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ÖZET 

  

MASAL FORMUNUN SĠNEMAYA UYARLANMASI: PAMUK PRENSES VE 

KELOĞLAN FĠLMLERĠNĠN GÖSTERGEBĠLĠMSEL AÇIDAN 

ĠNCELENMESĠ  

  

  

Edebi eserlerin, genellikle de masalların sinemaya uyarlanıĢı sorunlu bir konudur. 

Çünkü masallar, yani yazılı metinler sinema diline göre yeniden oluĢturulurken, 

birtakım farklılıklardan kaynaklanan sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu tez 

çalıĢmasında; sinemada masal uyarlaması bağlamında Türk Sineması‟nda yer alan 

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler ile Keloğlan ve Yedi Cüceler filmlerinin 

göstergebilimsel analizine yer verilmektedir. ÇalıĢma, iki ayrı masalın filme 

uyarlamasını incelenmesini amaçlamaktadır. ÇalıĢma sonunda, sinema sanatının 

masallardan da beslendiği, Pamuk Prenses ve Keloğlan masallarının filmlere 

uyarlanırken dilsel ve sanatsal açıdan farklarının olduğu ancak verilen temel 

mesajların benzerlik gösterdiği, gösterilenlerin ve gösterenlerin aynı niteliklerde 

olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Anahtar Kelimeler: Göstergebilimsel Analiz, Keloğlan, Masal, Pamuk Prenses, 

Uyarlama  
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ABSTRACT  

ADAPTATION OF FAIRY TALE FORM TO CINEMA: A SEMIOLOGICAL 

REVIEW OF SNOW WHITE AND KALOGHLAN MOVIES  

  

Literature pieces, especially fairytales, are not easy to be adaptated to the cinema, 

because while the fairytales which are written pieces are being adaptated to cinema 

language there occured problems due to some differences. The subject of thesis is the 

comparing of the Turkish version of Snowwhite and the Seven Dwarfs and Keloglan 

and the Seven Dwarfs symbolically as  part of fairytale adaptations. This study is 

subject to explain the differences to between the fairytale and the movie and how it is 

explained by adaptation. At the end of the study it is concluded that the cinema as an 

art, is nourished by the fairytales, there occured some linguistic and artistic 

differences between the fairytales Snowwhite and Keloglan and their adaptations, but 

the basic messages are similarity. Signifier and signified is the conclude that are the 

same result.  

  

Keywords: Semiotic analysis, Kaloghlan, Snowwhite, Fairytale, Adaptation  
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KISALTMALAR LĠSTESĠ  

  

ABD     : Ana Bilim Dalı  

ABD     : Amerika BirleĢik Devletleri  

Bknz     : Bakınız  

C      : Cilt  

Ed.      : Editör  

Haz.     : Hazırlayan  

ĠĠBF      : Ġktisadi Ġdari Bilimler Fakültesi  

S      : Sayı  

SBE      : Sosyal Bilimler Enstitüsü 

TC      : Türkiye Cumhuriyeti  

TSA                            : Türk Sinema AraĢtırmaları  

Vb      : Ve benzeri  

vd      : Ve diğerleri 



 iv 

 

TABLOLAR LĠSTESĠ  

  
Tablo 1: Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Filminde Nesnelerin Düz Anlam ve Yan 

Anlamları ................................................................................................... 77 

Tablo 2: Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Filminde Nesnelerin Göstergebilimsel 

Çözümlemesi ........................................................................................... 788 

Tablo 3: Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Filminde Yer Alan Karakterlerin 

Özellikleri .................................................................................................. 79 

Tablo 4: Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Filminde Karakterlerin Düz ve Yan 

Anlamları ................................................................................................... 80 

Tablo 5: Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Filmindeki Karakter Göstergelerinin 

Çözümlenmesi ........................................................................................... 82 

Tablo 6: Keloğlan ve Yedi Cüceler Filminde Mekanların Düz ve Yan Anlamları ... 87 

Tablo 7: Keloğlan ve Yedi Cüceler Filminde Mekanların Göstergebilimsel 

Çözümlemesi ............................................................................................. 88 

Tablo 8: Keloğlan ve Yedi Cüceler Filminde Yer Alan Karakterler ......................... 89 

Tablo 9: Keloğlan ve Yedi Cüceler Filminde Karakterlerin Düz ve Yan Anlamları 90 

Tablo 10: Keloğlan ve Yedi Cüceler Filmindeki Göstergelerin Çözümlenmesi ....... 92 



 v 

 

ġEKĠLLER LĠSTESĠ  

ġekil 1: Tahir Ġle Zühre - Film AfiĢi (1952) ............................................................. 46  

ġekil 2: Arzu Ġle Kamber- Film AfiĢi (1952) ........................................................... 47  

ġekil 3: Keloğlan – Film AfiĢi (1971) ...................................................................... 50  

ġekil 4: Külkedisi Sinderella – Film AfiĢi (1971) .................................................... 51  

ġekil 5: Keloğlan Ġle Can Kız – Film AfiĢi (1972) ................................................... 52  

ġekil 6: Ali Baba ve Kırk Haramiler – Film AfiĢi (1971) ........................................ 54  

ġekil 7: AyĢecik- Fakir Prenses (1963) .................................................................... 55  

ġekil 8: Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler- Film AfiĢi (1970) ................................... 57  

 

 



 1 

GĠRĠġ  

Bu çalıĢma masal formunun filmlere nasıl uyarlandığını ve uyarlamalarda 

göstergebilimsel açıdan nelerin ortaya konduğu anlatmaktadır. ÇalıĢma kapsamında 

Roland Barthes‟in yöntemi kullanılarak Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler ile Keloğlan 

ve Yedi Cüceler filmlerinin analizi yapılmıĢtır.  

ÇalıĢma, giriĢ ve sonuç kısımlarının dıĢında üç bölümden oluĢmaktadır. 

Birinci bölümde, sözlü kültürden baĢlayarak masalın geçmiĢten günümüze tarihçesi, 

özellikleri, türleri, iĢlevleri ve Grimm KardeĢler‟de Pamuk Prenses masalının iĢleyiĢi 

anlatılmıĢtır. Ġkinci bölümde, uyarlamanın doğuĢuyla birlikte, Türk sinemasındaki 

masal uyarlamaları, sinemaya nasıl uyarlandığı ve Türk Sineması‟ndaki masal 

uyarlamaları incelenmektedir. Son olarak üçüncü bölümde ise; filmlerin 

göstergebilimsel analizi yer almaktadır. 1970 yılında çekilen Pamuk Prenses ve Yedi  

Cüceler filmi ile 1971 yılında çekilen Keloğlan ve Yedi Cüceler filminin 

göstergebilimsel çözümlemeleri yapılmıĢtır.  

AraĢtırmanın Tanımı   

Sözlü bir metin olan masal, yüzyıllardır çeĢitli halkların farklı anlatım 

biçimlerinde varlığını sürdürmüĢtür. Bu var olma süreci, iletiĢim ve ticari hayatın 

geliĢmesiyle farklı ülkelerde yolculuğa çıkmıĢ; bu yolculuk sonucu da ülkelerin 

masalları birbirine karıĢmıĢtır.   

Sanat tarihi açısından bakıldığında, en eski anlatım biçimlerinden biri olan 

masallar, diğer sanat türlerine de her zaman bir ilham kaynağı olmuĢtur. Sinema da, 

masal öğelerini kullanan ve masallardan etkilenerek kurgular oluĢturulan sanat 

türlerinden biridir. Dolayısıyla bu çalıĢma, masalın, sinemada kullanılmasının bir 

değerlendirmesi olarak hazırlanmıĢ; örnek olarak da Pamuk Prenses ve Keloğlan 

masalları incelendiği için, “Masal Formunun Sinemaya Uyarlanması: Pamuk Prenses 

ve Keloğlan Filmlerinin Göstergebilimsel Açıdan Ġncelenmesi ” baĢlığını almıĢtır.  
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AraĢtırmanın Amacı  

Bu çalıĢmanın amacı, masalların sinema filmlerinde nasıl kurgulandığını 

ortaya koyarak, iki masalın YeĢilçam dönemindeki sinema filmlerindeki iĢleniĢini 

ortaya koymak ve 1970‟li yıllarda çekilen Pamuk Prenses ve Keloğlan filmlerinin 

göstergebilimsel çözümlemesini yaparak bir karĢılaĢtırma ortaya koymaktır. Temel 

amaca bağlı olarak yanıt aranacak sorular Ģunlardır:  

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmi ile Keloğlan ve Yedi Cüceler filminin;  

a. Ana teması nedir?  

b. Kahramanların sinemadaki özellikleri nasıldır?  

c. Masallardan uyarlanan Pamuk Prenses ve Keloğlan filmlerinde karakterler 
nasıl özellikler göstermektedir?  

d. Masallardan uyarlanan Pamuk Prenses ve Keloğlan filmlerinde göstergeler, 

gösterenler ve gösterilenler nelerdir?  

e. Masallardan uyarlanan Pamuk Prenses ve Keloğlan filmlerinde düz anlam ve 
yan anlamlar nelerdir?  

f. Masallardan uyarlanan Pamuk Prenses ve Keloğlan filmlerinde gösterge 

çözümlemesi neyi ortaya koyar?  

g. Masallardan uyarlanan Pamuk Prenses ve Keloğlan filmlerinin 
göstergebilimsel bağlamda ortak özellikleri nelerdir?  

AraĢtırmanın Önemi   

Son yüzyılda ortaya çıkan televizyon, internet gibi kitle iletiĢim araçlarının 

verdiği mesajları, doğru algılayıp, anlamlandırmak günümüzde önem taĢımaktadır. 

Bu bağlamda özellikle çocuklar tarafından sık bir Ģekilde izlenen ve onların 

dünyasına hitap eden bir tür olarak masal sinemalarındaki iletiler, kahramanlar, 

iĢlenen konular ve bunların hedef kitle üzerindeki etkileri oldukça önemlidir. 21. 

Yüzyıl insanı, okumaktan çok görmeyi istediği için, masallar artık kitapların yanı sıra 

ekranlara, dolayısıyla sinemaya taĢınır olmuĢtur.   
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21. Yüzyıl‟da yazılı masalların çocukların yeteri kadar ilgisini çekmediği 

görülmektedir. Özellikle sinema sektöründe birçok türe kaynaklık eden masallar olay 

filmlerin örgülerini de etkilemiĢtir   

Bu çalıĢma, bu noktadan hareket ederek masallar ve sinema filmleri 

arasındaki iliĢkiyi ortaya koymayı ve bu iliĢkiler doğrultusunda yapılan 

değiĢikliklerin neler olduğunu açıklaması, araĢtırmayı amaçlaması açısından önem 

taĢımaktadır.   

AraĢtırmanın Kapsam ve Sınırlılıkları  

AraĢtırmada toplanacak bilgiler, 1970lerde çekilen Pamuk Prenses ve Yedi 

Cüceler filmi ile Keloğlan ve Yedi Cüceler filminin karĢılaĢtırılması, bunlarda 

kullanılan teknik özellikler ve bunların göstergebilimsel analizi ile sınırlıdır.  

AraĢtırma, yapım yılları 1970 ve 1971 yıllarına ait iki filmi incelemiĢ; diğer 

animasyonlar ve sinema filmleri bu çalıĢmanın dıĢında tutulmuĢtur.  

AraĢtırmanın Varsayımları   

ÇalıĢmada masalı konu alan bir sinema filminin özellikleri, görüntülü 

ortamdan; masalların özellikleri ise literatür araĢtırmalarından elde edilecektir. Bu 

nedenle araĢtırma, masalların ve sinema filmlerinin taranacağı kaynak materyallerin 

farklılığına rağmen o döneme ait Türk Sinemasının verilerinden, objektifliğinin ve 

geçerliliğinin sağlandığı varsayımına dayandırılacaktır. Dünya masalı ile Türk masalı 

karĢılaĢtırılması, bu iki farklı masalın YeĢilçam kültüründe harmanlanması ve 

iĢlenmesi bunların göstergebilimsel açıdan iĢlenmesi varsayılmıĢtır. Sonuç olarak 

kültürel özellikleri de ele alınarak iki filmin farklılıkları ve benzerliklerinin analizi 

ortaya çıkacaktır.  
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1. BÖLÜM MASAL VE BĠÇĠM  

ÇalıĢmanın bu bölümünde öncelikle masal türünün tanımı, temel özellikleri 

ve iĢlevleri anlatılacak, Grimm KardeĢlerin masalları, imge ve gösterge kavramları 

incelenerek, bunların masal içinde nasıl ele alındığı hakkında teorik bilgi verilecektir.  

1.1. Masalın GeçmiĢten Günümüze Tarihçesi  

Masal üzerine yapılan farklı araĢtırmalara dair birçok görüĢ, masalların ilk 

olarak sözlü gelenekte ortaya çıktığı, yaratıcıları belli bir kiĢi olmayıp halkın 

ortaklaĢa ürünü olduğu ve sözlü olarak nesilden nesle aktarılırken, birtakım 

değiĢikliklere uğradıklarıdır. Sözlü kültür ürünü olan masalların zaman içinde yok 

olmalarına engel olmak amacıyla yazıya geçirildikleri, yazıya geçiriliĢlerini takiben 

de yazılı kültür içinde kiĢisel tasarımlar olarak ayrı bir edebi tür haline geldikleri 

araĢtırmacılar tarafından ortaya konmaktadır.  

Masalların geçmiĢiyle ilgili önemli çalıĢmalar yapan araĢtırmacılardan biri de 

Pertev Naili Boratav‟dır. Boratav'a göre masal, “nesirle söylenmiş, dinlik ve büyülük 

inanışlardan ve törelerden bağımsız, tamamen hayal ürünü olup; gerçekle ilgisiz ve 

anlattıklarına inandırmak iddiası olmayan kısa bir anlatım türüdür” (Boratav, 1997: 

75).  

Saim Sakaoğlu'na göre ise, “kahramanlarından bazıları hayvanlar ve 

tabiatüstü varlıklar olan, olayları masal ülkesinde cereyan eden, hayal ürünü olduğu 

halde dinleyicileri inandırabilen sözlü anlatım türü”dür. Tanımlarda da görüldüğü 

gibi, masalın en önemli özelliği hayal mahsulü olmasıdır. Yine tanımlardan 

hareketle, masallardaki yer, zaman ve kahramanlar belirsizdir. Anka KuĢu, Dev, Kaf  

Dağı gibi kavramların gerçekte bir karĢılığı yoktur (Sakaoğlu, 2002:2). Tanımlardan 

çıkarılacak bir diğer ortak nokta da, bu türün sözlü bir edebiyat ürünü olmasıdır 

Masalın içeriği, Ģekli, kaynağı ve yayılıĢı ile ilgili görüĢlerin öncüsü Alman  
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Wilhelm Grimm'dir. Grimm, 1856‟da kardeĢiyle birlikte hazırladığı Kimler und 

Hausmarehen (Çocuk ve Ev Masalları) isimli Almanca kitabın önsözünde 

masallarının kaynağı konusunda iki görüĢ ileri sürmektedir. Grimm'in görüĢlerinden 

hareketle masalların kaynağı konusunda iki yeni fikir ortaya atılmıĢtır. Bunlardan ilki 

mitolojik görüĢtür ve mitolojik görüĢ, masalları ve mitleri, Hint - Avrupa 

mitolojisinin devamı olarak kabul eder. Diğer görüĢ olan Hindolojik görüĢ ise, 

masalların kaynağının Hindistan olduğunu ve masalların üç yolla Batıya taĢındığını 

ileri sürmektedir (Sakaoğlu, 2002: 2-3)  

Bir menkıbede, masalların Batıya taĢınması Ģöyle anlatılmıĢtır: “Ulaşım 

imkânlarının sınırlı olduğu dönemlerde uzun yolculuklar, genellikle deniz yoluyla 

yapılırmış. Bazen aylarca devam eden bu seyahatlerde yollar bir türlü bitmezmiş. 

Yolcuların sıkılmasını önlemek ve onlara hoş vakitler geçirtmek amacıyla 

Hindistan'dan her yolcu gemisine birer "masalcı" alınır ve masal anlatması 

istenirmiş. Yolcular ise masalcılardan öğrendiği masalları batıya taşır ve orada 

anlatırlarmış. Böylece Hindistan masalları Avrupa'ya ulaşırmış.” (ġirin, 1998: 

2728).  

Antropolojik görüĢ ise, mitolojik ve Hindolojik görüĢe tepki olarak ortaya 

çıkmıĢtır ve masalların tek kaynağının olmadığını savunmuĢtur. Bu görüĢe göre de,  

aynı kültür seviyesindeki insanların ortak inanç ve geleneklere sahip olduklarından 

hareketle masalların farklı yerlerde birbirine benzer olarak ayrı ayrı oluĢtuklarını 

benimsemiĢtir (Sakaoğlu, 2002:6-7).  

Türk masallarının kaynağı ile ilgili Ģimdiye kadar ise derleme ve 

sınıflandırma çalıĢmaları yapılmıĢtır (Boratav, 1997: 81)  

Türk edebiyatında masal kelimesinin geçtiği dönem 19. yüzyılken Dünya 

edebiyatında bu dönem çok daha eskilere yani 16. yüzyıla dayanır. “Edebiyatımızda 

masalı gerçek anlamda ilk defa Namık Kemal‟in Mukaddeme-i Celal‟inde kullandığı 

görülmektedir (Bir Dünya Bilgi, 2013:1).  
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1.2. Masal Nedir?  

Masal kavramını daha iyi anlayabilmek için, öncelikle kelimenin kökenine 

inmek gerekir. Fransızcada „peri masalı‟ anlamına gelen „conte de fees‟, Ġngilizcede  

„fairy tale‟ olarak geçmektedir. Dilimize masal kelimesi, Arapça bir sözcük olan 

„mesel‟den geçmiĢtir. Anadolu'da “masal” olarak kullanılan terim, diğer Türk 

bölgelerinde „ertegü‟, „ertek‟, „erteki‟, „çöçak‟ gibi kelimelerle ifade edilmektedir 

(Helimoğlu, 2002: 13).  

Bütün bu “masal” kelimelerinin kökeni üzerinde kurulan cümleler aslında 

bizleri masalın tüm dünya dillerinde ifade etmek istediği Ģeyin ortak noktası üzerinde 

birleĢtirir. Masal kelimesi ne kadar farklı harflerle ifade edilse de asıl tanımında da 

ifade edildiği gibi masalın kısa ve özlü aynı zamanda öğüt veren bir tür olduğudur. 

BaĢka bir deyiĢle masal, “Genellikle olağanüstü kahramanlara ve maceralara yer 

verilen, konusu hayali, kulaktan kulağa anlatılarak geçen halk hikâyesi” Ģeklinde 

tanımlanmaktadır (Bakırcı, 2006: 21-22).  

19. yüzyıldan itibaren kullanılmaya baĢlanan masal kelimesi literatürde 

“Olağanüstü olaylar hikâyesi”, “Terbiye ve ahlâka faydalı, yararlı olan hikâye” 

Ģeklinde de ifade edilmektedir (Bakırcı, 2006: 23).  

Tüm bu tanımlamalardan hareketle masalla ilgili olarak Ģöyle bir açıklama 

yapılabilir: Masal, genellikle düz yazı Ģeklinde olan, sözlü kültür ortamında meydana 

gelmiĢ ve icra edilen, özel anlatıcılar tarafından anlatılan ve bir geleneğe sahip olan, 

kalıp ifadelerle baĢlayıp kalıp ifadelerle biten, kahramanları insanlar, hayvanlar ve 

olağanüstü varlıklar olan, içinde doğaüstü olaylar barındıran, genellikle sonunda 

iyilerin kazandığı bir anlatım türüdür.  

1.3. Masalın Özellikleri  

Farklı kaynaklardan edinilen bilgilere göre, “(…) masalların muhteva 

özellikleri şunlardır”: (ġimĢek, 2001:4–7)  
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- Masallar, olağanüstü kahramanlar, yerler ve olaylarla doludur. Buradaki 

kahramanlar; dev, peri kızı, cin, hayvan Ģekline girmiĢ insanlar, konuĢan hayvanlar, 

sırtında insan taĢıyacak kadar kuvvetli Zümrüdü Anka kuĢu, olağanüstü özelliklere 

sahip insanlar olabilir. Masallarda geçen yerler ise genellikle Hint, Yemen, Çin,  

Kafdağı, kuĢ ülkesi, periler ülkesi, devler ülkesi, gökyüzü, yer altı dünyası olarak 

sayılabilir. Masallarda geçen olaylarda genellikle beddua veya kötü söz sonrası tür 

değiĢtirme, taĢ kesilme, göz açıp kapatıncaya kadar istenilen yere gitme, Ģekil 

değiĢtirme, cinlerle, perilerle, devlerle, hayvanlarla konuĢma gibi motiflere bağlı 

olarak geliĢen olağanüstü durumlar yer almaktadır.   

- Masalların çoğunluğunda iyiler mükâfatlandırılır, kötülerse cezalandırılır. Bu 

yüzden masal, dinleyicilerini iyilik yapmaya teĢvik eder.  

- Masalların ders verme ve eğitme özelliği vardır. Bu durum özellikle hayvan 

masallarında göze çarpar.  

- Masallarda zaman kavramı tam olarak belli değildir. “Bir varmıĢ bir yokmuĢ” 

veya “evvel zaman içinde” gibi ifadeler kullanılır.   

- Masallarda az çok anlatıcının kültüründen, yaĢayıĢından, hayat tarzından izler 

bulmak mümkündür.   

- Masallardaki kahramanların genelde dua ve bedduaları gerçek olur.   

- Masallarda, bazı kahramanlar veya tiplemeler, karakteristik özellikleri 

sembolize etmektedir. Bunlara örnek olarak aĢağıdaki tiplemeler verilebilir:   

Keloğlan: ġans, akıl, zekâ, kurnazlık, saflık.  

Köse: iki yüzlülük  

Üvey anne: kötülük, zulüm  
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Üvey kız kardeĢ: kıskançlık  

YaĢlı adam: keramet, yardımseverlik  

Tilki: Kurnazlık, Aslan: Güç   

Masal kahramanları olağanüstü Ģekilde tedavi olurlar. Kahramanların 

olağanüstü yardımcıları vardır. Bunlar ya kendisinindir ya da masal içerisinde ona 

hediye verilir. KonuĢan at, konuĢan kuĢ buna örnek gösterilebilir.   

- Masal kahramanları akıllarını kullanarak zor durumlardan kurtulurlar.  

- Genellikle masallarda din unsuru önemlidir. Dua etmek, kader inancı gibi 

öğelere ağırlık verilir.   

- Masallarda çirkin–güzel, cimri–cömert, iyi huylu–kötü huylu, becerikli– 

beceriksiz gibi zıtlıkların kombinasyonu vardır.  

- Masallarda olay örgüsü hikayenin önemine göre sıralanarak üç süreli bir 

düzen içinde geçerler. Masal kahramanları yine önemlerine göre sıralanır. Örneğin; 

padiĢahın üç kızı, üç oğlu vardır.   

- Olağanüstü ve gerçekçi masallarda ilk olayın, ilk çocuğun vurgusu da yapılır. 

Kırk haramilerin baĢkanı, yedi cücelerin en büyüğü buna örnek verilebilir.  

- Masallarda metaller değerlidir ve karakterlerin metalleĢtirme eğilimi vardır. 

Nesnelerin yanı sıra canlı varlıklar da metalleĢebilir. Masalda sadece ayakkabı, 

köprü, eĢik, baston değil; atlar, kazlar hatta insan vücudunun bazı bölümleri de 

metalleĢebilir. Elma, armut, nar gibi meyveler altın, zümrüt, yakut olarak karĢımıza 

çıkabilir.  
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- Masallarda kiĢi, nesne, çevre tasvirleri dinleyicinin hayal gücüne bırakılır ve 

bu yüzden çok geniĢ tasvire yer verilmez.   

1.4. Masal Türleri  

Masallar, büyük küçük demeden her yaĢtan insanın ve toplumun anlaĢılmasını 

sağlamada önemli bir rol üstlenmektedir. Masal anlatıcısı, günümüz öykü ve 

romanında da olduğu gibi, masalın kiĢilerini bir düĢünce ve duygu kalıbından 

çıkararak, belirli bir zamana ve yere bağlı olmasa da, az çok kültür birliği oluĢturmuĢ 

bir ülke üzerinde yaĢayan, bir "dünya görüĢüne sahip insan tiplerini yansıtır. Bu 

yüzden masalcı, sadece kiĢileri canlandırıp konuĢturmakla kalmaz, kendi toplumunun 

dilini konuĢur ve dünya görüĢüne sahip insan tiplerini yansıtır. Bu yüzden masalı 

anlatan, sadece kiĢileri canlandırıp konuĢturmuĢ olur, bu toplumun sevinç ve 

üzüntülerini, Ģakalarını, eğlenceli taraflarını farklı biçimlerde dile getirir (Boratav 

1997: 14).  

Literatür araĢtırıldığında, masal türleriyle ilgili olarak birçok sınıflandırma 

yapılmıĢ olması dikkat çekmektedir. Fakat her tasnif denemesi gerekli baĢarıya 

ulaĢamadığı için, bu çalıĢmada, önemli araĢtırmacıların yapmıĢ oldukları masal 

türleri ele alınmıĢtır.   

Sakaoğlu‟nun da belirttiği gibi masalları tasnif etme çalıĢmalarının çok 

eskilere dayanan bir geçmiĢi vardır. Sakaoğlu, (2010: 10-11), masal türlerini 

anlatırken, ilk olarak Antti Aarne‟nin çalıĢmasını incelemiĢtir.   

“Masal türleriyle ilgili ilk sistemli çalışma, Kaarle Krohn‟un isteği üzerine Antti 

Aarne tarafından gerçekleştirilmiştir. Antti Aarnei, sadece Kuzey Avrupa ülkelerinin 

masallarını kapsayan bir sınıflandırma yapmıştı ve bu sınıflandırmayı yaparken de 

arkadaşları Oscar Hackman, Axel Olrik, Johannes Bolte ve C.W. von Sydow‟un 

görüşlerinden faydalanmıştır. Gelecekte geliştirileceği varsayılan bu sınıflama, 540 masallık 

kadro için, dört katına yakın bir sayıda, 1999 masallık bir katalog olarak hazırlanmıştır. Bu 

katalog, masal tipleri üzerine kurulmuştur. Her tip için ayrı bir numara verilmiş, 

birbirleriyle akraba olabilecek tiplemeler bir başlık altında, birbirlerini izleyecek biçimde 

sunulmuştur.” (Sakaoğlu, 2010: 11)   
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Antti Aarne, masalları üç Ģekilde tasniflemiĢtir (Sakaoğlu, 2010: 11-12):   

1. Hayvan Masalları (1–299)  

2. Asıl Masallar ( 300–1199)  

3. Fıkralar (1200–1999)  

Bu üçlü sınıflandırma kendi arasında da ana ve alt dallara ayrılarak daha 

kolay faydalanılır hale getirilmiĢtir.  

Hayvan Masalları  

1–99 VahĢi hayvanlar  

100–149 VahĢi hayvanlar ve evcil hayvanlar  

150–199 VahĢi hayvanlar ve insan  

200–219 Evcil hayvanlar  

220–249 KuĢlar  

250–274 Balıklar  

275–299 Öteki hayvanlar  

Asıl Masallar  

A–Sihir Masalları 300–799  

300–399 Tabiatüstü rakip  
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400–459 Tabiatüstü veya sihirli zevce veya diğer ilgili kimseler  

460–499 Tabiatüstü vazife  

500–559 Tabiatüstü yardımcı  

550–649 Tabiatüstü eĢya  

650–699 Tabiatüstü muktedir olma hali veya bilme  

700–749 Diğer tabiatüstü haller  

B– Efsane Tarzındaki Masallar 750–849  

C– Kısa Hikâye Tarzındaki Masallar 850–999  

D– Aptal Dev Masalları 1000–1199  

Fıkralar  

1200–1349 Edepsizlik  

1350–1439 Evli kimselerin latifeleri  

1440–1524 Kahraman olan bir kızın (kadının) latifeleri  

1525–1874 Kahraman olarak bir erkeğin latifeleri  

1525–1639 Kurnaz adam  

1640–1674 Tesadüf suretiyle mutluluk  

1675–1724 Aptal  
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1725–1874 Papazın latifeleri  

1875–1999 Yalan masalları (Sakaoğlu, 2002: 53–54).  

Aarne‟nin kataloğu zamanla Stith Thompson tarafından geliĢtirilerek yeni 

tipler eklenmiĢ, bazı tipler ise katalogdan çıkarılmıĢtır (Sakaoğlu, 2002: 70). “The 

Types of the Folktale” adlı bu sınıflandırmaya göre ise masal türleri Ģöyledir 

(Sakaoğlu, 2002:71-72):   

1- Hayvan Masalları 1- 299.   

2- Asıl Halk Masalları 300-1199.   

3- Güldürücü Hikâyeler, Nükteli Fıkralar 1200- 1999.   

4- Zincirlemeli Masallar 2400- 2399   

5- Sınıflamaya Girmeyen Masallar 2400- 2499.   

Thompson, Aarne'nin tasnifini geliĢtirirken, sadece Kuzey değil, diğer 

ülkelerde de anlatılan masallara yer vermiĢ ve çalıĢmasına milletlerarası bir özellik 

kazandırmıĢtır. (ġimĢek 2001: 71).  

Bugünkü anlamda sınıflandırmayı yapmaya baĢlayan ise Kaarle Krahon‟dur. 

Kaarle Krahon, farklı kiĢilerden de destek alarak bugünkü tasnifin oluĢması için 

büyük katkı sağlamıĢtır. Masal tiplerini temel alan Krahon‟un kataloğunda boĢ 

yerlerin bırakılmasıyla yeni çıkacak olan tipler de düĢünülmüĢtür (Sakaoğlu, 2010: 

11).  

Türk masallarının tür tasnifiyle ilgili önemli çalıĢma ise Weberhard ile Pertev 

N. Boratav tarafından hazırlanmıĢtır. Weberhard ve Boratav'ın Typen Türhiseber 

Voiksmdrcben adlı eserinde 378 masal tipi tespit edilerek bunların motif sırası, 

belirgin motifleri gibi öğeler sıralanmıĢtır. 1953 senesinde yayınlanan bu çalıĢmada 
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masallar, 23 ana baĢlık altında bir araya getirilmiĢtir (ġimĢek 2001: 76-77). 

Motiflerle ilgili çalıĢmalara bakıldığında ise, bunların tarihinin çok eskilere gitmediği 

görülmektedir. Bu konuda dünyada en geniĢ çalıĢmayı 1932- 1936 yılları arasında 

yayınladığı altı ciltlik MotifIndex of Fole-Literature adlı eseriyle Stith Thompson 

yapmıĢtır. Bu çalıĢmada motifler, 23 ana baĢlık altında toplanmıĢ olup, kendi 

aralarında da çeĢitli alt baĢlıklara ayrılmıĢtır. (Sakaoğlu 2002: 16). Weberhard ile 

Boratav'ın birlikte hazırladığı çalıĢmada belli bir yere kadar "motif kataloğu taslağı" 

denilebilecek ve harf sırasına göre verilen uzun bir liste bulunmaktadır (Sakaoğu 

2002: 16-18).   

