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ÖZ 

 

KÜLTÜR ENDÜSTRİSİNE BİR KARŞIT ÖRNEK OLARAK 

 REHA ERDEM SİNEMASI 

 

Elif Ak 

Yüksek Lisans 

Radyo, Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Çakıcı Öztürk 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018 

 

Sinema filmleri gösterildiği ilk günden günümüze kadar geçen sürede; sanat 

eseri, kitle iletişim aracı, eğlence aracı ve popüler kültür ürünü gibi özellikleriyle 

karşımıza çıkmaktadır. Sinemanın popüler kültür ürünü olduğunu düşünen T.W. 

Adorno ve Horkheimer 1947 yılında Kültür Endüstrisi kavramsallaştırması üzerinden 

sinemayı değerlendirmişlerdir. Klasik, popüler ve Hollywood tarzı diyebileceğimiz 

geleneksel anlatılı filmler sinemanın, ticari amaç taşıyan ve salt bir eğlence aracı olması 

özellikleriyle Kültür endüstrisi kavramına hizmet eden filmler olmuşlardır. 

Geleneksel anlatı biçiminin dışında olan Brecht Estetiği ile Brecht’in ünlü 

yabancılaştırma etkisi sinemaya alışılmış bakış açısının aksine olaylara, olgulara ve 

karakterlere izleyicinin eleştirel bir gözle bakmasını sağlar. Türkiye’de çağdaş anlatı 

kalıplarını ve Brecht Estetiğini referans alarak film üreten yönetmenlerin başında Reha 

Erdem gelmektedir. Yapılan çalışmada yönetmenin uzun metraj filmleri kronolojik 

olarak incelenmiştir. Betimsel analiz yöntemiyle incelenen yönetmenin filmlerinde, 

Brecht Estetiğindeki yabancılaştırma unsurları; karakterler, zaman - mekân ve müzik 

boyutuyla analiz edilmiş ve kültür endüstrisinin karşısında nasıl konumlandığı 

araştırılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Sinema, Kültür Endüstrisi, Brecht Estetiği, Yabancılaştırma, 

Çağdaş Anlatı Sineması. 
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ABSTRACT 

 

REHA ERDEM’S CINEMA AS A COUNTER EXAMPLE  

OF CULTURE INDUSTRY 

Elif Ak 

Graduate Program  

Department of Radio, Television and Cinema 

Supervisor: Asst. Prof. Dr. Gülçin Çakıcı Öztürk 

Maltepe University, Graduate School of Social Sciences 

 

Since they have been shown for the first time, cinema films draw attention with 

their such qualities as art, mass media, entertainment tool and popular culture products. 

T. W. Adorno and Horkheimer, who thought that cinema was a product of popular 

culture, evaluated cinema in 1947 through the conceptualization of the Culture Industry. 

Traditionally narrated films which we may name as classical, popular and Hollywood-

style are the ones that serve the concept of the Culture industry with their characteristics 

of cinema as a mere entertainment tool and with a commercial purpose. 

With Brecht's Aesthetics, which is outside the traditional narrative form, Brecht's 

notorious alienation effect allows the viewer to look at events, phenomena and 

characters in a critical way in contrast to the usual viewpoint of cinema. Reha Erdem is 

the leading director in Turkey who makes films with reference to the contemporary 

narrative patterns and Brecht Aesthetics. In this study, the director's feature films were 

examined chronologically. In the films of the director examined by Descriptive 

Analysis Method, the elements of alienation in Brecht Aesthetics were analyzed by; the 

characters, time - space and music dimensions and it was searched how they are located 

against the Culture industry. 

Keywords: Cinema, Culture Industry, Brecht Aesthetics, Alienation, Contemporary 

Narrative Cinema 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ 

Kültür endüstrisi kavramı ilk kez 1947 yılında Theodor W. Adorno ve 

Horkheimer’in birlikte kaleme aldıkları Aydınlanmanın Diyalektiği adlı eserde literatüre 

girmiştir. Kültür endüstrisi eleştirisinde kapitalist ideoloji vardır. Kapitalist üretimde her 

şey alınıp satılan bir metaya dönüşmüştür. Popüler filmler aracılığıyla izleyicilerin 

sadece eğlenmelerini sağlayan kültür endüstrisi ürünleri, onlara sadece sahte haz 

vermekten ileri gidememektedir. Bir izleyici izlediği filmden çıktıktan sonra, dünyayı 

filmin devamı gibi görmektedir, çünkü sesli film, perdede gösterilenlerle gerçekliği 

özdeşleştirmek için seyirciyi eğitmektedir. Böylelikle perdede izlenen ile gerçek yaşam 

birbirine girmiştir. Bu noktada da sesli filmin önemli bir rolü olmuştur. Adorno 

“sinema”yı, Minima Moralia adlı çalışmasında kültür endüstrisinin en vahşi aracı olarak 

görmüştür.  

Popüler kitle kültürü olan Hollywood sineması, kâr elde etmek için eğlence 

üretir. Hollywood, kültürü pazarda satılacak bir emtiaya dönüştürmektedir. İzleyiciler 

de, özgür birey olmaktan çıkıp endüstri tarafından yönlendirilen tek boyutlu kitleye 

dönüşmektedirler. Komedi, dram veya trajedi türlerindeki filmlerin hikayelerine 

baktığımız zaman eğlence ve kaçış odaklı üretilen filmler oldukları hemen 

anlaşılmaktadır. Ticari açıdan başarılı olmuş türler( korku, komedi, romantik komedi 

vs.) ve temalar vardır. Bunların çoğu sürekli tekrarlanmaktadır. Hollywood filmlerinde 

gördükleri karakterlerle özdeşleşmekte ve içinde bulundukları konumdan hayali olarak 

uzaklaşmaktadırlar.  

Anlatı açısından bakıldığında, filmleri geleneksel (klasik) ve çağdaş anlatı 

yapısına sahip filmler olarak ayırmak mümkündür. Klasik, popüler ve Hollywood tarzı 

anlatı olarak değişik biçimlerde ifade edilebilen geleneksel anlatı, Melies’e ve 

Aristoteles’ e dek uzanan bir yapıya sahiptir.( Topçu, A. 2016, s.58). Geleneksel 

anlatıya sahip filmlerde katharsis dediğimiz olgu sıkça bize yaşatılmaktadır. Fakat 

bunun karşısında Çağdaş anlatılı filmlerde katharsis yerine yabancılaşma olgusu dikkat 

çekmektedir. “Brecht, katharsis kavramıyla ifade edilen sürecin, seyirci için tehlikeli bir 

süreç olduğu” düşüncesinden hareket etmektedir.( Parkan, M. 2015, s. 31 ). 
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Mutlu Parkan, “Brecht Estetiği ve Sinema” adlı kitabında Brecht’in estetik 

kuramının temelinde Naivete bulunduğunu ve eksenini de yabancılaştırmanın 

oluşturduğu, birbiriyle ayrı kategoride olmayan, ancak diyalektik bir bütünlük taşıyan 

sekiz temel kavramdan oluştuğunu belirtmektedir.  Bu sekiz temel kavram, Naivite, 

Mesel Meselesi, Epizodik Anlatım, Gestus, Yabancılaştırma, Tarihselleştirme, 

Anlatımcı Yapı ve Gösterimci Oyunculuk’tur (Parkan, M. 2004, s. 49-50). 

Çağdaş anlatı kalıplarına sahip film üreten Türkiye’de ve Dünya’da sayısız ödül 

almış ülkemizin başarılı yönetmenlerinden birisi olan Reha Erdem, izleyicileri filmle 

özdeşleşmek yerine, düşündürmeyi ve yabancılaştırmayı amaçlamaktadır. Özdeşleşme, 

izleyicinin eleştirel gücünü zayıflatıp onaylayıcı bir tavır takınmasını sağlarken, 

yabancılaştırma etkisi izleyicinin eleştirel gücünü ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. 

Klasik anlatıda edilgin konumda olan izleyici, yabancılaştırmanın etkin kullanıldığı 

anlatı yapısı içinde etken konuma geçmektedir. Reha Erdem’in filmografisine 

bakıldığında bu etkiyi izleyiciye etkin bir şekilde hissettirdiği görülmektedir. Kültür 

endüstrisinin karşısında bir konumda olarak nitelendirilebilecek yönetmenin 

filmografisi şu şekildedir: A AY (1989), Kaç Para Kaç (1999), Korkuyorum Anne 

(2004), Beş Vakit (2006), Hayat Var (2008), Kosmos (2010), Jin (2012), Şarkı Söyleyen 

Kadınlar (2013), Koca Dünya (2016).  

Çalışmanın birinci bölümünde, Kültür endüstri kavramının ne olduğu ve kimler 

tarafından ortaya çıkarıldığı anlatılmaktadır. Kültür endüstrisi ve sinema ile olan 

ilişkisine değinilerek Hollywood Sinemasının eğlence odaklı ve kâr elde etmek 

amacıyla film üretip Kültür endüstrisine hizmet eden bir sinema anlayışı olduğu 

açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde, genel çerçevede yabancılaştırma tanımlarına 

yer verilmiştir. Brecht Estetiğindeki Yabancılaştırma kavramı açıklanarak, bu kavramın 

Kültür Endüstrisi karşısında nasıl konumlandığı açıklanmıştır. Geleneksel ve Çağdaş 

anlatı sinemasına değinilerek, Türk Çağdaş Anlatı sineması ile Brecht’in 

Yabancılaştırma olgusu arasındaki ilişki açıklanmıştır. Üçüncü bölüm yöntem kısmında 

Reha Erdem’in uzun metraj filmleri (Kaç Para Kaç) hariç, yabancılaştırıcı etkiyi yaratan 

karakterler, zaman-mekân, müzik öğelerindeki yabancılaştırma olguları betimsel analiz 

yöntemiyle saptanarak kültür endüstrisinin karşısında bir konumda olduğu anlatılmaya 

çalışılmıştır. 
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1.1. Araştırmanın Problemi 

Sinema filmleri ilk gösterildiği günden günümüze kadar geçen sürede; sanat 

eseri, kitle iletişim aracı, eğlence aracı gibi özellikleriyle kuramsal çalışmaların konusu 

olmuştur, olmaya da devam etmektedir. Sinema’nın popüler kültür ürünü olduğunu 

düşünen Adorno ve Horkheimer 1947 yılında Kültür Endüstrisi kavramsallaştırması 

üzerinden sinemayı değerlendirmişlerdir. Her yıl ülkemizde ve Dünya sinemasında 

popüler içerikle ve geleneksel anlatı kalıplarına uygun çok sayıda film üretilmektedir. 

Bu filmler Kültür Endüstrisi kavramının içeriğine hizmet eden filmlerdir. Ancak yaptığı 

filmlerle kültür endüstrisinin kodlarını kullanmayan yönetmenler de vardır. Türk 

sineması çerçevesinde değerlendirildiğinde Reha Erdem bu yönetmenlerden biridir.  

Reha Erdem’i filmlerinde kullandığı üslup ve anlatı yapısıyla Kültür 

Endüstrisinin karşısında duran bir yönetmen olarak tanımlayabiliriz. Bu bağlamda 

yönetmenin (A AY (1989), Korkuyorum Anne (2004), Beş Vakit (2006), Hayat Var 

(2008), Kosmos (2009), Jin (2012), Şarkı Söyleyen Kadınlar ya da Adem’in Yakarışı 

(2013), Koca Dünya (2016) adlı uzun metraj filmlerinde, Brecht Estetiğindeki 

yabancılaştırma unsurlarının; karakterler, zaman - mekân ve müzik boyutuyla nasıl ele 

alındığı ve kültür endüstrisinin karşısında nasıl konumlandığı araştırmanın problemini 

oluşturmaktadır. 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmada Türkiye’de Kültür endüstrisinin karşısında duran bir sinema 

anlatısı ile film üreten Reha Erdem’in filmlerinde, Brecht’in yabancılaştırma kavramı 

ile nasıl bağlantılarının olduğu saptanmaya çalışılacaktır. Reha Erdem’in filmlerindeki 

yabancılaştırma öğelerinin kültür endüstrisine karşı duruş anlamında karakterler, 

zaman-mekân ve müzik öğelerindeki yabancılaştırma unsurları olarak incelenecek ve 

kültür endüstrisinin karşısında nasıl bir duruş sergilediği ortaya çıkarılmaya 

çalışılacaktır. Bu amaçlarla şu sorulara yanıt aranmaktadır:  

- Kültür endüstrisi kavramı nedir ve kimler tarafından ortaya atılmıştır? 

- Kültür endüstrisi kavramının sinema ile ilişkisi nelerdir? 
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- Hollywood sineması Kültür Endüstrisi ürünleri midir? 

- Popüler filmler Kültür Endüstrisine nasıl hizmet etmektedir? 

- Geleneksel anlatı kalıplarına sahip filmler Kültür Endüstrisinin bize yansıtmak 

istediği şeyleri yerine getirir mi? 

- Çağdaş anlatı kalıplarına uygun filmler Kültür Endüstrisinin karşısında 

konumlanmakta mıdır? 

- Reha Erdem filmleri çağdaş anlatı kalıplarına uygun filmler midir? 

- Reha Erdem’in filmleri Brechtiyen özellikler taşıyor mu? 

- Reha Erdem’in filmlerinde Brecht’in yabancılaştırma unsurları var mıdır?  

- Reha Erdem’in filmlerindeki yabancılaştırma unsurları bize kültür endüstrisinin 

karşısında bir yönetmen olduğunu göstermekte midir? 

1.3. Araştırmanın Önemi 

Kültür endüstrisi bağlamında Dünya ve Türk sineması özelinde yapılan 

çalışmalara baktığımızda geleneksel anlatı kalıplarına sahip ve popüler filmlerin daha 

çok araştırma konusu olarak seçildiğini görmekteyiz. Bu çalışma,  Reha Erdem 

sinemasında kültür endüstrisi kavramı üzerine yapılan ilk çalışma olması nedeniyle 

önemlidir. Bu özelliğiyle literatüre önemli bir katkı sağlayacaktır. 

1.4. Araştırmanın Varsayımları 

Kültür Endüstrisine Bir Karşıt Örnek Olarak Reha Erdem Sineması adlı tezin 

varsayımları; 

- 1947 yılında Adorno ve Horkheimer’in dile getirdikleri bir kavram olan kültür 

endüstrisi kavramı günümüzde hala geçerliliğini sürdürmektedir. 

- Hollywood Sineması eğlence odaklı ve kaçış sinemasıdır. 

- Popüler ve Geleneksel Anlatı kalıplarına sahip filmler kültür endüstrisine hizmet 

etmektedir. 

- Reha Erdem filmlerinde Brecht Estetiğinin yabancılaştırma unsurları 

görülmektedir. 
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- Reha Erdem çektiği filmlerle kültür endüstrisinin karşısında duran bir yönetmen 

olduğunu göstermektedir. 

1.5. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Kültür endüstrisi kavramı, TV programları, haberler, müzik, vs. gibi birçok konuda ele 

alınabilmesine rağmen,  bu çalışmada kültür endüstrisi kavramı ve sinema ile olan 

ilişkisine değinilecektir. Reha Erdem’in filmografisine bakıldığında bir çok kısa film 

çektiği görülmektedir.  Bu çalışmada, yönetmenin kısa filmleri araştırma kapsamının 

dışında tutulmuş olup,  uzun metraj filmleri (A AY (1989), Korkuyorum Anne (2004), 

Beş Vakit (2006), Hayat Var (2008), Kosmos (2009), Jin (2012), Şarkı Söyleyen 

Kadınlar (2013), Koca Dünya (2016)) araştırma kapsamının örneklemi olarak 

seçilmiştir. Yönetmenin 1999 yılında çekmiş olduğu Kaç Para Kaç filmi, geleneksel 

anlatı kalıplarına daha yakın olduğu, Brechtiyen özellikler taşımadığı ve 

yabancılaştırma unsurları görülmediği için araştırma kapsamının dışında tutulmuştur. 

Seçilen filmler nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi ile 

değerlendirilecektir.  

1.6. Araştırmanın Tanımları 

Kültür Endüstrisine Bir Karşıt Örnek Olarak Reha Erdem Sineması adlı bu 

çalışmanın tanımları şu şekildedir: 

Kültür endüstrisi kavramının ne olduğu ve ilk kez kimler tarafından ortaya 

atıldığı, kültür endüstrisi kavramının hâlâ günümüzde geçerliliğini koruduğu, hangi film 

türlerinin kültür endüstrisine hizmet ettiği, Hollywood Sinemasının kısa tarihi ve 

özellikleri, Brecht Estetiğinin özellikleri, Brecht Estetiğindeki yabancılaştırma efektinin 

ne olduğu, Türk Çağdaş anlatılı sinemasının özellikleri, Reha Erdem’in filmlerinde 

yabancılaştırma unsurlarını kullanarak kültür endüstrisinin karşısında durduğu, 

araştırmanın genel tanımlarıdır. 
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KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ KAVRAMI VE SİNEMA İLE İLİŞKİSİ 

1.7. Kültür Endüstrisi Kavramı 

Kültür endüstrisi kavramına değinmeden önce bu kavramın ortaya çıkışında 

etkili olan düşünürlerin hangi okula mensup olduklarından ve düşüncelerini etkileyen 

bu okulla ilgili kısaca bilgi vermekte fayda vardır. Frankfurt Okulu ya da Eleştirel 

Kuram diye bilinen gelenek, kurumsal olarak, 3 şubat 1923’te Frankfurt Üniversitesine 

bağlı olarak Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü adıyla kuruldu. Aslında bu Enstitü, 

Almanya’da 1920’lerin başlarından beri sol radikal çevrelerin ortaya koydukları 

akademik kurumlaşma çabalarının bir sonucuydu. Enstitünün kurucusu olarak kabul 

edilen kişi, solcu bir doktora öğrencisi olan Felix Weil(d.1898)’dir. Toplumsal 

Araştırmalar Enstitüsü’nün ilk müdürü Carl Grünberg (1861-1940)’tir. Kurumun üyeleri 

olmuş kişiler arasında en önemlileri: Karl August Wittfogel, Franz Borkenau, Henryk 

Grossmann, Friedrich Pollock, Leo Löwenthal, Max Horkheimer, Teodor W.Adorno, 

Herbert Marcuse, Eric Fromm, Walter Benjamin, Otto Kirchheimer, Franz Neuman’dır. 

Hemen hemen hepsi Yahudi olan bu düşünürler arasında çekirdek kadroyu oluşturanlar; 

Horkheimer, Pollock, Löwenthal, Adorno ve Marcuse’dir. Daha dar anlamda “ 

Frankfurt Okulu” dendiğinde düşünceleri en belirleyici olanlar ise Horkheimer, Adorno 

ve Marcuse’dir (Dellaloğlu, B. 2014, s. 15-18). 

Tom Bottomore, Enstitü’nün tarihinde dört farklı dönem belirler. Birincisi, 1923 

ile 1933 arasındaki dönemdir. Aynı zamanda bir ekonomi ve toplum tarihçisi olan ilk 

müdür Grünberg döneminde Enstitü çalışmalarının büyük kısmı güçlü bir deneysel 

karaktere sahipti. Grünberg, açılış bildirisinde, toplumsal bir bilim olarak Marksizm 

düşüncesini ortaya koymuştu. Burada Grünberg, materyalist tarih kavramının ne bir 

felsefi sistem olduğunu ne de olmayı amaçladığını, nesnenin soyutlamalar olmayıp, 

gelişme ve değişme sürecindeki verili somut dünya olduğunu ileri sürmüştür. Bu 

dönemin ürünleri olan Wittfogel’in Çin’ de Ekonomi ve Toplum, Grossman’ın Birikim 

Yasası ve Kapitalist Sistemde Çöküş, Pollock’un Sovyetler Birliği’nde Ekonomik 

Planlama Denemeleri gibi yapıtlar, bu nitelikte çalışmalardır (Bottomore, T. 1997, s. 9). 

İkinci dönem, Enstitü’nün etkinliklerini yöneten bir ilke olarak Yeni-Hegelci eleştirel 

kuramın ayırt edici düşüncelerinin açıkça ortaya konduğu 1933 ile 1950 arasındaki 
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sürgün dönemidir. Fikir ve araştırma istemlerinin bu yeniden yönlendirimi, gerçekte 

birkaç yıl önceden 1930’da Horkheimer’ın Enstitü’ye müdür olarak atanmasından sonra 

başlamıştır. Bu dönemde tarih ve ekonomiden çok felsefe, Enstitü’nün çalışmalarında 

ağırlıklı bir yer kazanmaktaydı. Bu eğilim, Marcuse’nin 1932’ de, Adorno’nun da 

1931’den itibaren başlayan Frankfurt Okulu ile gevşek bir birliktelikten sonra 1938’de 

üye olmalarıyla pekişti. Sürgün sırasında Horkheimer’in yönetimi altındaki Enstitü’nün 

esas üyeleri teorik görüşlerini çok sistematik bir şekilde geliştirmeye başladılar 

(Bottomore, T. 1997, s. 9-10).  

Enstitü üyelerinin ABD’ye göç edişinin ardından karşılaştıkları en büyük 

sorunların başında dil sorunu ve kültürel uyum sorunu gelmiştir. Entelektüel açıdan 

karşılaştıkları en büyük zorluk ise Enstitü’nün o zamana kadar felsefeye dayalı 

yürüttüğü toplum araştırmaları pratiği ile anti-spekülatif çalışmaya dayalı yürütülen 

Amerikan sosyal bilimlerinin metodoloji anlayışları arasındaki önemli farklılıklardır. 

Yaşanan tüm mekân, kültür, sosyal çevre gibi değişikliklere rağmen, Enstitü üyeleri 

hiçbir zaman geçmişlerini bir çırpıda kenara bırakıp, Amerikanlaşmayı kabul 

etmemişlerdir. Bunun en önemli göstergelerinden biri Enstitü’nün yayın organı 

Zeitschrift’i Almanca yayınlamaya devam etmeleridir. Dergide zaman zaman İngilizce 

ve Fransızca makalelere yer verilmiş, üyelerin kendi dillerinde Almanca yazdıkları 

yazılara ek olarak İngilizce ve Fransızca özetler verilmişse de, 2. Dünya Savaşı’na kadar 

derginin ‘Alman’ olma özelliği korunmuştur (Jay, M. 1989, s. 67). 

Dilin düşünce oluşumunda önemli bir araç olduğunu ileri süren Enstitü üyeleri, 

Almanya’da egemen olan faşizmin Alman olan her şeye kendi damgasını basmak 

istediğinin farkında oldukları için buna izin vermek istememiştir. Alman dilinde 

düşünmenin, konuşmanın ve yazmanın Almancanın faşizmin tekeline girip 

kullanılmasını bir ölçüde engelleyecek bir tutum olduğunu benimsemiş ve bu yönde 

tavır almışlardır. Bu tercihlerini hayata geçirirken, ABD’de İngilizce yayın yaparak 

daha popüler bir konuma gelecekleri gerçeğini de bir ölçüde geri plana atarak, 

kararlılıklarını göstermişlerdir (Jay, M. 1989, s. 67-68). 

Almanya’daki faşizm, propaganda ve manipülasyon konusundaki 

deneyimlerinin üzerine Amerika Birleşik Devletleri’nde sürgünde bulundukları 
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dönemde, kitle iletişim araçlarının toplumdaki merkezi rolüne ve tüketim kültürü 

yaratma konusundaki etkilerine tanık olmuşlardır. Bu dönemde işçi sınıfı, kapitalist 

ekonomik büyümenin sonucunda göreceli olarak rahata ermiş, var olan düzenle 

bütünleşerek, Marks’ın öngördüğü devrimci potansiyelini yitirmiş ve sosyalizmi 

kurmak ülküsü yerine, siyasal olarak düzeni tehdit etmeyen sosyal demokrasiye ve 

sendikalizme kaymıştır. Böylece, işçi sınıfının çoğunluğu giderek örgütlü bir güç 

olmaktan uzaklaşarak, atomize bireylere dönüşmüştür. Bunun yanında ABD’de 

radyonun siyasal seçim süreçlerinde ikna ve propaganda amaçlı kullanıldığına ve 

sinemanın giderek popülerleşerek her hafta milyonlarca insanı nasıl sinema salonlarına 

çektiğine ve çizgi roman, kurgu-roman ve dergilerin kitlesel olarak üretilip dağıtıldığına 

ve bunların giderek popülerliklerinin artmasına tanık olmuşlardır (West, 1998).  

Kitle kültürü ürünlerinin ticari çıkarlara hizmet ettiğini gören okul üyeleri, 

medyanın eğlence ve tüketim aracılığıyla toplumu nasıl biçimlendirdiğini görmüşlerdir. 

Savaş Enformasyon Bürosu’nda ve İstihbarat servislerinde kitle iletişim araçlarının 

propaganda amaçlı kullanımlarına tanık olmuşlar ve reklamcılıkla birlikte bu sistemin 

bir tür denetim mekanizması olarak, toplumun rızasını üretmek için kullanıldığı 

sonucuna ulaşmışlardır (Kellner, 2005). Frankfurt Okulu üyeleri, kendi yaklaşımlarını 

geliştirdikleri dönemde televizyon henüz yaygınlaşmamıştı. Onlar daha çok gazete, 

dergi, radyo ve sinemanın en önemli kültürel formlar olduğu dönemde kendi bakış 

açılarını geliştirmişlerdir (Yaylagül, L. 2008, s.140). 

1950’de Enstitü’nün Frankfurt’a dönmesiyle birlikte “ Eleştirel Teorinin” esas 

fikirleri açıkça birçok temel metinde ortaya kondu ve “ Frankfurt Okulu” Alman 

Toplumsal düşüncesi üzerinde önemli bir etki yapmaya başladı. Sonraları, “Yeni Sol”un 

ortaya çıkışıyla Avrupa’nın büyük bir kısmında ve Enstitü’nün bazı üyelerinin( özellikle 

Marcuse’nin, Almanya’ya dönmeyerek) kaldığı Amerika’da Okul’un etkisi yayılmaya 

başladı. Bu dönem, Frankfurt Okulu’nun düşünsel ve siyasal en büyük etkiye sahip 

olduğu dönemdir ve 1960’ların sonlarında radikal öğrenci hareketinin hızlı büyümesiyle 

zirvesine ulaşmıştır (Bottomore, T. 1997, s.10). 

1970’lerden itibaren Enstitü’nün dördüncü dönemi başlamış, Frankfurt 

Okulu’nun etkisi yavaşça çözülmeye yüz tutmuş ve Horkheimer’ın 1973, Adorno’nun 
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1969 ve Marcuse’nin 1979 tarihlerindeki ölümleriyle birlikte artık bir okul olarak 

varlığını yitirmeye başlamıştır. Son döneminde köken olarak kendisini etkileyen 

Marksizmden geniş ölçüde uzaklaşmış görünmesine rağmen, okulun bazı temel 

kavramları Marksist olan ve olmayan birçok sosyal bilimcinin yapıtlarına girmiş, 

Marx’ın tarih ve modern kapitalizm kuramlarının yeniden ortaya konan biçimlerinde ve 

toplumsal bilginin olanaklılığının şartlarının yeniden eleştirisinde özgün bir şekilde 

Jürgen Habermas tarafından da geliştirilmiştir (Bottomore, T. 1997, s.11).    

1970 sonrasında, Enstitü farklı bir kadroyla sendika araştırmaları konusuna 

odaklanmıştır. 1971’de Sosyolojiye Frankfurt Katkıları yayının 22. cildi (son cilt) 

çıktıktan sonra, 1974 yılında sadece sendika ve sanayi çalışanları konulu araştırmanın 

sonuçları yayınlanmıştır. Enstitü’nün genç üyelerinin 2-3 yıl içinde Enstitü’den 

ayrılmalarıyla, geriye sadece Alfred Schmidt kalmıştır. Jürgen Habermas da 1971 

yılında Enstitü’yü terk eden genç üyeler arasında yer almıştır. 1970’lerden günümüze, 

Enstitü mirasçıları arasında dünya çapında ön plana çıkan isim Habermas olmasına 

rağmen, Habermas’ın Enstitü’nün mirasını ne ölçüde taşıdığı tartışmaya açıktır. Çünkü 

Enstitü’nün geleneksel bakış açısından oldukça uzaklaşmış olan Habermas, 

çalışmalarını çok farklı bir temel üzerinden sürdürmüştür. Martin Jay, Enstitü’nün ikinci 

neslini Jürgen Habermas, Alfred Schmidt ve Albrecht Wellmer olarak nitelerken, 

üçüncü neslinin, Alex Honneth, Peter Bürger, Oskar Negt, Helmut Dubiel, Claus Offe, 

Alfons Söllner, Hauke Brunkhorst, Detlev Claussen, W. Martin Lüdke ve Cristoph 

Menke gibi isimlerden oluştuğunu ifade etmektedir (Kejanlıoğlu, D. 2005, s.75). 

Kültür endüstrisi kavramı ilk kez 1947 yılında Theodor W. Adorno ve 

Horkheimer’in birlikte kaleme aldıkları Aydınlanmanın Diyalektiği adlı eserde literatüre 

girmiştir. Müsveddelerinde “kitle kültürü” kavramlarını kullanmış olsalar da, sonradan 

onun yerine “Kültür Endüstrisi” kavramının kullanılmasına karar verilir (Adorno, T.W. 

2003, s.76). Bu kavramsallaştırma kültürün halktan/kitlelerden kaynaklanmadığı, halk 

ya da kitlelerin bu kültürü üretmediği ve bu kültürün kültür endüstrileri tarafından 

üretildiği vurgulanmaktadır. 

Kültür endüstrisi kavramından neyin anlaşılması gerektiği konusunda 

Dellaloğlu, “kültür” ve “endüstri” gibi birbirinden tamamen farklı iki alanı tanımlar gibi 
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görünen iki terimin birlikte kullanılmasını ve kavramın “ kitle kültürü” yerine 

kullanıldığını belirtir. Kültür endüstrisi kavramının içeriğinde var olan kültürün 

oluşumunda kitlelerin sanılandan daha az katkısının olması vurgulanmaktadır 

(Dellaloğlu, B. 2014, s.107). Adorno, kültür endüstrisi kavramıyla; kültürün aşağıdan ve 

kitlelerden yükselmediğini, yukarıdan yönetilen bir durum haline dönüştüğünü 

anlatmıştır. Kültür endüstrisi, çağdaş popüler sanat biçimlerinden kesin bir biçimde 

ayırt edilmiştir (Adorno, T. 2005, s.240). 

Özkul’a göre ise Kültür endüstrisi kavramı ise; popüler kültürü, yani radyo, 

televizyon, kitap, magazin ve gazeteleri, popüler müziği meydana getiren tüm faaliyet 

ve düzenlemelerle, kültürel organizasyonları ve bu arada kültürün standartlaşmasını 

ifade etmek için kullanılan genel bir terimdir (Özkul, O. 2008, s.38). 

Adorno ve Horkheimer’ın Kültür endüstrisi eleştirisinde kapitalist ideoloji 

eleştirisi vardır. Bu endüstrinin amacı, istek yaratmak ve endüstrinin diğer sektörlerinde 

üretilen ürünlerle bu (yapay/sahte) ihtiyaçları karşılayarak, sistemin yeniden üretimini 

sağlamaktır. Kültür endüstrisinin ürettiği ürünlerle topluma yayılan bu kültür, topluma 

egemen ideolojiyi aktarmakta ve bir tür denetim mekanizması işlevi görmektedir 

(Yaylagül, L. 2008, s.144). 

Kitle kültürü, kitle toplumunun ve kapitalizmin bir ürünü olup, sanayileşme, 

kentleşme ve modernleşme süreçleriyle ortaya çıkmıştır. Bütün bu süreçler, bireyler 

arasındaki farklılıkların ortadan kalkmasına, bireylerin özgürlüklerini yitirmelerine, 

onların birbirlerinden yalıtılmalarına, bireylerin birbirlerine daha benzer hale 

gelmelerine neden olmuştur (Özkul, O. 2008, s.37). 

Kapitalizmde bütün üretim piyasa içindir; mallar insan ihtiyaçlarını ve arzularını 

karşılamak için değil, kar elde etmek için daha fazla sermaye edinmek için üretilir. 

Kullanımdan ziyade mübadele için üretim hemen hemen bütün ekonomik formların 

özelliğidir; ama kapitalist ekonomileri benzersiz kılan özellik kullanımdan ziyade 

mübadele için üretimin evrensel bir eğilim olmasıdır (Adorno, T. 2011, s.14). 
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Kültürün ve kültürel ürünlerin kapitalist ekonominin bir parçası haline geldiğini 

Adorno şu sözleriyle desteklemektedir: 

Günümüzde kültür her şeye benzerlik bulaştırır. Filmler, radyo ve dergiler bir 

sistem meydana getirir. Bu alanların her biri kendi içinde ve hep birlikte söz 

birliği içindedir.” Kültür, açıkça ve fütursuzca herhangi bir meta üretimi 

sektöründeki üretim kurallarına uyan bir sanayi haline gelmiştir. Kültürel üretim 

bir bütün olarak kapitalist ekonominin ayrılmaz bir parçasıdır. Kültür artık 

bugünün kurtarılmış bir gelecek tasavvuru çerçevesinde kavranmasına dayanan 

bir kaynak değildir; kültür endüstrisi, bu günün bozulmuş ütopyası uğruna 

mutluluk vaadinden vazgeçer (Adorno, T. 2011, s. 19). 

 

Fiyakalı olay örgüleri ve görüntüleri vadesi sürekli uzatılan bir senede benzeten 

Adorno, kültür endüstrisinin tüketiciye sunduğu hazzın yapay niteliğini vurgulamaktadır 

(Adorno, T. 2011, s. 20). Kültürel ürünlerin kapitalist üretim ilişkileri içinde “meta” 

olarak tıpkı diğer endüstriyel ürünler gibi uzmanlar tarafından üretilen standartlaşmış 

ürünler olarak ele alındıkları anlaşılmaktadır. Geniş bir perspektifle değerlendirilen 

kültüre dair ürünler içinde kimi zaman klasik müzik, kimi zaman caz müziği, kimi 

zaman çizgi filmler, kimi zaman tiyatro oyunları ya da televizyon dizileri göze çarpar 

(Kırel, S. 2010, s. 302).  

Frankfurt Okulu düşünürleri, kültür endüstrisinin öncelikli amacının, bireyin 

kapitalizmi benimsemesini kolaylaştırmak olduğunu öne sürerler. Yine, kültür 

endüstrisinin olumlayıcı kültürü, gündelik yaşamın sorumluluğundan, ağır ve sıkıcı 

işlerinden çok az bir çaba ile geçici bir kaçış sağlayarak, oyalanmaya ve zihinsel 

uzaklaşmaya yol açar. Kültür endüstrisi, bu amaca ulaşmak için birtakım 

standardizasyon teknikleri kullanır, sıradan tepki mekanizmaları geliştirir, sözde bir 

bireysellik için uygun yollar ortaya koyar. Bununla birlikte, Frankfurt Okulu 

mensuplarına göre, kültür endüstrisinin sunduğu kaçış gerçek bir kaçış değildir, zira 

onun sağladığı kaçış ve dinlenme, insanları yalnızca yaşamlarındaki temel baskılardan 

uzaklaştırmaya ve çalışma azimlerini yeniden arttırmaya hizmet eder (Özkul, O. 2008, 

s.38) 

Eleştirel kuramcıların kültür ve onun ticarileşmesine/endüstrileşmesine dönük 

olarak kültür endüstrisi problemine odaklaşmaları, dönemin tekelci kapitalizmi ve 
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faşizmin yarattıkları tahribatlarla yakından ilişkili olduğundan söz eden Swingewood’a 

göre: 

Eleştirel kuramcılar, 1930’lar boyunca faşizmin hızlı yükselişine ve Avrupa 

Komünizmi ve sosyalizmin bütünüyle çöküşüne tanık olmuşlardır. İşçi sınıfı 

gericilik tarafından esir alınmış ve ne liberal demokrasi ne de işçi hareketi 

akıldışının gücüne karşı koyabilecekmiş gibi görünmektedir. Eleştirmenlere göre 

parçalarına ayrılmış bir toplumsal yapı, kaçınılmaz olarak totaliterliğe yol 

açmaktadır (Swingewood, A. 1996, s.32). 

