A., 2010).  

4.5.2 2001: A Space Odyssey 

1968 Stanley Kubrick yapımı film, Arthur C. Clarke’ın The Sentinel adlı öyküsünden 

uyarlanmıştır. Filmin girişi, insanlığın yaratılışı ve geçmişiyle başlamaktadır. Genel 

anlamda film gerçekçidir. Filme gerçekçilik veren diğer bir unsur da uzay aracı 

Discovery'nin ağırlıksız güvertesidir. Film, yapay yerçekimi sağlayan "Döner 

Tekerlek" içindeki çekimlerle, HAL in tamiratı ve kapatılması gibi tekerlek dışındaki 

sahneler arasında zıtlık kurarak buna dikkat çekmektedir. "Pod bay" içindeki yürüyüş 

sahneleri, garip derecede yavaş olan yürüyüş adımlarını da açıklayan, önceki 

sahnelerde hostesin sıfır yerçekiminde giydiği "Tutan Ayakkabı" ile açıklanabilir. 

 

 

Şekil: 4.61 “2001: ASpace Odyssey Dış Görünüş” 

Kaynak: (http://whatculture.com/film/17-minutes-of-lost-2001-a-space-odyssey-footage-found.php) 
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Şekil: 4.62 “2001: ASpace Odyssey Giriş Sahnesi” 

Kaynak: (http://terrydarc.wordpress.com/2010/04/16/etosha-to-2001-a-space-odyssey/2001_space_odyssey/) 

 

Şekil: 4.63 “2001: ASpace Odyssey Đç Mekan Görünüşü” 

Kaynak: (http://whatculture.com/film/17-minutes-of-lost-2001-a-space-odyssey-footage-found.php) 

 

2001:A Space Odyssey içerdiği metinler ve felsefesiyle, insanoğlunun aya ilk ayak 

basışını ve uzayla olan ilişkisini betimlemesiyle ilgi çekmiştir. Kubrick’in filmde 

kullandığı dil ile uzay görüntüleri ve uzay gemisinin iç ve dış mekânları uzun 

bilimsel araştırmalar sonucunda oluşturulmuştur.  
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Şekil: 4.64 “Ay’daki Hilton oteli Ve Üs” 

Kaynak: (Özen, G.,2006, s:70) 

 

Şekil: 4.65 “Ay’daki Hilton Oteli” 

Kaynak: (http://rogersfinaltake.blogspot.com/2011/04/2001-space-odyssey-ultimate-trip.html) 

 

Şekil: 4.66 “Uzay Gemisinde Đç Mekân” 

Kaynak: (Özen, G.,2006, s:69) 
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Şekil: 4.67 “Uzay Gemisinde Đç Mekân” 

Kaynak: (Özen, G.,2006, s:69) 

 

Jüpiter yolculuğu sırasında kullanılan geminin iç mekânları uzayda yaşama dair 

ipuçları vermektedir. Hacimlerde fonksiyon kullanımı ön plandadır. Bilgisayarlar 

insanların yaşamsal konforlarını sağlamaktadırlar. Kubrick’in geleceğe dair 

öngörülerinden biri, yarattığı bilgisayar teknolojisi ile uzun uykuya yatabilmedir. 

Kubrick filmi yaptığı dönemdeki teknoloji anlayışını 2001 yılına sıklıkla 

uyarlamıştır. Ay’daki Hilton otelinin iç mekânlarında, yapıldığı dönemin etkilerine 

rastlanmaktadır. Minimalist mekân kavramı, uzaydaki tasarımlar için ideal 

görünmektedir. Filmde gelecek öngörüleriyle ilgili bazı kavramlar gerçekleşmiş, 

bazıları ise gerçekleşmemiştir.  

Gerçekleşmemiş bazı gelecek öngörüleri: 

• Otelleri ve turistik tesisleri barındıran uzay istasyonları. 

• Jüpiter insanların ziyareti. 

• Uzaya yapılan yolculukların sıradan bir hal olarak görülmesi. 

• Bell System'in 2001 deki varlığı veya ciddi büyüklükteki Pan 

American. 
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Gerçekleşen bazı gelecek öngörüleri: 

• Bilgisayarlı cihazlar. 

• Çoklu TV kanalları. 

• Geniş açılı uçuş televizyon ekranları. 

• Đnsanları satrançta yenebilecek kapasitede olan bilgisayarlar. 

• Küçük, taşınabilir, düz ekran televizyonlar. 

• Düz ekran bilgisayar monitörleri. 