Yukarıda sayılan masal tasniflemelerinden ortaklaĢa bir özet yapılacak olursa, 

Ģöyle bir sıralama yapmak mümkündür:  

-Hayvan Masalları: Hindistan kaynaklı olduğu tahmin edilen bu masal 

türünün amacı ders vermek olup, hayvanların kiĢileĢtirilip konuĢturulmasıyla 

okura/dinleyene iletilmek istenen mesaj verilmektedir. Hayvan masalları örneklerine 

ġeyhi‟nin Harnâme adlı eseri ile Mevlana‟nın Mesnevi eserinde yer alan hayvan 

masalları verilebilir. Hayvan masallarında kahramanlar, hayvanlardan oluĢur; kısa ve 

nükteli bir dil kullanılır. Bu yönleri ile her ne kadar fabl türüyle ile benzerlik taĢısa 

da, bazı hayvan masallarının biraz daha uzun olması ve serüven içermesi açısından 

fabllardan ayrılmaktadırlar. Çoğunlukla, bir fikri benimsetmek, bir ders çıkarmak, 

örnek olaylar üzerinden kiĢiye farklı bakıĢ açısı kazandırmak amacını taĢırlar 

(Çıblak, 2005: 129-130).  

-Olağanüstü Masallar: Bu masal türündeki kahramanları ve zaman-mekân 

öğeleri, gerçek hayatta karĢılaĢmayacağımız olağanüstü unsurlardan meydana gelir. 

Cin, peri, dev, canavar gibi olağanüstü varlıkların maceraları ve mücadeleleri 

anlatılır.   

-Gerçekçi Masallar: Olayların, zaman-mekân iliĢkisinin ve kahramanlarının 

gerçeğe daha yakın olduğu masal türüdür. Kral, padiĢah, fakir kız, yoksul aile gibi 

gerçekçi tiplemelerin olduğu bu masal türünde yaĢanan olaylar da, normal hayatta 
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karĢılaĢılabilecek türdendir. Gerçekçi masalların bir diğer özelliği de, iyi-kötü, 

güzelçirkin, zengin-fakir, kral-halk gibi karĢıtlıkların bir arada verilmesidir.   

-Güldürücü Masallar (Fıkralar): Bu masal türünün Türkçedeki eski adı 

“Latife” olup, kısa komik hikâyeler ile fıkraları içinde barındırmamaktadır. 

Güldürücü masallarda kıvrak zekâ örnekleri ve mizahi unsurlar yer alır. Anlatımı 

açık ve nettir. Kolay anlaĢılabilen bir yapısı vardır. Bu yüzden hem çocukların, hem 

yetiĢkinlerin ilgisini çeken bir türdür.   

-Zincirlemeli Masallar: Kahramanlarının çoğunlukla hayvanlardan oluĢtuğu 

bu türde, küçük ve önemsiz olaylar, arka arkaya dizilip, halkalar halinde olayları 

meydana getirir. Bu masallarda halkaları olaylar ve masal kiĢileri oluĢturur ve sıkı bir 

mantık bağıyla kenetlenmiĢlerdir. Anlatım, bu halkaların sayısına göre uzar. 

Genellikle de süratli bir tempo ile devam eder. Bazen de anlatı, bir yerden sonra ters 

yön izleyerek son olaydan baĢtakine veya da son kiĢiden ilkine doğru gider. (Bilkan, 

2009: 22-23)  

Bunların dıĢında, yukarıdaki sınıflamalarda olmayan ve “edebî masallar” 

Ģeklinde adlandırılan bir masal türü daha bulunmaktadır. Bu tarz masallarda 

geçmiĢten günümüze bir aktarım söz konusu değildir. Yazarın kendi hayal gücüne 

dayanarak, dilin inceliklerini kullanıp ortaya koyduğu eserler olarak nitelendirilir.  

  

1.5. Masalın ĠĢlevleri  

Sözlü kültürün en önemli ürünlerinden biri olan masallar, zaman içinde 

yenilenerek, her dönem varlığını sürdürmeye devam etmiĢtir. Diğer türler ile 

karĢılaĢtırıldığında anlatımının kolay ve eğlenceli olması, daha çabuk akılda kalması 

sebeplerden ötürü de, her zaman tercih edilen bir tür olmuĢtur.   

Bünyesinde genellikle mistik öğeler ile olağanüstü unsurlar barındıran ve 

çocuklar için eğitici ve eğlendirici, yetiĢkinler içinse roman/hikâye ihtiyacını giderici 
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(Çıblak, 2005:127) halk edebiyatından çıkan masallar, yüzyıllarca nesilden nesile 

aktarılan, anlatıldığı her dönem ve ortamdan bünyesine malzemeler katan ve ait 

olduğu toplumun dünya görüĢü ile kültürel bazı birikimlerini de sözlü olarak yansıtan 

bir tür olarak karĢımıza çıkmaktadır.   

Masallar, ait oldukları toplumlarda kabul gören ve kabul görmeyen 

davranıĢları dinleyicilerine sezdirir. Yalan söylemek, hırsızlık yapmak, ihanet etmek 

gibi kötü davranıĢların doğurduğu sonuçları dinleyicisine anlatır. Dolayısıyla masalın 

ilk ve önemli iĢlevlerinden biri, eğitici-öğretici olmasıdır. AraĢtırmacılar, masalın 

iĢlevleri ile ilgili çok farklı tespitlerde bulunmuĢlardır:   

Masalların eğitici ve öğretici iĢlevine dair Ensar Aslan, masalda yer alan 

birçok kavram, motif ve kelimenin çeĢitli formlar içinde yer alarak, iyi ve kötü 

örneklerle insanlara sunulduğunu belirtmiĢtir. Aslan (2008:270-271); “Masalda; 

yasak bağdan nar yediği için kurbağaya dönen çocuğa kurallara uyma, yalan 

söylediği için taş kesilen adama dürüstlük öğretilir. Bunlar masallarda çeşitli iyi ve 

kötü örneklerle, kurallara bağlanmış olarak insanlara sunulur.”   

Umay Günay ise, masalın sadece çocukların eğlenmesi, öğrenmesi için değil 

yetiĢkinler için de faydalı iĢlevinin olduğundan bahseder. Günay, (2011: 45),“Masal, 

yalnızca çocukları eğlendirmek için anlatılan bir edebi tür değil, aynı zamanda 

okur–yazar olmayan halk için halkın romanı ve hikâyesi olmaktadır. Bugün hala 

Anadolu‟da masal ve halk hikâyesi anlatma ve dinleme geleneği halen canlı olarak 

yaşamaktadır.” diyerek masalların okur–yazar olmayan toplumlardaki rolü ve 

önemini vurgulamıĢtır. (Günay,1975:2).  

Boratav ise, masalın ana dili öğretmedeki iĢlevi üzerine durarak Ģunları 

söylemiĢtir: “Çocuğa ana dilinin, bir işçi elindeki alet gibi, nasıl kullanıldığını ilk 

öğreten, ona bu dilin kıvraklığını, zenginliğini, inceliğini ilk gösteren; ninnilerden, 

tekerlemelerden, türkülerden önce herhalde ilk aşılayan masaldır” (Boratav, 1997: 

15).   
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Masalların çocukların hayal dünyasının ve kiĢisel geliĢiminde önemli iĢlevi 

olduğunu vurgulayan Ali Fuat Bilkan ise,   

“Masallar, çocukların his ve hayal dünyalarını geliştirerek onları soyut düşünceye 

hazırlar. Çocuğun iç dünyası masaldaki hayal dünyasına çok benzediği için çocuk masaldak i 

olağanüstü durumlar yadırgamaz ve bunları kendisine kolayca mal edebilmektedir. 

Masallardaki gerilim, korku, serüven çocuğun ruhsal gelişimi bakımından önemlidir. Çocuk 

masal kahramanlarıyla bütünleşerek zorlukların üstesinden gelmeyi başarma denemelerine 

girişmekte ve böylece kendisine güven hissi de kazanır. Masallardaki iyi–kötü savaşında, hep 

iyinin kazanması, çocuğun hayatını da etkiler ve çocuk günlük hayatında sürekli  „iyi rolü‟ 

oynamayı benimser” (Bilkan, 2009: 27-29).   

Yine Bruno Bettelheim, Peri Masallarının Psikanalizi (1977) adlı eserinde 

çocuğun ruhsal geliĢimi açısından masalların oldukça önemli ve yararlı bir yere sahip 

olduğunu belirtir (Bilkan, 2009: 28).  

George Duhamel ve Andre Maurois 1952 yılında UNESCO tarafından 

düzenlenen Çocuk Kitapları Sergisi açılıĢ konuĢmasında, çocukların olağanüstü 

olayları anlatan masallara ihtiyaç duyduklarını, yaĢları itibari ile küçük çocukların 

adeta çağını yaĢadıklarını belirtmiĢlerdir. Onlara göre çocuklara masal verilmese dahi 

onlar masalı kendiliğinden yaratacaklardır (Kantarcıoğlu 1991: 23).  

Görüldüğü gibi, masalların iĢlevlerinin baĢında eğlendirmekten önce öğretici 

ve eğitici yönü gelmektedir. Bu yüzden günümüzde masalın öğretici iĢlevinin 

özellikle eğitimde ne Ģekilde kullanılması gerektiği üzerinde çalıĢmalar artmıĢtır.   

  

1.6. Biçim ve Ġçerik Özellikleri  

Masalların sahip olduğu özellikler dıĢ yapısına bağlı olan özellikler (biçim) ve 

iç yapısına bağlı olan özellikler (içerik) olmak üzere iki Ģekilde incelenmektedir.  

(ġimĢek, 2001: 3-8; Bayatlı, Çıblak, 2005:126-130; Aslan, 2008: 271-274):  
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1.6.1. Masalların Biçim Özellikleri  

Genellikle düz yazı (nesir) Ģeklinde olan masallar, bu özelliklerini muhafaza 

edebilen türlerdir. Destanlar ve halk hikâyeleri kadar uzun olmasalar da, az da olsa 

içerisinde manzum parçaların olduğu masallar da vardır (ġimĢek, 2001: 3-4)  

Masallar, döĢeme (baĢlangıç formeli), gövde (masal metni),sonuç (dua, dilek, 

bitiĢ formeli) olmak üzere üç bölümden meydana gelir (Alptekin, 2003: 11)  

Masallarda dil sadedir, açıktır ve anlaĢılır bir anlatım hâkimdir. Masalların 

belirli yerlerinde belirli görevler için söylenen ve formel adı verilen kalıplaĢmıĢ 

sözler vardır. Bu kalıplaĢmıĢ ifadeler, Ģöyle sıralanabilir (Alptekin, 2003: 11):  

• Masalların BaĢında Kullanılanlar:  

“Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer 

tellal iken pireler berber iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallarken babam 

düştü beşikten ben atladım çıktım eşikten. Az gittim uz gittim, dere tepe düz gittim.”   

“Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde deve tellal 

iken pire berber iken, uzak diyarlardan birinde güzeller güzeli bir prenses varmış…”  

• Masalların Ortasında Kullanılanlar:  

“Az gitmişler uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler haramilerin inine 

varmışlar” gibi.   

• Masalların Sonunda Kullanılanlar:  

“Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine…”  

“Gökten üç elma düşmüş, biri sana, biri bana, biri…”   
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Masallarda kahramanların hareketleri, bir yere gidiĢleri, bir olaydan bir olaya 

geçiĢleri uzun zamanı kısa ifade etme yolları vb. kalıplaĢmıĢ sözlerle ifade edilir. 

Yine, masallarda güzel, çirkin gibi tasvirler de kalıplaĢmıĢ cümlelerle anlatılır.  

Türk masallarında atasözü, efsane, deyim, fıkra gibi halk edebiyatının diğer 

türlerinden örneklere de rastlanmaktadır (ġimĢek, 2001:4-5). Bazen de iki masal 

metninin birleĢtirilerek anlatıldığı görülür.  

1.6.2. Masalların Ġçerik Özellikleri  

Masallarda olağanüstü kahramanlar, yerler, mekânlar ve olaylar vardır. 

Kahramanlara örnek olarak dev, peri kızı, konuĢan hayvanlar, üstün özelliklere sahip 

insanlar verilebilir. Masallardaki yerler ise, genellikle Kaf Dağı, Periler Ülkesi, 

Devler Ülkesi vb. Ģeklindedir. Masallardaki olağanüstü olaylara örnek olarak Ģekil 

değiĢtirme, cinsiyet değiĢtirme, hayvanken insan olma, çok kısa sürede bir yerden bir 

yere varma gibi olgular verilebilir.  

Masallarda iyiler ödüllendirilir, kötüler ise cezalandırılır. Bu yönüyle 

masallar, dinleyenlere, iyilik yapmayı öğütleyen bir amaç güder. Masallarda iyilik 

kötülük, güzellik-çirkinlik, zenginlik-yoksulluk; yani baĢka bir ifadeyle olumlu ile 

olumsuzun mücadelesi bu zıtlıklara dayandırılarak anlatılmaktadır. Ġyi olan 

baĢlangıçta baĢarısız gibi görünse de, sonuçta zafere ulaĢır. Ġyiler ödüllendirilir, 

kötüler ise cezalandırılır.   

Masallardaki önemli bir diğer içerik özelliği, eğitici yönü olmasıdır. Daha çok 

hayvan masallarında rastlanan bu özellik, ders verme niteliği taĢır.  

Masallarda meydana gelen olaylar hayal ürünü olmasına rağmen kaynak kiĢi, 

bunu olmuĢ gibi anlatır.  

Ayrıca masallarda kahramanların bedduaları ve duaları gerçekleĢtiği görülür.  
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Bazı tiplerin, belli karakterleri sembolize ettiği masallarda çoğunlukla aslan 

gücü, karga aptallığı, prenses güzelliği ve iyiliği, tilki kurnazlığı temsil eder.   

Masal kahramanları her ne kadar zekâlarını kullanarak zor durumlardan 

kurtulsalar da, genellikle konuĢan at, peri kızı gibi bir yardımcıları da vardır.  

Masallarda çok geniĢ ve ayrıntılı tasvirlere, betimlemelere yer verilmez. KiĢi, 

nesne ve çevre tasvirleri, dinleyenin hayal gücüne bırakılır.   

Masallarda ayrıca masalı anlatan kiĢinin hayat tarzından, kültüründen, sosyal 

yaĢantısından izler bulmak da mümkündür.   

  

1.7. Grimm KardeĢler  

Masal türünün geliĢmesinde anlatılan eserler kadar, bazı masallara hayat 

veren kiĢiler de önemlidir. Masalın geliĢmesinde emeği büyük olanlardan biri de 

Grimm KardeĢlerdir.   

Jacob Grimm 1785 yılında, Wilhelm Grimm ise, 1786 yılında Hanau‟da 

Protestan bir ailenin en büyük iki evladı olarak dünyaya gelmiĢlerdir. Kendilerinden 

baĢka yedi kardeĢleri daha vardır ancak bunlardan üçü küçük yaĢlarda hayatını 

kaybeder. Sonra da babaları Philipp Grimm, zatürree hastalığından vefat eder. 

Babalarını kaybettikleri zaman, Jacob 12, Wilhelm 11 yaĢındadır. Çocuklukları 

maddi zorluklarla geçen bu kardeĢler, önce anneleri tarafından teyzelerine, sonra da 

teyzeleri tarafından baĢka bir aileye verilirler. Yıllar sonra, iki kardeĢin yolları 

Marburg Üniversitesi‟nde birleĢir. KardeĢlerden Jacob hukuk, Wilhelm ise edebiyat 

fakültesine baĢlar. Her ikisinin de hayatının değiĢmesinde etkili olan, üniversitedeki 

hocaları Friedrich Karl von Savigy olur. Savigy onlara kütüphanesini açar ve iki 

kardeĢin Alman edebiyatı ve masallarla iliĢkileri böyle baĢlar (Aytaç, 2001:215-217).  
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Masal araĢtırmaları yapıp, bunları derleyen ve kaleme alan kardeĢler, halk 

için uygun edebi bir metin ortaya çıkarıp, aynı zamanda milli birliğe katkı sağlamayı  

da amaçlarlar. Bunu yaparken, kullanılan kelimelere, masalın aslına sadık 

kalınmasına oldukça dikkat ederler ve 1815 yılında Çocuk ve Ev Masalları adlı 

yapıtları yayınlanır (Kurultay, 2017: 7-9). Kütüphanecilik, folklor, filoloji ve hukuk 

alanlarında çalıĢmalar yapan iki kardeĢ, 1810 yılından itibaren köy köy, kasaba 

kasaba Almanya‟yı gezerek halk Ģiirlerini, efsanelerini ve masallarını derler. Grimm 

KardeĢler, Alman dilbiliminin kurucusu olarak da adlarını tarihe yazdırırlar ve 

profesörlük dâhil birçok unvan alırlar. Göttingen Üniversitesinde öğretim üyeliği de 

yaparlar. Deutsches Wörterbuch adlı bir sözlük yazmaya baĢlayan kardeĢler, 

hayatlarını kaybettikleri için, bu çalıĢma, onlar öldükten sonra tamamlanır. Wilhelm 

1859‟da, Jacob ise 1865‟de hayata gözlerini yumar (Denecke: 1).  

Alman edebiyatında „masal toplama‟ denince akla ilk gelen kiĢiler Grimm 

KardeĢler‟dir. Ancak, masal toplama iĢinin daha öncesi de vardır. Çünkü ilk masal 

toplama iĢini Grimm KardeĢler değil, masalları etraflarındaki insanlara anlatmak için 

yazılı bir Ģekilde olmasa da, akıllarında tutup, masalı yaĢatan ve yayılmasını sağlayan 

masal anlatıcıları yapmıĢtır. Fakat masal türü, Ortaçağ‟da yazıya geçirilince, bu 

alanda tanınan en önemli masal toplayıcıları Fransız Charles Perrault (1628-1703), 

Grimm KardeĢler (1785-1863), Ernst Moritz Arndt (1769-1860) olmuĢtur (ġirin, 

1998:120-121).   

  

1.7.1. Grimm KardeĢler Masalları  

Grimm KardeĢler Masalları, halk tarafından “Grimm Masalları” Ģeklinde 

bilinen ve genellikle çocuk masallarından oluĢan masal antolojisidir. Her ne kadar 

masalları yazan Grimm KardeĢler olmasa da, yapılan araĢtırmalara göre, bazı 

hikâyelerin Grimm KardeĢler tarafından kaleme alındığı da düĢünülmektedir.  Birçok 

araĢtırmacıya göre bu antoloji, yapay masallarla bazı bölümleri tamamen 
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değiĢtirilmiĢ halk masallarından oluĢan yeni bir metinler bütünüdür (Aytaç, 

2001:199-200).  

Grimm Masallarını anlayabilmek için, öncelikle Grimm KardeĢlerin 

yaĢadıkları dönem olan Romantik Dönem‟i ele almak ve bu dönemin özelliklerini 

anlamak gerekir. Gürsel Aytaç, Yeni Alman Edebiyatı Tarihi adlı kitabında Grimm 

KardeĢlerin yaĢadıkları Romantik Dönemden Ģöyle bahsetmiĢtir:   

“Romantik terimi, etimolojik yönden ele alındığında, eski Fransızcadaki romanz, 

roman kelimeleriyle akrabadır ve halk dilinde (lingua romana) yazılmış manzum 

destanlara verilen adla, roman sözüyle ilgilidir. Roman, halk diliyle yazılan 

destanların Fransızcadaki karşılığı; romantik ise, romanla ilgili, romanlardaki gibi 

demektir. 18. yüzyıl boyunca da bu sıfat, bir anlam kayması yaşayarak, „gerçek dışı, 

duygusal, hayali‟ gibi sözcükler yerine kullanılmıştır. Alman edebiyatında 

romantizm, 18.yüzyılın son yıllarını ve 19. yüzyılın ilk otuz yılını kapsar.”  (Aytaç, 

2001:215-216).  

Ġlk dönemde romantik yazını, çağdaĢ düĢünürler etkilemiĢ, „romantik ironi‟ 

dedikleri bir tutumla, her konuya, örneğin duyguyla, içtenlikle yaklaĢtıkları masal 

dünyalarına aklın da aracılığıyla yaklaĢmaya baĢlarlar.  Romantik yazarlar doğanın 

her parçasında, toprakta, taĢta, suda algılayamadığımız canlı varlıkların saklı 

olduğuna inanırlar. Doğayı devler, cüceler, perilerle dolduran romantik yazarların 

hayal güçlerini, iĢte bu tin-doğa özdeĢliği besler. Romantik yazarlar hayal güçleri 

yardımıyla gerçeği masala dönüĢtürürken, dilin tüm ezgisel unsurlarından da 

yararlanırlar. BaĢka bir deyiĢle, algılanan Ģeyi, düĢ dünyasına dönüĢtürürler (Sayın, 

1990:101-104).  

Böyle bir ortamdan beslenen Grimm KardeĢler, araĢtırma yaptıkları ve 

masalları topladıkları yıllarda sadece Almanca dilinin gramer kurallarını yazılı hale 

getirmekle kalmamıĢ, aynı zamanda kelimelerin etimolojilerini ve baĢka dillerle olan 

yakınlığını da incelemiĢler ve romantik akımdan öğelere masallarda yer vermiĢlerdir. 

Grimm KardeĢler, hayat hikâyelerinde de değinildiği gibi, 1803 yılında üniversite 

camiasından ve aynı zamanda romantik yazarlardan olan Clemens Brentano ve 

Achim von Arnim ile tanıĢmıĢlardır. Muhafazakâr çevrelerde ağızdan ağıza sözlü 
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olarak ifade edilen masalları toplayıp bunlar üzerinde çalıĢmaya baĢlamıĢlardır 

(Aytaç, 2001: 201).  

Grimm KardeĢlerin masal toplama çalıĢmalarının baĢarılı olma nedeni aslında 

tamamen yaĢadıkları dünyanın ihtiyaçlarını karĢılayan ürünler vermeleridir. Onların 

yaĢadığı dönemde sanayi devriminin de ortaya çıkmasıyla birlikte kitapların 

basılması daha kolay hale gelmiĢtir. Ayrıca okuma yazma oranını artması, okuma 

kitaplarına duyulan gereksinimi; özellikle de masal kitabına olan ihtiyacı arttırmıĢtır. 

ĠĢte tam bu durumda halkın hizmetine sunulan Ev ve Çocuk Masalları var olan 

ihtiyacı karĢılamada önemli bir yere sahip olmuĢtur. Ayrıca Grimm KardeĢler 

masallarında baskıdan baskıya farklı özellikler göze çarpmaktadır. Grimm KardeĢler 

tarafından ilk baskıya yapılan eleĢtiriler, dikkate alınmıĢ, ikinci baskının oluĢmasında 

olumlu katkılar sağlamıĢtır. Yapılan eleĢtiriler, bu derlemelerdeki masal seçimlerinin 

ve kullanılan anlatım tarzının tam olarak çocuklara yönelik olmadığı ve sanatsal 

anlatım tarzının biraz eksik olduğu yönündedir. Bu sebeple Grimm KardeĢler, 

masalın ruhunu ve doğasını çocuklara uygun hale getirmek için, ikinci baskıda 

çocukların ruhsal geliĢimini olumsuz yönde etkileyebilecek unsurlardan 

ayıklamıĢlardır (Aytaç, 2001: 216-218).  

Her baskıda değiĢiklik olsa da, Grimm KardeĢler masallarında değiĢmeyen 

öğe, masalların kurgusu olmuĢtur. Grimm KardeĢler,  dilde ve anlatımda ne kadar 

değiĢiklik yapmıĢ olsalar da, masalın motif sıralaması değiĢmemiĢtir. Çünkü Grimm 

KardeĢlerin amacı, kendi masallarını yazmak değil, çocuklara ve topluma uygun olan 

bir derleme ortaya koymaktır.  

Grimm KardeĢlerin kaleme aldıkları masallardan en bilinenleri Ģöyledir:  

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Rapunzel, Kırmızı BaĢlıklı Kız, Hansel ve 

Gratel, Kül Kedisi, Uyuyan Güzel, Bremen Mızıkacıları, Çizmeli Kedi, Fareli Köyün  

Kavalcısı, Kurbağa Prens, Parmak Çocuk, Su Perileri, Karlar Kraliçesi, Çirkin Ördek 

Yavrusu, Ormandaki Ev sayılabilir. Bu eserleriyle Grimm KardeĢler, halk edebiyatı 

ve halk bilimi için öncülük etmiĢlerdir diyebiliriz.  
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1.7.2. Grimm KardeĢler Masallarında Pamuk Prenses  

Grimm masalındaki Pamuk Prenses karakterini ele almadan önce, masalı 

kısaca hatırlamakta yarar vardır:  

Masalın baĢlangıcında bir kraliçe ve kraliçenin dilekleri vardır. Kraliçe, 

doğadaki güzellikleri fark edip, bu güzelliklerdeki bazı özelliklere sahip olan bir 

çocuğunun olmasını istemektedir. Mevsim kıĢtır ve kraliçe nakıĢ iĢlemekte ve hayal 

kurmaktadır. Birden parmağına iğne batar ve gergefin üstüne üç damla kan akar. 

Kraliçe kan damlalarına bakar bakmaz, “Çocuğum kız olursa, teni kar gibi ak, 

yanakları kan gibi al, saçları da pencerenin çerçevesi gibi kapkara olsun,” diye 

içinden geçirir. Bu olaydan kısa bir süre sonra bir kız çocuğu dünyaya getirir ve kızı 

tıpkı içinden geçirdiği gibi bir kız olduğu için, ona Pamuk Prenses adını verirler. Ne 

yazık ki, kraliçe doğumdan birkaç saat sonra hayatını kaybeder.   

Masalın giriĢ kısmında, kraliçenin kim olduğu ve masalın nerede geçtiği 

konusunda bilgi yer almaz. Mevsim kıĢtır ve fazla zaman geçmeden, kraliçe istediği 

güzellikte bir kız çocuğu sahibi olur. Bebek doğduktan birkaç saat sonra kraliçe ölür. 

Bir yıl sonra kral, baĢka bir kadınla evlenir ve masala sadece bu kısımda dâhil olur. 

Masalın diğer yerlerinde kral babaya rastlanmaz. Masaldaki erkek kahramanlar 

arasında ilk olarak karĢımıza çıkan baba, aslında çok da güçlü bir karaktere sahip 

değildir. Öz annenin ölümünden sonra, hemen evlenir ve üvey annenin hain 

planlarından habersiz bir baba portresi çizer. Hatta kızının ortadan kaybolduğu 

dönemde bile hiçbir Ģeyin farkında değildir.  

Masal esasında üvey annenin gelmesiyle baĢlar. Üvey anne de aslında 

güzeldir, daha doğrusu kendisine hayrandır ve kibirlidir. Kendisinden daha güzel 

birine tahammül edemez. Kendisine o kadar hayrandır ki, odasındaki sihirli aynanın 

karĢısına her gün geçerek, saatlerce kendisini seyretmekte ve “Ayna, ayna söyle 

bana. En güzel kim bu dünyada,” diye sormaktadır. Ayna da, her seferinde “Sizsiniz  

Kraliçem,” cevabını verir. Fakat Pamuk Prenses büyüyüp genç kız olduğunda, bir 

gün ayna, üvey anneye, Pamuk Prenses‟in ondan daha güzel olduğunu söyler.   
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Üvey anne ve evde olan kız arasında bir rekabet vardır ve bu masaldaki 

rekabet de güzellik üzerine kuruludur. Yine diğer Grimm KardeĢler masallarında 

olduğu gibi, güzellik, aynı zamanda iyi kadınların özelliğidir. Üvey anne, tek hâkim 

güç ve evdeki en güzel kadın olmak ister ve yanında rakip olarak gördüğü Pamuk 

Prenses‟i istemez. Üvey anne, Pamuk Prenses‟in kendisinden daha güzel olduğunu 

aynanın söylemesi üzerine çok sinirlenir ve kızın yok olmasını ister. Huzuruna avcıyı 

çağırır ve ona prensesi ormana götürmesini, orada öldürmesini, kendisine de kızın 

kalbini ve ciğerini getirmesini emreder.    

Bu masalda üvey anne ile Pamuk Prenses‟in yaĢadıkları ev güvenli; orman ise 

tehlikeli ve güvensiz olarak ifade edilmiĢtir. Her ne kadar Pamuk Prenses, ormana 

gitmeyi istemese de, oraya zorla götürülür. Masal, burada, kızların evin dıĢına 

çıktığında baĢlarına bir Ģey geleceği mesajını vermek ister. Pamuk Prenses de, diğer 

kadın masal kahramanları gibi bu duruma katlanmak zorunda kalır. Avcı, prensesin 

güzelliği karĢısında çok etkilenir ve onu öldürmeye kıyamaz. Masalın burada 

vermeye çalıĢtığı mesaj, “Çirkin olunca hayatta kalmak daha mı zor?” sorusunu da 

akıllara getirir. Buradan da anlaĢılabileceği gibi bir kadının hayatta kalması, onun 

güzel olup olmamasına bağlı olabilir. Avcı, kızı kendisi öldürmez ve onu ormanda 

tek baĢına bıraktığı için vahĢi hayvanlar tarafından parçalanacağını düĢünerek 

yürümeye baĢlar. Yolda, avcının karĢısına genç bir yaban domuzu çıkar, avcı 

domuzu vurur ve onun kalbiyle ciğerini üvey anneye götürür. Üvey anne, Pamuk  

Prenses‟in zannettiği kalbi ve ciğeri yiyerek, onun kadar güzel ve genç olacağını 

zanneder.   

Diğer taraftan Pamuk Prenses, ormanda sığınacak bir yer arar. AkĢam 

olduktan sonra küçük bir eve gelir, kapısını çalar fakat kimse açmaz. Cesaretini 

toplayıp içeri girer ve üzeri yenmeye hazır yiyeceklerle dolu yedi küçük tabağın 

bulunduğu yedi küçük sandalyeli uzun bir masa görür. Çok aç ve çok yorgun olduğu 

için, her tabaktan bir kaĢık yemek alır ve yemekten sonra Pamuk Prenses, Tanrı‟ya 

onu koruması için dua eder. Prensesin dua etmesinden, korunmaya muhtaç bir genç 

kız olduğunu anlıyoruz. Masalın bu kısmında Pamuk Prenses, yaĢadığı evden 

uzaktadır, orman tehlikelerle doludur ve sığındığı evde korunmaya muhtaç bir profil 
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çizmektedir. Prensesin sığındığı ev yedi cücelerin evidir ve masalın bu kısmına artık 

cüceler dâhil olur. Masalda, cücelerin cinsiyetleri belirtilmemiĢtir. Pamuk Prenses 

uyurken, cüceler eve döner ve prensesin güzelliğine hayran kalırlar. Sabah olup 

uyandığında, Pamuk Prenses cüceleri görünce önce korkar, sonra onlardan bir 

kötülük gelmeyeceğini, onların çok iyi insanlar olduklarını anlar. BaĢına gelenleri 

anlatır ve hepsiyle tanıĢıp arkadaĢ olur. Adları Çekingen, Doktor, ġapĢal, Huysuz, 

Mutlu, Uykucu, Meraklı olan yedi cüceler, Pamuk Prenses‟in evde kalmasını kabul 

eder. Ona güvenli bir yer sağlamakla birlikte ona sorumluluklar da yüklerler. Bir 

anlamda, kulübeye girer girmez, kadınlara biçilen geleneksel roller, kendini 

göstermeye baĢlar. Kadın olmasından dolayı ona öğretilen temizlik, yemek yapma 

gibi rolleri, prenses seve seve yapar.    