 

Kapitalist sistemle beraber kültürün endüstri ve ticaretin mantığına göre 

biçimlendiğini yani ticarileştiğini ve endüstriyel üretimin bir aygıtı haline geldiğini 

iddia eden eleştirel teori mensuplarının yol haritası belirginleşmiş, kültür alanına yani 

üst yapısal öğelere (sanat, estetik, edebiyat ve müzik gibi) teorisyenler ilgi 

duymuşlardır. Manipülasyon olarak sanatın, kitlelerin aydınlanması olarak aydınlanma 

ve kültür endüstrisini çözümlemeye yönelmişlerdir (Kızılçelik, S. 2008, s.330). 

 Adorno ve Horkheimer’ın temelde dikkat çekmek istedikleri noktalar arasında 

kültür üretiminin uzmanlar tarafından üretilmesi ve tıpkı bir üretim bandı mantığında 

sürdürülmesinin altını çizen düşünürlere göre: 

Eğlenceli vakit geçirmeye hizmet eden her şey, kültür endüstrisinin tüm o 

unsurları, kültür endüstrisinden çok önce de vardı. Şimdi bunlar tepeden 

kavranıp zamanımızla aynı seviyeye getirilerek güncelleniyor. Kültür endüstrisi 

şunları yapmış olmakla övünebilir: “Eskiden çoğunlukla hantalca gerçekleşen 

bir süreci, sanatın tüketim alanına dönüşümünü kararlı bir biçimde 

gerçekleştirmiş ve bu dönüşümü ilke düzeyine yükseltmiştir; eğlenceyi sıkıcı 

naifliğinden arındırıp metaların niteliklerini geliştirmiştir (Adorno, T. 2011, 

s.66). 

Kültür endüstrisinin getirdiği asıl yenilik, kültürün uzlaşmaz iki öğesini, sanat ile 

eğlenceyi amaç kavramına, yani tek bir yanlış formüle, kültür endüstrisinin 

bütünselliğine tâbi kılmış olmasıdır. Bu formül yinelemeye dayanır. Kültür endüstrisine 

özgü yeniliklerin yalnız kitlesel üretimin yetkinleştirilmesinden ibaret olması, sisteme 

dışarıdan dayatılan bir şey değildir. Sayısız tüketicinin ilgisine içerikten ziyade tekniğin 

çekmesinin bir nedeni var ki o içerik de yinelenip durmuş, içi boşalmış ve şimdiden yarı 

yarıya gözden düşmüştür (Adorno, T. 2011, s.67). 
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Kültür endüstrisi, müşterilerinin kasten ve tepeden bütünleştirilmesidir. Binlerce 

yıl boyunca birbirinden ayrılmış yüksek ve düşük kültür alanlarını da birleşmeye zorlar 

her ikisinin zararına olacak şekilde. Yüksek kültürün, etkileri üzerinde spekülasyon 

yapılarak, ciddiyeti ortadan kaldırılır; düşük kültürün, toplumsal denetim bütünsel 

olmadığı sürece barındırdığı haşarı isyankârlık ise, uygarlaştırıcı dizginleme yoluyla 

yok edilir. Kültür endüstrisi, yöneldiği milyonların bilinç ya da bilinçsizlik düzeyi 

üzerinde yadsınamaz biçimde spekülasyon yaparken, kitleler birincil değil ikincildirler, 

hesaplanmıştırlar; mekanizmanın eklentileridirler. Müşteri, kültür endüstrisinin 

inandırmak istediği gibi, kral değildir; kültür endüstrisinin öznesi değil, nesnesidir. 

Kendisini kültür endüstrisine uydurmuş olan “ kitle iletişim araçları” terimi daha en 

baştan vurguyu zararsız olana kaydırmaktadır. Kültür endüstrisi kitleleri dikkate almayı, 

onların verili ve değiştirilemez varsayılan zihniyetini ikiye katlamak, pekiştirmek ve 

güçlendirmek için kötüye kullanır. Kitleler kültür endüstrisinin ölçütü değil 

ideolojisidir, kültür endüstrisi de kitleleri kendine uyarlamadıkça var olamazdı                

(Adorno, T.  2011, s. 109-110). 

Kültür endüstrisi, Benjamin, Adorno, Horkheimer ve Marcuse gibi Frankfurt 

Okulu üyelerinin görüşlerinin odak noktasını oluşturmaktadır. Dellaloğlu’nun (2003, 

:99) vurguladığı gibi, “metalaşma”, “şeyleşme”, “fetişleşme” ve “standartlaşma” gibi 

kavramlar çerçevesinde bir toplum eleştirisi sunan bu düşünürler, eğlence endüstrisinin 

belirleyiciliğinden, kitle kültürünün yarattığı kirlenmeden, “yanlış bilinç” ve “yanlış 

gereksinim” yaratılmasından söz etmektedirler. Kültür endüstrisini harekete geçiren 

piyasadır. Simgesel biçimler, pazara yönelik olarak üretilir. Kültüre damgasını vuran 

temel nitelik ise, en fazla satışı yakalamak üzere en hızlı biçimde en kârlı sonuçlar elde 

etmektir. Sanatın bir tür mal olma karakteri, sanat ürününün bir değişim değeri olarak 

tasarlanmasını öngörmektedir (Sevim, B. 2008, s.10). 

Kültür endüstrisi sistemi, liberal endüstriyel toplumlarda doğmuştur. Bu durum 

ise rastlantısal değildir. Çünkü bu toplumlara has “ tipik kitle iletişim araçları, özellikle 

sinema, radyo caz ve dergiler burada başarılı olmuştur.” (Akt. Kızılçelik, S. 2008, 

s.366). Kültür endüstrisi kitle iletişim araçları vasıtasıyla üretildiğini dile getiren 

Kızılçelik: 
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Kültür endüstrisiyle reklam ve reklamcılık mekanizması arasında organik bir bağ 

mevcuttur. Reklam, kültür endüstrisinin yaşamasını sağlayan ana unsurdur. 

Kültür endüstrisinin bireylerde( tüketicilerde ) aşırı derecede doyum ve 

duyumsamazlık oluşturması gereklidir. Bu zorunluluğa karşın kültür 

endüstrisinin elinden pek fazla bir şey gelmez. Yapacağı tek şey, reklama 

yönelmektir. Reklam, bu durumda kültür endüstrisinin “yaşam iksiridir (Akt. 

Kızılçelik, S. 2008, s.359). 

 

Adorno ve Horkheimer’e göre “ rekabetçi bir toplumda reklâm, pazarda alıcıya 

yol göstermek gibi toplumsal bir hizmet görüyordu, tercih yapılmasını 

kolaylaştırmaktadır, bilinmeyen tedarikçilerin mallarını ilgili tüketiciye satabilmelerine 

yardımcı olmaktadır. Reklam zaman kaybettirmiyor aksine zaman kazandırır. Serbest 

pazarın sonuna geldiğimiz günümüzde reklamın arkasında sistemin egemenliği 

gizlenmektedir ve tüketicileri büyük endüstriyel birlikteliklere bağlayan bağları da 

güçlenmektedir. Günümüzde reklamcılık negatif ilke, engelleyici aygıttır. Reklamın 

damgasını taşımayan her şeye ekonomik açıdan şüpheyle yaklaşılır.” (Adorno, T. & 

Horkheimer, M. 2010, s.215). Teknik ve ekonomik anlamda reklâm ve kültür endüstrisi 

iç içe geçmiş durumdadır. Günümüzde de reklamın önemi pazar için yadsınamayacak 

şekilde önemlidir. 

 

Kültür endüstrisinin durmaksızın vaat ettiği şeylerle tüketicisini aldattığını dile 

getiren Adorno ve Horkheimer’a göre “ Olay örgüleri ve ambalajlamayla verilen haz 

senedinin vadesinin sürekli uzatıldığını ve yalnızca vaatten ibaret olan bu gösterinin 

haince bir biçimde hiçbir zaman gerçekleşmeyerek, gülme edimiyle doyuma 

ulaşmalarını sağladıklarını dile getirirler. Gülme edimi fiziki tehlikelerden de, mantığın 

pençelerinden de kurtuluşu gösterir. Yatıştırıcı gülme erkin elinden kurtulmuş olmanın 

yankısı gibi duyulur. Kötü gülme edimi ise korkunun üstesinden, korkulması gereken 

mercilerin safına geçerek gelir bu kaçınılamaz olan erkin yankısıdır. Güldürmek 

insanları mutlu olduklarına inandıran bir aldatma aracı olarak reçetesine her zaman 

yazdığı şifalı sudur. İnsanların arzuladıkları şeylere ulaşmak ve bu yoksunluk içinde 

doyuma ulaşmalarını sağlamak kültür endüstrisinin en temel yasasıdır.” (Adorno, T. & 

Horkheimer, M. 2010, s.186-188). Tüketici gereksinimlerinin kültür endüstrisi 

tarafından giderilmesine dayalı olan sistem, bu gereksinimleri önceden insanın hep bir 

tüketici, sadece kültür endüstrisinin bir nesnesi olarak yaşamasını sağlayacak şekilde 

düzenlemektedir. Kültür endüstrisi bu aldatmacayı tüketiciye doyum diye yutturmakla 
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kalmaz, bunun da ötesinde tüketicinin zihnine ona ne sunuluyorsa onunla yetinmesi 

gerektiğini kazır. Tüm dallarıyla kültür endüstrisi gündelik yaşamdan bir kaçış vaat 

eder, gündelik yaşamı cennet gibi sunar (Adorno, T. & Horkheimer, M. 2010, s.189) 

Kültür endüstrisi, insanları pasifleştirmek, bilinçsizleştirmek ve yönlendirmek için 

eğlence kurumunu vitrine çıkarmıştır. Bu kurum, kültür endüstrisinin en önemli 

ayaklarından bir tanesidir. Bu bağlamda eleştirel teorisyenlerin “ kültür sanayi” 

dedikleri şeyler film, televizyon, popüler müzik, radyo, gazeteler ve magazin 

dergilerinden oluşan eğlence sanayidir.” Eğlence geç kapitalizm koşullarında 

çalışmanın uzatılmasıdır ve mekanikleştirilmiş çalışma süreciyle yeniden başa çıkmak 

için bu süreçten kaçmak isteyenlerde aranmaktadır.  Kültür endüstrisinin, eğlence 

kurumu vasıtasıyla kapitalist yapılanmaya olumlu işlevde bulunduğu ve “liberalizmin 

amacı olarak ortaya çıktığı” ortadadır ( Akt. Kızılçelik, S. 2008, s.364). 

 

Adorno ve Horkheimer’in dediği gibi büyük kentteki işsizler sıcaklıkları 

ayarlanmış sinemalarda yazın serinler kışın da ısınırlar (Akt. Kızılçelik, S. 2008, s.367). 

Kültür endüstrisi insanları tüketici olarak görmüş ve onları sürekli olarak aldatmıştır. 

Kültür endüstrisinde her şey benzeş hale getirilmiş, tek tipleştirilmiş, ortamlar, mekânlar 

ve insanlar aynılaştırıldığına dikkat çeken Kızılçelik’e göre: 

 

Sıradanlaştırılmayan bir şey kalmamıştır. Standardizasyon ve monotonluk doruk 

safhaya çıkmıştır. Sosyo-ekonomik, siyasal ve ekinsel anlamda tek tipleştirme 

egemen hale gelmiştir. Kültür endüstrisi bu süreçte bireyi nesne konumuna 

itmiş, onu şeyleştirmiş, baskı altına almış ve yozlaştırarak yok etmiştir. Kültür 

endüstrisinde insanlar birbirinin yerine geçmiştir. Onlar artık birer kopya 

olmuşlar ve sahteleşmişlerdir. Birey artık bir yanılsamadır, sanaldır, kurgudur, 

kuruntudur, yokluktur ve hiçliktir (Kızılçelik, S. 2008, s.368). 

 

 

Kültür endüstrisi, bilinçli bir şekilde kendi çıkarlarını savunacak özerk ve 

bağımsız bireylerin gelişmesine engel olmaktadır (Akt. Kızılçelik, S. 2008, s.368). Bu 

açıdan bakıldığında kültür endüstrisi toplumu özgürleştirici ve 

insanlaştırıcı/insanileştirici yapmaktan ziyade daha çok köleleştirici ve insan altılaştırıcı 

bir yöne sevk etmiştir. Düşünen ve sorgulayan insan tipi yerine sıradan insan geçmiştir. 

Dönem sürü insan dönemi olmuş, yığınlar her tarafa yayılmıştır. Kültür endüstrisi, 

sıradan insanları (topçular, popçular, sahte sanatçılar, medyatik televoleciler vb.) 
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kahramanlaştırmış, onlar temelinde bir “kahramanlık kültü” yaratmıştır (Kızılçelik, S. 

2008, s.368).  

Kültür endüstrisiyle, bilim-düşün-sanat-yazın ve emek insanları geri plana 

itilmiş, vasat insanlar vitrine çıkartılmıştır (Kızılçelik, S. 2008, s.368). Adorno ve 

Horkheimer’e göre sıradan kişileri kahramanlaştırmak değersiz olana tapmaktır 

(Adorno, T. ve Horkheimer, M. 1996, s.49). Modern toplumlarda (tüketim 

toplumlarında ), önceki dönemlerde olduğu biçimiyle birbirinden keskin çizgilerle farklı 

olan “yüksek kültür” ve “alt- kesimlerin kültürü” diye iki ayrı kültür formu kalmamıştır. 

Söz konusu iki kültür de kültür endüstrisinin “ stilize barbarlığı” içinde erimiş, yok olup 

gitmiştir (Jay, M. 1989, s.312).Kültür endüstrisi kitle iletişim araçlarıyla birlikte 

şekillenip, endüstriyel tekel mekanizmaları ile yönlendirilip, doğal olmayan, kitlelerin 

aleyhine olan bir kavramdır.  

1.8. Kültür Endüstrisi ve Sinema ile İlişkisi 

Kültür Endüstrisi–sinema ilişkisi bağlamında Adorno ve Benjamin’in 

mektuplaşmaları ve buna bağlı olarak da geliştirmiş oldukları tezler oldukça önemli bir 

yer kaplamıştır. Benjamin’in Ortodoks Marxizm’in sert bir türü olarak görülen Brechtçi 

bir Marxizm’den etkilenmesi ve gerçeküstücü bir tarz benimsemesi, Adorno tarafından 

yoğun bir biçimde eleştirilmesine neden olmuştur. Bununla birlikte Benjamin’in kitle 

iletişim araçlarıyla ilgili olumlu görüşlerinin olması da Adorno’nun eleştirilerine maruz 

kalmasını sağlamıştır. Adorno özellikle 1936 ile 1945 yılları arasında yapmış olduğu 

çalışmalarda Benjamin’in kitle iletişim araçları ve popüler sanata ilişkin tezlerini 

çürütmeye çalışmıştır (Lunn, E. Aktaran. Koluaçık, 2010). 

 

Benjamin’in 1936’da yayınlanan “Mekanik Yeniden Üretim Çağında Sanat 

Eseri” başlıklı denemesinde Brechtçi temalardan güçlü bir şekilde etkilendiği 

görülmektedir. Bu eser 20. yüzyıldan önceki geleneksel sanatın “aura”sını tanımlama 

çabası üzerine yoğunlaşmıştır ve bu geleneksel sanatın yeni kültür teknolojilerinin etkisi 

altında çöküşünü analiz etmektedir. Özellikle sinemanın, sanat üzerindeki “auratik” 

izleri dağıtma eğilimini gösterdiğini öne sürmektedir (Lunn, E. 2010, s.222-223). 

Kapitalizmle birlikte kültürün ve sanatın üretimi dönüşüm geçirmiştir. Kapitalizm 
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öncesinde kültür ve sanat ürünleri anlam açısından zengindir. Bunlar sanatçının kişisel 

yaratıcılığını, dehasını ve özgünlüğünü taşırdı. El yapımı ürünler biricikti, gerçekti ve 

bir aura (öz) taşırdı (Yaylagül, L. 2006, s.87). Sanatın tarihsel anlatımının, onun teknik 

üretiminin taşıdığı nitelik nedeniyle değiştiğini vurgulayan Benjamin’ e göre: 

 

Fotoğrafların, basılı materyalin ve en çok da filmin çoğaltılabilir olma 

özelliğinin, “auratik” sanatın kültürel geleneğindeki, eşsizlik, ulaşılmazlık, 

otantiklik, köktenlik duygusunu yok ettiğini öne sürdü. On dokuzuncu yüzyılın 

sonunda estetler bu sekülerleşmiş, “otonom” kültür teolojisini, sanatın giderek 

kâr getiren bir gösteri değerine sahip olması ve fotoğraf gibi yeni teknik 

araçların çıkması üzerine, kurtarmaya çalışmışlardı. Ne var ki kitlelerin 

toplumsal ilerlemesi ve film gibi kitlelere dağıtılan medyanın icadı yirminci 

yüzyılda amansızca “ auranın çöküşüne” yol açmıştır (Benjamin, W. Aktaran 

Lunn, 2010). 

 

 

Benjamin “aurayı” bir yerde, eşsizlik ve “bir nesneye yakında olabilen uzaklık 

görüngüleri” olarak tanımlamıştır. Aura’nın çöküşüne yol açan toplumsal etmenin, 

çağdaş kitlelerin özümlediği bir duygu “ şeylerin evrensel eşitliği duygusu” olarak 

tanımlamaktadır. Benjamin auratik geleneğin yok oluşuyla insan kavrayışının yeri 

doldurulamaz kayıplara uğradığını öne sürse de, dağılma sürecinin sinema sanatında 

“aura”nın kayboluşunu olumlu bir şekilde dile getirildiği anlaşılmaktadır. Film üretim 

mekanizmasının doğal olarak ilerici olduğunu, ancak bu etkinin kapitalist toplumda 

sinemanın yapımcının sermaye çıkarlarına tabi olması nedeniyle küçüldüğünü öne 

sürmektedir (Lunn, E. 2010, s.224). 

 

Aktörün eşsiz olan görüntüsünün ortadan kaldırılması, düzeltilmiş ve 

yorumlanmış “rol”ü oluşturan gösterilerin kesintili montajı, aktörün kendi 

“aura”sının yok olmasına neden oluyordu. Benjamin, film endüstrisinin 

stüdyonun dışında yapay bir “star” kişiliği oluşturarak direndiğini düşünüyor, 

ancak bu direnişin kendi üretim tarzının sonuçlarına direnmek anlamına 

geldiğini de ısrarla belirtiyordu.” (Benjamin, W. Aktaran Lunn, 2010). 

 

 

Mekanik yeniden üretimin egemen olduğu kapitalizmde orjinallik/otantiklik yani 

sanatın ve kültürün ruhu yok olmuştur. Teknoloji, kültür ve sanat eserlerinin ruhunu yok 

etmiştir. Dolayısıyla bunlar sıradan, standart ve rutindir. Yani herhangi bir yaratıcılık ve 

orjinallik içermezler. Özgün bir resim ressamın kişisel yaratımı ve etkinliği iken sinema 
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filmi gibi kitle kültürü ürünleri entelektüellikten ve eleştirellikten uzaktır. Bunlar 

kitlelerin bilincini ve belleğini zayıflatır (Yaylagül, L.2006, s.88). 

 

Adorno ve Horkheimer’ın Aydınlanmanın Diyalektiği adlı eserlerinde ve 

Adorno’nun kaleme almış olduğu Minima Moralia adlı eserde kültür endüstrisinin bir 

parçası olarak özellikle sinemanın üzerinde durulmuştur. Sinema, televizyon ve radyo 

artık günümüzde ticari olmaktan başka bir özelliği olmayan araçlar konumunda 

değerlendirilmiştir. Egemen güçlerin ellerinde ideolojik bir aygıta dönüşmüşlerdir. 

Bugün radyo, sinema, televizyon ve diğer kitle iletişim araçları kültür tekellerinin 

propagandasını yapmaktan başka bir şey yapmamaktadır (Koluaçık, İ. 2010, s.186). 

Adorno ve Hokheimer sinema ve radyo için şu sözleri dile getirmişlerdir: 

 

Sinema ve radyo günümüzde kendini sanatmış gibi göstermek zorunda değildir. 

Herhangi bir işten başka bir şey olmadıkları hakikatini, bilerek ürettikleri 

zırvaları meşrulaştıran bir ideoloji olarak kullanırlar. Onlar kendilerini endüstri 

diye adlandırırlar ve genel müdürlerinin gelirine ilişkin kamuya ilan edilmiş 

rakamlar tüketicime hazır ürünlerin toplumsal zorunluluğu hakkındaki kuşkuyu 

yok eder (Adorno, T. & Horkheimer, M. 2010,s.163). 

 

 

Buradaki günümüzde kelimesinden kasıt, onların Amerika’da mülteci olarak 

yaşadıkları zaman dilimini anlatmaktadır. Ayrıca metnin arka tarafına bakıldığında 

otuzlu yılların Nazi tehdidi altındaki Yahudi entelektüellerini, Frankfurt Okulu’nun 

üyelerinin Almanya’dan uzaklaşmak zorunda kalışlarını ve Enstitü’nün Amerika’da 

çalışmalarını devam ettirmeleri gerektiğini anlaşılmaktadır. 

 

Bir izleyici izlediği filmden çıktıktan sonra, dünyayı filmin devamı gibi 

görmektedir, çünkü sesli film, perdede gösterilenlerle gerçekliği özdeşleştirmek için 

seyirciyi eğitmektedir. Böylelikle perdede izlenen ile gerçek yaşam birbirine girmiştir. 

Bu noktada da sesli filmin önemli bir rolü olmuştur. Adorno “sinema”yı, Minima 

Moralia adlı çalışmasında kültür endüstrisinin en vahşi aracı olarak görmüştür. Sinema, 

artık popüler sanat olarak nitelendirilmektedir ya da kırmızı başlıklı kız hikâyesindeki 

büyükanne kılığına girmiş “kurt” olarak betimlenmiştir. Artık sinema sanat olmaya ne 

kadar özenirse, o kadar sahte olmaktadır. Filmler kitle zevkini yansıtıyor gibi görünseler 

de, aslında yapılan şey, kitleye bin türlü hileyle yutturulan şeyleri devam ettirmektir.  
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Teknik gelişmeler ve bu gelişmelerin ışığında yaşanan standartlaşmanın 

ekonomik yönlü olduğunu düşünen Adorno ve Horkheimer, Otomobiller, bombalar ve 

filmler bütünü bir arada tutar, bunların eşitleyici etkisi, hizmet ettiği haksızlıkta gücünü 

gösterene dek. Şimdilik kültür endüstrisi, tekniği standartlaştırmadan ve seri üretimden 

ibaret olmuş, yapıtın mantığını toplumsal sistemin mantığından ayıran her şeyi feda 

etmiştir. Ama bunun nedeni, tekniğin içsel yasalarında değil, günümüz ekonomisindeki 

işlevinde aranmalıdır (Adorno, T. 2011, s.49). Adorno ve Horkheimer’in içinde 

yaşadıkları ülkenin ekonomik ve kültürel belirlenimlerini gözlemlemeleri önemlidir. 

Amerika ile ilgili kurulacak denklem içinde Hollywood’un düşünülmemesi 

olanaksızdır. Bir yandan savaş ve propaganda ilişkisinin diğer yandan kitlelerin 

eğlendirilmesi amacıyla uzmanlarca üretilen kültürel ürünlerin ideolojik boyutlarının 

göz ardı edilmemesi gerekmektedir (Kırel, S. 2010, s.306). 

 

Kültür tekelleri, endüstrinin en güçlü sektörleri çelik, petrol, elektrik ve kimya 

endüstrilerine göre güçsüz ve bağımlı sayılırlar. Onlar kitle toplumu içindeki 

konumlarını bir dizi tasfiye eyleminin hedefi haline getirmemek için, gerçek iktidar 

sahiplerinin işlerinin aksamamasına dikkat etmek zorundadırlar. En güçlü yayın 

kuruluşunun elektrik endüstrisine olan ya da film şirketlerinin bankalara olan 

bağımlılığı, sektörlerin ekonomik olarak iç içe geçmiş kollarıyla tüm tabloyu gözler 

önüne sermektedir. Her şey birbiriyle öyle sıkı bir ilişki içindedir ki, burada oluşan 

zihinsel yoğunluk, farklı şirketler ve teknik dallar arasındaki çizgilerin aşılmasına izin 

veren bir hacim kazanmıştır (Adorno, T. 2011, s.50-51). Kültürel ürünlerin üretiminin 

ekonomik temelli olduğu açıkça anlaşılmaktadır. 

 

Adorno ve Horkheimer’e göre aynı ürünleri farklıymış gibi göstermenin amacı 

da ekonomik temellidir. Bütçeye göre belirlenen değer farklarının, gerçek farklarla, 

ortaya çıkan ürünün anlamıyla hiçbir ilişkisinin olmadığını düşünmektedirler. 

 

Chrysler ile General Motors tarafından geliştirilen ürün serileri arasındaki farkın 

temelde bir yanılsama olduğunu bu farka hayran olan her çocuk bilir. 

Meraklıların “avantaj” ve “dezavantaj” diye tartıştığı şeyler, yalnızca rekabet ve 

tercih olanağı yanılsamasını sürekli kılmaya yarar. Warner Brothers ve Metro 

Goldwyn Mayer yapımları içinde aynı durum söz konusudur. Aynı şirketin 
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örnek koleksiyonlarını oluşturan daha ucuz ve daha pahalı ürünler arasındaki 

fark da giderek azalmaktadır: otomobillerde bu fark silindir sayısına, motor 

hacmine, cihazların patent ayrıntılarına; filmde ise oynayan yıldız sayısına, 

teknoloji, emek ve dekor giderlerinin yüksekliğine ve en son çıkan psikolojik 

formüllerin kullanılışına indirgenir (Adorno, T. 2011, s.52). 

 

 

Teknik mecralar da kendi içlerinde amansız bir aynılığa zorlanır. Televizyon, 

radyoyla sinemanın sentezini hedefler. Bu hedef tarafların çıkarları tam olarak 

örtüşmediği sürece geciktirilir. Kültürel zemini anlayabilmek ve kavrayabilmek için 

ekonomik temeli ve zemini kavrayabilmek gerekir. Araba markaları ve onları üreten 

şirketler ile film şirketleri arasında ve onların ürettikleri filmler arasındaki küçük 

farklılıklar iki ayrı sektörün üretim mantığının benzer özellikleri olduğunu 

kanıtlamaktadır (Kırel, S. 2010, s.308).  

 

Filmlere içerik açısından bakıldığında çok önceden çekilmiş filmlerin olay 

örgüleriyle şimdi izlediğimiz filmlerin standartlaşmış anlatısal kalıplarında bir 

değişiklik olmadığını söyleyen Adorno’ya göre: 

 

Sinema salonuna giden izleyici bir filmin başından nasıl biteceğini kimin 

ödüllendirilip kimin cezalandırılacağı ya da unutulacağı hemen anlaşılmaktadır. 

Hafif müzikte kulağı alıştırılmış dinleyici şarkının daha ilk ölçülerini duyar 

duymaz devamını kolayca kestirir. Kısa öykülerin ortalama sözcük sayısı 

kesindir. Komiklikler, espriler ve efektler içinde yer alacağı sahnenin taslağı 

kadar önceden hesaplanmıştır. Bunlar özel uzmanlar tarafından idare 

edilmektedir (Adorno,T. 2011, s.54). 

 

 

Kültür endüstrisinin uzmanlara ve standartlaşmış ürünlere ihtiyacının olduğu 

anlaşılmaktadır. Durum komedileri ya da tür filmleri düşüldüğünde seyirciyi hiç 

şaşırtmayacak saat gibi tıkır tıkır işleyen biçimde anlatıların belli sınırlar içinde 

başladığı, geliştiği ve sonlandığını görmek uzmanlaşmanın ve standartlaşmanın anlatı 

düzenlemesinde zaman kullanımı açısından gözle görülebilir bir biçimde kullanıldığının 

bir işareti olduğunu anlatan Kırel, bir durum komedisini çoğu zaman diyalogların ayrı 

uzmanlar tarafından yazılmaktadır. Uzmanlar tarafından üretilen bir “ kültür endüstrisi” 

nden bahsedildiğinde artık standartlaşma ve önceden kestirilebilirlik olarak 

özetlenebilecek bir benzerliğin varlığı tartışılmaz hale gelir. Müzik, kısa öykü, film gibi 
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kültürel ürünlerin profesyonellerce hesaplanarak ve çeşitli ölçülere uyularak üretiliyor 

oluşuyla kültür endüstrisinin ruhunu ve varlığını tarif etmektedir (Kırel,S. 2010, s.311).  

 

Senaryo yazarları ve yapımcılar arasında kültür endüstrisinin kuralları gereği 

gerçekleşen iç hesaplaşmalar ve kaygılar olduğunu işleyişi anlayabilmek açısından 

önemli olduğunu dile getiren Kırel, yaratıcılık aşamasında senaryo yazarlarının elinin 

kolunun bağlandığını dile getirmektedir. Aynılık ve standartlaşma Kültür endüstrisinin 

temel eğilimidir. Denenmemiş olanın riskli gözüyle değerlendirilmesi ve endüstrinin 

yeni olana karşı refleksi olduğunu dile getirmektedir (Kırel, S. 2010, s.316). Adorno 

aynılık ve kültür endüstrisi arasındaki ilişkiyi şu sözleriyle açıklamaktadır: 

 

Aynılığın sürekliliği geçmişle olan ilişkiyi de düzenler. Kitle kültürü evresini 

liberalizmin geç evresinden ayıran yenilik, yeninin dışlanmasıdır. Makine, hep 

aynı yerde döner durur. Tüketimi belirlediği gibi, henüz denenmemiş olan şeyi 

riskli bulur ve eler. Güven verici bir biçimde, temelden çok satanlar arasına 

girmeyen her senaryo taslağına, film yapımcıları kuşkuyla bakar. Durmadan 

“fikir”,  “yenilik” ve “sürpriz”den, yani herkesçe bilinip hiç görülmemiş 

şeylerden söz edilmesinin nedeni budur. Tempo ve dinamizm dedikleri işte buna 

hizmet eder (Adorno, T. 2011, s.65). 
 

 

Kültür endüstrisinin çalışmasını bir makineye benzeten yazarların “ Makine hep 

aynı yerde döner durur” sözleriyle bu yaklaşımın nedenini ortaya koyması anlamlı 

olmaktadır. Bu “makine”nin hem tüketimi belirlediği hem de üretimi belirlediği açık 

görünmektedir. Eskisine benzemeyen hem de eskisi gibi olan şeyler üretmek 

gerekmektedir. Her şey sorunsuz bir şekilde akıp gitmelidir ki, böylece bu türden 

mekanik üretimin ritmi sayesinde her şey olduğu gibi ve rayından çıkmadan devam 

edebilsin (Kırel, S. 2010,s.316). 

Kültür endüstrisi ürünleri insanlar perişan halde olsa bile tüketileceklerdir. Ama 

bu ürünlerin her biri herkesi başından beri, iş saatlerinde ve benzeri dinlence 

saatlerinde nefes nefese bırakan dev ekonomi çarkının bir modelidir. Herhangi 

bir sesli filmden veya radyo programından, bir bireye değil de toplumun tümüne 

mal edilebilecek toplumsal etkiler çıkarılabilir. Kültür endüstrisinin her tezahürü 

kaçınılmaz olarak insanları, bütünün onları dönüştürdüğü biçimde yeniden 

üretir. Üstelik yapımcılardan kadın derneklerine kültür endüstrisinin tüm failleri 

basitçe yeniden üretilen zihnin genişletilmemesi için tetikte beklerler (Adorno T. 

& Horkheimer, M. 2010, s.170). 
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Adorno, çizgi filmleri teknolojik aklın hakikat üzerindeki zaferini onaylayan 

temsilcileri olarak görmektedir. Ama önceden çizgi filmler, akılcılığın karşısında, yer 

alan gücünün temsilcisi olarak görülmekteydi. Teknikleri sayesinde elektrik vererek 

sakat bıraktıkları hayvanlara nesnelere, hakkın yerini bulması için ikinci bir yaşam 

bağışlarlardı. Bundan birkaç yıl öncesine kadar bu filmlerin, ancak son dakikalarda 

izlenen kovalamanın girdabında çözülen tutarlı bir olay örgüsünün olduğunu 

düşünmektedir. Bu bakımdan slapstick türü komedilerin eski geleneğini 

sürdürmektedirler. Şimdiyse çizgi filmlerin konularının nasıl değiştiklerini Adorno 

şöyle ifade etmektedir: 

Çizgi filmin ilk sekanslarında konuyla ilgili motif verilmektedir ki böylelikle 

filmin devamı sırasında yıkıcılık, tahrip bu motif üzerinde etkili olabilsin: 

Seyircinin onayı ile birlikte filmin kahramanı bir paçavra gibi oradan oraya 

savrulur. Böylece örgütlü eğlencenin niceliği örgütlü acımasızlığın niteliğine 

dönüşür. Sinema endüstrisinin gönüllü sansürcüleri ve kafadarları sürgün avı 

seklinde uzatılan kötülüğün süresini denetler. Güldürücülük, kucaklaşma 

manzarasına sözüm ona izin verebilecek olan isteği ortadan kaldırır ve hoşnutluk 

duygusunu pogrom gününe ertelenir. Duyuların yeni tempoya alıştırmanın yanı 

sıra çizgi filmler bir şey daha başarmaktadır: Tüm bireysel direnişleri hiç 

durmadan aşındırmanın, kırmanın bu toplumda yasama koşulları olduğu 

bilgeliğini herkesin kafasına zorla sokmaktadır. Tıpkı gerçeklikteki talihsizlikler 

gibi Donald Duck da cartoon’da dayak yiyip durmaktadır ki böylelikle seyirciler 

kendi paylarına düşen dayağa alışsınlar (Adorno, T. 2011, s.70-71). 
 

 

Film karakterine uygulanan şiddetten alınan zevk izleyiciye karşı şiddete, 

eğlence de zorlamaya dönüşür. O yorgun gözlerden, uzmanların birer uyarıcı olarak 

tasarladıkları hiçbir şey kaçmamalıdır. İzleyici, gösterinin aldatıcılığı karşısında bir an 

bile aptal durumuna düşmemelidir. Tüketicisini durmadan vaat ettiği şeylerle aldatan 

kültür endüstrisi, fiyakalı olay örgüleriyle görüntülerle haz vaat eder (Adorno, T. 2011, 

s.72). 

 

Kültür endüstrisinde sanat ve müzik ticarileşmiştir. İnsanlar hiçbir şeyi 

sorgulamamaktadır. Sanattan söz edilmeyen kültür endüstrisi kavramında, sıradanı, 

değersizi ve sorgulamayanı aramaktadır. Film, filmin yapısı içinde tepki verme 

yeteneğini yitirmiş seyirciye, düş kurma ve akıl yürütme fırsatı vermemekte, böylece 

film seyirciyi, kendisini gerçeklikle doğrudan özdeşleştirmeye zorlamaktadır. Kültür 

endüstrisi, kendi tüketicisi olan modern bireyi kendisi üretmektedir. 
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Mevcut ideoloji ortaya koyduğu dünyayı ideal olarak betimler. Ona göre insani 

özellikler ya da doğa iyiyi, güzeli, gerçeği yansıtmaz ''güzel olan kameranın yeniden- 

ürettiğidir.'' (Adorno, T. &  Horkheimer, M. 2010, s. 197). 