• Ses tanıma ve ses ile bilgisayar kullanımı. 

• Uçaklarda koltuk arkasındaki eğlence ekranları. 

 

Şekil: 4.68 “Bilim Üzerine Bir Sohbet” 

Kaynak: (http://www.imedebe.com/2011/03/16/galeri-2001-a-space-odyssey-2001-bir-uzay-destani/) 

 

 

Şekil: 4.69 “2001:A Space Odyssey” 

Kaynak: (http://www.imedebe.com/2011/03/16/galeri-2001-a-space-odyssey-2001-bir-uzay-destani/) 
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Şekil: 4.70 “Gelecekteki yaşama dair kesitler” 

Kaynak: (http://www.imedebe.com/2011/03/16/galeri-2001-a-space-odyssey-2001-bir-uzay-destani/) 

 

4.5.3 The Fifth Element 

1996 yılında ünlü Fransız Yönetmen Luc Besson tarafından çekilen, senaryosu Luc 

Besson ve Robert Marc Kamen tarafından yazılan “Beşinci Element” adlı film, 2259 

yılını kurgulamıştır. (Đnce, T.,2007). 

Mekân olarak, 200 yıl sonraki New York şehri seçilmiştir. Şehrin tasarlanmasında, 

Dan Weil, Jean Giraud, Jean Claude Mezieres ve yapımında da Mark Stetson görev 

almıştır. Şehrin yapımında 1/24 ölçeğinde maketler kullanılmıştır. (Özen, G.,2006). 

Yükseklik, birçok bilim kurgu filminde olduğu gibi bu filmde de ilk göze çarpan 

özellik olmuştur. Kentteki kirlilik yüzünden caddeler ve sokaklar yaşanamaz hale 

gelmiştir. Kent, bugünkü New York şehrinin Kentinin üzerinde inşa edilmiştir. 

 

 

Şekil: 4.71  “Beşinci Element’te (The Fifth Element) Kent” 

Kaynak: (Özen, G.,2006, s: 75) 
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Şekil: 4.72 “Beşinci Element’te (The Fifth Element) Kent” 

Kaynak: (Özen, G.,2006, s: 75) 

 

Kentte trafik, yüksek binaların arasından işlemektedir. Uçan taşıtlar, binaların 

arasından enine ve dikine olarak geçip, binalar arasındaki boşlukları üç boyutlu 

şekilde kullanmaktadır. Kaldırımlar ise eski hallerini aynen korumaktadır. Bu 

kaldırımlar, bina yüzeylerinde yayaların geçebileceği şekilde düzenlenmiştir. 

Bugünkü yaya geçitlerini ise, yaya akslarının oluşturduğu köprüler oluşturur. Aynı 

zamanda, binaların yüzeylerinde kafeler ve teraslarda oluşturulmuştur.  

 

Şekil: 4.73 “Beşinci Element’te (The Fifth Element) Ulaşım” 

Kaynak: (http://www.listal.com/viewimage/30092) 
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Şekil: 4.74 “Beşinci Element’te (The Fifth Element) Teraslar” 

Kaynak: (http://thisislandrod.blogspot.com/2010/07/luc-bessons-attempt-to-generate.html) 

 

Kentteki yükseklik nedeniyle ulaşım, hem yatay hem düşey şekilde işlemektedir. 

Bina yüzeylerinde dev asansörler vardır. (Özen, G.,2006). Filmde değinilmesi 

gereken diğer önemli bir noktada gelecekte olmasına rağmen mekânının belirlenmiş 

olmasıdır. New York ve Manhattan’da geçen filmde görülen bazı yapılar, bunu 

izleyiciye göstermektedir. Şehrin yapısı ve mevcut durumu korunmaktadır. Taksiler 

ve polis arabaları uçmakta olduğu halde görünümleri aynıdır. Sarı taksiler ve bu 

taksilerin aynasında asılan zarlar, Çin mahallesine atıfta bulunan uçan sushi teknesi, 

Brooklyn Köprüsü günümüz New York şehrinin simgesel öğelerine göndermede 

bulunmaktadır.  
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Şekil: 4.75 “Beşinci Element’te (The Fifth Element) Kent”  

Kaynak: (http://www.cgsociety.org/index.php/CGSFeatures/CGSFeatureSpecial/artist_profile_-_eric_hanson) 

 

Filmdeki klasik mekânlar, zengin ve lüks yaşam tarzını anlatmaktadır. Uzay 

gemisinin odaları ve konser salonunun mimarisi bunu gösterir niteliktedir. 

(Đnce,T.,2007). 