Aradan belli bir zaman geçer, bir gün üvey anne yine sihirli ayna karĢısına 

geçerek, güzelliğinin onayını ister. Ancak aynadan “Buraların en güzeli sizsiniz. Ama 

yüksek dağların ardında cücelerin küçük, şirin evindeki Pamuk Prenses daha güzel” 

cevabını alınca onun yaĢadığını anlar ve kolları sıvar. YaĢlı bir satıcı kadın kılığına 

girer, elinde içi kurdeleyle dolu bir tablayla cücelerin evine doğru yola koyulur. 

Cücelerin evine varınca, “Kurdelelerim var, harika kurdeleler!” diye seslenerek 

kapıyı çalar ve Pamuk Prenses bunda bir kötülük olamayacağını düĢünüp kapıyı açar. 

Bir kurdele beğenir hiçbir Ģeyin farkında olmadan. YaĢlı kadın kılığındaki üvey anne, 

kurdeleyle prensesin boynunu sıkar ve prenses yere yığılır. Yedi cüceler kulübeye 

döndüklerinde Pamuk Prenses‟i yerde yatar halde bulurlar ve kurdeleyi kesip tekrar 

hayata döndürürler. Böylece Prenses, üvey annesinin elinden ikinci kez kurtulmuĢ 

olur. Ertesi sabah, üvey anne, ayna karĢısına geçip, prensesin hala yaĢadığı haberini 

alır almaz, yeniden kılık değiĢtirir ve kulübeye gider. Bu sefer de “Taraklarım var, 

harika taraklar!” diye seslenir. Pamuk Prenses, baĢına gelenleri unutur ve kapıyı 

açar.  Yine gelenin üvey annesi olduğunu anlayamaz ve saçlarını onun taramasına 

izin verir. Oysa tarak zehirlidir ve prensesin saçına değer değmez, Pamuk Prenses ölü 

gibi yere yığılır. AkĢam olunca, yedi cüceler saçından tarağı alır ve Pamuk Prenses 

yeniden hayata döner. Yine üvey annesinin elinden kurtulmuĢtur.  

Ertesi gün üvey anne, aynasının karĢısında, Pamuk Prenses‟in hâlâ yaĢadığını 

öğrenir. Büyülü bir iksir hazırlar ve bir elmanın yarısına bundan sürer. Sonra da yaĢlı 
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bir dilenci kılığında cücelerin kulübeye gider. Pencereden bakan Pamuk Prenses‟e 

elmayı uzatır. Pamuk Prenses tedirgin olur fakat dilenci kılığındaki üvey anne, 

zehirsiz tarafından ısırır ve diğer yarısını ona uzatır. Pamuk Prenses, elmayı zehirli 

tarafından ısırır ısırmaz cansız yere düĢer. Üvey anne prensesten kurtulduğunu 

düĢünerek, saraya geri döner ve ertesi gün aynaya kimin en güzel olduğunu sorar. 

Aynadan “Sizsiniz Kraliçem,” cevabını alınca çok sevinir.   

Masaldaki kadın kahramanımızla üvey annesi arasındaki iliĢkiden ortaya 

çıkan sonuçlardan biri de büyüdür. Büyü ile sihir, masalın sahip olması gereken en 

önemli özelliklerden biridir. Büyü denince de akla, masallarda cadılar ve periler 

gelir. Bu masalda yapılan büyü, prenses için olumlu sonuçlar doğurmaz. Çünkü bu 

masalda büyü, kılıktan kılığa giren üvey anne, yani cadı tarafından yapılır. Ve 

yapılan büyüde amaç, asıl kahramanı yok etmektir. Prensesin öldüğünü düĢünen 

kraliçe, yine egolarını tatmin etmek için iç sesinin bir yansıması olan sihirli aynaya 

kimin en güzel olduğunu soruduğunda aldığı cevaptan hiç memnun olmaz. Çünkü 

prensesin yaĢadığını öğrenir ve onu öldürmek için elinden geleni yapmaya devam 

eder. YaĢlı bir kadın kılığında prensesin kapısını çalıp kadınların dikkatini çekecek  

objeleri sunar. Bu objeler, bazı Pamuk Prenses masallarında eĢarp, kemer, bluz 

olabileceği gibi, bazılarında da kurdele, tarak gibi kadınların sevebileceği eĢyalardır. 

Prensesin ona kapıyı açmasıyla birlikte üvey anne, masalda cadı olarak adlandırılır. 

Cadılar masallarda önce dıĢ görünüĢleriyle dikkat çekerler. Genellikle de büyük 

burunlu, dağınık saçlı, çirkin ve çoğu zaman güzel olma arzusu içinde yanıp tutuĢan, 

yaĢlı kadınlardır. Gençlik ve güzellik en büyük istekleridir ve bu isteğe ulaĢmak için 

çeĢitli doğaüstü güçlerden yani büyü ve sihirden yararlanırlar. Bütün bu doğaüstü 

güçleri, kendi dıĢında gerçekleĢen olayları kontrol altına almak da, onların bir baĢka 

özelliğidir. Bu kadınlar çok çirkin ve yaĢlı bir kadından, genç ve güzel bir kadına 

anında dönüĢebilirler. Buradaki cadı figürü de cadıların birçok özelliğine sahip olan 

bir kahramandır. Genç ve güzel olma isteği, sihir yapması ve kendini kılıktan kılığa 

sokabilmesi bunlardan bazılarıdır. Cadı karakterine farklı bir açıdan baktığımıza bu 

masaldaki cadı yani üvey anne karakterinin, iyi ve pasif kadını temsil eden Pamuk 

Prenses‟in karĢı kutbunda yer alan bir tipleme olduğunu görürüz. Buradan 

anlaĢılabileceği gibi zorunlu olarak beyaz kadının karĢısında siyah kadın var 
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olmalıdır. Ġyinin karĢısında kötü unsuru hâkimdir. Yani Pamuk Prenses‟in varlık 

nedeni üvey annesidir.   

Yedi cüceler prensesi her seferinde “Kendini üvey annenden kolla” diyerek 

uyarmıĢ olsalar da, Pamuk Prenses üç kez üst üste üvey anne, yani cadı tarafından 

kandırılır ve ölümle burun buruna gelir. Ġlk iki seferde cüceler tarafından hayata 

döndürülür. Fakat üçüncü seferde kızın ölmediğini anlayan kraliçe onu bir zehirli 

elmayla kandırır. Cüceler, prensesin neden öldüğünü anlayamadıkları için, onu cam 

bir tabuta koyarlar. Cücelerin prensesi cam tabuta koyma sebebi ise yanaklarının 

canlı gibi al al durmasını istemeleridir. Normal hayattaki cam fanuslar, camla kaplı 

sergiler, aslında bir anlamda bize görselliğin vazgeçilmezliğini kanıtlar. Görürüz ama 

dokunamayız.  Pamuk Prenses‟in cam tabuta konmasının da sebebi budur. Cam tabut 

içindeki Pamuk Prenses, cüceler tarafından dağın tepesine götürülür. Aradan zaman 

geçer. Prenses, olgunlaĢma dönemini tabutun içindeki uykusunda, prensini 

bekleyerek tamamlar. Fakat Pamuk Prenses, bu olgunlaĢma sürecini yaĢayabilmek 

için cücelerin bütün uyarılarına kulaklarını tıkamıĢ ve çok hata yapmıĢtır. Pamuk  

Prensesin bütün uyarılara rağmen yasakları çiğnemesi, üvey annesi tarafından 

zehirlenmesiyle son bulur.   

Günlerden bir gün, oradan geçen bir prens, tabutun içindeki prensesi görür ve 

âĢık olur. Prens, cücelerden Prensesi alıp götürmek ister; onun karĢılığında ne 

isterlerse vereceğini söyler ama cüceler prensesi vermek istemezler. Prens, cücelere 

prensesi çok seveceğini söyleyince, bunun üzerine cüceler, güzel prensesi prense 

verirler. Burada kadının parayla satın alınamayacak ancak ve ancak sevgiyle sahip 

olunabilecek bir birey olduğunun altı çizilmektedir.   

Prens‟in adamları tabutu kaldırırken Pamuk Prenses‟in boğazına takılmıĢ olan 

zehirli elmanın suyu dıĢarı çıkar ve prenses uyanır. KarĢısında yakıĢıklı prensi görür 

ve o da âĢık olur. Sarayda evlenirler. Düğünlerinde üvey annesinin saraya girmesine 

izin verilmez. Pamuk Prenses, prensiyle, olgunlaĢmasının ardından hak ettiği sosyal 

statüye tekrar sahip olup, prenses olarak hayatına mutlu bir Ģekilde devam eder. Kötü 

kalpli üvey annenin hak ettiği ceza ise kral tarafından verilir. Masal boyunca 

gözükmeyen kral, aslında masalın sonunda da yoktur. Sadece üvey anneyi 
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cezalandıran kiĢinin kral olduğunu öğreniriz. Pamuk Prenses mutlu bir hayat 

sürerken üvey anne ise içindeki kıskançlık ve kibir gibi duyguların cezasını kızgın 

ayakkabılarla ölene kadar dans ederek öder. Masaldaki kötü kadın figürü, üvey anne 

yani cadı, ceza alacağını bilir. Çünkü masallarda kötülerin cezalandırılması, iyilerin 

mükâfatlandırılması kaçınılmazdır. Bu masalda da iyi-kötü, güzel-çirkin zıtlıkları 

mevcuttur.  

Pamuk Prenses, masalda hep „güzel‟ olarak anlatılır. Pamuk Prenses‟in 

olumsuz bir yönü yoktur. Güzel ve iyi kalplidir. Ancak bu iyilik, saflık ile de 

karıĢtırılmıĢtır. Öyle ki, Pamuk Prenses, her seferinde cadının söylediklerine inanır 

ve baĢına gelenlerden ders almaz. Yani, Prensesin baĢına gelenlerin, onun aptallığı 

yüzünden olduğu mesajı masalda verilmez. Çünkü güzel olan aptal olamaz düĢüncesi 

de masalda vardır.   

Pamuk Prenses masalda tasvir edilirken renk ve nesnelerden yararlanılmıĢtır.  

Elma gibi al al yanakları, pamuk / kar gibi bembeyaz yüzü, pencere kenarı kadar 

siyah saçları vardır. Prensesin yaĢı kesin olarak söylenmemekle birlikte, masalda 

genç kız olduğu imajı verilmiĢtir.  

Prenses, masalda cücelerin ondan istediği yemek, temizlik gibi iĢleri yapar ve 

hiç Ģikâyetçi olmaz. Soran, düĢünen, temkinli davranan bir kiĢilik özelliği 

sergilemediği için de, baĢına türlü iĢler gelir.   

Genel olarak bakıldığında, masalda iktidar vurgusu da yapılmaktadır.  

Masaldaki güçlü kiĢiler, üvey anne, avcı, cüceler ve prenstir. Güçsüz kiĢi ise Pamuk 

Prenses‟tir. Üvey anne güçlü ve statü sahibi biri olduğu için emir verme yetkisi ona 

aittir.  Avcı, yaptığı iĢ gereği görevlendirilmiĢtir, yedi cücelerin ise ikna ederek 

iktidar kurma eğilimi vardır. Bütün bu karakterler Pamuk Prensesi tabi konuma 

yerleĢtirir. Tabi olan, diğer tarafın isteklerini yerine getirmektir. Pamuk Prenses, 

kendi çıkarı için, evde kalmayı ve cücelerin hizmetinde olmayı kabul eder. Çaresiz 

olduğu için yardım özelliği ile yedi cücelerin gücünü pekiĢtirir. Pamuk Prenses 

üzerinde ona hissettirmeden bir iktidar kuruludur. Cüceler, ikna ederek, tepki 
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almadan ona hissettirilmeden kurulur. Prens de güçlüdür ve o da cücelerin üzerinde 

bir ikna kurarak prensesi kurtarır.    

Masalda öne çıkan “güzellik” olgusu, üvey annenin en güzel olma isteği, 

Pamuk Prenses‟in güzel bir kız olması, kadın imajının nasıl olması gerektiği 

hakkında mesajlar taĢımaktadır. Ancak prenses, tüm güzelliğine rağmen korunmaya 

muhtaçtır. Kurtarıcısı ise hep erkeklerdir, önce avcı, sonra yedi cüceler ve ardından 

da Prens, genç prensesin hep kurtarıcısı rolünü üstlenmiĢtir.  

  

1.8 Keloğlan Tipi ve Özellikleri  

Tezin bu kısmında son bölümde anlatılacak olan Keloğlan ve Yedi Cüceler 

filminin analizinden önce Türk masallarında adı geçen Keloğlan tipi ve özellikleri 

sunulmaktadır.  

Halk anlatıları binlerce yıllık zaman diliminde kendi soylu repertuarını 

oluĢturmuĢtur. Bu repertuarın en önemli kategorileri soyluluk, yücelik ve 

kahramanlıktır. Kahraman, serüveni süresince doğanın güçleriyle çatıĢarak soylu ve 

yüce olana ulaĢmaya çalıĢır. Onun dünyasında modern insanın iç kırılmaları ve iç 

monologu görülmez. Daha çok dıĢa dönük olan bu tiplerin asıl kavgaları henüz 

ritmini bulamayan dıĢ dünyayladır. Çünkü doğanın güçlerine egemen olamadıkça 

yeryüzünde tutunamayacaklarını tecrübeleriyle görmüĢlerdir. Bu yolculuk aynı 

zamanda vahĢiden soyluya doğru bir gidiĢtir. Serüvenin sonunda doğanın kaba ve 

yontulmamıĢ güçleri egemenlik altına alınarak kozmosa ulaĢılır. Böylece yeryüzü ve 

gökyüzünün mutlak bir uyuma büründüğü soylunun evrensel birliği kurulur. 

(Campbell 2000: 63)  

Bu duruma istinaden; Keloğlan ve Yedi Cüceler filminin kahramanı olan 

Keloğlan, soylu ve yüce olana ulaĢma çabası içinde görürüz. Filmde soyluluk 

kavramı; padiĢahın hanedanı olarak gösterilmiĢtir ve ulaĢılmaya çalıĢılan ise 

padiĢahın kızıdır.   
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Geleneksel anlatım tarzının en önemli eserlerinden biri olan Keloğlan‟ı 

seçmemizin sebebi; Keloğlan‟ın bütün Türk dünyasında ve kültürümüzün bütün 

katmanlarında yaygın, milli bir motif olmasıdır. Konuyla ilgili kapsamlı bir 

çalıĢmaya imza atan Bahaeddin Ögel, Türklerdeki kel ve kellik anlayıĢı üzerinde 

durarak “taz”, “daz” ve “keçeli” kelimeleri ekseninde Orta Asya‟daki Türk, Proto- 

Moğol ve Çin kaynaklarında Keloğlan imgesinin doğuĢunu araĢtırmıĢtır (2002: 

7787). Bu imge, aynı zamanda muhtelif isimlerle dünya mitlerinde ve masallarında 

dolaĢan bir arketiptir. (aktaran Ergun 2005: 78)  

Bazı makalelerde Keloğlan tipinin çeĢitli tanımlarına yer verilmektedir:  

Suna Gökfidan, az da olsa, bazı efsanelerde de Keloğlan‟ın adının geçtiğini 

söyler. Osmaniye‟nin Oruçgazi köyünde bulunan “Yund‟un Mağarası” adlı efsanede, 

adı geçen mağaranın içinde taĢtan bir sabun ve tas ile birlikte Keloğlan‟ın da 

heykelinin bulunduğu söylenmektedir. (aktaran ġimĢek, 2017:41-57)  

Bahaeddin Ögel Türk kültürüne ait bir tip olan “Keloğlan”ın çeĢitli Türk 

boylarında; TaĢza Bala (Kazakistan), Keçel, Keçel Mehemmed, Keçel Yeğen 

(Azerbaycan), Keçeloğlan (Kerkük), Kelce Batır (Türkmenistan), Tazoğlan (Kırım), 

Tas, Tastarakay (Altay) gibi adlarla bilindiğinden bahsetmektedir. Ayrıca Gürcüler 

arasında, “Kel Kafalı Kaz Çobanı” terimi “Keloğlan” için kullandığını da belirtmiĢtir 

(aktaran ġimĢek, 2017:41-57).  

Fikret Türkmen ise Keloğlan‟ı farklı Ģekilde nitelendirerek “ÂĢık Garip 

Hikâyesi”nde, Garip‟in ölüm haberini getiren bir yalancı, “Tahir ile Zühre” 

hikâyesinde ise bazen kahramanların aĢkını kıskanıp onları hocalarına/padiĢaha 

gammazlayan bir rakip, bazen de iki âĢık arasında haber getirip götüren aracı olarak 

rol aldığını belirtmektedir. ġükrü Elçin ise, köy seyirlik oyunları içerisinde Keloğlan, 

daha çok düğünlerde kadınlar arasında oynanan bir oyundur Keloğlan‟ı ve kelliği 

konu alan birçok atasözü arasında yer alan; “Kele, köseden imdat olur mu?” sözü, 

biçim ve anlam açısından dikkat çekici olduğunu savunmaktadır. (aktaran ġimĢek, 

2017:41-57).  
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Konu hakkında çalıĢma yapanların da belirttiği üzere, Anadolu‟da Keloğlan 

hangi tipi karĢılıyorsa Ġstanbul‟da Karagöz o tipin Ģehirli karĢılığı olarak ortaya çıkar. 

Pertev Naili Boratav, Zaman Zaman İçinde adlı eserinde, fıkralardaki Nasreddin  

Hoca‟nın, hayal oyunlarındaki Karagöz‟ün yerini masallarda Keloğlan‟ın aldığını 

belirtmiĢtir. Bu duruma göre, Keloğlan‟ın Türk kültüründe çeĢitli Ģekillerde anıldığı 

söylenebilir.   

Esma ġimĢek, masallarda iki tip Keloğlan‟ın varlığını savunmuĢtur:  

1-Düzmece/Sahte/Yalancıktan Keloğlan: Bunlar, gerek fiziksel gerekse 

sembolik açıdan Keloğlan‟ın özelliklerine sahip değillerdir. Genellikle soylu 

bir aileden gelen ve iyi bir konumda olan kahraman, korku, tehdit, baskı, 

büyü veya başka bir sebeple yerini yurdunu terk ederek kimliğini gizlemek 

zorunda kalır… Harput‟ta anlatılan “Keloğlan Masalı”nda, yeri geldiğinde 

Keloğlan‟ın, padişahın oğluna tercih edildiği anlatılır. Padişahın oğlu, 

evleneceği Gülsüm Sultan‟ı gerçek kimliği ile ikna edemeyince, “Keloğlan” 

kılığına girerek maharetlerini sergiler. Gülsüm Sultan ise düğün günü terk 

ettiği padişahın oğluna karşılık bahçelerini kısa süre içerisinde çok güzel bir 

hâle getiren, yanık yanık türküler söyleyen fakir ve kimsesiz Keloğlan ile 

evlenmeye razı olur (Memişoğlu 1995: 77-84) “Horasan Padişahı” adlı 

masalda ise Padişahın küçük oğlu, Köse‟nin karşısına Keloğlan kılığında 

çıkar. Ancak, masalın sonunda gerçek kimliğine dönmez (Alptekin 2002: 

251255)   

Ayrıca, “Analık” adlı masalda, üvey annenin baskısıyla babası tarafından 

ormana terk edilen kız, baĢına iĢkembe geçirip “Keloğlan” kılığına girerek 

padiĢahın kapısında bir süre kaz çobanı olarak çalıĢır. Bazı yönleriyle “Kül 

Kedisi”ne benzeyen bu masalın sonunda kız, gerçek kimliğine bürünüp 

padiĢahın oğlu ile evlenir. (ġimĢek 2001: 231-235).  

2- Asıl/Gerçek Keloğlan (Kelli Keloğlan): ġimĢek‟e göre gerçek 

Keloğlan‟ın bulunduğu bu masallar, en baĢından en sonuna kadar Keloğlan‟ın 

kendi özgün kimliğinin görüldüğü ve karakterinin yansıtıldığı masallardır.  
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Ögel ise, Bu masalların Türk kökenli olduğunu ve Keloğlan‟ın da Türk 

kültürüne ait bir tip olduğu savunmaktadır. (aktaran ġimĢek, 2017: 45)   

Asıl değerlendirme ve yapacağımız film incelemesi Esma ġimĢek‟in de 

belirttiği „Asıl/Gerçek Keloğlan üzerine olacaktır. Diğer belirtilen Keloğlan 

masallarına nazaran, çağın Ģartlarına daha uygun ve daha gerçekçidir. Keloğlan 

masallarında genele bakıldığında, olağanüstülük ve fantastik ögeler en aza indirilmiĢ 

olup; kurulu düzene ve otoriteye boyun eğmek yerine beceri, oyunbazlık ve cesaretle 

birlikte bir direniĢin varlığını bizlere yansıtmaktadır. Alt mertebeden bir kiĢinin, üst 

sınıftakilerle mücadelesi ele alınmaktadır. Her masalın sonunda olduğu gibi bu 

masalın sonunda soy, makam ve mevkiye bakılmadan, görevini yapanlar ve iyiler 

kazanmaktadır. Bu anlamda masalın baĢında fakir, çirkin ve anasından baĢka kimsesi 

olmayan Keloğlan, azim ve baĢarı sayesinde zenginlikle veya evlilikle (padiĢahın 

kızıyla) ödüllendirilecektir.  

Keloğlan masalları, genellikle Keloğlan ve annesi ile baĢlar. Sadece birkaç 

masalda ağabeylerin varlığından söz edilir. Birkaç masalda da baba figürü yer alır. 

Keloğlan ve aileyle ilgili verileri incelediğimizde ailede kız isteme, evlilik, miras 

paylaĢma, kardeĢlik, sorumluluk gibi konu ve kavramları sıkça görürüz. Masalların 

genelinde ise toplum düzeni, hak ve adalet, eĢitlik, kadın gibi konu ve kavramları 

bunlarla ilgili problemleri ve çözümlerini buluruz. (Nuhoğlu, 2014: 478-486)  

Genel hatlarıyla bakıldığında, Keloğlan masalları halktan biri olarak baĢlar, 

bazı masallarda kelliğiyle dalga geçilse de özgüveni ve dürüstlüğü sayesinde 

padiĢahın kızıyla evlenmeye layık bulunur. Sonrasında saray mertebesine yükselerek 

statü değiĢtirir, anasını yanına alır. Sıradan hayatına devam ettiği masallarda yok 

değildir. Fazla bir etkisi olmasa da birkaç masalda Keloğlan‟ın babasından da söz 

edilmektedir. Baba, oğlunu Köse‟ye karĢı dikkatli olması konusunda uyarmaktadır. 

Bunun haricinde babanın fazlaca bir etkisi olmadığı görülmektedir. Aynı Pamuk 

Prenses masalında olduğu gibi baba figürü arka planda kalmıĢtır. Dolayısıyla her iki 

masalda da anne ve çocuk iliĢkisinin ön planda olduğunu görürüz.   
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Keloğlan hemen hemen bütün masalların baĢında tembel birisi olarak 

gösterilir. Annesiyle bu yüzden hep tartıĢtığını görürüz. Genelde ekmek parası, rızk 

için harekete geçer. Bazı masallarda ise hüner öğrenmek için yollara düĢer.   

Masalda problemler iki Ģekilde gösterilir; birincisi devler, diğeri ise çıkarlar 

uğruna hırs içinde olan kurnazları simgeleyen köselerdir. Masalların bazılarında 

Keloğlan tamamen kendisi için bu problemlerle uğraĢır, bazılarında ise birilerine 

yardım etmek için problemleri çözer. Pamuk Prenses masalından farklı olarak üvey 

anne kavramı yerine dıĢ etkenden gelen kötü kiĢileri görmekteyiz.   

Keloğlan, masallarda -istisnalar dıĢında- olumlu özellikleri ile karĢımıza 

çıkar. Adeta O, Türk zekâsının karakterize edilmiĢ hali gibidir. Onun zekâsı, yaĢı ve 

boyuyla zıt orantılıdır (Bilkan 2001: 82).  

Masallardaki ve filmdeki Keloğlan özelliklerine bakarak bir genelleme 

yapacak olursak; akıllı, cesur, kendine güvenen, korkusuz, mücadeleci, saf, 

iyiliksever, güler yüzlü bir tip olarak karĢımıza çıkmaktadır. BaĢında saçının 

olmaması, onu çirkin değil sevimli göstermektedir. Zekası ve becerisi sayesinde de 

kusurları göze batmaz ve dostları tarafından sevilir.  

Ali Fuat Bilkan‟a göre birçok masalda Keloğlan, iĢini bilen, aklını kullanan 

bir kiĢi konumundadır. O; gücün, otoritenin, baskının (padiĢahın) karĢısında halkı 

temsil eden bir tiptir. Bir anlamda Keloğlan, “Arzu edilene ulaĢma ve imkânsızı 

gerçekleĢtirme fonksiyonunu yerine getirme baĢarısını gösteren bir tiptir” (aktaran 

ġimĢek, 2017: 47).  

Keloğlan, haksızlığa, adaletsizliğe ve kötülüğe karĢı mücadele eden bir  

Anadolu çocuğudur. Kötülüklere ve güçlere karĢı savaĢ açan, Ģansını ve kurnazlığını 

ustaca birleĢtirerek, eline geçen fırsatları en iyi Ģekilde değerlendiren bir birey olarak 

karĢımıza çıkmaktadır.   
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Boratav; Keloğlan‟ın, Ģüphesiz hem fakirin, âcizin hasretli düĢlerini hem de 

önündeki çetin yolun mihnetlerini hesaba katarak, gözünü budaktan sakınmadan 

maceraya atılan insanın savaĢını ifade eder (Boratav 1992: 18).  

Keloğlan tiplemesindeki zıtlıklara değinelim. Ġnsanın ben duygusunun 

olduğunu rahatlıkla görmemiz mümkün. Esma ġimĢek makalesindeki yazısında, 

“Keloğlan‟ın Rüyası” adlı masalda, bu zıtlık açık bir Ģekilde anlatıldığını 

söylemektedir: Keloğlan‟ın gördüğü bir rüyada, ay bir koynuna, gün bir koynuna 

girer. Masal dünyasında bunun yorumu; Keloğlan‟ın, hem Türk padiĢahının hem de 

Rus padiĢahının kızlarıyla evlenmesi Ģeklindedir. Dikkat edilirse “Türk-Rus” 

ikileminde bile sosyal ve siyasî açıdan bir zıddiyetin olduğu açıkça görülür. Diğer 

taraftan “ay” ve “güneĢ” kavramlarına baktığımızda, bunların ifade ettikleri sembolik 

anlamlar tezatlıklar üzerine kurulu olduğunu görürüz. “Ay”, çeĢitli özellikleriyle 

erilliği, babalığı, soğuğu, geceyi, karanlığı, yön olarak da kuzeyi; “güneĢ” ise; 

diĢilliği, analığı, sıcaklığı, gündüzü, aydınlığı, yön olarak da güneyi sembolize eder. 

(ġimĢek, 2017: 53-55).  

Aslında olaylara bütünüyle bakıldığında, Keloğlan masallarının genelinin 

zıtlık temeli üzerine kurulduğunu söylememiz mümkündür. Masalın baĢında fakir, 

anası dıĢında kimsesi olmayan, kimsenin ciddiye almadığı Keloğlan, masalın 

sonunda tam tersi bir kimlikle karĢımıza çıkar. O, sıradan insanların hayal 

edemeyeceği Ģekilde bir baĢarı ile en iyiye ulaĢmıĢtır. BaĢta saf, annesi tarafından 

bile iĢe yaramaz olan Keloğlan; en sonunda kurnazlığıyla aslında ne kadar akıllı 

olduğunu kanıtlar niteliktedir. Aklını kahraman olmak için değil, sevdiğine 

kavuĢabilmek ve kötülere ders vermek için kullanmaktadır.  

Tahir Alangu Keloğlan‟ı karakter olarak tanımlarken, “Ekmeğini taĢtan, aĢını 

da iĢten çıkarmayı küçük yaĢından öğrenmiĢ. YaĢıtları, akranları sokak aralarında 

birdirbir oynayıp zıpzıp yuvarlarken, sırtına ağır yükleri yüklenip alnından ter 

sızdırarak çalıĢmasını, düĢünüp taĢınmasını adım adım öğrenmiĢ de karanlık gecede 

kara taĢın altındaki karıncayı bilir, arayınca da bulur olmuĢ” Ģeklinde betimlemiĢtir. 

(aktaran ġimĢek, 2017: 41-57).  
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Masallarda geçen tipler (padiĢah, vezir, ak saçlı ihtiyar, üvey anne, cadı, dev, 

peri, cin, iyilik, kötülük, akıllı, deli, ayı, tilki, kurt vs.) renkler (ak ve kara baĢta 

olmak üzere bütün renkler), olaylar (oluĢum, dönüĢüm, sihir, olağanüstülük vs.) canlı 

ve cansız varlıklar, sayılar (3, 7, 9, 40) ve benzerleri bu gözle değerlendirildiğinde, 

gibi kavramların aslında okuyana/dinleyene bazı belli mesajlar verdiğini görürüz.  

Hatta iç dünyamızın, yüzleĢmeye korktuğumuz kıskançlık, öfke, hırs, kötülük olarak 

belirtebileceğimiz gölgeleriyle karĢılaĢarak, iyiliğin, güzelliğin, doğruluğun bütün 

renklerini kazanmaya çalıĢırız. (ġimĢek, 2017: 41-57)  

Evrim Ölçer Özünel, Türk kültüründe karĢımıza çıkan ilk hilebaz figürleri 

arasında Keloğlan ve Köse‟nin bulunduğunu belirtir. Yazar, tipin mitik öncülü için 

de, Altay geleneksel inanıĢları arasında yer alan ve kellik özelliği de taĢıyan “Taz 

Kaan” ile “Keloğlan” ve “Köse” üçlüsünü sorgular. Mitolojik bir varlık olan Taz 

Kaan‟ın mitik öncülüğü ile Keloğlan‟ın “anlatılarda Köse ve annesini de yanına 

alarak Taz Kaan‟ı tüm canlılığı ve en belirgin özellikleriyle „uygar‟ toplumda 

yaĢatmaya devam etmekte” olduğunu belirtir. (aktaran Harmancı, 2010: 79-84)  

Eski Türk düĢüncesine göre Tanrı, her Ģeyi yoktan var etmiĢtir. Onun 

bulunduğu yerde hiçbir Ģey yoktur. Tanrı‟nın, Dünya nizamını sağlaması için 

gönderdiği Türk hakanları da geldikleri kutlu yerden izler taĢırlar. Kellik, bu izlerden 

biridir. Onun için toplumu düzene sokmak isteyen hakanlar kılık değiĢtirerek  

Keloğlan/Tastarakay olurlar. Görevlerini tamamladıktan sonra tekrar eski hâllerine 

dönerler. Bu durum Altay destanlarında da ele alınmıĢtır (Ergun 2005: 778-84).  