 

1.8.1. Hollywood Stüdyo Sistemi  

Sinema, hareketli görüntülerin sesle bütünleşmesiyle mesajların uzaklara 

taşınmasını sağlayan en önemli kitle iletişim araçlarından birisidir. Karanlık bir salonda 

onlarca insanın geniş bir perdede canlı düşleri izlemesini sağlayan, 1895 yılında 

Fransa’da Lumiere kardeşlerin keşfettiği ve bir eğlence olarak gördüğü sinematograf, 

çok kısa süre içerisinde endüstrileşerek hem bir iletişim ve propaganda hem de eğlence 

aracı haline gelmiştir. Başka bir ifadeyle sinema hem bir endüstri hem bir sanat hem de 

toplumsal bir güç kaynağı olarak bir kitle iletişim aracı olmuştur (Yaylagül, L. 2010, 

s.9). Sinema ortaya çıkışının ilk yirmi yılında büyük bir hızla gelişti. 1895’ te yalnızca 

bir yenilik olarak görüldüğü halde 1915’te artık yerleşik bir endüstri haline gelmişti. İlk 

filmler bir dakika uzunluğunda ve çoğunlukla tek bir çekimden oluşan hareketli 

şipşaklardan başka bir şey değildi. 1905’e gelindiğinde kural olarak beş ila on dakika 

uzunluğa ulaştılar. Bir öyküyü anlatma ya da bir temayı açıklamak için artık değişik 

sahneler ve kamera pozisyonları kullanılıyordu. 1910’ların başında ilk “uzun metrajlı” 

filmlerin gelişiyle birlikte, karmaşık anlatıları ele almak için aşama aşama yeni 

gelenekler ortaya çıktı (Pearson, R. 2008, s.30).  

Filmlerin anlatıya dayanmaya başlaması film yapım sürecini de değiştirmeye 

başlamıştır. Artık seyircinin ilgisi filmin bir anlatıdan yoksun görselliğine değil, başı 

ortası ve sonu olan bir film anlatısına yönelmişti. Filmi anlatı oluşturacak şekilde 

oluşturmak yönetmenin göreviydi (Çetin, D. 2014, s.206).Yönetmenin ortaya çıkışı, 

yönetmenin yönetimi altında çalışan senarist, donatımcı ve kostümcüler gibi başka 

uzmanların ortaya çıkışını da beraberinde getirdi. Çok geçmeden büyük film stüdyoları 

birkaç yönetmeni birden çalıştırmaya başladı; her yönetmene ayrı bir oyuncu ve çalışan 

kadrosu veriliyor, haftada bir makara film yapmaları isteniyordu. Bu, başka bir iş 

kategorisinin, birimler arasında eşgüdüm sağlayarak bütün süreci gözeten yapımcının 

ortaya çıkmasına yol açtı (Pearson, R. 2003, s.47). 
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Film yapım sürecinin rasyonelleşmesi aslında gösterim ayağının çok büyük bir 

hızla genişlemesiyle ilgiliydi. Sinemaya olan talep hızla artıyor, sinema kitlesel 

eğlencenin yeni biçimi haline geliyordu. 1905 yılında kurulmaya başlayan ilk kalıcı 

gösterim yerleri olan Nickelodeon’ların sayısı 1907’de 3000’e, 1909’da 8000’e ve 

1910’da 10.000’e ulaşmıştı. 1909’da haftalık sinema izleyicisi 45 milyon civarındaydı. 

1914 yılında 2000’e varan oturma yerleri, etkileyici mimarisi, büyük orkestraları ve 

üniformalı yer göstericileriyle Nickelodeon’larla kesin bir karşıtlık içinde olan ilk 

sinema sarayları ortaya çıktı (Pearson, R. Aktaran Çetin,2014).  

Gösterim olanakları genişledikten ve nitelik değiştirdikten sonra Hollywood 

stüdyo sistemini tanımlayacak olan şirketler 1910’lardan başlayarak kuruluyordu. 

Büyük bölümü Almanya’dan, Polonya’dan ve Rusya’dan birinci ve ikinci kuşak 

göçmen olan bu girişimciler tüccar olarak işe başlamış, yan iş olarak film gösterim 

alanına, oradan da dağıtım alanına girmişlerdi. Bu girişimciler kendi salonlarına film 

sağlamak için yapımcı olmuşlardı (Monaco, J. 2000, s. 232-233). 1910’ larda birçok 

film şirketi Los Angeles’in batısındaki küçük Hollywood banliyösü ve civarına 

yerleşmeye başladı. Yarattıkları sistem on yıl içinde sadece Birleşik Devletler de değil,  

tüm dünyada sinemaya egemen oldu. Yapımcılığı büyük fabrika benzeri stüdyolara 

yoğunlaştırmak ve yapımdan tanıtım, dağıtım ve gösterime kadar işin bütün boyutlarını 

dikey olarak bütünleştirmekle, diğer ülkelerin rekabet edebilmek için örnek almak 

zorunda kaldıkları bir sistem modeli “stüdyo sistemini” kurdular. 1925’ e gelindiğinde 

Britanya’dan Bengal’e, Güney Afrika’dan Norveç hatta İsveç’e kadar pazara egemen 

olan, stüdyo sistemi değil, daha çok “Hollywood” sistemiydi. O sıralarda Hollywood 

dünya pazarının çoğunun kontrolünü ele geçirmişti ve dünyanın en ünlü ikonlarını 

yaratmıştı (Gomery, D. 2008, s.64). 

Hollywood Stüdyo sisteminin nasıl kurulmaya başlandığıyla ilgili aklımıza 

gelmesi gereken şeyleri, Hollywood Sineması adlı kitap ile anlatan Metin Gönen’e göre: 

 

Sinema Endüstrisi için henüz tanınmamış küçük bir kasaba olan Hollywood, 

hem ekonomik hem de teknik açıdan en uygun yerdir. Ekonomik açıdan 

bakıldığında, Hollywood’un iki yönlü avantajı vardır: Geniş alanlara ihtiyacı 

olan film sanayi için, burada hem arsa fiyatları çok düşüktür, hem de 

sendikaların olmaması nedeniyle burada iş gücü daha ucuzdur. Teknik açıdan 
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bakıldığında, Hollywood’un kışın bile stüdyo dışındaki çekimler için uygun, bol 

güneşli ve yumuşak havası vardır. Aktörler, yönetmenler, kamera yöneticileri bu 

kasabaya akın ederler, 1914 yılından itibaren Hollywood Cristian-Marc 

Bosseno’nun deyimiyle sinemacıların Kâbe’si olmuştur (Gönen, M. 2007, s. 15-

16). 
 

Amerikalı ve Avrupalı film yapımcıları 1908’de sadece kendilerinin üretebildiği 

donanımın fiyatlarını şişirmek için bir “Tröst” oluşturmak için birleştiler. Tröst 

patentleri birleştirdi ve binlerce kısa film yaptı. Tröst patentlerin kullanımı 

ücretlendirerek kâr ediyordu. O nedenle film yapmak için yapımcılar daha fazla para 

ödüyordu. Carl Laemmle ve William Fox gibi bağımsızlar, şimdi Hollywood olarak 

tanıdığımız sinemanın tohumlarını ekerek Tröst’e karşı çıktılar. Adolph Zukor, 

Paramount’u, Marcus Loew daha sonra MGM olan şirketi kurdu. William Fox kendi 

film imparatorluğunu biçimlendirdi. Bağımsız gösterimciler ve film yapımcıları daha 

uzun ve daha karmaşık anlatılar meydana getirerek ürünlerini farklılaştırdılar. 

Westernler bu yeni türün en başarılı olanlarıydı ve dış çekimlere ilginin artmasını 

sağladılar. Daha sonra bağımsızlar New York’tan 2000 mil uzaklıkta olan Güney 

Californiya’ya yerleştiler. Ilıman iklimi, ucuz arsaları ve sendikalardan yoksun 

oluşuyla, burası düşük maliyetli “uzun metrajlı” film yapmak için ideal bir yerdi 

(Gomery, D. 2008, s.64). 

1912’ye gelindiğinde, bağımsızlar sinemalara yetecek kadar film üretiyordu. Her 

filmin bol bol reklamı yapılarak benzersiz bir yapım haline getiriliyordu. Dış 

pazarlamanın ek kâr getirdiği anlaşıldı ve sessiz sinemanın bu döneminde uzmanlar ara 

yazıları hızla yabancı dillere çeviriyor ve en düşük yapım maliyetiyle dış ülkeler için 

yeni versiyonlar üretiliyordu. Sadece birkaç binlik ek masraf sayesinde yapımcılar çok 

fazla para kazandılar. Dünya çapındaki popülerlik kesintisiz üretimi gerektiren bir talep 

yarattı. Los Angeles bölgesi film çekmek için olası tüm mekan alternatiflerine ek olarak 

yıl boyu güneş ışığı ve dolayısıyla daha uzun iş günleri sunduğu için bu talebi karşılama 

konusunda uygun bir yerdi. Bir günlük mesafede bulunan dağlar ve çöl, westernlere 

otantik bir hava katıyordu (Gomery, D. 2008, s.65).  

Hızla genişleyen üretim, dağıtım ve gösterim evreleriyle 1920’ler Amerikan film 

endüstrisi için inanılmaz bir büyüme ve zenginleşme yılları olmuştu. Film endüstrisinin 

1927-8’ de sesli filmlere geçişini izleyen “sözlü patlaması” 1920’lerin sonunda ek bir 
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Pazar artışı sağlayarak ve Hollywood’un büyük stüdyolarının egemen konumunu daha 

da pekiştirerek bu durgun döneme son verdi. Aslında sözlü film patlaması o kadar 

güçlüydü ki, Hollywood, Ocak 1929’ da Wall Street’in ani çöküşünün ardından 

kendisini “kriz işlemez” olarak övmekteydi. Amerikan film endüstrisi salon gelirleri, 

toplam gelirler ve stüdyo kârlarının rekor düzeye ulaşmasıyla 1930’da o döneme kadar 

ki en iyi yılını yaşadı (Schatz, T. 2008, s.259). 

 

1930’ larda stüdyo yapımcılığının “yaratıcı kontrol”ü ve yönetim yetkisi 

tamamen yapımcıların saflarına geçmesine karşın, endüstri her zamanki gibi Pazar 

etkisinde ve ticari güdümlü kalıyordu. Aslında iyi düzenlenmiş bir blok satış, görmeden 

fiyat artırma ve bölgeden bölgeye geçirme izninin olduğu bir dönemde, her stüdyonun 

film yapma donanımı piyasa koşullarına ve endüstrinin dikey olarak bütünleşmiş 

yapısına uydurulmaktaydı. Pazar stratejileri, yönetim yapısı ve üretim işlerinin 

koordinasyonu aslında Hollywood stüdyo sisteminin temel özelliğiydi, başka bir 

deyişle, Tino Balio’nun 1930’lar Hollywood’unun “Büyük tasarımı” dediği ve Andre 

Bazin’in haklı olarak klasik Hollywood film yapımcılığının “Dahice sistemi” dediği 

şeyin temeliydi (Schatz, T.2008, s.265). 

Sesli filme geçiş ve Büyük Bunalım endüstrideki güç dengesini değiştirdi, 

yüksek sermayeli şirketleri avantajlı duruma getirdi. Stüdyoları ve salonları sese uygun 

şekilde dönüştürmek ve neredeyse aynı anda Büyük Bunalım’la karşılaşmak küçük 

şirketlerin varlığını sürdürmesini güçleştirdi ve onları sektörün dışına itti (Haupert, 

2006, s. 111). Salonlara sahip olmayan üç küçük şirket ise farklı stratejiler geliştirdiler. 

United Artists yıllık üretimini bir düzine A-sınıfı filmle sınırlandırırken, Columbia ve 

Universal kendilerini düşük maliyetli ve düşük riskli filmlere uyarladılar. Böylece 

1930’larda yeni ve önemli bir kategori ortaya çıktı: ‘B-filmleri’ (Schatz, T. Aktaran 

Çetin, 2014).  

1928’den 1932 yılına kadar sesli film ve dünya sineması gelişerek yerleşik bir 

özellik kazanmıştır. 1928’den 1946 yılına kadar geçen dönemde Amerika’nın büyük 

stüdyolarının egemen olduğu ve ekonomik açıdan büyük kazançlar elde ettikleri bir 

dönem olmuştur. Bu yıllarda renkli filmler de gündeme gelmiştir. 2. Dünya savaşının 

sonunda Hollywood dünya film pazarının büyük bir bölümünü ele geçirmiştir. O 



27 
 

yıllarda televizyon henüz yaygınlaşmadığı için sinema hâlâ en büyük eğlence aracı 

konumundadır. Bu dönemde büyük stüdyolar, kendileriyle sözleşmeleri bulunan 

yıldızları kullanarak gerek büyük bütçeli destansı filmler gerekse B tipi filmler olarak 

değerlendirilen ucuz bütçeli filmlerden bolca üretmişlerdir. Stüdyolar, sahip oldukları 

dağıtım ve gösterim zincirleriyle de bu filmlerin dağıtım ve gösterimlerini kolayca 

gerçekleştirerek kârlarını artırmışlardır (Yaylagül, L. 2010, s.13). 

B-filmi üretimi stüdyo sisteminde önemli bir öğe haline geldi. “Pek çok büyük 

stüdyonun gelirleri A-sınıfı filmlerden geldiği halde B-filmi üretimi stüdyo 

çalışmalarının pürüzsüz sürdürülmesine, sözleşmeli personeli düzenli çalıştırmalarına, 

yeni yetenekler geliştirip yeni türler denemelerine, düzenli bir ürün arzı sağlamalarına 

olanak vermekteydi. B’ler ve iki film birdenler, stüdyoların ve gösterimcilerin Büyük 

Kriz’in ilk yılarını atlatmalarına yardım ederken Hollywood’un da hayatta kalmasında 

da büyük etki yaratmıştır (Schatz, T. 2008, s.261). 

ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’na girmesinin ardından Hollywood’un ekonomik, 

toplumsal ve endüstriyel kaderi neredeyse bir gecede değişiyordu. “Ulusal Sinema”yı 

artık hem vatandaşlara hem de askerlere yönelik bir eğlence, bilgilendirme ve 

propaganda kaynağı olarak görülmekteydi. Hollywood’un film yapma operasyonları, 

savaş üretimi için yeniden yapılandırıldı ve uzun metrajlı filmlerin yaklaşık üçte biri 

savaşla ilgiliydi. Savaş boyunca film pazar kontrolünü yeniden ele geçiren film 

endüstrisi rekor gelirler kazandılar. Stüdyolar, hükümet denetimli savaş filmleri ve 

cephe gerisi melodram türlerini geliştirip yeni bir savaş yıldızları grubu yetiştirerek 

kendilerini değişen sosyal koşullara kolayca uyarladılar. Geleneksel türler savaş 

konularına dönüştürülürken, Hollywood’un süregelen “aşk öyküleri” eğilimi filmin 

sonunda yurtseverlik görevlerini yerine getirmek üzere ayrılan çiftleri ön plana 

çıkarmaya başladı (Schatz, T. 2008, s.274-275).  

1960'lardan sonra görülen bir diğer gelişme ise stüdyo sisteminin çözülmeye 

başlaması oldu. Öncelikle kriz yıllarının özel koşullarında ortaya çıkan B-filmlerin 

üretimi azaltılırken, haber ve belgeseller televizyonlara kaydığı için haber filmlerinin 

yapım ve gösterimi durduruldu. Bunu, televizyonun hem gündüz hem de prime-time 

kuşağına kaydığı için artık sinema filmi olarak üretilmemeye başlayan, daha çok kadın 
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izleyicilere seslenen "kadın filmleri" (düşük bütçeli melodramlar) izledi. Bütün bunların 

yanı sıra, kökleri Hollywood'un geçiş yıllarında bulunan, “Büyük Yap, Büyük Göster, 

Büyük Sat" felsefesine dayalı, gişelerde patlama yapan büyük prodüksiyonlarda da -

ünlü yıldızlara ödenen astronomik paralar ve yapım maliyetlerinin artmaya başlaması 

sebebi ile- tasarrufa gidildi. Öte yandan "ilk gösterimi görkemli sinema saraylarında, 

ikinci gösterimler mahalle salonlarında" sistemi, kentleşmeye paralel olarak çok katlı 

alışveriş merkezlerinin ve arabalı seyir yerlerinin açılmaya başlaması ile ortadan 

kalkmaya başladı (Hilmes, M. 2008, s.530). Bu arada piyasaya 1960'larda giren 

American International Pictures gibi yeni şirketler, arabalı seyir yerlerinde gösterilen 

düşük bütçeli ve daha önce yapılmamış türlerde -yol filmi gibi- filmler üretmeye 

başladılar. Hollywood Stüdyo sisteminin dünya çapındaki egemenliği, başlangıcındaki 

ilk yıllarından şu ana kadar halen devam etmektedir. Hollywood stüdyoları ekonomik 

riski azaltmak için dikey tekelleşmeye başvururlar. Yani stüdyolar sadece film 

üretmezler aynı zamanda sektörün ve endüstrinin dağıtım, gösterim ve tüketim 

aşamalarını da kontrol ederek kâr marjlarını yüksek tutmaya ve korumaya çalışırlar. 

Gösterim aşamasında tutmamış bir film milyonlarca doların sokağa atılması demektir. 

Onun için yıldız sistemi ve denenmiş ve tutmuş formüller Hollywood’un çok fazla riske 

girmeden tutucu bir şekilde kısmen içerik açısından deneysel yaklaşımlara kapalı bir 

şekilde kapitalist fikir ve düşüncelere uygun işleyişe sahip olmasına neden olmaktadır. 

Hollywood’un ekonomik ve endüstriyel yapısı ve kâr odaklı ticari bir endüstriyel 

faaliyet olması, film içeriklerinin de muhafazakâr ve en iyi ihtimalle liberal görüşlerle 

doldurulmasına neden olmaktadır. Sinema endüstrisi sunduğu içeriklerle izleyicide bu 

yönde bir duygusallık/duyarlılık yaratmaktadır (Prindle Aktaran Yaylagül,2010). 

1.8.2. Hollywood Eğlence Endüstrisi 

Hollywood sineması, her şeyden önce bir eğlence endüstrisidir. Sunduğu 

fantezilerle izleyicileri gündelik yaşamın sıkıntılarından uzaklaştırır. Dramdan trajediye, 

komediden fanteziye kadar farklı tür ve hikâyelerdeki filmlerin pek çoğu doğrudan 

eğlence ve kaçış amaçlı üretilmiştir. Yıldız sistemine dayanan Hollywood tarafından 

üretilen filmlerin çoğu kurgusal bir hikâyeye dayanır. Hollywood’un yarattığı, ticari 

açıdan başarılı olmuş tür  (müzikal, western, korku, komedi, romantik komedi vb.) ve 

temalar vardır. Bunların pek çoğu sürekli tekrarlanmaktadır. İnsanlar Hollywood 
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filmlerinde gördükleri yıldızların canlandırdığı tip ve karakterlerle özdeşleşerek içinde 

bulundukları gerçek konumdan hayali olarak uzaklaşarak mevcut sisteme ideolojik 

olarak yeniden eklemlenmektedirler (Yaylagül, L. 2010, s.16). 

Hollywood sinemasının en temel özelliği birer popüler kitle kültürü ürünü 

olmasıdır. Bu bağlamda Amerikan filmleri Amerikan rüyası olarak da adlandırılan 

egemen ideolojiye dayalı içerikler sunarlar. Bu rüya/ideoloji bireyci kapitalist burjuva 

ideolojisidir. Bireycilik, kişisel çaba, sorumluluk ve yeteneğin bireysel başarı ve 

zenginliğe yol açması, tüketim kültürü ve sınıf atlamayla gerçekleşir. Filmlerde sorunlar 

bireyselleştirilir ve psikolojik bir tabana oturtulur. Bunlar bütün Hollywood anlatılarının 

ortak özellikleridir (Smith Jr. Aktaran Yaylagül, 2010). 

Film endüstrisi olarak Hollywood, kâr elde etmek amacıyla eğlence üretir. 

Görünürde film biçiminde eğlencenin üretilmesi ve satılması, paketlenmiş eğlence satışı 

yoluyla sermaye birikimi yapıldığı gerçeğini gizler. Buna göre Hollywood, bir yandan 

büyük bir sermaye birikim merkezi iken öte yandan çok önemli ideolojik yeniden 

üretim merkezidir. Çünkü Hollywood hem izleyicilerin ceplerindeki paraları alır hem de 

onların dünyayı algılama biçimlerini şekillendirir. Böylece kapitalizmin egemen ahlaki 

değerleri (tüketim, bireycilik, haz vb.) aynı anda milyonlarca izleyiciye aktarılmış olur 

(Danae ve Gerardo Aktaran Yaylagül,2010). 

Frankfurt Okulu üyelerinin de belirttiği gibi kapitalist toplumlarda sinemanın da 

dahil olduğu kültürel ürünler, kültür endüstrileri tarafından üretilir (Adorno, T. 2003). 

Kültürün endüstrileşmesiyle emtia fetişzmi kültürel ürünler için de geçerli olmuştur. 

Yani insan emeğinin ürünlerinin pazarda satmak için üretilmesi ile değişim değeri, 

kullanım değerinin önüne geçer ve değişim değeri kullanım değerini, yani tüketicileri de 

üretir. Dolayısıyla endüstriyel açıdan bir sinema filmi için izleyicinin ödediği bilet 

fiyatı, izlenilen filmin içeriğinin önüne geçmiş olur. Ne izlenildiğinden ziyade kaç liraya 

izlenildiği daha önemli hale gelmektedir (Jones ve Jones Aktaran, Yaylagül, 2010). 

Böyle olunca da izleyiciler, özgür bireylerden ziyade endüstri tarafından yönlendirilen 

tek boyutlu kitleye dönüşmektedirler. Oysa kapitalist toplumlarda insanların, 

endüstrinin yarattığı yanlış ihtiyaçları gidermek yerine Marcuse’ün belirttiği gibi, 



30 
 

özgürlük, mutluluk ve bunları sağlayacak yeni bir topluma ihtiyaçları vardır 

(Marcuse,1997). 

Film üretimi düşünüldüğünde sermayenin daha fazla kâr sağlamak amacıyla yeni 

pazarlama taktikleri ve formülleri bulunmasını kaçınılmaz kılan yanı ve bunun yarattığı 

ilişkiler zincirinin söz konusu kültürel üretimler olduğunda doğru okunması 

gerekmektedir. Buradan yola çıkılarak yıldızlara duyulan ihtiyaç ve filmlerin 

içeriklerinin aynı zamanda “ iktidar”ı destekleyecek biçimde düzenlenmesinin çok 

taraflı bir tabiiyet ilişkisinin de bir göstergesi olduğu çıkarımı yapılabilir. Dijital 

olanakların yaratıcılık alanında da kendini giderek ağırlıklı bir biçimde hissettirdiği iki 

binli yıllar Hollywood kaynaklı popüler sinemanın film üretiminde maksimum faydayı 

elde edebilmek için birçok sanat dalının (müzik,resim, mimari, vs.) birleşmesi 

noktasında oluştuğu bir gerçektir. Bununla beraber bütün bu teknolojik gelişmelerin 

ötesinde Hollywood’da anlatılan öykülerin içeriğine bakıldığında aslında değişiklik 

yaratmak için bir çaba harcanmadığı anlaşılmaktadır. Filmler arasında biçimsel olarak 

bir değişiklik yaratılıyormuş gibi görünse de, içerik olarak egemen sinemasal anlatıların 

popüler Hollywood filmlerinde devam ettiği kolaylıkla fark edilmektedir. Hollywood 

filmlerinin hangi şirket tarafından üretirse üretilsin içerik açısından özellikleri               

“Sahibinin sesi” ni ileten, egemen olanın iktidarının sesi olma özelliği Hollywood’un 

küresel egemenliği ve etkisi bağlamında titizlikle incelenmesi gereken bir konu olarak 

görülmektedir (Kırel, S. 2010, s.309). 

Hollywood’un eğlence endüstrisi, kendi yarattığı yıldızların ikonolojik 

özelliklerinden faydalanır. Yıldızların en temel özelliği, izleyicilerin dikkatini çekmesi 

yani satmasıdır. Sadece sinema değil, TV, gazete, dergi, radyolar ve internet başta 

olmak üzere her türlü eğlence formunda yıldız sisteminin ikonolojik özelliğinden 

faydalanarak maddi ve düşünsel satış gerçekleştirilir. Çünkü yıldızlar sayesinde onların 

milyonlarca hayranlarına ulaşmak mümkündür. Satışı garanti altına almak için yıldızlar 

sayesinde Hollywood’a görkemli ve mistik bir anlam yüklenir (Gerardo Aktaran 

Yaylagül, L.2010, s.15). Sinema filmlerinin içeriğine bakıldığında, tüketime dayalı neo 

muhafazakâr liberal bireyci burjuva ideolojisini meşrulaştıran farklı tür ve formatlarda 

filmler üretildiği görülür. Hollywood, geçmişte denenmiş ve gişe açısından başarılı 

olmuş filmlerin yeni versiyonlarını üretmeye devam etmektedir. Bunun için yaşları 
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ilerlese de geçmişin popüler oyuncularını kullanmaya devam etmektedir. Örneğin, 

İndiana Jones ve Rambo serisinin yeni filmleri bu savı doğrular niteliktedir                     

(Yaylagül, L.2010, s.21). 

Sinema salonuna giden izleyici Hollywood filmlerini izlemeye başladığı andan 

itibaren filmlerle başka hayatlar ve deneyimler yaşar, birkaç saatliğine de olsa kendi 

gerçek öyküsünden sıyrılıp, kahramanın öyküsüne dalar. Kendi yaşamının monoton 

akışından uzaklaşan insan, büyülenerek seyrettiği film boyunca kahramanla özdeşleşir. 

Kahramanlar, olmak istediğimiz kişiler olarak karşımıza çıkarlar. Yapmak 

istediklerimizi, hayal ettiklerimizi yapan kişiler olarak. Serbest zamanlarını çeşitli 

etkinliklerle geçirmek isteyen kitleleri bir araya getirebilmenin yolu eğlencenin 

kitleselleştirilmesi ve endüstrileştirilmesidir. Eğlencenin, “geç kapitalizmin koşullarında 

çalışmanın uzantısı” (Adorno,T. 2011, s.68) olduğunu düşünen Adorno, eğlence 

endüstrisi tartışmalarında ortaya koymuş olduğu kültür endüstrisi kavramıyla akla gelen 

ilk isimlerdendir. Kültür endüstrisinin en önemli yasası, insanların arzuladıkları şeylere 

kavuşmamalarını ve bir yoksunluk içinde gülerek doyuma ulaşmalarını sağlamaktır 

(Adorno, T. 2011, s.74). Dolayısıyla kültür endüstrisi ürünleri doyuma ulaştırır ama 

sahip olunamayanları kapsar yani doyum sağlasa da ebedî bir kavuşma gerçekleşmez. 

İnsanların sinema ile edindikleri tatmin, eğlenceyle gündelik yaşamın 

sıkıntılarından kaçış sağlayabilmesidir. Benjamin’e göre “sinema endüstrisi yanılsamacı 

gösteriler ve anlamı bulanık kurgular aracılığıyla kitlelerin katılımını sağlama 

konusunda her türlü avantaja sahiptir. Ona göre kapitalizmle fantazyalar estetize 

edilerek, modern kitle iletişim araçları sayesinde kişilerin arzuları kontrol altına alınır.” 

(Benjamin, W. Aktaran Şeşen,2008). Sinema gibi kültür endüstrileri, gündelik hayatı 

estetikleştirerek Bathrick’in, Disney Çağı olarak adlandırdığı tekelci kapitalizmin 

inşasına katkıda bulunmaktadır. 

Sinema filmleri her şeyden önce ticari amaçlı üretilen birer emtiadır. Bu alanda 

üretimde bulunan film stüdyolarının sahipleri, büyük sermaye gruplarıdır. Bu grupların 

temel amacı yatırımlarının karşılığında kâr etmektir. Bu amaca ulaşmak için de 

şirketler, kapitalist Pazar mekanizması ve hükümetlerin yasal sınırları ile belirlenmiş bir 

alanda faaliyet gösterirler. Faaliyetlerini gerçekleştirirken de maliyetleri ve riskleri en 



32 
 

aza indirerek kârlarını en çoklaştıracak stratejileri uygularlar. Büyük şirketler açısından 

kârı garanti altına almanın en emin yollarından birisi şirketin Pazar payını ve Pazar 

üzerindeki kontrolünü artırmaktır. Bu sinema endüstrisinde az sayıda büyük şirketin 

egemen olduğu oligopolistik bir mülkiyet yapısının oluşmasıdır (Yaylagül, L. 2010, 

s.10).  

Toplumların zaman geçirmek için başvurdukları eğlence yöntemleri zaman 

içinde üretilen eğlence biçimleri hâline dönüşmeye başlamıştır. Üretilen ve 

kitleselleştirilen eğlence etkinlikleri, eğlence endüstrisi kavramını ortaya çıkarır. 

Endüstrileşme aynı zamanda sınırlandırmayı, sınıflandırmayı, standardizasyonu ve 

kalıplaştırmayı da getirir. Bir üretim süreci olan endüstrileşme hiç kuşkusuz ürettiğinin 

tüketilmesini ister ve dolayısıyla tüketime yönlendiriciliği de içinde bulundurur. 

Eğlence endüstrisi de modern hayatın buhranından kaçan bireyleri kollarına alıp 

sakinleştirirken aynı zamanda da var olan kapitalist sistem dışına çıkmalarını 

engellemeye çalışır (Şener, N. 2016, s.53). 

Çalışma saatlerinin azalmasıyla ortaya çıkan serbest zaman, çalışan insanların 

gittikçe artan gereksinimleri ve yetileriyle bir araya gelince kitle serbest zamanı denen 

modern görüngü ortaya çıktı. Kitleselleştirilmiş serbest zaman, serbest zaman 

etkinliklerinin metalaşmasıyla, serbest zaman kullanımının çok geniş bir sanayi 

tarafından hazırlanarak kitlelere sunulmasıyla, giderek daha çok sayıda insanın serbest 

zamanlarında aynı ya da benzer, kitlesel olarak üretilmiş ürün ve hizmetleri 

tüketmesiyle ortaya çıkmış bir terimdir (Aydoğan, Aktaran Şener, 2016). “Kültür 

endüstrisinin en karakteristik ürünü sayılan sesli film” (Adorno, T. 2011, s.55-56) 

eğlence endüstrisinin vazgeçilmez ürünlerinden biridir. Boş zaman geçirmek, eğlenmek 

için yapılan aktivitelerden belki de en fazla tercih edileni film izlemektir. 
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BÖLÜM 2. 

YABANCILAŞMA KAVRAMI VE SİNEMAYA YANSIMALARI 

2.1. Genel Çerçevede Yabancılaşma Olgusu 

Yabancılaşma ile ilgili birçok çeşitli tanım yapılmaktadır. Uzun dönemlerden bu 

yana çeşitli disiplinler altında farklı yazarlar tarafından ele alındığı için kavramın 

içeriğinin sürekli değiştiği bilinmektedir. Epistemolojik olarak, Grekçe ‘alliosis’ ve 

bundan türetilmiş olan Latin kökenli ‘alienatio’ sözcüklerine karşılık gelen kavram, 

dilimizde ‘esrime, kendinden geçme, benliğinin dışına çıkma’ (ekstasis) anlamında 

kullanılmaktadır. Epistemolojik içerikte görülen bu mistik boyut, olgunun yazınsal 

tarihin başlangıcı olan Homer (M.Ö. 8.yy: arkaik dönem)’den itibaren, kazandığı 

teolojik boyutu ile de paralellik taşımaktadır. Yahudi geleneği ile başlayan ve tüm Batı 

dinleri tarihini etkileyen ‘sonsuz gezgin’ motifinin temsilcisi olan Abram, 

‘yabancılaşmış insan’ın prototipi ve evrensel simgesidir. Ailesinden, ulusundan ve 

dininden kopmuş, yoldaş, klan ve akrabalarının dışına düşmüş, yersiz yurtsuz bir 

göçebe olan Abram, sevme ve ait olma yetisine sahip olmadığı için, kendisini askın bir 

kudrete teslim etmiş ve böylece sevgi eksikliğini boyun eğme ile telafi etmiştir. Bu 

süreçte kendine yabancılaşan Abram, özünde var olan tüm iyi nitelikleri, yabancı bir 

mutlak varlığa yansıtmış ve bunun karşılığında adının İbrahim’e dönüşmesiyle 

simgelenen yeni bir kimlik edinmiştir (Demirer T.& Özbudun S. Aktaran Ertaylan, 

2007). 

 

Felsefi bağlamda yabancılaşma, tinin yabancılaşması, insanın kendi benliğinden 

uzaklaşması, insanın dünya içindeki yeri, insan olma durumu ve anlamı, insanlar arası 

ilişkiler gibi çeşitli şekillerde değerlendirilmektedir. Birçok kültürde ve dilde kendine 

yer bulan yabancılaşma düşüncesi, felsefi bağlamda önceleri metafizik felsefenin 

alanına girerken; 20. Yüzyılda varoluşçuluk akımı ile birlikte insanın, insani anlamda 

yaşama düzeyini etkileyen somut bir problem olarak görülmüştür.( Serdaroğlu, F.2008, 

s.23). 
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Felsefi anlamda yabancılaştırma kavramını il belirginleştiren isim Hegel 

olmuştur. Ona göre insanlık tarihi aynı zamanda insanoğlunun yabancılaşmasının 

tarihidir (Tolan, B.1981, s.145). Hegel’e göre insan; 

 

Üyesi olduğu doğanın dışında kendi bilinci ile ikinci bir dünya meydana getirir. 

Bu dünya onun tinsel dünyasıdır. Bu dünya içerisinde kendini özümsemeye 

çalışmaktadır. Ancak bireyi kendinden saklayan da yine kendisidir; kendi 

yabancılaşmasına mağrurdur, ondan zevk alır (Hegel Aktaran Güğerçin  & 

Aksay, 2017). 
 

“Hegel felsefesi, mutlak ruhun yabancılaşması üzerine kurulmuştur. Diyalektik 

süreç içinde mutlak ruhun hareketi bir yabancılaşma ve yabancılaşmadan kurtulma 

hareketidir. Hegel açısından yabancılaşma, mutlak ruhun hareketi içinde kaçınılmaz bir 

oluşumdur ve marazi değil, tabii bir olgudur. Doğa, insan ve toplum var oldukça 

yabancılaşma da var olacaktır.” (Tolan, B.1993, s. 285). Hegel felsefesinde 

“yabancılaşmış olan özsel bir doğa” vardır ya da diğer bir deyişle “kendine 

yabancılaşmış tin, ama yabancılaşma süreci tarihsel kabul edilir. Özgün insan doğasına 

ilişkin kavramlara karşıt olarak, aslında insan kendi doğasını yaratır. Fakat kendi 

doğasını tinsel bir nesneleşme süreciyle yaratır ve yabancılaşmanın son bulması, bu 

önceden zorunlu ve kaçınılmaz olan yabancılaşmanın aşılması demek olacaktır.” 

(Williams, Aktaran Toprak,2011). Hegel, “Yabancılaşma sürecini; bireyin kendisiyle 

tekrar bütünleşmek üzere toplumsal bütünden ayrılması olarak tanımlar ve 

yabancılaşma sürecinin aşılabilmesi için, bireyin yabancılaşma sürecinin farkına 

varması gerektiğini savunur.” (Demirer, T. & Özbudun, S.2008, s.18). 

Hegel’den sonra yabancılaştırma kavramının çok değişik anlamlarda 

kullanıldığını ifade eden Doğan’a göre: 

1.Güçsüzlük:  İnsanın geleceğinin kendisinin değil, dış etkenlerin, yazgının, kurumların 

belirlemesi. 

2.Anlamsızlık: Yaşamın amaçsız olduğu duygusu. 

3.Kararsızlık: Davranış sapmalarının, güvensizliğin, sınırsız bireysel rekabetin 

yaygınlaşması. 

4.Kültürel Yabancılaşma: Toplumdaki yerleşik değerlerden kopma duygusu. 