 

Şekil: 4.76  “Beşinci Element” (The Fifth Element) 

Kaynak: (http://www.the-rpf.com/f9/fifth-element-fhloston-paradise-phone-104769/) 



123 
 

 

Şekil: 4.77 “Beşinci Element” (The Fifth Element) 

Kaynak: ( http://www.the-rpf.com/f9/fifth-element-fhloston-paradise-phone-104769/) 

 

Beşinci Element filminde ki iç mekânlarda ise, yatay fırınlar, gömülebilen yataklar, 

tavana gizlenmiş dolap gibi elemanlar kullanılmıştır.  Filmde kent, insanların 

yaşamlarını kolaylaştırmaktadır. Filmin başlarında pozitif ütopyalar görülse de 

ilerleyen sahnelerinde distopik öğeler görülmektedir. 
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SONUÇ 

 

Martin Heidegger, “ Đnsanlar dünyadan atıldılar. Mimariyle beraber ise dışarıda olma 

deneyimleri ve yabancılaşmalarıyla, dünyayı bir ikamet yerine dönüştürüyorlar. Bir yerin, alanın, 

durumun, ölçeğin, aydınlatmanın, yani mimari niteliklerin yapılanması (insan varlığının 

çerçevelenmesi) kaçınılmaz olarak her sinemasal kareye sızıyor. Aynı şekilde mimarlık, alanı 

birleştiriyor, bir yandan da zamanı işliyor.”  olarak yorumlamaktadır. 

 

Đnsan, bakma, görme, algılama ve düşünme yetilerine sahiptir. Sinema, tüm bu 

yetileri bir bütünsellik içerisinde harekete geçiren evrensel bir dil olmuştur. Oluşan 

bu görsel dil, yeni bir sanat imgesi ve farklı bir boyutsal dinamik yaratmıştır. Bu 

yaratılan sanat imgesi insana, fantastik mekân kurguları içerisinde hayata farklı bir 

açıdan bakmayı ve sorgulamayı öğretmektedir.  

Sinemada mekân tasarımı kavramı, sinema tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. 

Sinema tarihi boyunca, film yönetmenleri bir mekân tasarımcısı kimliğine bürünerek, 

hayallerindeki yüzeyleri sinema ve mekân tasarımı gibi birbirinden iki farklı disiplini 

tek bir kare içerisinde kurgulayarak, ortak bir paydada çekim alanı oluşturmuşlardır. 

Sinema konularının derinsel çeşitliliği, mekan tasarımının ucu açık sınırsızlığı ile 

birleştiğinde, ütopik, distopik, fütürist ve siberpunk bir kurgulamayla, izleyicinin 

gerçek hayatta asla yaşamsal bir döngü çerçevesinde yer bulamayacakları bir 

dünyada hayal güçlerini son noktasına kadar zorlamakta ve onlara ulaşılamaz 

görsellikler sunmaktadır. Bu kurgusal yapı,  bir yandan günümüz koşullarında sanal 

dünyayı sunarken diğer yandan da gelecekteki dünya öngörüsünde bu mekânların 

mutlak gerçekliğinin ortaya çıkacağı ve tüm bu gerçekliklerin yaşanacağını 

imgelemektedir.  
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Bu bağlamda bilim kurgu sinemasının, geleceğin kentleri ve yapılı çevre konusunda 

tasarımcılara katkısını incelemeyi amaçlayan tezde bilim kurgu sineması örnekleri 

üzerinden sinemasal mekânlar incelenmiş ve bilim kurgu sinemasının kurgusal 

mekânlara katkısı tablo 5.1. de özetlenmiştir. Tablo 5.2. de incelenen filmlerdeki 

mekanların kullanım biçimleri ele alınmış ve özetlenmiştir. 

Tabloda seçilen Metropolis, The Fifth Element, 2001: A Space Odyssey, 

filmlerindeki mekân tasarım yaklaşımı senaryolarına birer öngörü niteliğinde olduğu 

saptanmıştır.  
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Tablo 5.2. Filmlerdeki Mekan Kullanımları 
 
 
 

Bilim kurgunun mimarlığa etkilerinden bahsedecek olursak, Đngiliz grup 

Archigram’ın projeleri, bilim kurgu ve mimarlığın gelecek için bir çekicilik taşıdığını 

ve birbirlerinden etkilendiklerini göstermektedir. Makine çağının bilim kurgunun 

doğumuna etken olduğu söylenmektedir. Makinenin üstün olduğu gelecek temaları 

ele alınmıştır. Bilgi çağı bilgisayar teknolojilerinin hakim olduğu bir çağ olarak öne 

çıkmaktadır. 