Kellik sembolü;  Hristiyanlığın ilk yüzyıllarında hala “kadınların baĢ tıraĢı” 

bir “arınma edimi” olarak kutsal iken, ortaçağda, kadına bir ceza  verme biçimi 

halinde kullanılmıĢtı. Bu yüzden peruk kullanımı, “saç tıraĢı”nı kutsal arınma veya 

dinsel ceza olarak kavrayan ön toplulukların devamında kullanılabilir; kıl kültünün 

geçerli olduğu; ateĢ yapımcısı ön toplulukların bir kalıntısı olabilir. (aktaran 

toplumvetarih.blogcu.com). Bir baĢka yönden Keloğlan merkezli masalların 

tamamında kahraman, tek baĢına aklını kullanarak baĢarıya ulaĢamamaktadır. 
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Olağanüstü yardımcılarla (bu filmde Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler olarak 

karĢımıza çıkmaktadır.) sonuca ulaĢılmaktadır.   

Keloğlan masallarının geneli özetlenecek olursa, fizikî görünüĢü ve zekâsı ile 

masallardaki güç veya otoritenin (padiĢahın) karĢısında halkı temsil etmektedir. Türk 

insanının aklını, azmini, Ģansını, baĢarısını ve saflığını yansıtan kiĢidir. Halkın özlem 

ve arzusuna bağlı olarak güce karĢı mizah unsurundan da faydalanarak aklını (bazen 

Ģansı da yaver gider) kullanarak zafere ulaĢır. Keloğlan tip olarak, sembolik açıdan 

Türk halkının imkânsızı baĢarmasının yüceltilmiĢ halidir. Alt metninde imkansız diye 

bir Ģey olmadığını anlatıyor diyebiliriz. O, toplumdaki yanlıĢları görebilme ve 

gösterebilme yeteneğine sahip biridir. Kara mizahı en güzel Ģekliyle iĢlemiĢ, ders 

veren, hayatın karanlık ve ümitsiz anlarında bile eğlendirici taraflarına cesaretle 

bakabilmeyi gösteren bir karakter olarak yansıtılmıĢtır. 
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                         2.BÖLÜM MASAL VE UYARLAMA ĠLĠġKĠSĠ  

ÇalıĢmanın bu bölümünde uyarlama kavramının üzerinde durularak, 

dünyadaki ve Türkiye‟deki uyarlama sürecinin geliĢimi ele alınacaktır. Özellikle 

masalların sinemaya uyarlanmasında Türkiye‟deki sinema tarihinde önemli bir yeri 

olan YeĢilçam döneminin özellikleri incelenecek, filmlerden örnekler verilecektir.   

  

2.1. Sinemada Uyarlama  

Uyarlama bir sanata ait olan eseri bir baĢka sanata ve onu oluĢturan unsurlara, 

kurallara uygun hale getirerek aktarmaktır.  

Yedinci sanat olarak kabul edilen sinema, yaklaĢık olarak bir asırlık geçmiĢe 

sahiptir ve içerisinde diğer sanat dallarından da parçalar barındırabilmektedir.   

Dolayısıyla, sinema, aynı zamanda bir nevi edebi metin olan senaryodan ve bunun 

sahnelenmesinden meydana gelmektedir. “Bu yüzden daha önce yazılmış metinler, 

özellikle tahkiyeye dayalı eserler sinemacıların, senaristlerin dikkatini çekmektedir.  

Dünya sinema tarihinde de edebiyat uyarlamaları, sinemacılar için çoğunlukla 

garantili işler olarak görülmüştür. Bu işleyiş Türk sineması için de geçerlidir. 

Böylece Türk sinema sanatında da, gerek Türk gerekse dünya edebiyatlarından 

seçilen eserler, sinemaya uyarlanmıştır” (Yılmaz, 2008: 11).  

Nijat Özön uyarlamayı, “Sinema için hazırlanmamıĢ bir metni sinemaya 

uygun biçime sokmak” Ģeklinde tanımlamaktadır (aktaran Önder ve Baydemir, 

2005:113).  

Sinemanın ilk ortaya çıktığı dönemden beri, edebi eserlerden uyarlamalara 

sıkça baĢvurulmuĢtur. Bu eğilimde rol oynayan iki faktör vardır. Ġlki, ilk ortaya 

çıktığı yıllarda halkın ucuz eğlence kaynağı olarak değerlendirilen sinemanın 

prestijini yükseltme kaygısı; ikincisi ise her iki sanat dalının da anlatı üzerine 

kurulmuĢ olmasıdır (Yılmaz, 2008: 12).   
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Adapte etmek olarak tanımladığımız uyarlama kavramına örnek olarak, 

okunmak için yazılmıĢ bir romanı, sahnelenmek üzere piyes haline getirmek 

verilebilir. Ayrıca bir öyküyü, sadece kulakla algılanabilecek bir tiyatro eseri 

Ģeklinde yazarak radyofonize etmek veya piyes, masal, hikâye gibi türleri, sinema 

filmine dönüĢtürmek de birer uyarlama çabasıdır (Baloğlu, 2012: 62-63).    

Uyarlama filmlerin değerlendirilmesi söz konusu olduğunda, sinema eserine 

karĢı daha kıymetli görülen edebi yapıtların filmlerde ne kadar yansıtıldığı dikkate 

alınmıĢ, sinemanın kendine ait bir dili olduğu göz önünde bulundurulmayarak 

çoğunlukla birebir uyarlamalar benimsenmiĢ, bağımsız uyarlamalar ise olumsuz 

yönde eleĢtirilmiĢtir. Fakat uyarlamalar söz konusu olduğunda, anlatım aracı olarak 

edebiyatın sözcükleri; filmlerin de görüntüyü kullandığı, yani her iki alanın da 

bambaĢka bir dil kullandığı gözden kaçırılmamalı, eserler kendi yaratım süreçleri 

içinde değerlendirilmeli, dolayısıyla herhangi birine üstünlük tanıyan, ön yargılı 

değerlendirmelerden kaçınılmalıdır (Yüce, 2005: 67-73). Nitekim her iki alanın da 

anlatım yönünden kendine ait avantajları ve dezavantajları vardır.  

Uyarlama;  

- Esere bağlı kalınarak yapılan uyarlama,  

- Serbest uyarlama,  

- Yabancı uyarlamalar (yerelleĢtirme) olmak üzere üç baĢlık altında incelenebilir 

(Baloğlu, 2012: 64).  

Esere bağlı kalınarak yapılan uyarlama; orijinal eserin, tema ve konusunun 

ana çizgileri korunarak, yeni kiĢiler ve olaylar eklenmeden filme aktarımıdır. Bu 

türde uyarlama, genellikle tarafları en fazla memnun eden uyarlama çeĢididir. Çünkü, 

eserin orijinali fazla bozulmadığı için yazar, memnundur. EleĢtirmen ve 

yönetmenlerin memnuniyeti de hemen hemen aynı kabullere dayanır (Baloğlu, 2012: 

64). Uyarlamanın baĢarılı sayılabilmesi için yönetmenin, özgün eseri iyi anlaması, 

onunla aynı düĢünceyi verebilmesi gerekir.  
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Serbest uyarlama; eserin özgün halini korumakla birlikte ona çok bağlı 

kalmadan, orijinalindeki malzemeden yararlanıp, eseri örselememeye de özen 

göstererek yapılan uyarlama Ģeklidir. Sinema ve televizyona yapılan uyarlamaların 

çoğu, bu türdedir. Bir anlamda, yeni kiĢiler, sahneler eklenebildiğinden, konuda da az 

çok değiĢiklik yapılabilir (Sivas, 2005: 42-43).  Dolayısıyla esere bağlı uyarlamalarla 

kıyaslandığı zaman, yönetmene daha geniĢ bir manevra alanı yaratır. Serbest 

uyarlama anlayıĢıyla çekilen bir filmde, yazarın romanını ya da hikâyesini 

imzalaması gibi, yönetmen de ikinci bir imza olarak kendi imzasını atabilmektedir 

(Kale, 2010: 267). Bu Ģekilde ortaya çıkan film, sadece edebiyattan almayıp kendisi 

de bir eser olarak sanata katkılar sunmuĢ olacağı için, edebiyat dünyasından gelecek 

eleĢtirilere de karĢı cevapları içeriyor olacaktır.   

Yabancı uyarlamalar; ülkemizde baĢlangıçta farklı tarif edilmiĢtir. Sinemanın 

eski yıllarında, genellikle yaratıcılıkla pek bağdaĢmayan, yeni bir senaryo yazmaktan 

daha kolay olan ve para kazanma hevesindeki yapımcılar tarafından yabancı bir film 

ya da eser seçilip, hikâyenin çevresi, kahramanları, zamanı ve isimleri değiĢtirerek 

ortaya çıkan uyarlama Ģeklidir.   

Türk sinemasının gerçek bir tıkanma yaĢadığı, herkesin Batılı filmleri 

yerlileĢtirerek salonları doldurduğu bir dönemde sinemacılar ve yönetmenler de, 

ekonomik koĢulların zorlamasıyla kendilerini bu furyadan alamamıĢlardır. 1972 

yapımı “Biz Belayı Severiz” filmi Borsalino‟dan; 1967 yapımı “Kara Davut” filmi 

ise “Üç SilahĢörler”den uyarlamadır (TSA, 2017).   

  

2.1 Uyarlamanın DoğuĢu ve Dünyada GeliĢimi  

19. yüzyılda ortaya çıkan bir sanat dalı olarak sinema; edebiyat, tiyatro, resim 

ve müzik gibi oldukça köklü bir geçmiĢe sahip olan bu sanat dallarının yanında 

oldukça yeni sayılmaktadır. Kendinden önce var olan bu sanat dallarından 

etkilenmesine ve bunun da etkisiyle diğer sanat dallarıyla kıyas yapılmasına sebep 

olmuĢtur. Ancak sinema, diğer sanat dallarına göre en güçlü bağını roman ile 
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kurmuĢtur. Böyle olmasının sebebi, iki sanat dalının da “bir anlatıcının 

perspektifinden” hikâyeler anlatıyor oluĢudur.   

Sinemanın ilk yıllarında seri olarak üretilmeye baĢlayan filmlerde, eski masal 

ve öykülerden oldukça yararlanmıĢlardır. Kimi yapımcı ve yönetmenler birebir 

uyarlamalar yaparken, kimileri de kaynak eseri ayrıntılı bir film sinopsisi olarak 

kullanmıĢlardır. Yapımcılar romancılara karakter, ana fikir ve atmosfer yaratımı 

konularında baĢvurmuĢlardır (Bazin, 2007: 63-69). Bir edebiyat eserini sinemaya 

uyarlayan ilk kiĢi Georges Melies olmuĢtur. Jules Verne‟in aynı adlı romanından 

filme çekilen Aya Yolculuk (A Trip to the Moon, 1902) aynı zamanda sinemada 

bilim kurgu türünün de ilk örneğidir (aktaran Erus, 2005: 21). Melies‟den sonra 

Fransız ve Ġtalyan yönetmenler ve ardından Amerikalılar da Balzac, Hugo, Dickens 

gibi yazarların eserlerini rutin bir Ģekilde öykü materyali olarak kullanmıĢlardır. 

1907–1908 yıllarında sansür baskılarının artmasıyla roman ve oyun uyarlamalarında 

artıĢ görülmüĢtür. Ayrıca yapımcılar bu uyarlamaların, eleĢtirmenlerin filmlere daha 

farklı yaklaĢmasına ve sinemanın saygınlık kazanmasına büyük etkisi olacağını 

düĢünmüĢlerdir (Erus, 2005: 21-22).  

1920-1930 arası sinema, edebiyata eĢit bir yaratıcı gücü ile kendi estetik 

tarzının olduğunu göstermeye baĢlamıĢ, 1930‟lu ve 1940‟lı yıllar ise uyarlamaların 

oldukça popüler olduğu yıllar olmuĢtur. Zira 1939 yılında Akademi ödülü için 

yarıĢan tüm filmlerin türü, genelde uyarlamalardır (Bazin, 2007: 71).  

Fareler ve İnsanlar (Of Mice and Man), Rüzgâr Gibi Geçti (Gone with the 

Wind), Oz Büyücüsü (The Wizard of Oz), Rüzgârlı Bayır- Uğultulu Tepeler 

(Wuthering Heights) bu filmlerin arasındadır (Erus, 2005: 22-23). Ayrıca sinemanın 

ilk yıllarından itibaren uyarlama filmler hem akademi ödülü kazanmada hem de giĢe 

hâsılatında oldukça avantajlı olmuĢlardır (Bazin, 2007: 72-74). 1950‟ler ve  

1960‟larda edebiyat ve film arasındaki iĢ birliği filmin konusu ile sınırlı kalmayıp, 

aynı zamanda kaynak metnin metaforları, perspektifi ve yapısal organizasyonu da 

filmlerde yankısını bulmaya baĢlamıĢtır. 70‟lerde ise artık televizyon ve sinemaya 

aĢina ve karmaĢık metinleri çözümleyebilen bir seyircinin varlığı sinemayı daha 
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yaratıcı kılmıĢtır. Bu dönemde Francis Ford Coppola edebi değeri yeterince iyi 

olmayan Mario Puza‟nun romanını oldukça derinlikli sinema eserine dönüĢtürerek 

Baba (The Godfather) serisini çekmiĢtir. Ayrıca bu dönemde Milos Forman, Ken 

Kesey‟in romanından Guguk Kuşu (One Flew Over the Cuckoo‟s Nest) filmini 

uyarlamıĢtır (Erus, 2005: 24-25).  

Uyarlama yapma süreci öykü gereksinimi ve sinemaya saygınlık kazandırma 

gibi amaçlarla baĢlamıĢsa da daha sonra sanatsal ya da tam tersi ticari kaygılar da 

uyarlamalar yapmayı tetiklemiĢtir. Sanatsal kaygılar daha çok güçlü metinler söz 

konusu olduğunda ön plana çıkarken, ticari kaygılar ise eserin popülerliği dolayısıyla 

yapılmıĢtır (Erus, 2005: 19). Bu nedenden dolayı, günümüzde klasik edebiyat 

eserlerinden uyarlama yapılmamasına rastlamak oldukça güçtür.   

 

2.2 Türkiye’de Uyarlama  

Dünya örneklerinde olduğu gibi Türkiye‟de de, uyarlama filmler, tam 

anlamıyla filme bir konu sağlama ihtiyacından doğmuĢ, ayrıca edebiyat eserlerinin ve 

yazarların ününden yararlanma amacı da gözetilmiĢtir.       

Türkiye‟de ilk uyarlama çalıĢması 1916 yılına rastlar. Enver PaĢa‟nın 

talimatıyla kurulan “Merkez Ordu Sinema Dairesi”, Sigmund Winberg‟e “Himmet 

Ağa‟nın İzdivacı” adını taĢıyan ilk öykülü uzun film iĢini verir. (Elgin ve Çetin, 

1987: 384-386). Winberg‟in baĢladığı bu film, oyunculardan birinin ölmesi üzerine, 

A. Fuat Uzkınay tarafından savaĢ bittikten sonra tamamlanabilmiĢtir.   

Bilinen ve tamamlanan ilk uyarlama ise, 1917 senesinde, Sedad Simavi 

tarafından, Müdafaa-i Millîye Cemiyeti‟nin yardımıyla yapılmıĢtır. Sedad Simavi, 

“Eylül” romanıyla bilinen Mehmed Rauf‟un “Pençe” adlı 4 perdelik oyununu, 

ardından da “Casus”u uyarlayarak ilk öykülü uzun film yapımını gerçekleĢtirmiĢtir.   
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Tiyatronun sinemadaki dolaylı olarak bir baĢka etkisi de, ilk uyarlamalar 

döneminde Batıda “sanat filmi” adıyla anılan akımda görülmüĢtür. Fransa‟da 

baĢlayıp diğer ülkelere de yayılan bu akımda, tanınmıĢ yazarların hazırladığı 

senaryolarda, yine tanınmıĢ sahne oyuncuları, sahne tekniğine göre rol almıĢlardır 

(Elgin ve Çetin, 1987: 387). Böylece ilk sinemacılar, yalnızca oyuncularını ve 

tekniğini değil; aynı zamanda gezici tiyatroların seyircilerini de kendilerine çekmeyi 

baĢarmıĢlardır.   

Edebiyat uyarlamaları, baĢlangıçta basit konuların sıradanlığından kaçıp 

seyircinin ilgisini geleneksel edebiyatın önemli ve iĢlenmiĢ konularına çekmek için 

baĢlamıĢ, geliĢen iletiĢim teknolojisine paralel olarak kültürün ve sanatın 

kitleselleĢmesi zorunluluğunun bir uzantısı halinde devam etmiĢtir (Erus, 2005:20). 

Filmin doğal yapısı, geleneksel pek çok sanatla, bu arada edebiyatın özellikle roman, 

tiyatro ve öykü türü ile de örtüĢtüğü, bunları adeta bir yönüyle içerdiği için 

uyarlamalar da doğal, hatta sinema sanatı için gerekli görülmüĢtür. Ancak zamanla, 

sinema filmleri de kendi içinde türlere (sanat filmi, popüler film gibi) ayrılmaya 

baĢlayınca, uyarlama anlayıĢ ve yöntemleri de çeĢitlenmiĢ, buna paralel neredeyse 

sinemada da artık „geleneksel sinema‟ ile „popüler sinema‟ ya da „kitle filmi‟ 

ayrımları dönemi gelmiĢtir (Bazin, 2007: 73-74).  

  

2.2.1 YeĢilçam’da Uyarlama  

Türk sineması baĢlangıçtan itibaren tiyatro kökenli sanatçıların güdümünde 

ilerlemiĢtir. Pek çok ilke imza atılması açısından Muhsin Ertuğrul Dönemi olarak 

adlandırılan bu dönem, her ne kadar önemli olsa da, sinemanın sinemasal ögelerle 

geliĢtirilmesi konusunda bazı sorunları da beraberinde getirmiĢtir. Çünkü tiyatro 

üslubunu, oyunculuk yöntemini ve hitap biçimini sinemada bire bir kullanmak, bir 

nevi sinemaya haksızlık ederek onun alanından çalıp, etkisini azaltmaya neden 

olmuĢtur. Hatta uzun vadede denebilir ki; Türk sinemasının kendi dilini bulmasında 

zamansal sarkmalara sebebiyet vermiĢtir. Bu süreç içinde el yordamıyla yolunu 

bulmaya çalıĢan sinema sektörünün senarist, yönetmen ve yapımcıları için 
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acemiliklerinde sırtlarını yasladıkları en büyük destekçileri, edebiyat metinleri 

olmuĢtur. Bu metinler içerisinde en çok yararlanılanlar da roman, hikâye ve masal 

türleridir.   

Giovanni Scognamillo, Türk sinemasında Muhsin Ertuğrul dönemiyle 

baĢlayan, bilhassa yabancı kaynaklardan yapılan uyarlamaların nedenlerini; “kadro 

yetersizliği, yapım hacminin getirdiği sıkıĢıklık, yapım Ģartlarının doğurduğu 

zorunluluk ve ticari garanti ihtimali” olarak açıklamıĢtır (Scognamillo, 2010: 45-46). 

Yabancı kaynakların yanında yerli kaynakların kullanımına bakıldığında Mürebbiye 

ile baĢlayan uyarlama serüveni, dönemsel beklenti ve koĢullara göre çeĢitlenmekle 

birlikte her devirde geçerliliğini koruyarak sinemanın ana baĢvuru kaynağı olmayı 

sürdürmüĢtür (Scognamillo, 2010: 52-54). ReĢat Nuri Güntekin, Ömer Seyfettin, 

Halide Edip Adıvar, YaĢar Kemal, Peyami Safa, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Necati 

Cumalı, Rıfat Ilgaz, Fakir Baykurt, Aziz Nesin gibi isimlerin pek çok eseri Türk 

sinemasının baĢlangıcından günümüze değin defalarca uyarlanmıĢtır.   

Her zaman geniĢ bir yer teĢkil eden ve Muhsin Ertuğrul döneminde yabancı 

ve yerli roman uyarlamalarıyla baĢlayan bu süreç, özellikle 1960‟lı yıllardan sonra 

yerli ve yabancı filmleri defalarca sinemaya aktarma geleneğiyle devam etmiĢtir.  

Peki, neden uyarlamalara Türk Sineması‟nda bu kadar sık rastlanmaktadır? 

Bunun ilk sebebi kuĢkusuz film hikâyesi bulma sıkıntısıdır. Bir filmin en önemli 

parçası hikâyesi ve senaryosudur. Ve pek çok sinemacının üzerinde birleĢtiği bir fikir 

vardır; kötü bir senaryodan iyi film çıkmaz.   

1950‟li yıllar her ne kadar yeni türlerin sinemaya aktarılması bakımından 

önemli bir dönem olsa da, hiçbir yapımcı sağlam olmayan bir senaryoyu filme 

çekmek istemez. Ayrıca bu dönemde daha sonra Türk Sineması‟nın en büyük 

sorunlarından biri, senarist eksikliğidir. Bu yüzden özellikle çok satılmıĢ yerli 

romanların uyarlamalarını çekmek, yapım Ģirketleri için makul bir seçenektir. Diğer 

önemli sebep ise halkın büyük bir kısmının öğretim yetersizliği ve okuma yazma 

bilmemesidir. Halkın büyük bir kısmı zaten çok tutan romanları okuyamamakta yani 

baĢka bir deyiĢle yazarlar halkın yarısından az bir kısmına ulaĢabilmektedir (Yağız, 
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2009: 21-24). Oysa sinema herkesin kolayca anlayabileceği bir anlatım tekniğine 

dayanmaktadır ve bu sayede okunamayan romanlar da halka ulaĢtırılabilmektedir.   

Bunların yanı sıra, birçok araĢtırmacı, YeĢilçam sinemasının görsel olmaktan 

çok iĢitsel bir yapıya sahip olduğunu, kaynağını masaldan ve halk hikâyesinden 

aldığını belirtmektedir (Ağaoğlu, 1997:313).  

Popüler romanların ve masalların YeĢilçam‟da vazgeçilmez bir damar 

oluĢturmasının altında seyircinin ve yapımcının beklentilerini karĢılaması yatarken 

bu eğilimin Türk kültüründen süzülüp gelen gelenekte nasıl Ģekillenip YeĢilçam adı 

verilen sinema geleneğinde özlü bir hal aldığını, AyĢe ġasa Yeşilçam Günlüğü adlı 

kitabında Türk sinemasının yerli / mahallî kimliğini Ģöyle sıralayarak açıklığa 

kavuĢturmaktadır (ġasa, 2002: 21-22):   

1. Gerçekten çok temsile ve görüntüye dayalı bir anlatım  

2. Ses-görüntü karĢıtlığından, görüntü-anlam karĢıtlığından, 

tema-karĢı tema çatıĢmasından, yani kökünü müzikteki kontrpuan esasından 

alan Batılı bir anlatımdan taban tabana farklı olarak, ses-görüntü paralelliğine, 

görüntü-anlam paralelliğine, yani müzikteki tek seslilik ilkesine bağımlı, 

mahalli kompozisyon anlayıĢı,  

3. Öyküleme tekniği itibariyle trajikten çok epiğe dayalı ilkeler.  

Özellikle son madde YeĢilçam filmlerinin akıldan çok duyguya yaslandığını 

anlatmaktadır. YeĢilçam sineması denince akla seyirciye bir masal âlemi vadeden, 

onu film süresince yaĢayamayacağı hayatlara tanıklık ettiren hatta bizzat o hayatlarla 

özdeĢleĢmesini sağlayan yapımlar gelmesi olağandır.  
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2.2.2 Masalların Sinemaya Uyarlanması Üzerine Genel Bir BakıĢ  

Türk Sineması‟nda 1950 – 1975 arasında çekilen filmler, konu ve karakterler 

açısından incelendiğinde sinemamızın sözlü edebiyat geleneğimize benzerliği açık 

bir Ģekilde görülebilir. Geleneksel sözlü kültür, kolektif bir bilinç tarafından yaĢatılan 

ve bir kültürel miras olarak sonraki kuĢağa aktarılan, bir halkın kimliğini en iyi 

Ģekilde tanımlayan kültür öğelerinden biridir. Nasrettin Hoca fıkraları, Keloğlan 

masalları, Dede Korkut hikâyeleri bu kültürün en güzel örneklerindendir.   

Türk Sineması içinde yaĢadığı sözlü kültürden yararlanmıĢ, filmlerinin 

konularını yaratma, karakterlerini biçimlendirme sürecinde bu kültüre öykünmüĢtür.  

Bülent Oran sinemamızın bu kültüre olan yakınlığını Ģöyle açıklar: (aktaran Türk, 

2004: 29).  

“Bizim filmlerin altında esasında bana göre Keloğlan motifi yatıyor. Yoksuldur 

Keloğlan, zavallı bir hasta anası vardır ve padişahın kızıyla evlenebilmek için 

devlerle mücadele etmesi, Kaf dağının ardına ulaşması gerekmektedir. Şimdi biz bu 

yapıyı ne yapıyoruz? Keloğlan yerine yoksul Cüneyt Arkın yahut Kartal Tibet. 

Zavallı hasta bir anası var yahut ameliyat edilmesi gereken kardeşi, bilmem nesi var. 

Öbür tarafta ise fabrikatörün kızı var… Yani bir tür masal dünyası bu… Masal 

dünyası… ve bu yapı hiç sekmez, hiç… Her zaman tutar.”  

Anlatılan gerçekten de bir masal dünyasıdır. GerçekleĢme ihtimali çok düĢük 

olan zengin bir kızla fakir bir gencin ya da fakir bir kızla zengin bir gencin 

birlikteliği, bizim sinemamızda o dönemde üzerine en çok hikâye üretilen konu 

olmuĢtur. Hikâyedeki çatıĢma; gelir düzeyindeki bu farklılıkların çiftin çevresi 

tarafından bir tehdit olarak algılanmasına ve çiftlerin kendileri de birlikte 

olabilmelerinin imkânsız olduğunu bilmelerine rağmen aĢkları yüzünden 

ayrılamamasıdır. Birkaç yan karakter dıĢında hikâyedeki kimse kötü değildir, sadece 

içinde bulunduğu çevre nasıl davranmasını gerektiriyorsa öyle davranıyordur. Bu 

kötü yan karakterler de genelde zengin taraftan olurlar. Çiftler baĢlarına ne gelirse 
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gelsin hikâyenin sonunda engelleri aĢıp tıpkı masallardaki gibi bir araya gelirler. 

Katarsis1 her zaman iyi insanların mutlu bir sonla murada ermeleriyle sağlanır.   

Halkın bu tür konuları sevmesinin bir diğer nedeni ise kendisinin de bu 

kültürden gelmiĢ olması, o yüzden kötü bir ruh halindeyken bu Ģekilde motive 

olabilmesidir. Geleneksel sözlü kültür, halkın içinde yaĢayan, onlarla aynı dünyayı 

paylaĢan sinemacıların yaptıkları iĢleri de bu yüzden etkilemektedir. Memduh Ün, 

masallarla iliĢkisini Ģöyle anlatır: “Masalların içinde yaşadım. Ablalarım vardı, 

benim ablam, teyzekızları falan. Gelirler bizde kalırlardı. Hep masal anlatırlardı ben 

çocukken. Masalların dünyasında çok yaşadım.” (aktaran Yağız, 2009: 48-49).   

Bülent Oran da senaryolarını yazarken kullandığı mizahi öğeleri çok eskilere, 

dedesinin küçükken ona okuduğu Nasrettin Hoca fıkralarına dayandırmaktadır:  

“Dedemin eski yazı bir Nasrettin Hoca kitabı vardı. Onu bana okurdu. Bunlar insanı 

etkiliyor. Belki de ilk mizah duygum oralardan gelmedir.” (aktaran Türk, 2004: 

3234).  

Türk Sineması, özellikle en çok film ürettiği dönemde geleneksel sözlü 

kültüründen oldukça yararlanmıĢ, sinemamızın anlatım dili bu kültürün etkisiyle de 

ĢekillenmiĢtir.  

Sinema, yeni masal anlatıcısıdır. GeçmiĢte masal dinleyicisi olan halk, 

günümüzde masal izleyicisine dönüĢmüĢtür. (Ayça, 2000:6). Masal artık sadece sesli 

bir anlatım olayı değil, aynı zamanda görüntülü bir kitle iletiĢim biçimidir.   

Masal anlatıcısıyla sinema yaratıcısı arasındaki paralellik, masal ile sinema 

ürünü arasında kurulabilmektedir. YeĢilçam filmi, sözlü masal anlatımlarından 

beslenmektedir.  

  

                                                 

1 Katarsis: Arınma olarak da bilinen katarsis, Aristoteles'in Poetica adlı yapıtından alınmıĢ 

bir sözcük olup; ilgili yapıtta trajedinin seyirci üzerindeki etkisini anlatmaktadır.  
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2.2.3 YeĢilçam’da Masal Uyarlamaları  

Ġlk örneklerinin Hollywood‟da verildiği masal uyarlamaları filmlerin, 

ülkemizde de Türk yönetmen ve sanatçılara çekilmesi, 1950‟li yıllar ile baĢlar. Masal 

uyarlaması ilk Türk filmi, Lütfi Akad‟ın çektiği Arzu ile Kamber ve Tahir ile Zühre 

filmleri olup; sonrasında Metin Erksan, Halit Refiğ, Süreyya Duru gibi birçok 

yönetmen masal uyarlaması çekmiĢtir.   

  

2.2.3.1 Lütfi Akad Filmleri  

Lütfi Akad, her ne kadar 1947 yılında Seyfi Havaeri'nin Damga filminde 

yönetmenliğe baĢladıysa da, kendisinin yönettiği ilk film, Halide Edip Adıvar‟ın 

Vurun Kahpeye adlı romanından uyarladığı aynı isimdeki filmidir. Daha sonra Tahir 

ile Zühre, Arzu ile Kamber gibi halk masalları uyarlamaları çeken Akad, aynı 

zamanda ilk masal uyarlaması yapan yönetmen de sayılmaktadır (Makal, 2011:8385).  

Akad‟la birlikte Türkiye‟de sinemacılar kuĢağı baĢlamıĢ ve Türk sineması 

tiyatrocuların egemenliğinden çıkarak, yeni bir kiĢilik kazanma yoluna girmiĢtir. 

Yönettiği ilk dönem filmlerinin hemen hemen hepsi sinemamızda yeni bir türün 

baĢlangıcı ve en özgün örnekleri olur. Ġlk dönem filmlerinde piyasadan gelen istekler 

sebebiyle Türk sinemasında daha önce pek denenmeyen anlatım özelliklerini bir 

araya getirir. Bu anlatım özelliklerinden en göze çarpanı da masal uyarlamalarıdır. 

Lütfi Akad, bunu yaparken o dönem moda olan yabancı yapımların Türkçe 

uyarlamaları ya da yerli edebiyat eserlerinin birebir tercümelerinden ziyade, 

filmlerinde kullandığı eserlere yorum katmaya özen göstermiĢtir (Saydam, 2011: 

9495).  