5.Toplumdan Soyutlanma: Toplumsal ilişkilerden dışlanma ya da yalnız kalma 

duygusu. 
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6.Kendine Yabancılaşma: İnsanın şu ya da bu biçimde kendi gerçekliğini 

kavrayamaması (Doğan, İ. 1997, s.30). 

 

Kendine yabancılaşma anlamındaki kullanım, yabancılaşmanın analizi en güç ve 

sorunun en önemli boyutu olduğunu iddia eden Doğan, bu yönüyle kavramı analiz 

edenlerin başında Marx’ın geldiğini dile getirmektedir. 

 

Marx için yabancılaşma, insanın çevresine sahip ve egemen olamamasından 

ziyade, çevrenin, doğanın ve diğer insanların ve hatta bizzat kendisinin kendi öz 

varlığına yabancı kalmaları demektir (Tolan, B.1981, s.142). Yabancılaşma kavramı, 

Hegel’den sonra Marx tarafından özellikle iktisadi yönüyle ele alınmış ve sosyolojik bir 

olgu olarak daha kapsamlı şekilde tartışılmaya başlanmıştır. Marx’a göre emek, üretim 

sürecinde anlam kazanır, aktif hale gelir. Bu nedenle de üzerinde çalıştığı nesneler 

olmadan anlam kazanamaz. İşçi dışsal ve duyumsal dünyayı emeğiyle uyumlaştırdıkça, 

hayatın anlamı kendisinden iki şekilde uzaklaşır. Birincisi, işçinin emeği hayatın anlamı 

haline gelir. İkincisi; emek, hayatın anlamı haline geldikçe işçi birey olarak kendisinden 

uzaklaşır, yabancılaşır. Emeğin işçiden ayrı bir olgu olması nedeniyle, işçi kendi 

varlığını doğrulamak yerine inkâr eder, mutluluk yerine mutsuzluk yaşar, fiziksel ve 

mental enerjisini geliştirmek yerine, bedenini yıpratır ve zihnini kirletir. İşçinin emeği 

gönüllülüğe değil, mecburiyete dayandığından, emek bir ihtiyacın tatmini değil, 

yalnızca kendi dışındaki ihtiyaçların tatmini için bir araç haline gelir. İşçi nesneler 

dünyasına bağlanıp, daha fazla ürettikçe daha az tüketir, daha fazla değer yarattıkça 

daha değersiz hale gelir ve kendisine yabancılaşır (Marx Aktaran Güğerçin & Aksay, 

2017).  

 

Üretime dayalı kapitalist sistemin geçerli olduğu toplumlarda, üretme etkinliği 

yaratıcı sürecin karşıtında yer alan yabancılaşma kavramını meydana getirir. Hegel, 

yabancılaşma kavramını tin ve idenin birbirini dışlamasıyla ilişkilendirmiş, Marx ise 

kavrama, insanın üreten bir varlık olmasına dayanarak, üretme ve emek süreçleriyle 

felsefi bir boyut kazandırmıştır. Bu durumun tarihsel kaynağına dönüldüğündeyse, 

özellikle sanayi devriminden sonra, seri üretim merkezlerinin sayısındaki yüksek artışın, 

son derece az sayıdaki iş olanakları için işçi sınıfı arasında linci anımsatan bir rekabete 
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ve yaşamın idame ettirilebilmesi için yeni kapitalist sistemin üretim faaliyetine 

katılmaya mecbur kalınmasına sebep olduğu sonucuyla karşılaşılmaktadır. Bu yüzden 

Marksizm, kapitalist toplum bireylerinin, modern köleliğe dayalı bir düzen içerisinde 

yer aldığı tezini savunur (Ertike, A. 2010, s.123). 

 

Modern toplumlarda yabancılaşma insancıl anlamların yitirilmişliğidir. Bir olayı 

ya da karakteri yabancılaştırmak demek, onu öncelikle, kendiliğinden-anlaşılırlığından, 

tanınırlığından, görünür şeklinden uzaklaştırıp, şaşkınlık ve merak uyandıracak bir 

duruma sokmaktır (Parkan, M.2004, s.61-63).  

Marcuse ise yabancılaşmayı, bireylerin kendi bilinç ve yaratıcı güçlerini, 

kolektif insani özlerini kaybetmeleri olarak görmekte ve kendileri üzerinde hâkimiyet 

kuran, insani özden uzaklaştıran güçlerin tutsağı haline geldiğini belirtmektedir. 

Marcuse, modern endüstriyel ve teknolojik dünyanın insanları tek boyutlu hale 

getirdiği, hayatın bütünselliği ve güveninden yoksun bıraktığını ifade eder. Eserine 

adını veren “Tek boyutlu insan”, teknolojik rasyonalitenin tüm anlam ölçüleriyle nüfuz 

ettiği tekil, yabancılaşmış, yer yer psikopatolojik bir figüre karşılık gelmektedir (Ertike, 

A. 2010, s.132). 

 

2.2. Brecht  Estetiği ve  Yabancılaşma 

Brecht, estetik kuramını 1920’lerden başlayarak, 1956’daki erken ölümüne 

kadar kesintisiz sürdürdüğü pratik çalışmalar içinde oluşturmuştur. Brecht’in estetik 

kuramı bugün “epik tiyatro” ya da “diyalektik tiyatro” deyişleriyle anılmaktadır. 

Kuşkusuz, “Diyalektik tiyatro” kavramı, Brecht’in estetik kuramını anlatma 

bakımından, “epik tiyatro” kavramından daha yetkin ve verimlidir. Brecht’in kuramının, 

onun başta Kapital olmak üzere, Marksist klasikleri incelemesiyle, uzun bir teori-pratik 

süreci içinde oluştuğu ve temelinde diyalektik tarihi materyalizmin yasalarının yer 

aldığı düşünülürse, “Diyalektik tiyatro” olarak adlandırılması en uygun olacaktır. 

Ancak, “Epik tiyatro” kavramını tümüyle terk etmek mümkün değildir. Çünkü onun 

önerdiği tiyatronun biçimi, ancak epik tür içinde vücut bulabilmektedir. Denebilir ki, 



37 
 

Brecht’in estetik kuramının ruhunu diyalektik ve tarihi materyalist felsefe, bedenini ise 

epik tiyatro oluşturmaktadır ( Parkan, M.2004, s.47). 

Epik Tiyatro kavramını Brecht açısından geliştiren üç önemli tiyatro anlayışı 

izleriz: Bunlar, “Gerçekçilik”, “Dışavurumculuk akımları” ve “Çin Tiyatrosu”dur. 

Bunların ilki, yani “Gerçekçilik”, Epik Tiyatro’nun öz-biçim alanına etkin olmuştur. 

“Dışavurumculuk”, biçim ve söyleyiş yönünden bu tiyatroyu etkilemiştir. “Çin 

Tiyatrosu” ise kavram ve teknik yönünden fikir vermiştir. Özde gerçekçilik aynı 

zamanda dekor ve sahne eşyalarında biçimsel bütünü getirmiştir. Episodik yapı, 

projeksiyon ve sinema, yararcı olma düşüncesi dışavurumcu anlayıştan alınmış ve 

geliştirilmiştir. Yabancılaştırma Etmeni, başka deyişle, duygulandırmak değil 

düşündürmek, illüzyon değil, bir davayı savunmak için gerekli kavram ve teknikler için 

Çin Tiyatrosu örneklik etmiştir. Çin Tiyatrosu’nda oyuncu, bir karakteri canlandırmaz, 

anlatır. Kendisiyle rolü arasına bir uzaklık koymaktadır (Nutku, Ö. Aktaran Öztürk, 

2007). 

Brecht, sistematiğini oluştururken, Aristoteles’in Poetika adlı yapıtında 

tragedyanın işlevine ilişkin olarak ortaya attığı ve binlerce yıldır gösteri sanatlarında 

kullanılmakta olan “katharsis” kavramıyla ifade edilen sürecin, seyirci için tehlikeli bir 

süreç olduğu düşüncesinden hareket etmektedir (Parkan, M. 2015, s.31). 

Seyirci, sahnedeki “figür”ler ile kurduğu duygu-yaşantı birliği nedeniyle, ünlü 

dramatik eğriye uygun olarak gelişen olay örgüsü boyunca ve sonucunda katharsise 

ulaşır. Aristotelesçi oyun sanatında kahraman, sahnelerden oyunlardan yararlanılarak, o 

türlü durumlara sokulur ki, kendi iç dünyasını tüm yalınlığıyla dışarı vurabilsin. Tüm 

olaylar, kahramanı ruh çatışmalarına sürükleme amacını güder (Brecht, Aktaran, 

Parkan,2015). Böylece, kahramanla özdeşleşen seyirci, onun içine düştüğü ruhsal 

çatışmaları yaşaması nedeniyle, olayları ve “figür”leri serinkanlı bir şekilde 

değerlendirme, eleştirme ve yargılama olanağından yoksun kalır. Yaşamın sahne 

üzerinde taklide (mimesis) dayalı ve doğalcı bir betimlemesiyle ortaya çıkan bu ilüzyon 

durumu, yaşama aktif olarak katılan ve onu daha iyi kılma göreviyle yükümlü olan 

günümüz seyircisi için sakıncalıdır (Parkan, M. 2015, s.31). 



38 
 

Mutlu Parkan, “Brecht Estetiği ve Sinema” adlı kitabında Brecht’in estetik 

kuramının temelinde naivete bulunduğunu ve eksenini de yabancılaştırmanın 

oluşturduğu, birbiriyle ayrı kategoride olmayan, ancak diyalektik bir bütünlük taşıyan 

sekiz temel kavramdan oluştuğunu belirtmektedir.  Bu sekiz temel kavram, Naivite, 

Mesel Meselesi, Epizodik Anlatım, Gestus, Yabancılaştırma, Tarihselleştirme, 

Anlatımcı Yapı ve Gösterimci Oyunculuk’tur (Parkan, M. 2004, s.49-50).  Bu 

kavramlara kısaca ele almak gerekirse; 

1. NAİVETE: Brecht’in estetik kuramının temelini bu kavram oluşturmaktadır.“ 

Benim yapıtlarımın anahtarı naivetedir” demektedir. Newton’a kadar elmanın ağaçtan 

düşmesi doğal ve olağan bir olay olarak görülmekteydi. Newton, bu olayı “anlaşılmaz”, 

“yabancı” bir olay olarak gözlemlemiş ve “neden düşüyor?”, “nasıl düşüyor?” sorularını 

kendi kendine sormuştur. İşte, Newton’un bu naiv tutumu sonucundadır ki, yeryüzünün 

en önemli yasalarından biri bulunabilmiştir. Elmanın yere düşüşü olgusunun, aslında 

gerçeğin sadece bir yüzü olduğu, yani görünen yüzü olduğu ortaya çıkmıştır. Gerçeğin 

ardındaki gerçek bulgulanmıştır. Bercht’in estetik kuramının temeline oturttuğu bu 

tutum, Newton’un “bilimsel naivete” olarak adlandırılabilecek tutumudur. 

2. MESEL ÇALIŞMASI: Brecht, mesel çalışmasını, burjuva tiyatrosunda 

“yorumlama” olarak ele alınan sürecin karşılığı olarak getirmektedir. “Mesel, 

oyuncular, dekoratörler, maskçılar, kostümcüler, müzikçiler ve kareograflar dahil, 

tiyatronun tümü tarafından anlatılacak, açığa çıkarılacak ve sergilenecektir.” Özet 

olarak söylemek gerekirse, mesel, bir yapıtın ilk bakışta ve düz bir okumayla 

bulgulanması mümkün olmayan toplumsal anlamdır. 

3. EPİZOTİK ANLATIM: Epik kavramı Aristoteles’ten bu yana 

kullanılagelmiştir. Epik türü açıklarken “epizot” ve “anlatım” kavramlarının her ikisini 

birden kullanmaktadır. Geleneksel dramatik anlatımda özdeşleşme gerçekleşir, 

seyircinin soluk almasına, düşünmesine ve eleştirel bir tutum alması olanaksızlaşır. 

Epizotik anlatımda ise olaylar, sıçramalı bir şekilde eğriler çizerek yol alır ve seyircinin 

ilgisi, oyunun yürüyüşü üzerine çekilir. Böylece seyirci, durak noktalarından 

yararlanarak olaylar ve “figür”ler üzerinde düşünme ve eleştirel bir tutum alma 

olanağına sahip olur. Yani özdeşleşme, seyirciyi katharsise götürecek boyutlara 

vardırılmaz. 
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4.GESTUS: Naiv tutumun oyunculuk düzeyindeki ifadesi olarak tanımlanabilir. 

Brecht’in estetik kuramında, anlatılacak olayların toplumsal anlamı demek olan 

meselin, seyirciye aktarılmasında çıkış noktası söz değil, daima toplumsal bir anlamı 

ifade eden davranıştır. Sözü ifade edecek davranış (mimesis, taklit) yerine, sözün 

arkasındaki görünmeyen anlamı gösterecek davranış gestustur. Gerçek yaşamda gözle 

görünür durumda olmayan jestler ve çelişkiler yaşamın yeniden üretimi olan estetik 

uygulamada oyuncu tarafından açığa çıkarılarak, gözle görülür duruma getirilmelidir. 

Dille jest arasındaki ilişkide ifadesini bulan bu karmaşık süreci, oyuncunun açığa 

çıkartarak görülebilir kılmasının estetik aracı, gestustur. 

5.YABANCILAŞTIRMA: Bir olayı ya da karakteri yabancılaştırmak demek, 

onu öncelikle, kendiliğinden, anlaşılırlığından, tanınırlığından, görünür şeklinden 

uzaklaştırıp, şaşkınlık ve merak uyandıracak bir duruma sokmaktır. Yabancılaştırma, 

oyunculuk düzeyinde ifadesini gestuslarda bulmaktadır. Yabancılaştırma efektleri, 

gestusların yanı sıra ışık, ses, ses- görüntü ilişkisi ve çelişkisi, müzik, dekor, kostüm ve 

makyaj gibi teknik ve artistik araçların belirli bir sistematik içinde, mesele uygun bir 

şekilde kullanımıyla elde edilirler. 

6.TARİHSELLEŞTİRME: Tarihsel olsun olmasın, bütün olayları tarihsel olarak 

ele almak demektir. Özdeşleşmenin özel olayları olağan kılması gibi, yabancılaştırma 

da olağanları özel kılar. Tarihselleştirme efektleri, yabancılaştırma efektleriyle ortaya 

çıkarılırlar. Tarihselleştirmeyle güncel olanın, güncel olmaktan çıkarılarak, belirli bir 

tarihi momentin ürünü olduğu sergilenebilir. Böylece, güncel olanın mutlaklığı 

tartışmalı hale getirilerek, güncellik içinde boğulmuş ve ona aktif olarak müdahale 

olanaklarını yitirmiş olan seyirci, güncelliğin dışından bir bakış açısına sahip olarak, 

yaşanan toplumsal anın mutlak olmadığını, eleştirilebilirliğini ve değiştirilebilirliğini 

kavrar. 

7.ANLATIMCI YAPI: Betimlemeyi tümüyle reddetmeksizin, anlatma 

(narration) eğilimine ağırlık verdiği anlaşılmaktadır. Bir oyunda ya da filmde anlatıcının 

olayları, gelişmeleri derleyip toparlaması, özetlemesi ve anlatması, anlatımcı bir yapının 

oluşması için yeterli değildir. “Brecht için gerçekçi sanat, ideolojilere karşı realitenin 

yönlendirdiği ve gerçekçi duyguları, düşünceleri ve eylemleri mümkün kılan bir 

sanattı.” İşte Brecht’in estetik kuramında çok önemli bir yer tutan anlatımcı yapı, 



40 
 

Brecht’in bu düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Epistemolojik bir sorun olarak ortaya 

çıkan anlatımcı yapı, estetik ifadesini epizotik anlatımda bulur.  

8.GÖSTERMECİ OYUNCULUK: Bu anlayış Brecht öncesinde, başta Çin 

tiyatrosu olmak üzere, Uzakdoğu tiyatrosunda da vardı. Oyuncuyla seyirci arasındaki 

bağlantı telkinle değil, bir başka yoldan gerçekleştirilecekti. Seyirci hipnoz durumundan 

alınıp, esenliğe çıkarılacak ve oyuncu bir tüm değişim geçirerek, yansılayacağı kişiliğe 

dönüşme yükümlülüğünden kurtarılacaktı. Brecht, göstermeci oyunculuk anlayışını, 

eskisinden farklı bir düzeyde kavrıyor ve özdeşleşmeyi tümüyle reddetmeyip, sadece 

denetim altına almayı sağlayacak diyalektik bir oyunculuk anlayışı düzeyine 

yükseltmeyi hedefliyordu (Parkan, M. 2015, s. 32-46) 

 

Brecht ünlü Yabancılaştırma-etkisi yöntemiyle insanların olaylar, durumlar ve 

şeyler karşısındaki duyuş, düşünüş ve davranış biçimlerinde kökleşen alışkanlıklarını 

kırmayı hedeflemişti (Wright, Aktaran, Öztürk,2007). Brecht Yabancılaştırma 

kavramını ilk kez 1936'da yazdığı "Çin Oyununda Yabancılaştırma Etkileri" adlı 

yazısında kullanmıştır. Getirdiği tanımlama ise şöyledir: "Anlaşılması amaçlanan 

olgunun, alışıldık bildik olandan soyutlanarak, şaşırtıcı, beklenilmedik olana 

dönüştürülmesi." Böylece seyirci oyunu izlediği bilincini yitirmeden sahnede 

gösterilenler üzerine düşünme olanağını bulur (Nutku, Ö. Aktaran Öztürk, 2007). 

Brecht, tiyatroda yabancılaştırma etmenini yalnızca estetik kaygılarla ele aldığını 

belirtir. Bu yabancılaştırma yoluyla seyirci nesnel bir uzaklık kazanır ve oyun 

kişilerinde kendini görmez. Yabancılaştırma şu yönden önemli: Bir kimse bir oyuncuyla 

kendini özdeş kılarsa, neler olup bittiğini tam olarak göremez. Oysa olayın içinde değil 

de, olayı dışarıdan seyreden biri durumunda olursa sağlıklı bir karara gitmesi 

olanaklıdır. Böylece, seyirci her an tiyatro binasının içinde olduğunu ve bir tiyatro 

seyrettiğinin bilincinde olmalıdır. Bunun için de, duygunun desteğinde, ön düzeyde us 

olmalıdır (Öztürk, A. 2007, s.88). 

Yabancılaştırma etkisi, olayları farklı bir boyuta yükseltir. Bu yolla izleyici 

şaşırır ve hayret eder. Kanıksanmış ilişkileri, ayrıksılaştırır. Alışılmış bakış açısından 

sıyrılıp, olgulara, varlık ve nesnelere yeni bir gözle bakıp değerlendirme imkânı tanır 

izleyiciye. Özdeşleşme olgusu izleyicinin eleştirel gücünü zaafa uğratıp, onaylayıcı bir 
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tavır takındırırken, Yabancılaştırma etkisi izleyicinin eleştirel yönünü güçlendirir, 

düşünsel yanını harekete geçirir. Ona sorgulayıcı bir tavır takındırır. İzleyicinin 

edilginliği, etkinliğe dönüşür (Tükelay, A. 2010, s.105). 

Geleneksel anlatı sinemasında, karakterlerle izleyici arasında özdeşleşmenin 

yaşanması Adorno’nun olumsuzladığı bir durumdur. Brecht’te özdeşleşmeyle birlikte 

ortaya çıkan katharsise karşı çıkar. Bunun karşısına yabancılaştırmayı koyar. Bu sayede 

özdeşleşme kırılır ve kültür endüstrisinin izleyicide yaratmak istediği durum ortadan 

kalkar.  

2.3. Kültür Endüstrisi’ne Karşı Duruş Olarak Yabancılaşma 

2.3.1 Çağdaş Anlatı Sineması  

Film çalışmaları literatürü içerisinde “sanat sineması” tartışmaları genel olarak 

ana damar sinema ile sanatsal eğilimi açısından ana damar sinemadan farklılık gösteren 

filmler (daha sanatsal olduğu söylenen ve izleyicinin alımlama sürecinde daha aktif 

katılımını gerektiren filmler) arasında var sayılan bir ayrımdan yola çıkılarak 

yapılmaktadır. Bu tartışmaların ana eksenini sinemada “sanat olanın ne olduğu” sorusu 

oluştururken, “gerçek olanın” ortaya konma ve bunun izleyiciye sunulma biçimleri 

tartışmaların temel bileşenleri olarak öne çıkmaktadır. Sanat sineması “gerçeği” popüler 

sinemadan farklı bir biçimde, dahası gerçeğe daha fazla bağlı kalarak ortaya koyma 

iddiasındadır. Gerçeğin ortaya konuş biçimi “sanat filmi/sineması” nın tanımlanmasının 

da temel unsurudur (Karadoğan, A. 2010, s.1). 

Oldukça tartışmalı bir konu olan sanat sineması- popüler sinema ayrımını genel 

hatlarıyla ortaya koymak için, Peter Wollen’ın Jean-Luc Godard’ın Doğu Rüzgarı (Vent 

d’Est,1970) filmi üzerine yazdığı “Godard ve Karşı Sinema: Vent d’est ( Doğu 

Rüzgarı)” adlı makalesi elverişlidir. Wollen bu makalede “Hollywood-Mosfilm” ile 

Godard’ın yarattığı yeni sinemayı, “Sinemanın Yedi Büyük Günahı” ve “Sinemanın 

Yedi Büyük Erdemi” başlıkları altında tartışır (Wollen, P. Aktaran Karabağ, 2011). 
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Sinemanın Yedi Büyük Günahı                        Sinemanın Yedi Büyük Erdemi 

Geçişli Anlatım                                                     Geçişsiz Anlatım 

Özdeşleşme                                                          Yabancılaşma 

Saydamlık                                                             Öne Çıkarma 

Tekil Anlatım                                                        Çoklu Anlatım 

Kapalılık                                                               Açıklık 

Hoşlanma                                                              Rahatsız Olma 

Kurmaca                                                                Gerçek 

Sinemada çağdaş anlatı, kökeni Vertov (1896-1954)ve Brecht’e (1898-1956) 

kadar uzanan ve geleneksel anlatı filmlerinin karşısında duran bir anlatı biçimidir. 

Çağdaş anlatı yapısına sahip filmler, geleneksel sinema anlatısının aksine özdeşleşmeyi 

denetim altına almak ve izleyiciyi izlediğine yabancılaştırmak üzerine kuruludur. 

Çağdaş anlatı filmleri, soyut sorunlar ve kavramları ele alır (Topçu, A. 2016, s.61). 

Öykü anlatımının kabul edilmediği, sözcüklerin anlamsızlığına ve yetersizliğine karşılık 

görüntünün olanaklarının zorlandığı çağdaş anlatı sinemasında, neden-sonuç iliksisi 

etrafında gelişen klasik olay örgüsü dağılmıştır. Olaylar, giriş, gelişme ve sonuç 

çizgisinde birbiri ardınca ilerleyen tutarlı sırasını kaybetmiştir. Aklın, akıldışı bir hal 

aldığı modern hayata bir tepki olarak gelişen çağdaş anlatıda, akılla kurulan planlı bir 

dünyaya yer yoktur. Dünya nasılsa o şekilde gösterilmelidir. Karmaşık ve çökmüş bir 

ruh halini, parçalanmış bir yaşamı, hayatın boşluğunu vermek için, bütüncül bir anlatım 

yerine, ona benzeyen, belirsiz ve parçalı bir anlatım kullanılmaktadır  (Serdaroğlu, F. 

2008, s.99). Bundan dolayı “Çağdaş anlatıda öncelik öyküde değil, anlatma 

işlemindedir ve nedensellik zinciriyle bağlı olay örgüsü yerine, serbest çağrışımlarla 

oluşan bir anlatı tercih edilir.” (Schatz, T. Aktaran Serdaroğlu, 2008). 

Çağdaş anlatı filminde kahramanın kendisi ve içinde bulunduğu durum bir sorun 

olarak ortaya konur. Kahramanın eyleminin nedeni soyut bir sorunu ortaya çıkarmaktır. 

Somut bir sorunu çözmek değil. Geleneksel anlatı filmi adaletin gerçekleşip 

gerçekleşmediği gibi somut bir sorunu tartışır. Örneğin bir polisiye filmde suçlu 
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yakalanır ve cezasını bulur. Böylece adalet gerçekleşmiş olur. Oysa çağdaş anlatı filmi 

“adalet” kavramını tartışır (Büker, S. 1985, s.101-102).  

Etkiden çok tepkiyle ilgilenen sanat sineması psikolojik etkileri ve bu etkilerin 

nedenlerini ararken izleyiciye yansıtır. Duygunun incelenmesi çoğu zaman bir terapi ya 

da tedavi olarak gösterilir (pek çok Bergman filminde olduğu gibi). Fakat öyle olmadığı 

durumlarda bile nedensellik sıklıkla kırılır ve karakterler duygularının nedenlerini iç-

gözlemsel olarak daha fazla sorgular. Karakterler olay örgüsünün ilerlemesini hikayeler 

anlatarak frenler – otobiyografik olaylar (özellikle çocukluk dönemleriyle ilgili), 

fanteziler ve rüyalar. Karakterlerin birinin ruhsal durumu hakkında kendisinden kesin 

bilgiler alamıyorsak, bu durumda onun davranışları ve içinde bulunduğu ortam ipuçları 

sağlayacaktır. Sanat sineması, karakterin ruh halini ifade edecek mizansen ip uçları 

yaratmıştır: değişmeyen duruşlar, kaçamak bakışlar, bir anda solup giden gülüşler, 

amaçsız yürüyüşler, duygu yüklü manzaralar ve ruh haliyle alakalı nesneler… 

Psikolojik gerçekçilik, öykü evreni içinde bir karakterin kendisini diğerlerine ve bize 

tanıtmasını sağlar (Bordwell, D. 2010, s.131). 

Geleneksel anlatılı filmlerde, seyirci her zaman bir film seyretmekte olduğunu 

bilse, olayların gidişini ve sonucunu önceden tahmin etse de gerçek dünyaya benzerlik, 

onun filmin dünyasına yoğun biçimde katılımını, belli karakterlerle özdeşleşmesini ve 

finaldeki “tercih edilen” sonucu onaylamasını sağlamaya çalışır (Abisel, N. 2005, 

s.211).   

Çağdaş sanatı alımlayanın taşıması gereken sorumluluklar vardır. Artık bir 

romanı okuyan, bir filmi izleyen ya da bir müziği dinleyen kişinin yalnızca o kitaptan, o 

filmden ya da o müzikten duygusal anlamdan haz alması yetmez, durup düşünmesi de 

gerekmektedir (Savaş,2013:168).  

Sanat sineması söz konusu olduğunda temel ayrımlardan biri de “popüler 

sanatla” “yüksek sanat” arasındaki tartışmadır. Popüler sanatla yüksek sanat arasındaki 

tartışma sanat filmleri ile popüler/ticari filmler arasındaki ayrımın da temelidir. Bu, her 

iki sanat anlayışı da kendi gelenek ve uylaşımlarıyla bunları tüketen bir izleyici kitlesine 

sahiptir. Yüksek sanat, genel olarak sanatın daha önceki bilgi birikimine sahip, sanatın 
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uylaşımlarını ve kodlarını paylaşan bir izleyici kitlesini varsayar. Bu anlamda yüksek 

sanat, kendisini ciddi bir konu olarak ortaya koyar ve duyguları harekete geçirmek 

kadar izleyiciyi düşünsel olarak da aktif kılar. Popüler sanat ise yaygın bir izleyici 

kitlesi tarafından kolayca erişilen kendi uylaşımlarına sahiptir. Popüler sanat duygusal 

olarak doğrudandır: insanları güldürür ya da iyi zaman geçirmelerine neden olur 

(Karadoğan, A. 2010, s.6-7).    

Geleneksel anlatının tersine çağdaş anlatı filmleri olayların çözüme kavuştuğu 

kapalı sona sahip değildirler. Bu nedenle açık yapıt özelliği taşırlar. Geleneksel anlatıda 

olduğu gibi, öne çıkan bir olay örgüsü, öykü yoktur. Çağdaş anlatı filminde kahraman 

olayların akışına savrulmaz. Bir anlamda olay örgüsündeki yerini bir birey olarak 

kendisi çizmeye başlar. Düşüncelerini eylemleriyle, sözleriyle ortaya koyar. 

Kahramanın kendisi de bir sorun olarak ortaya çıkabilir. Dolayısıyla içinde bulunduğu 

dünya veya durum da bir sorun haline gelebilir (Topçu, A. 2016, s.61).  

Popüler- tecimsel filmler yarattıkları kurmaca dünyaya izleyiciyi dâhil 

edebilmek için özdeşleşmeden faydalanır. İzleyici, yıldız oyuncu ya da film 

kahramanıyla duygusal bir özdeşlik kurarak filmin büyüsüne kapılır. Perdede 

yaşananlar kendi başına geliyormuşçasına üzülür, sevinir, öfkelenir. Sanat filmlerinde 

ise özdeşleşmeye karşı yabancılaştırma söz konusudur. Amaç, seyircinin kendini filme 

kaptırıp iyi vakit geçirmesini sağlamak değil, onu karakterlerle belli bir mesafede 

durarak sanat yapıtının irdelediği meselelere, düşünsel bir mesai harcamaya teşvik 

etmektir (Karabağ, Ç. 2011, s.18). 

Geleneksel anlatıda film izleyiciye bir gerçeklik duygusu sunar ve izlediğinin bir 

film olduğunu unutturur. Seyirci filmin içerisine girer, karakterlerle özdeşleşir. 

Herhangi bir teknik hata ya da yetersizlik, anlatıdaki bir aksaklık, neden- sonuç 

ilişkisine uymayan bir olay, filmsel zaman ya da filmsel mekândaki bir sıçrama 

izleyiciyi filmden koparır, özdeşleşmeyi kırar ve filme yabancılaşmasına sebep olur. Bu 

geleneksel sinemada asla istenmeyen durumdur. Zaman geçişleri de benzer şekilde 

izleyiciyi şaşırtmayacak, onu filmden ve anlatıdan uzaklaştırmayacak şekilde 

kullanılmaktadır (Topçu, A. 2016, s.84). 
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2.3.2. Türk Çağdaş Anlatı Sinemasında Yabancılaşma 

Türk Sineması’nın son yıllarda iki ayrı yoldan gittiğini söylemek mümkündür. 

Bunlardan birincisi popüler yol iken; ikincisi ise seyirci beğenisi için filminden taviz 

vermeyi düşünmeyen ve sinemayı derdini anlatmak için kullanan sinemacıların tuttuğu 

yoldur. Popüler filmlerin farklı formüller kullanarak seyirci ile buluşmaya çalıştıkları 

görülmektedir. Televizyon yıldızlarını oynatarak, televolelik olaylar yaratarak, çok para 

harcadıklarının altını çizerek ya da teknolojinin sonuna kadar kullanıldığını söyleyerek 

gişe yapmaya çalışmaktadırlar (Pösteki, N. 2005, s.44). 

Türk sinemasının dönemlerine baktığımızda çağdaş anlatılı filmlere örnek 

verilebilecek filmler arasında Yeşilçam’ın basmakalıp konuları ve anlatım tarzından 

kurtularak sanat filmi olarak nitelendirebileceğimiz Yılmaz Güney’in Umut (1970), 

Metin Erksan’ın Sevmek Zamanı (1965), Ömer Kavur’un Anayurt Oteli (1986) gibi 

filmler örnek verilebilir. Çalışmamızın sınırlılığı açısından 1990 öncesi Türk Çağdaş 

anlatı filmlerine daha ayrıntılı değinilmeyecektir. 

Türk toplumundaki sanayileşme sürecinin getirdiği etkilerle öne çıkan 

yabancılaşma olgusunu, temalarında ve karakterlerinde yansıtmaya başlamıştır. 

Olgunun toplumsal yaşamdaki görünümüne ilişkin olarak zamanla geçirdiği evrim, 

sinemaya da yansımış ve yabancılaşma, günümüze gelene kadar, farklı boyutlarını ön 

plana çıkartarak Türk sinemasındaki yerini almıştır. Bununla birlikte olgunun, 

sinemamızda temel bir mesele olarak algılanması ve filmlerin bunun üzerinden 

kurgulanması ancak 1990 sonrası süreçte ortaya çıkmıştır (Ertaylan, A. 2007, s.118). 

Türk sineması için 1990 sonrasında başlayan yeni kitle iletişim ortamında farklı 

değerlendirilmesi gereken bir dönem başlamıştır. Bu dönemde Hollywood ve özel 

televizyonlarla rekabet popüler filmlerin yapılmasını gerektirirken; sinemayı farklı bir 

anlatım aracı olarak değerlendirmeye çalışan yönetmenlerin de film çevirmeye 

başladığını görmekteyiz (Pösteki, N. 2006). 

1980’li yılların sonuna doğru başlayan bu değişim kendini 1990’ların ortasında 

daha hissedilir kılmıştır. Geleneksel sinema sektörü dışında bir dönüşüm 
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gerçekleşmiştir bu dönüşüm sonucu ortaya çıkan yönetmenlerden birçok makalede 

“Bağımsız Sinemacılar” şeklinde bahsedilmektedir. “Tümüyle değilse bile, büyük 

ölçüde var olan geleneksel sinema sektörünün dışında gerçekleşen bu dönüşüm, giderek 

sinemamızda “Bağımsızlar” adlı bir kuşağın başlangıcını oluşturdu. 1994’ten 

başlayarak, aynı zaman biriminde; ama amaç ve eylem açısından farklı odaklardan 

hareket ederek sinema alanına giren yönetmen-yapımcılar sinema sektörünün alışılmış 

ilişki ve kalıplarını radikal bir biçimde değişime uğratarak farklı bir sinema düzeninin 

temsilcisi oldular (Çapan,2009, s.36). Bağımsız sinemacılar şu şekilde tanımlanmıştır: 

Herhangi bir kuruma, ekole, tarza doğrudan bağlı olmayandır. Klasik Yeşilçam çizgisi 

takipçilerinden yani popüler olandan farklı olan ‘yenilikçilerdir’. Ancak aynı zamanda 

sistemden beslenen, bir biçimde Türkiye’de yapılan sinemadan ayrılamayan 

sinemacılardır.” (Pösteki, N. Aktaran Çapan,2009). Bağımsız yönetmenlere örnek 

olarak verilebilecek isimlerden bazıları Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demir Kubuz, Derviş 

Zaim ve Reha Erdem’dir. 

Popüler kültürden ve kalıplaşmış hikâye anlatma biçimlerinden uzak duran bu 

yönetmenler, seyirci beğenisinden ziyade kendilerini anlatma ve kendilerini tatmin etme 

yolunu seçmişlerdir. Kendi seyircileri olan ve “auteur” olma yolundaki bu yönetmenler, 

kendi kişisel üsluplarını oluşturmuşlardır (Pösteki, N. 2006, s.14). 

Akbal’ın da ifade ettiği gibi geleneksel sinemanın karşısında yer aldıkları ve 

seyirciye dair kaygıları para üzerinden kurulmadığı için, çok daha özgür bir biçimde 

kendilerine ait üsluplarını ortaya koymuşlardır. Akbal’a göre ortaya çıkan bu yeni 

kuramın Türk sineması için ifade ettiği anlamlar farklıdır: Kimileri sinemada yeni dil 

arayışlarının göstergesi olan filmler yaparken (Derviş Zaim, Ezel Akay), kimileri ise 

toplumun depolitize olduğu gerçeğinden yola çıkarak bu durumu eleştiren ve duyarsız 

olunan konulara eğilen filmler yapmaktadırlar (Yeşim Ustaoğlu, Handan İpekçi gibi). 

Bir taraftan da bireysel arayışlarını sinemasına yansıtan sinemacılar vardır: Nuri Bilge 

Ceylan, Zeki Demirkubuz, Reha Erdem, Semih Kaplanoğlu gibi. Bu isimlerin her biri 

kısırlaşan Türk sinemasının yeni üsluplara ve yeni bir döneme açılışının en önemli 

aktörleri olmuşlardır (Akbal Süalp, Z. 2008, s.29). 
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Çağdaş anlatılı filmlerde özdeşleşme yerine yabancılaşma söz konusudur. Reha 

Erdem’in A Ay filminde, Yekta gözlerini seyirciye dikip 10 sn boyunca bakmaktadır. 