OASE editörlerinden Pnina Avidar ve Lara Schrijver, mimarlık ve siber kurgu 

arasındaki ilişkiyi incelerken, mimarların düşüncelerini mekân ve forma 

yansıtmalarında siber kurgudan örnek aldıklarını söylemektedirler. Endüstrideki 

gelişmeler ve makine çağı filmlere çelik strüktürler, robotlar ve uzay gemileri gibi 

öğelerle yansımıştır. Örneğin Metropolis (1926) filmi birçok mimarın tasarımlarını 

etkilemiştir.  

Mimarlara ve tasarımcılara göre geleceğin mekânları, gerçek çevre sanal çevreye 

doğru evrilecek ve toplum üzerindeki etkisi kuvvetli olacaktır. Bu noktada 

tasarımcının rolünün ne olacağı önem taşımaktadır. 

Filmlerdeki Mekân Kullanımları 

 2001: A Space 
Odyseey 

The Fifth Element Metropolis 

 
Mekânın Asıl Eleman 
olarak Kullanımı 

+  + + 

Mekânın Fon Olarak 
Kullanımı - + - 
Mekânın 
Tamamlayıcı Eleman 
olarak Kullanımı 

+ + + 

Kurgusal Mekân + + + 

Mevcut Mekân - - - 
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Siberkent terimini ortaya koyan tarihçi M. Christine Boyer modern kentlerin gelişimi 

ve bilim kurgunun kentlerle ilişkisini ele almaktadır. Sanal gerçeklikteki karmaşıklık 

ve makine kenti ile siber kent arasındaki farkları büyüleyici ve ürkütücü olarak 

tanımlamaktadır.  

Sterling de, bir tasarımcının rolünün yapay çevrede siber kültürle daha etkileyici bir 

hal alacağına inanmaktadır. Gelecek korkusunun kalıcı bir yaşam korkusu olduğunu 

düşünmektedir. Tasarladıkları mekânlar, bilim kurgu filmlerine fon oluşturan Gehry 

ve Norman Foster gibi Sterling de mimarın gelecek için görevini bu şekilde 

tanımlamaktadır. Sterling mimarlıktaki radikal değişimlerin büyük felaketlerden 

etkileneceğini vurgular ve bugünün kentlerinden kaçış konusunu ele alır. (Kort, R., 

2005) 

 

Şekil 5.1 Yellow Tree House Cafe 

Kaynak: (http://www.bodew.com/future-building-design-with-sustainable-green-architecture/) 
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Şekil 5.2 Shanghai Tower, China 

Kaynak: (http://www.bodew.com/future-building-design-with-sustainable-green-architecture/) 

 

Şekil 5.3 Utopıan Futuristic Prefab Architecture 

Kaynak: (http://dornob.com/will-robots-assemble-the-utopian-sea-cities-of-our-future/?ref=search) 
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Şekil 5.4 Utopıan Futuristic Prefab Architecture 

Kaynak: (http://dornob.com/will-robots-assemble-the-utopian-sea-cities-of-our-future/?ref=search) 

 

Şekil 5.5 London Castle House 

Kaynak: (http://www.bodew.com/future-building-design-with-sustainable-green-architecture/) 
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Şekil 5.6 Future Concept Buildings “Hydrogenase” 

Kaynak: (http://www.designomah.com/amazing-architecture-hydrogenase-algae-farm-by-vincent-

callebaut/future-concept-buildings/) 

 

Şekil 5.7 Future Concept Buildings “Hydrogenase” 

Kaynak: (http://www.designomah.com/amazing-architecture-hydrogenase-algae-farm-by-vincent-

callebaut/future-concept-buildings/) 
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Şekil 5.8 Future Concept Buildings “Hydrogenase” 

Kaynak: (http://www.designomah.com/amazing-architecture-hydrogenase-algae-farm-by-vincent-

callebaut/future-concept-buildings/) 

 

Şekil 5.9 Future Concept Buildings “Hydrogenase” 

Kaynak: (http://www.designomah.com/amazing-architecture-hydrogenase-algae-farm-by-vincent-

callebaut/future-concept-buildings/) 
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Şekil 5.10 Futuristic Bathroom Interıor Architecture 

Kaynak: (http://sweethomedecorating.com/) 

 

Şekil 5.11 Futuristic Interior Architecture 

Kaynak: (http://davinong.com/design/12027/futuristic-interior-i) 
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