Görüldüğü gibi, Türk sinemasında ilk masal uyarlama filmi, aynı zamanda bir 

halk hikâyesi olan Tahir ile Zühre‟ye çekilmiĢtir. Tahir ile Zühre hikâyesi, bilindiği 

gibi manilerle örülmüĢ bir halk hikâyesidir. Bu yüzden masal türünden ayrılmaktadır.  
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Ġzleyicinin de daha rahat anlayabilmesi için, Lütfi Akad, filmi uyarlarken, birebir 

manilerden oluĢan varyantlara bağlı kalmamıĢ, kendisinden yorumlar katmıĢtır.   

Tahir ile Zühre‟nin filmdeki konusu kısaca Ģöyledir: Bir hükümdarın ve en 

sevdiği vezirinin çocukları olmamaktadır. Bir gün hükümdarın karĢısına çıkan Hızır, 

ona bir elma verir. Hükümdar, büyük bir dikkatle elmayı iki eĢit parçaya ve o iki eĢit 

parçayı da tekrardan iki eĢit parçaya bölerek toplamda 4 eĢit parça elde eder. Bu 4 

parçayı kendisi, veziri ve eĢleri yiyecek, çocuk sahibi olacaklardır. Fakat önemli 

olan, elmayı dikkatle bölmektir; zira yanlıĢ bölünürse çocukların baĢı felaketlerden 

kurtulamayacaktır. Nitekim öyle de olur. Çocuklar 20 yaĢına geldiklerinde 

birbirlerine âĢık olurlar. Hükümdar da onları evlendirmeye karar verir ancak 

felaketler birbirini izler.  

1952‟de siyah-beyaz olarak uzun metrajlı çekilen film, 6 ayda Irak‟ta 

tamamlanmıĢ ve zamanına göre çok fazla set iĢçisi ve en uzun „slider‟2  

kullanılmıĢtır. Akad'ın masalsı ilk sinema örneği olan Tahir ile Zühre‟den sonra diğer 

masal / halk hikâyeleri uyarlamalarının devamı gelir.  

  

ġekil 1: Tahir Ġle Zühre - Film AfiĢi (1952)  

                                                 

2 Slider: Kamera kaydırma ekipmanına verilen ad.  
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Ömer Lütfi Akad'ın, Irak'ta Tahir ile Zühre filmi ile birlikte çektiği bir diğer 

film olan Arzu ile Kamber, Akad'ın masalsı tarih filmleri denemelerinden birisidir. 

Tüccar oğlu Kamber ile SubaĢı oğlu Arzu'nun aĢk hikâyesi, filmde masalsı bir dil ile 

anlatılmaya çalıĢılmıĢtır. Filmin konusu kısaca Ģöyledir: Hacca gitmek üzere olan bir 

kervan eĢkiyalar tarafından basılır. Küçük bir erkek çocuğu dıĢında kervandaki 

herkes öldürülür. Kamber adındaki çocuğu oradan geçmekte olan bir adam evlat 

edinir. Adamın Arzu adında bir kızı vardır. Arzu ile Kamber, kardeĢ gibi büyürler. 

Büyüyüp kardeĢ olmadıklarını öğrenince birbirlerine âĢık olup evlenmeye karar 

verirler. Arzu‟nun annesi Kamber‟i sevmemektedir. Kamber‟in Arzu ile evlenmek 

üzere olduğunu öğrenince onu evden kovar. Annesi Arzu‟yu Ģehrin emiri ile 

evlendirmek istemektedir. Fakat Arzu, Kamber ile birlikte olabilmek için ölmeyi bile 

göze almıĢtır (Bayatlı, 2009:123-125). Bu film için Akad, "Filmler başarısız oldu, 

hem kasa hâsılatı pek tatminkâr olmadı. Başarısız ancak yararlı denemelerden" diye 

bahseder (Makal, 2011: 84).   

  

  

ġekil 2: Arzu Ġle Kamber- Film AfiĢi (1952)  

Her iki film de, Türkiye‟de seyircilerin çokça rağbet gösterdiği melodram 

kalıpları ve alaturka Ģarkılarla bezenmiĢ bir anlatım kullanılmıĢtır. Bu filmler ile 

Sezer Sezin ve Kenan Artun gibi oyuncular, Anadolu seyircisiyle tanıĢmıĢtır.  
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Bu hikâyeler, Türk halk hikâyelerinden öğeler taĢıdığı için, masal 

imgelerinden cadı, büyü, peri gibi imgeler, bu filmlerde yer bulmamıĢtır. Büyük 

zorluklarla çekilen bu filmlerin önemli handikaplarından biri, Anadolu masallarının 

Hollywoodvari oryantalist bir biçimde anlatılmaya çalıĢmasıdır. Hatta Akad, bu 

filmler için ayrıca “Halk masalları ile hiç ilgisi yoktu. Amerikanvari Doğu filmleri 

vardır, onların bir özentisi idi yani…” Ģeklinde bir yorumda bulunmuĢtur (Onaran, 

1990:34).  

  

2.2.3.2 Süreyya Duru Filmleri  

Lütfi Akad‟tan sonra Türk masalından sinema uyarlaması yapan bir diğer 

yönetmen, Süreyya Duru olmuĢtur. Süreyya Duru, en önemli halk masallarımızdan 

Keloğlan‟ı sinema perdesine taĢıyarak, birçok kuĢağı halk kahramanıyla 

buluĢturmuĢtur.  

ÇalıĢmanın ilk bölümünde bahsedildiği gibi, masallardaki en önemli 

unsurlardan biri de, masal kahramanıdır. Kahramanlar, masal kurgusu içerisinde, 

günlük yaĢamda karĢılaĢabileceğimiz insanlardan olabileceği gibi, cinler, periler, 

devler gibi olağanüstü varlıklardan da olabilmektedir. Türk masal anlatı geleneği 

içerisinde genellikle masal kahramanlarının adından, dininden ve ırkından pek 

bahsedilmez. Fakat zaman zaman masalların hatırlanması ve akılda yer edebilmesi 

açısından yine masal anlatıcısı tarafından bazen masal kahramanlarına adlar 

verilebilmekte ya da masal kahramanları yaptıkları iĢle ilgili ya da meslek adlarıyla 

tanımlanmaktadırlar (Bilkan, 2009: 81).  

Türk masal anlatı geleneğinde kendine dürüstlüğü, mertliği, cesareti, 

yardımseverliği, cömertliği ve kurnazlığıyla yer edinmiĢ bir masal kahramanı vardır. 

Bu kahramanın adı Keloğlan‟dır. Keloğlan, her daim zorlukların üstesinden gelmeyi 

baĢaran müĢterek Türk zekâsının temsilcisi bir masal kahramanıdır. Keloğlan bir 

masal kahramanı olmasına rağmen sanki gerçek hayattan çıkmıĢçasına canlı ve 

gerçektir. BaĢlangıçta beceriksiz, tembel biri gibi bir izlenim sergilerken, olayların 
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geliĢmesiyle kurnaz, cesur ve becerikli olduğu ortaya çıkar ve sonunda mutluluğa 

ulaĢır. Adaletsizlikler ve haksızlıklarla mücadele eden bu masal kahramanının 

baĢından geçen olayları konu edinen masallara da Türk masalında “Keloğlan 

Masalları” denmektedir (Alangu, 2013: 193-196).  

Keloğlan tipinin yalnız Anadolu‟dan çıkan Türk masallarında değil, Arap 

ülkeleri, Ġran, Kafkasya, Orta Asya, Rus ve Batı Avrupa masallarında da karĢımıza 

çıkması, kültürel etkileĢimin, bir baĢka Ģekilde ifade edilecek olursa, kültürel 

yayılmanın gücünü göstermesi açısından epey önemlidir. Ġsimler, kiĢilikler, 

görünüĢler her bölgede farklı olsada, bu masal kahramanlarının birbirine benzeyen 

yanlarının olduğu görülür. Anadolu‟da Keloğlan adıyla bilinen bu masal tipi, 

Kazakistan‟da TaĢza Bala, Azerbaycan‟da Keçel, Keçel Memed ya da Keçel Yeğen, 

Kerkük‟de Keçeloğlan, Türkmenistan‟da Kelce Batır, Kırım‟da Tazoğlan, Altay 

bölgesinde Tas, Tastarakay, Ġran‟da Keçel, Gürcü rivayetlerinde ise bu ad Kel Kafalı 

Kaz Çobanı, Ģeklinde bilinmektedir (Alangu, 2013:79). Batı kaynaklı masallar 

içerisinde mesela Almanlar‟da bu tipin benzerine verdikleri ad ise Grindkopf ya da 

Goldener‟dir (Alangu, 2013:192).  

Keloğlan masallarını derleyerek bu masal tipi üzerine film yapan 

yönetmenlerden biri de, Süreyya Duru olmuĢtur. Keloğlan, RüĢtü Asyalı isminin 

aklımızda kalmasına sebep olan YeĢilçam filmlerinin baĢlangıcıdır. Filmin 

kadrosunda daha pek çok ünlü isim bulunmaktadır. Keloğlanın annesini Suna 

Pekuysal, padiĢahı Hulusi Kentmen, vezirini Kayhan Yıldızoğlu, vezirin sağ kolunu 

Ġhsan Yüce ve padiĢahın soytarısı Bicirik'i de YeĢilçam'ın kısa boylu kahramanı 

Aydın Babaoğlu oynamıĢtır.  

Bu filmde, “Ben Bir Garip Keloğlanım” sözleri ile baĢlayan Ģarkı, yıllarca 

hafızalara kazınmıĢtır. Diğer Türk halk masallarında olduğu gibi, mani, tekerleme 

gibi ifadelere, filmde Ģarkı içine yerleĢtirilmiĢ Ģekilde rastlanmaktadır. Keloğlan'ın 

annesinden sopa yediği sahneler, gerçek Keloğlan masalından bağımsız olup, masala 

daha çok renk katması için yönetmenin eklemeleri denilebilir. Filmin, çekildiği 

döneme göre, uygun çok hoĢ Ģiirsel bir dili vardır. Genellikle kafiyeli cümleler 
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kurulmuĢtur. Aydın Babaoğlu'nun cüce karakterlerinden sonra Soytarı karakterini 

yaratması zor olmamıĢtır. Performansı, etkileyicidir. Keloğlan ile tanıĢtığı sahnede 

çıkan  han  kavgası, Amerikan  filmlerindeki  ikililerin tanıĢtığı sahneleri 

andırmaktadır.   

  

ġekil 3: Keloğlan – Film AfiĢi (1971)  

Filmdeki komik replikler arasında; Bicirik'in "Ya ya ya, Ģa Ģa Ģa PadiĢahım 

çok yaĢa" ve Keloğlan'ın "Sarayda hapĢırılır mı? Adamı çok yaĢa deyip gebertirler" 

cümleleri sayılabilir. Bunlar, normalde Keloğlan masalında olmayıp, yönetmen 

Süreyya Duru‟nun serbest uyarlamadan yararlanarak yaptığı, izleyicinin dikkatini 

çekmek ve beğenisini kazanmak için eklediği sahnelerdir. Filmde, Keloğlan'ın 

hayatında ilk kez ayna gördüğü sahne de önemlidir. Keloğlan burada, kendisiyle 

konuĢur ve konuĢurken "Yanındaki kim kardeĢ" der. ĠĢte bu cümle, daha sonra 

YeĢilçam'ın çoğu komedi filmini süsleyen bir cümle haline gelir.   

Masal uyarlamalarının en sevileni ve özellikle RüĢtü Asyalı‟nın üstün 

oyunculuk gücüyle en baĢarılı bulunanı Keloğlan filmidir. Asyalı, daha sonra M. 

Ruhî ġirin‟in uyarlamasıyla Keloğlan‟ı radyo için de seslendirmiĢtir.  

Süreyya Duru‟nun yönetmenliğini yaptığı önemli masal uyarlama 

filmlerinden bir diğeri Kül Kedisi Sinderella‟dır. 1971 yapımı olan filmin baĢrol 

oyuncusu YeĢilçam‟da „AyĢecik‟ olarak bilinen Zeynep Değirmencioğlu‟dur. 
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Filmdeki uyarlamada ilk dikkat çeken, Sinderella‟nın Disney‟in çizgi filminden 

esinlenilerek saçları sarı olarak karĢımıza çıkmasıdır. Prensi, diğer masal 

uyarlamalarında olduğu gibi, Sertan Acar, kâhin ve cadıyı ise Suna Selen 

canlandırmıĢtır.   

Filmde, fantastik denilebilecek öğeler bulunmaktadır. Masalın aslında bu 

öğeler yoktur. Üç tane Prens Soytarısı (Bücür, Gıcır, Mıcır) ile Külkedisinin ev 

iĢlerini yapmasına yardım eden üç tane komĢu kadın (Tomurcuk, Pıtırcık, Itırcık),  

filmde dikkat çeken unsurlardandır. Filmin son balo sahnesinde bu cücelerin bir 

araya gelerek birlikte dans etmeleri de diğer farklı bir detaydır.   

Ayrıca masalda olmayan koltuk değneği kullanan Kül Kedisinin dostu bir 

karakter vardır. Bu karakter, insanlara acıma duygusunu hatırlatmaktadır.   

  

ġekil 4: Külkedisi Sinderella – Film AfiĢi (1971)  

2.2.3.3 Metin Erksan Filmleri  

Süreyya Duru‟nun 1971‟de yönettiği Keloğlan, yılın en çok iĢ yapan 

filmlerinden biri olmasına rağmen, Metin Erksan‟ın bir yıl sonra çektiği Keloğlan İle 

Cankız, beklenenin tersine hayal kırıklığı yaratmıĢtır. Erksan, aslında bu filmde titiz 

çalıĢmıĢ ve filmi, Süreyya Duru‟dan daha baĢarılı bir anlatım ve yorumla çekmiĢtir 

ancak beklenen hâsılatı yapamamıĢtır.  
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Masal halinden senaryoya uyarlayan Turgut Özakman‟dır. Keloğlan 

masallarında olduğu gibi önceki hikâyelerden bağımsız devam eder. Yani Keloğlan, 

önceki filmde, Ay Kız'ı almasına rağmen, yeni filmde Ay Kız bulunmamaktadır ve 

Keloğlan yine kendisine eĢ aramaktadır. Bu yüzden de padiĢahın kızını istemek için 

yollara düĢer. Diğer masalda da olduğu gibi, akıl ve çeviklik gerektiren bir 

yarıĢmadan geçmesi gerekmektedir. Filmin hatırlanan en unutulmaz sahnelerinden 

biri, Keloğlan‟ın Bastıbacak ile birlikte horoz, tavuk kılığına girip saraya girerek 

herkesi korkuttukları sahnedir.  Elbette ki bu sahneler, hem senaryo gereği, hem de 

yönetmenin isteği üzerine, masala eklenen kısımlardır. Dolayısıyla Keloğlan 

masalları için, birebir uyarlama denemez.   

  

ġekil 5: Keloğlan Ġle Can Kız – Film AfiĢi (1972)  

  

2.2.3.4 Halit Refiğ Filmleri  

YeĢilçam sinemasını bir “halk sineması” olarak tanımlayan Halit Refiğ, 

“devlet ve sermaye desteği olmadan halkın desteği ve beklentilerine göre Ģekillenen 

bir sinema olmasını” YeĢilçam‟ın temel özelliği olarak ortaya koyan bir yönetmen 

olmuĢtur (Özel, 2011: 83).   
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Türk sinemasının önemli isimlerinden olan Halit Refiğ, 1975 yılında 

TRT‟den ayrılır. Dönemin sinema piyasası, seks filmleri furyasının etkisi altındadır. 

Refiğ‟in bu Ģartlar altında sinema yapması mümkün olmadığından,  Amerika‟dan 

gelen bir teklif üzerine eĢiyle ABD‟ye gider. ABD‟de kaldığı bir yıllık sürede, 

Wisconsin Üniversitesi‟nde ders verir ve öğrencileri ile birlikte The Intercessors, In 

the Wilderness adlı filmlerini çeker. Bu yapıtlar A.B.D.‟nin ticari olmayan tek kültür 

kanalı olan PBS Televizyonu‟nda yıllarca gösterilmiĢtir (Yıldırım, 2014:49).  

Türkiye‟ye döndüğünde daha çok roman uyarlamaları çeken Refiğ, Kemal 

Tahir, Halid Ziya UĢaklıgil ve Halide Edip Adıvar‟ın eserlerini tercih etmiĢ ve 

filmleri büyük beğeni toplamıĢtır.  

Dönemin masal modasına o da kendini kaptırarak, 1970 yılında Adsız 

Cengâver adlı bir uyarlama film çekmiĢtir. Senaryosunu da kendisinin yazdığı filmin 

konusu kısaca Ģöyledir: Adsız Cengâver Buhara`da geçmektedir. Buhara`da kötü 

BaĢvezir Caffar, (Altan Günbay) iyi Emir Mahmut`un kellesini uçurtur, kızı Esma 

Sultan`a zorla sahip olur. Emir Mahmut`un bedeninden ayrılan kellesi bir kehanette 

bulunur. Caffar, oğlu tarafından öldürülecektir. Zaman geçer, Esma Sultan hamile 

kalır, bir oğlan çocuk doğurur ve onu Caffar`dan kurtarmak için yeni doğan bebeği 

bir sepete koyup nehre bırakır (tıpkı Hz. Musa`nın öyküsünde olduğu gibi). Sepet ve 

içindeki çocuk bir balıkçı ailesi tarafından bulunur, Caffar Esma Sultan`ı nehirde 

boğar. Yıllar geçer ve boynunda Emir Mahmut`un tuğrasını taĢıyan çocuk (popüler 

romanlardaki madalyon esprisi) sahilde oynarken bir ĢiĢe bulur, ĢiĢenin içinden de 

orada beĢyüz yıl kapalı kalmıĢ olan devasa bir cin çıkar (burada kaynak Binbir Gece 

Masalları̀ ndaki Alaaddin`in öyküsüdür). Cin ilkin çocuğu öldürmek ister, ama 

sonradan ona yenilmez bir kılıç hediye eder. Masal uyarlamadan ziyade fantastik 

film türüne giren bu filmde, Binbir Gece Masalları‟nın izlerini de görmek 

mümkündür. Daha doğrusu, Halit Refiğ, belli öğeler ile izleyiciye bunu 

hissettirmektedir. BaĢrolde Cüneyt Arkın,  Hümeyra Akbay,  Nebahat Çehre,  Nubar 

Terziyan gibi önemli isimler rol almıĢtır.  

Sonraki yıllarda yine roman uyarlamaya dönen Halit Refiğ, 80‟li yılların 

modası olan arabesk motifli bir film daha çekmiĢ, bunda da Leyla ve Mecnun 

hikâyesini Orhan Gencebay‟a baĢrolde oynatarak yer vermiĢtir. Dönemin arabesk 
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kültürünün etkilerini göreceğimiz bu filmde, birebir hikâyeden uyarlama olduğunu 

söylemek zordur. Çünkü klasik Türk sinemasından izler taĢır; sadece Leyla ve 

Mecnun hikâyesindeki karakterlere yeniden hayat verilmiĢtir.  

  

2.2.3.5 Nuri O. Ergün Filmleri  

Ali Baba ve Kırk Haramiler, Nuri O. Ergün‟ün en çok bilinen filmidir. 1971 

yapımı olan filmde baĢrol Ali Baba rolünde Sadri AlıĢık, açgözlü kardeĢi Kasım 

rolünde Kayhan Yıldızoğlu, Kasım'ın karısı rolünde Güzin Özipek, Haramilerin reisi 

rolünde Erol TaĢ ve dönemin kralına verilen isimle Emir hazretleri rolünde Hulusi  

Kentmen vardır. Camiada üçüncü adam olarak geçen YeĢilçam'ın kötü karakterleri de 

geriye kalan otuz dokuz haramiyi canlandırmaktadır. Feri Cansel'in Mihriban rolünde 

bir köle oluĢu, filmin o dönemde izlenme seviyesini daha da artırmıĢtır. “Kötü adam” 

yine Erol TaĢ‟tır. Filmde, Kasım'ın "Açıl susam açıl" cümlesindeki susamı unutuĢu 

ve ardından giren kırk haramiler Ģarkısı yönetmenin filmde uyguladığı detaylardan 

sadece birkaçıdır.  

  

ġekil 6: Ali Baba ve Kırk Haramiler – Film AfiĢi (1971)  

Keloğlan masallarından uyarlama filmlerin popüler olduğu dönemde, Nuri O. 

Ergün, 1975 senesinde Keloğlan İş Başında isimli filmi çeker. Ancak bu film, daha 

önce farklı yönetmenlerce çekilen Keloğlan filmleri gibi masalsı özelliklerden 
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ziyade, kendisine has yorumlanıĢı ile dikkat çeker. BaĢka bir deyiĢle, birçok sinema 

eleĢtirmeninin “Keloğlan serisine yakıĢtırmadığı” filmdir. Çünkü filmde, masum, 

köylü, saf, bir o kadar da zeki Anadolu insanının yerinde bambaĢka bir Keloğlan 

karakteri canlandırılmıĢtır. Filmde, artık uyarlamada ileri gidilmiĢ, Keloğlan, 

Ġstanbul‟a gelmiĢ, Ġstanbul‟un o dönem karanlık yönlerini görüp, dayanamamıĢ ve 

filmin sonunda köyüne dönmüĢtür. Keloğlan serisinin masumiyetini bozan nitelikte 

olduğu söylenebilir, masaldan uyarlamadan ziyade, erotik komedi filmi 

niteliğindedir. Sadece kahraman, Keloğlan olduğu ve yine RüĢtü Asyalı oynadığı 

için, seri devam ediyormuĢ gibi bir izlenim sunmaktadır.   

2.2.3.6 Ertem Göreç Filmleri  

Ertem Göreç, 1950‟li yıllarda Atıf Yılmaz ve Memduh Ün‟e asistanlık 

yaparak, sinemaya baĢlamıĢtır. Ġlk uyarlama filmini 1963 yılında Ayşecik-Fakir 

Prenses‟e çekmiĢtir. Filmin senaryosu Mark Twain'in The Prince and the Pauper 

[Çalınan Taç] isimli romanından uyarlanmıĢtır (Özgüç, 2009:152). Dolayısıyla ilk 

çekilen filmde her ne kadar masallarda geçen prenses, kral gibi kavramlarla benzerlik 

olsa da, romandan uyarlama olduğu söylenebilir.  

  

ġekil 7: AyĢecik- Fakir Prenses (1963)  

 

1960 yılında çektiği, Ayhan IĢık ve Türkan ġoray„ın rol aldığı Otobüs 

Yolcuları adlı filmi, toplumsal gerçekçi türün en iyi örneklerinden biridir. Sonraki 



 58 

yıllarda, dönemin masal filmi uyarlamalarından en iyi örneklerin baĢında gelen 

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmini çekmiĢtir.  

1970 yapımı bu film, hepimizin bildiği Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler 

masalının uyarlamasıdır. Ana karakteri o zamanın ünlü aktristi (bir önceki Fakir 

Prenses filminde olduğu gibi) Zeynep Değirmencioğlu canlandırır. YakıĢıklı prensi 

Salih Güney, avcı karakterini Hüseyin Baradan, kötü kraliçeyi ve sonradan Cadı'yı 

Suna Selen canlandırmıĢtır.  

Filmde, hafızalara kazınan unsurlardan biri, gerçek masaldaki bazı cücelerin 

isimlerinin Türkçeye uyarlanarak, -belki de- yönetmenin yöresinin Ģivesine göre 

değiĢtirilmiĢ olmasıdır. Cücelerin isimleri, Bilgin, Uykucu, Utangaç, Öfkeli, 

Keloğlan, NeĢeli ve Aksırık‟tır (Aksırık, hapĢırmak demektir. Gerçek masaldaki 

cücenin adı HapĢırık'tır.) Buradan da yönetmenin cücelerin isimlerine ve 

karakterlerine çok fazla müdahale etmediği anlaĢılmaktadır.  Yine akıllarda kalan 

sahnelerden bir diğeri, cücelerin, madenden eve döndüklerinde, evde yabancı birinin 

olduğunu zannettikleri sahnedir. Bu sahne, çocukların yanı sıra, yetiĢkinleri de 

güldürmeyi baĢarmıĢtır.  

Filmde, film için yapılan evin ve cücelerin yataklarının gerçekten emek 

harcanarak yapıldığı dikkat çekmektedir. Cücelerin kendi arasındaki eğlence 

biçimleri de gerçekten etkileyicidir. Öfkeli'nin yıkanmadığı için göle atıldığı sahne, 

yönetmenin filme kazandırdığı sahnelerden biridir. Cadı karakteri de iyi 

canlandırılmıĢ ve film, masaldaki son ile sona ermiĢtir.   
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ġekil 8: Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler- Film AfiĢi (1970)  

AyĢecik tiplemesiyle ünlenen Zeynep Değirmencioğlu ile YeĢilçam‟daki 

masal furyası hareketlilik kazanmıĢ, ardından peĢ peĢe masal filmleri çekilmeye 

devam etmiĢtir.   

Bunlara örnek olarak; 1971 senesinde yönetmen Tunç BaĢaran tarafından 

çekilen Ayşecik- Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde verilebilir. AyĢecik ve Sihirli 

Cüceler Rüyalar Ülkesinde, Tunç BaĢaran ve Hamdi Değirmencioğlu‟nun 

senaryosunu yazdığı, Tunç BaĢaran‟ın yönettiği 1971 yapımı, Fran Bloum‟un ünlü 

eseri Oz Büyücüsü‟nün YeĢilçam uyarlamasıdır. Filmde Dorothy rolü Zeynep 

Değirmencioğlu (AyĢecik), Korkuluk, Metin Serezli, Teneke Adam, Süleyman 

Turan, Aslan, Ali ġen tarafından canlandırılmaktadır. Filmin konusu Pamuk Prenses, 

Alice Harikalar Diyarında ve Oz Büyücüsü masallarının harmanlanması gibidir.  
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3 BÖLÜM PAMUK PRENSES VE KELOĞLAN FĠLMLERĠNĠN 

GÖSTERGEBĠLĠMSEL ANALĠZĠ  

3.1 Göstergebilimsel Analiz  

3.1.1 Göstergebilimsel Analizin Tanımı ve Tarihçesi  

GeçmiĢte bütün bilimlere tek bir pencereden bakılmasına rağmen bilim, 

zaman geçtikçe geliĢmiĢ ve bugünkü haline ulaĢmıĢtır. Bir âlim ya da bir filozof 

sadece kendi alanlarında değil birçok bilim alanında geliĢme olanağı bulmuĢtur. Fen 

ve sosyal bilimler alanlarındaki disiplinlerin bir kiĢi tarafından kolayca 

öğrenilmesinin sebebi dönemin Ģartlarıdır. Eski dönemlerde bilimsel bilgiler oldukça 

sınırlıdır. Bilimin zamanla hızlı bir Ģekilde geliĢmesi fen, sosyal bilimler, sağlık 

bilimleri gibi sınıfların ortaya çıkmasını sağlamıĢtır. Bu bilim dalları da zamanla 

kendi içinde sistematik bir Ģekilde geliĢmiĢ ve yeni bilim dallarının ortaya 

çıkmasında öncü olmuĢtur. Göstergebilim de bu Ģekilde ortaya çıkmıĢ bilim 

dallarından biridir (Semiotics).   

Bilim dallarının hepsi aynı ölçüde bilinmez. Bazıları daha çok bazıları daha 

az bilinir. Göstergebilim daha az bilinen bilim dalları içerisindedir. Kısaca anlam 

bilimi olarak değerlendirilen göstergebilim kavramı Yunanca semeion kelimesinden 

gelir. Tıp dilinde de bir hastalığın belirtisi anlamında kullanılmıĢtır. Türkiye'de tıp 

fakültelerinde hala hastalıkların belirtilerini bulabilmeyi öğreten semiyoloji dersi 

verilmektedir (Akerson, 2005: 49). Göstergebilim yeni bir bilim dalı olmasının 

yanısıra birçok bilimle iliĢkisi olan çok yönlü bir bilim dalıdır. Göstergebilim, 20. 

yüzyılın ortalarından beri yoğun bir Ģekilde araĢtırmalara konu olmuĢ ve oldukça 

geniĢ bir çalıĢma alanına sahiptir. Beden dili, sanat, hitabet, görsel iletiĢim, medya, 

efsane, anlatı, dil, eserler, jest, göz teması, reklam, mutfak, deyim gibi konuları ve 

bunların yanında insan tarafından üretilen herhangi bir Ģeyi kapsamaktadır (Danesi, 

2004:4). DıĢ dünyadaki sembol ve iĢaretlerin anlamlandırılmasını konu edinen 

göstergebilimin araĢtırmacı, akademisyen ve yazarlar tarafından yapılmıĢ farklı 

tanımları bulunmaktadır. Rifat yaptığı gösterge bilim tanımında gösterge kavramını 

vurgulamaktadır. Ona göre göstergebilim (Fransızca semiotique ya da semiologie) 
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“göstergeleri inceleme” ya da “göstergelerin bilimsel bir Ģekilde incelenmesi” olarak 

tanımlanmaktadır. Göstergenin kendi dıĢındaki her nesne, biçim ya da olgunun yerini 

alabilecek niteliğe sahip olma ve kendi dıĢındaki her Ģeyi temsil edebilme özelliği 

bulunmaktadır. Bu sebeple sözcükler, simgeler, sözcükler vb gösterge olarak 

kullanılmaktadır (Rifat, 2009: 11-12).   

Göstergebilimin baĢka tanımları da bulunmaktadır. BaĢka bir tanıma göre 

göstergebilim iĢaretlerin bilimidir. ĠĢaretlerin analizini ve iĢaret sistemini 

kapsamaktadır. Göstergebilim bir mesaj alıĢveriĢi olarak adlandırılabilmektedir. 

Göstergebilim bunların yanında anlam çalıĢması ile de ilgilenmektedir. Tüm bu 

sebepler göstergebilimin iletiĢim biliminin asıl branĢı olarak sınıflandırılmasını 

sağlamaktadır (Sebeok, 1994:6). Barthes göstergebilimin form-biçim bilimi olduğunu 

söylemektedir. Bu da göstergebilimi içeriğin dıĢında anlamlar üzerinde çalıĢan bir 

bilim dalı yapmaktadır (Lavers, 1972:110). Stoics, Roger Bacon, Francis Bacon, 

Locke, Lumbert, Huserl, Saussure, Pierce, Morries, Barthes gibi yazarlar ve daha 

fazlası göstergebilimi tanımlamaya çalıĢmıĢlardır. Bütün bu yazarlar göstergebilimi 

iĢaretler teorisi olarak tanımlamaktadırlar. De Morentin göstergebilimi, 

varyasyonların, dünyada insanın çevresini saran ne varsa bunlarla ilgili anlamları 

nasıl ürettiğini bulmaya çalıĢan bir disiplin olarak ele almaktadır. Örneğin bir 

enstrümanda anlamların nasıl oluĢtuğunu bulmak için çalıĢmaktadır. Saussure 

çalıĢmasında, dilbilimsel iĢaretin iki taraflı fikir ve ses-resim olarak tanımlanmasını, 

gösteren (signified) ve gösterge (signifier) olarak açıklamaktadır  (aktaran Eco, 

1981:36).   