Bu uzun bakışı esnasında gözlerini 4 kez açıp kapar. Yekta’nın bir çeşit yabancılaştırma 

efekti olarak düşünebileceğimiz, doğrudan seyircinin gözlerinin içine yönelttiği bakış, 

açılıp kapanan kirpiklere rağmen bir türlü kesilmeyip uzadıkça izleyiciyi huzursuzluğa 

ve izlediği şeye dair bir çeşit yabancılaştırmaya itmektedir (Acar, B. 2009, s.26). 

Karakterlerle özdeşleşmek yerine onlara yabancılaşırız. Alışkın olmadığımız karakterler 

mevcuttur. Reha Erdem’in Hayat Var Filmindeki karakterleri acılar içinde, yalnız ve 

birbirlerine muhtaç tiplerdir. Sürekli öksüren nefes alamayan dede bizim karakterlere 

yabancılaşmamıza neden olmaktadır.  

Geleneksel anlatı kalıplarında gördüğümüz kapalı son Çağdaş anlatılı filmlerde 

açık son haline dönüşmektedir. Filmin sonunda izleyici için film bitmez ve yorum 

yapılması beklenmektedir. Yeşim Ustaoğlu’nun Pandora Kutusu filminde kameranın 

ormana doğru çevrilerek film burada bitti fakat zihnimizde hala sorular uyandırarak 

aslında bitmeyerek bizi açık sona götürdüğüne örnek verebiliriz. Bordwel’in de dediği 

gibi  “Sanat sineması anlatımı, izleyicisinden sadece düz anlamsal bir karşılaştırma 

değil, bununla birlikte yan anlamsal bir okuma ve daha yüksek bir yorumlama talep 

etmektedir.” (Bordwell, D. 2010, s.141). Film izlerken her daim yorum yapma 

eğiliminde olmamız beklenmektedir. 

Geleneksel anlatı filminin dramatik yapısı, giriş (başlangıç), gelişme ve sonuç 

bölümlerinden oluşan tek bir öyküyü anlatır. Geleneksel anlatı filmi içinde olaylar 

sebep sonuç zinciri içerisinde gerçekleşir. Bu gelişim içinde, sahneler öyküdeki olay 

örgüsünün gerektirdiği biçimde seyircide merek uyandıracak biçimde sıralanır. Filmin 

başında ortaya konan sorun olayların gelişimi çerçevesinde sona kadar götürülür. 

Geleneksel anlatıda olaylar kendiliğinden oluyormuş gibidir, herhangi bir müdahale söz 

konusu değildir (Miller, Aktaran Topçu, 2016). Çağdaş anlatılı filmlerde geçişsiz anlatı 

mevcuttur. Olaylar giriş, gelişme ve sonuç bölümleriyle tutarlılığını kaybetmiştir. 

Sinemayı eğlence endüstrisi olarak gören kültür endüstrisinin karşısında duran 

çağdaş anlatı sineması, izleyicileri eğlendirmekten ziyade onları düşündürmeye sevk 

eder. İzlediğinin bir film olduğunu o an anlar ve yönetmenin gerçekte bize ne anlatmak 
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istediğini filmi izlerken ya da film bittikten sonra durup düşünmemizi sağlamaktadır. 

Türk çağdaş anlatı sineması filmlerine baktığımız zaman Kültür Endüstrisi kalıplarının 

dışına çıktığı görülmektedir. Yabancılaştırma kavramıyla bu kalıpların dışına çıktığını 

hissedebiliriz. İnsanı yabancılaşmışlığı içinde vermek isteyen çağdaş anlatı sineması, 

egemen ideolojiyi destekleyen bir film biçimini reddeder. Bundan dolayı geleneksel 

anlatı yapısını yadsıyarak, yeni bir film anlayışı geliştirme yoluna gider. Anlatım 

olanakları zorlanarak çağdaş anlatılı filmler üretilmiş olmaktadır. İzleyici gördüklerine 

eleştirel bir tavır takınır ve filme yabancılaşır.  Reha Erdem filmlerindeki 

yabancılaştırma öğeleri Kültür endüstrisinin karşısında bir konumda olduğunu 

göstermektedir.   
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BÖLÜM 3. YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Bu çalışmada “Nitel Araştırma” modeli kullanılmıştır. Nitel Araştırma, 

“Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin 

kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde 

ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak 

tanımlanabilir.(Yıldırım, A.& Şimşek, H. 2016, s.41). Nitel araştırma modeli içerisinde 

“ Deneme Modeli” kullanılmaktadır. Deneme modeli ile Reha Erdem Sineması Kültür 

Endüstrisine bir karşıt örnek olarak değerlendirilmiştir. Betimsel analiz yöntemi 

kullanılarak değerlendirilen yönetmenin örneklem olarak seçilen uzun metraj sinema 

filmleri sırasıyla; (A Ay (1989), Korkuyorum Anne (2004), Beş Vakit (2006), Hayat Var 

(2008), Kosmos (2009), Jin (2012), Şarkı Söyleyen Kadınlar (2013), Koca Dünya 

(2016)) şeklindedir.  Brecht Estetiğindeki yabancılaştırma unsurları filmlerde; 

karakterler, zaman-mekan ve müzik öğelerinde saptanarak yabancılaştırıcı etkiyi 

izleyiciye hangi şekilde sağladığı bulunmaya çalışılmıştır. Ancak yönetmenin 1999 

yılında çekmiş olduğu Kaç Para Kaç filmi, Brecht Estetiğindeki yabancılaştırma 

unsurlarını barındırmadığı ve film geleneksel anlatı kalıplarına daha yakın olduğu için 

araştırmanın kapsamı dışında tutulmuştur. 

Çalışmada Reha Erdem’in uzun metraj filmleri Betimsel Analiz yöntemiyle 

değerlendirilmiştir. Betimsel Analiz yöntemine göre; “ Elde edilen veriler, daha 

önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Amaç, elde edilen bulguları 

düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır. Bu amaçla elde edilen 

veriler, önce sistematik ve açık bir biçimde betimlenir. Daha sonra yapılan bu 

betimlemeler açıklanır ve yorumlanır, neden-sonuç ilişkileri irdelenir ve birtakım 

sonuçlara ulaşılır (Yıldırım, A.& Şimşek, H. 2016, s. 239-240). Bu yöntemle Reha 

Erdem’in uzun metraj filmleri Kültür endüstrisi çerçevesinde değerlendirilecektir. 

Yabancılaştırıcı Etkiyi Yaratan Öğe Olarak Karakterler, Yabancılaştırıcı Etkiyi Yaratan 

Öğe Olarak Zaman ve Mekân, Yabancılaştırıcı Etkiyi Yaratan Öğe Olarak Müzik 
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başlıklarıyla betimsel yönden analiz edilip bulguların Kültür endüstrisi karşısında nasıl 

bir konumda olduğu saptanmaya çalışılacaktır. 

Çalışmanın yöntem bölümünün birinci kısmında Kültür endüstrisi kavramının ne 

olduğu, kimler tarafından ne zaman ortaya atıldığı ve sinema ile olan ilişkisi 

araştırılmaktadır. İkinci kısımda ise, genel olarak yabancılaşma kavramı ve sinema ile 

olan ilişkisi, Brecht Estetiği ve yabancılaşma olgusu, Kültür endüstrisine karşı duruş 

olarak yabancılaşma kavramı; Çağdaş anlatı sineması ve yabancılaşma, Türk çağdaş 

anlatı sinemasında yabancılaşma başlıklarıyla incelenmektedir. Üçüncü kısımda Reha 

Erdem’in uzun metraj filmleri (Kaç Para Kaç (1999) filmi hariç)  sırasıyla; A AY 

(1989), Korkuyorum Anne (2004), Beş Vakit (2006), Hayat Var (2008), Kosmos (2009), 

Jin (2012), Şarkı Söyleyen Kadınlar (2013), Koca Dünya (2016) betimsel olarak analiz 

edilip Kültür endüstrisinin karşısında nasıl konumlandığı saptanmaya çalışılacaktır. 

3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

“Kültür Endüstrisine Bir Karşıt Örnek Olarak Reha Erdem Sineması” adlı tezin 

evrenini Türk sineması ve Türk çağdaş anlatı sineması oluşturmaktadır. Çalışmanın 

örneklemini ise Reha Erdem sineması ve  (Kaç Para Kaç (1999) hariç) onun uzun 

metraj filmleri; A AY (1989), Korkuyorum Anne (2004), Beş Vakit (2006), Hayat Var 

(2008), Kosmos (2009), Jin (2012), Şarkı Söyleyen Kadınlar (2013), Koca Dünya 

(2016), oluşturmaktadır. Bu örneklemler, amaç bölümündeki sorulara yanıt verebilecek 

nitelikte olduğundan Reha Erdem ve uzun metraj filmleri seçilmiştir. 

3.3. Verilerin Toplanması 

Reha Erdem’in uzun metraj filmlerine internet ortamından ulaşılıp sırasıyla 

filmler izlenerek analiz edilmiştir. Belirlenen başlıklar çerçevesinde filmler, Brecht 

Estetiğindeki yabancılaştırma kavramı çerçevesinde değerlendirilip Kültür endüstrisinin 

karşısında nasıl konumlandığı saptanmaya çalışılmıştır. Filmlerde söz konusu olan 

başlıklar; Yabancılaştırıcı Etkiyi Yaratan Öğe Olarak Karakterler, Yabancılaştırıcı 

Etkiyi Yaratan Öğe Olarak Zaman ve Mekân, Yabancılaştırıcı Etkiyi Yaratan Öğe 
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Olarak Müzik şeklinde olup filmler betimsel analiz yöntemiyle incelenip ortak bir 

sonuca varılmıştır. 

3.4. Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

3.4.1. Reha Erdem Sineması’nın Betimsel Yönden Analizi 

Bu çalışmada Reha Erdem sinemasının uzun metraj filmlerinde, yabancılaştırıcı 

etkiyi yaratan karakterler öğesi, yabancılaştırıcı etkiyi yaratan zaman ve mekân öğesi ve 

yabancılaştırıcı etkiyi yaratan müzik öğesi başlıklarıyla Brecht Estetiği’ndeki 

yabancılaştırma unsurları saptanarak kültür endüstrisi karşısında nasıl duruş sergilediği 

araştırılacaktır.  

3.4.2. A Ay (1989) 

3.4.2.1. Yabancılaştırıcı Etkiyi Yaratan Öğe Olarak Karakterler 

Filmde ana karakter olan Yekta 11 yaşlarında lise çağına gelmiş bir kızdır. 

Halalarının her defasında annesinin öldüğünü dile getirmelerine rağmen bir türlü annesi 

İhsan Hanım’ın öldüğüne inanmayan kendi hayal âleminde yaşayan bir karakter olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Her gece annesinin eski odasının penceresinden denize bakar ve 

kayıkla annesinin geçtiğini görmektedir “Hayal etmektedir.” Yekta kendisiyle 

özdeşleşebileceğimiz bir karakter değildir. Filmde özdeşleşmeyi kolaylaştırmanın 

aksine, bunu zor ve belirsiz hale getirmesinin karakter kuruluşlarıyla ilişkisi vardır. 

Yekta’nın hayal dünyasında yaşıyor gibi davranması, çok fazla konuşmayışı, tüm 

konuşmaları annesinin gidişiyle alakalı olması, hiç arkadaşı olamayışı, seyircinin bir 

kişilik olarak onu anlamasını ve ilişki kurmasını zorlaştırmaktadır.  

Burgazada’da yaşayan İngilizce öğretmeni Neyir Hanım geride kalmış 

düşüncelerden, eski hatıralardan bir nebze uzak durmayı yeğleyen bir kişi olarak 

gözükmektedir. Neyir Hanım, Yekta’yı eski anıların ve düşüncelerin hüküm sürdüğü bu 

köşkten uzaklaştırmak ve onun iyi bir eğitim alması için ikna etmeye çabalamaktadır. 

Yekta’yı hafta sonları adaya götürmektedir. Adaya biraz alışması için talebesi olan 
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Nuran’la tanıştırır. Adada bir liseye yazdırmak için çaba göstermektedir. İki halasının 

arasında sıkışıp kalan Yekta, Neyir Hanım’a da uzaktır aslında. Birbirlerini 

anlamamakta her ikisi de kendi düşüncelerinin izinden gitmektedir. Yekta’nın İngilizce 

öğrenmesini çok isteyen Neyir hala, ona İngilizce bir şiir ezberlettirir. Adadaki okula 

gitmesi için Yekta’yı ikna etme çabaları onu kendi yaşadığı şekilde Yektanın da aynı 

şekilde yaşamasını ister gibi bir tavır sergilediği için biz Neyir Hanımla da 

özdeşleşemeyiz. 

Nükhet Seza halası; evlenmemiş, babasını ve konağı terk etmemiş hâlâ konağı 

tamir ettirmek için uğraşan eskiden yaşanılanlarda takılı kalmış bir karakter olarak 

karşımıza çıkar. Nükhet Seza ile Yekta arasında sık sık İhsan Hanım’la ilgili 

konuşmalar geçmektedir. Yekta ile her defasında duygusuz bir anlatımla devam ettirir 

konuşmalarını ve Yekta’yı dinlemez hiçbir zaman. Aynı duyguların geçtiği bir sahnede 

Yekta, halasına; “Hala, İhsan Hanım gitti” der. Nükhet Seza halası da anlatmalı diyerek 

başlar sözlerine sanki hikâye anlatmaya başlıyor gibi. Dedesini, babasını, annesini ve 

Neyir Halasını anlatırken hiçbir duygu olmadan anlatmaktadır. Hikâyeyi anlatırken 

mekânda değişiklikler olur fakat Nükhet Seza hala kaldığı yerden devam eder 

anlattıklarına. Halasının Yekta’ya önemli bir şeyler anlatırken bile duygudan yoksun bir 

şekilde monoton bir edayla anlatması, izleyiciyi Nükhet Seza Hala’ya 

yabancılaştırmaktadır. 

Evde bir odada yattığını bildiğimiz Sırrı Bey yatalaktır. Onun odasına Yekta’nın 

girmesine izin verilmez sanki yüzleşmesini istemedikleri bir şey var gibi. Çünkü 

Yekta’nın annesi, Servet Bey’in ölümünden sonra Sırrı Bey’e her gün çorba taşımıştır. 

Sırrı Bey odaya sadece İhsan Hanım’ın girmesini istemektedir. Servet Bey’in hemen 

ölümünün ardından ve bu çorba taşıdığı zamanlarda, Yekta’nın annesinin hamile kaldığı 

belirtilmektedir. Aslında burada bir şey ima edilmeye çalışılmaktadır. İhsan Hanım’ın 

kayınpederinden hamile kaldığı akıllarda soru işareti olarak kalır. Yatalak olan Sırrı 

Bey’e bu sebeplerden ötürü yabancılaştırıcı bir etki yüklenmiş olur. 

Neyir Halanın öğrencisi olan Nuran, Yekta’nın tek arkadaşıdır. Yekta’nın 

arkadaşlık ilişkisinin gelişmesi, sosyalleşmesi, eski düşünceleri bir kenara bırakmasının 

yanı sıra o yıkıntı evden kurtulması için halasının tanıştırdığı bu gençle de Yekta çok iyi 
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bir iletişim kuramaz. Onları birlikte ilk kez gördüğümüz sahnede Nuran’ın fotoğraf 

makinesi ile sürekli fotoğraf çektiğini ama konuşmadıkları görülür. İkisini bir arada 

gördüğümüz diğer sahnede ise Yekta, Nuran’a “Annem geceleri evin önünden kayıkla 

geçiyor. Annemi gördüm rüyamdaki gibi, o kadar yakın geçiyor ki kürek sesleri 

duyuluyor” der. Fakat Nuran bu söylenenlerle ilgili hiçbir tepki göstermez. Elindeki 

radyoda frekansları karıştırıp durur. Nuran da Yekta’yı herkes gibi duymamaktadır. 

Nuran da iletişimsiz bir karakterdir. İzleyicinin özdeşleşebileceği bir genç değildir. 

Aksine hareketlerinden, duruşundan, iletişimsizliğinden, Yekta’yı yok gibi görmesinden 

kaynaklı yabancılaştırıcı etki yaratan bir karakter olarak okunabilir.  

Manastır bekçisi Yekta’yı anlayan tek kişi olarak görünür filmde. Fakat bekçi de 

garip konuşmalarıyla, filmin yabancılaştırıcı etkiyi yaratmasına katkı sağlayan 

karakterler arasında düşünülebilir.  Bekçiyle Yekta’nın ilk konuşmalarının geçtiği 

sahnede Yekta; “Beni tanıyor musunuz?” diye sorduğunda bekçi, “Burada tüm 

martılarla tanıdık sayıyorum kendimi.” diyerek cevap verir. Yekta’yı çaresiz bir kuş 

olarak görmektedir. Birlikte manastırın bahçesinde otururlar ve bekçi Yekta’ya; “Bizim 

de anlamlandıramadığımız”  karmakarışık konuşmaların geçtiği bir sürü cümle 

kurmaktadır. 

3.4.2.2.Yabancılaştırıcı Etkiyi Yaratan Öğe Olarak Zaman ve Mekân  

Bir anlatıda mekân-zaman tasarımı, insan ilişkilerinin günlük yaşamın, 

anlamların ve şeylerin yeniden üretimi demektir. Bu, tarih ve coğrafyanın yapıtın içine 

sokulması onun sosyal ve politik bağlamlar içinde üretilmesi/değerlendirilmesi 

anlamına gelir.(Sözen, M. 2013, s.93). Bakhtin şöyle sorar: “ Peki bütün bu mekân ve 

zamanın ne gibi bir önemi vardır.? Yanıtı yine kendisi verir: “En belirgin olan şey, 

anlatı açısından taşıdıkları anlamlardır. Romanın temel anlatısal olaylarını örgütleyen 

merkezdir bu mekân-zaman’lar. Mekân-zaman anlatı düğümlerinin bağlandığı ve 

birleştiği yerdir. Anlatıyı biçimlendiren anlamın bu mekân-zaman’lara ait olduğu, hiçbir 

çekince ilave edilmeksizin söylenebilir.”(Bakhtin, M. Aktaran Sözen, 2013). Ünlü 

Edebiyat teorisyeni Mikhail Bakhtin, Einstein’in görelilik teorisinden kronotop (kronos: 

zaman, topos: yer) terimini ödünç almaktadır. 
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Kurmaca anlatılarda kişi, olay, anlatıcı, zaman ve mekândan her biri, bütünü 

meydana getiren yapı taşları olup birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdır. Özellikle zaman ve 

mekân kavramları her ne kadar soyut düşüncede ayrı ayrı düşünülebilir olsa da edebî 

metnin biçimsel olarak kurucu kategorilerini oluşturduklarında birbirlerinden ayrılamaz 

bir özellik taşırlar. Zaman ve mekân, sanatsal algılamaya dayanan bu birliktelikte 

duyguların ve değerlerin izlerini taşıyarak kronotop adını alır. Bakhtin’in Einstein’in 

teorisinden hareketle oluşturduğu kronotop kavramı, kurmaca anlatılarda zaman ve 

mekân birlikteliğini ortaya koyar. Bu teoriye göre romanda mekân, olayın gerçekleştiği, 

eserin yazıldığı ve okunduğu zamanla ilişki içindedir (Gezeroğlu, S. 2015, s.43). 

Zaman-uzamın kurmaca anlatılardaki konumuna ilişkin Z. Tül Akbal Süalp’in 

düşünceleri açıklayıcı olmaktadır. “Ontolojik olarak mekân; zaman ve mekân ilişkisi 

(Chronotops) üzerinden ilişkilendirme; mekânın durağan addedilen yer, bölge gibi 

mekânsal ilişkilerdeki (topographic) içsel ve dışsal dinamikler ve bunların epistemolojik 

olarak yazılı, sözlü ve diğer ifadelendirme ve temsil biçimleri metnin kendisinin 

doğasında mevcut bulunan söze, kelama, imgeye yüklenmiş yapılar (textual) üzerinden 

yapılan analiz ile birlikte işlenmektedir.” (Akbal Süalp, Aktaran Gezeroğlu,2015). 

Bakhtin kronotop kavramını roman anlatısı üzerinden açımlamıştır. Kavram çok 

doğaldır ki sinemada da benzer karşılığı bulabilmektedir; çünkü sinema ve roman, 

kurgusal nitelikler ve anlatı teknikleri bakımından farklı yapılara sahip olsalar da 

aralarındaki ortak payda önemli bir büyüklüğe sahiptir (Sözen, M. 2013, s.92). 

Bakhtin’ e göre her çağın kendine özgü kronotopları vardır ve kronotopu 

çeşitlere ayırmıştır. Şato( yalı, konak, köşk), Yol Karşılaşma, Taşra Kasabası, Misafir 

Odası- Salon Kronotopu, Eşik vb. gibi çeşitlendirir. Şato kronotopu, Geçmişin tarihsel 

figürlerinin mekânı olan şato, geçmişi hatırlatan nesnelerle doludur. Bu durum şatoya 

ister istemez tarihsel bir zaman-uzam özelliği katmaktadır. Romanlarda ise şato 

etrafında zaman-uzam âdeta kenetlenmiş durumda, geçmişin izleriyle birlikte ele 

alınmaktadır. Yol- Karşılaşma kronotopu ile ilgili Bakhtin, “Yol kronotopu hem yeni 

başlangıçların hareket noktası hem de olayların sonuçlandığı yerdir. Zaman âdeta 

uzamla kaynaşarak uzamın içine akar (ve yolu şekillendirir); bu, bir seyir, bir akış 

olarak yol imgesindeki zengin eğretileme genişlemesinin kaynağıdır: ‘Bir yaşamın 
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seyri, akışı’, ‘yeni bir seyirde yola koyulmak’, ‘tarihin seyri’ vb.; ana ekseninin zamanın 

akışı olarak kalması koşuluyla yolun bir eğretilemeye dönüşme şekilleri çeşitli ve çok 

katmanlıdır.” (Bakhtin, M. Aktaran Gezeroğlu,2015) dile getirerek olay örgüsünde 

tesadüfe bağlı karşılaşmaların genellikle yollarda gerçekleştiği belirtilmektedir. Taşra 

Kasabası kronotopu, Flaubert’in Madam Bovary’si ile ünlenen bir diğer kronotop taşra 

kasabasıdır. Gogol, Turgenyev ve Çehov’da da pek çok farklı ama aynı izlekte 

karşılaşılan kasaba kronotopunda, hiçbir olaya rastlanmaz, sadece kendini yineleyen 

gündelik hayat mevcuttur; hiçbir buluşma, ayrılma gerçekleşmez, uzamda kendisini 

yavaşça ve sıkıntı ile ittiren bir zaman vardır (Bakhtin, M. Aktaran Erişen, 2015). Eşik 

Kronotopu, adı üstünde bir dönüm noktasını, kopuş algısını da beraberinde getirir. 

Özellikle Dostoyevski romanlarındaki eşik kronotopu kendini, merdiven, koridor, açık 

alanlarda; meydan, sokak olarak kriz olaylarının, bir insanın hayatını derinden 

etkileyecek eylemlerin, kararların vuku bulduğu yerler olarak gösterir (Bakhtin, M. 

Aktaran Erişen, 2015). Misafir Odaları ve Salon kronotopu, Bakhtin misafir odaları ve 

salonları, entrika ağlarının örüldüğü, diyalogların gerçekleştiği, kahramanların 

karakterlerini, fikirlerini, tutkularını gösterdikleri yerler olarak birer kronotop örneği 

olarak düşünür (Bakhtin, M. Aktaran Erişen,2015). 

Öykü anlatımına anlam yüklenmiş mekân-zaman birlikteliği, izleyicinin ya da 

okuyucunun yorumlama, anlamlandırma boyutunu biçimlendirmektedir. Bu çalışmada 

Reha Erdem’in filmlerinde zaman-mekân öğesini Bakhtin’in ortaya çıkarmış olduğu 

kronotop kavramı ile birlikte ele almak yanlış olmayacaktır.  

Reha Erdem’in filmlerinde zaman, gündelik belirli tarihler değildir. Kendisi de 

bunu “Bu filmde de filmin kendi zamanı vardır. Sadece filme ait zamandan 

bahsediyorum. 1962 de olabilir 2067 de olabilir. Filmin figürleri, mekânları ve tarihini 

anlattığım.” (Yücel, F. 2009, s.149) sözleriyle ifade etmektedir. Zamanı kendi 

gerçekliğiyle değil de, yönetmenin hayal ettiği gerçeklik ve bizim de hayal etmemizi 

istediği gerçeklikle filmi okumamız istenmektedir. 

Filmde zaman ve mekâna bizi yabancılaştıran en önemli unsur renk olarak 

dikkat çekmektedir. Erdem’in kendi hayal dünyasındaki geçmişe odaklanarak kendi 

gerçekliğini anlatmak için rengin siyah beyaz olması kaçınılmazdır. “A Ay, siyah beyaz 
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sinematografisinin de eşliğinde, Erdem’in geçmiş zaman filmidir. Film en çok 

geçmişten kurtulamamanın, bir zaman/ mekân olarak geçmişe hapsolmanın filmidir.” 

(Aytaç, S. 2009, s.75) diyerek rengin bizi filme nasıl yabancılaştırdığını ifade 

etmektedir. 

Geçmişteki anıların, hayallerin hüküm sürdüğü bu konak, Bakhtin’in Şato 

kronotopuna benzetilebilir. Geçmişte yaşanan olayların hatırlandığı bu konak, geçmişi 

hatırlatan nesnelerle, anılarla doludur. Bu durum konağa ister istemez tarihsel bir 

zaman-mekân ilişkisi özelliği katmaktadır. Yekta’nın ruh halini, içine kapanıklığını ve 

hayal dünyasında yaşıyor oluşunu bu konakla bağdaştırarak konağı, Şato kronotopu 

olarak düşünebiliriz. 

İlk bakışta konak kasvetli, korkutucu ve ürkütücü görüntüsüyle gösterilmektedir. 

Konağa baktığımızda içimizi sıcak bir his kaplamaz. İçine asla giremeyeceğimiz bir 

duyguya kapılırız. Konağın içinin gösterildiği ilk sahnede kamera kayma hareketiyle 

eski yer döşemelerini gösterirken Neyir Hanım “Sırrı Bey’in çorbasını yedirdiniz mi?” 

diye sorar. Nükhet Seza hala konağın tamiratıyla ilgili konuşmaktadır. Neyir hala tekrar 

“Sırrı Bey’in çorbasını yedirdiniz mi? diye sorar kamera yerde makara, martı, Nükhet 

Seza hala, Neyir hala ve Yekta’nın ayaklarında gezinirken Yekta’nın ayağında durur ve 

Yekta da konuşmalardan tamamıyla alakasız olan “Bugün merdivenin üstündeki odaya 

girdim der.” Birbirini dinlemeyen ve karmaşık düşüncelerini ifade etmekten 

kaçınmayan karakterlerin mekânın da yardımıyla izleyiciyi karakterlere 

yabancılaştırmasına nasıl katkı sağladığı görülmektedir.  

Filmin büyük kısmı bu konakta geçmektedir. Eski ahşap yer döşemeleri, eski 

kapılar, boş odalar, yıkılacak gibi duran merdivenler, eski mobilyalar, sıvası dökülen 

duvarlar geçmişin izlerini taşımaktadır. Filmde izleyicinin özdeşleşebileceği bir mekân 

değildir burası. Aksine kendine yabancılaştıran bir havayı yansıtmaktadır. 

Zamanın ve mekânın geleneksel anlatı kalıplarıyla anlatılmadığı bu filmde 

zaman ve mekân, net ve belli kalıplar düzleminde anlamlar kurmayı engeller. İzleyici 

kendine bir mesafe koyar ve bu mesafeden gördüklerini anlamlandırmaya çalışır. 
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Filmlerdeki karakterlerin kıyafetleri bize filmin ne zaman çekildiği hakkında 

bilgi verir. 1989 yılında çekilen bu filmin karakterlerinin kostümlerine bakıldığında 

karakterler 1980’li yıllara göre giyinmemektedir. Kıyafetlerine bakarak o döneme ait 

oldukları anlaşılmamaktadır.  Yönetmen bunu bilinçli olarak yapmaktadır. Filmin kendi 

gerçekliği içerisinde çekildiği dönemi yansıtmak gibi bir kaygısı yoktur.  Dolayısıyla 

filmin zaman ve mekâna yabancılaştırıcı etkisinde yönetmenin söz konusu bu filmi için 

kıyafet seçimlerinin de katkısı olduğu söylenebilir.  

3.4.2.3. Yabancılaştırıcı Etkiyi Yaratan Öğe Olarak Müzik 

Müzik Brechtiyen estetikte yabancılaştırıcı etki yaratan en önemli unsur olarak 

kabul edilmektedir. Klasik anlatı tarzını benimseyen filmlerde dramatik etkiyi artırmak 

ve desteklemek için kullanılan müzik, A Ay filminde tam tersi bir işlevde kullanılan öğe 

konumundadır. Filmde Vivaldi’nin (İki Viyolonsel İçin Konçerto) müziği 

kullanılmaktadır. Kendi dramatik aksiyonuna katkı sağlamak için klasik müzik tercih 

edilmiştir. Reha Erdem’in müzik kullanımıyla ilgili Burak Acar “Reha Erdem 

filmlerinde müzik, ezberi bozan, alışılagelmemiş yerdeki kullanımlarıyla dikkat çekici. 

Ezber şudur: Filmdeki görüntüye ve duyguya uygun bir müzikal karşılık seç ve fona 

koy.” (Acar, B. 2009, s.31) diyerek Reha Erdem’in ezberin dışına çıktığını ve dramatik 

etkiyi yok ederek izleyiciyi filme yabancılaştırdığını dile getirmektedir. Bu etkiyi Yekta 

ve Nükhet Seza hala arasında geçen bir sahne ile örneklendirmek gerekirse;  

Nükhet Seza hala, merdivenlere oturmuş olan Yekta’ya annesi hakkında 

hikâyeler anlatmaktadır. Annesinin ölümü hakkında konuşmaya başlayınca Yekta, 

halasının sözünü keser ve kendisinin inandığı gerçeği; annesinin ölmediğini, kayıkla 

gittiğini söyler. Halasına; “İşitilmiyor hala, hiçbirisi işitilmiyor” diyerek bağırdıktan 

sonra; “Haberiniz yok ki!” diyerek merdivenlerden koşarak çıkar. “Haberiniz yok ki!” 

ve merdivenleri çıkma planı 3 kez tekrar ettirilir. Tam o sırada Vivaldi’nin müziği 

çalmaya başlar. Bu müzik insana o an, “Ne oluyor burada?”  dedirten bir müziktir. 

Görüntü ile sesi farklılaştırarak klasik anlatı tarzını hissedilir biçimde ihlal edip 

izleyiciyi karakterlere ve filme yabancılaştırıcı bir etki sağlar. Adorno’nun kültür 

endüstrisi kavramı çerçevesinde okunduğunda, filmdeki müzik kullanımının filmi, bu 

kavramın karşısında konumladığını söylemek yanlış olmayacaktır. İzleyiciyi 
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eğlendirmek ve filmi izlerken hoşça vakit geçirmek üzere kurulmuş olan kültür 

endüstrisinin yapmak istedikleri bu filmde karşılığını bulamamaktadır. İzleyici aksine, 

filmin sonunda katharsise ulaştırmayan Vivaldi’nin müziğiyle rahatsız olur. Vivaldi’nin 

müziği eşliğinde sırasıyla konak, Nükhet Seza hala, Sırrı Bey, ölü martıyı yemeye 

çalışan kedi ve Nuran’ın elinde bir fotoğraf gösterilmektedir. Gösterilen bu planlar 

müziğin etkisiyle izleyicilerin filmin ilk sahnesinden son sahnesine kadar olan 

sekansları hatırlamasına neden olur.  

3.4.3. Korkuyorum Anne (2004) 

3.4.3.1.Yabancılaştırıcı Etkiyi Yaratan Öğe Olarak Karakterler 

Aynı çatı altında yaşayan insanların bir arada günlerini geçirdikleri zamanlarda 

hayatlarından kesitler sunan Korkuyorum Anne, Reha Erdem’in üçüncü filmidir. Film, 

ana karakter olan Ali’nin hafıza kaybı yaşamasını ve komşularının da Ali’nin hafızasını 

geri getirme çabalarını anlatmaktadır. İnsanın ne olduğu hakkında sorular soran ve 

herkesin korkularına değinen film, anlatısını samimi bir şekilde bazen komik bazen 

trajedik bir biçimde kurmaktadır.  

Filmin ilk sahnesinde insanların ikiye ayrıldığı belirtilmektedir. Ali’nin babası 

Rasih Bey için; “eğri basanlar, düz basanlar”. Terzi Neriman için kadınlar ikiye ayrılır; 

“İnce belliler, kalın belliler”. İpek için erkekler ikiye ayrılır; “Sevdiklerine verdikleri 

hediyeyi sonradan isteyenler ve istemeyenler”. Aytekin için; “Askerliğini yapanlar ve 

yapmayanlar”. Çetin için; “Sünnet olanlar ve olmayanlar”. Ali için ise; “Annesi 

olmayanlar ve babasını hatırlamayanlar”. Filmde insanlar kendi hayat akışlarına göre 

ikiye ayrılmaktadır. Erdem, daha ilk sahneden izleyicilerin düşünmesini sağlayarak, 

izleyiciler için insanların ikiye nasıl ayrıldığını sorgulatmaktadır. Bu yönüyle 

izleyicilerden insan tanımı yapmalarını istemektedir. Ancak herkes için insan tanımı 

farklı olduğundan klasik anlatı yapısından uzaktır “Korkuyorum Anne”.  

Ali’nin tanıtıldığı ilk sahnede komşular ve Ali’nin babası salonda oturmaktadır. 

Ali onları umursamaz tavırlarla izlemektedir. Otuz dokuz yaşında, çalışmayı pek 

sevmeyen, tembel biri olduğu söylenir. Bir sonraki sahnede hastane odasında doktor 



59 
 

tarafından Ali tanıtılmaktadır. “Ali Aktar, boy 1.80, kilo 92, omurga, göğüs kafesi, 

kafatası, bol kemik, tırnak, bir ağız dolusu diş, bol et, bol damar, kilolarca bağırsak” bu 

sahnede Ali’nin hasta olduğunu unutarak insan nedir ki sorusu izleyicilerin 

hafızalarında yer edinir. Brechtiyen filmlerin özelliği izleyicilere soru sormak ve 

izleyicilerin de soru sormasına sebep olmaktır. Filmde bu özellik ilk sahneden itibaren 

görülmektedir. İnsan nedir ki sorusu doktor için farklı, komşu ipek için farklı, 

mahallenin kasabı için bambaşka bir şekle dönüşür. Ali hafızasını kaybettikten sonra 

yetişkin ama çocuk ruhlu davranışları, konuşma şekli kendisiyle özdeşleşemeyeceğimiz 

bir karakter haline dönüşmüştür. 

Ali’nin babası Rasih Bey emekli sağlıkçıdır. Her an ölüm korkusuyla yaşayan, 

sürekli kalp krizi geçirecek gibi davranarak hasta bir karakter olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Oğlunun hasta olduğuna bir türlü inanmayan Rasih Bey, oğlunu sürekli 

azarlamaktadır. Kendisini hatırlamadığı zamanlarda oğluna sert tepkiler göstererek 

zihnimizdeki baba figüründen uzaklaşır.  

Terzi Neriman karakterinin oğlu Keten’e karşı her zaman sert ve aşağılayıcı 

tavırları hissedilmektedir. Ali’nin hafızasını geri getirmek için kendilerini Ali’ye 

tanıttıkları balkon sahnesinde, İpek Neriman Hanım’ı iyi terzi olarak tanıtır. Keten’i de 

iyi terzi olarak tanıttığında Neriman Hanım “ Ona daha çok var” diyerek oğlunu 

küçümsemektedir. Oğluna karşı her zaman sert olan ve küçük düşüren Neriman 

Hanım’dan Keten korkmaktadır ve annesini sevmemektedir. Köpeği Çakır’ı bile 

oğlundan daha fazla sevdiğini öğreniriz. Çakır’ı çok sevmesine rağmen köpeklere karşı 

alerjisi olduğunu öğreniriz. Alerjik durumu nedeniyle Neriman Hanım’ın, hapşırık 

krizleri, izleyicide bıkkınlık hissi uyandırmasına sebebiyet verir. Üst üste tekrar eden 

hapşırıkları ve oğluna karşı her zaman aşağılayıcı tavırları ile yönetmen izleyicide 

yabancılaştırıcı bir etki yaratarak Neriman Hanım’a karşı aramıza mesafe koyarak 

anlamlandırmamızı istemektedir.  

3.4.3.2.Yabancılaştırıcı Etkiyi Yaratan Öğe olarak Zaman ve Mekân 

Korkuyorum Anne, yetişkin ama çocuk ruhlu bir adamın geçici hafıza kaybı 

etrafında kurulan bir filmdir. Bu kez bir “mahalle”dir mekân.  Karakterlerden ve 
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ilişkilerden başlayarak İstanbul’un mahalle duygusu filmin bütün estetiğine 

yayılmaktadır. Komşuların hepsinin aynı apartmanda yaşadıkları mahalle duygusunu 

kaybetmemiş insanların birbirlerine destek oldukları zamanları naif bir dille 

anlatılmaktadır. Tophane, balat, Eminönü, Karaköy gibi İstanbul’u çağrıştıran yerlerde 

çekilmiş olsa da hiçbir döneme benzetemediğimiz hayali bir İstanbul vardır izleyicinin 

karşısında. Hangi zamana ait olduğunu kestiremediğimiz zamansız İstanbul mekânını 

görmekteyiz. Bu zamansızlık hali, geleneksel anlatı formundan bizi uzaklaştırmaktadır. 

Kesin anlam yüklememize engel olan film, izleyici ile arasına mesafe koyarak belli bir 

mesafeden filmle ilgili eleştirel yaklaşmanızı sağlar. 

Ali’nin hafızasını geri getirmek için komşuların seferber olduğu sahneler evin 

salonunda herkesin bir arada toplandığı mekân olarak karşımıza çıkar. Bakhtin’in 

Misafir Odaları ve Salon kronotopuna benzetebileceğimiz bu mekânı, entrika ağlarının 

örüldüğü, diyalogların gerçekleştiği, kahramanların karakterlerini, fikirlerini, tutkularını 

gösterdikleri yerler olarak birer kronotop örneği olarak düşünebiliriz. Film, seyirciye 

bunu birçok sahnede göstermektedir. Ali bazı kişi ve olayları hatırlamasına rağmen 

babasını bir türlü hatırlayamamaktadır. Rasih Bey salonda rahatsızlanmıştır ve Ali’den 

ilacını getirmesini ister. Ali elinde ilaçla bekler ve babasına vermez bu duruma 

sinirlenen Rasih Bey, Ali’yi iter ve Ali yere düşerken “Yapma baba” der.  Artık Ali 

babasını hatırlamaktadır. Ali’nin en büyük sorunu olan babasını hatırlayamaması Salon 

kronotopunda çözüme kavuşmuştur. Komşuların salonda toplandıkları bir diğer sahnede 

ise, İpek’e sevgilisi tarafından yüzük hediye edilmiştir. Yüzüğün bir şekilde Ali’nin 

eline geçmesi sonucu bir sorun haline dönüşen yüzük meselesi salonda tartışılmaktadır 

ve çözüme kavuşturulması sağlanmaktadır. Komşuların, bir mesele etrafında bir araya 

gelerek sorunu çözmeye çalışmaları Salon kronotopuna benzetilebilir. 

Ali’nin yaşadığı evin duvarlarında insan vücudunu, organları, damarları ve 

kasları gösteren resimler asılıdır. Konsolda insan organlarının olduğu maket 

durmaktadır. Rasih Bey, Çetin’e insan kafasıyla ilgili Çetin’in “korkunç” olarak 

nitelendirdiği resimler göstermektedir. İzleyicilere insan nedir ki sorusu 

unutturulmayarak insan sadece etten ve kemikten oluşan bir varlık mıdır diye de 

düşündürmektedir. İnsana dair tanımlamalar yapılırken görüntüde tanımadığımız 

insanların kafalarını, kulaklarını, burunlarını gösteren sekanslarla izleyicinin şaşırması 
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sağlanırken başka sahnede Neriman Hanım’ın hapşırıklarından hemen sonra başka 

insanların hapşırıkları ekrana getirilerek insanın insana benzerliği hatırlatılmaktadır ve o 

an kendimizin de et,  sinir ve yağdan oluşan bir varlık olduğumuz düşündürülerek kültür 

endüstrisi ürünlerinin insanı pasifleştiren ve bilinçsizleştiren yönünün aksine 

izleyicilerde, eleştiri yaparak düşünme olanağı sağlanmaktadır. 

Ali’nin tesadüf bir şekilde yolda karşılaştığı Aytekin’le arkadaşlık kurduğu film 

boyunca görülmektedir. Daha önceden birbirlerini hiç tanımayan bu iki kişi arasında 

güzel bir dostluk kurulmuştur. Bakhtin’in tüm karşılaşmalar yolda olur savı burada da 

karşımıza çıkmaktadır. Karşılaşmalar, hesaplaşmalar ve tesadüfler yol karşılaşma 

kronotopunda meydana gelir. Ali ve Aytekin arabayla Aytekin’in arkadaşının evine 

giderler Aytekin, Ali’den arabayı ağaç gölgesine çekmesini ister tam bu esnada arabayı 

ileri geri hareket ettirdiği sırada nasıl kaza yaptığıyla ilgili bir çağrışım gerçekleşir ve 

geçmişi hatırlamaya başlar. Soyguna karıştığı düşünülen Ali’nin aslında hiçbir zaman 

soyguna karışmadığı, ağaçtan düşüp hafızasını kaybettiğini öğrendiğimiz bu sahneyle 

birlikte filmin zaman-mekân inşasını geriye dönüş (flashback) mantığı ile anımsatılarak 

yol karşılaşma kronotopuyla bağdaştırabiliriz. Ali hafızasını bir kaza sonucu yolda 

kaybetmiştir ve bir tesadüf eseri yine hafızası yolda geri gelmiştir. Zaman ve mekân 

arasındaki bağlantılar, filmin anlamlandırılmasında çok önemli bir paya sahiptir. 

Keten ile Ali terasta yüzük için tartışmaktadır. Keten, Ali’den yüzüğü geri 

vermesini ister fakat Ali vermez. Bu sahneden sonra,  Ali, Ümit ve Aytekin’i sisli bir 

havada sandalın içinde görürüz. İzleyenlere “Bu da nereden çıktı” gibi soru sorduran bir 

sekanstır. Sandalla biraz gezinmek isteyen bu kişiler kıyıdan biraz uzaklaştıklarında 

kaybolmuş ve hangi yöne gideceklerini kestirememişlerdir. Ümit’in kürek çekmesiyle 

kıyıyı bulmayı başarırlar. Mekân değişimini, filmin parçalı yapısına ustaca yerleştiren 

yönetmen, seyircinin her daim bilincini açık tutup filmi sorgulayarak izlemesine katkı 

sağlamaktadır.  

Filmde,  Ali’nin “Korkuyorum Anne” diyerek başlayan açılış sahnesi ile yine 

aynı şekilde Keten’in atlamak için çıktığı yüksek kayadan “Korkuyorum Anne” diye 

bağırdığı kapanış sahnesi benzerlik göstermesi tesadüfî bir şey değildir. Erdem, sadece 

mekân değişikliği yaparak izleyicide aynı soru işaretlerini barındırmayı istemektedir. 
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Türk geleneksel anlatı kalıplarında görmeye alışık olduğumuz kapalı sona sahip 

olmayan film, Keten ve Ali’nin çıkmış oldukları kayadan denizin ufuk çizgisine 

bakarak “ Anne, korkuyorum anne” nidalarıyla açık uçlu bir şekilde biter.  

3.4.3.3. Yabacılaştırıcı Etkiyi Yaratan Öğe olarak Müzik 

Dramatik etkiye katkı sağlayan bir müzik tercihinden ziyade filmi epizotlara 

bölmesinden de anlaşılacağı gibi müzik kullanımı da parçalı bir görünümdedir. Her 

sahnede sahnenin kendine has ritmini koruyan müzikler tercih edilmiştir. Reha Erdem,  

bu filmde de Kültür endüstrisinin yaptığı şekilde müziği filme hizmet eden bir unsur 

olarak görmeyip eleştirel yaklaşmamızı sağlar.     

3.4.4.Beş Vakit (2006) 

3.4.4.1.Yabancılaştırıcı Etkiyi Yaratan Öğe Olarak Karakterler 

Ömer, Yakup ve Yıldız adlı üç çocuğun ebeveynlerine karşı olan nefretlerini 

kendine has bir dille anlatan Beş Vakit Reha Erdem’in dördüncü uzun metraj filmidir. 

Kız çocukların annelerinden, erkek çocukların ise babalarından nefret ettikleri, 

babaerkil otoriteye karşı duyulan öfkenin göstergesidir. Zaman üzerine kurulan film, 

beş parçaya bölünmüştür. “Gece”, “Akşam”, “Öğleden Sonra”, “Öğle”, “Sabah”,  

olmak üzere ezan sesiyle episodlara ayrılmıştır. Episodik hali Brechtiyen özellik 

gösterdiğinin kanıtıdır. Her bir episodta başı ve sonu olmayan olaylar anlatılmaktadır. 

Geleneksel anlatı kalıplarından uzak duran şekli ile film açık uçlu sonla bitmektedir. 

Ömer, Yakup ve Yıldız filmin başkarakterleridir, onların gözünden baba ve 

çocuk ilişkileri, nefret ve ergenliğe geçiş sürecini görmekteyiz. Köyün imamı Ömer’in 

babasıdır. Kardeşi Ali ile sürekli karşılaştırılan Ömer, babasına kin ve nefret 

gütmektedir. Babasını öldürmek için çocukça plan yapmaktan vazgeçmemektedir. 

Hasta, yatalak ve öksüren karakterleri görmeye alışık olduğumuz Erdem’in filmlerinde, 

köyün imamı hasta ve sürekli öksürmektedir. Oğlu Ömer’e karşı otoriter ve eleştirel 

tutumu, sürekli öksürmesi, hasta olması ve çocukları arasında karşılaştırma yapması 

sebebiyle izleyicide yabancılaştırıcı bir etki yaratmaktadır.  
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Yakup’un babasını da otoriter bir kişilik olarak görmekteyiz. Kendi babasından 

sürekli azar işittiği ve kardeşi ile karşılaştırıldığı için mutsuzdur. Bu mutsuzluğunu ve 

otorite kurma biçimini oğlu ve eşinde göstermektedir. Öğretmenine aşık olan Yakup, 

babasını sevmemektedir. Babasıyla ilişkileri iyi değildir. Yakup babasını, öğretmenin 

evinin penceresinden içeriyi izlediğini görünce babasından nefret etmeye başlamış ve 

Ömer gibi Yakup’ta babasını öldürme planı yapmaya başlamıştır. Kendi babasına karşı 

duygularını ifade etmekten kaçınan, sessiz duruşuyla babasının söyledikleri karşısında 

onaylayıcı bir tavır sergileyen, oğluna karşı otoriter ve sert müdahaleleri olan bu 

karakter de yabancılaştırıcı etki yaratan karakterler arasındadır. 

Yıldız’ın annesi evin geçimini sağlamak için hayvanlarla ilgilenen ev işi pek 

yapmayan kızına sevgi beslemeyen bir karakter olarak gözükmektedir. Yıldız, hem ev 

işlerini yapan, hem küçük kardeşine bakan hem de okula giden bir çocuk olarak küçük 

yaşta omzuna bir sürü yük bindirilen bir karakterdir. Babasını çok sevmesine karşılık, 

annesine sevgi beslemez, besleyemez. Annesinin Yıldız’a karşı otoriter durumu ve 

sevgisiz yaklaşımı izleyenleri bu karaktere yabancılaştırmaktadır. 

Yıldız’ın babası, annesi gibi sert, otoriter ve sevgisiz bir baba değildir. Aksine 

kızına sevgi beslemektedir. Daha hoşgörülü ve sevecendir. Kendi babasından azar 

işittiği, aşağılandığı halde hiç ses çıkarmayan ve babasına itaat eden bir karakter olması 

yine yabancılaştırıcı bir etken olarak görünmektedir. 

Köyün öğretmeni de yabancılaştırma yaratan karakterler arasındadır. Sınıfta 

öğrenciler kitaptan Dünya ve Güneş ile ilgili yazılar okurken bir öğrencisinin gözünün 

mor olduğunu gören öğretmen gözüne ne olduğunu sorar. Öğrenciler gülerek “ Annesi 

dövdü öğretmenin” diye cevap verirler. Sonra bir başka öğrenci de sargılı kolunu 

göstererek “ Onu da babası dövdü öğretmenin” diye cevap verirler. Bu durumu sıradan 

bir olay gibi gören köyün öğretmeni hiçbir şey demez ve derse devam eder. Çocuklara 

karşı şiddetin anne- baba açısından eğitim olarak nitelendirildiği köyde, o köyün insanı 

olmamasına rağmen ve eğitimci olduğu halde hiç tepki göstermemesi izleyicilerin 

zihnindeki öğretmen figüründen uzaklaşıp ona karşı yabancılaştırıcı bir etki yaratır.  
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Sevinç Erbulak, Taner Birsel ve Selma Ergeç gibi ünlü oyuncular yan karakter 

olarak, tanınmamış kişiler ise ana karakter olarak gösterilmektedir. Bu durum 

geleneksel anlatı kalıplarına ters düşen bir olgudur. Karakterlerin hepsine bakıldığı 

zaman özdeşleşme gerçekleşmediği görülmektedir. Ömer, Yakup ve Yıldız büyümek ve 

büyüyememek arasında sıkışıp kalmış, ebeveyn sevgisi göremeyen 

özdeşleşemeyeceğimiz karakterlerdir. Aksine içinde bulundukları duruma 

yabancılaşmamız sağlanarak karakterlere belli bir mesafeden bakmamız sağlanmaktadır. 

Kültür endüstrisine hizmet eden yıldız oyuncu kullanımı Reha Erdem’in filmlerinde 

görülmemektedir. Yıldız oyuncular kullanılarak popüler içerikli Kültür endüstrisi 

ürünlerinde maddi ve düşünsel satış gerçekleştirilir. Erdem’in filmlerinde genellikle 

tanınmamış kişileri ana karakter olarak görmekteyiz.  Tanınmış kişileri de yan 

karakterler olarak göstererek yıldız oyuncuların filmin önüne geçmesini 

engellemektedir. 

3.4.4.2. Yabancılaştırıcı Etkiyi Yaratan Öğe Olarak Zaman ve Mekân 

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kozlu köyünde geçen filmde köy, deniz 

kenarında olmasına rağmen denizi sadece çocukların çıktıkları kayalıkların tepelerinde 

engin denizlere bakarken görmekteyiz. Genellikle köyün içini merkez alır Erdem. Köy 

hayatı sırasıyla sekteye uğratmadan tekrarlanır. Ne olursa olsun ezan vakti geldiğinde 

okunmalıdır. İmam hasta olduğunda başka biri okumalıdır ya da işi çıktığında köydeki 

herhangi biri ezanı okumazlık edemez. “Beş Vakit’in zamanı bir yandan döngüsel bir 

biçimde doğayla uyum içerisinde sakince akmaya çalışan, bir yandan da ezan ile 

toplumsal olarak düzenlenmiş, parçalara bölünmüş bir zamandır.”(Aytaç, S. 2009, s.80). 

Çocuklar bu iki zaman arasına sıkışıp kalmıştır. 

Klasik anlatı sinemasında olduğu gibi zaman düz bir çizgide anlatılmamaktadır. 

Erdem, zamanı parçalara bölerek izleyiciye zamanı sorgulatmaktadır. Uzun plan-

sekanslarla çocuk karakterleri arkasından yürürken/koşarken takip ederiz. Erdem, bunun 

nedenini “Köyün coğrafyasında çocuklarla birlikte o köyü oluşturmak için” bu 

sekansların gerekliliğine inandığını dile getirmektedir. 
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Z. Tül Akbal Süalp, son dönem Türkiye sinemasında kentin olumsuz 

temsillerine paralel olarak çoğalan taşra güzellemelerine bakıldığında tepkisel bir 

zaman-mekân sorunsalı üretiliyor oluşunu iddia etmektedir. Kentte hızın, karmaşanın, 

değerlerini yitirmenin eşiğinde, kendini de kaybetmek zorunda olan kahramanlar, 

taşrada zamanın temposunun yavaş geçtiği pastoral bir manzarada huzur arıyorlar ya da 

huzur bulduklarını dile getirmektedir (Süalp, Z. 2010, s.97). Pastoral manzarada huzur 

bulan filmin ana karakterleri olan çocuklardır. Yüksek kayalıkların tepesinde engin 

denize bakan ve uyuyan, ormanın içinde gezinen, otların ve samanların arasında uyuyan 

çocukları gördüğümüz sahneler seyircinin düşünmesini sağlamaktadır. Anne ve 

babalarından azar işittiklerinde, mutsuz oldukları mekândan kaçarak kendilerini daha iyi 

hissettikleri mekânla doğayla kucaklaşmaktadırlar. Gerilimli bir sahneden sonra 

çocuklar dingin mekânda gösterilir, bu mekân izleyiciye yabancılaştırıcı etki yaratır. 

Filmin ilk bölümü olan gece bölümünde Ömer’in babasın hasta oluşu, öksürmesi 

ve Yakup’un evine giderek, Yakup’un babasına “ Babam hasta, ezanı okur musun?” 

diye sorması ile filmin son bölümü olan sabah bölümünde yine aynı şekilde “ Babam 

hasta, ezanı okur musun?” sorusunu sorması o köyde zamanın  bir döngü halinde olup 

her gün yapılan şeylerde bir aksama olmadığını göstermektedir. Aylar geçmesine 

rağmen Yakup’un yeni doğan kardeşinin büyüdüğünü görürüz ve hiçbir şey 

değişmemiştir. Yani filmin açılış ve kapanış sahneleri birbirine benzerlik 

göstermektedir. Zaman geçiyormuş gibi görünüyor ama aslında zaman bu filmde 

durmaktadır. 

Öykü anlatımına anlam yüklenmiş mekân-zaman birlikteliği, izleyicinin ya da 

okuyucunun yorumlama, anlamlandırma boyutunu biçimlendirmektedir. Bakhtin’in 

kronotop kavramlarıyla bu birlikteliği ele almak doğru okumalara imkân verecektir. 

Bakhtin’in Taşra kronotopuyla bağdaştırdığımız köydeki yaşam ve insanlar arasındaki 

ilişkiler Taşra kronotopuna benzetilebilir. Köy, çocuklar için aşılamayan yüksek 

dağlarla çevrili bir mekân olarak karşımızdadır. Bakhtin’in Taşra kronotopunda “hiçbir 

olaya rastlanmaz, sadece kendini yineleyen gündelik hayat mevcuttur; hiçbir buluşma, 

ayrılma gerçekleşmez, uzamda kendisini yavaşça ve sıkıntı ile ittiren bir zaman vardır   

(Bakhtin, M. Aktaran Erişen, 2015). Köyde, her gün yapılması gereken gündelik işler 

mevcuttur. Koyun otlatma, süt sağmak, tarlayı sürmek, ezan okumak, okula gitmek gibi 
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işler aksatılmadan tekrarlanır. Ömer’in babasına karşı hissettiği nefret büyür ve onu 

öldürme çabaları devam eder, fakat filmin sonunda anladığımız gibi bu çabalar 

boşunadır ve Ömer’in babası ölmemektedir. Zamanın yavaş bir şekilde ilerleyerek 

tekrar tekrar başa sardığı hissedilmektedir.  

Kültür endüstrisi ürünleri olan ana akım popüler filmlerde genellikle doğa 

görüntüleri ile izleyenleri etkileyen ve izleyenlerin filmle özdeşleşmesini sağlayan 

manzaralar gösterilmektedir. Buradaki kırsal ve doğa görüntüleri tam tersine izleyenleri 

kendine hayran bırakmaktan ziyade tedirgin edici bir atmosfer yaratmaktadır. 

3.4.4.3. Yabancılaştırıcı Etkiyi Yaratan Öğe Olarak Müzik 

Kültür endüstrisi ürünleri olan popüler içerikli filmlerde kullanılan dramatik 

etkiye katkı sağlayan müziğin fon olarak kullanıldığı müziklerin aksine, filmde 

kullanılan müzikler dramatik etkiye katkı sağlamaz ve izleyenlerde yabancılaştırıcı bir 

etki yaratır. Estonyalı Kompozitör Arvo Part’ın eserleri izleyenleri tedirgin bir havanın 

içine çekmektedir. Filmin başlangıcında, yatsı bölümünde ezanı okuması için Ömer, 

Yakup’un babasına “ Babam hasta, ezanı okur musun” diye sorduktan sonra Yakup ve 

Ömer, Yakup’un babasının arkasından uzun bir süre bakarlar. Yakup, Ömer’e “Boşuna 

sevinme, nasıl olsa iyileşir” der ve ezan okunmaya başlar. Ay bulutların arasına 

gizlenirken ezan sesinin üzerine Arvo Part’ın klasik müziği bindirilir. Klasik müzik 

daha baskındır. İzleyenlere, filmin daha ilk sekanslarında tedirgin bir hava izlenimi 

verilmektedir. Neden bu şekilde bir kullanım yapıldığı izleyicilerde soru sorma 

ihtimalini güçlendirir. Filmle izleyen arasına bir mesafe koyarak yabancılaştırma hissi 

uyandırmak sorunun cevabı olabilir.  

Ezberi bozan alışılagelmemiş yerdeki kullanımıyla Arvo Part devreye girerek, 

kırsalın gizli büyüsüne muhtemelen farkında olduğumuz ancak adını tam 

koyamadığımız yitik şiirine vurgu yapıyor (Acar, B. 2010, s.31). Erdem, Görüntünün ve 

duygunun çağırdığı klişe müziğin tam tersi bir müzik kullanarak izleyenlerin algılarıyla 

oynamaktadır. Yusuf ve Zekeriya, at ile tarlayı sürmektedir. Babaları Zekeriya’ya 

bağırır ve onu iter. Zekeriya yüksek bir tepeye çıkar ve orada ağlamaya başlar. 

Dramatik etkinin yoğunlaştığı bu sahnede Arvo Part’ın klasik müziği devreye girer. 
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Sonraki sekansta aynı müzikle Yıldız’ı otların arasında uyurken görürüz. Erdem, 

gerilimli ve atmosferi yüksek bir sahnede ve sonrasında klasik müzik kullanarak 

izleyicilerde yabancılaştırıcı bir etki yaratmasını sağlar ve bu durum filmin ilerleyen 

sahnelerinde de sürdürmektedir. 

3.4.5.Hayat Var (2008) 

3.4.5.1.Yabancılaştırıcı Etkiyi Yaratan Öğe Olarak Karakterler 

Hayat, babası ve dedesiyle birlikte İstanbul Boğazı’na açılan nehir kıyısında 

ahşap derme çatma bir evde yaşamaktadır. Babası yasadışı işler yaparak geçimini 

sağlamaktadır. Annesi boşanmış ve başka bir adamla evlenmiştir. Hayatta tutunacak 

kimsesi olmayan Hayat’ın yaşamış olduğu kötü deneyimler onu hayatın içinde 

yabancılaşmasına sebep olmuştur. Hayat yine de umutsuz değildir. Son sahnede olduğu 

gibi bir oğlanla kaçıp denizin uçsuz bucaksız sularında kendi hayatında yol almaktadır. 

Hayat 14 yaşlarında ortaokula giden evde hasta dedesine bakmak zorunda kalan 

yetişkin ya da çocuk olmak arasında kalmış bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Televizyonun karşısında parmağını emerek uyuması, üvey kardeşinin salıncağındaki 

emziği emmesi ve salıncakta sallanması, babasının hediye ettiği şarkı söyleyen pelüş 

oyuncağa çok sevinip oyuncağı elinden düşürmemesi, içinde hâlâ bir yerlerde çocuk 

olduğuna dair bir ipuçlarıdır. Okuldaki arkadaşları tarafından dışlanarak her defasında 

alay edilir ve öğretmeni tarafından pek sevilmez.  Mahalle bakkalının onu çocuk değil 

de yetişkin gibi görmesi ve taciz etmesi Hayat’ın içinde bulunduğu hayatını 

zorlaştırmaktadır. Bakkalın daha ileriye giderek Hayat’a tecavüz etmesiyle birlikte 

Hayat, artık kaybolmuştur ve kendini bulmak için çözüm üretmeye çalışmamaktadır. 

Hayatın ona getirdiği olumsuzluklardan baş etmek için çaba göstermeyen, çocuk ya da 

genç kız olduğuna dair hep ikilemde kaldığımız, annesinin evine gittiğinde kendini 

yabancı gibi hisseden, hasta dedesini sevmeyen ve filmin sonunda onu ölüme terk eden, 

yaşadığı kötü tecrübelere ses çıkarmayan bir karakter olan Hayat’la özdeşleşemeyiz.  

Kültür endüstrisi ürünleri olan popüler filmlerde görmeye alışık olduğumuz ana 

karakter profilinden çok uzak bir yerde durur. Kendimizi Hayat’ın yerine koyamayız.  

Hayat’ın içinde bulunduğu konumu ve karakteri bizi kendine yabancılaştırmaktadır. 
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Hayat’ın babası küçük teknesiyle büyük gemilere kaçakçılık yapan ve kadın 

satan, ev ile çok ilgilenmeyen, tekinsiz işler yapmaktan kaçınmayarak kızının hayatını 

da tehlikeye atan bir karakterdir. Ana akım popüler filmlerde görmeye alışık olduğumuz 

bir baba figürü değildir. Hayat’ın evde olduğu zamanlarda, hayat kadınları ve erkekleri 

bir araya getirerek Hayat’a güven hissi oluşturmayan davranışlarda bulunur. Gündüz 

vakitlerinde hayat kadınlarını eve getirerek Hayat’la arkadaşlık kurmalarında bir 

sakınca görmez. Kızının yaşadığı olumsuzluklara rağmen tepkisiz kalması bizi kendine 

yabancılaştırır. 

Erdem’in şimdiye kadar analiz ettiğimiz tüm filmlerinde kullandığı hasta figürü 

bu filmde de kendini Hayat’ın dedesinde gösterir. Yönetmenin bilinçli olarak bize 

gösterdiği hasta, yatalak ve sürekli öksüren karakterlerle özdeşleşme kurmamız 

engellenir ve karakter yabancılaştırıcı bir etki yaratır. Hayat’ın dedesi oksijen tüpüne 

bağlı yaşayan, yatalak ve ağzı bozuk bir kişi olarak gösterilmektedir. Nefes 

alamamasına rağmen her fırsatta sigara içmekten vazgeçmeyen bir kişidir. Torununa 

sevgi beslemediği ve çıkarı olduğu için Hayat’la iyi geçinmek zorundadır. 

Komşu Kamile, orta yaşlı yalnız yaşayan Hayat’a bazen anne gibi davranan 

bazen de Hayat’ı fetişist bir kişi olarak gören bir kişidir. Kendisinin de çocuk yaşta 

tecavüze uğradığını anladığımız Kamile, Hayat’a gösterdiği davranışlarıyla bizi kendine 

yabancılaştırmaktadır. Hayat’ın tecavüze uğradığı zaman onu eve götürüp, “ Bana 

aynısını yaptıklarında senden üç yaş küçüktüm” diyerek yaşadıklarının normal bir şey 

olduğunu iddia eder gibi bir tavır sergilemektedir. Hayat, Kamile’nin yanında olduğu 

zamanlarda kendini mutlu hissetmemektedir. Babası, eve hayat kadınlarını getirdiği 

zamanlarda Hayat’ı Kamile’nin yanına göndermektedir. Hayat’ı güvende 

hissetmediğimiz bu sahnelerde Kamile’nin de aynı Hayat’ın babası gibi yaşadığı tüm 

zorlukların üstesinden gelmek için Hayat’a yardımcı olmayan bir karakter olduğu için 

Kamile izleyicilerde yabancılaştırıcı etki yaratır.  

3.4.5.2.Yabancılaştırıcı Etkiyi Yaratan Öğe olarak Zaman ve Mekân 

Hayat Var, Reha Erdem’in filmlerinde mekân olarak İstanbul’u kullandığı 

dördüncü uzun metraj filmidir. İstanbul, ana akım popüler filmlerde görmeye alışık 
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olduğumuz eğlenceli, renkli havasıyla gösterilmemektedir. Tam tersi bir şekilde 

tekinsiz, korkutucu, sokaklarında insanın başına kötü bir şey geleceği hissi yaratan 

atmosferiyle gösterilmektedir. Filmin büyük kısmı İstanbul’un ve Boğaz’ın muhteşem 

görüntüsünden ziyade İstanbul Boğazı’na akan bir nehrin kenarında derme çatma ahşap 

bir evde geçmektedir. Hayat, babası ve dedesiyle birlikte bu evde yaşamaktadır.  

Okula gitmek için her gün geçtiği, İstanbul’un gri dar sokakları, ana akım 

popüler filmlerde görmeye alışık olmadığımız şekilde gösterilerek izleyenleri 

tedirginliğe sürükleyen hissiyatıyla görüntüde olmayan fakat ses bandında sürekli 

duyduğumuz cam kırılma, silah, arabaların siren sesi ve uçak sesleri filmin tekinsiz, 

huzursuz, tehlikelere açık, kırılgan yapısını beslemektedir. 

Evin gösterildiği ilk sahnede hava tamamen kararmıştır, köpek havlamaları ve 

gece kuşu seslerinin duyulduğu bu sekansta ev, neredeyse yıkılacak gibi görüntüsüyle 

filmin en başında izleyicileri tedirgin ve huzursuz eden atmosferiyle gösterilmektedir. 

Kültür endüstrisine hizmet eden popüler filmlerde fiyakalı olay örgüleri ve görüntülerle 

izleyicilerin eğlenmeleri ve hoşça vakit geçirmeleri sağlanırken Hayat’ın yaşadığı evi 

gördüğümüz ilk sahnede seslerin tekinsiz, huzursuz edici ve tehlikelere açık bir mekânla 

birleşerek izleyenlerin film izlediği gerçeğini hatırlamasına neden olur. Hayat’ın içinde 

bulunduğu sıkışmışlık durumunu yansıtan bu ev, yabancılaştırıcı bir etki yaratarak 

izleyicilerin mekâna eleştirel bir gözle bakmasını sağlamaktadır. 

Hayat’ın her gün okula gitmek için kat ettiği yollar, hayatının gerisinde ne 

yapacağına dair ipuçları verir. Bakhtin’in tüm karşılaşmalar yolda olur savı filmde, Yol 

karşılaşma kronotopuyla hayat bulur. Hayat, babasını beklediği deniz kenarında yüzü 

boyalı gençle tanışır. Sonraki günlerde genç çocuk her gün okul yolunda Hayat’ı 

beklemektedir. Hayat’la hiç konuşmazlar ama aralarında bir bağ kurulmuştur. Okuldan 

çıktıktan sonra sokakta yürüyen Hayat’ın, sınıf arkadaşları tarafından rahatsız edildiğini 

gören genç çocuk sınıf arkadaşlarının çantalarını yere atıp tekmeler ve onları kovalar. 

Hayat, hiç tepki göstermez ve bir şey demeden yoluna devam eder. Başka bir gün 

okuldan çıktıktan sonra aynı sokakta karşılaştığı o çocuğu bekler ve ona para verir. 

Genç çocuk arkasından seslenerek “Saklamam için mi verdin bu parayı” der. Hayat yine 

bir şey söylemez ve okula gider. Filmin son sahnesinde yüzü boyalı bir şekilde genç 
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çocuk Hayat’ın evinin önüne gelir ve birlikte tekne kaçırarak nereye gittikleri belli 

olmadan süratle uzaklara doğru yol alırlar. Okul yolunda karşılaştığı çocukla, hayatının 

dönüm noktası olarak nitelendirebileceğimiz bir karar alıp evi terk etmesi ve başka bir 

hayata doğru yol alması filmde zaman mekânsal algının oluşmasına neden olur.  

Erdem, filmin belli olmayan zamanını, tekrarlar aracılığıyla izleyenlere bıkkınlık 

hissi verecek kadar sık kullandığı bazı sahnelerde Aytaç’ın da ifade ettiği gibi 

hissettirilmektedir. Dede’nin öksürüğü ve babasının Hayat’a hediye ettiği oyuncağın 

sürekli tekrarlanan melodisi önce her şey tekinsizliğe, sonraysa düpedüz bıkkınlığa 

bırakır yerini (Aytaç, S. 2009, s.81-82). Sadece görüntüde değil, ses bandında da 

giderek filmin dünyasına yerleşen öksürük sesi ve oyuncağın tekrarlanan melodisi, 

izleyiciyi filmin öyküsel akışından çıkararak bıkkınlık hissi yaratır ve bu sesler 

yabancılaştırma efektleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir diğeri ise, Hayat’ın okul 

korosuna katılıp öğrendiği, Orhan Gencebay’ın “Aklım Takıldı” şarkısını sürekli 

mırıldanması da izleyenlerde bıkkınlık hissi yaratıp yabancılaştırma efekti olarak 

düşünülebilir. 

Filmin açılış sahnesi akşam havanın kararmaya başladığı bir vakittir. Martı 

sesleri ve vapurların korna sesleri iç içe geçmiştir. Hayat, deniz kıyısında babasının 

tekneyle gelmesini beklemektedir. Kapanış sahnesinde ise hava aydınlıktır.  Hayat ve 

tekneyi kaçırdığı arkadaşı ile birlikte nereye gittiklerinden habersiz bir şekilde yol 

almaktadır. Filmin kapanış ve açılış sahneleri düşünüldüğünde döngüsel bir zamanın 

gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 

3.4.5.3. Yabancılaştırıcı Etkiyi Yaratan Öğe olarak Müzik 

Müzik,  Reha Erdem’in filmlerinin başlangıç sahnesinden bitiş sahnesine kadar 

olan süre içerisinde izleyenleri kuşatır. Tüm sahneleri içine alan yapısıyla izleyicileri 

şaşırtır. Klasik anlatılı filmlerde dramatik etkiyi artırmak ve etkilemek için kullanılan 

müzik, Hayat Var filminde, aksine eleştirel yaklaşmamızı sağlayan şekli ile 

karşımızdadır. Eleştirel yönü Arabesk müzikte hayat bulur. Hayat’ın okul korosunda 

öğrendiği Orhan Gencebay’ın “Aklım Takıldı” şarkısını film boyunca mırıldanması 

filme yabancılaştırıcı bir etki yaratır. Komşusu Kamile ile birlikte gittikleri lunapark 
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sahnesinde kullanılan “Aşk Bende Derman Sende” arabesk müziğinin kullanılması 

Hayat’ın sıkışmışlık durumuna ve tedirginliğine vurgu yaparak filmin sıkıntılı 

atmosferine katkı sağlamaktadır. Yeşilçam filmlerinde görmeye alışık olduğumuz 

arabesk müziğin özdeşleştirme yaratan tarafı bu filmde engellenir.  Arabesk müziğin 

birçok sahnede kullanılarak izleyenlerde yabancılaştırıcı etki yarattığı görülmektedir. 