Göstergebilim anlam oluĢturma sürecine sosyal bir bakıĢla bakmaktadır. Bu 

durum, baĢta sosyal bilimlerde çalıĢan araĢtırmacılar için göstergebilimin önemli bir 

disiplin olmasını sağlamaktadır. Bunun yanında baĢka alanlardaki bilim adamları ve 

araĢtırmacılar da göstergebilimi önemli bir disiplin olarak görmektedirler. De 

Morentin'e göre, avukattan antropologa, sanat mezunundan turizm mezununa, 

filozoftan mimara, çevirmenden sağlık bilimleri mezununa ve çok daha fazla meslek 

alanındaki çalıĢanlar, araĢtırmalarını ve çalıĢmalarını yapılandırmak ve onların tutarlı 
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olmasını sağlayabilmek için göstergebilime ihtiyaç duymaktadırlar (Morentin, 

2011:15).  

Göstergebilimin kuruluĢ tarihi olarak her ne kadar 20.yy gösterilse de antik 

çağlardan itibaren türlü filozofların göstergebilim konusunda fikir ortaya koydukları 

görülmektedir. Sofist bir filozof olan Prodicus‟a göre kelimelerin uygun olarak 

seçilmesi etkin iletiĢim açısından en önemli konudur. Platon ise kelimelerin evrensel 

ve objektif olduğunu dile getirmiĢtir. Aristo ve Augustin‟e bakıldığında ise dilsel 

göstergeyi bir araç olarak kabul ettikleri görülmektedir (Akerson, 2005:17).  

Ortaçağ döneminde skolastik düĢünce yapısına sahip düĢünürler, içerik ile 

biçim arasındaki iliĢkiyi anlamlandırmak istemiĢlerdir. 1267 tarihli  “De Signis” 

isimli yapıtında Roger Bacon, dilsel ve dilsel olmayan göstergelerin ayrımı üzerinde 

durmuĢ ve gösterge, göstergenin gönderimi ve yorumlayan kiĢi kavramlarını 

kullanarak üçlü bir model meydana getirmiĢtir. John Poinsot ise, 1612 yılında 

Tractatus de Signis isimli yapıtında, söz konusu üçlü modeli ele almıĢ ve ortaya 

temel bir göstergeler bilimi koymuĢtur. 1690 yılına gelindiğinde ise  An Essay 

Concerning Human Understanding isimli eseriyle John Locke, ilk kez göstergebilim  

“semeiotike” kelimesini kullanmıĢ ve semiyolojinin temel bilim alanlarından biri 

olması gerektiğini dile getirmiĢtir (Lavers, 1972:33).   

Amerikalı düĢünür Charles Sanders Peirce ile Ġsviçreli dilbilimci Ferdinand 

de Saussure çağdaĢ göstergebilimin temellerini atan kiĢiler olmuĢlardır. 1960‟lar 

sonrasında bir bilim dalı haline gelen göstergebilimde Louis Hjelmslev, Claude Lévi 

Strauss, Roland Barthes, Julia Kristeva, Algirdas J. Greimas, Christian Metz ve Jean 

Baudrillard gibi araĢtırmacılar Saussure‟e ekolü olan Avrupa geleneğini; Ivor A. 

Richards, Charles W. Morris, Charles K. Ogden, Thomas Sebeok ve Umberto Eco 

gibi araĢtırmacılar ise Peirce ekolünden olan Amerika geleneğini benimseyen 

kiĢilerdir (DerviĢcemaloğlu, 2010:2-5). 

 

Temelde Saussure ve Peirce geleneğine dayanıyor olsa da pek çok farklı 

göstergebilim yaklaĢımı olduğunu söylemek mümkündür. Söz konusu yaklaĢımların 
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kendilerine özgü yöntemleri, sistemleri, göstergebilim tanımları ve yaklaĢımları 

olabilmektedir. Modern göstergebilim anlayıĢının geliĢmesinde rol alan ve 

birbirlerine yakın yaklaĢımları benimseyen göstergebilimcilere bakıldığında çoğunun 

dilbilim okulu olarak ifade edilen okullara gittikleri göze çarpmaktadır. Kopenhag 

Okulu: Danimarkalı dilbilimciler olan Louis Hjelmslev (1899-1966) ve Viggo 

Bröndal‟un (1887-1953) kurmuĢ olduğu bu okulda gösterge dizginleri, üyesi 

oldukları toplum dikkate alınmadan biçimci bir yaklaĢım ile ele alınmıĢtır. Bu açıdan 

bakıldığında okul yapısalcı (structuralist) ve biçimci (formalist) Ģeklinde ifade 

edilebilmektedir. Kopenhag okulu, Saussure geleneğine bağlı olup en önemli 

temsilcilerinden biri ise Hjelmslev‟dir. Hijelmslev‟in, “glosematik” olarak 

adlandırdığı dilbilim kuralı d bulunmaktadır (DerviĢcemaloğlu, 2010:12).  

 

Moskova Okulu: 1915‟te Rus dilbilimciler olan Roman Jacobson (1896- 

1982) ve PjotrBogatyrev (1893-1971) tarafından kurulan Moskova Dilbilim 

Çevresi, dilbilimsel bir yaklaĢımla edebi akımları ele almıĢ ve içeriktense 

yapı, teknik gibi biçimsel konularla ilgilenmiĢlerdir  (DerviĢcemaloğlu, 

2010:12).   

Prag Okulu; Çek ve Rus dilbilimciler tarafından 1926‟da kurulan Prag 

Okulu, iĢlevselci ve yapısalcı bir anlayıĢı benimsemiĢtir. Bu okulun üyelerine 

bakıldığında ise Vilem Mathesius (1882- 1946), NikolayT rubetzkoy (1890-

1938), Jan Mukarovsky (1891-1975), Bohuslav Havranek (1893- 1987) ve 

Roman Jacobson (1896-1982) olduğu görülmektedir. Saussure‟den farklı 

olarak bu okul gösterge dizgelerini toplum bağlamında ele almıĢtır. Okul 

bünyesindeki kiĢiler çoğunlukla dilin ayırıcı özelliklerini (distinctivefeatures) 

ele almalarıyla ve estetik ile kültür üzerine yaptıkları araĢtırmalarla 

tanınmaktadırlar  (DerviĢcemaloğlu, 2010, s. 12).  

Tartu Okulu: Estonya‟da yer ala Tartu Üniversitesi‟nde çalıĢan Yuri 

Lotman‟ın (1922-1993) 1960‟larda kurmuĢ olduğu okulda Lotman, yapısalcı-

biçimci gelenek etrafında çalıĢmalarını sürdürmüĢ, “kültür göstergebilimi”ni 

kurarak göstergebilimsel kültür kuramını geliĢtirmeyi hedeflemiĢ ve 
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toplumsal kültür dizgeleriyle alakalı bir göstergebilim anlayıĢı ortaya 

koymuĢtur (DerviĢcemaloğlu, 2010:13).    

Paris Okulu; Aslen Litvanyalı olan Fransız göstergebilimci Algirdas 

J.Greimas‟ın (1917- 1992) kurduğu okul yapısalcı bir göstergebilim 

anlayıĢına sahiptir. J.C. Coquet, M. Arrivé, J. Courtés, C. Chabrol ve F. 

Rastier gibi araĢtırmacıları bünyesinde bulundurmuĢ olan okul önemli 

derecede Hjelmslev‟den etkilenmiĢtir. Ayrıca bu okul anlamlamanın 

(signification) da esaslarını ele alarak bu konuda sonuçlara varmaya 

çalıĢmıĢtır. Paris okulu gösterge dizgelerini kendi içerisinde değerlendirmiĢ, 

toplumsal bağlamda çok fazla ele almamıĢtır (DerviĢcemaloğlu, 2010, s. 14).   

  

3.1.2 Göstergebilimde Temel YaklaĢımlar  

Göstergebilim farklı Ģekillerde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmayı farklı 

yaklaĢım Ģekilleri belirlemektedir. Burada göstergebilim üç yaklaĢıma göre 

incelenmiĢtir. Ġlk yaklaĢım alanlara göre ayrımdır. Bu yaklaĢım yediye ayrılmaktadır 

(Rifat, 1996: 62-67):   

 Toplumsal Göstergebilim (Social Semiotics): Toplumsal göstergebilimde 

göstergebilimin iĢlevleri toplumsal düzeyde ele alınmakta ve buna göre 

değerlendirme yapılmaktadır.    

 BiliĢimsel Göstergebilim (Computational Semiotics): BiliĢimsel 

göstergebilimde bilgisayar uygulamaları incelenmektedir.  

 Tıbbi Göstergebilim (Medical Semiotics): Tıbbi göstergebilimde hastaların 

hastalık semptomlarını anlatıĢ Ģekilleri ele alınmaktadır.  

 Canlı  Göstergebilimi (Biosemiotics): Canlı göstergebiliminde 

 canlı sistemlerdeki anlam verme süreci ve iletiĢim incelenmektedir.  
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 Hayvan Göstergebilimi (Zoosemiotics): Hayvan göstergebiliminde 

hayvanlar arasındaki iĢaretler ve iletiĢim incelenmektedir.   

 Görsel Göstergebilim (Visual  Semiotics): Bireyler konuĢarak 

anlaĢmaktadırlar. Görsel göstergebilim konuĢarak anlaĢma dıĢında kalan 

Ģekiller, grafikler, fotoğraflar gibi göstergelerin iletiĢimdeki yerini 

incelemektedir.   

 Yazınsal ya da Edebî Göstergebilim (Literary Semiotics): Yazınsal 

göstergebilimde anlatılan eserlerin gramerini çıkarmak ve gösterge ile 

iletiĢimin sahip olduğu yaklaĢımları edebi metinlere uygulamak için 

çalıĢmaktadır.  

BaĢka bir kaynak göstergebilimi beĢe ayırmaktadır (Batı, 2007: 3-4).  

 Genel Göstergebilim (General  Semiotics): Genel  göstergebilim 

disiplinlerarası bir yöntem geliĢtirmeye çalıĢtığı için oldukça kapsamlıdır.  

Dilbilim, sosyoloji, edebiyat, mimari gibi birçok alanda kullanabilecek 

kuramsal bilgiler oluĢturmaya çalıĢmaktadır.  

 Kuramsal Göstergebilim (Theoretical Semiotics): Kuramsal göstergebilim 

ortaya çıkabilecek yapıları ve göstergenin ögelerinin çalıĢma Ģekillerini 

araĢtırmaktadır. Göstergelerin kuramlar ve modeller Ģeklinde sistematik bir 

yapıya sahip olmasını sağlamaya çalıĢmaktadır.   

 Uygulamalı Göstergebilim (Applied Semiotics): Uygulamalı göstergebilim 

teoriden ziyade pratiğe yönelmektedir. Göstergebilim alanında yapılmıĢ 

araĢtırmaları bilim, toplum, eğitim, ticaret, edebiyat vb. alanlara 

uygulayarak, bu alanlardaki sorunları çözmeye çalıĢarak ve gerektiğinde 

yeni gösterge ögeleri önererek pratiğe dökmektedir.   

 Betimsel Göstergebilim (Descriptive Semiotics): Betimsel göstergebilimde 

göstergelerin dayandığı sebepleri araĢtırmaya ve bu sebeplerin 

oluĢturabileceği sonuçları betimlemeye çalıĢılmaktadır.   

 KarĢılaĢtırmalı Göstergebilim (Comparative Semiotics): KarĢılaĢtırmalı 

göstergebilimde disiplinlerarası ortak bir göstergebilim yöntemi 

oluĢturulmaya çalıĢılmaktadır.  
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Bir baĢka kaynakta ise göstergeler 4 Ģekilde ele alınmıĢtır.  

 Doğal Göstergeler: Doğal göstergeler dilin dıĢında geliĢen, belirti, 

görüntüsel gösterge, belirtke ve semptom ögelerinden oluĢan 

göstergelerdir. Belirtinin bir anlamı yoktur. Eğer yorumu yapılırsa bir 

anlam kazanmaktadır. Genellikle nesneye yönelik olan, nesnelerle ortak 

özelliklere sahip bir gösterge türüdür. Belirtiyi kullanan kiĢilerin iletiĢime 

girme amaçları yoktur. Belirti bir bilgi edinme sürecidir ve tek taraflıdır. 

Belirtilerin anlam kazanması için insanların onu yorumlaması 

gerekmektedir. Ġnsan ve doğa arasındaki tek yönlü iletiĢim bu gösterge 

türünde gerçekleĢmektedir. Ġnsanların bulutlara (neden) bakıp yağmur 

yağacağını (sonuç) tahmin etmesi örnek olarak verilebilmektedir. AteĢ 

(neden) yakıldığında duman (sonuç) ortaya çıkması da belirtiye bir 

örnektir (Özcan, 2007: 13) .    

 Yapay Göstergeler: Yapay göstergeler insanlar tarafından iletiĢim amaçlı 

oluĢturulmuĢ göstergelerdir. Bir uzlaĢma sonucu ortaya çıkmıĢlardır. Bu 

göstergeler iletinin alıcıya ulaĢmasını sağlamakta kullanılmaktadırlar. 

Yapay göstergeler aslında belirtkedirler. Görsel göstergeler, dilsel 

göstergeler ve simgeler yapay göstergeler arasında yer almaktadırlar. 

Doğal göstergeler her toplumda aynı anlama gelirken yapay göstergeler 

toplumda topluma farklılık göstermektedir. Doğal gösterge olarak sayılan 

bulutların yağmur getirdiği düĢüncesi her toplumda aynı Ģekilde kabul 

görürken, bazı toplumlarda siyah rengin bazılarında ise beyaz rengin 

matemi simgelemesi yapay göstergenin farklı anlamlara gelebildiğini 

kanıtlamaktadır (Özcan, 2007: 15-16).   

 Görüntüsel ya da yansıtıcı göstergeler: Bu göstergeler fotoğraf, resim, 

çizim gibi Ģekilleri ve kaydedilmiĢ ses ve hikaye Ģeklindeki anlatıları 

kapsamaktadır. DıĢ gerçekliğin benzerlik hissi uyandırılarak anlatılması 

temeline dayanmaktadır. Nedeni açıklanabildiği için nedenli göstergeler 

olarak da adlandırılan bu göstergeler, değindikleri olguların özelliklerini 

içermektedirler (Özcan, 2007: 23).  
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 Saymaca ya da ulaĢımsal göstergeler: Bu göstergelerin anlamları bir tür 

toplumsal sözleĢmeden gelmektedir. Kelimenin tam anlamıyla iletiĢim 

göstergeleridir. Dilsel göstergeler gibi simgeleri kapsayan bu gösterge 

çeĢidi, örtülü bir toplumsal anlaĢmaya dayanmaktadır. Burada simge, 

fiziksel özelliğe sahip somut bir biçim, fiziksel olmayan, ruhani bir alanı 

anlatmak için kullanılan soyut, saymaca bir görsel ve bir Ģeyi ortaya 

koymak anlamıyla kullanılmaktadır. Bazı görüntüsel ya da yansıtıcı 

göstergeler saymaca gösterge özelliği kazanabilmektedir (Sinan & Demir, 

2010: 1315).   

Göstergebilimde bu alanda araĢtırmalar yapmıĢ bazı isimler öne çıkmaktadır. 

Semeiotic terimini kullanan Peirce göstergeler kuramı oluĢturmuĢtur. Peirce'a göre 

mantık ve semiyotik aynıdır. Göstergelerin mantıksal fonksiyonlarıyla alakalı 

çalıĢmalar yapan Peirce tenkidi mantık, nazari gramer ve nazari retorik olarak 

adlandırdığı üç ana bölümden bahsetmektedir. Peirce'ın yaklaĢımında belirti, 

görüntüsel gösterge ve simge olmak üzere üç temel sınıf ve bu üçlü ayrımın 

oluĢturduğu altmıĢ altı sınıflı bir göstergeler sistemi bulunmaktadır. Örneğin bir 

tabancanın ateĢlenmesinden sonra kurĢunu çağrıĢtıracak bir delik belirtidir. 

Görüntüsel göstergede, bir çizim, bir fotoğraf ya da bir simge, aynı kelimelerin 

kullanıldığı gibi kullanılabilmektedir. Saussure göstergebilimi topluma sağladığı 

faydadan yola çıkarak değerlendirmektedir. Saussure‟nin gösteren ve gösterilen 

kavramlarını açıkça anlattığı ikili bir modeli bulunmaktadır. Charles Morris, 

Peirce‟in modelini davranıĢçılığa uygulamıĢtır. Bunun sonucunda göstergebilimi 

edimbilim, anlambilim ve sözdizim olarak üçe ayırmıĢtır (Batı, 2007: 7).    

Morris salt, betimleyici ve uygulamalı göstergebilimi de göstergebilim türleri 

olarak ele almaktadır. Louis Hjelmslev, Saussure‟ın görüĢlerini incelemiĢtir. Bu 

inceleme sonucunda tüm dillere uyarlanabilecek bir dilsel mantık ve dil cebiri 

oluĢturmuĢtur. Roland Barthes göstergebilimi anlamlama üzerinden ele almaktadır. 

Ayrıca popüler kültür analizleri üzerinde çalıĢmıĢtır. Yapısal anlambilim kuramı 

Algirdas-Julien Greimas tarafından geliĢtirilmiĢtir. Greimas'ın yaklaĢımı mantık, 

matematik ve etnolojiye dayanmaktadır. Saussure'un dilbilim yaklaĢımı Fransız 
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antropolog Claude Lévi-Strauss tarafından antropolojiye uygulanmıĢtır. Strauss, 

kültürün de dil gibi bir anlam düzgüsü olarak ele alınabileceğini düĢünmektedir. Julia 

Kristeva, göstergeçözüm ya da anlamçözüm olarak anlandırdığı bir çözümleme 

yöntemi geliĢtirmiĢtir. Bu yöntemi geliĢtirirken mantık, matematik, psikanaliz ve 

diyalektik maddecilik kavramlarını kullanmıĢtır. Umberto Eco çağdaĢ 

göstergebilimin geliĢmesine büyük katkılarda bulunmuĢtur.  Eco, alımlama üzerine 

çalıĢmalar yapmıĢtır. Thomas A. Sebeok zoosemiyotik ve biosemiyotik alanlarında 

çalıĢmıĢtır. Ona göre gösterge tüm canlılar dünyasına aittir. Michael Riffaterre 

metinlerarasılık kavramına önem vermiĢ ve Ģiirin alımlaması üzerine çalıĢmıĢtır. 

Vladimir Propp göstergebilime masallar üzerinden yaklaĢmıĢ ve masalların ortak 

yanlarını bulmuĢtur. Roman Jacobson, edebi ve sanatsal konular üzerinde 

incelemeler yapmıĢtır. Mihail Bahtin'in araĢtırmaları diyalog kuramı, parodi kuramı, 

romanda uzam ve zaman sorunları, metinlerarası iliĢkiler üzerine olmuĢtur. Tzvetan  

Todorov ise ürettiği edebiyat bilimi anlayıĢı ile öne çıkmaktadır (DerviĢcemaloğlu, 

2010: 3-6).    

Peirce, ortaya çıkardığı üçlükler ile göstergebilimin geliĢmesine katkı 

sağlamıĢtır. Nitel gösterge, tekil gösterge ve kural gösterge birince üçlükte yer 

almaktadır. Bu kavramlara reklamcılık üzerinden yaklaĢılırsa; nitel gösterge, 

reklamdaki kiĢinin, ses tonu, güzel veya çirkin olması gibi niteliksel tarafıdır. Tekil 

gösterge, reklamda tanıtılan ürün, para ile satın alınılabilen somut maddedir.  

Reklamın kabullendiği insanların koyduğu kurallar ise kural göstergedir. Örneğin 

güzel kadının, bakımlı, makyajlı, zayıf, beden ölçüleri standartlara uygun olarak 

tanımlanması saymaca bir kural olmasına rağmen göstergedir. Peirce'ın görüntüsel 

gösterge olarak adlandırdığı ikon, belirti ve simge ise ikinci üçlük içindedir. Bu 

kavramlara reklamcılık üzerinden yaklaĢılırsa; bir ürünün reklamı belirti yoluyla 

ürünün dayanıklı, ucuz olması gibi toplumsal ve kültürel özellikleri verilerek 

yapılmaktadır. Bir ürünün görüntüsü verilerek ve ürüne simgesel özellikler 

kazandırılarak da reklamı yapılabilmektedir. Sözcebirim, önerme ve kanıt kavramları 

üçüncü üçlüğü oluĢturmaktadırlar. Bu kavramlara reklamcılık üzerinden yaklaĢılırsa; 

sözcebirim ürünün her türlü özelliğini reklama almayı söylemektedir. Bu, ürünün, 

nesneyi sadece özellikleri ile tanımlayan bir gösterge olarak ele alınmasıyla 
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yapılabilmektedir. Önerme reklamda bilgiyi ileten göstergedir ve burada tümce 

değeri olan bir ifade söz konusudur. Bu gösterge biçiminde bir özne-yüklem iliĢkisi 

vardır. Kanıtta ikna ediciliği yüksek ve alıcıda bir değiĢiklik yaratması beklenen bir 

kural vardır. Bu kural simgeseldir. Kanıt, reklamın ikna ile alakalı göstergesidir 

(Özgür, 2006:12-15).    

Göstergebilim Barthes'ın katkıları açısından incelenmek istendiğinde anlamın 

bileĢenleri konusu üstünde durulmaktadır. Toplumsal iliĢkiler ve yapılar arasında bir 

anlam oluĢmaktadır. Kodlar, düzanlamlar, yananlamlar ve mitler dilin içindeki 

anlamı oluĢturmaktadırlar. Anlamanın birinci düzeyi, Barthes tarafından düzanlam 

olarak adlandırılmaktadır. Anlamanın birinci düzeyinde düzanlamlar aynı olsa bile 

önemli olan yananlamlardır. Bu düzeyde fark yananlamlar tarafından yaratılmaktadır. 

Barthes'in ikinci anlama düzeyi olarak ifade ettiği yananlam, göstergenin duygular ve 

kültürel ögelerle bir araya geldiğinde ortaya çıkan etkileĢim olarak ifade 

edilmektedir. Barthes yananlamı göstergelerin iĢlev gösterdiği üç yoldan birisini 

tanımlamak için kullanmaktadır.  Birinci anlama düzeyindeki gösteren, ikinci anlama 

düzeyindeki yananlamda gösterge olarak tanımlanmaktadır. Mitler, Barthes'in ikinci 

anlama düzeyindeki iĢleyiĢle alakalı olarak bulduğu yollardan biridir. Mit, kendisini 

kullanarak dünyayı açıklama iĢlevi gören bir öyküdür (Özgür, 2006: 34-39).  BaĢka 

bir kaynakta düzanlam, fotoğraflanılan öge, yananlam ise o ögenin nasıl 

fotoğraflandığıdır Ģeklinde tanımlanmaktadır (Özcan, 2007: 56).   

1960'lardan sonra göstergebilimin en önemli temsilcilerinden biri Umberto  

Eco olmuĢtur. Eco dil ve göstergenin boyutlarını incelemiĢtir. Ona göre edebiyat, 

sanat ve müzik eserleri birer göstergedir. Eco, metnin yazar ve okurdan bağımsız bir 

Ģekilde incelenmesi gerektiğini düĢünmüĢ ve okumanın göstergebilimsel modelini 

ortaya çıkartmıĢtır (Çamdereli ve Eryıldırım, 2005:17).   

Kopenhag dil bilim çevresinin temsilcilerinden biri olan Louis Hjemslev, 

glosematik olarak adlandırılan, dil cebiri anlamına gelen bir dil bilim kuramı 

geliĢtirmiĢtir. Hjemslev bu kuramda dillerin çeĢitliliği altındaki fark edilmemiĢ ortak 

özellikleri incelemektedir. Ġncelemelerini biçim, töz ve anlam terimlerini kapsayan 
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üçlü bir karĢıtlık içinde yapan Hjemslev, dillerin temel ortak noktasının anlam 

olduğunu düĢünmektedir (Akerson, 2005:42).    

Barthes, göstergeyi gül üzerinden örneklendirerek açıklamaktadır. ġöyle ki 

gül tek baĢına sadece çiçek olarak düĢünülmekteyken bir erkek tarafından bir kadına 

gül verildiğinde gül baĢka bir anlam kazanıp erkeğin romantik olduğunu 

göstermektedir. Bir düĢünce ya da anlamı ifade etmek için kullanılan ses, yazı ve 

fotoğraf gibi biçimler gösteren olarak, iletiĢime geçmek isteyen bireyin düĢünceleri 

ya da aklındaki anlam ise gösterilen olarak tanımlanmaktadır. Saussure gösterilen 

olarak tanımladığı bir kavramla gösteren olarak tanımladığı bir iĢitim imgesini 

birleĢtirmeyi dil göstergesi olarak adlandırmaktadır. Bütün göstergeler, bir gösteren 

ve bir gösterilenden yani bir biçim ile bir anlamdan oluĢmaktadırlar. Gösteren, 

gösterilen ve gösterge kavramlarının iletiĢim bilimi açısından tanımları yapılmıĢtır. 

Açıklanmak, ortaya çıkarılmak istenilen duygu, düĢünce ve cisimler gösterilen; 

iletiĢim araçları olarak ele alınan yazı, dil, simge ve fotoğraf gösteren; gösteren ve 

gösterilen arasındaki iletiĢim süreci ve bu süreci yorumlama ve anlamlandırma 

gösterge olarak adlandırılmaktadır (Yatkın, 2010:3-4).    

Göstergebilim kullanılarak internet ortamındaki iletiĢim de 

incelenebilmektedir. Gösteren ve gösterilen kavramları internet ortamındaki kiĢilerin 

gerçekliği ve niyetinden etkilenebilmektedir. Bir askerin ailesi ile kurduğu iletiĢim 

buna örnek gösterilebilir. Buradaki sanal iletiĢim bir göstergedir. Ailesi için, askerin 

ailesine söylediği cümleler gösteren, askerin direkt kendisi ise gösterilendir. Burada 

gösteren ve gösterilen arasında uyum vardır. BaĢka bir örnekte baĢkasının 

fotoğrafıyla birilerini dolandırmaya çalıĢan kiĢi gösterilen, kiĢinin kullandığı 

baĢkasına ait fotoğraf gösteren ve dolandırmak için inĢa ettiği güven duygusu ise 

göstergedir. Burada gösteren ile gösterilen arasında uyumsuzluk vardır (Yatkın, 

2010: 6).     

Sanal ortamdaki göstergelerle gerçek hayattaki göstergelerin bireyde 

uyandırdığı anlamlar arasında farklar vardır. ġöyle ki Barthes'in gül göstergesi gerçek 

hayat içinde değerlendirilirse; erkek bir kadın için çiçekçiye giderek, çiçek seçip 

satın alarak ve bunun için emek harcayarak gösterene yeni anlamlar katmaktadır. Bu 
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örnekte erkeğin gülü kadına yüz yüzeyken vermesi ve bu yüz yüze iletiĢim anında 

ortaya çıkan mimik ve jestler gibi yeni anlamlar göstereni geliĢtirmektedir. Ġnternet 

ortamında bir erkeğin bir kadına gül resmi göndermesi farklı bir göstergedir. Gerçek 

hayattaki göstergeden farklı olarak burada herhangi bir emek harcama, yüz yüze 

iletiĢim gibi nitelikler olmadığından gösteren gerçek hayattakinden çok daha farklı 

bir anlam yaratmaktadır (Yatkın, 2010:8).    

  

3.2 Pamuk Prenses ve Keloğlan Filmlerinin Göstergebilimsel Analizi  

ÇalıĢmanın bu bölümünde, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler ile Keloğlan ve 

Yedi Cüceler filmlerinin göstergebilimsel analizine yer verilmektedir. Analiz, 

Barthes‟in metodu kullanılarak yapılmıĢtır.  

3.2.1 Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler  

Uyarlanan Masalın Anlatımı:  

Birinci Kesit: Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalı, bir istekle baĢlar.  

Kraliçe doğadaki güzellikleri fark edip, bu güzelliklerdeki bazı özelliklere sahip olan 

bir çocuğunun olmasını dilemektedir. Fakat masalın giriĢ kısmında, kraliçenin kim 

olduğu ve masalın nerede geçtiği konusunda bilgi yoktur. GiriĢ kısmında mevsim 

kıĢtır ve kraliçe istediği güzellikte bir kız çocuğu sahibi olur ancak doğumdan sonra 

hayatını kaybeder. Bir yıl sonra kral baĢka bir kadınla evlenir ve üvey annenin kötü 

planlarından hiçbir zaman haberi olmaz.   

İkinci Kesit: Elif Okur Tolun, makalesindeki Masallarda Kadın İmgesi 

baĢlığında, üvey anne ve prenses iliĢkisini gene hatlarıyla Ģöyle değerlendirmiĢtir: 

Üvey annenin masala girmesiyle masaldaki olay örgüsü geliĢmeye baĢlar. Bu 

kısımda Pamuk Prensesin önce yedi yaĢında olduğu bilgisini öğreniriz. Sonra aradan 

yıllar geçer ve Prenses çok güzel bir genç kız olur. Güzel olduğu için de üvey anne 
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tarafından kıskanılmaktadır. Üvey annenin sihirli bir aynası vardır ve ona her gün 

güzel olduğunu söyler. Buradaki ayna, nesnel olarak yansıtma fonksiyonu olan bir 

nesnedir. Bu özelliğin yanı sıra ayna mistik özelliklerle de yüklüdür. KiĢinin 

kendisiyle özdeĢleĢmesinde rol oynayan bir araçtır. Kraliçe ile sihirli ayna arasındaki 

narsizm diyalektiği baskın bir aksiyon motifi olmaktadır. Ayna tıpkı üvey annenin 

kendisi gibi ya da kızı gibi doğru ama giderek değiĢen bir perspektif ile cevap 

vermekte ve Pamuk Prensesi hedef haline dönüĢtürmektedir. (Tolun, 2005:110-111). 

Ayna, bir gün Pamuk Prenses‟in daha güzel olduğunu söyleyince, üvey anne ile 

prenses arasında bir rekabet baĢlar ve üvey anne avcıyı çağırarak kızı ormana 

götürüp öldürmesini ve ciğeri ile kalbini ona getirmesini söyler. Burada aktif olan 

üvey anne, pasif olan ise prensestir.   

Üçüncü Kesit: Avcı, prensesi ormana götürür ancak onun korkup 

ağlamasından ve güzelliğinden etkilenir, acıyıp öldürmekten vazgeçer. Yolda 

gördüğü genç bir yabani domuzu öldürür ve onun ciğeriyle kalbini kötü üvey anneye 

götürür. Burada güzellik göstergesi ön plandadır ve prenses güzel olduğu için hayatta 

kalmıĢtır.  Üvey anne ise, prensesin olduğunu zannettiği kalp ve ciğeri yerse, onun 

kadar güzel olacağına inanmaktadır.   