3.4.6. Kosmos (2010) 

3.4.6.1. Yabancılaştırıcı Etkiyi Yaratan Öğe Olarak Karakterler 

Hangi şehirden geldiği bilinmeyen bir kişinin (Kosmos/Battal) karlarla kaplı 

yollarda bir şeyden kaçar gibi arkasına bakarak ve ağlayarak ilerlediğini ve Kars’ın bir 

köyüne geldiğini görürüz. Nehir kıyısına ulaşan bu yabancı kişi, boğulmakta olan bir 

çocuğu kurtarır ve ona can verir.  Köylülerde bu kişi hakkında şifa dağıttığına inanılan 

bir derviş olabileceği düşüncesi belirir. Hasta olan köylüler şifa istemek için bu 

yabancının kapısında beklerler. Sonraları hem şifa dağıtıcı hem de kötülük getiren bir 

kişi olarak yargılanır. Bu olaylar köyden kaçmasına sebep olur. Filmin ilk sahnesinde 

olduğu gibi nereye gittiği belli olmayan bir şekilde koşarak bulunduğu köyden kaçar. 

Filmin ilk sahnesinde ağlayarak koşan bir adamı gören izleyici “Bu kişi neden 

kaçıyor” “Kimden kaçıyor”, “Nereye gidiyor” gibi sorularla daha filmin en başında 

izleyiciye soru sorma imkânı verir. Brechtiyen filmlerde seyirciye soru sordurulmakta 

ve izleyicinin de bu sorulara cevap bulması için düşünmesi istenmektedir. Filmin 

tamamı boyunca izleyicinin düşünmesine ve cevap bulamamasına olanak sağlayan olay 

örgüsü, sekanslar ve figürler Erdem’in Çağla Karabağ’ın bir söyleşisinde dile getirdiği 

gibi anlatmak istediği şeylere katkı sağlamaktadır. 

“Sinema sanatı ya da sanat zaten ısmarlananla, beklenenle alışverişe girdiğinde 

sanat olmaktan çıkıp “ürün” haline gelir. Adorno’nun deyişiyle, sanat hizmet 

vermediği ölçüde, beklenene, ısmarlanana cevap vermediği ölçüde insanidir. 

Ben bu anlamda “beklenmeyen” bir özgürlük veren, hangi plandan sonra hangi 

planın geleceği önceden kestirilemeyen filmlerden yanayım; seyirciyi 

ensesinden sürükleyerek dar mesaj odalarına kıstıran filmler yerine içinde 

özgürce dolaşılan çok odalı, çok katlı, karşılaşılan sorulardan insanın kendi öz 

sorularını oluşturabileceği ve sansasyon yerine heyecan, cevap yerine bir sürü 

soruyla tanışacağı filmlerden yanayım.” (Karabağ, Ç. 2016, s.509).  
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Battal’ı, köyde ilk gördüğümüz sahnede Battal nehir kıyısında oturmaktadır. Bir 

kızın çığlık sesini duyarız. Kardeşi olduğunu anladığımız bir çocuk nehirde 

boğulmaktadır. Battal, çocuğu boğulmaktan kurtarır. Öldüğünü anladığımız çocuğu 

kucağında sallar ve çığlık atar. Çocuk ölmemiştir ve Battal çocuğa hayat vermiştir. 

Çocuğun ablası hiçbir şey demez ve oradan uzaklaşır. Köyün kahvehanesine giden 

Battal’ın yanına hayatını kurtardığı çocuğun babası gelir “Kızım, kardeşim gittiydi, 

sudan cansız çıkardı can verdi diyor. Allah senden razı olsun. ” diyerek teşekkür eder. 

Battal, genel cümleler kurarak “ Herkesin başına her şey aynı şekilde geliyor, iyi ile 

kötünün, cömert ile cömert olmayanın başına gelen şey aynı, iyi adam nasılsa suç 

işleyen de aynı, yemin edenle yeminden korkan aynı birbiri gibi.” sözlerine devam 

ederken dudakları kıpırdamaz ve düşüncelerini sadece izleyici duyar.  Brechtiyen 

özellikler barındıran film, izleyicide zihinsel bir yolculuk yaptırarak izleyiciyi 

düşünmeye sevk eder. Kültür endüstrisine hizmet etmeyen karakter öğeleri filmin 

ilerleyen sahnelerinde belirginleşmektedir. Karakterin özelliği anlam kuruluşunda 

yabancılaştırıcı etki yaratarak izleyicide gerilimli bir film izleme pratiği oluşturur. 

Battal, nehir kıyısında boğulmaktan kurtardığı çocuğun ablası ile tekrar 

karşılaşır ve Battal “Adın var mı senin” diye sorar. Kız “Adım Neptün olsun” der. 

Battal, “Senin adın Neptün olsun benim ki de Kosmos olsun” der. Çığlık atarlar 

birbirlerine. Neptün ile Battal’ın konuştukları ilk sahnedir. İkisi arasında gerçekleşen 

iletişim, sonrasında farklı bir boyuta ulaşır. Altıntaş’ın da ifade ettiği gibi, “Battal, 

bizim dilimizle değil gökyüzünde uçan kuşların vahşi çığlıklarıyla konuşuyor; onun dili 

aşkın bir dil, aşkın dili… ancak yüreğinde aşk olanlar anlayabiliyor.” ( Altıntaş, G. 

2009, s.67). Neptün ile Kosmos’un birbirlerine çığlık ile cevap vermesi kuşların 

birbirleriyle kurduğu iletişime benzetilebilir. Neptün ile Kosmos’un arasındaki 

iletişimin olduğu bir diğer sahnede ise, Neptün, Kosmos’un kaldığı eski Belediye 

binasına gelir. Birbirleriyle yine hiç konuşmazlar. Birbirlerinin etrafında dönerek çığlık 

atarak iletişim kurarlar. Başka bir sahnede Neptün, Kosmos’un kaldığı yere tekrar gelir. 

Battal’ın elinde kırmızı ojeler vardır. Ojeleri ayak ve el parmaklarına sürerek el ve 

ayaklarını kuş pençesine benzetirler. Kanatlanıp uçuyorlar gibi izleyende his oluşur ve 

tavanda yürüyebilir, kapının, rafların üzerine konabilirler. Sahnelerdeki iletişim 
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boyutları düşünüldüğünde bambaşka bir görünüme dönüşen karakterlerle izleyiciler 

arasında özdeşleşme engellenerek yabancılaştırıcı bir etki yaratılmaktadır. 

Erdem’in tüm filmlerinde olduğu gibi bu filmde de hasta karakterler mevcuttur. 

Köyün terzisi sürekli öksürmektedir. Kosmos’un kahvehanede olduğu sahnelerde terziyi 

öksürürken görürüz. Kosmos, boğulmaktan kurtardığı çocuğu kucağına alıp salladığı ve 

ölmekten kurtardığı gibi terziyi de kucağına alıp sarsar ve ona şifa verir. Terzi artık 

iyileşmiştir ve öksürmez. Kahvehanedeki herkes bu olaya çok şaşırır ve Kosmos’un şifa 

dağıtan bir âlim olduğu köyde yayılır. Köydeki hasta insanlar Kosmos’un kaldığı yerde 

şifa bulmak için sıra oluştururlar. Yaşlı bir nine Kosmos’un yolunu keser ve evine 

gütürür, torunu için ondan yardım ister. Yaşlı nine, torununun annesinin öldüğünü, 

babasının da iş bulmak için gurbete gittiğini, bir senedir konuşmadığını ve çok hırçın 

olduğunu söyler. Kosmos bir şey söylemeden evden ayrılır. Bir sonraki sahnede yetim 

çocuğun Kosmos’u takip ettiğini görürüz. Kosmos, çocuğu yakalar ve kucağına alıp 

sallayarak ona da şifa verir. Filmin ilerleyen sekanslarında yetim çocuk hastalanmıştır 

doktor ve babası onu arabayla hastaneye götürürler. Kosmos, doktor ve hasta çocuğa 

uzaktan bakar ve hiç hareket etmez. Hastanenin önüne geldiklerini gördüğümüz anda 

Kosmos onlardan önce hastanenin önüne gelmiştir ve beklemektedir. Kosmos, hastalara 

şifa vererek onları iyileştiren, yüksek ağaçlara kolaylıkla tırmanabilen, hastalığı emip 

tükürmek ve teniyle tedavi etmek gibi özelliklerinin yanında aynı anda birçok yerde 

olabilme özelliği sebebiyle izleyicilerde özdeşleşme kurulabilecek bir karakter olmayıp 

bu özellikleri sebebiyle izleyicilerde yabancılaştırıcı etki yaratan bir karakter 

konumundadır. 

3.4.6.2.Yabancılaştırıcı Etkiyi Yaratan Öğe Olarak Zaman ve Mekân 

Film, nereden geldiği belli olmayan bir kişinin koşarak bir köye ulaşmasıyla 

başlamaktadır. Bu kez mekân, Kars’ın karlı dağlarının arasında kalmış bir sınır 

kasabasıdır.  Dağın tepesinde duran Battal’ın gözüyle üst açıdan ilk kez gördüğümüz bu 

köyde zaman, Battalın gelişiyle bambaşka akacaktır. Nehirde bir çocuğu boğulmaktan 

kurtarır ve yere yüzüstü yatar. Klasik müzik eşliğinde dolunay görüntüsü, etrafına bakan 

yakın çekim planla dana gözü ve saat 17:20’de takılı kalmış köyün saat kulesi gösterilir. 

Battal köye geldikten sonra zaman durmuştur. Battal’ın kendi zamanı artık geçerli 
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olmaktadır. Battal’ın yarattığı zaman köyden ayrılıncaya kadar hüküm sürmektedir. 

Çağlıyan ve Kabadayı’nın da söylediği gibi: 

Şehrin meydanındaki saatin olduğu yerde takılı kalması, Kosmos’un beraberinde 

taşıdığı zamanın, “şimdiki an”ı işaret etmesine göndermedir. “Şimdiki an” asla 

bitmez, zamanın devinimine izin vermez. Zaman devinebilmek için “önce” ve 

“sonra”lara ihtiyaç duymaktadır. Kosmos’un beraberinde getirdiği o an, -yani 

çocuğun kurtarılışı- aslında bir şeyin başlangıcı değildir, muhtemelen daha önce 

de yaşanmış bir şeyin tekrarı, yinelenmesidir. Ancak yeni mekân, bu “an”ı ilk 

olarak algılatır. Bu nedenle Kosmos’un “Herkesin başına her şey aynı şekilde 

geliyor” ifadesi, bu sözü ilk kez dinleyenler için karmaşık ve anlamsızken, aynı 

öykünün yinelenmesine tanık olanlar için anlamlı olur (Çağlıyan,Ç. ve 

Kabadayı, L. 2013, s.173) 

Kars’ın sınıra yakın bir köyünde geçen filmin dış mekânında her yer karlarla 

kaplıdır. Gri tonların hâkim olduğu dış mekânlar sıkıcı ve boğucu bir atmosfer yaratır. 

Köyün dar sokakları boş ve tekinsiz bir yer olduğu hissini verir. Tekinsizlik ve gerilim, 

köyün dış mekânlarında filmin başlangıcından sonuna kadar izleyiciye hissettirilir. 

Battal sokaklarda gezinirken görüntüde olmayan fakat ses bandında duyduğumuz 

patlama sesleri, uçak sesi, arabaların siren sesi ve bir yerlerde savaşın olduğu hissi her 

sahnede duyulmaktadır. Görüntü bandında gösterilmeyip ses bandında verilen bu 

seslerle izleyiciye gerilimli bir atmosfer yaratılarak izleyicide yabancılaştırıcı etki 

yaratılmaktadır. Erdem, iç mekânlarda da aynı duyguları izleyiciye başarılı bir şekilde 

hissettirmektedir. Köyün kahvehanesi siyah mantolu erkeklerin oturduğu soğuk bir yer 

olarak gösterilir. İzleyenlere sıkıntılı bir atmosfer yaratan kahvehanede geçen olaylar da 

izleyicilere sıkıntı yaratır. Köye sürgüne gönderilen öğretmenin kaldığı oda yine aynı 

şekilde karanlık ve siyah, gri tonların hâkim olduğu kasvetli bir mekân olarak izleyiciye 

yansıtılır. Battal’ın kaldığı eski Belediye binasının içi Battal’ın içinde bulunduğu ruh 

halinin bir göstergesi gibi karmakarışık ve yıpranmıştır.  

Kars’ın bir kasabası taşra olarak değerlendirebileceğimiz bir yer olarak 

karşımıza çıkar. Bakhtin, taşra kronotopunu açıklarken, taşrayı gündelik yaşantının 

döngüselliğini somutlaştıran bir motif olarak ele alır. Taşrada, gün sadece bir gün, yıl 

sadece bir yıl, hayat sadece bir hayattan ibarettir; gündüz ya da gece, yaşam kendini 

tekrar eder; aynı konular, aynı sohbetler yapılır; insanlar yer, içer, uyur; dükkânlarında 

ya da kahve evlerinde oturur, dedikodu yapar, kâğıt oynar; cahil,  zevksiz,  kültürsüz bir 
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gündelik hayat döngüsü vardır; taşrada zaman hareketsizdir (Bakhtin, M. Aktaran 

Erişen, 2015).   

Köylülerin günleri Kosmos bu köye gelmeden önce rutin bir şekilde 

ilerlemektedir. Kosmos, Ermenistan ile ilgili olan sınır meselesinin ortasına 

düşüvermiştir. Muhtemelen şifa dağıttığı başka bir yerden hem de istemeden de olsa 

ölüm getirdiği başka bir şehirden kaçıp bu köye gelmiştir.  Köylüler, yaşadıkları şehrin 

Allah kapısı olduğunu, kötülük çıksa da kök salmadan bozulacağını, pisliği karın 

öldüreceğini suyun götüreceğini ifade ederler. Kosmos’a istediği kadar burada 

kalabileceğini söylerler. Köyde hırsızlık olaylarının artmasıyla birlikte Kosmos’dan 

şüphelenmeye başlayan köylüler, dışarıdan başka bir yerden bir yabancının gelmesiyle 

kötülüklerin başladığına inanırlar. Taşranın dışından bir kişinin ancak kötülüklere 

sebebiyet verebileceğini düşünürler. Her gün köyün kahvehanesine gidip vakit geçirilir, 

havyanlar mezbahada kesilir, havyanlar otlatılır gündelik işler sekteye uğratılmadan 

yapılan bu köyde taşranın içinden olmayan bir insanın gelmesiyle yaşanılan zaman ve 

mekân algısı değişmiş taşrayı, Kosmos’un bize gösterdiği şekilde onun zaman ve 

mekânı olarak bambaşka bir şekilde algılamamız sağlanmıştır.  

Bakhtin’in yol kronotopunda bahsettiği gibi en önemli olaylar yolda olur 

düşüncesi filmde karşımıza çıkmaktadır. Karşılaşmalar, hesaplaşmalar ve tesadüfler 

yolda olur. Açılış sahnesinde Battal’ı karlı bir yolda koşarken bir şeyden kaçarken 

görmekteyiz ve yolun sonunda filmin mekânı olan Kars’ın bir kasabasına gelir. Nehir 

kıyısında Neptün’le karşılaşır ve onunla yabancılaştırıcı bir etki yaratan iletişime geçer. 

Yine yolda, sürgüne gönderilen öğretmenle karşılaşır ve onunla ana akım popüler 

filmlerde görmeye alışık olmadığımız bir “aşk” yaşar. Battal’ın ilk kez yolda gördüğü, 

komutanın baldızı olan bacağı sakat kadınla karşılaşır ve ona yardım etmeye çalışır. 

Kadının hastalığını tedavi etmek üzereyken askerler gelir yanlış anlaşılır ve oradan 

kaçmak zorunda kalır. Karşılaştığı insanlarla aralarında geçen olaylar Kosmos’un farklı 

algılanmasını sağlamış ve onun köyden ayrılmasına neden olmuştur. Karlı yollarda,  ilk 

sahnede gördüğümüz gibi ağlayarak ve koşarak o köyden de kaçmak zorunda kalmıştır. 

Köyde geçirdiği zaman içerisinde bazı insanların hayatına iyilik getirerek izleyicide 

yabancılaştırıcı etki yaratan Battal, bazı insanların yaşamlarında da kötülük getirdiği 

düşüncesiyle geldiği gibi aynı şekilde gitmek zorunda kalır. 
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3.4.6.3. Yabacılaştırıcı Etkiyi Yaratan Öğe Olarak Müzik 

Filmdeki müzikler Battal’ın köye gelişinden itibaren izleyicide gerilimli bir 

atmosfer sağlayarak yabancılaştırıcı bir etki yaratmaktadır. Battal’ın çocuğu nehirden 

kurtardığı sahnede, çocuğu kucağına alarak sallar ve çocuğa can verir. Yere yüz üstü 

yatar ve o sırada klasik müzik devreye girerek özdeşleşme hissi yok edilir ve müzik 

izleyicide gerilimli bir atmosfer oluşturur. Müziğin üzerine inek böğürmesi, gece kuşu 

sesi biner ve dana gözü gösterilir. Ses bandında hala gerilim yaratan klasik müzik 

devam etmektedir. Müziğin özdeşleşme yaratmayarak izleyicide yabancılaştırıcı bir etki 

yarattığı filmin devam eden sahnelerinde de tekrarlanmaktadır. Filmin ritmine uygun 

müzikler kullanmayı tercih eden Erdem’in, Erçetingöz’ün de dile getirdiği gibi  “ Müzik 

seçimi, film için üretilmeyen, önceden gerçekleştirilmiş müzikler arasından, yaratılan 

filmin ruhuna en uygun olanların seçimi ve montaj yoluyla filme yerleştirilmesi 

şeklindedir. Özgün müzik kullanmaz ancak var olan bir müziği kendi filmlerinde özgün 

biçimde kullanmayı amaçlar.” (Erçetingöz, A. 2009, s.47) her filminde özgünlükten 

yana olup bu filmde de olduğu gibi filmin atmosferine en uygun müziği seçmektedir. 

3.4.7. Jin (2012) 

3.4.7.1. Yabancılaştırıcı Etkiyi Yaratan Öğe Olarak Karakterler 

Jin on yedi yaşlarında örgüte katılarak dağlarda askerle çatışmak zorunda kalan 

ancak örgütten kaçıp şehre inmek isteyen karakterin şehre gidiş sürecindeki yaşadığı 

zorlukları ve başına gelen olayları anlatır. Filmin açılış sahnesi dinginlikle başlar. 

Tepeden bulutları görürüz. Ardından vadi, çekirge ve orman görüntüsü planıyla klasik 

müzik eşliğinde ormandaki hayvanları kaplumbağa, geyik, kertenkele görüntüleri 

gösterilir. Bu esnada çalıların arasına gizlenmiş bir çift göz görülür. Filmin ana 

karakteri olan Jin olduğunu anladığımız bu kişi biraz yukarıya kalkarak kameraya doğru 

bakar. Brechtiyen filmlerde Filmin başlangıcında izleyiciye izlediğinin bir film olduğu 

hatırlatılır. Yabancılaştırma efekti olarak düşünebileceğimiz bu plan silah sesiyle 

birleşir. İzleyici bir an irkilir. Dinginliğin yerini çatışma sesleri alır ve izleyici ile film 

arasına mesafe konulur ve bu mesafe ile eleştirel bir bakış yaratılmaktadır. 
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Jin, örgütle birlikte dağlarda ve ormanlık alanlarda gezinir ve bir süre sonra 

örgütten kaçmayı başarır. Dağlardan kaçıp şehre dönmek istemektedir. Gece ve gündüz 

tek başına dağda kalır. Vahşi hayvanlardan korkmaz. Ayı, vaşak, geyik ve eşek Jin’e 

arkadaşlık eder. Helikopter ve silah seslerinin olduğu bir sahnede kaçmak için bir ine 

giren Jin, ayı ile karşılaşır. Ormanın en tehlikeli hayvanlarından biri olan ayıdan Jin 

korkmaz ve onunla yiyeceğini paylaşır. Başka bir mağaraya sığındığı sekansta yarasa ile 

karşı karşıya gelir ve ondan zarar gelmeyeceğini anlar. Çatışmalardan saklandığı bir 

diğer sekansta da vaşak ile karşılaşır ve Jin ondan da korkmaz çünkü doğadaki 

canlıların, hayvanların ona zarar vermeyeceğini biliyordur. Jin’ e zarar verecek olan 

insanlardır. Doğadaki yırtıcı hayvanlarla iletişimi göz önünde bulundurulduğunda 

izleyicide özdeşleşme hissi kırılarak yabancılaştırıcı bir etki yaratılmaya çalışılmıştır. 

Tanımadığı insanların evine girerek oradan kıyafetler ve yiyecek alan Jin, 

üstündeki gerilla kıyafetlerinden kurtulmak istemektedir. Kıyafetlerini değiştirip yoluna 

devam ettiği zaman erkeklerin tacizlerine maruz kalır. Gerilla iken askerlerden kaçmak 

zorunda kalır. O kimlikten kurtulduğu vakit ise erkeklerin tacizlerinden kaçmak zorunda 

kalır. İkilem arasında kalan Jin karakterine karşı izleyicide yabancılaştırma sağlanır. 

Dağdan kurtulmak için para kazanması gerekiyordur. Otobüs bileti almak için çapa 

yapmak zorunda kalır fakat işin kâhyası tarafından saldırıya uğrar. Otobüs bileti almak 

için gittiği otogarda bilet satan kişi tarafından da sözlü tacize uğrar. Otobüse binip yol 

alırken askerler tarafından durdurulur ve karakola götürülür. Karakolda da bir erkek 

tarafından yine tacize uğrar. Erdem, filmde kadın olmanın zorluklarını izleyiciye 

hissettirir. İçinde bulunduğu durumdan kurtulmak isteyen Jin’in başına insanlar 

tarafından zarar gelir. Yönetmen, izleyiciye filmi belli bir mesafeden izlemesini ve 

izleyicinin filmi eleştirel bir gözle sorgulayarak izlemesini istemektedir. 

Bir çatışma sonucu yaralanan bir askere Jin yardım eder. Gerilla kıyafetlerini 

sakladığı yere gider ve üstünü değiştirir. Askerin karşısına o kıyafetlerle çıkar, yarasını 

iyileştirir ve askere yemek verir. Asker biraz toparlandıktan sonra ona gitmesi gereken 

yolu tarif eder. Asker ayrılırken “Bir gün başka bir yerde, bir çay bahçesinde karşılaşırız 

inşallah” der. Fakat Jin hiçbir şey söylemez. Asker, “Adını söyleseydin bari” der. Jin, 

yirmi saniye kadar durur ve “Adım Jin” diye bağırır. Askerin karşısında sıradan bir kişi 
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mi yoksa bir gerilla mı olduğuna karar veremez ve izleyicinin de kafasında bir sürü soru 

işaretleri barındırır.  

Diğer filmlerinde yan karakterler görülürken, bu filmde yan karakterlerin 

olmayışı olayların serim, düğüm ve çözüm çizgisel akışına göre ilerlememesi ve 

anlatının Jin’in hikâyesi etrafında dönmesi ana akım popüler filmlerden uzak haliyle 

gösterilmektedir. Diğer gerillalardan farklı olarak Jin’i başında kırmızı eşarbıyla 

görürüz.  İzleyicinin film boyunca “Kırmızı Başlıklı Kız” masalını hatırlamasına sebep 

olur. Ovada karşılaştığı insanlara “Neneme gidiyorum ilaç götürmeye” der. Erkekler 

tarafından saldırılara uğraması da erkeklerin, Kırmızı başlıklı kız’ın karşısına çıkan 

kurtlar olduğunu düşündürmektedir. Film, kültür endüstrisi ürünleri filmlerde görmeye 

alışık olmadığımız anlatı biçimiyle ve karakterin olay örgüsündeki anlam kuruluşuna 

hizmet eden konumu itibariyle ana akım popüler filmlerden ayrılmaktadır.  

3.4.7.2. Yabancılaştırıcı Etkiyi Yaratan Öğe Olarak Zaman ve Mekân 

Filmin mekânı doğa olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğanın muazzam güzelliği 

bulutların gökyüzünde yavaşça salınımı, yemyeşil orman ve vadi Erdem’in diğer 

filmlerinin aksine izleyicide dinginlik yaratarak filmi izlememize olanak sağlar. 

Ardından gelen birkaç plan sonra dinginliğin yerini alan silah ve bomba sesleri, 

izleyiciyi içine alan dingin mekândan uzaklaştırarak çatışmaların yaşandığı bir savaş 

alanının ortasında gibi hissettirir. Mekânın aynı olmasına rağmen çatışma sesleri 

verilerek doğanın içindeki dengenin insanlar tarafından bozulduğu gerçeğini anlamamız 

sağlanmaktadır. 

Doğa göz alıcı bitki örtüsüyle gösterilirken hayvanlar da o doğanın içinde 

birbirleriyle uyum içinde huzurlu bir şekilde yaşamaktadır. Ancak insanların bir şekilde 

doğaya zarar vermesiyle bomba, silah gibi yok edici nesnelerle doğadaki hayvanların 

yaşayacak yerinin kalmayacağının izleyici tarafından düşünülmesi istenmektedir. 

Jin örgütten kaçıp ormana saklanmıştır ve bir ağacın tepesinde uyumaktadır. 

Orman onun için güvenilir ve huzurlu şekilde uyuyabileceği bir mekândır. Sonraki 

sekansta Jin,  ağaç tepesinde bir kuş yuvası olduğunu fark eder. Ağaca tırmanır ve kuş 
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yuvasından yumurtaları alacakken anne kuş öter, yumurtaların tekini bırakır ve diğerini 

içer. Aşağı inecekken askerlerin geldiğini görür ve tekrar yukarı çıkar anne kuş tekrar 

ötmeye başlar. Askerlerden biri türkü söylemeye başlar ve Jin türküyü dinler. Kuş 

ötmez ve susar. Ağacın tepesinde huzurlu bir şekilde türküyü dinleyen Jin, Kuşun 

“yardımıyla” yakalanmaz ve yoluna devam eder. Jin için güvenli olan orman, askerlerin 

dinlenmek için durdukları zaman tehlike arz etmektedir. Mekân aynı olsa da karakter 

açısından değişim gösterdiğini algılatma yoluna giden Erdem, izleyicilerde 

yabancılaştırıcı bir etki yaratmaktadır. 

Şehre varma çabasında olan Jin’in yolda karşısına bir sürü hayvan çıkar. 

Çatışmaların olduğu sahnelerde saklanmak için gizlendiği mağara, in gibi yerlerde ayı, 

yarasa ve vaşak ile karşılaşır. Doğadaki hayvanlardan zarar gelmeyeceğini bildiği için 

onlardan korkmaz arkadaşlık bile kurar. Bakhtin’in tüm karşılaşmalar yolda olur 

kronotopunda değindiği gibi yol kronotopu filmde karşımıza çıkmaktadır. Ormanda ve 

dağlarda yol alırken karşısına çıkan vahşi hayvanlardan korkmaması gerektiğini bilir 

fakat insanlardan zarar gelebileceğini de çok geçmeden anlar. Otobüs bileti almak için 

çapa yapmak zorunda kalan Jin, kâhyanın saldırısına maruz kalır. Otobüse binip 

dağlardan kaçacağı zaman asker tarafından alıkonulur ve karakola götürülür. Karakolda 

da bir adamın tacizine maruz kalır. Karşılaştığı engeller Jin’in oradan kaçmasına mani 

olur. Kaçmaktan vazgeçip tekrar ormana ve dağlara döner. Yolda başına gelen olaylar 

Jin’in gerçekleştirmek istediği hedefine ulaşmasını engellemektedir. 

Dağda yürürken bir çobanla karşılaşan Jin, çobana yakınlarda bir köy olup 

olmadığını sorar. Çoban Jin’den korkar ve “Yolun kenarında bacım, yenice” diye cevap 

verir. Çobanın söylediği köye gider orada bir eve girer yiyecek ve kıyafet alır. Üstünü 

değiştiren Jin, artık gerilla kıyafetlerini çıkarıp kadın kimliğine bürünmüştür. Aynı 

çobanla ormanda tekrar karşılaşırlar. Çoban Jin’den korkmaz ve ona karşı tavırları 

değişiktir. “Hey maşallah, ne geziyorsun burada kız” diyerek Jin’e yaklaşmaya çalışır. 

“Tanımadın mı beni senden ekmek almıştım, ciğerini deşiyim mi” diyerek çobanı 

yanından kovalar. Kıyafetlerini değiştirdiği zaman insanların gözünde farklı bir kimliğe 

bürünmüştür Jin. Aynı mekânda bile olsa kadın olmanın zorluğunu izleyiciye 

hissettirerek eleştirel bir şekilde filmi izlememiz istenmektedir. 
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Jin, ormanda ve dağlarda gezerken silah ve bomba seslerinden başka bir şeyden 

korkmaz. Doğada ne rüzgâr sesini duyarız nede bir fırtına meydana gelir. Onu tehdit 

eden unsurlar doğayla ilgili değildir. Ovaya indiği zaman insanların olduğu mekânda 

tekinsizlik ve tehditler onun için başlar. Bilet almak için gittiği yazıhanedeki kişi onun 

için tehdit oluşturur. Dışarısı rüzgârlıdır ve tekinsizdir. Bir motosiklet ona çarpacak gibi 

olur. Hoparlörden anons duyulur. Tekinsizlik hissi izleyiciye başarılı bir şekilde 

yansıtılmaktadır. Mekândaki değişim gerilim hissi oluşturarak yabancılaştırıcı bir etki 

yaratmaktadır. 

Dağlarda çatışma sonucu yaralanan bir askere yardım eden Jin, diğerleri askeri 

yakalamasın diye gizler ve ona yardım eder. Yol karşılaşma kronotopuna 

benzetebileceğimiz bu karşılaşma Jin’i gerilla mı yoksa bir kadın mı ikileminde 

bırakarak askere karşı davranışlarının değişmesine sebep olur. Gerilla kıyafeti içindedir 

fakat askere yardım eder onun hayatını kurtarır. Asker, başka bir mekânda inşallah bir 

gün karşılaşırız temennisinde bulunur.  Çünkü içinde bulundukları ortam, birlikte 

paylaşım yapabilecekleri daha fazla bir şeye müsaade etmez.   

Filmin zamanı net olmayan parçalara bölünmüş gibidir. Zaman net verilmez 

çünkü filmin gerçeklikle olan bağlantısını yok etmek adına yönetmenin kendi tercihidir. 

Filmin sadece kendi döngüsel zamanı mevcuttur.  Jin’in ormandaki ve dağlarda devam 

eden yolculuğu bir devinim içerisinde tekrar eden aynı mekânlara tekrar tekrar gelmesi 

filmin içinde kendi zamanının olduğunu gösterir. Bir döngü halinde olan bu zaman 

boyunca Jin dağlardadır, ormandadır, ovadadır, tekrar ormana ve dağlara döner. Filmde 

ilk kez ormanda gördüğümüz Jin’i son sahnede yine ormanda bir kayanın üstünde kim 

tarafından vurulduğunu anlamadığımız bir şekilde yatarken görürüz ve bomba sesiyle 

ekran kararır ve film biter. Açık uçlu sona sahip olan film izleyiciyi bir sürü sorularla 

baş başa bırakır. 
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3.4.7.3. Yabancılaştırıcı Etkiyi Yaratan Öğe Olarak Müzik 

Filmde Hildur Gutnadottir’in müziklerini kullanan Erdem, filmleri için özgün 

müzik yaptırmaktan ziyade var olan önceden yapılmış, filmin ritmine uygun olan 

müzikleri filme yerleştirmektedir. İzleyicide özdeşleşme hissi uyandırmak yerine, 

sahnelerdeki gerilimli havayı müziklerle destekleyerek izleyicinin film izlediğinin 

farkına varmasına neden olur. Jin’in otobüs bileti alması için para kazanması 

gerekiyordur. Para kazanmak için çapa yapan Jin’in çalıştığı anlarda ve kâhya ile 

konuşmalarının geçtiği sekanslarda gerilimi artıran müzik kullanımı izleyicide 

yabancılaştırıcı bir etki yaratmaktadır. Kâhyanın saldırısına uğradığı zaman müziğin 

ritmi değişir, sahnenin atmosferine uygun olmayan müzik izleyicide tekrar gerilim 

uyandırır. Jin’in doğada olduğu zamanlarda dinginlik ve sakinlik veren müzikler tercih 

edilirken, Jin’in ovaya indiği zaman insanlarla karşılaştığı ve insanlar tarafından 

kendisine zarar geldiği zamanlarda müziğin ritmi değişir ve izleyicide yabancılaştırıcı 

bir etki yaratır. 

3.4.8. Şarkı Söyleyen Kadınlar ya da Adem’in Yakarışı (2013) 

3.4.8.1.Yabancılaştırıcı Etkiyi Yaratan Öğe Olarak Karakterler  

Filmde İstanbul’a yakın bir ada, deprem olacağı endişesi ve atların salgın 

hastalığı nedeniyle boşaltılır fakat adayı bir grup insan terk etmek istemez. Bu 

insanların adada kalma mücadelesini ve öykülerini anlatmaktadır. Mesut, evine Esma 

adında bir hizmetçi alır. Herkese yardım etmeyi seven fedakâr birisidir. Mesut’un oğlu 

Adem, hastalanınca adaya babasının yanına döner ardından karısı da Adem’in peşinden 

gelir. Adaya yalnız başına gelen Meryem’i Esma bulur. Doktorun yanında Meryem işe 

girer ve doktorla evlenmek zorunda kalır. Erkeklerin ahlaki çöküşlerini kadınlar 

üzerinden anlatan film Erdem’in sekizinci uzun metraj filmidir. 

Filmin açılış sahnesi izleyiciyi ürperten bir fırtına sesi ve ağaçların fırtına 

sebebiyle savrulduğu,  izleyicide gerilim yaratan atmosferiyle başlar. Karanlıktan bir 

ışık belirir ve gelen Esma’dır. Ormanda yalnız yürüyen Esma, bir atla karşı karşıya gelir 

ve gerilimi daha da artıran bir müzikle rüzgârın sesi iç içe geçer. O esnada dış ses 
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duyulur: “Allah, bazı kullarının ruhlarını kendisini görme şevkiyle ve aşkıyla 

genişletmiştir. Ki onların kalpleri, Allah aşkının billur saflığıyla doludur. Zaman, 

onlardan sorulur.” Dış ses devam ederken Esma’yı arkasından karanlık yolda yürürken 

görürüz. İlerleyen sahnelerde görüleceği üzere Esma’nın karakter özellikleri 

düşünüldüğünde dış sesin Esma’nın karakterine bir gönderme yaptığı anlaşılmaktadır. 

Eleştirel düşünme fırsatı veren bu sahneyle izleyici ve Esma arasına mesafe konularak 

seyircinin aktif bir konumda film izleme pratiğinin oluşturulması ve bilinçlenmesi 

istenmektedir. Tanrı’ya yakın bir kişilik olduğunu anladığımız Esma’yı her olayı kutsal 

bir sebebe bağlayan kaderci yönüyle gösterilir. Esma, adaya sığınan Meryem’le 

arkadaşlık etmeye başlar. Ormanda ikisi dolaşır, sohbet eder bazen de çocuk gibi 

davranıp hoplaya zıplaya dans ederler. Esma’nın Yabancılaştırıcı etki yaratan karakter 

özelliği Adem’e hayat vermesiyle karşımıza çıkar. Adem, ölü vaziyette yatakta 

yatıyordur Esma, Adem’i kucağına alır ve onu sallar. Adem,  gözlerini açar ve herkes 

hayret eder. Ölü bir kişiye can vermiştir Esma. Kosmos filmindeki Battal karakterine 

benzetebileceğimiz bir figüre dönüşmüştür. Esma,  Kültür endüstrisine hizmet eden ana 

akım popüler filmlerde gördüğümüz ana karakter özelliğinde değildir. Aksine film 

boyunca yabancılaştırıcı etki yaratan karakter özelliğindedir. Esma ile duygu birliğine 

giremeyiz, özdeşleşemeyiz. 