Dördüncü Kesit: Pamuk Prenses ormanda koĢarken küçük bir kulübeye 

sığınır. Kapıyı kimse açmayınca, içeri girer. Kulübenin içinde yedi küçük sandalye, 

yedi küçük yatak, uzun beyaz örtülü bir masa ve masada yedi küçük tabakta 

yemekler görür. Yemeklerden biraz yer ve yorgun olduğu için,  Yedinci yatağa 

yatarak uykuya dalar. Yedi cücelerin masala giriĢi burada baĢlar. Cücelerin 

cinsiyetinden masalda bahsedilmemektedir. Ancak madende çalıĢtıkları için erkek 

olduğu varsayımı yapılabilir. Kulübeye gelen cüceler, Pamuk Prensesi çok  

beğenirler, Prenses ise uyandığında önce onları görünce ĢaĢırır, korkar. Sonra baĢına 

gelenleri anlatır ve arkadaĢ olurlar. Cüceler, evin temizlik, yemek gibi iĢlerini 

yaparsa, prensesin onlarla kalabileceğini söylerler. Burada da kadınlara adeta bir 

görev gibi giydirilen ev iĢleri unsuru olsa da, prenses bu durumdan hiç sıkıntı 

duymaz. Evin tüm iĢlerini üstlenir. Öte yandan kötü üvey anne, sihirli aynasından 

prensesin ölmediğini öğrenince çok sinirlenir ve kılık değiĢtirerek, onun kaldığı 



 73 

kulübeye gider. Burada üvey annenin kılık değiĢtirmesi, istediği zaman dilenci, 

istediği zaman satıcı, istediği zaman çok güzel bir kadına dönüĢmesi, onun 

olağanüstü güçlerinin olduğunu gösterir. Üvey anne, aynı zamanda cadıdır. 

Masallardaki cadının ortaya çıkması, kötü olayların yaĢanacağının habercisidir.   

Beşinci Kesit: Prensesin kulübesini bulan üvey anne, satıcı kadın kılığında 

ona kurdele satmaya çalıĢır. BaĢına geleceklerden habersiz olan prenses, kapıyı ona 

açar ve cadı kurdeleyle prensesi boğmaya kalkar. Prenses yere yığılır. Cüceler eve 

döndüklerinde prensesin boynundaki kurdeleyi keserek, onu hayata döndürürler.  

Üvey anne, sihirli aynasından prensesin ölmediğini öğrenince yine sinirlenir ve baĢka 

bir planla kulübeye gider. Bu sefer de tarak satacaktır. Prenses, yine kapıyı açar ve 

kadının ona dokunmasına izin verir. Cadı kadının elindeki tarak zehirlidir ve 

prensesin saçlarına dokunmasıyla prenses yere yığılır. AkĢam yine cüceler prensesi 

hayata döndürür ve her seferinde onu dikkatli olması konusunda uyarır. Bu kısımda 

özellikle kadınların ilgi duyacağı objelere yer verilmektedir. Prenses güzel olduğu 

için, güzellikle de ilgili kurdele, tarak gibi eĢyalara bir düĢkünlüğü vardır ve kötü 

olaylar yaĢamasına rağmen hep aynı hatayı yapmakta, yaĢadıklarından ders 

almamaktadır.  

Altıncı Kesit: Üvey anne, prensesin yine yaĢadığını sihirli aynasından 

öğrenince bu sefer tılsımlı bir elma hazırlar. Masalda elmanın dıĢı kırmızı, içi beyaz 

olarak tasvir edilmektedir. Son derece iĢtah açıcı bir görüntüsü vardır ve üvey anne 

inandırıcı olması için, elmanın yarısına zehri dökerken, kendi ısıracağı kısma dökmez 

ve yine prensesin yaĢadığı kulübeye gider. Masalın bu kesitinde büyü unsuru 

hâkimdir. Ele aldığımız masalda yapılan büyü kahramanımız için olumlu sonuçlar 

doğurmaz. Çünkü bu masalda büyü kılıktan kılığa giren üvey anne yani cadı 

tarafından yapılır. Yapılan büyüde amaç kahramanı yok etmektir. Prensesin öldüğünü 

düĢünen kraliçe yine egosunu tatmin etmek için iç sesinin bir yansıması olan sihirli 

aynaya kimin en güzel olduğunu soruduğunda aldığı cevaptan hiç memnun olmaz. 

Çünkü prensesin yaĢadığını öğrenir ve onu öldürmek için elinden geleni yapmaya 

devam eder. Cadılar masallarda önce dıĢ görünüĢleriyle dikkat çeken kahramanlardır. 

Onlar büyük burunlu, dağınık saçlı, çirkin ve çoğu zaman güzel olma arzusu içinde 
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yanıp tutuĢan, yaĢlı kadınlardır. Gençlik ve güzellik en büyük istekleridir ve bu isteğe 

ulaĢmak için çeĢitli doğaüstü güçlerden yani büyü ve sihirden yararlanırlar. Bütün bu 

doğaüstü güçleri kendi dıĢında gerçeklesen olayları kontrol altına almak da onların 

baĢka bir özelliğidir. Çok fazla yeteneğe sahip olan bu kadınlar çok çirkin ve yaĢlı bir 

kadından genç ve güzel bir kadına anında dönüĢebilirler. Buradaki cadı figürü de 

cadıların birçok özelliğine sahip olan bir kahramandır. Genç ve güzel olma isteği, 

sihir yapması ve kendini kılıktan kılığa sokabilmesi bunlardan bazılarıdır. Cadı 

karakterine farklı bir açıdan baktığımızda bu masaldaki cadı yani üvey anne 

karakterinin, iyi ve pasif kadını temsil eden Pamuk Prenses‟in karĢı kutbunda yer 

alan bir kahraman olduğunu görürüz. Eğer cadı, aktif ve bağımsız bir kadın olarak 

karĢımızda olmasaydı masaldaki pasif kadın da tıpkı siyah olmadığında var olan bir 

beyaz gibi dikkat çekici olmazdı. Buradan anlaĢılabileceği gibi zorunlu olarak beyaz 

kadının karĢısında siyah kadın var olmalıdır. Yani Pamuk Prenses‟in varlık nedeni 

üvey annesidir. (ġahin, 2014:76). Dilenci kılığında üvey anne yine kulübeye gider. 

Prenses, bu kez kapıyı açmaz ve camdan bakar ancak dilenci kılığındaki üvey anne, 

elindeki elmanın zehirsiz kısmını ısırıp ona gösterir. Diğer tarafından da onun 

ısırmasını ister. Prenses, elmayı ısırır ısırmaz, yere düĢer ve ölür. Cadı üvey anne, 

onun artık öldüğüne emindir ve mutlu bir Ģekilde eve döner. Eve dönen cüceler, ne 

yaparlarsa yapsınlar, prensesi hayata döndüremezler. Üç gün boyunca ağlarlar. 

Buradaki üç sayısı da, gelecek ihtimalin habercisi olarak düĢünülebilir. Masalların 

olmazsa olmazı, kahramanın her daim yanında bulunan yardımcılardır. En güç, en 

müĢkül, en zorlu durumları onlar çözer. Masalımızda karĢımıza çıkan cüceler, 

Ģimdiye kadar, prensesi sihir vb. ile değil iyilikle ayağa kaldırmıĢlardır. Pamuk 

Prensesin bütün uyarılara rağmen yasakları çiğnemesi üvey annesi tarafından 

zehirlenmesiyle son bulmuĢtur. Burada Pamuk Prenses, kurdele, tarak gibi boĢ 

heveslere yenik düĢerek, aslında ceza görmüĢtür. Fakat iyi bir insan olduğu için, ona 

yedi cüceler kılığındaki iyi güçlerin yardım ettiği de düĢünülebilir.   

 

Yedinci Kesit: Cüceler, prensesin güzelliğinden mahrum kalmamak için, onu 

cam bir tabuta koyarlar ve yüksek bir dağın tepesine çıkarırlar. Cam tabut, görüp 

dokunamamanın ifadesidir. Buradan geçen bir prens, onu görür ve âĢık olur. 

Cücelere prensesi götürmek için yalvarır. Cüceler de prensten onu sevmesini isterler.  



 75 

Burada, prense Ģart koĢma vardır. Prensin gelmesi, masalın gidiĢatını değiĢtirir. Prens 

cücelere prensesi çok seveceğini söyler; bunun üzerine cüceler güzel prensesi prense 

verirler. Burada kadının parayla satın alınamayacak ancak ve ancak sevgiyle sahip 

olunabilecek bir birey olduğunun altı çizilmektedir. Prensesin tabut için de omuzlara 

alınmasıyla birlikte boğazındaki sihirli elmanın suyu dıĢarı çıkmıĢtır. Prenses 

uyandıktan sonra prensten hoĢlanır ve onunla sarayda evlenir. Ayrıca hayatına bir 

prenses olarak baĢlayan kahramanımız olgunlaĢmasını tamamladıktan sonra hak 

ettiği sosyal statüye tekrar sahip olup prenses olarak hayatına devam eder.   

Sekizinci Kesit (Kötünün Cezalandırılması ve Mutlu Son): Bu kesitte Prens 

ve Prenses evlenir, kötü üvey annenin saraya girmesi yasaklanır ve kral tarafından 

üvey annenin hak ettiği ceza verilir. Pamuk Prenses mutlu bir hayat sürerken üvey 

anne ise içindeki kıskançlık ve kibir gibi duyguların cezasını kızgın ayakkabılarla 

ölene kadar dans ederek öder. Masalımızdaki bağımsız kadın üvey anne, yani cadı 

eleĢtirileceğini ya da ceza alacağını bilir, çünkü bağımsız kadın kendi isteklerini 

yerine getiren aktif ve topluma uymayan kadındır. Bu asi tutumunun toplum içindeki 

yankısını tahmin etmek onun için hiç de zor değildir.   

 

3.2.1.1. Filmde Göstergebilimsel Olarak Analiz Edilebilecek Nesneler 

Diğer tüm masallarda olduğu gibi, Pamuk Prenses masalı da, eril zihniyeti 

yansıtan, birçok sembolik ifadeyle donatılmıĢmıĢ bir masal örgüsüne sahiptir. Bu 

semboller masalın adından baĢlar. Pamuk Prenses, hem fiziksel hem de davranıĢ 

olarak bu hitaba uygun bir Ģekilde çizilmiĢtir. 

Pamuk: Çoğu kültürde “pamuk”, yumuĢaklığı ve beyazlığı çağrıĢtıran bir 

sembol olarak kullanılır. Pamuk Prenses masalında saflık, temizlik gibi anlamları da 

içeren pamuk sembolüyle masum, temiz, henüz hayatın kirine bulaĢmamıĢ, bakire bir 

genç kızdan söz ediliĢi düĢünülebilir. Prenses sıfatı, bu pamuk sembolünü daha da 

anlamlı bir hale getirir. Bir prenses olarak bütün imkânlara sahip olup, sarayda 

yaĢayan bu kızın aynı zamanda saf, temiz, yumuĢak bir kalbe sahip olması bir tevazu 

göstergesi olarak vurgulanmıĢ olabilir 
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Beyaz Renk: Beyaz rengi, temizlik, saflık, dürüstlük, barıĢ gibi anlamlara 

gelmektedir. Pamuk Prenses (Schneewittchen) masalında beyaz rengi tüm olumlu 

anlamlarıyla karĢımıza çıkar. Beyazlığın sahip olduğu saflık, öncelikle masal 

kahramanının adında kendini gösterir. “Schneewittchen” olarak bilinen ancak aslında 

“Schneeweißen” olan kelimenin Türkçe karĢılığı „kar beyazı‟ olarak ifade 

edilmektedir. “Kar gibi beyaz ifadesi” Türkçede de temizliği, saflığı, masumiyeti 

ifade ederken kullanılır. 

Kırmızı Renk: Masalda eline iğne batması sonucu öz annenin nakıĢ iĢine 

damlayan üç kan damlası, bu renk ile masal içerisindeki ilk karĢılaĢmadır. Burada, 

hayatı simgeleyen kanın akması ile ileride karĢılaĢılabilecek hayati tehlikeye 

gönderme yapılmaktadır. Yine Pamuk Prenses‟in yaĢadığını öğrendiğinde üvey 

annenin damarlarındaki tüm kanın kalbine hücum etmesi ibaresi yer almaktadır. Bu 

ifade, kiĢinin kötülüğünün ve olanlardan duyduğu ĢaĢkınlığın bir imgelemi olarak 

yorumlanabilir. Masaldaki elmanın tasvirinde kullanılan kırmızı, olgunluğu ve 

güzelliği ifade ederken; arka plandaki anlamı ile günaha ve günahkârlığa ve bunun 

akabinde yaĢanan zorluklara gönderme yapar.  

Siyah Renk: “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler” (Schneewittchen) masalında 

siyah renge, abanoz ağacının rengi olarak rastlanmaktadır. Abanoz ağacı ile hikâyede 

dikkati çekmek ve anlatılmak istenen, sadece siyahlık değil; ağacın sağlamlığı, kendi 

içinde barındırdığı siyah ve beyazın karĢıtlığı ile iyi ve kötünün aynı çatı altında 

buluĢmasıdır. Masalın ilerleyen bölümlerinde Pamuk Prenses‟in uyurkenki hali tasvir 

edilirken, kar gibi yüzüne zıtlık olarak da abanoz ağacının parlak kömür gibi 

siyahlığı gösterilmektedir. 

Yedi Sayısı: Grimm Masallarında yedi sayısı, insan hayatındaki önemli 

olaylara gönderme yapmaktadır. Pamuk Prenses masalında karĢımıza ilk önce 

prensesin yedi yaĢına geldiği ve büyümeye baĢladığı bilgisi çıkmaktadır. Bu aĢama 

çocukluktan çıkılıp artık genç olmaya doğru adımların atıldığı bir eĢiktir. Masalda 

önce okuyucuya olağan gelen cüce imgelemi, aslında arka planda baĢka anlamlar da 

barındırmaktadır. Ġnsan vücudu için önemli olan yedi değeri cücelerin taĢıdığına 

inanılmaktadır. Ayrıca masalda kötü kalpli cadı kraliçe prensese ulaĢmak için yedi 

dağ aĢarak yedi cücelerin kulübesine gelir. Buradaki “yedi dağ” ibaresi, amaca 

ulaĢmak için çok uzak olan bir mesafeyi kat etmek anlamındadır.  
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Ayna imgesi: Ayna, mitolojide Afrodit'in bir simgesidir. Kendisi, aynada 

tehlikesiz olan kendi güzelliğini izler. Nargissos, bir gölün sularında kendi 

görüntüsünün yansıması üzerine intihar eder. (gizliilimler.tr.gg/Ayna sembolü) 

Pamuk Prenses masalında ise kullanım Ģekli; buna benzer bir güzellik 

algısına dayanan yaĢlanma korkusu Ģeklinde ele alınmıĢtır. Bu hikayede kötü kalpli 

kraliçe, kendinden daha genç birisinin yerine geçmesi endiĢesiyle, her gün aynaya 

bakar ve aynası ona gerçeği söylemektedir. Yunan mitolojisinde bu durum narsist 

kavramını akıllara getirmektedir. Aynaya iyi veya kötü Ģekilde bakmak insanın kendi 

içindedir. Kimine göre, kendini bulma ve erginleĢme anlamı taĢırken, kimine göre 

ise; kibir ve ego tatmini olarak tehlikeli bir durumu yansıtmaktadır. 

Elma: YaratılıĢ efsanelerinde geçen ve insanın cennetten kovulmasına neden 

olarak gösterilen yasak ağaçtan yenilmiĢ, yasak bir meyvedir. Elma, bilinen en ünlü 

masalların değiĢim öncesi kahramanı olarak kullanılmıĢtır. Bu meyvenin tercih 

edilmesinin ardında yatan neden kandırılmanın, değiĢime uğramanın ölçüsü 

olmasıdır. Önce ödüldür, sonra tercih sebebi olmuĢtur. Pamuk prenses ve yedi 

cüceler masalında, Cadı-Kraliçenin ödül olarak sunduğu kırmızı elma, onun hayatını 

değiĢtirecek olaylara sebep olacaktır. (YeĢiltaĢ, 2009)  

Masalda elma figürünün bir baĢka anlamı, birbirlerini aĢkla baĢtan çıkartmak 

ve birbirine yetmek anlamında erotik bir simgeselliği de vardır.  

Cam Tabut: Masalda yedi cücelerin Pamuk Prenses‟i camdan tabuta 

koydukları ifade edilir. Normal tahtadan tabuta koymak istememelerinin sebebi; 

Pamuk Prenses o kadar güzeldir ki, onun bu güzelliğinin toprak altında kalmasına 

razı gelmek istemezler. Bu güzelliği her an görebilmek için cam tabut kullanılmıĢtır. 

 

Tablo 1: Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Filminde Nesnelerin Düz Anlam ve Yan 

Anlamları 

 
NESNE DÜZ ANLAM YAN ANLAM 
Pamuk KumaĢ dokumaya yarayan 

bir endüstri bitkisidir. 
Masum, temiz, hayatın kirine 
bulaĢmamıĢ olandır. 
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Beyaz renk En açık renktir. Olumluluk, saflık ve temizlik 
anlamını ifade eder. 

Kırmızı renk Kraliçenin eline iğne batması 
sonucu nakıĢ iĢine damlayan 
kanın rengidir. 

Olgunluk, güzellik günah ve 
günahkarlık anlamını taĢır. 

Siyah renk Abanoz ağacının rengi olarak 
gösterilmiĢtir. 

Sağlamlık ile iyi ve kötünün 
aynı çatı altında 
buluĢmasıdır. 

Yedi sayısı Altıdan sona gelen sayının 
adıdır. Masalda yediyi yaĢ ve 
cücelerin sayısı olarak 
görmekteyiz. 

Yedi yaĢ çocukluktan çıkıp 
genç olma halidir. Ġnsan 
vücudu için önemli olan yedi 
değeri cüceler taĢır. 

Ayna Nesnelerin ve kiĢilerin  
görüntüsünü verir, ıĢığı 
yansıtır. 

Güzellik algısına dayanan 
yaĢlanma korkusu olarak ele 
alınır. Kibir, ego tatmini ve 
narsistliği yansıtır. 

Elma ÇeĢitli renklerde, hoĢ kokulu, 
ekĢi ya da tatlı, besince çok 
değerli bir meyvedir. 
Ġnsanın cennetten 
kovulmasına sebep olan 
yasak meyvedir. 

Elma figürü, yasaklıktan 
doğan aĢkla baĢtan çıkarmak 
ve erotizmi anlatır. 

Cam tabut KiĢinin ölümünden sonra 
camdan yapılan tabutla 
toprağa gömülmesidir. 

Prensesin güzelliğinden 
mahrum kalmamak için cam 
tabuta konulmuĢtur. Görüp 
dokunamamanın ifadesidir. 

 

 
 

Tablo 2: Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Filminde Nesnelerin Göstergebilimsel 
Çözümlemesi 

 
GÖSTERGE GÖSTEREN GÖSTERĠLEN 

Pamuk Pamuk Prensesin ismi YumuĢak kalp, temizlik, saflık, 
iyilik 

Beyaz renk Kar Masumiyet, temizlik, iyilik 
Kırmızı renk Kan, 

Elma 
Günah, günahkarlık,  
Olgunluk 

Siyah renk Abanoz ağacı, 
Cadının pelerini 

Sağlamlık  
Kötülük, büyü, sihir 

Yedi sayısı Yedi yaĢ Çocukluktan çıkıĢ, büyümek 
Objeleri ve kiĢileri yansıtan 
nesne. 

Ayna Gençlik, güzellik, narsisizm, 
kibir, ego tatmini 

Kırmızı, parlak meyve. Elma Yasak meyve, erotizm 
Ölümden sonra toprağa Cam tabut Dokunulmazlık 
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gömülen nesne 

 

3.2.1.2. Filmde Göstergebilimsel Olarak Analiz Edilebilecek Mekânlar 

Orman: Üvey anne Pamuk Prenses‟i masal dünyasında kadınlar için güvenli 

bir alan olarak gösterilen evden aldırıp tehlikeli bir alan olarak gösterilen ormana 

gönderir. Yani Pamuk Prenses ormana gitmeyi kendisi istemez, oraya zorla 

götürülür. (ġahin, 2014:74) Buna göre masalda geçen orman, cezalandırıcı bir mekan 

olarak gösterilmiĢtir. Oraya giden veya götürülen herkesin baĢına bir iĢ geleceği 

çağrıĢtırılmaktadır.  

Cücelerin evi: Pamuk Prensesin ormanda kaybolduktan sonra sığındığı 

yerdir. Yedi cücelerin hep beraber yaĢadığı bu eve sonradan dahil olan Pamuk 

Prenses, onu eve almaları karĢılığında evin iĢlerini (çamaĢır, bulaĢık, temizlik vs.) 

yapmayı kabul eder. Ormanın içinde hayvanlarla iç içe yaĢadıkları bu ev güvenli bir 

yer olarak tasvir edilmiĢtir. Pamuk Prenses yaĢadığı evden uzakta olduğu için 

sığındığı bu evde korunmaya muhtaçtır. 

ġato: Üvey anne ile Pamuk Prensesin yaĢadıkları evdir. Güvenli bir yer 

olarak tasvir edilmiĢtir. Çünkü üvey anne Pamuk Prensesi yaĢadıkları Ģatoda değil 

ormanda öldürülmesini istemiĢtir. Pamuk Prenses her ne kadar avcı tarafından 

ormana zorla götürülse de, burada, kızların evin dıĢına çıkarlarsa baĢlarına bir Ģey 

geleceği mesajı verilmektedir. 

3.2.1.3. Filmde Göstergebilimsel Olarak Analiz Edilebilecek Karakterler 

Filmde karakterler, masalla uyumlu bir biçimde sunulmuĢtur. Karakterleri 

“iyi” ve “kötü” olmak üzere iki grupta ele almak mümkündür. Karakterler; Pamuk 

Prenses, üvey anne (cadı), avcı, yedi cüceler ve prenstir. Karakterler arasında kraliçe 

de bulunmaktadır ancak iyi bir karakter olan kraliçe masalda da baĢlangıçta öldüğü 

için özellikleri sunulmamaktadır. Bunun yanında iyi bir karakter olan dadı da iyiliği 

ve vefayı temsil etmektedir ancak yardımcı karakter olduğundan detaylı özellikleri 

bulunmamaktadır. AĢağıda, bu karakterlerin özellikleri tablo halinde sunulmaktadır.  
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Film Karakterlerinin Özellikleri:  

Tablo 3: Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Filminde Yer Alan Karakterlerin 

Özellikleri 

Ġyi Karakterler  
Kötü Karakter (Üvey anne, cadı)  

Pamuk Prenses  Güzel, saf, naif, masum    

Güzel, kötü kalpli, bencil, hırslı, hileci, 

kurnaz, yalancı, kıskanç, kötü niyetli, 

büyücü  

Kral (baba)  Ġyi, saf, vefalı  

Avcı  Merhametli   

Yedi cüceler  Ġyi kalpli  

Prens  Kahraman      

  

Tablo 3‟te gösterildiği gibi; pamuk prenses güzellik, saflık, naiflik ve 

masumiyeti temsil etmektedir. Avcı merhameti, yedi cüceler iyi kalpliliği, prens ise 

kahramanlığı temsil ederken; kötü karakter olan üvey anne yani cadı, bencillik, hırs, 

hile, yalancılık, kıskançlık ve büyücülüğü temsil etmektedir. Filmin sonunda verilen 

mesaj ile karakterlerin temsil ettikleri kavramlar uyum sağlamaktadır. Film sonunda 

kötü karakter cezalandırılırken; diğer karakterler için mutlu son yaĢanır.  

Düz Anlam ve Yan Anlam:  

Tablo 4: Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Filminde Karakterlerin Düz ve Yan 

Anlamları 

 

Karakter  Düz Anlam  Yan Anlam  

Pamuk  
Prenses  

1. Üvey annesine saygılı davranır 
ve onun isteklerine boyun eğer.  

2. Ölümden kurtulduktan sonra 
ormanda yalnız kalır ve 
korkunç bir gece geçirir.  

3. Bulduğu evde kalabilmek için 
ev iĢleri yapmayı kabul eder.  

4. Üvey annesinin kılık 
değiĢtirerek ona sunduklarını 
kabul eder ve baĢı derde girer. 

1. Pamuk Prenses saf, uyumlu ve naif 
bir karakterdir.  

2. Orman tehlikeli bir yerdir.  
3. Ev güvenli bir yerdir ve ev iĢleri 

yapmak kadının görevidir. 

4. Pamuk Prenses, kolayca 
kandırılabilen saf bir karakterdir. 
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Kral  
(baba)  

1. Pamuk Prenses‟in annesi 
öldükten yıllar sonra baĢkasıyla 
evlenir.  

2. Kızını çok sevdiğini ve onun en 
değerli varlık olduğunu sık sık 
dile getirir.  

3. Üvey annenin zehirlemesi ile 
ölür.  

1. Kral, vefalı ve sadık bir karakterdir.  
2. Pamuk Prenses çok kıymetlidir.  
3. Kral saf bir karakterken, üvey anne 

kötü kalplidir.  

Üvey anne  
(cadı)  

1. Aynaya güzel olup olmadığını 
sorar.  

2. Mahzende büyüler yapar ve 
istekleri için çare arar.  

3. Kralı zehirleyerek öldürür.  
4. Kral öldükten sonra prensesin 

artık bir prenses olmadığını 
söyler, dadısını zindana atar ve 
onu hizmetçi yapar.  

5. ÇeĢitli kılıklara girerek 
prensesi öldürmeye çalıĢır.  

6. Prensin Pamuk Prenses‟e 
ilgisini görünce sinirlenir.  

1. Üvey annenin korkunç bir güzellik 
hırsı vardır.  

2. Üvey anne bencildir ve istedikleri 
için her Ģeyi yapabilir.  

3. Üvey annenin tüm güce sahip olma 
hırsı vardır.  

4. Üvey anne güce ve güzelliğe tek 
baĢına sahip olma hırsına sahiptir, 
ona göre prenses yalnız ve çaresiz 
kalmalıdır.  

5. Üvey anne, amacına ulaĢmak için 
her kılığa girebilecek bir büyücüdür.  

6. Üvey anne,  kıskanç bir karakterdir.  

Avcı  1. Prensesin canını almak için onu 
ormana götürür ama kıyamaz ve 
onu öldürmez.  

1. Bu davranıĢ ile merhametli oluĢu 
yansıtılırken, prensesin yok etmeye 
kıyılamayacak bir güzelliği olduğu 
vurgulanır.  

Prens  1. Prensese aĢık olur ve onu 
görmek için ölmeyi bile göze 
alır.  

2. Prensesi öperek onu hayata 
döndürür. 

1. Prens, cesur bir karakterdir. 
2. Prens, kahraman bir karakterdir. 
  
  

  

Yedi  
Cüceler  

1. Her gün madende çalıĢırlar.  
2. Prensesi eve kabul ederler.  
3. Prensesten ev iĢlerini 

yapmasını isterler.  

1. Yedi cüceler çalıĢkan karakterlerdir.  
2. Kadın için ev güvenli bir yerdir. 3. 

Kadının görevi ev iĢlerini 
yapmaktır.  
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Gösterge Çözümlemesi:  

Tablo 5: Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Filmindeki Karakter Göstergelerinin 
Çözümlenmesi 

 

GÖSTERGE  GÖSTEREN  GÖSTERĠLEN  

Genç ve güzel kız  Pamuk Prenses  Naiflik, saflık, iyilik, güzellik, nezaket  

Hırslı ve kıskanç 
kadın  

Üvey anne (cadı)  Hırs, kıskançlık, büyücülük, kötülük  

YakıĢıklı ve genç 
adam  

Prens  Kahramanlık, cesaret  

Ġyi kalpli cüceler  Yedi Cüceler  ÇalıĢkanlık, iyilik  

Güçlü ve iyi kalpli 
adam  

Kral  Saflık, iyilik  

Merhametli adam  Avcı  Vicdan, merhamet  

 
Güzellik: Bu gösterileni filmde hem Pamuk Prenses, hem de üvey anne 

göstermektedir. Filmde ikisi de güzeldir ancak daha güzel olan Pamuk Prenses 

olduğu için üvey anne hırslanır, kıskanır. Burada güzelliğin kötü kalp ile birleĢtiğinde 

anlamsız olduğu vurgulanır. Kadınlardaki güzellik imgesi üvey annenin sihirli 

aynayla konuĢmalarında ön plana çıkar. Ayrıca Pamuk Prenses için ağıtlar yakan 

cüceler onu mezara gömmeye kıyamazlar, camdan bir tabut hazırlayıp güzelliğini 

seyretmeye baĢlarlar. Burada dikkat çeken unsurlardan bir tanesi, prensesin 

güzelliğinden mahrum kalmamak için tabutun camdan yapılmıĢ olmasıdır. Buradaki 

güzellik vurgusu o kadar abartılmıĢtır ki, ölü bir insanın bile güzelliği seyredilmeye 

değer kılınmaktadır. Bu masalda üvey annenin en güzel olma isteği, Pamuk Prensesin 

çok güzel bir kız olması, kadın imajının nasıl olması gerektiğini söyler. Pamuk 

Prenses, bütün güzelliğine rağmen korunmaya muhtaçtır. Kurtarıcısı ise hep 

erkeklerdir, önce avcı, sonra yedi cüceler ve ardından da Prens tarafından 

kurtarılması bunu kanıtlar niteliktedir.  

İyilik ve Saflık: Pamuk Prenses, Yedi Cüceler ve Kral‟ın gösterdiği 

gösterilenlerdir. Filmde iyiliğin daima kazanacağı vurgulanırken, iyilikle beraber 

gelmesi muhtemel olan saflığın sorunlara yol açabileceği öne çıkarılır. Pamuk 

Prenses oldukça iyi bir karakterdir ancak saf olduğu için üvey annenin kötü 

planlarına yenik düĢer. Ġyiliği vurgulamak için beyaz imgesine sıklıkla 
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baĢvurulmuĢtur. Beyazlığın sahip olduğu saflık, öncelikle masal kahramanının 

adında kendini gösterir. “Schneewittchen” olarak bilinen ancak aslında 

“Schneeweißen” olan kelimenin Türkçe karĢılığı „kar beyazı‟ olarak ifade 

edilmektedir. “Kar gibi beyaz ifadesi” Türkçede de temizliği, saflığı, masumiyeti 

ifade ederken kullanılır. Masumiyetin, nazikliğin ve hak terbiyesi almıĢ kiĢilerin 

simgesidir. (Nur, 2013:25) Filmde ceylan aynı bu tanımda olduğu gibi Pamuk 

Prensesin yanında daima yer alan masum ve zararsız bir hayvan olarak gösterilmiĢtir.  

Kahramanlık ve Cesaret: Prens karakterinin vurguladığı bir gösterilendir. Bu 

kavramlar erkeğe atfedilerek erkeğin “kurtarıcı, kahraman” olduğu vurgulanmıĢtır.  

Çalışkanlık: Yedi Cüceler tarafından gösterilen kavramdır. Yedi Cüceler, 

insanoğlunun hislerine karĢılık bir figür olarak hikâyede yerini alır. Her birinin 

kendini temsil eden kıyafetleri ve Ģapkaları vardır. Masalda cinsiyetleri belirtilmemiĢ 

olmasına rağmen, filmde cüceler erkek olarak yansıtılmıĢtır. Cücelerin isimleri 

masaldakiyle farklılık gösterip Türkçeye uyarlanmıĢtır. NeĢeli, Bilgin, Öfkeli,  

Keloğlan, Uykucu, Utangaç, Aksırık olarak bilinen cüceler, her biri kendine özgü 

karakteri temsil etmektedir.  

Hırslılık, Kıskançlık, Büyücülük, Kötülük: BaykuĢlar , her ne kadar Yunan 

mitolojisinde bilgelik anlamı taĢısa da birçok yerde uğursuzluk ve ölüm getiren 

anlamı da taĢımaktadır . Bir dönem cadılarla birlikte de bu hayvanın adı anılmıĢtır. 