Adem, eşiyle anlaşamaz ve boşanma sürecindedir. Hastalığından ötürü adaya 

babasının yanına gelmiştir. Babasını sevmeyen aslında kimseyi sevmeyen bir kişi olarak 

gözükmektedir. Kadınlara karşı sert davranan Adem, hayvanlara da sıcak davranmaz. 

Evin köpeğine sürekli bağırır köpek de onu sevmez. Dışarıda dolaşan atlara bile kötü 

davranır. Esma’nın onu “diriltmesiyle”  karakterinde değişiklikler olmuştur. “Yeni 

hayatında”, babasını sever ve kucaklar. Evin köpeğine sarılır. Yolda ölmek üzere olan 

bir atın yanına gider, “Ben günlerimi boş sözlerle geçirdim, onlarla öldürdüm, sana, 

çektiğin acıya kör kaldım” diyerek vicdanının görünmeyen tarafı yüz üstüne çıkar. 

Yönetmen, filmde Adem’in yakarışlarında belli mesajlar vererek izleyicilerde merak 

uyandırır ve seyirciyi eleştirel bir konumda tutarak mesajları bulmalarını ister. 

Karakterin değişim yaşaması izleyicide şaşkınlığa sebep olur ve yabancılaştırıcı etki 

yaratan karakter haline dönüşür. 
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Mesut Bey ve arkadaşı doktor yabancılaştırıcı etki yaratan karakterler 

arasındadır. Mesut Bey’in oğlu hastadır. Telefonla birkaç kez babasını arar ve onunla 

konuşmak ister fakat Mesut Bey, oğlunun telefonlarını umursamaz ve telefonlarına 

cevap vermez. Oğlu adaya yanına geldiği zaman hiç memnuniyet duymaz, oğluna 

inanmaz. Oluna karşı sert duruşuyla ve mesafeli davranışlarıyla dikkat çeker. Evin 

köpeğini bile oğlundan daha çok sever. Karakter özellikleri düşünüldüğünde izleyicide 

yabancılaştırıcı bir etki yaratan konumuyla karşımızdadır. Doktor ise, adaya sığınan 

kimsesiz Meryem’i işe alır ve torunu yaşındaki Meryem’le evlenmek ister. Meryem, 

çaresiz olduğu için evlilik teklifini kabul eder. Doktorun önceden işkence gören 

insanlara sahte raporlar verdiğini öğreniriz. Korkularından dolayı bu adaya saklanmıştır. 

Meryem’le aralarındaki ilişki boyutları düşünüldüğünde ve doktorun yaşamındaki 

yanlışlar sebebiyle karaktere mesafeli duruşumuz artar ve yabancılaştırıcı bir etki 

yaratır. 

3.4.8.2.Yabancılaştırıcı Etkiyi Yaratan Öğe Olarak Zaman ve Mekân 

Filmin mekânı bu kez deprem tehlikesi altında olan İstanbul’a yakın bir ada 

olarak karşımızdadır. Yönetmenin ilk uzun metraj filmi olan A Ay gibi bu film de adada 

geçmektedir. Her iki filmde de ada, hayali atmosferiyle gösterilmektedir. Yakın bir 

zamanda deprem olacağı için ada yavaş yavaş boşaltılır ve gün geçtikçe az kişinin 

kaldığı bir mekân olarak karşımızdadır. Adayı terk etmek istemeyen ve adaya sığınan 

karakterlerin adada bulundukları zaman dilimlerinde filmin kendi zamanı başlar. Çok az 

insanın kaldığı adada elektrik, su kesintileri, telefon sinyallerinin bozulması ve ada 

vapuru seferlerinin çok aza inmesi gibi sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. İstanbul’a çok 

yakın olmasına rağmen ada, İstanbul’dan çok uzak sanki bambaşka bir yerde gibi 

gösterilmektedir. Erdem, yine gerçek olmayan hayali bir mekân yaratmıştır. Mekânın 

izleyici üzerinde düşünsel bir etki yaratarak görünenin dışında mesajlar üretmesini 

istemektedir. Sadece deprem tehlikesi altında olan adanın durumu değil, asıl olan 

insanların vicdanlarıyla ilgili muhasebeler yapmaları istenmektedir. 

Gök gürültüsü ve rüzgâr sesiyle birlikte ağaçların savrulduğu bir gecede 

başlayan filmin mekânı, ilk olarak izleyicide gerilim yaratan bir atmosferle 

gösterilmektedir. Mekânın katkısıyla, gerimle filmi izlemeye başlayan izleyici daha ilk 



84 
 

dakikalarda filme belli bir mesafeden bakarak eleştirel bir gözle filmi okumaya başlar. 

Sokaklar boş, dükkânların çoğu kapalıdır. Sokaklarda insanlardan çok atlar 

dolaşmaktadır. Issızlığı ve kasvet veren havası filme yabancılaştırıcı bir etki 

yaratmaktadır. Hoparlörden sürekli duyuru yapılmaktadır. Reha Erdem’in sesiyle 

hoparlörden yankılanan adanın boşaltılmasıyla ilgili sözler adayı terk eden, görünmeyen 

insanların seslerinin bir yankısı gibidir. Filmde, adada kalmayı tercih eden ana 

karakterlerin iç seslerini yansıtan bir de dış ses bulunmaktadır. Halit Ergenç’in 

seslendirdiği bu diyaloglar, adada kalan insanların filmde anlatılmak istenen 

zamanlarıyla ilgili olan sesleridir.  

Zaman ve mekân kavramları soyut düşüncelere hizmet etmektedir. Yönetmenin 

duygu ve düşüncelerini yansıtan bu birliktelik Bakhtin’in kronotop kavramıyla daha da 

anlamlı hale gelmektedir. Yol karşılaşma kronotopu, filmin açılış sahnesinde Esma’nın 

karanlık bir yolda yürümesiyle karşımıza çıkar. Fırtınalı bir havada yürüyen Esma’nın 

gözüne dal parçası gelir ve duraklar o esnada karşısında bir at belirir. Eğer orda 

duraklamayıp yoluna devam etmiş olsaydı az sonra düşen kütüğün altında kalıp 

ölebilirdi. Tesadüf eseri gözüne gelen dal parçası onun hayatını kurtarmıştır. Diğer 

sahnede yine karanlık bir yolda yürürken gördüğümüz Esma’nın karşısına Meryem 

çıkar. Esma, Meryem’e “ Aa ben de geyik sanmıştım seni, geçen de gördüydüm yeşilin 

arasından baktı bana gözünü gözüme dikti. Sana bir kötülük yapmışlar” der ve 

Meryem’i evine götürür. Adadan ayrılan insanlar olduğu gibi adaya sığınan kişiler de 

vardır ve bu kişilerin zamanıyla film başlamaktadır. Esma’nın Meryem ile karşılaşması 

Esma’nın adayı terk etmeyen ana karakterlerde olduğu gibi iç hesaplaşmaları yapmasına 

katkı sağlar. Meryem doktorla evlenir ve doktorun geçmişinde kirli işler yaptığı için bu 

adaya gizlendiğini öğreniriz. İnsanlara katı davranan doktor,  Meryem’le karşılaştıktan 

sonra değişmiş ve kendi iç meselelerini tartmaya başlamıştır. Esma’nın tesadüf eseri 

yolda karşılaştığı Meryem’in, tehlike altında olan bir adaya sığındığını ve yerleştiğinin 

görülmesi istenen zamanı başlatmış ve kadınlar üzerinden zaman ve mekân 

betimlenmiştir. 

Erkeklerin kadınlar üzerindeki sert ve baskın davranışları Erdem’in diğer 

filmlerinde olduğu gibi kadınlar üzerinden anlatılmaktadır. Adem,  kadınlara karşı 

sevgisiz ve çıkarcı olarak gösterilir. Meryem’in önceki evliliğinde sorunlar olduğu ve 
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bu ıssız adaya sığındığı anlaşılır. Kötü giden hayatını değiştirmek için yakında deprem 

olacağı bilindiği halde tehlikeli olan bu adaya gelmiştir. Adaya geldiğinde bir pastanede 

işe giren Meryem, kötülükten kaçtığı halde bu adada pastanenin sahibi tarafından tacize 

uğramıştır. Eski eşi Meryem’i takip eder ve adaya gelir. Pişmanlığını dile getirerek af 

diler. Meryem eski kocasını affetmez ve doktorla evlenir doktoru sevmeye çalıştığını 

anlarız. Adem ve Meryem’in adaya gelerek dışarıdaki hayatlarından kurtulma çabaları 

adanın ev sahipliği yapmasıyla gösterilir. Ada, onlar için aslında tehlikeli bir yer değil 

kendi iç meselelerini ve vicdanlarının gün yüzüne çıktığı bir yer olmuştur.  

Deprem tehlikesinin olan adada bir de atların salgın hastalığı baş göstermiştir. 

Atlar birer birer ölür ve kimse çare bulamamaktadır. Atlara bakan onlara ilaç süren 

Emin, ölen atları gömer fakat onlara tedavi etmekten yine de vazgeçmez. Bazen artçı 

depremlerin meydana gelmesiyle izleyici gerilime sokulur bir de atların ölmesi 

eklenince yaşanmaz bir yer olarak izleyiciye gösterilir. Boş sokaklarda, boynunda 

oğlunun fotoğraflarının asılı olduğu inleyen, bağıran bir kadın gösterilmektedir. Kadın, 

izleyiciye doğru bakarak oğlunun bulunmasına yardım ister gibidir. Yabancılaştırıcı etki 

yaratan bu sekanslar izleyicinin filme belli bir mesafeden bakmasına neden olur. 

Kültür endüstrisine hizmet eden ana akım popüler filmlerde görülen mekân 

yoktur bu filmde, hayali bir ada vardır. Yönetmen izleyicinin mekâna belli bir 

mesafeden bakarak, eleştirel bir şekilde filmi okumamızı istemektedir. Yabancılaştırıcı 

etki yaratan bu mekân seyircide vicdan meselesinin ortaya çıkmasına yardım eden bir 

mekân olarak izleyicilerin soru sormasına neden olur. 

3.4.8.3.Yabancılaştırıcı Etkiyi Yaratan Öğe Olarak Müzik 

Filmde müzik kullanımı diğer filmlerde de olduğu gibi filmin ritmine uygun 

gördüğü müzik kullanımıyla gerçekleşir. Bazı sahnelerin ritmine uygun olarak dingin 

müzikler kullanılmıştır. Arvo Part’ın müziklerini kullanan Erdem, gerilimi artırmak 

istediği sahnelerde ise daha yüksek tempolu ve izleyicide gerilim yaratan müzik tercih 

etmiştir. Filmin ilk sahnesinde kullanılan müzikle seyircide gerilim yaratılmaya 

başlanmıştır. Karanlık fırtınalı bir yolda yürüyen Esma’nın karşısına bir at çıkar ve 

gözüne bir dal parçası gelir. O esnada müzikle birlikte gerilim oluşur. Dış sesle birlikte 
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müzik devam eder ve izleyicide özdeşleşme engellenerek yabancılaştırma etkisi yaratır. 

Gerilimin oluşturulduğu bir diğer sahne ise, Adem ölü vaziyette yatakta yatmaktadır 

odaya gelen Esma, Adem’i kucağına alır ve onu sallar. O esnada gök gürültüsü ve 

müzik eşliğinde bir gerilim atmosferi oluşturularak seyircide yabancılaştırma hissi 

yaratılır. 

3.4.9. Koca Dünya (2016) 

3.4.9.1. Yabancılaştırıcı Etkiyi Yaratan Öğe Olarak Karakterler  

Zuhal ile Ali yetimhanede büyümüştür. Ali yetimhaneden ayrıldıktan sonra 

tamircide işe girip çalışmaktadır. Kardeşi olduğunu iddia ettiği Zuhal’i bir aile evlatlık 

almıştır. O evde tacize uğrayan Zuhal’i Ali kaçırır ve evdeki herkesi bıçaklar. 

Kendilerine yeni bir dünya yaratmak için doğaya sığınırlar. Şehirden uzak bir ormana 

gelirler ve yaşayabilecekleri bir mekân ararlar. Kasabadan aldıkları malzemelerle 

kendilerine bir yuva inşa ederler. Zuhal’in hastalığı baş gösterince ve gün geçtikçe, 

ormanın da onlar için korunaklı bir yer olmadığını anlarlar ve kasabaya dönmek 

zorunda kalırlar. 

Filmin açılış sahnesinde büyük fabrika bacaları ve beyaz bir keçi görünür. 

Sonradan Zuhal’in sesi olduğunu anladığımız bir kız “Baba, baba, baba!” diye bağırır. 

Daha ilk sahneyle film ile İzleyici arasına mesafe koyan yönetmen seyircinin filmi 

eleştirel bir gözle izlemesine olanak tanır. İlerleyen sahnelerde beyaz keçiyi Zuhal ve 

Ali tekrar görür yabancılaştırma efekti olarak düşünebileceğimiz keçi gösterilerek 

izleyicide düşünsel bir etki yaratır.  

Erdem bir söyleşisinde “Benim çizdiğim figürler aynı zamanda kahramanlarım” 

diyerek filmin karakterlerini hayali bir konumda olduğunu belirtmektedir. Ormanda 

kaldıkları vakit şehirdeki hayatlarını ve isimlerini bir kenara bırakmak isteyen Zuhal, 

Ali’ye “kum-kum” ismini takar kendisine de “mim-mim” ismini verir. Film boyunca bir 

nevi bu iki masal kahramanının serüvenini izleriz. “Ali ve Zuhal’in iki öksüz gencin 

yeni bir evren oluşturma macerasıdır.” diyen Erdem, izleyicinin bir iki saat hoşça vakit 
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geçirip salondan ayrılmasının yerine izleyicinin eleştirel bir şekilde filmi izleyip film 

bittikten sonra durup düşünmesini sağlar. 

Ali, gerçekte kardeşi olmadığını anladığımız Zuhal’i kardeşi gibi görüp onu 

koruyup kollayan bir kişi olarak gösterilmektedir. Hayatını tehlikeye atarak ve 

sonucunu düşünmeden insan öldürmeye kadar gidebilecek durumlarla karşı karşıya kalır 

ve Zuhal’i kötü insanların elinden kurtarır. Birlikte yeni hayatlarına doğru yol alırlar ve 

şehirden uzak bir ormana yerleşirler. Ali, kasabada para kazanmak için tamircide işe 

girer. Tamircideki çocukla arkadaşlık kurarak kasabada kurulan panayıra giderek 

eğlenir. Orada Dayı lakaplı bir kızla tanışır ve onunla sürekli görüşmeye başlar. Bir gün 

Dayı, Ali’nin tüm paralarını çalar ve kasabadan ayrılır. 

Zuhal’i ormanda yalnız bırakarak kendi hayatına bir şekilde devam eden Ali, 

izleyicinin kafasını karıştıran bir karakter olarak karşımızdadır. Her şeyi göze alarak 

kaçırdığı Zuhal’i ormanda yalnız bırakması, içki içip sarhoş bir şekilde ormana geç 

gelmesi izleyicide yabancılaştırma yaratan özellikleridir. 

Zuhal, içinde bulunduğu kötü durumdan kendisini kurtaran Ali’ye sorgusuz 

sualsiz güvenir ve onunla birlikte yeni bir hayata yol alır. Ormana yerleşirler,  Zuhal 

gündüzleri ormanda yalnız kalır ve her gün kasabaya giden Ali’yi beklemeye başlar. 

Ormanı keşfetmeye başlayan Zuhal, etraftan gelen her çıtırtı sesiyle irkilir. Bir gün 

kaybolmuş, babasını arayan yaşlı bir teyzeyle karşılaşan Zuhal, biraz tedirgin olur. Yaşlı 

kadının oğulları da ormandadır ve annelerini aramaktadırlar. Sandığı kadar yalnız 

değildir ormanda. Bir diğer sahnede yaşlı teyzeyi yerde yatarken görür yanına gider ve 

teyzeye seslenir fakat yaşlı kadın ölmüştür. Yapraklarla üstünü örter sadece elini 

dışarıda bırakır. Elini tutar ve ağlar. Yaşlı kadının başörtüsünü örterek öylece durur. 

Zuhal’in ruh hali artık git gide bozulmuştur. 

Ormanda beyaz bir keçi gören Zuhal, keçiye “Baba, baba” diye seslenir. Yaşlı 

kadının oğulları, annelerini bulup götürürler. Karşısına çıkan mandaya Zuhal bağırır, 

“Sen söyledin, haber verdin biliyorum. Sen söyledin kızımın yerini onlara, sen söyledin 

biliyorum. Bıraktın kızını onlara biliyorum.” der. Ölü kadını kızı gibi görüp ona 

bağlanmış, ondan ayrılma sebebini de mandaya yüklemiştir. Zuhal’in ruh halinin 
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değişerek düş âleminde yaşadığı izlenimi verilmektedir. Kendilerine yaratmış oldukları 

yenidünya, Zuhal için anlamsızlaşmış ve kendi düş âlemini kurmuştur. Zuhal’in 

davranışlarındaki bu değişimler izleyicinin karaktere belli bir mesafeden yaklaşmasına 

sebep olarak yabancılaştırıcı bir etki yaratır. 

3.4.9.2.Yabancılaştırıcı Etkiyi Yaratan Öğe Olarak Zaman ve Mekân 

Kentin tekinsizliğinden, kaosundan ve kötülüğünden kaçan Zuhal ve Ali doğaya, 

ormana sığınırlar. Orman onlar için kötülüğün gelemeyeceği korunaklı bir mekândır. İlk 

başta doğa Jin filminde olduğu gibi dingin ve onları kucaklayan atmosferiyle gösterilir. 

İlerleyen sahnelerde ormanın sanıldığı kadar güvenli olmadığı anlaşılır. Babasını arayan 

kaybolmuş yaşlı bir kadın ve onu arayan oğulları ormanda gezinmektedirler. Başıboş 

dolaşan bir deli de ortaya çıkınca doğa onlar için kabul etmek istemedikleri bir gerçeğe 

tekinsiz bir yer olduğu gerçeğini anlamalarına sebep olur. Şehir onlar için daha kötü ve 

korkutucu olduğundan ormanda kalmaya devam ederler. 

Hayal ürünü bir doğa vardır izleyicinin karşısında. Filmlerindeki doğanın sadece 

bir hayal mekânı olduğunu dile getiren Erdem, izleyicilerini kendi hayal dünyasına 

çekerek filmi düşünsel bir şekilde izlemelerini istemektedir. Brecht Estetiğindeki 

yabancılaştırma efektleri doğada karşımıza çıkmaktadır. İzlerken doğanın büyüsüne 

kapılmadan seyirciyi düşündüren ve şaşırmasını sağlayan öğelerle yabancılaştırıcı etki 

yaratan bir mekân oluşturur. 

Zuhal gündüzleri ormanda yalnızdır ve doğada gezinmektedir. Bazı planlarda 

yılan gösterilerek ormanın Zuhal için tehlikeli olabileceği hissi oluşturulur. Karşısına 

çıkan bir keçi ve manda, başıboş dolaşan bir deli de ormanda Zuhal’le birliktedir. 

Keçiye “Baba” diye seslenir, mandaya ise bağırır,  hayvanlarla başka türlü bir iletişime 

geçer.  Babasını arayan yaşlı bir kadın çıkar Zuhal’in karşısına. Yaşlı kadının öldüğünü 

gördüğü zaman da ise onu yapraklarla gizler ve her gün kadının yanına giderek elini 

tutar. Onunla teselli bulur ya da içinde bulunduğu ruh hali onu kadına 

yakınlaştırmaktadır. Zuhal’in yaşlı kadınla olan etkileşimi, hayvanlarla yaptığı iletişim 

boyutları düşünüldüğünde mekânın yardımıyla düşünsel bir etki yaratılmaya 

çalışılmaktadır. Nutku Özdemir’ın dediği gibi; “Anlaşılması amaçlanan olgunun, 
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alışıldık bildik olandan soyutlanarak, şaşırtıcı, beklenilmedik olana dönüştürülmesi."     

(Nutku, Ö. Aktaran, Öztürk, 2007, s.88). Böylece izleyici oyunu izlediği bilincini 

yitirmeden sahnede gösterilenler üzerine düşünme olanağını bulmaktadır. Mekân 

üzerine düşünme ve eleştirel bir tutuma sahip olan izleyici katharsise gidecek boyutlara 

ulaşamamaktadır. 

Ali, Zuhal’i bir gün kasabada kurulan panayıra götürür. Kalabalık yüzünden 

Zuhal’i bir iki saniye gözden kaybetmiştir. Ali tedirgin olup Zuhal’i aramaya başlar. 

Zuhal bir çocukla gondola binmiş sohbet etmektedir. Zuhal’i yanına çağırır ve bir şey 

demeden oradan uzaklaşırlar. Ormanda saatlerce Zuhal’i yalnız bırakıp işe giden Ali, 

şehirde bir iki saniye yalnız bırakmaktan ve kaybetmekten korkmuştur. Şehrin onlar için 

güvenilmez ve tehlikeli olduğu anlaşılmaktadır. 

3.4.9.3.Yabancılaştırıcı Etkiyi Yaratan Öğe Olarak Müzik 

Filmde Nils Frahm’ın, Tristana adlı parçasının farklı bölümlerini kullandığını 

dile getiren Erdem, sesin ve müziğin bir alan oluşturarak birçok imgeyi barındırdığını 

savunmaktadır. Bir söyleşide Erdem, “ Görüntüleri nasıl oluşturuyorsam, sesler 

üzerinde de öyle çalışıyorum. Ses apayrı bir âlem hatta görüntüden daha çekici. Çünkü 

görüntülerin belli kodları var. Sürekli görüntü bombardımanı altındayız. Dolayısıyla 

yeni imgeler oluşturmak zor. Ses ise çok özgür bir alan sunuyor müzik de öyle” (Esen, 

T. 2016) diyerek müziğin yardımıyla kendine özgür bir alan yaratarak izleyiciyi filme 

dahil ediyor. Seyircinin filme müzik yardımıyla özdeşleşmesi engellenerek 

yabancılaştırıcı bir etki yaratır. 

Ali ve Zuhal’in doğada oldukları zaman modern klasik müziğin temsilcisi Nils 

Frahm’ın Tritana’sının kendini tekrar eden, yumuşak, karanlık/umut dolu, hüzünlü bir o 

kadar da kararlı müziğini duyarız (www.aydilisanat.com.tr). Kasabaya kurulan panayır 

sahnelerinde ise küçük bir kız çocuğunun arabesk müzik söylediğini görürüz. Erdem, 

İstanbul ya da şehir merkezi gibi mekânlarda arabesk müziği hemen hemen tüm 

filmlerinde kullanmaktadır ve filmin ritmine çok uygun bulduğunu dile getirmektedir. 

Ana akım popüler filmlerde arabeskin özdeşleşme yaratan tarafı bu filmde, tam tersi bir 

şekilde yabancılaştırma hissi yaratmaktadır. 

http://www.aydilisanat.com.tr/
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BÖLÜM 4. 

SONUÇ 

Sinema, bir sanat dalı, kitle iletişim aracı ve kültür endüstrisi ürünü olarak 

işlevselleşmiştir. Kültür endüstrisi tarafını oluşturan kısmı, sinemanın ticarileşmesi ve 

popüler kültür özelliklerini içeren tarafını yansıtır. Popüler filmler aracılığıyla 

izleyicilerin sadece eğlenmelerini ve filmle özdeşleşmelerini sağlayan kültür endüstrisi 

ürünleri gündelik yaşamdan kaçış vaat eder ve gündelik yaşamı cennet gibi sunar. 

Adorno, sinemayı kültür endüstrisinin en vahşi aracı olarak görmüştür. Sinema artık 

popüler sanat olarak değerlendirilmektedir. Fiyakalı olay örgüleriyle ve görüntülerle 

izleyicilere sahte haz vaat etmektedir. 

Türk sineması açısından bakıldığında Reha Erdem,  Kültür endüstrisine hizmet 

etmeyen yönetmenlerin başında gelmektedir. Çekmiş olduğu uzun metraj filmlerle 

Çağdaş anlatı tarzını kullanarak Brecht Estetiği ve onun yabancılaştırma unsurlarını 

birleştirip kültür endüstrisi kalıplarının dışına çıkmış kendi üslubunu ortaya koymuştur. 

Çalışmanın birinci bölümünde, kuramsal çerçeve çizilmiştir. Bu bağlamda, 

Kültür endüstrisi kavramının ne olduğu ve ilk kez kimler tarafından ortaya atıldığı, 

Frankfurt Okulu ya da Eleştirel Kuram olarak bilinen geleneğin kısa tarihi, okul 

mensubu düşünürlerin kimler olduğu ve Kültür endüstrisinin sinema ile ilişkisine 

değinilmiştir. Ayrıca Hollywood stüdyo sistemi ve Hollywood eğlence endüstrisi ile 

Kültür endüstrisinin nasıl bir bağlantı içerisinde olduğu açıklanmıştır. İkinci bölümde, 

genel olarak yabancılaşma kavramına ve sinema ile olan ilişkisine değinilmiştir. Brecht 

Estetiğinin genel olarak ne olduğu ve Brecht Estetiğindeki “Yabancılaştırma Etkisi” 

kavramı açıklanmıştır. Kültür endüstrisine karşı duruş olarak Yabancılaşma, Çağdaş 

anlatı sineması ve Türk çağdaş anlatı sineması alt başlıklarıyla açıklanmıştır. Üçüncü 

bölüm olan yöntem kısmında çalışmanın yöntemi olan Betimsel analiz yöntemi 

açıklanmıştır. Reha Erdem’in uzun metraj filmleri (Kaç Para Kaç (1999) filmi hariç)  

sırasıyla; A AY (1989), Korkuyorum Anne (2004), Beş Vakit (2006), Hayat Var (2008), 

Kosmos (2009), Jin (2012), Şarkı Söyleyen Kadınlar (2013), Koca Dünya (2016). 
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Yabancılaştırıcı etkiyi yaratan öğe olarak karakterler, yabancılaştırıcı etkiyi yaratan öğe 

olarak zaman-mekân ve yabancılaştırıcı etkiyi yaratan öğe müzik başlıklarıyla 

incelenerek şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

Anlatı açısından filmleri, geleneksel ve çağdaş anlatı olarak ikiye ayırabiliriz. 

Geleneksel ya da klasik anlatılı filmlerin içeriğini, izleyicilerin hoşça vakit 

geçirebilmeleri için tasarlanmış ve Brecht’in ifadesiyle; seyirci için tehlikeli bir süreç 

olan katharsis kavramının yaşatılması oluşturur. Kültür endüstrisi ürünleri olan ana 

akım popüler filmlerin ve geleneksel anlatı kalıplarının karşısında bir duruş sergileyen 

Reha Erdem’in filmlerinde katharsis yerine yabancılaştırma söz konusudur.  Filmler, 

yabancılaştırıcı etkiyi yaratan öğe olarak karakterler, yabancılaştırıcı etkiyi yaratan öğe 

olarak zaman-mekân ve yabancılaştırıcı etkiyi yaratan öğe olarak müzik başlıklarıyla 

incelenmiş ve izleyicide özdeşleşme yerine yabancılaştırıcı etki yarattığı sonucuna 

varılmıştır. 

Erdem’in filmlerinde karakterin, ana akım popüler filmlerde görmeye alışık 

olduğumuz karakterlere benzemediği saptanmıştır. Brecht Estetiğindeki yabancılaştırıcı 

karakter özellikleri filmlerin hepsinde görülmüştür. Filmin anlam inşasına etki eden 

karakter kuruluşları izleyiciyi filme yabancılaştırmıştır. Belirgin bir şekilde ana 

karakterlerde görülen yabancılaştırıcı etkinin, bazı yan karakterlerde de mevcut olduğu 

saptanmıştır. Maddi ve düşünsel satış gerçekleştirilen popüler içerikli Kültür endüstrisi 

ürünlerinde yıldız oyuncu kullanımı Erdem’in filmlerinde görülmemiştir. Ana 

karakterler popüler olmayan isimlerdir, popüler isimlerin filmin önüne geçmesi 

engellenmiştir.  

A Ay filmindeki Yekta, Korkuyorum Anne filmindeki Ali, Beş Vakit filmindeki 

Ömer, Yakup ve Yıldız, Hayat Var filmindeki Hayat, Kosmos filmindeki Battal, Jin 

filmindeki Jin, Şarkı Söyleyen Kadınlar filmindeki Esma, Koca Dünya filmindeki Ali ve 

Zuhal karakterlerine bakıldığında davranışları, konuşmaları ve yan karakterlerle olan 

ilişkileri değerlendirildiğinde yabancılaştırıcı etki yaratarak kültür endüstrisine hizmet 

etmeyen karakter oldukları sonucuna varılmıştır. 

Erdem’in tüm filmlerinde hasta karakterler bulunmaktadır. Öksüren, hapşıran, 

nefes alamayan ve yatalak figürleri tüm filmlerinde görülmüştür. Yönetmenin kendi 
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tercihi olan bu durum bizi filme yabancılaştırarak filme belli bir mesafeden bakmamızı 

sağlamıştır. 

Filmlerdeki zaman ve mekân kullanımı geleneksel anlatıda olduğu gibi dramatik 

etkiye katkı sağlayan biçimiyle kullanılmamıştır. Zamanı parçalara bölüp izleyiciye 

zamanı sorgulatmıştır. Hangi zamana ait olduğu kestirilemeyen zamansız mekânlar 

vardır. A Ay’da İstanbul’u, Korkuyorum Anne’de İstanbul’u, Beş Vakit’te kasabayı, 

Hayat Var’da İstanbul’u, Kosmos’da Kars’ın bir kasabasını, Jin’de doğayı, Şarkı 

Söyleyen Kadınlar’da İstanbul’un bir adasını, Koca Dünya filminde doğayı kullanan 

Erdem, filmlerindeki mekânlarla hayali bir atmosfer oluşturarak izleyicinin mekânla 

olan duygusal birlikteliğini kırmak istemiştir. İstanbul, kültür endüstrisine hizmet eden 

ana akım popüler filmlerde olduğu gibi eğlenceli ve renkli tarafıyla değil aksine 

korkutucu ve ürkütücü yanıyla gösterilmiştir. Kasaba ve doğada geçen filmlerinde de 

mekânlar izleyiciyi tedirgin eden tarafıyla gösterilerek mekâna belli bir mesafeden 

bakıp eleştirel bir gözle film izlememiz sağlanmıştır. 

Mekân olarak doğayı kullandığı Jin ve Koca Dünya filmlerinde izleyiciyi 

doğanın büyüsüne kapılmadan filmi düşünsel bir şekilde izlemelerini sağlamıştır. Keçi, 

geyik, manda, yılan ve kaplumbağa gibi hayvanlar gösterilerek yabancılaştırma efekti 

olarak nitelendirebileceğimiz hayvanlar, yabancılaştırıcı etki yaratan unsur olarak 

görülmüştür. Mekân olarak kasabanın kullanıldığı Beş Vakit ve Kosmos filmlerinde 

kırsalın dışa kapalı hali gösterilmiştir. Kosmos, filmindeki kasabada gri tonların hâkim 

olduğu dış mekânlar sıkıcı ve boğucu bir atmosfer yaratmıştır. Köyün dar sokakları boş 

ve tekinsiz bir yer olduğu hissini verir. Diğer filmlerde de görüldüğü üzere görüntü 

bandında gösterilmeyip ses bandında duyulan silah ve patlama sesleri, uçak sesleri 

gerilimli bir atmosfer oluşturmuş ve izleyicide mekân yabancılaştırıcı bir etki 

sağlamıştır.  

Bakhtin’in ortaya çıkarmış olduğu kronotop kavramı ile filmlerdeki zaman ve 

mekân birlikteliği incelenmiştir. Bakhtin’ e göre her çağın kendine özgü kronotopları 

vardır ve kronotopu çeşitlere ayırmıştır. Şato( yalı, konak, köşk), Yol Karşılaşma, Taşra 

Kasabası, Misafir Odası- Salon Kronotopu, Eşik vb. gibi çeşitlendirmiştir. Filmlerde 

kronotoplar tespit edilerek zaman ve mekân açısından yabancılaştırıcı etki yarattığı 

sonucuna varılmıştır. 
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Film için özel müzik yaptırmadığını önceden yapılmış olan müziklerden filmin 

ritmine uygun olanları yerleştirdiğini ifade eden Erdem, filmlerinde genellikle klasik 

müzik tercih etmiştir. İzleyicide özdeşleşme hissi uyandırmak yerine, sahnelerdeki 

gerilimli havayı müziklerle destekleyerek izleyicinin film izlediğinin farkına varmasını 

sağlamıştır. İzleyicinin eğlenmesi ve hoşça vakit geçirmesi için üretilen kültür 

endüstrisinin yapmak istedikleri filmlerde sağlanmamış aksine izleyiciyi rahatsız eden 

müziklerin ritimleri yabancılaştırıcı etki yaratmıştır. Hayat Var ve Koca Dünya 

filmlerinde arabesk müzik kullanılarak filme eleştirel yaklaşmamız sağlanmıştır. 

Hayat’ın, Orhan Gencebay’ın Aklım Takıldı şarkısını film boyunca mırıldanması filme 

yabancılaştırıcı bir etki yaratmıştır. Lunapark sahnesinde kullanılan arabesk müzik ise 

Hayat’ın içinde bulunduğu sıkışmışlık durumunu yansıtmıştır. 

Brechtiyen filmlerde seyirciye sorular sorulmakta ve seyircinin de sorulara 

cevap bulması için düşünmesi istenir. Klasik anlatının tam tersi bir durum olan seyirciyi 

düşündürmek Erdem’in tüm filmlerinde görülmüştür. Bu durumu A Ay filmi ile 

örneklendirmek gerekirse; Yekta’nın her gece pencereden gördüğü şey gerçek mi, hayal 

mi? Annesi gerçekten öldü mü? Yekta’nın annesi ile dedesi birlikte oldular mı? Yekta 

dedesinin çocuğu mu? Bu ve benzeri gibi soruları seyirciye yöneltilmiştir.  

Kültür endüstrisi ürünleri olan filmlerde izleyiciler bir filmin başından nasıl 

biteceğini, kimin ödüllendirilip kimin cezalandırılacağını bilmektedirler. Fakat 

Erdem’in filmlerinde böyle bir şey söz konusu değildir. Giriş, gelişme ve sonuç 

bölümlerine ayrılmayan filmlerinde filmin sonunun nasıl biteceği kesin bir şekilde 

anlaşılmamıştır. Filmlerin hepsi açık uçlu olup seyirciye düşünce alanı bırakılmıştır. 

Çağdaş anlatı kalıplarını kullanarak film üreten Erdem, izleyicinin eleştirel 

yönünü ortaya çıkararak film izleme pratiği oluşturmuş. Brecht’in yabancılaştırma 

unsurlarını filmlerinde sıkça yer vermiş ve yabancılaştırma unsurları Erdem’in, Kültür 

endüstrisi karşısında bir yönetmen olarak duruşunu koruduğu sonucuna varılmıştır. 

Son dönem Türk Sinemasının en üretken yönetmenlerinden olan Reha Erdem, 

Ulusal ve Uluslararası film festivallerinde aldığı ödüllerle adından sıkça söz ettirmiştir. 

Ayrıca kendine özgü üslubuyla da Türk sinemasına her zaman yeni bir pencere açmıştır. 

Bu bağlamda çalışmaya konu olan Reha Erdem’in uzun metraj filmleri kronolojik 
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olarak incelenmiştir. Betimsel analiz yöntemiyle incelenen yönetmenin filmlerinde, 

Brecht Estetiğindeki yabancılaştırma unsurları; karakterler, zaman - mekân ve müzik 

boyutuyla analiz edilmiş ve kültür endüstrisinin karşısında nasıl konumlandığı 

araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda Erdem’in filmlerinin Kültür endüstrisi karşısında 

bir konuma sahip olduğu ortaya çıkarılmıştır.  
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