(Daravanoğlu, 2012) Filmde baykuĢ simgesi, kötülüğü temsil etmektedir, çünkü 

Kraliçe Pamuk Prenses için sihirler yaptığı sırada hep baykuĢ ön plana çıkmaktadır.  

Merhamet: Filmdeki avcı karakteri masaldaki gibi çok derinlemesine 

iĢlenmemiĢ olsa da, ana hikâyeyi etkileyecek bir fonksiyona sahiptir. Çünkü onun 

vicdanı sayesinde Pamuk Prenses ölümden kurtulur. Dolayısıyla avcı bu filmde bir 

bakıma vicdanın sesi konumundadır.  
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3.2.2 Keloğlan ve Yedi Cüceler  

Uyarlanan Masalın Anlatımı:  

AĢağıda yer alan Keloğlan masalı; Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler 

masalındaki gibi neden-sonuç iliĢkisine dayandırılarak kesitler halinde sıralanmıĢtır. 

Her kesitin kendi içindeki olay örgüsüne göre değerlendirilmiĢtir:  

Birinci Kesit-Giriş: Masalın giriĢ kısmında aynı Pamuk Prenses masalında 

olduğu gibi hangi zamanda ve hangi ülkede geçtiği bilinmemektedir. Bir varmış bir 

yokmuş, tanrının kulu çokmuş, çok yemesi yok demesi pek günahmış sözleriyle 

baĢlayan Keloğlan masalı, Pamuk Prenses masalında da olduğu gibi aynı giriĢle 

hikayeye baĢlar. Zamanın birinde bir öksüz kimsesiz Keloğlan yaĢar. Nerede akĢam 

orada sabah, katıksız yavan, bulunca yer, bulmayınca sırt üstü yatar, yıldızları 

seyreder. Keloğlan tipi ve özelliklerine bakıldığında buna benzer tembellik 

örneklerine yer verilmektedir. Bu sözler iĢe yaramayan, aklı hep havada olduğunun 

adeta göstergesidir.  

İkinci kesit: Ġkinci kesit dediğimiz bölümü, olayların baĢlama noktası olarak 

değerlendirebiliriz. Bu Keloğlan günün birinde  padiĢahın sarayının önünden geçer. 

Bakar ki pencerede bir kız var. Kanı kaynar. AkĢama kadar ne yana gitmiĢse de 

dönüp dolaĢıp pencerenin dibine gelir. Bir baĢka Ģey edemez, düĢünemez olur. 

AkĢamüzeri padiĢah avdan dönerken, bu keloğlanı hayran ĢaĢkın pencerenin dibinde 

dikilir bulur. Burada da aynı Pamuk Prenses masalında olduğu gibi av-avcı kavramı 

göze çarpmaktadır. Fakat avcı olan bu kez padiĢahın kendisidir. Avcılığın masallarda 

çokça kullanılan bir durum olduğu söylenebilir. Keloğlan PadiĢaha penceredeki kıza 

aĢık olduğunu söyler. PadiĢah Keloğlanın böyle korkusuz, pervasız olup haddini 

bilmeyiĢine kızar. Hemen emir vererek Keloğlanı sarayın zindanına attırır. Keloğlanı 

zindanda tam yedi yıl boyunca bırakırlar. Yedi rakamının önemi bu masalda da 

karĢımıza çıkmaktadır. Burada kullanılan yedi rakamı, Türk kültürüne ait bir masal 

olduğu için anlam değiĢtirmiĢ olabilir. Kutsal dinlerde de adı geçen bu rakamı filmde 

yedi cüceler Ģeklinde görmemiz mümkündür.   
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Üçüncü Kesit: Hikâyenin bu bölümünde, Keloğlan kiĢilik olarak etkisizken 

birden zirveye doğru çıktığını görebiliriz. Günün birinde Hint padiĢahından bu 

ülkenin padiĢahına bir mektup gelir. Ġçinde “sana bir değnek gönderiyorum. Bunun 

hangi baĢı kalın. Bildinse bildin bilemedinse vaktinde hazır ol. Yer götürmez asker 

ile üzerine seferim var” denir. PadiĢah gelen mektubu okur, gönderilen değneği 

gözden geçirir. Ak sakal, kara sakal çağırtır fakat içlerinden hiçbiri bu değneğin 

hangi ucunun kalın olduğunu bilemez. Akıllara bir fikir gelir ve zindandaki 

Keloğlan‟dan yardım isterler. Hemen zindana inerler, Keloğlan bu zamanıyla nice 

değnekler yontmuĢ, nicelerini kırmıĢ ve nicelerinden de atlamıĢ olduğu için bu iĢte 

usta sayılır. “Bundan kolay ne var, o değneği suya atın, hangi tarafı batarsa o ucu 

suya batar.” Dedikten sonra değneği suya atarlar batan kısmını iĢaretleyip Hint 

PadiĢahına gönderirler. Hint padiĢahı bakar ve doğru tarafa iĢaret konulduğunu anlar. 

Hikâyenin bu kesitinde Keloğlan‟ın aslında sanıldığı gibi akılsız olmadığı, aksine 

kurnaz fikriyle bir ülkeyi kurtarmayı baĢaracak kadar akıllı olduğu kanaatine 

varmaktayız. Hint PadiĢahı cevabın doğru olduğunu görünce sorguya çekmek için 

memleketin büyüğü, akıllısı ve sakallısının gönderilmesini ister. PadiĢah, memleketin 

büyüklerini, sakallılarını ve akıllılarını toplar. Durumu anlatır. Hiçbiri bu iĢe 

yanaĢmaz. PadiĢah en sonunda Keloğlanı çağırır, olup biteni anlattıktan sonra 

Keloğlan da kabul eder. Ama Ģartı vardır, padiĢahın kızını ister. Keloğlan PadiĢahtan 

bir deve, bir keçi biraz da yol harçlığı alır ve yola çıkar. Memleketin büyüğü, 

sakallısı ve akıllısı geliyor diye haber salınır. Aylar sonra Hint padiĢahının ülkesine 

varır. PadiĢah karĢısında Keloğlanı görünce ĢaĢırır. “Ben padiĢahınızdan memleketin 

büyüğünü, akıllısını ve sakallısını istemiĢtim, onlara yolda bir Ģey mi oldu? diye 

sorar. Keloğlan deveyi göstermiĢ “bu memleketin büyüğü”, Keçiyi göstermiĢ: “bu da 

sakallısı, ben de akıllısıyım” der. Sınav hemen orada baĢlar. Söyle o zaman gökte 

yıldız kaç?” deyince Keloğlan hemen: “Keçimin kılları kadardır padiĢahım” demiĢ. 

PadiĢah: Nereden malum? der. “Saymak size düĢer padiĢahım” demiĢ. Divandakiler 

birbirlerine bakıp cevabı kabul ederler.   

Dördüncü Kesit: Çıkarılacak Dersler ve Mutlu Son: Hint padiĢahı 

Keloğlan‟ın kurnaz cevabını kendine yediremez ve ülkeye sefer yapabilmek için 

Keloğlan‟ın canını almakta ısrarcıdır. Bunu duyan Keloğlan, ertesi gün gecenin bir 
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vakti, bir sandıkla saraya gelir. Soyunur, bedenini bir güzel zamklayıp pamuk 

yığınlarının üzerinde yuvarlar. Her yanı pamukla kaplanan Keloğlan padiĢahın 

odasına gider. PadiĢahın korkudan ödü patlar, dili tutulur. Ġçinden “ Eyvah can alıcı 

geldi vay baĢıma” diye düĢünür. Keloğlan “ Ben can alıcıyım seni yukarıdan 

istiyorlar. Benimle birlikte geleceksin. Sesini çıkartırsan ümüğünü sıkar, canını 

hemencecik alırım” der. PadiĢah korkusundan sapır sapır titremeye baĢlar ve handan 

eĢyalarını ve de sandığı katırlara yükleyip geceden yola düĢerler.  Aylar sonra 

memlekete varırlar. Sandığı açan padiĢah içinde Hint padiĢahını görür. Sandıktan eli 

ayağı tutmayan, inleye sızlaya biri çıkar, padiĢah tahtının basamaklarına kapanır 

vaziyette, kendini öteki dünyada Azrail‟in huzurunda zanneder. Bunu gören padiĢah, 

Keloğlan‟a verdiği sözü tutar, kırk gün kırk gece düğün dernek yaparlar. Masal; 

onlar erer muradına, darısı bizim başımıza sözleriyle son bulur.   

Keloğlan film serisinde, Keloğlan karakterinin genellikle RüĢtü Asyalı 

tarafından canlandırıldığına birçok kez rast gelmiĢizdir. Fakat diğer Keloğlan 

filmlerinden farklı olarak bu kez Keloğlan, Sami Hazinses tarafından 

canlandırılmaktadır.   

3.2.2.1. Filmde Göstergebilimsel Olarak Analiz Edilebilecek Nesneler 

EĢek: Filmin baĢında, Keloğlan Köse‟yi oyuna getirip hasta ve yaĢlı eĢeği 

ona satmak ister. Bu durumdan habersiz olan Köse, Keloğlan‟ın öve öve bitiremediği 

eĢeği satın almak ister. Mesnevî‟de oldukça geniĢ bir yer tutan bu metaforda 

genellikle; ahmaklığın, kıt anlayıĢın ve bunun farkında olmayan duygularının esiri 

olan, tembel, fikir âleminden uzak, akıl yürütmeyen fikirsiz bedeni zevkleri peĢinde 

koĢan, kimse olarak nitelendirilmektedir. EĢek artık öyle kimsedir ki; hakikate kulak 

vermeyen Ģeytanlarla dost olmuĢ kimsedir (Nur, 2013:23). Bu duruma göre eĢek bir 

nevi Keloğlan‟la özdeĢleĢmektedir. Aynı tabirler masalda ve filmde Keloğlan 

karakteri için de kullanılmıĢtır. 

Kellik sembolü: Gülmez Kız‟ın (padiĢahın kızı), filmin sonunda Keloğlan‟ın 

kelinden öptüğünü görmekteyiz. Memleket onun sayesinde kurtulduğu için, bir nevi 

aklını öpmektedir. Bu durumda kellik bir utanç kaynağı değil, tam tersi övünme 

ürünü olarak gösterilmektedir. 
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Azık: Kelime anlamı yolculukta yenmek üzere hazırlanan yiyecek olan azık, 

Keloğlan filminde de aynı anlamda kullanılmıĢtır. Bir yerden bir yere giderken 

azığını da yanında götüren Keloğlan‟ın annesinin hazırladığı yemeklerle uzun yola 

gideceği anlaĢılır.  

: 

3.2.2.2. Filmde Göstergebilimsel Olarak Analiz Edilebilecek Mekânlar 

Saray: PadiĢah ve çocuklarının yaĢadıkları yerdir. Sarayda çalıĢan 

görevlilerin de bulunduğu geniĢ bahçesi olan bu yer oldukça Ģatafatlıdır. Doğu 

kültürünün motifleriyle süslenmiĢ olan bu sarayda zindanlar da bulunur. Filmde 

Keloğlan‟ın padiĢahın kızıyla evlenmek istemesi üzerine saraydaki zindana atıldığı 

görülür. Fakat daha sonra aklı sayesinde zindandan kurtulup, padiĢahın kızıyla 

evlenerek saraya taĢınmıĢtır. 

Orman: Filmde orman; herkesin eğlenip güldüğü, neĢeli bir Ģekilde vakit 

geçirilen yer olarak gösterilmiĢtir. Pamuk Prenses filminde gösterilenin aksine, 

tehlikeli bir yer olarak değil eğlence amaçlı kullanılmıĢtır. 

Ev (Kulübe): Keloğlan ve annesinin birlikte yaĢadığı evdir. Anne ve oğlunun 

kendilerinden baĢka kimsesi yoktur. Film içinde geçen tekerlemelerle ne kadar küçük 

bir ev de olsa da orda yaĢamaktan memnun oldukları belirtilir. 

Tablo 6: Keloğlan ve Yedi Cüceler Filminde Mekanların Düz ve Yan Anlamları 

 

MEKAN DÜZ ANLAM YAN ANLAM 

Saray PadiĢahların, 
hükümdarların ya da devlet 
baĢkanlarının oturduğu 
büyük, görkemli yapıdır. 

Doğu kültürüne ait 
motiflerle donatılmıĢ, 
sadece padiĢahın sözünün 
geçtiği,  eğlencenin, 
müziğin ve dansların 
gösterildiği yerdir. 

Orman Ağaçlarla kaplı geniĢ bir 
alandır. 

Keloğlan ve yedi cücelerin 
eğlenip güldüğü, 
tehlikeden ziyade neĢeli 
vakit geçirilen bir yer 
olarak yansıtılmıĢtır. 

Ev (kulübe) Keloğlan ve annesinin 
beraber yaĢadıkları yerdir. 

Ana-oğulun birlikte 
yaĢadığı, her ne kadar 
küçük ve eski olsa da neĢe 
dolu, mutlu bir yuva olarak 
anlatılmıĢtır. 
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Tablo 7: Keloğlan ve Yedi Cüceler Filminde Mekânların Göstergebilimsel 
Çözümlemesi 
 

GÖSTERGE GÖSTEREN GÖSTERĠLEN 
Büyük, Ģatafatlı yer Saray Zenginlik, hakimiyet, 

saygınlık, statü 
Ağaçlarla kaplı yer Orman NeĢe, mutluluk, eğlenceli 
Ana-oğulun birlikte 
yaĢadığı yer 

Ev Mutlu yuva, memnuniyet, 
huzur 

3.2.2.3. Filmde Göstergebilimsel Olarak Analiz Edilebilecek Karakterler 

Filmde karakterler Keloğlan, Keloğlan‟ın annesi, Köse, Yedi Cüceler, kral, 

kralın kızı, Hint padiĢahıdır. Bu filmde de Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler‟de olduğu 

gibi iyi ve kötü olmak üzere iki gruba ayrılmıĢtır. Bu karakterlerin her biri 

özellikleriyle beraber aĢağıda sunulmakta ve tablo halinde açıklanmaktadır.  

 

Film Karakterlerinin Özellikleri:  

Tablo 8: Keloğlan ve Yedi Cüceler Filminde Yer Alan Karakterler 

Ġyi Karakterler  Kötü Karakterler  

Keloğlan  Zeki, kurnaz, saf, iyi kalpli  Zevk ve sefa düĢkünü,  

yalancı, kalpsiz  

Kral  

Keloğlan’ın 

Annesi  

Baskın, dominant, iyi kalpli  Kötü,  inatçı,  bencil,  
açgözlü  

Köse  

Gülmez 

Sultan  

Ġyi kalpli  Kötü kalpli, açgözlü, saf  Hint 

padiĢahı  

Yedi  
Cüceler  

Ġyi, sevimli, eğlenceli  Kötü kalpli, hırslı, açgözlü, 

hileci, hain  
Vezir  

Pamuk  

Prenses  

Ġyi, yardımsever  Kötü,  hırslı,  büyücü,  

kıskanç  

Cadı  

ġehzade  Ġyi, aĢık, yardımsever      

Fadik Kız  Ġyi kalpli, saf      

 

Tablo 8‟de gösterildiği gibi Keloğlan zeki, kurnaz, ancak iyi kalpli ve saf bir 

karakterdir. Keloğlan‟ın annesi, Keloğlan‟ı yöneten, baskın, dominant ancak iyi 

kalpli bir karakterdir. Kralın kızı iyi kalpli ve güzel, yedi cüceler ise sevimli, iyi ve 

eğlencelidir. Kötü karakterlerin ilki olan kral; yalancı ve kalpsiz, sert bir karakterdir. 

Zevk ve sefaya düĢkündür. Köse, Keloğlan‟ın ilk düĢmanıdır ve açgözlü, kendini 

akıllı zanneden, inatçı, kötü bir karakterdir. Hint padiĢahı da açgözlü ve hırslı, 

kendini akıllı zanneden bir karakterdir. Vezir, karakterler arasında en hırslısı 
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denebilir. O da açgözlü ve hilecidir. Pamuk Prenses iyi ve yardımsever bir 

karakterken cadı; kötü, hırslı, büyücü ve kıskançtır. ġehzade ise aĢık, iyi bir 

karakterdir. Sevgilisi Fadik Kız da güzel, iyi kalpli bir kızdır.  

 

Düz Anlam ve Yan Anlam:  

Filmdeki düz anlam ve yan anlamlar aĢağıdaki tabloda gösterilmektedir.  

 

Tablo 9: Keloğlan ve Yedi Cüceler Filminde Düz Anlam ve Yan Anlam  

 

Karakter  Düz Anlam  Yan Anlam  

Keloğlan  1. EĢeğe ters biner.  
2. Köse‟ye sürekli oyun oynar 

ve onu kandırır.  

3. Kralın kızına aĢık olur ve 
bunu krala söyler.  

4. Hint padiĢahının sorularını 
cevaplayıp, onu krala 
getirerek ülkeyi kurtarır.  

5. Sonunda sevdiği ile evlenir.  

1. Keloğlan saf bir karakterdir.  
2. Zeki ve kurnaz bir karakterdir.  
3. Cesur bir karakterdir.  
4. Saf gibi görünmesine rağmen 

oldukça bilgili ve zeki bir 
karakterdir.  

5. Sonunda hep iyiler kazanır.  

Keloğlan‟ın 
Annesi  

1. Keloğlan‟ı “canımın içi, 
akıllı evladım” diye sever.  

2. Keloğlan‟ı tembelliği 
yüzünden azarlar, ona 
kızar.  

1. Keloğlan‟ın annesi sevgi dolu, 
iyi bir karakterdir.  

2. Keloğlan‟ın annesi baskın, 
dominant bir karakterdir.  

Gülmez Sultan  
(Kralın Kızı)  

1. Ġstemediği bir adamla 
evlenmeye zorlanır.  

2. Keloğlan‟ı idamdan 
kurtarır.  

1. Kral en güçlü ve baskın 
karakterdir ve o ne isterse o olur.  

2. Vicdanlı ve iyi kalpli bir 
karakterdir.  

Yedi Cüceler  1. Keloğlan‟ın neden üzgün 
olduğunu sorarlar ve 
Keloğlan‟a Köse‟den 
intikam alması için yardım 
ederler.  

2. Keloğlan‟la birlikte dans 
eder, Ģarkı söylerler.  

3. Keloğlan‟ın idam 
edilmemesi için dua ederler.  

1. Yedi Cüceler iyi kalpli 
karakterlerdir.  

2. Yedi Cüceler eğlenceli ve 
sevimli karakterlerdir.  

3. Ġyi kalpli, vicdanlı karakterlerdir.  

Kral  1. Kral eğlence verir ve zevk 
içinde eğlenceyi izler.  

1. Kral zevk ve sefa düĢkünüdür.  

Köse  
(Değirmenci)  

1. Keloğlan‟ın annesinin 
gönderdiği buğdayları yere 
döker.  

2. Pamuk Prenses tarafından 
kandırılır ve soyunup çıplak 
kalır.  

3. Keloğlan tarafından sürekli 
kandırılır. 

1. Köse, kötü  kalpli  bir 
karakterdir.  

2. Kendini akıllı zanneden, saf bir 
karakterdir.  

3. Açgözlülüğüne yenik düĢen, saf 
bir karakterdir. 
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Hint PadiĢahı  1. Keloğlan‟ı kandırarak onu 
idam etmek ister.  

1. Yalancı, kötü kalpli bir 
karakterdir.  

Vezir  1. Krala ihanet eder ve tahtı 
ele geçirmeye çalıĢır.  

1. Kötü, hain ve açgözlü bir 
karakterdir.  

Pamuk Prenses  1. Yedi Cüceler tarafından 
Keloğlan ile tanıĢtırılır 
Köse‟yi kandırarak intikam 
almalarına yardım eder.  

1. Pamuk Prenses yardımsever, iyi 
kalpli bir karakterdir.  

Cadı  1. Fadik Kız‟ı kıskanır ve ona 
büyülü bir elma hazırlar.  

1. Cadı kıskanç, kötü kalpli bir 
karakterdir.  

ġehzade  1. AĢıktır ve aĢkı için babasına 
karĢı koyar.  

2. Keloğlan‟ın idamına karĢı 
koymak için yardım eder.  

1. ġehzade cesur bir karakterdir.  
2. Ġyi kalpli bir karakterdir.  

 

Fadik Kız  1. Cadıya acır ve onun verdiği 
elmayı yiyerek zehirlenir, her 
yerinde kıllar çıkar.  

1. Saf ve iyi kalpli bir karakterdir.  

 

 

Gösterge Çözümlemesi:  

 

Filmdeki ġehzade, Pamuk Prenses, Cadı, Fadik Kız gibi karakterler, 

Keloğlan‟ın kralın kızını görmesine hazırlık niteliğinde olan sahnelerde yer almıĢtır. 

Asıl karakterlerle benzer gösterilenler sunduklarından aĢağıdaki çözümlemede yer 

almamaktadırlar.  

 

Tablo 10: Keloğlan ve Yedi Cüceler Filmindeki Göstergelerin Çözümlenmesi 

 
GÖSTERGE  GÖSTEREN  GÖSTERĠLEN  

Kel adam  Keloğlan  Ġyilik, saflık, kurnazlık, zekilik, bilgelik  

Güçlü ve yaĢlı 
adam  

Kral  Güçlülük, zevk ve sefa düĢkünlüğü, 
acımasızlık  

Sinsi ve güçlü 
adam  

Hint padiĢahı  Kurnazlık, kötülük, açgözlülük  

Ġyi kalpli cüceler  Yedi Cüceler  Ġyilik, yardımseverlik, eğlence  

Sinsi ve hırslı 
adam  

Vezir  Kötülük, kurnazlık, açgözlülük  

Kötü ve açgözlü 
adam  

Köse  Kötülük, açgözlülük  

Saf ve güzel kız  Gülmez Sultan  
(Kralın Kızı)  

Ġyilik, saflık  

YaĢlı kadın  Keloğlan‟ın annesi  Ġyilik, baskınlık  
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İyilik ve Saflık: Filmde iyilik ve saflık, Keloğlan, Keloğlan‟ın annesi, Gülmez Sultan, 

Yedi Cüceler gibi karakterler tarafından gösterilmektedir. Filmin sonunda iyi 

karakterlerin hepsi mutlu olurken, kötü karakterler mutsuz olmaktadır. Bu da iyilerin 

daima kazanacağının bir göstergesidir. Ancak saflık, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler 

filminde olduğu gibi burada da baĢa belalar açan bir özellik olarak sunulmuĢtur.  

 Kurnazlık, Zekilik ve Bilgelik: Bu gösterilen, Keloğlan karakteri tarafından sunulur. 

Saf gibi görünen ve saf da olan Keloğlan, aslında çok zeki, kurnaz ve bilge bir 

kiĢidir. Bu bilgeliği ile ülkeyi kurtarır, sevdiği kiĢi ile evlenir. Keloğlan, bazen aklını 

ve zekasını kullanarak bazen de hileye baĢ vurarak kendine has silah ve çareleriyle 

zafere ulaĢmaktadır. Kendisine kötülük yapanları cezasız bırakmaz. DüĢmanlarının 

karĢısında, onlara fırsat vermeyecek kadar akıllıdır. Her ne kadar kendisini etkisiz 

görseler de kötüleri ve kötülükleri yenmek için karĢı tarafa her zaman kendi 

anladıkları dilden cevap verir. O, padiĢaha elçi ile gönderilen ve kimsenin 

çözemediği Ģifreleri çözer. Hint padiĢahının elçisi saraya tahta bir sopa gönderir. Bu 

sopanın hangi tarafının kalın olduğunu bilmesini ister. Üç gün içinde bilemezse 

ülkesini iĢgal edip kendisini tahttan indirecektir. Sarayın alimleri, sakallıları, bilgeleri 

allem ederler kallem ederler ancak bir türlü bulamazlar. En sonunda zindandaki 

Keloğlan durumu öğrenir ve ortaya bir fikir atar. Keloğlan, sopanın suya atılmasını, 

hangi taraf suya batarsa o tarafın kalın olduğunu söylemiĢtir. PadiĢah aynen 

söylendiği gibi suya atar ve kalın tarafı batınca Ģifreyi çözmüĢ olur. Böylece, aklın 

karĢısında fiziki güç ve zenginlik önemini kaybeder ve idamdan kurtulur.  

 Güçlülük ve Acımasızlık: Köse ve kral tarafından gösterilen kavramlardır. Köse, 

Keloğlan‟dan oldukça güçlüdür, uzundur. Filmde sıklıkla vurgulanan bu gerçeğe 

rağmen Keloğlan, onu sürekli kandırır ve yener. Burada önemli olanın fiziksel değil, 

akıl gücü olduğu vurgulanır. PadiĢah da acımasız ve güçlü bir karakterdir, ancak 

Keloğlan onun bu acımasızlığını da aklı ile yok eder, sonunda onun kızıyla evlenir.  

 Kötülük ve Açgözlülük: Cadı karakteri, vezir, Hint padiĢahı gibi karakterlerce temsil 

edilir. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filminde olduğu gibi filmin sonunda kötü 

karakterler kaybederler. Ne kadar güçlü, heybetli olsalar da her zaman iyilik kazanır 

ve kötüler cezalarını çekerler.  
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                                                            SONUÇ  

Sinema ve edebiyat; geçmiĢleri ve teknikleri, birbirinden farklı da olsa, her 

ikisi de, insanoğlunu etkileyen ve değiĢtiren iki önemli olgudur. Temelde sözlü 

kültüre dayalı olan, sonradan yazıya geçirilen masallar ile görsel-iĢitsel özellikteki 

sinema; toplumsal, tarihsel, kültürel, ekonomik ya da psikolojik bakıĢ açılarını 

okurlarına / dinleyenlerine / izleyicilerine aktarmaktadır. Yüzyıllardır çeĢitli 

halkların farklı anlatım biçimlerinde varlığını sürdüren masal, bu var olma süreciyle 

birlikte iletiĢimin de geliĢmesiyle, çeĢitli ülkelerde yolculuğa çıkmıĢ; bu yolculuğun 

sonunda da farklı ülkelerin masallarıyla birbirine karıĢmıĢtır. Ele alınan konular çoğu 

zaman hayali olmasına rağmen, yüzlerce yıllık sözlü kültürün masallar ve destanlar 

üzerinden yazılı kültüre aktarılmasıyla evrensel birçok tema toplumsal belleklere 

yerleĢmiĢtir. Diğer türlere her zaman ilham kaynağı olan masal, sinemada da masal 

öğelerinin kullanılması ve masallardan etkilenen kurguların oluĢmasına önayak 

olmuĢtur. 

Tiyatrodan sinemaya geçmek ve sinemada anlatım dilini hemen oluĢturmak  

oldukça zor olduğu için Türk sineması kendi dilini bulmakta zorlanmıĢtır. Bu süreç 

içinde senarist, yönetmen ve yapımcıların, en büyük dayanağı edebiyat metinleri 

olmuĢtur. Dolayısıyla sinemanın ilk yıllarında en çok roman, hikâye ve masal 

türlerinden yararlanılmıĢtır. Bazı yönetmen ve yapımcılar birebir masal uyarlamaları 

yaparken, bazıları ise kaynak olarak kullanılan eseri detaylı bir film sinopsisi olarak 

benimsemiĢlerdir. Bunun bir diğer sebebi ise, hikâye bulma sıkıntısıdır. 1950‟li 

yıllarda Türk Sineması‟nın en büyük sorunlarından biri senarist eksikliği olduğu için, 

uyarlama film yapma fikri makul bir seçenek olarak görülmekteydi. 

1970 yılı yapımı Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmi ile 1971 yılı yapımı 

Keloğlan ve Yedi Cüceler filmlerinde, her ne kadar kitaba sadık kalınsa da, sinema 

teknolojisinden ve yönetmenlerinin hayal gücünden de yola çıkarak bazı 

farklılıkların yapıldığı görülmektedir. AçılıĢ ve final sahnelerinden baĢlayarak çeĢitli 

görsel ve iĢitsel efektlerle, seyircilere ya da tarihe pek meraklı olmayan hedef kitleye 

filmi daha ilgi çekici hale getirilmeye çalıĢılmıĢtır. 
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 Her kültürün ve dilin kendine ait metaforları vardır. Filmler her ne kadar aynı 

dönemde Türk sinemasına girmiĢ olsalar da, Batı ve Doğu olmak üzere 

birbirlerinden keskin sınırlarla ayrılan farklı iki kültürü temsil etmektedir. Batı 

kültürüne ait olan Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalını ve filmini ele 

aldığımızda; o kültürün unsurlarına ait mekan, kiĢiler ve nesneleri görürüz. Örneğin; 

Ģato, prens, prenses, kraliçe, cadı vs. gibi kavramlar Batı‟da (Avrupa‟da) var olan 

kavramlardandır. Öte yandan Keloğlan ve Yedi Cüceler masalına ve filmine 

bakıldığında; adı üstünde Keloğlan tipi Türk kültürüne ait olduğu için, bu masalda 

Doğu‟ya ait unsurların varlığından söz etmemiz mümkündür. Bu masalda kullanılan 

saray, padiĢah, Ģehzade, azık vs. gibi kavramlar da bunu kanıtlar niteliktedir.  

 Farklı kültürlerin temsil edildiği bu iki filmde, oldukça ortak yön de 

bulunmaktadır. Masalların özellikleri de ele alındığında; her iki filmde de somut 

zaman ve mekan kavramlarının olmadığını görmekteyiz. Her iki filmin de, masalda 

olduğu gibi ders verme ve eğitme özelliği bulunmaktadır ve kendi kültürlerinden, 

yaĢayıĢlarından veya hayat tarzlarından izler taĢıdığını görmekteyiz.  

Filmlerin göstergebilimsel analizi sonucunda ise elde edilen bulgulara 

bakıldığında, her iki filmden çıkarılan nesne, mekan ve kiĢilerin özellikleri gibi 

kavramlar, kültürlerinin farklı olması sebebiyle değiĢiklik göstermiĢtir. Ancak her ne 

kadar farklı kültürlere de ait olsalar, her iki filmdeki göstergelerin çözümlenme 

sistematiği aynıdır. Çünkü gösterge, gösteren ve gösterilen kavramları (her ne kadar 

anlam olarak farklılıklar barındırsa da) göstergebilimin temelinde aynı tanımı iĢaret 

eder. Dolayısıyla Roland Barthes da bu duruma ek olarak düz anlam ve yan anlamı 

da ekleyerek bu gösterge kavramlarının yorumlanmasına olanak sağlamıĢtır.  

Sonuç olarak, sinema sanatının masallardan da beslendiği, Pamuk Prenses ve 

Keloğlan masallarının filmlere uyarlanırken dilsel ve sanatsal açıdan farklarının 

olduğu ancak verilen temel mesajların benzerlik gösterdiği, gösterilenlerin ve 

gösterenlerin aynı niteliklerde olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Her iki filmde de 

iyiliğin her zaman kazandığı, kötülerin cezalarını bulduğu vurgulanmaktadır. Pamuk 

Prenses ve Keloğlan filmleri arasında göstergebilimsel bağlamda benzerlikler 

bulunduğu görülmektedir.  
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